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זה, משום שמקיימים אנו את מצוות ליל  'חג הפסח' בשם  ידוע אחד הטעמים לקריאת 
הסדר על ידי ה'פה' ש'סח' ומדבר.. על ידי דיבור זה אנו מקיימים את מצות 'והגדת לבנך' 

שהיא המצוה העיקרית בחג הפסח.

אך בנוסף לזאת, אנו מקיימים את מצוות ליל הסדר באכילה, אכילת המצה, המרור ושאר 
אכילות מצוה ושתיית ארבע כוסות, מצוות אלו אף הם נעשות על ידי ה'פה', שנועד לשני 

דברים אלו - לדיבור ולאכילה, ובפסח אנו משתמשים בו לכל מצוות החג.

בזמנו, עמד על ענין זה הגאון רבי מנחם שטיין שליט"א, ר"מ ומגיד שיעור שזכיתי לשמוע 
המועדים  בשאר  נמצא  שלא  מה  פלא  זה  דהנה  בישיבה,  כסדרן  תמידין  שיעורים  מפיו 
פורים אשר  נקח לדוגמא את  דווקא, הנה  האחרים שמצוותיהם אינם מכוונות על הפה 
עברנו אותו זה עתה, שם ארבעת מצוות החג נעשות על ידי כלל חלקי הגוף. ועוד מצוות 

שאר החגים כדוגמת ד' מינים )ידים( וסוכה )כלל הגוף(, תשובה )מחשבה(, וכו' וכו'.

אך דבר נוסף יש להתבונן, בעוד מצוות 'והגדת לבנך' נעשית על ידי 'כח הדיבור', שהוא 
כח מרומם באדם, שאר מצוות הפסח נעשות על ידי 'אכילה', שבפשטות הינו 'כח בהמי' - 

ככל הבהמות האוכלות ושותות לצורך קיום הגוף החומרי.

וביאר באופן נפלא, שמכאן למדים אנו יסוד גדול, כי אצל היהודי עניני האכילה אינם כח 
גשמי גרידא, אלא הוא בכדי לרומם את החומר, על ידי שאדם לוקח מן הצומח באדמה 
ואוכל ומברך כדת וכדין, ומכוון שיהא לו כח לעבוד את בוראו, 'הרי הוא מתעלה והעולם 

מתעלה עמו' - כלשון המסילת ישרים בפרק א'.

אנו שהתפילה  ה'. כמו שמבינים  לנו את הדרך בעבודת  חג הפסח בא להדגיש  כן,  אם 
ועניני הקודש אשר בפה נועדו לרומם אותנו ולקרב אותנו לה' יתברך, כך נבין שכאשר 
אנו משתמשים בפה לעניני אכילה לצורך עבודת ה', הרי זה כמזבח שמקריבים בו קרבנות, 
ִאּלּו  ְכּ ְבֵרי תֹוָרה,  ָעָליו דִּּ ְולֹא ָאְמרּו  ְלָחן ֶאָחד  ֻשׁ ָאְכלּו ַעל  ֶשׁ ה  לָֹשׁ ְשׁ )אבות ג ג(:  ולכן אומרת המשנה 
ְלָחנֹו  ִאּלּו ָאְכלּו ִמֻשּׁ ְבֵרי תֹוָרה, ְכּ ְלָחן ֶאָחד ְוָאְמרּו ָעָליו ִדּ ָאְכלּו ַעל ֻשׁ ה ֶשׁ לָֹשׁ ָאְכלּו ִמִזְּבֵחי ֵמִתים... ֲאָבל ְשׁ

ר ִלְפֵני ְיָי". כאשר האכילה היא  ְלָחן ֲאֶשׁ ר ֵאַלי ֶזה ַהֻשּׁ ֱאַמר )יחזקאל מא(: "ַוְיַדֵבּ ֶנּ רּוְך הּוא, ֶשׁ ל ָמקֹום ָבּ ֶשׁ
לצורך עבודת ה' אזי זה שלחן אשר לפני ה' ולא להפך חלילה, וכפי שמצאנו בגמרא )יומא 
עא.( "אמר רבי ברכיה, הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין".

נמצא שהאכילה הרי היא גורמת מעלה וקדושה באדם, ולא נחשבת כדבר בהמי חלילה, 
וזה הקשר בין שני עניני המצוות המוטלות עלינו בלילה הקדוש - ליל הסדר. מצד אחד 
'והגדת לבנך', 'למען תספר.. את אשר התעללתי במצרים'.. וכן להודות ולהלל לשבח למי 
שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים וכו'. ומצד שני לאכול כזית מצה וארבע כוסות ומרור 
ואפיקומן. ומי שיסבור שדיו בקיום המצוות שבדבור ואמירה ולא יאכל את הכזיתים - לא 

יצא ידי חובת מצוות הפסח כלל.

והדברים נפלאים ומאירים...

בהרגשה זו אנו נגשים בתחילת דרכינו בעריכת גליון תורני נפלא זה.. אשר מטרתו לחזק 
ולרומם ענין זה בשורשו.. את אשר מכניסים לפינו מן הצומח.. האם קיימנו בו את אשר 
דורש ממנו הקב"ה בתורתינו הקדושה? את אותם המצוות אשר אנו מוזהרים לקיימם כאן 

דבר העורך

ה'פה' בחג הפסח



דבר העורך ׀   

5

ניסן - אייר תשע"ט ׀ תנובות שדה

בארץ הקודש. ואשר קודם שנדאג לקיימם כדבעי לא נוכל להכניס לפינו מאומה.. וכן את 
בדיקת המזון כהלכה אשר בטרם נערוך אותו בקפידה עלולים אנו להיכשל פעמים אין 

מספר.

ולא, לא יעלה על דעת שום אדם כי ענין המכון החשוב הזה - רצונו ושאיפתו לגרום חשש 
ורתיעה בציבור, ובכך לגרום להתנזר מכל דבר מאכל פרי או ירק, ולהוכיח כי בכל מקום 

תמצא תולעת, חרק, כנימה או כל שאר מרעין בישין.

דהלא ידוע המעשה עם מרן ה'חפץ חיים', בזמן שהוציא לאור את ספר 'שמירת הלשון' 
הגיע אליו אדם וסח בפניו: מעת שלומדים את ספרו של רבנו, אי אפשר לדבר כלל... כי 

בכל דיבור ואמירה ניתן להיכשל בלשון הרע או רכילות וכדומה.

ענה לו החפץ חיים זיע"א: ההפך הוא הנכון! עד היום לא היה ניתן לדבר, משום שלא היינו 
יודעים את ההלכות. אך כיום אחר אשר לומדים את ההלכות, כעת יודעים מה מותר לדבר 

ומה אסור לדבר...

כיצד מתמודדים עם החרקים המצויים   - דבר ההלכה  לפני שיודעים את  בענייננו,  כך 
במזון, כיצד נסמוך על אי הידיעה ונאכל מכל דבר?? אך אחר שיודעים מה דורשת ממנו 
ההלכה, ויתירה מכך, כאשר חוקרים לעומק את מהלכי טבע מיני המזון השונים, ובודקים 
בכל מיני חקירות ודרישות את טבע מרעין בישין הללו ותהלוכותיו באוכלים לסוגיהם, אז 
ניתן לדעת מה מותר באכילה ומה אסור באכילה!? מהו 'מיעוט המצוי' הדורש בדיקה!? 
ומה איננו נחשב אפילו ל'מיעוט המצוי' ואיננו דורש אף את בדיקה זו, וכן על זה הדרך...

לטובה.  עלינו  הבא  בחג הפסח  לפנינו  עומדים  ענינים אשר  בכמה  זה התמקדנו  בגליון 
ראשית במצווה נדירה וחשובה 'ביעור ווידוי מעשרות', אשר עומדת לפתחנו בשנה זו, 
הרחבנו מעט את היריעה גם באופן פרקטי בקיום מצוה זו, ואף את הצד העיוני להרחיב 
הגרב"צ פלמן  והגאון  ראש המכון שליט"א,  ואופניה במאמריהם של  בטעמי המצווה 
עמאר  הגרש"מ  לציון  הראשון  מו"ר  של  במאמריהם  הפסח,  חג  בעניני  וכן  זצוק"ל. 

שליט"א, ראש המכון שליט"א, והרב ישראל מאיר פלמן שליט"א, ועוד.

יתן ה' כי כל העוסקים במלאכת הקודש - חברי ה'מכון למצוות התלויות בארץ' יזכו ויהיו  
מן המבקשים את דבר ה' זו הלכה, ובכך ימשיך המכון לתת מענה בכל שלוחותיו, על ידי 
'בית המעשר', הוצאת ספרים וקונטרסים, מחקרים בכשרות המזון, ובכך יזכה מו"ר ראש 

המכון שליט"א, למסד את עניני המצוות הללו לתועלת הציבור הרחב.

 בברכה
העורך
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 הגאון רבי
 שניאור ז. רווח

שליט"א

 רב קהילת 'משכן התורה' אלעד
וראש המכון למצוות התלויות בארץ

דיני ביעור ווידוי מעשרות

ראה מקורות לדינים אלו בספר "קצירת השדה" פי"ח.

ביעור מעשרות
פסח, א.  של  האחרון  יו"ט  בערב  השמיטה  לסדר  השביעית  ובשנה  הרביעית  בשנה 

מקיימים מצוות "ביעור מעשרות". 

חייב ב.  טבל,  ספק  או  טבל  שהן  פירות  שברשותו  מי  כל  הביעור?  מצוות  היא  כיצד 

להפריש מהן תרומות ומעשרות. פירות שהן דמאי, אינו חייב להזדרז ולהפריש מהן 

תרומות ומעשרות שאינם מעכבים את הווידוי, אף על גב שאסור לאוכלם  כל עוד 

ולא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. ]ואמנם בזה"ז עפ"י רוב אין נוהג דין דמאי[. 

כמו כן, מי שברשותו מוצרי מאפה החייבים בחלה, חייב להפריש חלה בזמן הביעור. 	. 

ובזמן הזה שמצות החלה בשריפה - טוב לשרפה בזמן הביעור. 

לאחר שהפריש תרומות ומעשרות, עליו ליתנם למקבליהם, דהיינו: תרומות לכהן, ד. 

ומעשר ראשון ללוי ]בטבל ודאי[ ומעשר עני לעני. ]יש מקום להדר גם בספק טבל[. 

ובזמן הזה שאין נותנים תרומות לכהן, די שיפריש ויקבע מקום ]וכהן שקיבל שמן 

תרומה להסקה טוב שיבער את השמן כולו עד זמן הביעור[. 

ואת המטבע, עם שאר ה.  יחלל את קדושתם על מטבע.  פירות מעשר שני או רבעי, 

כל המטבעות שברשותו מחילולים קודמים של מעשר שני ורבעי, יחללם על מטבע 

שיהיו  שצריך  ט"ו[  אות  ס"ז  סי'  שלמה  מנחת  ]שו"ת  כתב  הגרשז"א  ]ומרן  אחת. 

חיובים,  סוגי  מכמה  מורכבות  כיון שהמטבעות  פרוטות,  ג'  הפחות  לכל  זו  במטבע 

דאורייתא, דרבנן ותרי דרבנן. וע"כ יחלל ויאמר: שכל סוג חיוב יתחלל על פרוטה 

אחת שבמטבע זה. וזה מועיל גם אם אינו יודע את שיעור המעשר של כל סוג[.

מידע הלכתי
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לאחר שחילל הכל על המטבע, ישמיד את המטבע על ידי שישליכנה לים הגדול, ואין ו. 
צריך לשחקה תחילה. ואם משליך לשאר נהרות, עליו לשחוק תחילה את המטבע. 
ואם אינו נמצא בקרבת הים, ישחוק את המטבע ויפזרנה ברוח. ומסתבר שגם יכול 
להשמיד המטבע על ידי שרייתו בחומרים שמכלים אותו. ומכל מקום כיון שבמטבע 

זו יש קדושה, אין להשליכה דרך בזיון, כגון לבור שופכין וכיוצא בזה. 

יכול לחלל את הקדושה שנמצאת בכל המטבעות, על פרי שערכו לפחות שווה פרוטה, 	. 
וישמיד את הפרי שחילל עליו כדי שלא יהווה תקלה לאחרים באכילתו. ויזהר שלא 

ישמיד את הפרי דרך בזיון וכנ"ל. 

חובת הביעור בשנה הרביעית חלה על הפירות והירקות שנתחייבו במעשר בשנים 	. 
הוא  ביעורם  זמן  ואילך,  ד' לשמיטה  ג, לשמיטה, אך מה שנתחייב משנה  ב,  א,   -
בשנת השמיטה. ופירות וירקות שנתחייבו במעשרות בשנת השמיטה, זמן ביעורם 

הוא בשנה הרביעית. 

שנת המעשר אינה נקבעת בכל הגידולים כאחת, ושונה היא בין הגידולים השונים 	. 
כפי שנתבאר בארוכה בקצירת השדה בפ"ח, ושווים הדברים גם לדין ביעור מעשרות. 
ובסוגי פירות שנתבאר שם שספק מה השלב הקובע בהם, וכן בשאר הספיקות, יפריש 

מעשרות על תנאי וכמפורט שם, ויבערם כדין.

גם מוצרי מאפה החייבים בחלה, שזמן ביעורם הוא ברביעית, זהו רק אם נאפו מקמח י. 
זה  קמח  אם  אך  רביעית,  של  השנה  ראש  קודם  שליש  מתבואה שהביאה  שנעשה 
נעשה מתבואה שהביאה שליש לאחר ראש השנה של רביעית, זמן חובת ביעורה הוא 
בשביעית. ]ובספר קצירת השדה הערה 10 נתבאר שמוכח מדין זה, שגם פירות רבעי 
שחנטו בשנה רביעית קודם טו בשבט שייכים לשנה השלישית וחובת ביעור המטבע 
שחיללו את הקדושה הוא בשנה הרביעית, ופירות שחנטו לאחר טו בשבט של השנה 

הרביעית, זמן ביעורם בשנה השביעית[.  

יקפיד יא.  ומעשרות,  תרומות  או  חלה  בהפרשת  החייבים  חמץ  מוצרי  שברשותו  מי 
להפריש מהם ולבערם עד ערב פסח קודם זמן איסורם ]אע"ג שכתבנו לעיל שחובת 
הביעור הוא בערב יו"ט האחרון של פסח, ואמנם נראה שאם כבר מכרם לגוי וכעת 
זה ברשותו, אין  ע"ז חובת ביעור. ולאחר פסח כשחוזר ולוקח את זה לרשותו, יקיים 

בהם מיד מצוות ביעור[. 

לא יב.  שעדיין  שימורים  קופסאות  כגון  סגורות,  בקופסאות  הנמצאים  וירקות  פירות 
הופרשו מהם תרומות ומעשרות, צריך לבערם כדין. 

מי שיש לו פירות החייבים בביעור, אך רחוקים הם ממנו, והגיע זמן הביעור, הרי הוא י	. 
קובע מהמקום בו הוא נמצא, מקום לכל מתנה ומתנה, וקורא להם שם. ולאחר מכן 
מזכה את המתנות לבעליהם על ידי אדם אחר, או באחד הקנינים המועילים ]נתבאר 
בקצירת השדה פט"ו סעי' מ ואילך[, ואת המעשר שני שיש לו בפירות, יחלל על 

מטבע שיש לו עמו, ויבערה במקום שהוא שם. 

אם אי אפשר לו לזכות את המתנות לבעליהם, יקבע להם מקום ויקרא להם שם, יד. 
ויחלל את המעשר שני על המטבע. אלא שבאופן זה אינו יכול לומר את הוידוי ביום 

שביעי של פסח. ]יבואר לקמן[.
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מי שהפריש תרומות ומעשרות מפירותיו, אך לא נתן את המעשרות לבעליהם, ועבר 	ו. 
זמן הביעור, תיכף שנזכר יתן את המתנות לבעליהם, שבכל רגע שהוא מעכב מלתת 
עובר הוא על מצות ביעור, ומכל מקום הפירות שמהם הפריש לא נאסרים. אולם אם 
הפריש מהפירות את המעשר שני, ולא פדאו על פירות או מטבע כנצרך, ועבר זמן 
הביעור, נאסרו פירות המעשר שני באכילה והנאה, ותיכף שנזכר יבערם מן העולם, 
שאין להם פדיון אחר זמן הביעור. והוא הדין בפירות רבעי ]ובשו"ת חלקת השדה 
ח"ב תרו"מ סי' י"ט אות ד' כתבתי שה"ה מטבע שלא ביערה בזמנה, אין לה תקנה 

לחללה על מטבע קטנה אלא עליו להשמיד את המטבע מן העולם[. 

שנזכר 		.  תיכף  הביעור,  זמן  ועבר  כלל,  מהם  הפריש  ולא  בטבלן  שהשאירם  פירות 
יש  שני,  המעשר  ואמנם  לבעליהם.  המתנות  ויתן  ומעשרות,  תרומות  מהם  יפריש 
אומרים שאין לו פדיון, ופירות המעשר שני נאסרים ועליו לבערם מן העולם וכנ"ל 
בסעיף ט"ו. ויש מצדדין להקל שבאופן זה אין הפירות נאסרים אלא יפדם על מטבע, 
ויבערו מן העולם ]ומ"מ הקונה פירות וירקות בשוק לאחר פסח, אפילו הם עדיין ודאי 
טבל, אינו צריך לחשוש למעשר שני שבהם, כיון שהם גידולי השנה הרביעית, ואם 
יש פירות שהם עדיין שייכים לשלישית, הרי צריך לעשר מהם מעשר עני ולא מעשר 

שני, אא"כ יש חשש שזה מאוחסן מהשנה השניה, ודבר זה אינו מצוי[. 

הכל חייבין במצות ביעור הן גברים והן נשים. י	. 

וידוי מעשרות
לאחר שהפריש וביער את כל מעשרותיו, מצוות עשה להתודות לפני ה', וזהו הנקרא א. 

"וידוי מעשר". ומצווה זו נוהגת אף כשבית המקדש אינו קיים. 

יום טוב האחרון של חג הפסח, בשנה הרביעית ב.  בזמן המנחה של  הוא  הוידוי,  זמן 
והשביעית, לאחר שבערב יום טוב האחרון, גמר לבער כל מעשרותיו. 

נוסח הוידוי הוא הנאמר בכתוב )דברים כ"ו פס' יג' יד'(: "ביערתי הקדש מן הבית וגו'. לא  	. 
אכלתי באני ממנו וגו'. השקיפה ממעון קדשך מן השמים" וגו' והמנהג בזה"ז להתחיל 

מתחילת הפרשה "כי תכלה". 

ונתן המתנות לבעליהם. ד.  כל מעשרותיו,  כן הפריש את  אין אדם מתודה, אלא אם 
ולכן, מי שהיו ברשותו פירות של טבל ודאי, ולא נתן את המעשרות ללוי כדין, אלא 
הפריש את המעשר ראשון, ואכלו בעצמו, אינו מתודה. שכיצד יאמר: "וגם נתתיו 
ללוי", ונמצא כדובר שקרים לפני ה' יתברך. והוא הדין מי שהיו ברשותו פירות של 
בזה"ז  ש  התרומות  את  אולם  להתוודות,  יכול  שאינו  לעני,  נתנם  ולא  עני,  מעשר 
אין נותנים תרומה לכהן, שאסור לו לאכלה, וגם אם יכול הכהן להשתמש בו לשאר 
שימושים, המנהג לא לתת לו, מחשש שתצא מכך תקלה, נראה שאין זה מעכב את 

הוידוי, כיון שעושה כך כדין ע"פ הוראת גדולים.  

מעשר ה.  או  לראשון,  שני  מעשר  שהקדים  כגון  כסדר,  שלא  המתנות  הפריש  אם 
לתרומה, אינו מתודה. שנאמר: "ככל מצותיך אשר ציותני". 

הפריש ממין על שאינו מינו )נתבאר בקצירת השדה פ"ט(, או מן התלוש על המחובר ולהיפך ו. 
)שם(, או מן החדש על הישן ולהיפך )נתבאר בקצירת השדה פ"ח( - אינו יכול להתוודות, 

שנאמר: "לא עברתי ממצותיך", ואם חזר והפריש כדין אינו מעכב את הוידוי.
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שכח אדם ולא בירך קודם שהפריש תרומות ומעשרות, דעת הפוסקים שאין זה מעכב 	. 

את הוידוי, כיון שברכות אינן מעכבות. ויש מי שכתב שאם שכח ולא בירך הרי זה 

מעכב ואינו יכול לומר את הוידוי.

בטומאה" 	.  ש"הפריש  אומרים  ויש  מתודה,  אינו   - בטומאה  שני  מעשר  הפריש  אם 

היינו, שביערם מן העולם בעודם טמאים, ויש מפרשים "הפריש בטומאה" - כפשוטו 

שהפרישו כשהוא טמא וטימא את הפירות. ומכל מקום בזמן הזה שהכל מפרישים 

בטומאה, אין זה מעכב את הוידוי. 

עיקר מצות הוידוי לאמרה בבית המקדש,  שנאמר: "לפני ה'" ואם התודה בכל מקום 	. 

- יצא. ובזה"ז מי שנמצא בירושלים ביו"ט האחרון של פסח ודאי טוב הוא שילך לומר 

הוידוי בכותל המערבי שריד בית מקדשינו.

אין מתודין אלא ביום. וכל היום כשר לוידוי מעשר.י. 

וידוי מעשר, מצוה מן המובחר  שכל אחד יאמר את הוידוי בפני עצמו. ומ"מ אם רצו יא. 

הרבים להתוודות כאחד מתוודים. 

י"א שאם רצו הרבים שאחד יקרא להם, והם יצאו מדין "שומע כעונה" - הרשות יב. 

בידם. וי"א שבוידוי מעשר אין יכול להוציא את חבירו מדין "שומע כעונה".  

גם מי שאין לו קרקע ברשותו, יכול לומר וידוי מעשר אף על גב שבו נכללים המילים: י	. 

"את האדמה אשר נתת לנו". 

אף על גב שמצוות ביעור נוהגת בין בזכרים ובין בנקבות, מכל מקום מצוות וידוי יד. 

אינה נוהגת אלא בזכרים ולא בנקבות. 

יש אומרים שיש לברך קודם הוידוי: "ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו על וידוי הביעור", 	ו. 

ויש חולקים. ומכל מקום בזמן הזה אין מברכים. 

גם בזמן הזה נוהג וידוי מעשר, ולכן כל שמילא אחר התנאים ההלכתיים לאמירת 		. 

וידוי ]מלבד מה שלא נוהג היום, כגון אי נתינת תרומה לכהן או הפרשה בטומאה, 

שכל העושה כך, ע"פ דין הוא עושה וכנ"ל[ אומר את נוסח הוידוי. וכל שלא מילא 

אחר כל התנאים, אסור לו לומר את הוידוי, שנמצא ח"ו כדובר שקרים לפני ה' ]ויש 

מי שכתב להקל כל שאומרו בתורת תפילה ולא בתורת וידוי וצ"ע[. 

הגאון האדר"ת הנהיג לקרוא את פרשת הוידוי במנחה של שביעי של פסח בציבור י	. 

מתוך ספר תורה ]בלא ברכות[. ואמר לי מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצוק"ל שכך הוא 

נוהג ג"כ הלכה למעשה לקרוא  בשביעי של פסח, בין אשרי לתפילת העמידה של 

מנחה, את  פרשת הוידוי מ"כי תכלה" עד "זבת חלב ודבש".
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בענין ביעור מעשרות

	מן הביעור
א. כתוב בתורה "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר 
ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו". )דברים כו יב(. ודרשו חז"ל מקראי 
דבערב יו"ט של פסח של שנה רביעית ושל שנה שביעית הוה זמן הביעור, מעשרות של 
שנה ראשונה שניה ושלישית מתבערין בערב יו"ט של פסח של רביעית, ומעשרות של 
שנה רביעית חמישית ושישית מתבערין בערב יו"ט של פסח של שביעית. ופירש הר"ש 
תהא  שנים  שלש  דכל  כח(  יד  )דברים  שנים"  שלש  "מקצה  מדכתיב  דדרשינן  מהירושלמי 

מבער, ומשו"ה גם בשביעית חייב לבער.

ובמסכת מעשר שני )פ"ה מ"ו( תנן, ערב יו"ט הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה 
הביעור. וכ"ה גירסת רש"י והרע"ב והיראים במצוה קע"ט. אבל הרמב"ם )פי"א ממעשר שני 
ה"ז( גרס, ערב יו"ט האחרון. וכן הסכים הגר"א בשנו"א. וכן פסק בשו"ע )יו"ד סי' של"א סעיף 
קמ"ד(. וכ"ה המנהג בירושלים. ומרן החזו"א זצ"ל חש לגירסא דילן, ונקט למעשה לבער 

בערב יו"ט הראשון של פסח. וכתב החזו"א בדמאי )סי' ב' סק"ז(, דאף לגירסא דילן אין שיעור 
זה אלא מדברי סופרים, אבל מן התורה אינו עובר עד שיעבור הרגל ולא ביער. ובחול 
המועד יכול ליקח פירות ולעשרן ואינו צריך לבערן מיד אף לגירסא דילן, אלא ימתין עד 
עיו"ט האחרון, ובזמן הבית בירושלים יכול לשייר בערב יו"ט הראשון המעשר שני שצריך 
לאוכלו עד יו"ט האחרון, והשאר מבער בעיו"ט הראשון, ובזמן הזה שאין אוכלין המעשר 

שני מבער הכל בעיו"ט הראשון.

פירות ה	ייבים בביעור
ב. ראש השנה לאילן הוה בט"ו בשבט, ובאילן אזלינן בתר חנטה, לכן כל פירות האילן 
שחנטו קודם ט"ו בשבט של רביעית חייבין בביעור כיון שהם בני ג', ופירות שחנטו אחר 
ט"ו בשבט פטורין, ובירק ר"ה דיליה הוה אחד בתשרי, ואזלינן ביה בתר לקיטה, ולכן ירק 
שנלקט אחר א' תשרי של רביעית חשיב ירק של רביעית ואינו חייב בביעור, ומתעשר 
מעשר שני. ובירושלמי )פ"ה ממעשר שני ה"ג( אמרינן, אי אתה זקוק לבער ירק שיצא מראש 
מיהו  רביעית.  בני שנה  והוו  לקיטה  אזלינן בתר  דבירק  והיינו משום  עד הפסח.  השנה 

 הגאון הגרול רבי
 שלו' בן ציון פלמן 

זצוק"ל

 רב קהילת נ	לת משה בני ברק
 מ	בר סדרת ספרי ההלכה "שלמי

תודה" בענין ביעור מעשרות

מאמרים ותשובות
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הגר"א בפירושו שם כתב, דדוקא ירק שלא הגיע לעונת המעשרות בשנה שלישית פטור 
מביעור, אבל אם הגיע לעונת המעשרות בשלישית אף שנלקט ברביעית חייב בביעור, 
ופירש דזה מה שאמר ר"ע במסכת מע"ש )פ"ה מ"ח( שכל הפירות שלא באו לעוה"מ פטורים 
מביעור, והיינו שלא באו בשנה שלישית לעוה"מ. ]ובזמן הביעור דשנה שביעית לא שייך 
כל זה, משום דירק שנלקט בשביעית יש בו קדושת שביעית ופטור ממעשר[. ובחזו"א 
שם תמה דפשט המשנה דעונת המעשרות היינו גורן, דבעינן שיהיו כבר בגמר מלאכה 
בעת  מלאכתן  נגמר  לא  אם  ומ"מ  בשלישית,  כשנלקטו  מתניתין  ואיירי  הביעור,  בעת 
הביעור אינן חייבים, אבל לא מיירי בפירות שנלקטו ברביעית. וכ"כ הגר"א בשנו"א שם. 
"בשעת  לעוה"מ  דבעינן שהגיע  ה"י שכתב,  בפי"א ממע"ש  וכן משמע מדברי הרמב"ם 
הביעור". ועל כרחך דהיינו מירוח. וכ"כ הר"ש שם. ]וגם בפיה"מ להר"מ וברע"ב יל"פ הכי 
דרצה לומר גמר מלאכה. עי' בלשון הר"ש שם שציין נמי לפ"ק דמעשרות ודו"ק[. אבל 

בנלקטו ברביעית אינן חייבים בביעור אפילו אם באו לעוה"מ בשלישית.

וחכ"א שיחי' רצה לומר, דאף להגר"א דמחייב בביעור כשהגיע לעונת המעשרות בשלישית 
אף שנלקט ברביעית, מ"מ דוקא המעשר ראשון ותרומה גדולה והתרומת מעשר חייבין 
אין  השלישית  בשנה  לעוה"מ  שהגיע  מה  דמצד  משום  שני,  המעשר  לא  אבל  בביעור, 
זה סיבה לחיוב מעשר שני שאינו נוהג בשלישית אלא ברביעית, וא"כ כשהגיע לעוה"מ 
בשלישית לא היה לזה שייכות למע"ש, שאז היתה שנת מעשר עני, ורק שנה הרביעית 
גורמת לחיוב מע"ש, והיא אינה חייבת עתה בביעור. ורבינו הגרא"ל שטיינמן זצ"ל הסכים 

שיש מקום לסברא זו. וע"ע להלן אות י"ג בזה.

פירות של רבעי שחנטו בשביעית קודם ט"ו בשבט ]ודין רבעי נוהג בשביעית, עי' תוס' ב"ק 
ס"ט א' ד"ה והצנועין[, ותלשם קודם פסח וחיללם, יש לעיין אם המטבע חייבת בביעור, 
חמישית  רביעית  שנה  של  פירות  דדוקא  ביעור,  דליכא  אפשר  בשביעית  שחנטו  דכיון 
ושישית חייבין בביעור. ובירושלמי דאמרו דירק שיצא לרביעית אינו חייב בביעור אבל 
פירות האילן שחנטו קודם ט"ו בשבט דרביעית חייבין, היינו משום דחייבין במעשרות, 
דדין המעשרות בפירות האילן מתייחס לשנה שלישית היכא שחנט קודם ט"ו בשבט, ולכן 
גם דיני חיוב הביעור מתייחסים לג', אבל הכא שחנט בשביעית הרי ליכא חיוב מעשרות 
כלל, ודין רבעי נוהג כל השנה כולה בפרי זה, דזהו שנתו הרביעית, ]עי' היטב בשו"ע יו"ד 
סי' רצ"ד ס"ה[, וא"כ אפשר דט"ו בשבט אינו קובע כלל בזה, והוו פירי דשביעית גם לדיני 

ביעור, ואינו חייב בביעור כלל, וכ"נ לכאורה.

	בל שלא נ	מר מלאכתו קודם הביעור
	. מצות ביעור היא אף מטבל שנגמר מלאכתו בעת הביעור, וחייב לעשר וליתן המתנות 
וזיתים  ליין  העומדים  ענבים  כגון  הביעור,  בעת  מלאכתו  נגמר  לא  אם  אבל  לבעלים, 
העומדים לשמן, או פירות קודם מירוח, הרי הם פטורים מביעור, כדתנן במס' מע"ש )פ"ה 
מ"ח( שכל הפירות שלא באו לעונת המעשרות פטורים מן הביעור. והכי פירשו קמאי שם. 

ומשמע דאף שלאחר זמן נגמר מלאכתו נמי פטור. מיהו יש לדון בזה, דאפשר דאם נגמ"ל 
אחר זמן הביעור חייב לבער מיד, וכונת המשנה דבזמן הביעור שעדיין לא נגמ"ל אינו חייב 
לבער, ואין זה מעכב את הוידוי. ונ"מ בדין זה גם לפירות האילן שחנטו קודם ט"ו בשבט 
ונלקטו אחר זמן הביעור אי חייב לבער כשנגמ"ל, וב"משנה ראשונה" שם כתב, דכל שלא 
הגיעו לעונת המעשרות בעת הביעור הרי הם פטורים בכל ענין אפי' אחר זמן. מיהו הוא 
ז"ל מפרש, דעונת המעשרות דמתני' לאו היינו גמר מלאכה, רק שליש גידולו, ע"ש, אבל 
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לקמאי שלא כתבו כן, אלא הכונה למירוח, אכתי י"ל דאף שלא נגמ"ל בעת הביעור מ"מ 
חל עליו דין ביעור לענין דחייב בביעור כשנגמ"ל אחר זמן.

ומיהו מסתימת דברי הראשונים משמע, דלגמרי פטור בכה"ג ואפי' לאחר זמן כשנגמר 
מלאכתו, ונהי דכשנתחייב בעת הביעור ולא ביער בזמנו חייב אחר זמן לבער, אבל במה 
שלא נתחייב בזמנו אינו מתחייב לאחר זמן בביעור, וא"כ כל הפירות שחנטו קודם פסח 
ונלקטו אחר פסח אין חייבין בביעור כיון שנגמרו מלאכתן אחר זמן הביעור. וכן הסכים 

הגרא"ל שטיינמן זצ"ל.

ורבים מת"ח נהגו, לעשות פרוטה חמורה לפדיון מע"ש אחרי זמן הביעור מיין של שנה 
שניה או חמישית של טבל ודאי שברשותם, שלא נגמר מלאכתו קודם הפסח של רביעית 
או שביעית, והיינו שלא סיננו את היין שבכדים מהחרצנים קודם זמן הביעור, דאינו חייב 
בביעור, ואחר הפסח גומרים מלאכת היין ומפרישים תרו"מ ומחללים המע"ש על מטבעות 

חדשות, והמע"ש שבמטבעות שוב אינו מתחייב בביעור כיון שלא נתחייבו בזמנו.

מצות ביעור במתנות ובמעשר שני, באיבוד או בנתינה לבעלים
ד. במס' מע"ש )פ"ה מ"ו( תנן, כיצד היה הביעור, נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעלים, 
ומעשר ראשון לבעליו, ומעשר עני לבעליו, ומעשר שני והביכורים מתבערים בכל מקום. 
ומבואר דשני אופנים של ביעור איכא, המתנות ניתנות לבעליהן, ומע"ש או רבעי ]הפירות 
או מעות פדיונן[ והביכורים כשהם בעת הביעור בגבולין נאבדים מן העולם. וז"ל הרמב"ם 
בפי"א ממע"ש ה"ח: נשארו אצלו פירות מע"ש של ודאי או נטע רבעי או מעות פדייתן הרי 
זה מבערן, ומשליך לים או שורף. ועי' ר"ש במע"ש שם ובשנו"א, וברדב"ז פי"א ממע"ש 
ה"ח. ובמתני' שם במשנה י' מבואר, דקרא ד"בערתי הקודש מן הבית" דהיינו איבוד מן 
העולם ]או ע"י אכילה או ע"י איבוד וכילוי[ קאי על מע"ש ונטע רבעי, והוא הדין ביכורים, 
"וגם נתתיו ללוי" וגו' קאי על נתינת שאר המתנות לבעליהן. וכן פרש"י בדברים )כ"ו י"ג(. 
ומה שפרש"י שם "וגם" לרבות תרומה וביכורים, היינו לר"ש, אבל לרבנן ביערתי הקודש 

קאי נמי לביכורים דבעי איבוד. ועי' ר"ש שם ובביכורים פ"ב מ"ב מהירושלמי.

והנה בטבל ודאי חייב ליתן המתנות לבעלים בעת הביעור, וכשאינן אצלו יזכה להם ע"י 
אחר, וכשהוא לבד ואינו יכול לזכות להם, ]או בזמן הזה שאין נותנים המתנות לכהן וללוי, 
או במעשר עני ודאי ואין אצלו עני ואינו יכול לזכות להם[, לא מצינו שיתחייב לאבדם 
קודם זמן הביעור, דהמצוה היא רק ליתן לבעלים, ועי' מנ"ח מצוה תר"ז שכתב דלא מצינו 
ביעור מן העולם במתנות הללו. ]ואף דבמס' מע"ש שם סברי רבנן דביכורים מתבערים 
ואינה בביעור מן העולם ]ע"ש בר"ש[,  ניתנת לכהן  מן העולם כמע"ש, ותרומה גדולה 
והרי תרומה וביכורים בכל מקום איתרבו יחדיו כחדא, ומש"נ הכא דחלוקין הן ולא ילפינן 
דכתיב  דהא  שם,  הר"ש  והביאו  מ"ב(  )פ"ב  בביכורים  בירושלמי  איתא  מתרומה,  ביכורים 
ביכורים,  פרשת  כתיב  ביעור  פרשת  דקודם  במשמע,  העליון  הקודש  הקודש"  "ביערתי 
והקודש קאי נמי אקמייתא. ובשנות אליהו כאן פי' דלת"ק הוקשו ביכורים למע"ש, ע"ש. 
וכל זה בביכורים, אבל בשאר מתנות המצוה היא רק ליתנם לבעלים, ולא מצאנו בהם דין 

ביעור[.

ובקונטרס היום כתב גבי חלה טמאה, שצריך לשורפה בערב פסח קודם זמן הביעור דוקא. 
כש"כ  תבשילו,  תחת  להסיקה  לכהן  דנתינה  עשה  מצות  יש  טמאה  בחלה  אף  ולכאורה 
הרמב"ם בפ"ב דתרומות הי"ד, ונהי דלא נהגו בזה"ז ליתן, מ"מ חובת שריפה קודם זמן 
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הביעור מנ"ל. ואף הכהן שיש לו חלה טמאה אינו חייב לבערו קודם זמן הביעור, וכ"כ 
הרא"ש בפ"ב דביכורים מ"ב, והתוס' ביבמות )ע"ג א'( ד"ה וחייבין, ורק במע"ש וביכורים 
יש דין ביעור ואיבוד מן העולם. וכן עני שקיבל מעשר עני נתקיימה מצות ביעור, והוא 
אינו חייב לאוכלו ולבערו קודם זמן הביעור, וכמו שכתבו תוס' ביבמות והרא"ש שם גבי 

תרומה לכהן.

ב	דר מצות ביעור
ה. כתב החזו"א בדמאי )סי' ב' סק"ז(, ענין ביעור אינו מצוה בפני עצמו, אלא הוי זה פרט 
מפרטי דיני תרומות ומעשרות, ולא מסתבר שאם יתן לכהן תרומה בעת הביעור יהא יותר 
רצוי מאשר נתנו קודם, אדרבא זריזין מקדימין, והוא לאו הבא מכלל עשה שלא יעכב 
מלבער, ולכן לא חשבוהו קמאי במנין המצוות, ומשו"ה נשים נמי חייבות וכמו בשאר דיני 

תרו"מ.

מי שהיה לו פירות הטבולין למעשר עני, וקרא שם מ"ע בפירות ולא הפרישו ולא נתנו 
לעני, ואח"כ נתן במתנה את כל הפירות עם המ"ע שבו לחבירו, יש לעיין אם המקבל חייב 
בביעור ליתן המ"ע שבפירות לעני אע"פ שהוא לא הפריש, או כיון שלא הפריש אינו חייב 
בביעור, משום דהביעור שייכא לדיני תרו"מ וההפרשה. גם צ"ע אם קנה המקבל את המ"ע 

בשינוי רשות, ועי'.

דין ביעור בספק 	בל, ובודאי 	בל ב	ה"	
ו. המתנות שהם מספק טבל אין צריך ליתנם לבעלים, דקיי"ל המוציא מחבירו עליו הראיה, 
והמעשר ראשון ומעשר עני רשאי לאוכלן, ותרומה גדולה ותרומת מעשר מוכרן לכהן, 
וכיון שאין בזה חיוב נתינה, וחיוב איבוד וכילוי נמי ליכא בהו, א"כ אין בזה מצות ביעור. 
ובזמן הזה דלא נהגו ליתן ת"ג ותרומת מעשר לכהן אף בטבל ודאי, ובחזו"א שביעית )סו"ס 
ה'( כתב דאף מעשר ראשון ודאי אין צריך ליתן ללוי בזה"ז כיון דבעינן לויי חזקה וליכא, 

ורשאי הישראל לאוכלם כיון דמע"ר מותר לזרים והוה ממון שאין לו תובעים, א"כ אף 
בזמן הביעור אין חייב ליתן המתנות ואין בהם מצות ביעור, ונמצא דחובת ביעור בזה"ז 

בטבל ודאי הוה רק משום מעשר עני או מעשר שני.

וא"כ בפירות של שנה שלישית ושישית, שהם שנות מ"ע, והם ספק טבל, אין בהם כלל 
חיוב ביעור, כיון דהוה ספק מעשר עני והממע"ה, ואף להפריש הטבל אינו חייב, כיון דאין 
המתנות עומדים להנתן לבעליהם וא"כ אין ההפרשה חלק מעסק הנתינה, ולא דמי למש"כ 
הרמב"ם בפיה"מ )ויובא להלן אות ט"ו( דכשאין עמו כהן או לוי ואינו יכול לזכות להם, עכ"פ 
יפריש המתנות, דהתם מדינא חייב בנתינה ועומד לכך, רק עתה אין לו האפשרות ליתן, 
והוה ההפרשה מעסק הנתינה וכש"כ שם, משא"כ הכא, ומשום ספק רבעי נמי אינו חייב, 
משום דמדינא אין חיוב לחוש לרבעי, דסמכינן ארובא ואמרינן כל דפריש מרובא פריש, 
ולא מיקרי דבר שיש לו מתירין ברובא דליתא קמן כש"כ הריטב"א בפסחים )ז' א'( ד"ה ומי 
אזלינן ובפתחי תשובה יו"ד ר"ס ק"ב דברובא דליתא קמן ל"א דשיל"מ, ואף דנכון לחלל 

רבעי וכש"כ החזו"א, מ"מ ודאי דלא חמיר מדמאי ואינו חייב בביעור משו"ז.

אבל בודאי טבל והם מפירות של שנה שלישית ושישית יש חיוב ביעור משום מעשר עני, 
וחייב ליתנו לעני, וצריך להפריש מן הטבל בזמן הביעור את כל המעשרות, ואינו יכול 
חייב בהם  ולא שאר המעשרות שאינו  ביעור  עני כדי לקיים מצות  להפריש רק מעשר 
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בביעור, משום דאיכא לאו של בל תאחר שלא יקדים סדר המעשרות, ואם יפריש רק מ"ע 
הרי הקדים מ"ע לתרומה ומע"ר הקודמים לו, ולכן יפריש הכל. ובפירות של שנה ראשונה 
ושניה, או של רביעית וחמישית, חייב בביעור משום המעשר שני, ומשום זה צריך להפריש 
הכל כדי שלא יקדים המאוחר. ובעיסה הטבולה רק לחלה, אף בודאי אינו חייב להפרישה 
בעת הביעור בזה"ז, כיון דבלא"ה לא יהבינן החלה לכהן, וא"כ ליכא מצות ביעור וכנ"ל. 
]וגבי מעשר עני, מי שמזדמן לו פירות טבל של מ"ע בתדירות, וקשה לו לחפש אחר עני 
בכל פעם, איתא במסכת גיטין )ל' א'(, דיכול להלוות מעות לעני ולהתנות עמו שיטול את 
לעצמו  יקחנו  ואח"כ  אחר  ע"י  לעני  יזכה  מ"ע  לו  וכשיהיה  החוב,  בפרעון  עני  המעשר 

בפרעון החוב[.

דין ביעור בספק מע"ש ובדמאי
	. מיהו במעשר שני של ספק טבל שהוא ספק איסורא, יש לעיין אם יש חיוב ביעור, ונ"מ 
בפירות של שנה ראשונה ושניה או רביעית וחמישית והם ספק טבל, אם חייב להפריש 
בזמן הביעור בזה"ז שכל חובת ביעור בהם הוא רק משום המע"ש. ומדברי הרמב"ם בפי"א 
ה"ח שכתב, נשארו אצלו פירות מעשר שני של ודאי או נטע רבעי או מעות פדייתן הרי 
זה מבערן, משמע דדוקא של ודאי, אבל ספק מע"ש אינו חייב בביעור. אולם מסוף דבריו 
שכתב, נשאר אצלו מעשר שני של דמאי אינו חייב לבערו, משמע דדוקא דמאי אינו חייב 
משום דרוב ע"ה מעשרין אבל ספק מע"ש חייב. ואפשר דמש"כ ברישא של ודאי, אתי 
לאפוקי דמאי שכתב אחר זה, ולא לאפוקי ספק מע"ש. וקצת ראיה לזה, מדכתב פירות 
מע"ש של ודאי או נטע רבעי, והרי מע"ש ונטע רבעי דינם שוה, ואם כונת הרמב"ם לאפוקי 
ספק, א"כ הו"ל נמי לומר או נטע רבעי של ודאי, כדכתב גבי מע"ש, אבל אי לאפוקי דמאי 

אתי ניחא, דברבעי לא שייך דמאי ולכן לא כ"כ ברבעי.

ובמסכת דמאי )פ"א מ"ב( דתנן, הדמאי אין לו ביעור. משמע דוקא דמאי משום דרוב ע"ה 
מעשרין, אבל ספק דליכא ביה שאר קולות דדמאי ה"נ דחייב בביעור. ]ועי' בשבת )ל"ד א'( 
דתנן, ספק חשיכה אין מעשרין את הודאי אבל מעשרין את הדמאי, ופרש"י כיון דרוב ע"ה 
מעשרין הן הקילו, משמע דספק טבל ליכא ביה קולת דמאי ואין מעשרין בביה"ש, והא 
דתנן ברישא אין מעשרין את הודאי לאפוקי דמאי דסיפא, וה"נ דאין מעשרין את הספק[. 
ואפשר דהא דתני דמאי ולא תני ספק, משום דסד"א כיון דבדמאי חייב ליתן התרומת 
מעשר לכהן, ]עי' תורע"ק ריש דמאי אות ו' ובתפא"י שם מרע""א[, א"כ ליחייב בביעור, 
להכי אשמועינן דאין לו ביעור, אבל ספק טבל דהממע"ה ואינו חייב בנתינה פשיטא דאין 
לו ביעור. מיהו הגרא"ל שטיינמן זצ"ל דחה סברא זו, דפשטא דמתני' דהדמאי אין לו ביעור 
קאי על מעשר שני ולא על תרומת מעשר, וכש"כ הרמב"ם נשארו אצלו פירות מע"ש של 

ודאי כו' מע"ש של דמאי וכו'.

והנה שי' הרמב"ם בספ"א מהל' תרומות דחיוב תרו"מ בזמן הזה מד"ס, ואע"פ שקדושה 
שניה קידשה לעתיד לבוא, מ"מ בעינן רוב יושביה עליה, ודבר זה לא היה בכיבוש עזרא. 
והרמ"א ביו"ד ר"ס של"א כתב דכן המנהג. ולפ"ז כתב החזו"א בדמאי סי' ב' סק"ד, דדין 
ביעור מעשרת בזמן הזה הוה נמי רק מד"ס. וא"כ יש לדון, דאף אי נימא דבעת שהיה 
והטעם לכאורה משום דספיקא  חיוב תרו"מ מה"ת, היה בספק מעשר שני חיוב ביעור, 
דאורייתא לחומרא, מ"מ השתא דחיוב תרו"מ הוה רק מד"ס נימא ספיקא דרבנן לקולא, 
וספק מעשר שני אינו חייב בביעור, או אפשר דהשתא נמי מחמרינן בזה. ולכאורה תליא 
דבר זה בפלוגתא, דהנה בירושלמי פ"ק דערלה מיבעי ליה לענין שביעית אם יש קדושת 
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שביעית באילן הנטוע בבית, ולא איפשטא. וכתב בספר "פאת השולחן" סי' כ' ס"ק נ"ב, 
דלדידן דנקטינן דשביעית בזה"ז דרבנן, א"כ בספיקא דירו' אזלינן ביה לקולא. והחזו"א 
בשביעית ר"ס כ"ב כתב, דאפשר דכיון דעיקר הספק הוה בדאורייתא ואזלינן לחומרא, 
א"כ גם לדידן אזלינן לחומרא. וא"כ ה"נ בנידון דידן גבי ספק מע"ש וחיוב ביעור, לפאה"ש 
]ואפשר דשאני ספיקא דדינא דעיקר הספק הוא בדין  יש להחמיר.  ולחזו"א  יש להקל, 
תורה ומחמרינן ביה, ולכן אף בזה"ז אין להקל, אבל בספק אם הוא מעושר הרי כעת הספק 
הוא בחיוב דרבנן אם צריך לעשרו. אלא שיש לדון דכיון דעיקר חיובו מה"ת חמיר טפי, 
ובמקו"א נאריך אם בדבר שעיקרו דאורייתא ספיקו להקל, ואם תרו"מ בזה"ז מיקרי עיקרו 

דאורייתא, וצ"ע[.

שביעית  אי  שנים  לעשר  חבירו  את  במלוה  פלוגתא,  איכא  ב'(  )ג'  מכות  מסכת  ובריש 
משמטתו, ולהלכה איפליגו קמאי בזה, והרא"ש שם כתב, דקיי"ל דאין שביעית משמטתו, 
ועוד דשביעית בזה"ז דרבנן ואזלינן לקולא. ופירש הב"י בחו"מ סי' ס"ז ד"ה וכן המלוה, 
דטעמו משום דשמיטה איסורא הוא, ומקילין דלא תנהוג כיון דרבנן היא בזמן הזה, עיי"ש. 

ומבואר דכיון דשביעית בזה"ז דרבנן אזלינן לקולא, וזה לכאורה כסברת הפאה"ש.

ולענין מעשה המנהג להחמיר בביעור בספק מעשר שני. ואפשר שיש לחלק איפכא, דדוקא 
התם דהוה ספיקא דדינא אזלינן לקולא, אבל הכא בספק מע"ש שהוא ספק במציאות, 
ספיקו חמיר טפי משאר ספיקא דרבנן, דספק במציאות לא חשיב ספק כ"כ וחמיר טפי, 
וכדמצינו גבי דבר שיש לו מתירין בפר"ח יו"ד סי' ק"ב וברע"א בביצה. ועוד שהרי בספק 
טבל חייב להפריש ולקיים כל מצות התרו"מ אף בזה"ז שחיוב תרו"מ מד"ס, ולא אמרינן 
ספיקא דרבנן לקולא, וא"כ ה"נ מהאי טעמא חייבים לבער, כיון שגם הביעור הוא פרט 
מדיני תרו"מ וכש"כ החזו"א, וכנ"ל באות ה'. ]ואין לחלק דאף דספק טבל חייב בהפרשה 
בזה"ז, מ"מ כיון דאינו חייב ליתן המתנות לבעלים בספק ה"נ דאינו חייב לבער המע"ש, 
דשאני מתנות דהוי ספק ממונא, אבל ביעור מע"ש ספק איסורא הוא, ואפשר דדינו כספק 

טבל דחייב אף בזה"ז[.

ספק 	בל ואינו יודע של אי	ה שנה הוא, ודין הקונה עם הש		ה
	. ובספק טבל ואינו יודע מאיזה שנה הם הפירות, הנה יש בזה ספק ספיקא לענין חיוב 
ביעור המעשר שני, ספק מעושר, וספק איזה חיוב יש בו, ויש לדון אי דיינינן ליה כס"ס, 
דהנה אי מעושר שפיר דמי, ואם אינו מעושר הרי ממ"נ יש בו חיוב ביעור או משום המע"ש 
או משום המעשר עני, וא"כ אפשר דאין זה נידון כספק ספיקא לפוטרו מחיוב ביעור, או 
נימא דעל כל חיוב בפני עצמו אנו דנים בספק ספיקא, דכלפי חיוב ביעור דמע"ש איכא 
ס"ס דלמא מעושר ואם אינו מעושר דלמא הפירות הן משנה שלישית, וכן איפכא כלפי 
מ"ע, וצ"ע. מיהו י"ל דכיון דמעשרינן ספק טבל אף כשיש בו ס"ס ולא פטרינן משום ה"ט, 
א"כ הוא הדין לענין ביעור מחמרינן בזה, משום דחיוב ביעור שוה לחיוב מעשרות. אכן 
באמת יש לדעת טעם הדבר דמעשרינן בס"ס, ואי משום חומרת דמאי הוא וכש"כ בחזו"א 
דמאי סי' ט"ו סק"ד, א"כ לענין ביעור אינו חייב בס"ס, דהדמאי אין לו ביעור, ועי' חזו"א 
מעשרות סי' ז' סקט"ז וצ"ע. ורבינו הגרא"ל שטיינמן זצ"ל אמר, דמתוס' בב"ק )י"א א'( ד"ה 
שליא נראה, דס"ס שיש סתירה בספיקות אף שרק ספק אחד סותר, לא דיינינן ליה תו 

בס"ס, וא"כ הכי נמי כה"ג.

והקונה פירות שיש עליהן השגחה על המעשרות, ומקפיד לחזור ולעשרן, שמעתי בשם 
מרן החזו"א זצ"ל, דבהשגחה שמדינא יש לסמוך עליו אלא שמחמיר לחזור ולעשרן, לא 



ב רין בי ור ב שרוד ׀ מאמרים ותשובות  

16

תנובות שדה ׀ גליון מספר 143

חמיר זה מדמאי ואינו חייב לבער. ורבינו הגרא"ל שטיינמן זצ"ל אמר בשם הגר"ש ברזם 
זצ"ל בשם מרן החזו"א זצ"ל דבכה"ג שיש ע"ז השגחה כשרה ומדינא אינו צריך לעשרן, 
אלא שלחומרא אנו מעשרים עוד כדי להשקיט את רוחנו, מותר אף לעשרן בשבת, ועכ"פ 

א"צ מן המוקף וסגי מחד על הכל, ועדיף זה מדמאי, וא"כ ה"נ דאינו חייב בביעור.

אופני הביעור במע"ש
	. פירות מע"ש בזמן הבית חייב לאוכלן בירושלים בעת הביעור, ובגבולין חייב לאבדן, 
ובזמן הזה בכל מקום מאבד המע"ש או המעות מע"ש. ואם יתן המע"ש לניילון ויזרקנו 
וזה לא מיקרי  זה ביעור, דמצות ביעור היא איבוד מן העולם  לאשפה לכאו' לא מיקרי 
איבוד, ועי' רמב"ם פי"א ממע"ש ה"ח שכתב, דמשליך לים או שורף, ומה שנהגו כן בתרומה 
עי' חזו"א דמאי סי' ט"ו. ולקבור פירות מע"ש צ"ע, דאולי בעינן איבוד ממנו ומכל העולם 
כחמץ וע"ז, וקבורה לא מהני, ובחזו"א דמאי סי' ב' סק"ז בביאור משנה ז' משמע דשפיר 
בקרקע  דקיימים  ובמעות  דמי,  דשפיר  מסתברא  בקבורה  שנפסדים  בפירות  ומ"מ  דמי, 

משמע דלכו"ע אין זה איבוד.

ל	לל המע"ש על האוכל ולאבדו אי ש"ד
י. הנה מי שיש לו פירות מע"ש או מטבעות של מע"ש ורוצה לחללן על אוכל השוה פרוטה 
ואח"כ לבער את האוכל, דעת הרמב"ם בפ"ד ממע"ש ה"ב דשפיר דמי, והם יוצאין לחולין 
ע"י זה. וכן פסק השו"ע ביו"ד סי' של"א סעיף קל"ג. וכן נהגו בירושלים לבער המע"ש. 
וכתב החזו"א בדמאי סי' ג' סק"י דכל זה כשמחלל על אוכל שלא הוכשר לקבל טומאה 
שאם  לחלל,  אפשר  אי  לקב"ט  שהוכשר  אוכל  על  אבל  בירושלים,  לאוכלו  הוא  שראוי 
יחללנו עליו יהא המע"ש טמא ואינו ראוי לאוכלו בירושלים ]מצד עצמו[, והוה כפודה 
על פירות שאי אפשר להביאם לירושלים, דאיתא בתוספתא והביאה הר"ש, דלא חייל אף 
בדיעבד. ויש שמחללין המע"ש על קוביות סוכר השוה פרוטה, ואח"כ ממיסין אותם במים 
ושופכין המים לאיבוד, ולחזו"א לא מהני כה"ג, כיון שהסוכר הוא מבושל במים והוכשר 
לקבל טומאה. ]והרש"ל שיחי' דן, דשמא דברי החזו"א הם רק בפירות טהורים, שמצד 
עצמם הם ראויים להאכל בירושלים, אבל בפירות מע"ש טמאים שאינם ראויים להאכל, 
לא  חילק  שלא  החזו"א  דברי  מסתימת  ומיהו  טמאים.  אוכלים  על  אף  לחלל  דמי  שפיר 

משמע הכי[.

ודעת הראב"ד שם, דפרי ראשון של מע"ש אינו יכול להוציאו לחולין ע"י חילול על אוכל, 
ורק כשמחלל על מטבעות וכיו"ב יוצא לחולין. וכן פסק הגר"א ביו"ד סי' רצ"ד סקכ"ד. 
וכתב החזו"א שם דראוי להחמיר כן. ועוד כתב דבירושלמי איתא ]והביאו הסמ"ג[, דבזמן 
הזה שאי אפשר לאכול פירות מעשר שני משום דכולנו טמאי מתים ועוד שאין מזבח, אין 
פודים על אוכל בכל ענין, ואף מטבע של מע"ש שזה פרי שני נמי אין פודים על האוכל, וכ' 
החזו"א שיש להחמיר כן, ובעינן למעשה לחלל רק על מטבע ולאבדה, ]אף שיש חולקים 

ומתירים, ולא גרסי כן בירו', וכ"פ השו"ע להקל, מ"מ יש להחמיר למעשה[.

	ילול מ	בעות מע"ש על המ	בע וביעורה
יא. כשיגיע זמן הביעור, מחלל כל המע"ש ומטבעות מע"ש עם הפרוטה חמורה על מטבע 
השוה פרוטה ומאבד המטבע, וכש"כ הרמב"ם דמעות פדיון מע"ש שורפן או משליכן לים. 
ולא יחלל על שתי מטבעות שכל אחת פחותה משוה פרוטה, דאיתא בירושלמי דמטבע 
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ב'  על  אף כשמחלל  וא"כ  בה,  מחלל  ואין  כאסימון  פרוטה חשובה  פחותה משוה  שהיא 
מטבעות שכ"א פחותה מפרוטה לא מהני צירוף, משום דהוי כל אחת כאסימון ולא חייל. 
ואם המע"ש אינו שוה פרוטה ואין לו פרוטה חמורה לחלל המע"ש עליו, צריך להוציא בעין 
חלק המע"ש דהיינו עשירית מהטבל וקורא לו שם מע"ש ומאבדו, וכן אם הפרוטה חמורה 
שבמטבע ירד ערכה ועכשיו אינה שו"פ אינו יכול לחללה על מטבע של שו"פ, אלא צריך 
לבער את כל המטבע כולה ע"י איבוד בחומצת גפרית או ע"י זריקה לים, ]זולת אי נימא 
דעל פחות משו"פ אין מצות וחובת ביעור וצ"ע[. אבל אם יש לו שתי פרוטות חמורות 
בשתי מטבעות, ושתיהם כאחת יש בהם שו"פ, יכול לחלל שתיהם יחד על מטבע אחרת 
של שו"פ. וכן יוכל לצרף פרוטה חמורה שלו ושל חבירו שביחד יש בהם שו"פ ולחללם 
על מטבע ששוה פרוטה, כן שמעתי מרבינו הגרא"ל שטיינמן זצ"ל. ומיהו התוספת חומש 
אינו אלא מחלק שלו ולכן יאמר ומה שצריך חומש. ואם יש לו מטבעות מע"ש שידר ערכה 
לפחות משו"פ ורוצה לחללן על מטבע אחרת שג"כ אינה שו"פ, )כגון אגורה על חמש אגו', כשהיו 
ורבינו  אסימון,  על  אסימון  כמחלל  והוה  אסימון,  אלא  מטבע  זה  דאין  צ"ע  אלו(,  מטבעות 

הגרא"ל שטיינמן זצ"ל אמר דשפיר דמי אלא שלא נהגו לעשות כן.

המע"ש  לפדות  שנוהגין  ]כמו  אחרת,  ממטבע  המע"ש  עליהם  שפדה  מע"ש  מטבעות 
מהמטבע שבו הפ"ח[, אין נוהגין לחזור ולחללן עוד על מטבע אחרת ששו"פ. )חזו"א בשם ספר 

כפתור ופרח, ועחזו"א דמאי סי' ג' ס"ק י' י"ב(.

עבר הפס	 ולא ביער, והקונה או ה	וכה א	ר הפס	
יב. הגיע זמן הביעור והיה לו פירות מע"ש ולא ביערם, נסתפק המנ"ח במצוה תר"ז אם 
נאסרו באכילה, ולא יהני תו פדיון. ובספר תורת הארץ כתב דנאסר. ]וצ"ע לשי' זו כשיש 
לו מטבעות של מע"ש ועבר זמן הביעור, האם ג"כ לא יוכל לחללן עוד ולהוציאן לחולין. 
ובטבל הטבול למע"ש ועבר ולא ביערו יתכן דלא נאסר אף לשי' זו[. והחזו"א בדמאי סי' 
ב' סק"ז כתב, דאם לא ביער עובר כל יום אחר זמן הביעור בעשה אם אינו מבערן, אבל לא 

נאסרו, ]לא המע"ש ורבעי ולא הטבל[.

הקונה אחר הפסח טבל מפירות של שנה החייבת בביעור חייב לבער. ובשם מרן החזו"א 
זצ"ל שאמר, שאין צריך לבערו מיד אלא באותו היום יבערנו, ועל כל יום שמשהה הביעור 
עובר בעשה. וכשהפירות הם משנה החייבת במע"ש יחלל המע"ש על מטבע ויאבד המטבע 
באותו יום, ואם המע"ש אינו שו"פ או ספק, צריך להוציא מהמאכל עשירית ויקרא לו שם 
מע"ש ויבערנו, דאחרי זמן הביעור כבר אין לו פרוטה חמורה שיוכל לחלל ע"ז המע"ש של 
שנה הקודמת ויבערו. ובספק טבל הטבול למע"ש ג"כ יבער המע"ש באותו היום. ואם הוא 
דמאי א"צ לבערו. ומ"מ אם המע"ש שבו פחות משו"פ ואין לו עדיין פרוטה חמורה אחר 
הפסח, אזי כשיעשר הפירות יוציא עשירית ויקרא לו שם מע"ש, דאם לא יפריש המע"ש 

ישארו בפירות ולא יוכל לפדותן ויאסר הכל. 

לקראת  וכדו'  ויינות  שימורים  קופסאות  הרבה  שהכין  ]כגון  הרבה,  טבל  לו  שיש  מי 
השמיטה[, וקשה לו לפתוח הכל ולעשר בזמן הביעור, אמרו בשם מרן החזו"א זצ"ל, שקודם 
זמן הביעור יפקיר הכל בפני ג', ובכל פעם שירצה לאכול יזכה ויפריש מיד ויאבדנו. ואם 
מפריש עתה כל הקופסאות הסגורות המנהג להקל בשלא מן המוקף. ומ"מ לא יפריש משני 
בתי חרושת או אפי' מבית חרושת אחת משתי זמנים מזע"ז, דספק טבל על ספק טבל אין 

מעשרין, ואפי' בדיעבד יחזור ויתרום.
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אופן עשית פרו	ה 	מורה א	ר הפס	
י	. עבר הפסח ורוצה שיהיה לו פרוטה חמורה חדשה של מע"ש כדי לחלל המע"ש פחות 
משו"פ על המטבע, יש שעושין מיין של שנה שניה או חמישית של טבל ודאי שברשותם 
חייב  דאינו  מהחרצנים  שבחביות  היין  את  סיננו  שלא  והיינו  הפסח,  קודם  נגמ"ל  שלא 
בביעור, ואחר פסח עושים גמ"ל ומפרישים ומחללים המע"ש על מטבעות חדשות, וע"י זה 
יש להם מע"ש דאורייתא. ועצה זו מועלת גם בשנה רביעית וגם בשביעית. ויש שמביאים 
חסה או חזרת של טבל ודאי בערב פסח של רביעית, ומוציאים ממנו המע"ר משום לכם 
במרור, והחסה והחזרת הם משנה רביעית שהיא שנת מע"ש וגם אינה חייבת עתה בביעור, 
ומחחלים המע"ש על מטבעות חדשות וע"י זה יש להם פרוטה חמורה לכה"פ מירק דרבנן, 

ובשביעית דהם פטורים ממעשרות אין עצה זו.

ויש שעושים פ"ח מאתרוג שנלקט אחר ט"ו בשבט, דלרוב הפוסקים אזלינן באתרוג בתר 
מע"ש.  הוא  שלו  המעשרות  וחיוב  בביעור,  חייב  ואינו  רביעית  לשנה  ומתייחס  לקיטה 
מיהו לדעת הגר"א דבשהגיע לעונת המעשרות בשלישית אף ירק שנלקט ברביעית חייב 
בביעור, א"כ הוא הדין באתרוג שהגיע לעוה"מ קודם ט"ו בשבט יהא כן הדין לכאורה. 
וגם לענין חזרת שמעתי שממה שנזרע בשלישית ג"כ יתכן שכבר הגיע לעוה"מ בשלישית 
גוונא חייב בביעור. מיהו  ולהגר"א בכהאי  ומשתהה בקרקע עד ערב פסח של רביעית, 
ב' דאפשר דאף להגר"א דמחייב בביעור בהגיע לעוה"מ בשלישית  למש"כ לעיל באות 
ונלקט ברביעית, הני מילי לענין תרומה ומע"ר, אבל לענין מע"ש לא, כיון דמה שהגיע 
לעוה"מ בשלישית שזה הסיבה המחייבו בביעור אין זה שנה המחייבת במע"ש, וא"כ אינו 
סיבה לחיוב ביעור למע"ש שאינו נוהג אלא בד', וכן צדד הגרא"ל שטיינמן זצ"ל, א"כ 
לפ"ז ה"נ באתרוג שחנט קודם ט"ו בשבט או חזרת שמשנה שלישית, אף אם הגיע לעוה"מ 
בשלישית, מ"מ כיון שנלקט ברביעית אינו חייב בביעור ויכול לעשות מהם פרוטה חמורה 

למעשר אילן או ירק.

ולענין פרי הדר, חשש החזו"א דאפשר דדינו כאתרוג דאזלינן בהו בתר לקיטה, ואם נלקט 
אחר ט"ו בשבט של רביעית חייב אף במע"ש מספק, ומ"מ הקונה פירות אחר פסח ודאי 
דיש להקל לענין ביעור המע"ש, אע"פ שהגיע לעוה"מ בשלישית, ]וגם א"צ לעשר ולבער 
המע"ש מפירות טבל שלהם בער"פ[, דיש בזה ג' צדדים להקל, א' שמא דינו כשאר פירות 
האילן דאזלינן בתר חנטה וחייב רק במעשר עני, ב' גם אי חייב במע"ש שמא לא קיי"ל 
כהגר"א דבהגיע לעוה"מ בשלישית חייב בביעור, אלא לגמרי אזלינן בתר לקיטה, ג' דגם 

להגר"א דחייב בביעור שמא המע"ש שבו אינו חייב בביעור וכסברא הנ"ל.

ולענין אם אפשר לעשות פרוטה חמורה מכרם רבעי, ולחלל על המטבע מעשר שני פחות 
משוה פרוטה, נסתפק בזה החזו"א.

והנה לענין פרוטה חמורה יל"ע, האם אפשר לחלל מע"ש שאינו שו"פ על מטבע שהיה 
דאפשר  פרוטה,  שוה  שבו  המע"ש  אין  ועכשיו  המטבע  ערך  והוזלה  חמורה  פרוטה  שם 
)נ"ג א'( ד"ה  דאחרי שעכשיו אין בו פרוטה של מע"ש א"א לחלל עליו. ובשטמ"ק בב"מ 
פחות  מע"ש  קדושת  להתפיס  בתחלה  אפשר  דאי  שכתב,  מהרא"ש  הביא  וחומשו,  הוא 
וע"ש  יכול לחלל עליו אפילו פחות משו"פ,  משו"פ בסלע חולין, אבל בשמקצתו קודש 
שפירש היכא שמעינן ליה מקרא. ומקצתו קודש היינו שיש בו מע"ש בשוה פרוטה, דפחות 
מפרוטה אי אפשר להתפיס עליו מתחלה, אבל הכא שהיה מתחלה המע"ש שו"פ, ונתפס 
מקצתו בקדושת מע"ש, והוזל אח"כ, אולי שפיר קרינן ביה מקצתו קודש, או אפשר דבעי 
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חשיבותא דממון מע"ש במטבע, והיינו שו"פ, וכיון דעכשיו אין בו שו"פ אי אפשר לחללל 
עליו, וצ"ע. ומהחזו"א יש קצת ראיה דש"ד וצ"ע. ולמעשה ראוי שכשיתפיס במטבע פרוטה 
חמורה של מע"ש לא יצמצמם רק לפרוטה אחת בלבד, שמא יפחת ערך המטבע ויהיה זה 

פחות משו"פ, אלא יחלל בו כמה פרוטות של מע"ש.

תבשיל ותערובת תמציות של מע"ש אם 	ייב בביעור
יד. תבשיל של מע"ש אינו חייב בביעור, כדתנן במס' מע"ש )פ"ה מ"ו(. ופירש הר"ש דמיירי 
שהתבשיל עצמו אינו של מע"ש, אבל יש בו תערובת מע"ש, כגון יין ושמן או תמציות 
של מע"ש, או הטבולין למע"ש, וכיון שאינו בעין ואין ממשו ניכר הרי הוא כמבוער אע"פ 
שנרגש טעמו. ]ועי' ר"ש פ"ב דמע"ש מ"א דכשאין ממשו בעין כ"א טעמו הוי כדבר שאין 
בו ממש ולא מהני פדיון[. ולדעת הרמב"ם בפי"א ממע"ש ה"ט, אפילו כשכל התבשיל של 
מע"ש נמי הרי הוא כמבוער, והיינו טעמא מפני שמוכן לאכילה ואינו יכול להתקיים. וכתב 
החזו"א בדמאי סי' ב' סק"ח דלדעת הרמב"ם היינו דוקא בזמן הבית וכשהן בירושלים, 
דכיון דראוי ומוכן למצותו אינו חייב בביעור והוה כמבוער, אבל בזה"ז אין תועלת במה 
שהוא תבשיל וחייב בביעור, ולר"ש שייך דין זה אף בזה"ז בגוונא דיש בתבשיל תערובת 

תמציות וכדו' של מע"ש.

מצות ביעור ב	בל, וכשאין לו למי לתת אם עכ"פ יפריש
	ו. במס' מע"ש )פ"ה מ"ח( תנן, אר"י בראשונה היו שולחין אצל בעה"ב שבמדינות, מהרו 
והתקינו את פירותיכם עד שלא תגיע שעת הביעור, עד שבא ר"ע ולמד שכל הפירות שלא 
זמן הביעור היו הפירות  ופי' הר"ש דאם בעת שהגיע  באו לעוה"מ פטורים מן הביעור. 
למה  טבל,  והם  שנגמ"ל  אחר  אפי'  פריך  ובירושלמי  הביעור.  מן  פטורים  מירוח  קודם 
ופי'  קודש.  קרוי  שטבל  ומשני  המתנות.  הופרשו  שלא  זמן  כל  בביעור  הפירות  חייבים 
הגר"א בפירוש הירושלמי, שלפי שהקודש בתוכו לכן צריך לבער, והיינו דכיון שהמתנות 
הם בתוך הטבל משו"ה חייב להפריש ולבער. ולפ"ז אף בטבל הטבול רק למעשר עני, אף 

דמעשר עני אין בו קדושה, נמי חייב בביעור.

ולקיים  יכול ליתן המתנות לבעליהן  ואינו  לוי,  ואין עמו כהן או  לו טבל  והנה מי שיש 
מצות נתינה, ]וגם אינו יכול לזכות להם ע"י אחר[, כתב הרמב"ם בפיה"מ )שם במ"ט(, דמ"מ 
יפריש המתנות מהטבל, ופירש בזה לשון המשנה: "מי שהיו פירותיו רחוקים צריך לקרוא 
להם שם", והיינו שיעשה את הפירות ע"י קריאת השם לממון כהן או לוי, ויקיים במקצת 
דין נתינה. ונראה דהרמב"ם אזיל בזה לשיטתו, דהנה בגדר מצות הפרשה כתב הרמב"ם 
בספר המצות מ"ע קכ"ו, דלא מנינן להפרשה כמ"ע בפני עצמה ולנתינה כמ"ע בפני עצמה, 
דמצות ההפרשה היא מעסק הנתינה. וברפ"ב דתרומות כתב וז"ל: כל אוכל אדם הנשמר 
כו' חייב בתרומה, ומצות עשה להפריש ממנו ראשית לכהן שנא' "ראשית דגנך תירושך 
ויצהרך תתן לו". ומבואר דההפרשה אינה מצוה בפני עצמה, אלא היא מכלל עסק הנתינה, 
וגדר המצוה היא, להפריש כדי ליתן המתנות לבעליהן, ועיקרה משום הנתינה. וכ"כ ברפ"ה 
דביכורים וז"ל: מ"ע להפריש תרומה מן העיסה לכהן. ולפ"ז שפיר כתב דבשעת הביעור אף 
כשאין עמו כהן או לוי, מ"מ יפריש המתנות ויקיים כל מה שאפשר לעשות מעסק הנתינה.

אולם הרמב"ן בסה"מ שורש י"ב, מנה את ההפרשה למצוה בפ"ע והנתינה למצוה בפ"ע, 
ונעזבנה  מאיסור,  העיסה  להוציא  אותה  שנרים  לבנו  על  יעלה  ושלא  וז"ל:  שם  וכתב 
]לתרומה או לחלה[ או נשליך אותה באש, ציוה אותנו יתעלה בנתינתה לכהן שנא' "ראשית 
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עריסותיכם תתנו לה' תרומה", יעויי"ש היטב. ולפ"ז כיון שההפרשה אינה מעסק הנתינה, 

אלא זו מצוה בפ"ע, יש לעיין היכא דבעת הביעור אינו יכול ליתן המתנות לבעליהן, אם יש 

מצוה להפריש לכה"פ, דעיקר מצות הביעור היא הנתינה לבעלים, ולדידיה שאין בהפרשה 

קיום עסק הנתינה, אפשר דאין צריך להפריש.

]ובמש"כ הרמב"ן ושלא יעלה על לבנו וכו' או נשליך אותה באש, צ"ב לכאורה, דחלה 

טהורה היכי ס"ד שישרפו אותה באש, הא איכא עשה ד"משמרת תרומותי" שלא לטמא או 

לשרוף תרומה או חלה דהוקשה לתרומה. ויש ליישב דהנה איתא בפסחים )י"ג א'(, י"ד שחל 

בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורות, ובתוד"ה 

ושורפין כתבו, אפילו אם נאמר דאסור לשרוף טהורות משום דכתיב את משמרת תרומותי 

כמו שאסור לטמאם, הכא שרי כיון דסופה ליאסר ולילך לאיבוד כו', ע"ש, ומשמע דלא 

פסיקא להו דבר זה אם אסור לשרוף תרומה טהורה, וקשה דהרי אפילו תרומה תלויה נמי 

אסור לשורפה, כדאמרי' בנדה )ז' א'( תנא, וחלתה תלויה לא אוכלין ולא שורפין, וכן מבואר 

בבכורות )ל"ד א'(, ובירושלמי פ"ח דתרומות ה"ד על מתני' דחבית של תרומה שנולד לה 

ספק טומאה, אמר ר"י ב"ר בון מדברי שלשתן נלמד, תלויה אסור לשורפה, ועי' בביאור 

הגר"א שהביא כ"ז והרבה שם בראיות שתרומה טהורה אסור לשורפה ואפי' נולד לה ספק 

טומאה, וא"כ מה נסתפקו התוס' בזה, וצ"ע.

ונראה דודאי פשיטא להו דאסור לשרוף תרומה, ומ"מ נסתפקו אי איסורו מן התורה או 

מדברי סופרים, דשמא מן התורה אסור רק לטמא משום דין "משמרת תרומותי", דלטמא 

יש בזה חילול הקדושה טפי, אבל לשרוף שרי מה"ת ואסור מד"ס, ובכל הני דוכתא דלעיל 

י"ל דהאיסור לשרוף הוא רק מדבריהם, ולפ"ז לא קשיא להו למה התירו לשרוף תרומת 

חמץ טהורה בערב פסח, די"ל דכיון דאיסורו מדבריהם הם אמרו והם אמרו, והתירו בער"פ 

לשרוף משום מצות ביעור, אבל נסתפקו התוס' דשמא איסור שריפה דתרומה טהורה הוה 

וכן  בער"פ.  טהורה  תרומה  לשרוף  שרי  היכי  תיקשי  וא"כ  לטמאם,  כמו שאסור  מה"ת, 

משמע מלשון התוס' שכתבו, אפילו אם נאמר דאסור לשרוף תרומה טהורה כמו שאסור 

לטמא משום דכתיב את משמרת תרומותי. ותירצו התוס', דמ"מ שרי וליכא איסור משמרת 

כיון דסופה לילך לאיבוד בפסח משום איסור חמץ. ושו"ר שכ"כ להדיא בתוס' הרשב"א 

שם, ע"ש שהביא בשם רבינו אפרים שהוכיח מהכא דמדאורייתא שרי לשרוף ולא שייך 

משמרת אלא לענין טומאה, ודחה דלאו ראיה היא אלא כיון דסופה לאיבוד שרי לשרוף. 

והטעם לחלק בין טומאה לשריפה הוא כש"כ, דטפי איכא זילזול וחילול הקדושה שבתרומה 

ע"י טומאה מע"י שריפה. ]ועי' תוס' בפסחים )פ"ה א'( ד"ה כשהוא אומר, ובקובץ שיעורים 

שם דהוכיח מדברי התוס' דאיסור הפסד קדשים הוא מה"ת[. ומעתה י"ל דה"נ ס"ל לרמב"ן 

דאיסור שריפת תרומה אינה מן התורה, ואיסורו מד"ס, ולהכי כתב ושלא יעלה בלבנו וכו' 

או נשליך אותה באש. דבלא מצות נתינה היה שרי מה"ת אף לשורפה.

ועוי"ל דס"ל לרמב"ן דאיסורא ד"משמרת תרומותי" יסודה היא משום קיום מצותה לכהן, 

ומהאי טעמא היכא דהולכת לאיבוד כתבו התוס' בפסחים )י"ג א'( ד"ה ושורפין כו' דשרי 

לשורפה מה"ת, וא"כ אם לא היה כלל מצות נתינה לכהן ה"נ דלא היה עשה דמשמרת 

כלל, והוה שרי נמי לטמא, ולצד זה שפיר כתב הרמב"ן דה"נ הוה שרי לשורפה, אבל לאחר 

שנתחדש מצות נתינה, נתחדש בזה נמי דינא דמשמרת שלא לטמאותה, והוא הדין דאסור 

משום זה מן התורה לשורפה[.
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עוד בדין מצות ביעור ב	בל, וב	דר מצות הפרשה
		. והנה מהא דמבואר במתניתין דאיכא חובת ביעור בטבל, כתב החזו"א בדמאי סי' ד' 
סק"ב, דנראה עיקר כדעת הסוברים דהפרשת תרו"מ הוה מצוה חיובית אף כשאינו רוצה 
לאכול, דאל"ה אמאי איכא חובת ביעור בטבל, הא ליכא חובה להפריש כלל, דאין סברא 
דבשעת ביעור מתחדשת מצוה, דמצות ביעור אינה מצוה בפ"ע אלא פרט מדיני תרו"מ 
וכנ"ל. ולכאורה לפי מאי דפירש הגר"א בפי' הירושלמי, דיסוד מצות ביעור בטבל היא 
משום שהמתנות בתוכו, וכש"כ לעיל, א"כ אף אם ההפרשה לא הוה מצוה חיובית, וכשאינו 
רוצה לאכול אינו חייב לעשר, מ"מ אפשר דאיכא חובת ביעור ואיסור בל תאחר משום האי 
טעמא כדי ליתן המתנות לבעלים, כיון דמעכב את המתנות אצלו בתוך טבלו. מיהו אפשר 
דאם ההפרשה אינה מצוה חיובית ואינו חייב ליתן את הממון כהן שבטבל לכהן, ה"נ דאין 
צריך שיהיה משום זה בל תאחר ומצות ביעור, אבל אם יש חיוב הפרשה להוציא ולייחד 
את הממון כהן בפני עצמו, א"כ כל זה הוה בכלל חיובא דבל תאחר שיפריש ויתן המתנות 
שבו לכהן. ]ומ"מ אף אי מצוה חיובית היא, לכאו' כל זה אתיא שפיר לשי' הרמב"ם דמצות 
הפרשה יסודה משום הנתינה כדי ליתן המתנות לכהן, אבל לדעת הרמב"ן דההפרשה היא 
מצוה בפ"ע להוציאו מאיסור טבל, ולא מצינו לדידיה בטבל חיוב משום נתינת הממון כהן 
שבו, א"כ צ"ע האי סברא לומר שיש בטבל חיוב ביעור משום המתנות שבו, דמצד מצות 
הפרשה לא מצינו דב"ז, זולת אי נימא דחיוב ביעור אינה כלל משום מצות הפרשה, ומצוה 
אחרת היא משום המתנות שבו, ודלא כחזו"א, וא"כ לא תליא נמי אי הפרשה היא מצוה 

חיובית או לא, וצ"ע[.

הפריש  לא  להתודות שהרי  יכול  אינו  טבלו  נשרף  כתב,  הי"ג  ממע"ש  בפי"א  וברמב"ם 
מתנות ולא נתנן לבעליהן, ע"כ. והוא מהירושלמי במע"ש פ"ה ה"ה. ולכאורה טעמו הוא 
משום, דמצות הפרשה היא מצוה חיובית אפילו אינו רוצה לאכול, ולהכי אם נשרף ולא 
הפריש אינו מתודה כיון דלא קיים המצוה שעליו, דאי אין המצוה אא"כ רוצה לאכול, א"כ 
בנשרף ולא רצה עדיין לאכלו אמאי עבר, ואמאי אינו יכול להתודות. ובמנ"ח במצוה תר"ז 
פירש, דהירושלמי איירי שנשרף טבלו מכל ג' שנתם, דלא קיים כלל לנתינה ואינו יכול 

להתודות. ולפ"ז אין להוכיח מכאן. אלא שפירושו דחוק, וגם במנ"ח נדחק בפי' זה.

ח'  ר"ס  נחלקו הפוסקים, דהמג"א באו"ח  חיובית  היא מצוה  ענינא אם ההפרשה  ובהאי 
הקשה אהא דקיי"ל דברכת המצות בעמידה, מהא דתנן בפ"ב דחלה מ"ג, האשה קוצה 
חלתה כשהיא ערומה ובלבד שתהא יושבת, ]שאז ערותה מכוסה ויכולה לברך[. משמע 
מצוה  אינה  חלה  דהפרשת  ותירץ  היא.  המצות  ברכת  הא  ואמאי  מיושב,  לברך  דיכולה 
כל כך, דאינה אלא תיקון עיסתו דומיא דשחיטה, ואין זו כברכת המצות דבעי עמידה. 
והגרע"א ביו"ד סי' א' )ע"ד הט"ז שם ס"ק י"ז( כתב, דבפשוטו הוא הדין בהפרשת תרומה הוה 
לאכול.  רוצה  אינו  אם  חיובית  מצוה  ואינה  וכשחיטה,  פירותיו  כתיקון  אלא  כן, שאינה 
ותמה לפ"ז על מה שכתב הט"ז שם דהפרשת תרו"מ הוה מצוה חיובית אפילו אינו רוצה 
לאכול עדיין, דמנ"ל הא. ומיהו הט"ז שם בס"ק י"ז ס"ל, דהפרשת תרו"מ הוה מצוה חיובית 
אפילו כשאינו רוצה לאכול. וכן דעת הגר"א באו"ח שם סק"ג ד"ה מעומד. וע"ש שהקשה 
]פי' עיסות  על דברי המג"א מהא דאיתא בפ"ב דחלה שם, דאסור לעשות עיסתו קבין 
ולר"ע אפילו מי שאינו  קטנות של קב קב פחות מכשיעור[ כדי להפקיעה מחיוב חלה, 
יכול לעשות עיסתו בטהרה יעשנה בטומאה ואל יעשנה קבין, ואף לרבנן דפליגי עליה, 
מ"מ בעיסה טהורה מודו דאסור, ש"מ דהפרשת חלה היא מצוה חיובית, דאי אינה מצוה 
למה אסור. ובפ"ג דפסחים אמרינן, מאי חזית לחומרא לעשות בפסח עיסה פחות מכשיעור 
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משום חשש חמץ, חומרא דאתי לידי קולא הוא דמפקע לה מחלה, ע"ש. ועל קושית המג"א 
שם  באו"ח  יעקב"  ב"ישועות  עי'  ערומה,  כשהיא  חלתה  וקוצה  יושבת  דהאשה  מההיא 
]והביאו ה"פתחי תשובה" ביו"ד סי' שכ"ח סק"ב[ שתירץ, דודאי לכתחילה בעינן עמידה 
כשמברך על הפרשת חלה כשאר ברכת המצות, והתם איירי מתניתין בשאי אפשר לה 
לעמוד דערותה מגולה וא"א לה ללבוש, וכשא"א בענין אחר הקילו והתירו לה לברך אף 

כשיושבת.

ושמעתי ממו"ר הגאון רבי שמואל רוזבסקי זצ"ל, להוכיח כדברי הט"ז והגר"א, ממה שכתב 
הרמב"ם בפי"א דברכות הי"א וז"ל: כל העושה מצוה אם עשה אותה לעצמו מברך לעשות, 
וכו',  תפילין  להניח  מברך  תפילין  לבש  כיצד  העשייה.  על  מברך  לאחרים  אותה  עשה 
הפריש תרומה לעצמו מברך להפריש וכו'. אבל אם קבע מזוזה לאחרים וכו' הפריש להם 
תרומה מברך על הפרשת תרומה וכו'. אבל נטילת ידים ושחיטה הואיל ובדברי הרשות הן, 
אפילו שחט לעצמו מברך על השחיטה ועל כיסוי הדם ועל נט"י, ע"כ. ומבואר דהפרשת 
תרומה לא דמיא לשחיטה, דשחיטה חשיב דבר הרשות ולעולם מברך "על השחיטה", אבל 
הפרשת תרומה הוה מצוה שבחובה, ולכן כשמפריש לעצמו מברך "להפריש", וצ"ע ע"ד 

המג"א והגרע"א זצ"ל שהשוום.

והנה הרמב"ם בריש הלכות שחיטה כתב, "מצות עשה שישחוט מי שירצה לאכול בשר חיה 
ועוף ואח"כ יאכל". וברפ"ב מהל' תרומות כתב, "כל אוכל אדם וכו' ומצות עשה להפריש 
ממנו ראשית לכהן" כו'. ולא כתב דהמצוה להפריש היא על מי שירצה לאכול כש"כ בהל' 
שחיטה. וכן ברפ"ה מהל' בכורים כתב, "מצות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן". 
היא, אלא  קיומית  ומצוה  לאכול,  ירצה  אם  רק  היא  זה כשחיטה דהמצוה  דאין  ומבואר 
כש"כ הט"ז והגר"א דמצוה חיובית היא, ואפילו אינו רוצה לאכול. ובספר "אבי עזרי" )תנינא 
פ"ו מהל' מעשר( כתב, דלדעת הרמב"ם דמצות הפרשה היא מעסק הנתינה וחדא מצוה היא, 

וכש"כ לעיל באות ט"ו, מסתברא דהוה מצוה חיובית וכמצות נתינה. אבל לרמב"ן דהפרשה 
היא מצוה בפני עצמה ואינה מעסק הנתינה יש להסתפק אי יש מצוה כשאינו רוצה לאכול.

מצות ביעור ב	בל מד"ס ובפירות 	ו"ל שנ	מ"ל בא"י )שבן סויה(
י	. טבל מד"ס חייבת בביעור, וכן פירות חו"ל שנגמרה מלאכתן בארץ דחייבין בתרו"מ 
מד"ס חייבין נמי בביעור. )ס' המעשר והתרומה ספ"א בשם תוה"א(. ובפירות חו"ל שנגמ"ל בארץ 
הולכין במעשרות אחר שנת גידולן ]פי' עונת המעשרות[ ולא אחר שנת גמר מלאכתן, בין 
לענין מע"ש ומ"ע, ובין לענין חדש וישן. )שם פ"ב ס"ז(. ונ"מ לענין גרעיני סויה שעושין מהן 
בא"י שמן, דלדעת החזו"א צריך לעשר בלא ברכה, ומנהג הב"ד בירושלים שלא לעשרן, 
א"כ מי שיש לו שמן זה בזמן הביעור, לחזו"א חייב לבער, ושנת המעשר היא כשנת גידולו 

כנ"ל, ואם קנה השמן אחר זמן הביעור יבערנו באותו היום וכנ"ל.

ומיהו אי נימא דאף החזו"א מספק הוא דהצריך להפריש השמן כשנגמ"ל בארץ, א"כ אם 
ידוע שהגידולן של הגרעינים היה בשנה שלישית או שישית ואין בזה חיוב מע"ש אלא 
ספק מעשר עני, אין צריך לבער השמן מספק, כיון דהממע"ה ובלא"ה אינו נותן המתנות 
לבעלים, דמספק אין כלל חיוב נתינה, ורק אם הגידול הוא משנה ראשונה או שניה, או 
רביעית וחמישית, שהיא שנת מע"ש, חייב בביעור מספק למאי דנהגינן לבער בספק טבל 
הטבול למע"ש. ובספק מאיזה שנה היא גידולו צ"ע, ועמש"כ לעיל באות ח' דל"ש בזה ספק 
ספיקא כיון דסתרי אהדדי. ושמא אזלינן טפי בתר רוב השנים לתלות דטבול למע"ש, עי' 

בבאור הלכה סי' שד"מ בד"ה אפי'.
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מצות וידוי מעשרות ב	ה"	
י	. במסכת מעשר שני )פ"ה מ"י( תנן, במנחה ביו"ט האחרון היו מתודים. כיצד היה הוידוי, 
"ביערתי הקדש מן הבית" זה מע"ש ונטע רבעי, "נתתיו ללוי" זה מעשר לוי, "וגם נתתיו" 
רק  הוה  וידוי  דחיוב  ה"ד,  ממע"ש  בפי"א  הראב"ד  ודעת  כו'.  ותרומת מעשר  תרומה  זו 
בעזרה, כדכתיב "לפני ה'", וא"כ בזמן הזה לא נוהגת המצוה. ובספר החינוך כתב, דוידוי 
הוה בכל מקום אבל דוקא בזמן הבית. וכתב בספר "כפתור ופרח" פרק מ"ב, דכל זה לענין 
חיוב וידוי, אבל חיוב ביעור איכא לכו"ע אף בזמן הזה. והרמב"ם בפי"א שם כתב, דמצות 
ביעור ומצות וידוי הוא אפי' שלא בפני הבית. וכן פסק השו"ע ביו"ד סי' של"א סעיף ק"מ 

דבזה"ז נוהג מצות וידוי.

והחזו"א בדמאי )סי' ב' ססק"ו( כתב, דבזמן הזה דחיוב תרו"מ מדברי סופרים, א"כ חיוב ביעור 
ווידוי הוו נמי מד"ס, וא"כ יש לסמוך על דעת הראב"ד והחינוך שאין וידוי נוהג בזה"ז, וכל 
שכן שאין אנו בטוחים שלא עברנו בכל השנים על אחד מהדברים המעכבים את הוידוי, 
ומהאי טעמא אין ראוי עתה להתודות. ובירושלים המנהג להתודות. והאדר"ת ז"ל תיקן 
במנחה ביו"ט אחרון להוציא ס"ת ולקרות פרשת וידוי ]בלא ברכה[. ויש נוהגים שלומדים 
את המשניות בפ"ה דמעשר שני ממשנה י' עד משנה י"ד דאיירי בפרשת וידוי ופירושה, 

וממ"נ יוצא דאם אינו חייב בוידוי יהיה זה בתורת לימוד.

]והנה לדעת הרמב"ם דוידוי נוהג אף שלא בפני הבית, משמע דאפי' חוץ לירושלים נמי 
נוהג מצות וידוי. ובספר "המעשר והתרומה" )פ"א ס"ק פ"ה( כתב בשם ספר "אחרית השנים" 
)פ"ד ה"ד(, דבחו"ל נמי יוצא יד"ח וידוי. וכן משמע לשון הרמב"ם בה"ו שכתב, ואם התודה 

בכל מקום יצא. ומה שהקשה הראב"ד על הרמב"ם דבקרא "לפני ה'" כתיב, ואין לפני ה' 
אלא בבית, כתב הרדב"ז דהרמב"ם מפרש, דלפני ה' אינו אלא למצוה מן המובחר, וכש"כ 
הרמב"ם שם בה"ו "ומצותו במקדש שנא' לפני ה'" אבל לעולם חייב להתוודות בכל מקום. 
וצ"ע מנא ליה דבר זה, ובכסף משנה כתב, דבכל מקום הוי לפני ה' היכא דליכא מקדש 
או בדיעבד. וצ"ע ממצות לולב דניטל במקדש כל שבעה מדכתיב "לפני ה'", ולרמב"ם 
ממש,  מקדש  היינו  )שם(  ולרש"י  ירושלים,  לכל  הכוונה  במקדש  א'(  )מ"א  בסוכה  בפיה"מ 
ועכ"פ לא אמרינן דבכל מקום הוי לפני ה'. ואפשר דהתם שאני מדכתיב "ולקחתם לכם 

ביום הראשון" וגו', על כרחך דלפני ה' קאי רק על מקדש או ירושלים ולא בכל מקום[.

ופירש הרע"ב,  יוחנן כה"ג העביר הודיות המעשר.  והנה בפ"ה דמע"ש משנה ט"ו תנן, 
לפי שעזרא קנס שלא יתנו מע"ר ללויים כי אם לכהנים, וביטל יוחנן כה"ג הוידוי, שאינו 
יכול לומר וגם נתתיו ללוי, ע"ש. וא"כ יש לדון לפ"ז, דבזה"ז שאין נותנים תרומה ותרומת 
מעשר לכהן, ולדעת החזו"א אף מע"ר אין צריך ליתן ללוי, א"כ לכאורה לא יוכל להתודות. 
]ומצד עיקר טעמא דמתני' האם יש לדון שלא יתודה בזה"ז, עי' בחזו"א דמאי שם דאין זה 

ברור לדעת הרמב"ם ע"ש[.

הפריש ולא בירך אינו מתודה, ואם הברכה היא מעצם ההפרשה
י	. איתא במס' מע"ש )שם משנה י"א(, "ולא שכחתי" לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך 
עליו. וכתב החזו"א בדמאי סי' ב' סק"ו דמשמע דאם שכח לברך אינו מתודה, שהרי אמרו 
ואע"ג דברכה דרבנן, מ"מ עכשיו שתיקנוה חכמים כששכח  ולא שכחתי להזכיר שמך, 
אינו יכול לומר לא שכחתי. ובשם החזו"א זצ"ל אמרו, שמכאן מוכח שחסרון ברכה הוה 
חסרון בעצם המצוה, שאם הברכה זהו ענין בפני עצמו ואינו מגרע מעיקר מצות הפרשה, 
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למה זה יעכב את הוידוי, ובמשניות שם כל הדברים המעכבים את הוידוי הם דברים שיש 
בהם חסרון בעצם ההפרשה. והנה בתוס' הרא"ש בברכות )ט"ו א'( כתב, דאם ברכת הפרשת 
תרומה היתה מן התורה, אם הפריש ולא בירך אין תרומתו תרומה, דהברכה מעכבת את 
ההפרשה, אלא דכיון דברכות מד"ס להכי אינה מעכבת ההפרשה. ומוכח גם מדבריו יסוד 
זה, דחסרון ברכה הוה חסרון בעצם המצוה. והנה הרא"ש בריש מס' חולין הביא, דבהלכות 
ארץ ישראל שכתב ר' אלדד הדני שבא מעשרת השבטים כתב חומרות מדעתו וא"א לסמוך 
עליו, שכתב דמי ששכח ולא בירך על השחיטה שחיטתו פסולה. ובנוב"י ביאר דבריו, דס"ל 
דכיון דלא בירך הוה כמומר לאותו דבר, ומשו"ה שחיטתו פסולה. ולכאו' גם זה יתכן רק 
אי נימא דחסרון ברכה הוה חסרון בגוף המצוה, דאל"ה למה יחשב כמומר לשחיטה, ומצד 
מה שהוא מומר לדבר אחד אינו כמומר לכל התורה, אלא ודאי דזהו מגוף המצוה, וחשיב 
מומר לדיני שחיטה. ]ובפ"ת ביו"ד ר"ס י"ט הקשה ע"ד הנוב"י, דהא הרא"ש כתב בשם 
הל' א"י דאם שכח ולא בירך שחיטתו פסולה, הרי דבשכח איירי ולא בהזיד, ומומר לא הוה 

בכה"ג ששכח[.

והנה מי ששכח ולא בירך על הפרשתו, ורוצה לישאל על ההפרשה כדי שיוכל להפריש 
זצ"ל  ונחלקו בדבר. מרן הגרא"מ שך  ובא הדבר לפני רבותינו,  זה היה מעשה  בברכה, 
אמר, דשפיר דמי לישאל ואין בזה משום גורם ברכה שאינה צריכה, כיון דמתקן בזה מה 
שהפריש בלא ברכה, ]ובפרט אי נימא דחסרון ברכה הוה חסרון בגוף ההפרשה וכנ"ל[. 
ומרן בעל הקה"י זצ"ל אמר, שאין לישאל בכה"ג והוה גורם ברכה שא"צ, כיון דעתה הוו 

חולין מתוקנים וראויים לאכילה. ויש בזה אריכות דברים ואכ"מ.

בדין הקדים מע"ש לראשון אינו מתודה, ובדין שאלה היכא שהקדים וכבר אכל
כ. במתני' שם תנן, דאם הקדים מע"ש לראשון אינו יכול להתודות. ובחזו"א בדמאי סי' 
ד' ס"ק כ"א כתב, נראה דהמקדים מאוחרת באיסור מצוה לאיתשולי, וכדין נשאלין על 
התרומה ועל המעשרות, וכש"כ הר"מ פ"ד מה"ת הי"ז, ויאמר אם הייתי יודע שאתחרט לא 
הייתי מפריש, ויתירו לו, וע"י זה נעקרה כל ההפרשה מעיקרא ויתוקן האיסור, במה דברים 
אמורים שעדיין לא אכל מן הכרי, אבל אם כבר אכל, אי אפשר לשאולי עליה, דנמצא אכל 
טבל, ואפשר דאין דין שאלה כשכבר אכל, דכיון דאין הטבל בעולם על כרחך קנה תרומה 
ומעשר, ועדיף מאתא ליד כהן דמבואר בגמ' דאי אפשר לישאל, וכן אם מכר כבר מן הכרי 

ואי אפשר ליה להודיע ללוקח אינו נשאל עליו, עכ"ד.

והנה מדברי הרדב"ז מבואר דאף לאחר שאכל מהני שאלה, דבפ"ד מהל' נדרים ה"ח כתב, 
מיתה  מידי  נפטר  עליה,  נשאל  ואח"כ  ביד"ש,  מיתה  זה  על  שחייב  תרומה  שאכל  דזר 
ביד"ש, דההפרשה נעקרה מעיקרא והוה כאילו לא תרם מעולם. ומבואר דס"ל דאף דאכל 
יכול לישאל. אלא דדבריו ז"ל צ"ע, דמה מועיל במה שנשאל, נהי דפקע שם תרומה, מ"מ 
הוה טבל כדמעיקרא, והאוכל טבל הטבול לתרומה נמי חייב מיתה ביד"ש, וכש"כ הרמב"ם 
בפ"י ממאכלות אסורות הי"ט וז"ל: האוכל כזית מן הטבל קודם שיפריש ממנו ת"ג ותרומת 
מעשר חייב מיתה ביד"ש, שנא' "ולא יחללו את קדשי בני ישראל וכו' והשיאו אותם עון 
אשמה". וא"כ מה תיקן בזה שנשאל, הא אם ישאל נמצא דאכל טבל הטבול לתרומה דחייב 
עליו מיתה ביד"ש. ואולי איירי הרדב"ז בהפריש תרומה מן השבלים קודם גמר מלאכה, 
דחל על זה שם תרומה, והשתא כשנשאל עליו ונעקרה למפרע חוזר להיות כקודם גמר 
מלאכה שאין בזה חיוב מיתה, ונמצא דלא אכל טבל. ומיהו זהו אוקימתא דחיקא בדבריו, 

וסתימת דבריו לא איירי בהא, וצ"ע.
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ושמעתי ליישב, דהנה הריטב"א בשבועות )כ"ז ב'( כתב בשי' רש"י, דהנשבע ב' פעמים שלא 
יאכל דבר מסוים ואכלו, ואח"כ נשאל על שבועה הראשונה, כיון שנשאל על הראשונה 
לאחר אכילת הככר אינו חייב על השניה, דתו לא חיילא שבועה שניה למפרע על מה 
שאכל בהיתר שבועה שנייה, דכיון דבעת שאכל בהיתר אכל מהשבועה השנייה, לא חיילא 
תו למפרע על מה שאכל בהיתר ע"ש. ולפ"ז הכא נמי אינו חייב מיתה משום אכילת טבל, 
כיון דבשעה שאכל בהיתר אכל מצד איסור טבל, דאז לא היה עליו שם טבל, א"כ כשנשאל 
על התרומה תו אינו חייב משום טבל. ויש לחלק, דבשלמא גבי שבועה שניה דלא חיילא 
כלל עדיין מעולם בעת שאכל, בזה אמרינן דנהי דנשאל על השבועה הראשונה, מ"מ כיון 
דבעת שנשאל על הראשונה המאכל אינו בעולם, וכבר אכלו בהיתר שבועה זו, לא חיילא 
שבועה שניה למפרע, אבל בטבל שכבר מתחלה היה איסור טבל במאכל זה, וכשהפריש 
תרומה פקע שם טבל מחמת סיבת ההפרשה שחייל עליה שם תרומה, א"כ כשנשאל על 
הפרשתו ונפקע למפרע, כולי עלמא מודו דחוזר על המאכל שם טבל למפרע כתחלה, אף 
שבשעת השאלה לא היה שם טבל עליו, כיון דסיבת ההפרשה שהפקיעה לאיסור טבל 
בטלה למפרע, והרי עיקר השאלה שנשאל הוא להחזירו לקדמותו, ואם אין כאן הפרשה 

יש כאן איסור טבל.

י"ל, דהנה חיוב מיתה ביד"ש הוא רק כשעבר ואכל במזיד, וא"כ  וליישב דברי הרדב"ז 
מ"מ  למפרע,  טבל  איסור  דחייל  נהי  עליה,  נשאל  ואח"כ  האכילה  בעת  תרומה  כשהיה 
לא הוה מזיד באיסור זה, כיון דבשעת אכילתו אכתי לא ידע דהוא טבל, והוה מזיד על 
אכילת תרומה ולא על אכילת טבל, וכלפי איסור טבל הוה כשוגג וליכא עליה חיוב מיתה 
ביד"ש משום זה, ושפיר כתב הרדב"ז דע"י דנשאל נפטר מידי מיתה ביד"ש. ועכ"פ מדברי 
הרדב"ז הנ"ל מבואר דאף אחר שאכל מהני שאלה, ודלא כש"כ החזו"א. ולדברי החזו"א 
דל"מ שאלה אחר שאכל, אף דבשבועה מהני שאלה אחר שאכל כדאיתא בגמ', י"ל דהתם 
על  קאי  דהאיסור  בטבל  הכא  שנא, משא"כ  לא  ולהכי  הגברא  על  קאי  האיסור שבועה 
החפצא. ולענין וידוי מעשרות ע"ע בחזו"א דמאי ס"ב סק"ו שכתב, נראה דאם שגג ואכל 

פעם אחת קודם הפרשה שוב אינו מתודה.

פר	י הדינים למעשה
כא. דינים העולים:

א( בערב יו"ט של פסח צריך לבער את כל פרוטות המע"ש, ואף את הפרוטה החמורה. 
זמן הביעור לרמב"ם ושו"ע בעיו"ט האחרון של פסח, ויש אומרים שהביעור הוא בעיו"ט 

הראשון, והחזו"א חשש למעשה לשי' זו.

ב( אם יש לו בזמן הביעור פירות של טבל ודאי שנגמר מלאכתן חייב להפריש כל התרו"מ, 
וכשהטבל של שנה שלישית או שישית חייב ליתן המעשר עני לעני, ואם הוא של שנה 
ראשונה או שניה או רביעית וחמישית יחלל המעשר שני על פרוטה ויאבדה, ע"י שזורקו 

לים או שורפו וכיו"ב.

ג( ספק טבל של שנה שלישית או שישית אינו חייב בביעור, ואין צריך לעשר הפירות. 
ספק טבל של שנה ראשונה ושניה או של רביעית וחמישית, המנהג לעשרן ולאבד פרוטות 

המע"ש.

ד( דמאי אינו חייב בביעור, וכשיש ע"ז הכשר שיש לסמוך עליו אלא שמחמיר לעצמו 
לחזור ולעשר, אמרו בשם החזו"א, דאינו חייב בביעור.
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ה( אף שדין ביעור בזה"ז הוא רק משום המעשר עני או המע"ש, מ"מ אינו יכול לעשר רק 
מ"ע או מע"ש בלבד, משום לאו דלא תאחר, וצריך להפריש כל התרו"מ כסדר המעשרות.

ו( פירות טבל של ראשונה או שניה או שלישית שלא נגמ"ל למעשר בזמן הביעור אינו 
חייב בביעור אע"פ שנגמ"ל אח"כ, ולכן פירות האילן של ער"פ שחנטו קודם ט"ו בשבט, 
וכן יין אפי' משנה א' או ב' שהוא בחבית, וגמר מלאכתו הוא הסרת החרצנים מעל פי היין, 

ולא נגמ"ל בזמן הביעור א"ח בביעור.

ז( שמן סויה שנגמ"ל בארץ, המנהג בב"ד בירושלים שלא לעשרן, ולחזו"א צריך לעשר בלי 
ברכה, ובזמן הביעור לבער המע"ש.

ח( ירק שנלקט בשנה רביעית אחר א' בתשרי, אינו חייב בביעור בערב פסח של רביעית. 
]ולהגר"א דוקא בלא הגיע לעוה"מ בג'[. ואפשר לעשות פרוטה חמורה לירקות מחסה או 
חזרת של טבל ודאי דערב פסח שנלקטו ברביעית, אם המע"ש הוא שוה פרוטה, ויועיל 
לחלל עליו ירק ולא דגן ותירוש ויצהר שחיובן מה"ת. וצ"ע אם אפשר לחלל ע"ז מע"ש של 
פירות האילן לרוה"פ דזה מד"ס, דאפשר דכיון דירק אין לו אסמכתא ופירות האילן יש לו 

אסמכתא, אולי חמור זה טפי.

ט( אם אחר שביער את הפרוטות של מע"ש, נזדמנו לו פירות של שנה ראשונה או שניה 
ויחלל  שו"פ  ויקח  ביום,  בו  מבערו  בביעור,  החייב  טבל  הפסח  אחר  כגון שקנה  וכיו"ב, 
המע"ש עליו ויאבדנה בו ביום, דחובת ביעור בו ביום, ואם יאחר עובר בעשה בכל יום ויום. 
ואם המע"ש שבו אינו שו"פ ועדיין אין לו מטבע עם פרוטה חמורה לחלל עליו ולבערו, 

יוציא עשירית מן הפירות ויקרא לו שם מע"ש ויאבד המע"ש.

י( מצות וידוי, לשו"ע נוהג ביו"ט האחרון במנחה אף בזה"ז. וכ"ה המנהג בירושלים עפ"י 
האדר"ת לקרותו במנחה בס"ת בציבור. והחזו"א כתב, דבזה"ז ראוי לימנע ושוא"ת. ויש 
וידוי  פרשת  נמצאת  י"ד ששם  משנה  עד  י'  ממשנה  דמע"ש  בפ"ה  המשניות  שלומדים 

ופירושה.
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 הגאון בו"ר רבי
 שלמה משה עמאר

שליט"א

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

בענין מצה עשירה עם מיץ תפוחים

בעהית"ש, ברביעי בשבת ב' דר"	 אדר א' התשע"	

 לכבוד ידידי ומכובדי 

 מעלת הרה"ג רבי צפניה דרורי שליט"א

 הרב הראשי וראש הישיבה

בעי"ת קרית שמונה יע"א.

ה	יים השלום וכ	"ס
הנני בזה להשיב מפני הכבוד, על דבר המיץ תפוחים שכת"ר דיבר עמי, ואמרתי אשקול 
שוב, ואודיעו את דעתי, הנה מראש אמרתי לבעלי מפעלי המצות בירושלים, שזכורני שיש 
פוסקים שלא מתירים ללוש מצה עשירה עם מיץ תפוחים, אפילו כשהקפידו שזה יעשה 

כראוי ללא מים כלל.

להם  היתה  ולא  ומאחר  ההלכתי,  הבירור  לפני  היטב  העובדות  את  לברר  אלא שרציתי 
תעודת משלוח עם אישור מהאחראים על זה, ע"כ פניתי למעלת כת"ר שליט"א וכן פניתי 

לאחראים שכבודו הפנה אותי אליהם.

אך בינתיים רואה אני שאכן לא אוכל להתיר מיץ תפוחים גם אם עשוי כדת וכדין, בלי מים 
כלל. וכמבואר בדברי מרן החיד"א ז"ל בברכי יוסף )סימן תס"ב אות ז'( על דברי הרמ"א ז"ל שם 
)בסעיף ד' בהגה( שכתב, וז"ל: ובכל בני ספרד פשט המנהג להתיר ללוש במי פירות לבדן, מר 

זקינינו הרב החסיד מהר"א אזולאי זללה"ה בהגהותיו כתב יד. ואנן בדידן נהגנו ללוש ביין 
לבד. ולהזדרז מאוד לעשות המצות במהירות האפשרי, ואפשר דבזה נפיק ידי כל הדעות 
או רובם. וכן הסכים הרב מהר"י זיי'ן בתשובותיו שערי ישועה כת"י )שער ו' סי' ד'(, וכ"כ מורי 

הרב זללה"ה בספרו נחפה בכסף )דף קע"ו וקע"ז(. עכ"ל הברכי יוסף. 

והובאו דבריו בכף החיים )שם ס"ק מ"א(, וכתב מיהו עתה יש כמה מקומות בבני ספרד, שאין 
נוהגין ללוש במי פירות כלל, ואפשר מהחששות הנזכרים, ועי"ל )סי תנ"ט אות ס"ה(, עכ"ל.
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ובספר נחפה בכסף שם כתב בענין זה באורך, ובתו"ד כתב, שיש ליזהר לחוש לדברי הר"ן 
ויש לחוש ליזהר לעשותם בשימור כמו בלש  שלדעת רש"י מי פירות ממהרים להחמיץ, 

במים.

והרמב"ם ז"ל )פ"ו מהל' חמץ ומצה ה"ה( כתב )באה"ד( וז"ל, מצה שלשה במי פירות יצא בה ידי 
חובתו בפסח, אבל אין לשין אותה ביין או שמן או דבש, או חלב, משום לחפ עוני כמו 
שביארנו, ואם לש ואכל אין יוצא ידי חובתו. עכ"ל. וכתב המ"מ, וסובר רבינו שלא מיעטו 
אלא יין ושמן, ודבש וחלב ג"כ שזכר בסוגיא, לפי שהפת הנילוש בהם אינו לחם עוני, אבל 
שאר משקין ודאי יוצא בהם, וזהו שלא אמרו פרט לעיסה שנילושה במשקין, וכו'. עו"כ 
שם, ואמנם ראיתי מי שכתב שאינו יוצא במצה הנילושה במי פירות אלא עם תערובת מים, 
לפי שאנו צריכים שימור מן החמץ, וכל שאין מחמיץ אין יוצאין בו ידי מצה, וכבר נתבאר 

)פ"ח ה"ב( שמי פירות אין מחמיצין ודבר נכון הוא. עכ"ל.

והפר"ח )סי' תס"ב אות א' ד"ה ומה שכתב אבל אין יוצא בהם י"ח(, הזכיר דברי הרמב"ם ז"ל הנ"ל, וכן 
דברי המגיד משנה הנ"ל, וכתב שבב"י העתיק את לשונו של המ"מ בשיבוש ע"ש, וכתב 
וז"ל: ואני אומר דבודאי מהא דאמרינן )פרק כל שעה ל"ה ע"א( אחמשה מינין שאדם יוצא בהם 
י"ח בפסח אמר קרא לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, דברים הבאים 
לידי חימוץ יוצא בהם י"ח וכו', ליכא ראיה כ"כ, דדילמא אמרינן שאינם יכולים לבא לידי 
חימוץ כלל בשום צד קפיד רחמנא, לאפוקי עיסה שנילושה במי פירות, דאע"ג דהשתא 
אינה ראויה לחימוץ, מ"מ הרי היתה ראויה לחימוץ אם היה לש אותה במים, והראוי לבילה 
וכו', ומכל מקום ברור אצלי שכונת הרמב"ם כשכתב מצה שנילושה במח פירות, יוצא בה 
י"ח בפסח היינו ע"י תערובת מים, דהא קרא כתיב ושמרתם את המצות דבעי שימור, וכו', 
אבל אם לש העיסה במי פירות לחודייהו אם איתא דיוצא בה אמאי בעי נטירה וכו'. עכ"ל.

והנה ראיתי שהשלטי גיבורים )בפ' כל שעה אות ו'( כתב בשם הריא"ז, דהתפוחים והרמונים שהם 
חמוצים נראה שהמים שלהם מחמיצין, שכל משקה חמוץ מחמיץ ולוקין על חימוצו, ואין 
חייבין עליו כרת. עכ"ל. והובא במג"א )ריש סימן תס"ב( והעלה שם דלא כהשלטי גיבורים, אלא 
גם מי תפוחים ורמונים חמוץ אינו מחמיץ. וכ"כ ח"י אות ז', ומקו"ח אות א', חק יוסף ועוד. 

ועוד כתב הכה"ח )סימן תס"ב אות ב'( וז"ל, ומיהו כבר כתבנו באות הקודם דבכל מי פירות יש 
פלוגתא אם מחמיצים, וע"כ כל ירא שמים יחמיר לעצמו בכל מיני פירות שנוהגין ללוש 
בהן שיזהר בכל האפשר לעשותם במהירות כדי לצאת לדעת החולקים. וא"כ כ"ש בדבר 
שיש בו מחלוק אם הוא מי פירות, וא"צ לכפול הדברים עכ"ל. וערך השלחן )סימן תס"ב אות 

ב'( ג"כ הביא דברי השל"ג בשם ריא"ז. 

שמחשיבים  פורטוקא"ל  במי  עיסה  שהלשים  כתב  תס"ב(  סימן  )ריש  אלעזר  בפקודת  ועיין 
את זה, מי פירות ולא אופין אותה מיד, ה"ז אסור. לפי מ"ש השלטי גבורים בשם ריא"ז 
דהתפוחים והרמונים שהם חמוצים, נראה שהמים שלהם מחמיצין וכו'. וכתב: והכנה"ג 
ועיין להרב בית דוד  והוא דבר מוסכם.  זה בסתם דשום פוסק לא פליג בזה,  הביא את 
)הל' פסח סי' רכ"ו( מה שהקשה לכאורה על זה, וסוף דבר זו הלכה העלה, דסברת ריא"ז היא 

מוסכמת מכל הפוסקים, ולא קשה מחומץ דלא מחמיץ )כמ"ש מרן בש"ע ס"ו, וז"ל חטה שנמצאת 
בדבש או ביין וחומץ מותר ובלבד שלא נתערב בהם מים( דלא דמי מי פירות חמוצים לחומץ, דהחומץ 

יצא  ג"כ לא  ואינו מחמיץ אז את העיסה, הלכך כשנהפך לחומץ  תחילת ברייתו מתוק, 
מטבעו שאין טבעו להחמיץ. אבל פרי שתחילת ברייתו חמוץ ה"ז טבעו להחמיץ, והר"ז 
חילוק נכון. וסיים הרב ז"ל וז"ל ולפי זה נ"מ למי בוסר דהוא מחמיץ, וכן מי לימונים דהוו 
חמוצים מתחילת ברייתם, עכ"ל. מבואר מזה דלאו שפיר עבדי ללוש עיסה במי פורטוקא'ל 
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דרוב טעמו חמוץ מתחילת ברייתו, וע"כ שומר נפשו ירחק מהם עכ"ל. ועיין בזה להרב לב 
חיים ח"ב סי' ר"ב, ולענין בדיעבד גבי חומץ יין נתבאר שם סוף התשובה, עכ"ל פקוד"א. 

והדברים מדברים בעד עצמם.

עוד ראיתי במועד לכל חי להגאון הידוע רבי חיים פלאג'י ע"ה )סימן כ' אות י"ב( שכתב וז"ל, 
מצה עשירה לא יאכל לילה ראשונה כלל, ואפילו אחר הסדר בתוך סעודתו, מזבח אדמה 
בשם רי"ו )סי' תע"ב(. אלא דמימי תפוחים וכיוצא חוץ מיין ושמן ודבש לחם עוני מיקרי, 
ויוצא י"ח. אפי זוטרי )סי' תנ"ה(, ועיין חק יוסף, ואור יקרות בחידושיו על הרמב"ם )הל' חמץ 
ומצה(, וארץ יהודה בנימוקיו על הש"ע. ובפרי חדש )סי' תס"ב(. עכ"ל. ואפשר שהמועד לכל 

וע"כ כתב,  זה ראויים להחמיץ,  חי מדבר במיץ תפוחים שעירבו בהם מעט מים, שע"י 
דיוצא בהם ידי חובת מצה בליל הסדר, וכמו שפירש הפר"ח בדברי הרמב"ם ז"ל, ואשר כן 

כתב המגיד משנה על הרמב"ם ז"ל וכנ"ל.

ועיין בנתיבי עם )להגאון רבי עמרם אבורביע ז"ל רבה של פ"ת, שכתב מנהגי ירושלים ת"ו, בסימן תס"ב ס"ב( 
שכתב באה"ד וז"ל: אמנם בירושלים אצל הספרדים היה נהוג שעושים מצה עשירה מקמח 
ממש שלשין אותו בשמן או ביין. ובהרבה מקומות בחו"ל ראיתי אצל הספרדים שלשין 

הקמח במי ביצים עם סוכר, וכן במי תפוזים עכ"ל. 

הנה מנהג ירושלים שלשין רק בשמן או ביין, ובברכי יוסף למרן החיד"א שהבאתי לעיל גם 
כתב ללוש רק ביין, וכ"כ הכה"ח משמו, ומשם עוד פוסקים נוספים כנ"ל. והגדיל לעשות 
הגרח"פ ז"ל הנ"ל ששלל לגמרי מי תפוחים ושאר פירות מכלל מצה עשירה. ועיין בבנין 

אב למרן הראש"ל הגאון מהר"א בקשי דורון שליט"א )ח"ד סימן כ"ה( שהאריך בזה.

ויש לי עדות בכתב שמרן גאון ישראל פוסק דורנו רבנו עובדיה יוסף זללה"ה, לא התיר 
יוסף  הגר"א  ידידי  לי  כתב  כן  תוקף,  בכל  והתנגד  תפוחים  מיץ  והציעו  לבד,  ביין  אלא 
שליט"א בנו של מרן, שזה שנים רבות מכהן כרבה של חולון, ובמסגרת זו הוא נתן הכשר 
למפעל של מצה עשירה פפושדו בחולון, והכל באשר לכל עשה עפ"י אביו הגדול שלא זזה 

ידו מידו, ואין בימינו בקיא ממנו במצה עשירה.

ועל כן לא אוכל להתיר להשתמש למצה עשירה אלא ביין כלומר מיץ ענבים בלבד, וגם זה 
כמובן עפ"י זהירות רבה ומיוחדת שבל יראה ובל ימצא שום מים כלל ועיקר ח"ו, וגם יעשו 

אותם בזריזות באותו אופן שלשים ואופים את המצות הכשרות לפסח.

זה הנלע"ד בסוגיא זו.

 בברכת התורה ובידידות
 שלמה משה עמאר

 הראשון לציון
הרב הראשי לירושלים
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 הגאון רבי
 שניאור ז. רווח

שליט"א

 רב קהילת 'משכן התורה' אלעד
וראש המכון למצוות התלויות בארץ

תמצית דינים השייכים לחג הפסח

 כפי שעולים מתשובות שנתפרסמו
בס"ד בשו"ת שש משזר ב"כ

הקדמה:
כיון שגליון זה הוקדש רובו ככולו על ידי העורכים לחג הפסח, נתבקשתי לתמצת התשובות 
על עניני הפסח משו"ת שש משזר בשני הכרכים. ועל מנת לא לכפול את הדברים. ציינתי רק 
בכותרת את המקור בשו"ת, והרוצה לעמוד על מקורם של דברים יעי' במקומם. ועל כן נכון 
שבכל דבר שאיננו ברור שלא יפסקו מן הכתוב בקיצור, אלא לאחר העיון במקורם של דברים.

דיני כמון בפסח )נ"א, או"נ, סי' ט(:
הכמון שהגיע לארץ ממדינת תורכיה וממדינת איראן, נמצא מעורב בתוכו בוודאות א. 

שיבולת שועל והתערובת נמצאה בכל שק שנבדק.

הזיהוי של המין כשיבולת שועל הוא בוודאות בכמה אופנים של בדיקות שנעשו, ולא ב. 
כמו אלו שערערו שאין זה כלל מין של שיבולת שועל. 

חובת הבדיקה של הכמון ]עכ"פ בכמון המגיע מהמדינות הנ"ל[ הוא של כלל הכמות 	. 
ואין להסתפק בבדיקת מידגם, שאין לה תוקף הלכתי בנידו"ד.

מכל אופני הבדיקה שעשינו מתברר כי הבדיקה היא ויזואלית גרגר אחד אחר השני, ד. 
יעילים  נמצאו  שלא  שיטות  בשאר  ולא  במפוח  ולא  בניפוי  לא  תועלת  כלל  ואין 
מוסדיים  במקומות  כלל  לבצעה  הראוי  מן  אין  מאד,  קשה  זו  שבדיקה  וכיון  כלל. 
שמשתמשים בכמויות גדולות. ]להוציא בבתים פרטיים ובכמות קטנה רק אם ברור 

לו שהוא מבחין כראוי וכפי שהורה מו"ר הגר"ש עמאר שליט"א במאמרו שם[.

"שמן כמון" במידה והייצור נעשה ככשר לפסח, מותר להשתמש בו לפסח, אף אם לא ה. 
הוקפד על ברירה ידנית כיון שגם אם היו גרגרים של ש"ש הם כבר נתערבו והחמיצו קודם 

הפסח ואינו חוזר וניעור. וכידוע. ובזה יש את הטעם והריח שבעלי המפעלים זקוקים לו.
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ממדינת ו.  שמקורו  שכמון   ]135 גליון  שדה  ]בתנובות  עידכון  כתבנו  תשע"ח  בשנת 
הודו, שנת תשע"ח היא השנה ה 15 ברציפות שהוא נבדק במעבדת המכון ומהבדיקה 
הראשונה עד היום הכמון נמצא נקי, ללא ערבוב דגנים כלל, ולהבדיל מהכמון המגיע 
מאיראן ומתורכיה. ואין הטעם במקרה, אלא במציאות במדינה זו אין  נוהגים לעשות 
]אלא  דגנים  משאריות  נקי  הסופי  המוצר  כן  ועל  דגנים,  גידולי  עם  זרעים  מחזור 
עם שאריות של קטניות מסוגים אחרים[. ולאחר שיש לו חזקת נקיות, ודאי שיש 
עובר  זה  אם  כולל   מדינות  משאר  ולא  זו,  ממדינה  כמון שמקורו  ולקחת  להעדיף 
הרטבה וייבוש. והגם שנקיותו היא תלויה בדבר ]שאין מחזור זרעים עם דגנים[ מכל 
מקום אין לחוש שיעשו שינוי, גם מפני שהם מצהירים שאינם נוהגים לעשות מחזור 
זרעים עם גידולי דגנים, והמציאות מוכיחה כדבריהם, ועוד שמידי שנה הדבר נבדק 
מידגמית על ידינו וכל שנה נמצא נקי. על כן מחד נכון שהרבנות נותנת הכשרות 
פעולה  שום  לעשות  צריך  אין  אך  שינוי,  שאין  ולראות  מידגמית  ותבדוק  תמשיך 

נוספת לאוכלי קטניות ויכולים לאכול תבלין זה גם בימי הפסח. 

 דיני פטריות בפסח
)נ"א, יו"ר, סי' נ. דרובוד שרה גליון 111 גב נוברד(:

הפטריות הגדלים בצורה תרבותית, בעיקר פקועית המאכל התרבותית ]שאמפיניון[. הליך 
יצירת התפטיר ]- רשת של תאים חוטיים המהווה את החלק הוגטטיבי של הפטריה[ נעשה 
בצורה מאד סטרילית, המבטיחה נקיות לחלוטין ממחלות ומזיקים. את התפטיר “זורעים” 
בתוככי מבנים על גבי מגשים גדולים או בתוך עציצים שבתוכם יש מצע גידול “קומפוסט” 
]- פירוק של פסולת אורגנית ע”י אוכלוסיה מיקרוביאלית מעורבת בסביבה חמה ולחה. 
לאחר הכנתו הקומפוסט משמש בין היתר כמצע גידול לפטריות[. על הליך זה היו שחששו 

לימות הפסח מחמת שני דברים. 

א. מ	מת תערובת במצע 	ידול:
הם  חיטה[,  ]קש  חיטה  בו חלקי  יש  והמצע שעליו מגדלים את הפטריות  האחד, שכיון 
חוששים ואינם נותנים כשרות על מוצר זה לפסח, אולם האמת היא שאין בזה כל חשש 
כיון שאין כל השפעה של מצע הגידול על הפטרייה עצמה ועוד שהפירוק של כל מה שיש 
במצע הוא מושלם לחלוטין, והכל מעוקר לחלוטין, וההוכחה שמעולם לא צץ זכר לגידול 
אחר במצעים להוציא את הפטריות וכבר הורו בזה להיתר גדולי הדורות, גם אם כן הייתה 
השפעה מחמת זוז”ג ועוד, אך למעשה אין צורך בכל ההיתרים, אלא פשוט אין בזה כל 
חשש, וחשוב לציין שבימינו התהליך של הקומפוסט יותר סטרילי ועם חומרים מתכלים 

אחרים שאינם קש חיטה בכלל.  

ב. 	ריעת הנב	ים באמצעות 	ר	ר 	י	ה:
אלו  ומנבגים  בנבגים,  עטופים  חיטה  גרגרי  באמצעות  היא  ש"הזריעה"  לכך  יש שחששו 
צומחת הפטרייה, ויש שמחמת זה רצו לאסור בפסח, וחייבו שיהיה רק מדוחן, אולם האמת 
איננה כך כלל וכלל,  מתפתח הפטריה – ראה תמונות בתולעת שני כרך ג – אולם האמת היא 
שאין בכך כל חשש כיון שגרגרי החיטה הם אינם משפיעים כלל על הפטריה, ואין כל נפ"מ 
אם זה יהיה גרגר חיטה או אורז או דוחן או כל גרגר אחר, שאין זה אלא "גשר" בין התפטיר 
והקומפוסט, זאת ועוד, שהזרעים של החיטה או הדוחן הם לאחר עיקור ובישול גמור, והם 
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אינם גורם משפיע כלל על הגידול, ובוודאות הפטריות אינן ניזונות מהם כלל. ומה שלאחר 
תום הגידול אין מוצאים את הגרגרים, זאת מכיון שהם מתעכלים עקב החום הפנימי של 
הקומפוסט. אך הפטריה עצמה אינה ניזונת ממנו כלל והם אינם אלא  כלי עזר כיצד "לזרוע" 
את נבגי הפטריות שאינם אלא רשת כעין חוטים שלא ניתנים לזריעה אלא ע"ג גרגר קשיח, 

וזאת הטעם שמעולם לא ראינו שיבולת חיטה או דוחן מציצה מן הקומפוסט.

וזכורני שכאשר עסק מרן הגרע"י זצוק"ל, בהלכות ברכת הנהנין, קרא לי באמצעות בנו 
כפי  כיום  שלכאורה  בימינו,  הפטריות  גידול  אופן  על  לברר  כדי  שליט"א,  יוסף  הגר"מ 
המבואר לעיל הפטריות כן נזרעות בידי אדם, ואם כן יש לדון האם ברכתם תשתנה מברכת 
עימי  הבאתי  פנימה  הקודש  אל  נכנסתי  וכאשר  האדמה"?  פרי  "בורא  לברכת  "שהכל" 
את הפטרייה, את הנבגים, את התפטיר וכו', והסברתי שבפועל הפטריות אינן מפתחות 
מערכות של שורשים גם בימינו, ומה שכביכול "זורעים" אין זה זריעה אמיתית, וכמבואר 
לעיל.  על אתר הורה מרן זצוק"ל, שאם כן אין הברכה משתנה והיא נשארת "שהכל" וללא 
שינוי, וכך פסק בספרו הלכה למעשה ]טו בשבט, עמ' קנה[. ובמעמד זה גם שאלתי את 
מרן זצ"ל לגבי פסח, ואמרתי לו שלענ"ד אין כל חשש בזה לפסח, וכמבואר לעיל, והסכים 

עימי מרן זצ"ל שכן הדין הלכה ולמעשה.

וכך אני מורה הלכה ולמעשה. ואמנם יש ששאלו לגבי פסח עצמו, והשבתי אותם שהיום 
אופן קבלת המצע הוא פלטות מוכנות שבפנים יש כבר הנבגים זרועים, כך שאין ברשות 
אף אחד, מוצרי חיטה, וגם אם הוא קיימת דינה כדין כופת שייחדה לישיבה שמותר ליהנות 
ממנה, וראה באריכות בשו"ת שש משזר חלק שני )או"ח סי' יא אות ו( ובתוך הדברים הבאתי 
את סברת רבינו חיים הלוי על הרמב"ם, שכתב בדעת הרמב"ם: "אף דבאמת החמץ ראוי 
ובהי"ב שם מבואר  וכדחזינן דחשב בכללם תריא"ק,  נפסל מאכילת אדם,  ולא  לאכילה 
כיון שנעשה מהחמץ  מ"מ  כל אדם,  ראוי לאכילה, אלא שאינו מאכל  להדיא דתריא"ק 
חפצא כי האי שאינו מידי דמיכלא, שוב אינו בכלל אוכל לענין בל יראה, כיון דאין צורת 
חמץ שלו קיימת". נמצא שאף אם בעצם לא נפסל מאכילת אדם ממש, מותרת שהייתו 
והנאתו מטעם שהוא מיוחד לדבר שאינו מידי דמיכלא. והוא הדין בנידו"ד, וכל שכן שהכא 
העטיפה של הקומפוסט איננה גריעא מהעטיפה של הטיט שלכו"ע שרי, והוא הדין הכא, 

ולענ"ד הדברים פשוטים.

 דיני איסור חמץ בדברים שאינם למאכל אדם
)נ"ב, או"נ, סי' יא(:

א. אכילת 	מץ 	מור שנפסל מאכילת אדם: 
מחשיבו  שאוכלו  שבשעה  מחמת  היינו  "אחשביה",  משום  מדרבנן  בפסח  לאוכלו  אסור 

כדבר מאכל. דבר זה מוסכם מכל הפוסקים, וכן נפסק ברמב"ם ובשו"ע.  

ב. הנאת 	מץ 	מור שנפסל מאכילת אדם: 
ולא  באכילה  אלא  "אחשביה"  שייך  ולא  בתערובת,  בהיותו  בפסח  ממנו  ליהנות  מותר 
בהנאה, כמו שפסקו המגן אברהם, שו"ע הגר"ז והמשנ"ב. ואין דינו דומה לחמץ בעין כגון 
ובראשם  רוב הפוסקים  חייב לבערו לדעת  נפסל רק מאכילת אדם  הפת שעיפשה, שאם 
הרי"ף והרא"ש ומשמעות הרמב"ם )מלבד הרא"ה שהתיר( – כמו שביארו הגר"ח הלוי והחזו"א 
שבתערובת חמץ שאינה ראויה למאכל אדם בטלה צורת חמץ שלו, וכן נמוח וא"א לחמע בו. 
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	. אכילת 	מץ 	מור שנפסל מאכילת כלב: 
נחלקו בזה הפוסקים, לדעת הרא"ש ורבינו ירוחם ובעל תרומת הדשן וסיעתם הוא אסור 
ובעל  הר"ן  לדעת  אך   מאכל;  כדבר  האוכל  את  ה"ה מחשיב  בזה  באכילה, משום שגם 
המאור )וכן יש לדקדק בדברי הרמב"ם( הוי כעפר בעלמא ומותר אף לאכלו. ורבינו מנוח כתב דלא 
אמרינן בזה שכיון שאכל אחשביה ועבר על איסור, במקום שנעשה עפר ואפר ממש, ואין 
שום תועלת במחשבתו, ועוד האריך בזה מו"ר הג"ר שמ"ע שליט"א בתשובתו הנז' לעיל.

ד. תערובת 	מץ נוקשה: 
חמץ נוקשה שנתערב קודם פסח ואינו ראוי למאכל אדם, מותר לאוכלו בפסח. כחמץ נוקשה 
מוגדרים הרבה מסוגי המרכיבים בתעשיה הנעשים מתערובת חמץ, ובהם עמילן ומוצריו, 
כיון שבתהליך לפני ההחמצה מפרידים כבר את הגלוטן, ואין המוצר יכול לבוא יותר לידי 
החמצה ובודאי לא לידי גמר חימוץ, ולכל היותר הם חמץ נוקשה. אלא שבדרך כלל לבדם 

הם ראויים לאכילה, ואילו בתערובות באופן שאינם ראויים לאכילה, הם מותרים בפסח.

ה. מ	ון לד	ים: 
לאור האמור לעיל ס"ב שתערובת חמץ שנפסלה למאכל אדם מותרת בהנאה, יש להתיר 
השימוש במזון לדגים )ולא של בע"ח אחרים(, וכן הורו מרן הגר"ע ומורינו הגרב"צ אבא שאול.

ו. רעל עכברים: 
יש לדון האם מותר לקיים וליהנות מחמץ גמור שנפסל מאכילת אדם, כאשר החמץ עצמו 
עודנו ראוי למאכל אלא שמעורב בדבר שא"א לאכול כלל וכ"ש דברים מסוכנים, כגון סם 
המות שברעל עכברים. ולאור דברי הגר"ח הלוי נמצא שעצם הייחוד למידי דלאו לאכילה הוי 
כנפסד החמץ מאכילה ממש, וכן הורו גדולי פוסקי דורנו ובהם הגרב"צ אבא שאול והגר"נ 
קרליץ. וכן בכל דבר שייחדו לשימוש שאינו מאכל, אין אנו אומרים שכיון שיכול לחזור 

ולהפריד החמץ במעבדה או בחומרים מסוימים אין זה נחשב פגום, ודלא כמי שהחמיר בזה.

	. תרופות וכדורים: 
בחזו"א ובשו"ת יחוה דעת מבואר שאין שייך בחולה "אחשביה", מפני שדעתו על הסמים 
ושלא  כרחו  בעל  אוכל  הג"ר שמ"ע שהוא  ועוד כתב  על העמילן המצוי בתרופות.  ולא 
לרצונו, ועל כן אינו מחשיב זאת כלל לדבר מאכל. ומטעם זה מותר לחולה ליטול תרופות, 
הרבה  בזה  לצרף  וכתבנו  גדול.  כאבו  אם  וגם  סכנה  בו  שאין  לחולה  להקל  גם  ואפשר 
היתרים בגוף הדיון בסעיף ח' בארוכה ]ולזה יש לצרף המבואר בהגדרת מציאות הרכיבים 
בתחילת דברינו שרוב העמילן איננו מחיטה, וכן אין ברור שהעמילן הוא חמץ ודאי ויותר 

נראה שהוא חמץ נוקשה, ועוד כמבואר שם[.

אמנם כיון שסו"ס נהנה גרונו מתרופות אלו ונעשה כן בכוונת מכוון ולא במקרה ]בשונה 
מהמבואר להלן ס"ח[, לכן הגם שההיתר מבוסס והחולה חייב לקחת את התרופות אותן 
הוא צריך, מכל מקום אם הרופא מאשר לכתחילה תחליף כשר לפסח באופן שאין בזה כל 
נזק ודאי שיש ליטלו, אך אין לעכב את מתן התרופה אפילו לרגע אחד בשל כך – ומאידך 
ליטול  להשתדל  יש  בריאים,  לאנשים  קלים  בדברים  או  במיחוש  רק  שמדובר  במקרה 
את המאושר לפסח כפי המופיע בחוברות התרופות. ]ואביא דוגמא לדבר: הכדור הנפוץ 
להרגעה "ריטלין", שהרגיל של 10 מ"ג איננו ברשימה המאושרת )נכון לשנת תשע"ח( מפני 
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שהוא חמץ, אולם יש תחליפי ריטלין כגון SR ועוד, וכיון שבד"כ אלו תחליפים מעולים, 
ובנדו"ד איירינן במיחוש ולא בחולי ממש, ראוי לחוש לזה ולהשתמש בתחליפים[. 

	. מוצרים שאין כוונתו לבלוע: 
אין אומרים "אחשביה" כאשר אין כוונת האדם לאכול את הדבר שנפסל לאכילה, כמ"ש 
בתרומת הדשן שמותר להשתמש בפסח בדיו המבושל בחמץ, ואין לחוש שיבוא לשים את 
הקולמוס בפיו כדרכם של סופרים, כיון שאין כוונתו לאכול. ולכן מותר לשטוף את הפה 
עם מי פה או משחת שיניים אף אם יש בהם חמץ שנפגם עם שאר התערובת, כיון שאין 
כוונתו כלל לבלוע ואף אם בלע מעט לית לן בה, ואין בזה "אחשביה". וה"ה בשפתון לאיש 
או אשה, שאין בזה חשש כלל אף אם עשוי להיבלע בפיהם מעט מזה עם האוכל. וכל זה 
אף אם היה מעורב במוצרים אלו חמץ גמור שנפסל, אך בתערובת חמץ נוקשה שנפסל 
גם מאכילת כלב, הרי מותר לכתחילה אף לאוכלו כנ"ל ס"ד וא"כ אין לחוש בהם כלל, וזה 

המציאות ברוב סוגי החמץ שבתעשייה זו.

	. סי	ריות: 
כל סוגי הסיגריות ומוצרי טבק, אף אותם שמערבים בהם חמץ, ברור ופשוט כי כל התערובת 
למה  לחוש  ]ואין  כלב  מאכילת  כנפסל  גם  נחשב  ולמעשה  בבירור,  אדם  מאכילת  נפסלה 
שראויים למאכל בעלי חיים, משום שצ"ל פסול מאכילת כלב דוקא שבורר מאכלו[, ואף אם 
אינו נפסל אלא מאכילת אדם מכל מקום מותר בהנאה ועישון חשיב הנאה ולא אכילה אף 
שנכנס לגוף האדם, וכאמור לא שייך "אחשביה" בהנאה. כדברים הללו כתב היעב"ץ בספרו 
מור וקציעה, ואחריו נמשכו רוב הפוסקים עד לפוסקי דורנו. כמו כן רוב ככל סוגי החמץ 
בתערובת זו הם חמץ נוקשה, מלבד תמצית המאלט שנמצאת רק בחלק מהסוגים. ומכל מקום 
לאחר התערובת הכל נפסל מאכילת אדם ודאי, ואם כן מותר בהנאה, וק"ו כאשר נפסל גם 
מאכילת כלב, וק"ו היכא שאין זה אלא חמץ נוקשה. ולכן העיקר להלכה שמצד דיני הפסח 
מותר ליהנות מהסיגריות אף שמעורב בהם חמץ ואף באותם סוגים שמעורב בהם מאלט, 
אולם כידוע עצם העישון אסור ומסוכן הוא ולא באנו בזה לדון כאן. ]ויש להעיר שגם לדעת 
הפוסקים שנמשכו אחר דברי המ"א שכתב שהטבק הנשרה בשיכר שעורים צריך לסוגרו 
ודאי,  הרי דבריהם אמורים בשיכר שעורים שהוא חמץ   – בפניו  או לעשות מחיצה  בחדר 
משא"כ בזמננו רוב חששות החמץ הנז' הם חמץ נוקשה להוציא את המאלט וכמבואר לעיל[. 
ובענין הסיגריה האלקטרונית שהנוזל לא נפסל מאכילה כפי שהמציאות מורה, לכאורה יש 
לדון לחייב בכשרות גם לכל ימות השנה, לאחר שהנוזל עצמו גם נכנס לפה לעיתים קרובות.

י.  "סיכה כשתיה" לענין מוצרי 	יפו	: 
נחלקו רבותינו הראשונים בדין סיכה של תענוג אם הותרה בשאר איסורים, דלשי' ר"ת הותרה 
ולשי' האו"ה ורבינו ירוחם ועוד הוי סיכה כשתיה, כדינה ביוה"כ. אך כתבו האחרונים ובהם 
הצ"צ הקדמון ורבינו האוה"ח והפר"ח ועוד שהיכן שהטעם פגום מאוד ואינו ראוי אף לכלב 
ועל כן אין לחוש כלל לדין סיכה  אין לחוש כלל לסיכה כשתיה אף לסיכה לצורך תענוג. 
כשתיה בפסח, כמ"ש הגר"נ קרליץ ועוד מפוסקי דורנו, דמותר לכתחילה להשתמש בסבונים 
ותמרוקים אף אם היה מעורב בהם חמץ, ולא אמרינן אחשביה אלא לאכילה ולא להנאה, ואין 
בזה איסור. הוסיף וכתב שגם אין לחוש לזה משום סיכה כשתיה, כי אחשביה לכל היותר שהוא 
ראוי לסיכה אך לא לשתיה, ואם כן סיכה זו בפסח היא הנאה בלבד והותרה בתערובת חמץ 

שנפסל מאכילה. וכן כתב שם לגבי תמרוקי הנשים, חומרי ניקוי, משחת שיניים ומי פה. 
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יא. הלכה למעשה:
יש לזכור שלמעשה רוב חומרי הבישום והמוצרים על בסיס אלכוהול וכדומה אינם מן החמץ, 
כי מיוצרים ממקורות אחרים ולא מחיטה, כמבואר לעיל בהגדרת הרכיבים. וגם אם מוצר 
פלוני הוא מן המעט שמקורו בחיטה, הרי כמבואר לעיל יש לדון את רוב החומרים כחמץ 
נוקשה, וקיי"ל שבתערובת שנפסלה, הוא מותר גם באכילה. ועל כן נראה פשוט שלכתחילה 
אין צריך אדם להחליף את מוצרי האיפור, או הקוסמטיקה או חומרי הניקוי שברשותו, או 

ללכת לתור ולחפש אחרי מוצרים הללו עם כשרות לפסח, והכל כפי שביארנו בפנים.

דיני היין הראוי למצוות ד' כוסות ולברכת הגפן )שב סיבן יג(:

מצות שתיית ד' כוסות היא מצוה דרבנן, ומכל מקום דינים מיוחדים מצינו בחיוב א. 
קיומה מפני שהיא לפרסומי ניסא ורבות הן מעלותיה וחביבותה רבה )כדלהלן אות ב-ג(.

ד' ב.  חיוב  בזה  יותר מחומש, נשתנה  יבזבז  קיי"ל שהמבזבז אל  הגם שבשאר מצוות 
כוסות, שאם גבאי צדקה לא נתנו לעני ארבע כוסות, ימכור את מלבושו או ילוה או 

ישכיר את עצמו בשביל יין לארבע כוסות.

גם אם אדם היין מזיק לו, חייב הוא לדחוק את עצמו ולשתות, והיינו אף אם יצטער 	. 
מזה או יכאב ראשו, אך אם יפול למשכב אינו חייב.

ויש שכתבו ד.  והשו"ע,  75 סמ"ק לדידן דאזלינן בתר הרמב"ם  הוא  שיעור הרביעית 
להחמיר ולהכפיל את השיעור בשל תורה כגון בכוס קידוש של לילי שבת ויו"ט ולא 

בשאר כוסות ברכה.

גם בליל פסח שסעודתו נעשית משך זמן מרובה לאחר הקידוש, מכל מקום חשיב ה. 
הקידוש במקום סעודה, ולאו דוקא אם שתה רביעית כדי לעשותו מקום סעודה ]גם 
אם שתה רביעית אחת ולא שתיים[, אלא אף אם שתה רק רוב רביעית, כיון דמכל 

מקום העיסוק בהגדה ובהלל לא הוי הפסק, אלא הכל נחשב צורך הסעודה.

מאותו הטעם, לכתחילה אין לחוש לשתות רביעית שלימה אף שאינו מברך ברכה אחרונה, ו. 
ואף שעד ברכת המזון נמשך הזמן יותר משיעור עיכול, וזאת מהטעם האמור שכיון שעוסק 

בדבר שהוא מחויב בו הוי צורך הסעודה ואין זה הפסק אף שעבר שיעור עיכול.

כתב מרן השו"ע שבימינו שהיינות חלשים אף לכתחילה אין צורך למזוג במים. וכתב 	. 
הכה"ח שמ"מ אפילו ביין רפוי יש למזוג את ג' הטיפות שנהוג על פי הסוד.

מלשון השולחן ערוך ומדברי הרמ"א, וכן מלשון השו"ע ביו"ד נראה שהשיעור של 	. 
תוספת מים ביין הוא חלוק בין תוספת מים לשמרים לבין תוספת מים ליין, כאשר 
התוספת ליין היא עד 15% שהוא שישית מלבר, ובלבד שיהיה יין חזק ויהיה בשיעור 
שמוזגים. וכ"כ הגר"א ומשנ"ב בדעת השו"ע. מאידך דעת העולת תמיד, שהשו"ע 
השיעור  והוא  אחד  שיעור  רק  יש  השו"ע  לדעת  כאשר  זה,  בדין  נחלקו  והרמ"א 
שרגילים למזוג, והוא רק חד על תלת, ומאידך ר"ת ס"ל שהולכים לפי הטעם וכל 
שנרגש טעם היין היטב מברכין עליו הגפן ואע"פ שנוהגים למזוג בפחות והוא עד 
אחד על ששה וזו דעת הרמ"א. ולפי"ז כתב בעולת תמיד שעכשיו שאין נוהגים כלל 



דבציד ריריב השיי יב לנג הןסנ ׀ מאמרים ותשובות  

36

תנובות שדה ׀ גליון מספר 143

למזוג היין במים, כי היינות שלנו רפויים מאד, אם נתערב מעט מים בו אפילו המים 
שנתערב בו הוא פחות מהיין, אפילו הכי אין מברכין עליו בורא פרי הגפן.

הרב כף החיים כתב כדעת העולת תמיד שיש להחמיר גם ביין ולאו דווקא בשמרים, 	. 
אולם כתב שכל זה אם יש רוב מים, אולם ברוב יין או אף במחצה על מחצה מברך הגפן. 

והגאון בעל שואל ונשאל כתב שגם במחצה על מחצה יש להחמיר ולא לברך הגפן.

למעשה הכרעת חכמי הספרדים להקפיד שיהיה רוב יין, וכ"כ מרן הראש"ל בספרו י. 
שו"ת חזו"ע. וכ"כ מורנו הגאון רבנו שלום משאש זצוק"ל בספרו שו"ת שמש ומגן. 
וכ"כ בספר מקראי קודש בשם הגאון הראש"ל רבי מרדכי אליהו זצוק"ל שאם אין 
רובו יין ה"ז מעכב לספרדים גם בדיעבד. וכן כתב הגאון רבי משה לוי זצ"ל בספרו 
ברכת ה'. ובספר אור לציון כתב שהכל תלוי בחוזק היין שאם הוא חזק אפשר גם רוב 

מים, וביין רגיל צריך לכה"פ מחצה יין ושישאר טעם יין. 

הרמ"א יא.  דברי  כעיקר  להקל  אפשר  בימינו  שגם  שכתב  מי  יש  האשכנזים  ומחכמי 
וכהכרעת המשנ"ב לגבי יין, וכ"כ המנחת יצחק ועוד. ובשם החזו"א נכתב שעד שליש 
מים אפשר בוודאי. ובשם הגריש"א זצ"ל שעד רבע מים אפשר להוסיף )ראה בגוף דברינו 

ודוק(, ונמצא לדבריהם שמחמירים יותר בברכת הגפן מדעת חכמי הספרדים.

יין, יב.  רוב  יש  היום,  המוכרים  והיצרנים  היקבים  מכל  בימינו  היינות  בכל  למעשה 
ואפשר לברך לכתחילה ברכת פרי הגפן. ומאידך בחלק מהיקבים ה"ז רק 55 או 60 או 

70 אחוז, ובכה"ג יש לחוש לדעת חכמי האשכנזים המחמירים לעיל.

לגבי מיץ ענבים ידועה דעתם של מרנן הגרשז"א והגריש"א שאין להוסיף מים כלל י	. 
ואפילו במעט ]להוציא המים שלעיתים נשטף עמם הצנרת, או קל וחומר ג' הטיפות 
שמוסיפים על פי הסוד שאפשר להוסיף לכתחילה[; מאידך דעת חכמי הספרדים וכן 
פסקו מרן החזו"א ויבדל"א הגרנ"ק ועוד, שאפשר לכתחילה להוסיף מים גם במיץ 

ענבים ויהיה כשר לברכת הגפן.

ביארנו דאיכא מציאות של תערובות גם כאשר כתוב על היין שהוא 100% טבעי. יד. 
ועוד ביארנו דין מיץ ענבים משוחזר ודין מיץ ענבים קפוא. וכן נתבאר כמות יחס 

התערובת של מיץ ענבים ביין לדינא.

מצוה לחזר אחרי יין אדום בכל הכוסות של הברכה, אולם גם יין לבן כשר. וכתבו 	ו. 
ואילו  ממנו,  חשוב  הלבן  אם  אף  עדיף  אדום  יין  השו"ע  שלדעת  הספרדים  חכמי 
לדעת הרמ"א הלבן עדיף אם הוא משובח יותר. אולם למצוות ארבע כוסות הסכמת 
הפוסקים שיש להעדיף יין אדום כיון שהוא זכר לדם פסח ודם מילה. ]ובפנים כתבנו 
שאם זה מדין המראה מהני לערבב יין לבן ואדום, ואם זה מדין שבח לא יועיל שינוי 

המראה. ועוד כתבנו אי שרי לערבב גם בשבת ויו"ט[.

נחלקו רבותינו הראשונים בדין יין מבושל: דעת הגאונים, הרי"ף והרמב"ם וסיעתם 		. 
שעל יין מבושל מברך שהכל. ולדעת הרב המגיד בשי' הרמב"ם הנה אף שאין עושים 
קידוש עליו כי נשתנה לגריעותא, אולם לא נשתנה לענין ברכתו ומברכין עליו הגפן. 
מאידך דעת התוס' והרא"ש ועוד הרבה מהראשונים, שהמבושל הוא יין גמור לעניין 
ברכה, קידוש וד' כוסות. ומרן השו"ע בהל' קידוש הביא ב' הדעות: דעה ראשונה 
בסתם שמקדשין על יין מבושל ועל יין עם דבש, ודעת היש שאין מקדשין עליהם. 
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וכתב הרמ"א שהמנהג לקדש עליו אפילו יש לו יין אחר רק שאיננו משובח וטוב כמו 
המבושל. ובהל' פסח כתב שיוצאין ביין מבושל ובקונדיטון.

למעשה, הגם שיש לדון להחמיר שלא לברך הגפן מחמת סב"ל ומחמת ששני עמודי י	. 
ההוראה הכי ס"ל, מכל מקום פשט המנהג ביותר לברך גם על יין מבושל ולצאת בו 
י"ח קידוש והבדלה ומצות ד כוסות. וכתבנו לדון אם יין מפוסטר דינו כמבושל בזה, 
וגם לגביו כבר נהגו לברך בפה"ג ולצאת בו יד"ח בכל הכוסות של מצוה, ופוק חזי מאי 
עמא דבר. ]ובמיץ ענבים גם הפיסטור חשיב כבישול גמור, וראה עוד מש"כ בפנים[.

ביין ממותק שהוסיפו לו סוכר או דבש, דעת הרמב"ם שדינו כדין יין מבושל ונפסל י	. 
לקידוש. ומאידך יש מהראשונים שהגם שדעתם כדעת הרמב"ם לפסול יין מבושל 
מכל מקום ביין ממותק לא ס"ל כדעתו. ומרן השו"ע הכשיר לקידוש גם יין קונדיטון 

שהוא יין עם תוספות.

מי שיש לפניו יין מבושל וללא ממותק, או ממותק ולא מבושל – עליו להעדיף את י	. 
היין השני, כיון שבמבושל רוב עמודי ההוראה אוסרים לעומת היין הממותק.

או כ.  יתירה,  ליין כדי לשומרו מתסיסה  סוגי תוספות  גם עוד  נוהגים להוסיף  בימינו 
מבקטריות, או לתועלת שאר דברים. כגון: שמרים, חומצה, ביסולפיט ועוד. יש מי 
שכתב שהדבר פוגם, אך הלכה למעשה כדעת רוה"פ שאין כל אלו חשובים כתוספת 

ליין שפוגמת אותו כדין סוכר או דבש.

דיני שיעורי המצוות לליל הסדר )שב סיבן יב(:
מעיקר הדין דעת מרן השו"ע שכזית הוא בשיעור שליש ביצה.א. 

מכל מקום במצות דאורייתא וכן לגבי ברכות, יש לחשב שיעור כזית בשיעור חצי ביצה.ב. 

יש להיזהר ולא לאכול בין שליש ביצה עד חצי ביצה, שלא להיכנס לספק ברכות.	. 

בימינו ד.  המצוי  בינוני  שמן  כזית  קטן,  בשיעור  הוא  שכזית  הם  ורבים  הסוברים  יש 
ושיעורו כ-6 סמ"ק. ונכון להחמיר לענין ברכה אחרונה ולהיזהר שלא להכנס לסב"ל, 
ולהשתדל שלא לאכול אף שיעור זה אלא להפחית ממנו או לאכול בשיעור חצי ביצה.

גם לדעת הפוסקים שחששו שהשיעורים נתקטנו, דעת רובם שלגבי כזית אין לחוש ה. 
לזה, ומ"מ גם מי שנקט שגם בכזית יש לחוש וכן לגבי ביצה, מ"מ מסכים דהיינו ביצה 

בלא קליפתה וכמבואר בגמ'.

המשנה ברורה נקט להחמיר ככל הצדדים לגבי כזית ראשון של המצה: שיש להכפיל ו. 
את השיעור, וגם שיש לחשב בשיעור ביצה עם קליפתה. וכתב שלמעשה יש לחוש גם 
בכזית מרור לזה כיון שנתקנה הברכה על אכילת מרור, ואין אכילה פחות מכזית ועל 

כן יש להחמיר גם בזה, הגם שזה רק מדרבנן ובשאר מצות דרבנן אי"צ לחוש כנז'.

בשיעור 	.  אחד  כל  ליקח  יש  ושני  ראשון  מצה  לכזית  השו"ע,  לדעת  למעשה  הלכה 
חצי ביצה )25 סמ"ק, שהם כ-13 גרם מצות עבודת יד, ובמצות הרכות כ-40 גרם(. למצוה של כורך 
ואפיקומן די בשיעור של שליש ביצה, שהם כ-10 גרם ברגילות, וברכות כ-30 גרם(. 
מרור יש לקחת בשיעור חצי ביצה שהוא כאמור 25 סמ"ק )ובחסה הוא במשקל של כ-25 גרם(.
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לדעת 	.  ואי"צ  בזה,  ודי  ומחצה,  ביצה  שיעור  שהוא  סמ"ק   75 שיעורה  יין  רביעית 
ולהפוסקים שחששו שנתקטנו  זה.  כיון דלא ס"ל חשש  השו"ע להכפיל השיעורים 

השיעורים )וברביעית כל אותם פוסקים חששו, להבדיל מן הזית( – יש להכפיל ל-150 סמ"ק.

על מנת שלא להכנס לספק ברכות )כנז' אות ד(, על כן יש לקחת כרפס בשיעור שהוא 	. 
פחות משליש ביצה, ונכון לחוש לפוסקים שחששו ששיעור כזית הוא בשיעור נפח 

הזית של ימינו ויש ליקח חתיכה קטנה פחות מנפח של 6 סמ"ק.

הרוצה להחמיר כדעת המשנה ברורה, כלומר גם לחוש שהשיעורים נתקטנו אף לענין י. 
כזית ]כהצל"ח ודלא כהחת"ס[; וגם להא דאיירי בביצה עם קליפתה ]דלא כהצל"ח[ – 
אם כן שיעור חצי ביצה הוא קרוב ל-50 סמ"ק. ואם לכוון השיעור בדקדוק ה"ז כ-47 
סמ"ק, שכן מדברי הנוב"י עולה ששיעור הביצה הוא 93 סמ"ק וכמבואר בספר מידות 
ונמצא  ושיעורים. אלא אם כן יחמיר לקבל השיעור כפי שהוא בדרהמים במדויק, 
50 סמ"ק בדיוק. לפי כל חומרות הללו גם יחד ביארנו את שיעורי הכזית  השיעור 

במידת הנפח ושיעורו המשוער בגודל המצה )אורך, רוחב ומשקל( בטבלה שלפניכם:

מצות מכונהמצות רכות - ממוצע עבודת יד דקותעבודת יד רגילותהמצוה

גרםגודלסמ”קגרםגודלסמ”קגרםגודלסמ”קגרםגודלסמ”ק

כזית 
דאורייתא

50
16 
* 
16

2550
18.3 

* 
18.3

2550
10.5 

* 
10.5

6050
13.6 

* 
13.6

25

טבלת סיכום הדינים העולים:

מצות רכות - ממוצעעבודת יד דקותעבודת יד רגילותהמצוה
גרםגודלסמ”קגרםגודלסמ”קגרםגודלסמ”ק

כזית ראשון - 
מוציא

25
11.2 

* 
11.2

12.525
12.9 

* 
12.9

12.5258*840

25כזית שני - מצה
11.2 

* 
11.2

12.525
12.9 

* 
12.9

12.5258*840

כזית שלישי – 
כורך

17
9.3 
* 

9.3
 917

10.7 
* 

10.7
917

6.2 
* 

6.2
30

כזית רביעי – 
אפיקומן

17
9.3 
* 

9.3
917

10.7 
* 

10.7
917

6.2 
* 

6.2
30

מרור – מצות 
מרור

2525

1717מרור – כורך

כרפס
עדיף פחות משיעור זית של ימינו, שהוא 6 סמ”ק והוא בערך 3 ס”מ 

על 3 ס”מ, ולכל הפחות מתחת 16 סמ”ק

רביעית יין
75 סמ"ק. וי"א שלגבי רביעית, אצבע ועוד, נתקטנו השיעורים ויש 

להכפיל לשיעור 150 סמ"ק.

ויה"ר שנ	כה לאכול מן ה	ב	ים ומן הפס	ים בקרוב ממש בבית קדשנו 
ותפארתנו, בירושלים עיר הקודש במהרה בימינו.
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בדין ספק במתנות עניים לחומרא )חלק א(
הקדמה: במתנות עניים, כגון בלקט שכחה ופאה, נאמרה הלכה שספק לקט לקט, כלומר שכשקיים 
ספק על תבואה או פירות כלשהם האם הם מן הלקט ]או שאר מתנות עניים[, או שאינם לעניים, 
מכריעים בזה לטובת העני. לא בכל ספק במתנו"ע נאמר דין זה, ולהלן נרחיב בפרטי הדינים, מתי 

נאמר סל"ל, ומתי מספק שייך לבעה"ב.

באופנים שבהם דין ספק מתנו"ע לחומרא יש לחקור ולדון האם הכוונה היא שהתורה זיכתה לעניים 
את המסופק כמו ודאי, או שהוא דין הנהגה בספיקות מעין אלו להכריע בהם לטובת העני ולא לטובת 
הבעלים והמוחזק בהם, ומספק הוא לעניים, או שאין לעני זכות בהם כלל, אלא הוא דין וחיוב על 
בעה"ב לנהוג עם העניים לפנים משורת הדין ולתת משלו אע"פ שהכרעת דין הממון היא המוציא 
ומעשרות  תרומות  להפריש  החיוב  לגבי  כגון  זו,  מחקירה  נפ"מ  מספר  ויש  הראיה.  עליו  מחבירו 

ממתנות העניים המסופקות, או באופן שבעה"ב אינו חייב כעת במצוות.

נפ"מ נוספת בחקירה זו גם לעניין דין ביעור מעשרות שחל בשנה זו בחג הפסח. הנה מי שבידיו 
לתרו"מ  הוא שקורא שם  להלכה  הדין  דמאי[,  ]לא  תרו"מ  מהם  להפריש  חייב  אם  פירות שספק 
ומסיים להם מקום, אך אינו צריך לתת ללוי מעשר ראשון, שהמוציא מחבירו עליו הראיה. וכשם 
שאינו חייב ליתנו ללוי כל השנה כך אינו חייב לבערו מן הבית בזמן הביעור, אף שהוא ספק איסור, 
משום שדין ביעור המעשרות הוא במה שיש חיוב לתת, וכפי שביארו רבותינו שהביעור הוא גמר 
קיום מצות הנתינה, ומאחר שמדין הממע"ה אין חיוב לתת, גם ביעור מעשרות אין עליו ]בכל פרטי 
הדינים הנזכרים כאן יש מחלוקות וספיקות שונים, ומאחר שאין זה מקומו ולא עיקר דברינו, כתבנו 

רק את הנהוג למעשה[.

ואולם בספק מתנות עניים באופנים שדין ספק מחייב ליתנם לעניים, וכאמור לעיל, כגון במעשר 
עני שהופרש ואח"כ נולד ספק על פירות מסויימים האם גם הם מפירות המעשר, יש להסתפק כפי 
הספק דלעיל, שאם הוא חיוב מן הדין לתת לעניים ]בין אם הוא בתורת ודאי ובין בתורת ספק[, 
ומדיני הממון  בזה הממע"ה,  גם  הדין  הפחות מספק. אבל אם מעיקר  לכל  בביעור  חייב  לכאורה 
הפירות של בעה"ב, אלא שהוא דין לפנים משוה"ד על האדם לנהוג בעניים לחומרא, לכאורה לא 
יהיה חייב בביעור, שהרי חיוב הביעור הוא רק בדברים שחיובם מהלכות ההפרשה, ולא כשחיובם 

לפנים משורת הדין, כעין צדקה.

אגב, במשנה וברמב"ם ובפוסקים לא מוזכר דין ביעור מעשרות במתנות העניים – לקט שכחה ופאה 
ופרט ועוללות – אלא רק לגבי וידוי מעשרות. ואמנם במצוות אלו אין דין נתינה כלל, אלא העניים 
לוקחים, ואסור לבעה"ב לסייע להם, ואין בהם טובת הנאה לבעלים, אולם אם אירע שבעה"ב לקח 
לביתו את המתנות, או שלא קרא שם פאה כלל ולקח את כל התבואה לביתו, צריך להוציא ולתת 
לעניים. והעיר במנחת חינוך )מצוה תרז סק"ה( מדוע לא נאמר שמלבד האיסור להשהות מתנות אלו, 
וע"כ מסיק שמתנות אלו אינם בכלל מצות ביעור. אמנם נראה  עובר הוא על העשה של ביעור. 
פשוט שמצוות אלו אינם שייכים למצוה המיוחדת לביעור בשנה הרביעית, שכן חיובו להוציא אותם 
לעניים הוא מיידי והוא גוזל את העניים, ואין זה שלו כלל, וכאילו גזל את שבט העניים, וא"כ אין 
שלא  מאחר  לביתו  הכניסם  ואם  שעליו.  המצוות  קיום  גמר  שעניינה  ביעור  למצות  שייכות  לזה 
היו עניים, ולא רצה שיתקלקלו, הרי יכול לקחתם, וכמו שדרשו: "לעני ולגר תעזוב אותם" – ולא 

לעורבים ולעטלפים.

**

הרה"ג משה יהודה לנדאו 
שליט"א

מרבני המכון
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א. מקור לדין ספק מתנות עניים לחומרא הוא במשנה בפאה פ"ד מי"א: "חורי הנמלים שבתוך הקמה 

הרי הם של בעל הבית. שלאחר הקוצרים, העליונים לעניים, והתחתונים של בעל הבית. ר' מאיר 

אומר הכל לעניים, שספק לקט לקט". יש שפירשו ]עפ"י הר"ש והרא"ש ורבינו עובדיה[, תבואה 

שאגרו הנמלים בחורים שבאדמה, אם החורים בתוך הקמה, דהיינו בשדה שעדיין לא התחילו לקצור, 

אין לחשוש שמא הם לקט ]צ"ע מה החידוש בזה? ואפשר שהחידוש שאין לחשוש שמא הביאו אותם 

משדה אחרת שכבר התחילה להיקצר, ואף שלר"מ אמרינן ספק לקט לקט אפילו בחשש רחוק, כפי 

שנבאר בע"ה, מ"מ כשהספק הוא מחמת מקום אחר אין לחשוש. אמנם יש שפירשו שגם אם התחיל 

לקצור את השדה, אבל בסביבת החור עדיין לא התחילו לקצור, גם זה כדין שדה שבמקום אחר ולא 

חששו, וכן מבואר בלשון הרמב"ם בהלכותיו ]מובא להלן[, וכן מבואר בדברי ריבמ"צ, וכן אפשר 

שכוונת הרא"ש, אלא שמלשון הר"ש ורבינו עובדיה משמע שרק כשלא התחילו לקצור בשדה כלל 

]ולפי  זו  בשדה  לקצור  התחילו  דהיינו שכבר  הקוצרים,  בחורים שלאחר  אבל  וצ"ע[.  חששו.  לא 

מש"כ לעיל שבתוך הקמה היינו במקומות שעדיין לא נקצרו, א"כ לאחר הקוצרים מתפרש כפשוטו, 

עובדיה  ורבינו  הר"ש  מלשון  לעיל  שאמרנו  שכפי  אלא  בריבמ"צ.  הוא  וכן  נקצר,  שכבר  במקום 

אבל  הר"ש.  כלשון  הלקט",  מן  שם  "דיש  העניים  של  העליונים  הראשון[,  כפי'  שפירשו  משמע 

התחתונים לבעל השדה "דמן הקמה היו". ובירושלמי מבאר שהעליונים הם הלבנים, כלומר היבשים, 

שכשהתבואה יבישה ומתלבנת קוצרים אותה, והתחתונים ירוקים, שהובאו לשם לפני שהתייבשו, 

יש  וסובר שגם לגבי התחתונים  ור"מ חולק  ואין להסתפק שמא הם לקט.  לפני תחילת הקצירה, 

להסתפק, מאחר שאין קציר שאין בו ירוקים, וספק לקט לקט.

ומבואר במשנה שר"מ סובר ספק לקט לקט אפילו בחשש רחוק. ובדעת חכמים החולקים נראה מדברי 

הר"ש הנזכרים לעיל שגם הם סוברים סל"ל, ולכן העליונים לעניים, ולא נאמר שעניים מוציאים 

שהעליונים  טעם  כ'  הרא"ש  בפירוש  אמנם  יחלוקו.  או  הראיה,  עליו  מחבירו  והמוציא  מבעה"ב, 

לעניים מפני שהדרך לעמר ולקשור מיד לאחר הקצירה, והנמלים לא לוקחות מן הקשור, אלא מן 

המפוזר, וכוונתו כנראה ליישב שחכמים לא סוברים סל"ל ואעפ"כ כל העליונים לעניים. ומלשון 

המשנה משמע יותר כהרא"ש שרק ר"מ הוא שאמר סל"ל. וכ"ד רש"י בחולין שהקשתה הגמ' על 

מתנות כהונה בגר שנתגייר וספק אם היה כבר גר בזמן החיוב, שהגר פטור מספק, והק' ממתני' 

שספק לקט לקט. ופירש"י שהקושיא מר"מ אסתם מתני' כר"מ. משמע שלומד שלרבנן ל"א סל"ל. 

אמנם התוס' שם חולק וסובר שאפי' לרבנן סל"ל בעליונים, ולשיטתם נחלקו ת"ק ור"מ אם אמרי' 

סל"ל אפי' בצד רחוק כזה, וכמבואר לעיל.

זרעים  ה"ט:  פ"ד  מתנו"ע  בהל'  הרמב"ם  וכ"כ  ר"מ,  כדברי  היא  זו  במחלוקת  הפוסקים  הכרעת 

הנמצאים בחורי הנמלים, אם היו בתוך הקמה, הרי הוא של בעל השדה, שאין לעניים מתנה בתוך 

הקמה. ואם היו במקום שנקצר, הרי זה של עניים, שמא מן הלקט גררוהו. ואע"פ שנמצא שחור אין 

אומרים הרי זה משנה שעברה, שספק לקט לקט".

**

נלמד  שמהם  פסוקים  ארבעה  שדרשו  האמוראים  דברי  את  מביא  שם  המשנה  על  בירושלמי  ב. 

להכריע שספק לקט לקט: א. "עני ורש הצדיקו" – הצדיקוהו במתנותיו. ב. "לא תטה משפט אביונך 

בריבו" – בריבו אינך מטה אבל אתה מטהו במתנותיו. ג. "לעני וגר תעזוב" – הנח לפניהם משלך. ד. 

"לגר ליתום ולאלמנה יהיה" – בין משלך ובין משלו תן לו. ובבבלי בחולין קלד. למדו כן מהפס' "עני 

ורש הצדיקו" – צדק משלך ותן לו.

מפשוטם של דרשות היה נראה שדין ספק לקט לקט הוא דין הנהגה לאדם להטות את מתנות העני 

זה לדין צדקה, או כעשיית לפנים  דין  ודומה  ולתת לו משלו.  לטובתו של העני אף שאינו חייב, 

משורת הדין בספיקות. מאידך, מלשון המשנה וההלכה שספק לקט לקט משמע יותר שהוא דין גמור, 

והלכה לב"ד כיצד לנהוג בפירות המסופקים.
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אמנם, במשנה בחולין קלד. נאמר לגבי זרוע לחיים וקיבה הניתנים לכהנים: גר שנתגייר והיתה לו 
פרה. נשחטה עד שלא נתגייר פטור, משנתגייר חייב, ספק פטור שהמוציא מחבירו עליו הראיה. 
ובגמ' שם הקשתה מהמשנה הנזכרת לגבי חורי הנמלים שמספק לעניים מדין ספק לקט לקט, וא"כ 
למה בנתינת מתנות הכהונה כתבה המשנה שמספק פטור. ותירץ רבא "פרה בחזקת פטור קיימא, 
קמה בחזקת חיוב קיימא ]פירש רש"י: פרה כשנולד לך ספק זה במתנותיה, ואתה מעמידה על חזקתה 
הראשונה, הרי היא פטורה, שהרי בחזקת עכו"ם היתה. קמה כשנולד לך ספק בלקט ואתה מעמידה 
על חזקתה, חזקת חיוב הוא, דמעולם היא עומדת לכך, דשל ישראל היא[. ומוסיפה הגמ' ומק' שלגבי 
גר שנתגייר עצמו לגבי הפרשת חלה מעיסה שספק נילושה בעודו גוי ספק בגירותו נאמר שחייב 
מספק? ותי' הגמ' שבספק איסורים חייב לצאת מספק אפילו כשאין חזקת חיוב, משא"כ בספק ממונא 

שמספק הממע"ה, ורק בחזקת חיוב אמרינן סל"ל. 

ובהמשך הגמ' "כי אתא רבין אמר קמה אקמה רמי ליה, כלומר שרבין אמר שהקושיא לא נשאלה 
מהמשנה שבמתנות כהונה, אלא סתירה בדין מתנות עניים עצמם, שבקמה של גר נאמר בברייתא 
שמספק פטור, וקשה מחורי הנמלים. וע"ז תי' של רבא שתלוי אם יש חזקת חיוב או לא. ופירש 
בחת"ס יו"ד סי' רמ שלדעת רבין לא ברור שנאמר דין סל"ל גם במתנות כהונה, ולכן ביאר שהקושיא 
היתה דווקא ממתנו"ע עצמם. ומ"מ לעניינינו לגבי מתנו"ע ודאי נשארה מסקנת הגמ' שסל"ל ]וכמו 
שהבאנו לעיל מדברי הרמב"ם. ואמנם יש מהמפרשים שכתבו שהסיבה שפסק הרמב"ם כר"מ שסל"ל 
הוא מחמת הסוגיא כאן[, ודווקא אם היתה חזקת חיוב ]ואז יש להחמיר בספיקו יותר מספק איסורא, 
ודינו קל  כפי מה שנכתוב להלן בעז"ה עפ"י המרדכי[, אבל כשאין חזקת חיוב, מספק הממע"ה, 

מספק איסורא שאמרינן לחומרא. 

והנה בביאור תירוץ הגמ' והגדרת המושג חזקת חיוב, ובגדרי הדין בזה, דנו המפרשים, שכן הדברים 
צריכים עיון, שהרי בלקט אין חזקת חיוב על השדה, ואם לא יפול לקט מהקוצרים לא יהיה לקט, 
ואפילו אם הנידון שלפנינו הוא אחר שנפלו שיבולים ויש לקט בשדה, מ"מ בחורי הנמלים עצמם 
אין חזקת חיוב, שהמקום אינו מחוייב. ואפילו אם הכוונה בחזקת חיוב שיש בשדה שיבולי לקט, 
מ"מ בחורים עצמם לא מוחזק כלל שיש מן הלקט? ואמנם בירושלמי על משנת חורי הנמלים )שם( דן 
בקושיא על המשנה מהברייתא שאמרה שגר שנתגייר והיתה לו קמה שספק אם נקצרה קודם גירות 
או אח"כ פטור, ולא אמרינן ספק לקט קט, ותירץ רשב"ל "דברי הכל היא. ישראל שעיקרו חייב, 
ספיקו חייב, גוי שעיקרו פטור, ספיקו פטור. נראה שבירושלמי לא התייחס לחזקת החיוב של השדה 

או הפירות, אלא על האדם שעליו דנים, אם הוא גברא המחוייב או שזה גופא הספק.

כאמור, רבותינו דנו בביאור חילוק הגמ' וההגדרה לדינא. המהרי"ט )חו"מ סי' קכד מד"ה ועל ספק( ביאר 
שלא נאמר סל"ל אלא במקום שאתחזק כבר ממון עניים שם, ולפי זה בחורי הנמלים מדובר שידוע 
שיש בשדה לקט, ולכן אתחזק גם בחורים, מאחר שתבואת השדה היא סיבת הספק לחורי הנמלים. 
ומבאר שבכל מקום שיש ספק על ממון או חפץ, ובודאי שיש ממון או חפץ מבעלות אחרת, אי אפשר 
ומה שאעפ"כ  חבירו,  גם משל  כאן  ודאי שיש  מריה, שהרי  בחזקת  ממונא  אוקי  לומר את סברת 
מוחזק עדיף הוא דין הנהגה מאחר שהדבר ברשותו, ובמקרה זה בממון עניים נאמר שאין הולכים 
אחר המוחזק ]וע"ש שפירש כן לפי סברת ההגהות מרדכי שאמר שגם בספק צדקה יש לתת לעניים 
מספק, אבל לולי דבריו אפ"ל שסל"ל נאמר רק במקום שהתורה זיכתה לעני מתנותיו, ובהם אמרה 
תורה שאינו רשאי לזכות במתנות מספק, ועשאתם תורה כאילו אינם ברשותו, אבל בצדקה שהיא 
ברשות הנותן יהיה דינו הממע"ה. ומ"מ גם לפירוש זה צ"ל שחזקת חיוב היינו שאתחזק כבר ממון 

עניים שם[.

ומדבריו יוצא שסל"ל הוא דין הנהגה בספיקות במתנות עניים במקום שאתחזק שלא נאמר הממע"ה, 
ולפי זה בודאי שבכה"ג במעשר עני שאתחזק שם, כגון שמסתפק על מקצת הפירות האם גם הם 
בכלל המופרשים למע"ע או לא, יהיה חייב ליתנם לעניים מדינא, וממילא בהגיע זמן הביעור יתחייב 
לבער. אמנם לגבי מעשרות מפירות אלו, לפי דבריו שהעני מקבל אותם מחמת הספק, לכאורה יצטרך 
להפריש תרו"מ מספק שמא אינו מתנו"ע. ועיין בספר מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' יז מה שדן בדבריו. 
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גם בחתם סופר )בתשובותיו ביו"ד סי' רמ( כתב כעין זה שדין סל"ל הוא דין הנהגה בספיקות, והגדיר זאת 

שהוא דין להצדיק את העני להחשיבו כמוחזק. ומבאר שזו כוונת הגמ' בחולין שם  שכשיש חזקת 

חיוב אמרינן סל"ל, והיינו שבכל ספק כשיש ודאי חיוב, יהיה העני מוחזק, אבל בגר זהו גוף הספק 

ביעור  חיוב  יהיה  גם לשיטתו  ולא שייך להגדיר את העני כמוחזק.  חייב במתנות אלו,  היה  האם 

במתנות עניים המסופקות.

גם לשון הספרי בפר' כי תצא מוכיח שהוא דין ספק, והעני נחשב כמוחזק, וז"ל: "שיבולת שבקציר 

..., ספק – בעה"ב המוציא מהעניים עליו הראיה, שהמוציא מחבירו עליו הראיה" ]ויש בזה תוספת 

חידוש על דברי הר"ש בפאה פ"א מ"ו שכ' שא"א ללמוד פטור לקט שכחה ופאה מתרו"מ מהפסוק 

"תבואת זרעך", הממעט מחיוב מן התורה את מי שאינו בעלים, "דכיון דזכי להו רחמנא בהאי שדה, 

תבואת זרעך קרינן ביה". ולדברינו נאמר בהלכות ספיקות במתנו"ע חידוש ונדבך נוסף, שהעני הוא 

המוחזק ובעה"ב כמוציא![.

ובשערי ישר )שער ה פי"ט(, וכעי"ז במלבושי יו"ט שם, ובחזו"א )מעשרות סי' ז סק"י(, מבארים שחזקת חיוב 

אינו משום שאיקבעו כבר פירות חיוב, אלא אם חל ודאי חיוב על השדה והספק הוא אם יש שם חיוב, 

גם זה בכלל חזקת חיוב, ורק אם יש ספק על השדה או על האדם האם הוא בכלל מחוייב הוא הנקרא 

לא אתחזק איסורא. ולפי כל סברות אלו נראה שאין לומר שסל"ל אינו אלא הנהגה על האדם לנהוג 

לפנים משורת הדין, שא"כ מדוע בספק ולא אתחזק איסורא אינו חייב בהנהגה זו להצדיק לעני.

הספק,  על  תורה  חייבה  דבמתנו"ע  מקראי  דמרבינן  "הא  הדין:  בביאור  מוסיף  ישר  בשערי  והנה 

הוא עניין שכללה תורה אל עיקר החיוב, דבשעה שחל עיקר החיוב, חל ג"כ שלא יפטר בעה"ב עד 

שיבורר חלקו של עני שכבר קיבל את שלו...". מבואר בדבריו שדין ספק במתנות עניים כשדינו 

להינתן לעניים הוא חיוב תורה כודאי, שזו מצוותו להינתן כל זמן שלא התברר שאינו בספק. וכעין 

זה כ' בתוס' אנ"ש על המשנה שם בשם הרמ"ז אשכנזי אבד"ק לובלין שמיישב את השאלה מדוע 

אמרינן סל"ל אפילו כנגד הלך אחרי הרוב ]ראה להלן בעז"ה[, ותי' שכאן ריבתה תורה בפירוש שיש 

לתת אפילו כנגד רוב, ומדמה לפטור בעשירי ודאי ולא עשירי ספק אפילו כנגד רוב. ומשמע שכוונתו 
שכאן אינו מדיני הנהגה בספיקות, אלא כחיוב ודאי. וצ"ע. גם מדברי המלבי"ם בפי' עה"ת )ויקרא 

פי"ט פס' כב( עולה כעין זה עפ"י דרכו בביאור הפסוקים, ומבאר ששני הפסוקים הראשונים שהובאו 

לעיל מהירושלמי כמקור לדין סל"ל, "עני ורש הצדיקו", ו"לא תטה.. בריבו", משמעם אמנם לנהוג 

לפנים משורת הדין, וכדין צדקה לעניים, אבל הפסוקים האחרונים "לעני ולגר תעזוב" וכן "לגר.. 

יהיה", משמעם שבעה"ב עוזב ומסתלק מהמסופקים, ואינו מחזיק בהם, וממילא לעניים יהיה, שהם 

זוכים בהם. 

אמנם ראה בס' תורת זרעים )על משנת חורי הנמלים, וכן בדבריו בריש פאה מד"ה הגמ' בב"ק( שבתחילה רצה לפרש 

כוונת הגמ' שקמה בחזקת חיוב היינו שדינה כודאי לעניים לפוטרה מתרו"מ. אלא שדוחה שאין 

חזקת חיוב על חורי הנמלים, וע"כ שכוונת הגמ' שקמה בחזקת חיוב קיימא היינו שאינה בחזקת 

פטור, ולכן חייב לתת לעניים מדין ספק איסורא לחומרא ]וכדברי הרמב"ן והרשב"א בנדרים ז., ולא 

כדברי הר"ן שם שממון עניים הוא ספק ממונא[. ונמצא לדבריו שיש שתי סיבות לחיוב לתת לעניים 

מספק, האחת מדין ספק איסורא לחומרא ]והר"ן חולק כמובא לעיל[, והשניה מדין סל"ל הנלמד 

מהפסוקים הנ"ל. ושניהם אינם אלא כדין ספק, וע"כ יתחייב העני בתרו"מ מספק, ע"ש ראיותיו, 

ולא כמו שכ' התוי"ט שבסל"ל פטור מתרו"מ. ומה שהוצרך לדין סל"ל מחמת הפסוקים הנ"ל, ולא 

אמרו שחייב מחמת שהוא ספק איסורא לחומרא, תירץ עפ"י דברי המרדכי שיובאו להלן שחייב 

לתת לעניים אפילו כשמדין הלך אחרי הרוב היה צ"ל פטור. אך ספק לקט לקט מחייב לתת אפילו 

כנגד רוב. מאידך סובר שסל"ל אינו שהספק שייך לעניים כודאי, אלא הוא חיוב על הבעלים לתת 

משלו לעניים, כל שיש בו ספק, ומשום כך חייבים העניים בתרו"מ מספק. ונפ"מ נוספת כתב לעניין 

חרש שוטה וקטן, כגון שהיה פיקח בשעת חיוב מתנות עניים, ואח"כ נתחרש או נשתטה, וכן קטן 

שהגיע לעונת נדרים, שתרומתו תרומה, והפריש, ויש לו ספק מעשר עני, וכדומה, שמאחר שהחיוב 
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לתת לעני מספק הוא חיוב שחייבה תורה את האדם לתת משלו, ומאחר שהם אינם בני חיוב, ישארו 
הספיקות בידם. 

**

סיכום העולה מהאמור: דעת רוב רבותינו שדין ספק מתנו"ע לחומרא אינו רק דין הנהגה על 
בעה"ב, אלא הלכה בהלכות הממון, שיהיה לעניים, אם כדין ספק ומוחזק, ואם כוודאי. 

ולפי זה בודאי שחייב בעה"ב בהגיע שעת הביעור לבער ספק מתנות עניים שיש בהם חזקת 
חיוב, כמבואר לעיל, שהדין בהם שחייב ליתנם ]ובעז"ה בחלקו השני של המאמר ננסה להוסיף 

ולברר מתי נאמר סל"ל, ומתי הממע"ה[. 

מאידך, לגבי חיוב תרו"מ בפירות מתנו"ע שהגיעו ליד העני מכח דין סל"ל היה מקום לומר 
שאם הוא דין תורה כשיש ספק שיהיו הפירות לעניים כודאי, וכדברי השערי ישר ודעימיה, יהיה 
פטור מתרו"מ ]ובעז"ה בהמשך נביא מדברי תוי"ט ואחרונים נוספים שסל"ל פוטר מתרו"מ. ומו"מ 

בדבריהם[, אבל אם הוא דין הנהגה בספק, וכמוחזק, יהיה חייב בתרו"מ מספק. 

ובספק מתנות עניים שדינם לתת מספק, כאשר הבעלים אינו מחויב במצוות, כגון שנשתטה, הבאנו 
שיש שכתבו שאין בהם דין סל"ל, אמנם לפי מש"כ לעיל שיש מפרשים שאינו דין על הבעלים לנהוג 

כן, אלא גילתה תורה שהמוחזק הוא העני, נראה שגם בכה"ג יהיה העני מוחזק. וצ"ע.

דינים העולים בהלכות ביעור מעשרות 
מאחר שבשנה זו במועד הפסח יחול זמן ביעור מעשרות ראינו להביא כאן תמצית ממה שנכתב בעבר 

בעניין ביעור מעשרות ]וראה בהרחבה בגליון 119[.

א. פירות שנה רביעית פטורים מביעור, כפי שדרשו בירושלמי במע"ש פ"ה ]ללא חולק[: "בשנה 
ההיא את זקוק לבער, ואין את זקוק לבער ירק שיצא מראש השנה עד הפסח". וכ"כ בחזו"א. אמנם 

הרמב"ם לא הזכיר דין זה, אך יש שכתבו שדין זה נכלל בדבריו במקו"א ]בהל' מע"ש פי"א ה"ג[.

ב. פירות רבעי של שנה רביעית שהיו בזמן הביעור, דהיינו שחנטו לאחר טו בשבט ]יתכן בשסק 
)הובא  זו. דעת הגרי"ש אלישיב  ודומיו[, יש מחלוקת בין פוסקי זמנינו האם חייבת בביעור בשנה 
במשפ"א תרו"מ פ"כ ס"ז והערה 18(, וכ"כ הגרא"ד רוזנטל )בכרם ציון הלכות פסוקות ערלה פי"ט סקכ"ז, וראה גם בהליכות 

שדה 70, 71( שפירות רבעי של רביעית חייבים בביעור ברביעית, מאחר שאינם שייכים למנין שנות 

המעשר, ואילו הגרשיח"ק )בד"א הל' מע"ש פי"א סקל"ה( כתב שאין חייבים בביעור ברביעית.

פחות  נטיעות  כשנקלטו  דהיינו  השנה,  בראש  מסתיימות  והרבעי  הערלה  ששנות  באופן  אמנם 
משלושים יום קודם ראש השנה, שלדעת הרמב"ם ]הל' מע"ש פ"ט הי"א. וכ"כ השו"ע בסתם ואח"כ 
י"א[ מאחר שמנה שלוש שנים שלימות נקבעת השנה לענין ערלה ורבעי בר"ה ]וע"ע בעץ השדה 
פי"א ס"ח[, וא"כ פירות שחנטו אחר ר"ה הינם רבעי, האם בזה תיקבע השנה הרביעית לפי שנת 
הרבעי, וא"כ לדעת הפוטרים מביעור ברבעי של רביעית, יהיה פטור בכל מה שחנט אחרי ר"ה? 
לכאורה נראה שגם בזה תיקבע שנה רביעית לביעור לפי שנות המעשר, ומה שחנט בין ר"ה לטו 

בשבט יהיה חייב בביעור לכל השיטות.

ג. הפרשת חלה חייבת גם היא בביעור. אמנם נראה שהחולקים בסעיף הקודם האם יש חיוב ביעור 
בפירות רבעי של רביעית חולקים גם בחלה. ולפי הצד שחלה של רביעית אינה חייבת בביעור, יש 
לדון מה קובע את השנה לביעור. וראיתי שבד"א )מע"ש שם ס"ק סו בשם הרש"ס( כתב שכל שלש עיסה 
מתבואה שהביאה שליש לאחר ר"ה של רביעית, חיוב הביעור והוידוי יהיה בשביעית. אמנם במנח"י 
שם עולה שגם קודם שליש, משעה שהתבואה ראויה להחמיץ ועיסתה מתחייבת בחלה, כמבואר 

ברמב"ם הל' בכורים פ"ו ה"ג, הוא הזמן הקובע לביעור.
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ד. פרי שגדל בחו"ל וגמר מלאכתו היה בארץ חייב בתרו"מ ]וראה ברמב"ם הל' תרומות פ"א הכ"ב 
מש"כ שחייב במעשרות מדבריהם, ובנו"כ שם[, וההפרשות חייבות בביעור. יש להסתפק האם השנה 
הקובעת לגביו היא השנה שבה נתמרח בארץ, שהרי קודם לכן לא היו בו תנאי חיוב כלל, או שמ"מ 
שנת החנטה שלו היא הקובעת, כדין פרי שגדל בארץ ]וכן הסתפק הרב ש. רוזנברג בחוברת בענין 
ביעור מעשרות[. בספר תורת הארץ ]וכ"כ הגאון הרב שריה דבליצקי זצוק"ל[ כתב שהשנה הקובעת 
היא שנת הגידול ]וביאר הרב י. הילמן שדבריו הם כפי דעת החזו"א שגם בפירות חו"ל שנתמרחו 

בארץ אין מפרישים משנה על חברתה, וכתב שתלוי בשנת הגידול[.

ה. טבל נקרא קודש, ולכן בפירות שנגמרה מלאכתם חייב להפריש המעשרות ולבערם בזמן הביעור, 
אבל לפני שנגמרה מלאכתו אינו קודש ואינו חייב בביעור.

ו. נטע רבעי נקרא קודש בעודו במחובר, משעת הגיעו לשלב בוסר ]כמבואר בגמ' בקידושין נד: 
ע"ש, וי"ס שאפשר לפדותו כבר אז, כמבואר בתוס' בב"ק סט., ועוד[. האם חייב בביעור משעה זו, 

או כשכבר נגמר גידולו בעודו על העץ, או רק אחר שנגמרה מלאכתו בתלוש?

בשם הגרי"ש אלישיב הובא שצריך לבער משעה שנקרא קודש. ובחוברת בענין ביעור מהגר"ש. 
רוזנברג הסתפק בזה. וכתבנו שיש סברא חזקה לומר שבעודו מחובר א"צ ביעור, שהרי האחרונים 
פירשו שביעור עניינו שיסיים ולא יעכב את קיום מצוותו, אך זה דווקא כשהפרי ראוי לקיום מצוותו, 
והתינח כשלא נגמרה מלאכתו של הרבעי בתלוש, מ"מ מאחר שעומד להתמרח ושם קודש עליו 
נחשב עומד למצוותו, אבל כשהוא עדיין על האילן בודאי שלא חייב ללקוט קודם זמנו בעודו בוסר, 
וכן מסתבר שאפילו כשהפרי ראוי מ"מ יכול להשאירו על העץ שיגדל עוד, וא"כ אין הפרי עומד 

עדיין לקיום מצוותו.

ז. הובא שהרה"ג רבי ב"צ פלמן זצוק"ל הסתפק בפירות רבעי תלושים לפני גמר מלאכה אם הם 
חייבים בביעור. וכתבנו להוכיח שחייב בביעור מהמשנה והירושלמי במע"ש שם שהסיבה שבטבל 
אין חיוב ביעור קודם גמ"מ משום שמע"ש לא איקרי קודש, וכפי שפירשו הר"ש הרא"ש והריבמ"צ 

שם, וזה אינו ברבעי שאיקרי קודש. 

ח. גם לפי הצד שבפירות רבעי בעודם מחוברים ]או אפילו קודם גמ"מ[ אין חיוב ביעור, מ"מ אם 
כבר פדה אותם אז, נראה שהמעות חייבות בביעור, ואף שבשעת הביעור הפירות עדיין מחוברים. 

ט. פירות טבל שלא נגמרה מלאכתן, ואעפ"כ הפרישו מהם תרו"מ, וחל שם תרו"מ עליהם, נראה 
שבזה פשוט שחייב לבער. ובזמן שביהמ"ק וצריך לאכול את המע"ש לפני זמן הביעור, חייב לגמור 

ולהכשיר את הפירות לאכילה, ולקיים את מצוותם. 

י. טבל שלא נגמ"מ והפריש תרומה גדולה, ועי"כ נקבע ]מדרבנן[ למעשרות, נראה פשוט שחייב 
מדרבנן להפריש את המעשרות ולבערם.

יא. מי שהפריש מעשר ראשון או מעשר עני, ולא היה לוי או עני לתת לו את המעשר לפני שיתקלקל, 
ולכן שם את דמיהם והניחם, נראה פשוט שאינו אלא חוב ממון ללוי ולעני, וא"צ לבער.

יב. כאמור לעיל, פירות שהם ספק מעשר עני, באופנים שנאמר בהם לתת מספק לעניים, כגון שיש 
ספק על פירות מסויימים האם גם הם הופרשו למעשר עני, יש לבערם בזמן הביעור.
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דינים השכיחים באפיית מצות

שהיה המ	מצת
אחרי שמערבים קמח ומים ולשים העיסה, צריכים לכתחילה להתעסק בעיסה כל הזמן עד א. 

האפיה, ואין להניחה אפילו לרגע אחד, כדי שלא יחמיץ, אבל כל זמן שמתעסקים בה, אפילו 
כל היום אינו מחמיץ )שו''ע תנ''ט ס''ב(.

אם אחרי הלישה וקודם עריכה, דהיינו לפני שמרדדים אותו, הניחו בלא עסק, כשיעור מיל, ב. 
שהוא 18 דקות, הוי חמץ )שו''ע ומ''ב שם(. אמנם יש מיעוט פוסקים שמחמירים וס''ל דשיעור מיל 

כולל זמן שמתעסקים בו )ריא''ז הובא בב''ח שם, וערוה''ש שם ס''ח(.

אמנם אם שהה אחרי שנתעסק בבצק ברדידת המצה ונתחמם בידים, אם יניחוהו בלא עסק 	. 
מיד יחמיץ )שו''ע שם(, ולפי''ז יוצא דמתחמץ מיד שמסלק ידו ממנו )מ''ב ס"ק י"ח(, והעולם אינם 
נוהגין כן, ואפשר ד'מיד' לאו דוקא, אלא רוצה לומר 'שיעור מועט' )מ''ב שם( או 'שיעור כלשהו' 
)ביאה''ל סי' תס''א ס''ג ד''ה ויש(. ובמצות חבורה מחמירים בזאת כפי היכולת, ובפרט בסוף עריכת 

המצה שלא ישתהה אפי' לזמן מועט ובפרט ששם לרוב הוא חום גדול.

ולא נתפרש בפוסקים כמה הוא 'שיעור מועט' או 'שיעור כלשהו', ולא יתכן שהכוונה שכבר 
זצ"ל אמר שעד חמישים שניות הוא  ומרן הגרי"ש אלישיב  נתחמץ כל ששהה כמה שניות, 
)סי' קכ"א סקט"ז( דמש"כ הרמ''א דזה  אינו בכלל שיעור מועט, ויש להוסיף לזה מש"כ החזו"א 

שמתחמץ מיד אחרי עסק הבצק, הוא רק דין לכתחילה אבל לא לאסור בדיעבד.

עסק המציל מחימוץ הוא רק כשנעשה בכל העיסה ולא מספיק כשעוסקים בקצה ממנה, וגם ד. 
בידים  ליטוף העיסה  או  נענוע לאט של העיסה  וכנ''ל, אבל  להיות עכ''פ עסק מועט  צריך 
אינן נחשבות לעסק כלל, ואדרבה בכך עלולים יותר להחמיץ את העיסה שמחמם אותה במגע 

הידים )מ''ב סקכ''ב(.

ליזהר בזה מאד, שיתעסק בכל העיסה כל  ולכן הממונה לחתוך העיסה כשמגיע לשלחן צריך 
הזמן עד שהוא מחלק החתיכות למרדדי העיסה, ואינו מספיק בזה שמגלגל קצת העיסה בעדינות 

או שמלטף  אותו, ועדיף שיעמוד בלי עסק כלל לכמה רגעים מללטף אותו ולחמם אותו בידים.

במצות מכונה מצוי לפעמים )גם אחר הנקיון( שנשאר חתיכות בצק קטנים בתוך המכונת )מלבד ה. 
מכמה מאפיות של ציבור היראים שכל החלקים מתפרקים(, ובפרט שבתוך הי"ח דקות מצוי שיש חתיכות 

קטנות)שלאחר הלישה ורדידת העיסה למצה( שנדבק באיזה מקום לזמן מועט )כמה דקות( והוא בלי עסק 
ואח"כ הוא נדבק שוב לאחד העיסות, וכבר נתבאר לעיל באות ג' שיש שחששו בזה לחימוץ. 
וחכ"א טען דדבר זה כשר לכתחילה, מאחר שזה נתערב קודם פסח, ויש כנגדם שישים, וקמח 
בקמח מיקרי דבר לח ואינו חוזר וניעור. אמנם דבר זה נכון אם היה מתערב בלישה שאז הכל 
מתערב יחדיו בלישה, לפמש"כ הרא"ש )הובא בב"י ביו"ד סי' ש"ל( שבצק מיקרי נמי דבר לח ויש 
בילה, אבל לאחר מכן, בזמן שהבצק במשאות, יש חתיכה )בלי עסק( שהחמיצה שעומדת במקומו 
וחתיכות אחרות שלא החמיצה, רק אינינו יודעים את מיקומם, זה מיקרי דבר יבש, וקי"ל בסי' 
תמ"ז סעי' ד' ברמ"א דחוזר וניעור בפסח. ]ולפ"ז יש מקום גדול להחמיר לא לבשל המצות 
בפסח, לפמש"כ המ"ב שם בס"ק ל"ג דיש מהאחרונים שסוברים דאף יבש ביבש דאמרי' חוזר 
וניעור, אינו אלא אם כן יאפה או יבשל בפסח, דאז חוזר החמץ ונותן טעם בהשאר, אבל לאכול 
כך שרי[. אלא דיש לדון בו לפמש"כ המ"ב בסי' תס"ו סקי"ז שדעת הרבה אחרונים דאחר 

שנאפה נעשה גוש אחד וחשיב כלח בלח ונתבטל ואינו חוזר וניעור, וצ"ע.

הרב ישראל מאיר פלמן 
שליט"א

 מרבני כולל 'מדרש אליהו' - אלעד
ומח"ס 'קונטרס השביעית'
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]אולם יש שטענו שבמקומות שמנקים המכונות היטב, אז אף שנשאר שם קצת חמץ, מ"מ אין 
נדבק אלא במעט, אבל רוב המצות אין בהם שום תערובת חמץ, ולפיכך אפשר לומר על כל 

מצה כל דפריש וכו', וצ"ע[.       

שיעור העיסה
אין לשין לפסח עיסה שהיא גדולה משיעור המחויב חלה שהיא ארבעים ושלש ביצים וחומש ו. 

ביצים בינונים )שו''ע או''ח סי' תנ''ו(, לפי ששיערו חכמים שהעסק שאדם אחד מתעסק בידו בעיסה 
בלישה ועריכה אינו מצילה מחמץ כשהיא גדולה משיער עיסה המחויב בחלה )מ''ב סק''א(, ויש 
שהורו לנהוג שלא ללוש יותר מק''ג קמח בבת אחת )קובץ אגרות לחזו''א ח''א אגרת קפ''ה אות ח'(. ומ''מ 

בדיעבד אף כשלש יותר משיעור חלה מותר )שו''ע ס''ב(.

ויש פוסקים שס''ל שלא נאמר שיעור זה רק בימיהם, אבל בזמנינו שאופים מצות בחבורות 	. 
גדולות, ולשין ועורכין בזריזות גדולה, וגם התנורים שלנו גדולים באופן שיש מקום לכמה 
מצות בפעם אחת, אפשר לאפות אפילו יותר משיעור זו בבת אחת, וכך נהגו העולם לכתחילה 
)הובא במ''ב סק''ז(, ומ''מ ירא שמים יראה להחמיר כנ''ל אף בימינו )מ''ב(. וכן המנהג בעיה"ת 'בני 

ברק' במאפיות של מצות יד, שלשין בכל קערה ק"ג אחד בלבד.

יותר משיעור חלה, שהרי 	.  במצות מכונה. יש שהתירו במצות מכונה ללוש אפילו לכתחילה 
כוחו רב ומתעסק יותר מהמתעסק בידיו, ורואים שהכל נערך ונילוש היטב )שו''ת מנחת יצחק ח''ג 
סי' ק''מ אות י''ז(, ולכן יש להתיר עד שיעור ג' קבין )שער הציון סק''י( שהוא להגר''ח נאה בערך 4 

ק''ג, ולחזו''א בערך 7 ק''ג, כל שהכל נעשה תוך ח''י דקות, ויש שמקילים במכונה אפילו יותר 
מזה, וכך נהגו במאפיות של היראים בא"י שלשים 11 ק"ג קמח בלישה אחת.

להוסיף קמ	 לעיסה
)שו''ע סי' תנ''ט ס''ו(, לפי שהקמח שניתוסף אינה 	.  אחרי שעשה עיסה והיא רכה מדי, אין להוסיף בה קמח 

נילושה יפה ונשאר מעט בעין בתוך העיסה, ושמא לא נאפה אותו קמח יפה, ויש לחוש שמא יפול במרק 

בקערה בפסח ויתחמץ )מ''ב ס"ק מ''ב(.

דין זה נוגע רק לאלו שנוהגים לאכול מצה שרויה, אבל אלו שמקפידים לא לאכול שרויה, אין צריכים 

להקפיד בזה, שהרי אפילו אם לא נאפה יפה מ''מ אינה נחמצת בלא שרייה )כמבואר במ''ב סקמ''ד(.

מצוי במפעלים גדולים לאפיית מצות מכונה )שבהכשר מהודר(, שאחרי שלש את הבצק במיקסר נשאר בצדדים י. 

עוד קמח, ודינו כהוספת קמח לעיסה שאסור לשים אותו במים כנ''ל. ולכן אף אלו שבדרך כלל אוכלים 

שרויה בפסח, מ''מ במצות מכונה ראוי להימנע. ]ויש שטענו שבמצות מכונה לאחר הלישה מרדדים אותו 

במכונה שעושה גם פעולת לישה, ולכך גם שיוסיף בו קמח חשיב שנעשה בו גיבול חדש[.

מצות שמורות
במצת מצוה יש להחמיר בו יותר שלא יהיה בו שום חשש חימוץ, דכתיב 'ושמרתם את המצות', יא. 

והיינו דאף במקום שאין לנו ריעותא של חשש חימוץ, ומסתמא לא מחזקינן איסורא, מ"מ 
ובהגדרת  כא(.  ס"ק  תנ"ג  סי'  )מ"ב  מצוה,  ובעינן שישמור לשם מצת  בהכי,  סגי  לא  מצוה  למצת 
הדברים כתב הרידב"ז )שו"ת בית רידב"ז או"ח סי' י"ט(, דהגם שלעולם כל דבר הוא בחזקת היתר, 
היכא שהתורה החמירה להצריך בו שימור חזקתו לעולם לאיסור אלא אם כן היה בו שימור, 
כמו דקי"ל גבי חולין שהניחם ויצא ולאחר זמן בא דיש להם חזקת טהרה, משא"כ בתרומה דאם 
הניחם בלא שמירה נטמא משום דכתיב ביה שמירה, ה"ה הכא. ולפ"ז יש להעיר, שבזמנינו יש 
שקונים מהחנות מצות עם הכשר )דהיינו שיש בו חותמת(, והנאמנות שבהם הוא מחמת מירתת )שלא 

זייפו את התחימות(, דאפשר שחסר בהם דין ושמרתם.

והנה בשלחן מצוי פירורים שעומדים זמן מועט )כמה דקות( בלא עסק, ונתבאר לעיל באות ג' 
שיש בהם חשש חימוץ, אלא שאין חוששין לזה משום ביטול ברוב. ולהנ"ל יש לעיין אי חשיב 
מצות אלו לשמורת, דאפשר שרק על חזקה דמעיקרא ורובא דליתא קמן לא סמכינן, אבל על 
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ביטול ברוב שפיר סמכינן.

בדין שימור נחלקו הראשונים אם הוא משעת קצירה או משעת טחינה או משעת לישה, ולדינא יב. 
כתב השו"ע )סי' תנ"ג סעי' ד'( וז"ל: החטים שעושים בהם מצת מצוה טוב לשמרן שלא יפלו עליהם 

מים משעת קצירה ולפחות משעת טחינה, ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק.

ובשו"ת שואל ומשיב )מהדו"ק ח"ג סי' פז, תליתא ח"א סי' קסז( כתב לענין חיטים שיש בהם ספק אם 
נגעו במים, ומחמת דיני הספיקות יש להתירם לאכילה בפסח, כגון שיש ספק ספיקא או רוב 

לקולא, דמ"מ אינן נחשבות 'שמורות'.

הביה"ל )סי' תנ"ג ס"ד ד"ה ולפחות( הביא מספר תוספת ירושלים להסתפק, אם מותר לשלוח קמח שמורה 
על הרכבת בלי שומר ישראל, דאף דלא נחוש לאחלופי ולירידת גשמים, מכל מקום שמירה להדיא 

לא הוי ורחמנא אמרה 'ושמרתם', וא"כ אפשר דאין כדאי לשלוח בלי שומר, עכ"ד.

ויש שהקפידו דאף אחר שבדקו השולחן והכלים מכל חשש חימוץ קודם הלישה, מ"מ בדברים 
שיכול לבוא חמץ )כגון בקערה של הבצק, שאפשר שהחליפו קערה( צריך שיהיה שם שומר ולא להשאיר 
המקום ריקם ולסמוך החזקה, דאל"כ חסר בושמרתם. ]אלא דבזה יש לדון אם גם לשיטות 
דדין שמירה הוי מלישה והילך, גם זה כלול בכלל הלישה, או שלשיטה זו דין השמירה הוי רק 
בעשיית המצות ולא במה שקודם לזה, ולכן כיון שסומכים על החזקה חשיב שפיר שהמצות 

נעשו בשימור[.

והנה מלבד השימור מחימוץ, צריך ג"כ עשיה לשם מצת מצוה. כדמבואר בפסחים דף לח ע"ב י	. 
דאם שימר המצה לשם חלת תודה ורקיקי נזיר אינו יוצא בהם ידי חובת מצה בפסח, וילפי' 
לה מקרא ד'ושמרתם את המצות', דבעינן דוקא מצה המשומרת לשם פסח, יצאה זו שאינה 
משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח, הרי דאף שיש בה מעשה שימור גמור מן החמץ, מ"מ 
כיון שהוא לא נעשה לשם מצה אין יוצאים ידי חובה. וע"ע בשו"ע בסי' ת"ס סעי' א' שאין 
לשין מצת מצוה על ידי אינו יהודי ולא על ידי חרש שוטה וקטן, והטעם דכתיב 'ושמרתם את 
המצות' – ומשמע מזה דשמירה שאתה משמרה שלא תחמיץ – התכוין לשם מצה של מצוה, 
ונכרי וחש"ו לאו בני שימור נינהו. ]ויש מקומות שהעובדים שם הם אנשים פשוטים, שאינם 
יודעים הפירוש במה שאומרים לשם מצות מצוה, ויש לעיין אי חשיב עשיותם לשמה לענין 
דיעבד, וצ"ע[. ובמשנה ברורה )סק"ג( הביא שהסכימו הרבה פוסקים שאפילו ישראל עומד על 
גבן ומזהירן שיכונו לשם מצות מצה גם כן לא מהני, והיינו דס"ל דבעינן עשיה לשם מצוה ולא 
רק שימור לשם מצה, אך הביא דיש פוסקים דמקילין בעומד על גבן ומזהירן שיכונו בעשיתו 
לשם מצה, ובטעמם נחלקו הראשונים, רב האי ביאר לפי דאז אמרי' אדעתא דישראל קעביד, 
אולם הרא"ה )הובא בשעה"צ סק"ד( ביאר לפי דלא בעינן עשיה לשם מצוה רק שימור לשם מצה 

כדכתיב 'ושמרתם', וזה סגי אפילו באחר שעומד על גבן ומכוין לשם מצה.

]ומבואר פלוגתא בראשונים אי בעינן שימור לשם מצה או לשם מצת מצוה. וכתב העונג יו"ט 
)שו"ת סי' ב'( דמ"מ לכו"ע אין ענין הלשמה במצות כדי לחול עליהם כוונה או יחוד לשם מצוה, 

בכוונה  לשמה  להיות  צריך  חימוץ  מחשש  שהשמירה  המצות'  את  מ'ושמרתם  לומדים  אלא 
להשתמש בהם למצות מצוה[.

נמי דבעינן קצירה לשם מצוה משעת  ובפשוטו לשיטות דבעינן שימור משעת קצירה ה"ה 
קצירה, ולפיכך השו"ע שפסק לכתחילה כשיטה זו הוא הדין שיהיה אסור שתעשה הקצירה ע"י 
אינו יהודי. והפלא שלא הקפידו בזה שהקצירה והטחינה תיעשה ע"י ישראל, וביותר לשיטות 
שמצות מכונה לא חשיב לשמה, ה"ה נמי שטחינה ע"י מכונה לא תחשב ללשמה, וא"כ התימה 
במנהג ישראל בזמנינו שקוצרים וטוחנים ע"י מכונה, ]ואף המחמירים לטחון ביד מ"מ בקצירה 

כו"ע לא הקפידו[.

וכבר עמד בזה הט"ז )שם(, וכתב דדוקא מלישה והילך בעינן עשיה לשם מצוה, שהרי רק מאז 
מתחיל עשית המצה, אבל קודם לכן לא בעינן כ"א שיראה שלא נעשה בו שום חשש חימוץ, 
]ולדבריו בדין 'ושמרתם את המצות' נאמרו ב' דינים, א' עשיה לשמה, ב' שימור לשמה[. אולם 
בהביה"ל )שם( הביא דעת האליה רבה והב"ח דגם טחינה תליא בפלוגתא דלעיל, ולשיטות דבעינן 

שימור משעת טחינה אין חש"ו ונכרי יכולין לעשות הטחינה אף כשישראל עומד על גביו.
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מעשה באחד מהמאפיות מצות שבעיה"ת בני ברק, שגדולי התלמידי חכמים אופים שם מצות יד. 
כל חבורה בנפרד, ומביאים שם כל אחד את הקמח שלו, ושם עושים מן הקמח בצק, ואופים 
את  הראשונה שלקחה  לב שהחבורה  אחד שהוא שם  סיפר  המצות  אפיית  ואחר  המצות.  את 
הקמח, לקחה בטעות את הקמח שהביאה החבורה האחרת, ודנו בזה האם המצות שנאפו כשרות 
הם לאכילת מצוה. והנה מצד 'לכם' ליכא חסרון מאחר שלאחר שנדע דבר ההחלפה נתנו בני 
החבורה בנתינה גמורה את שלהם לבני החבורה שלקחו להם בטעות. אך מצד דינא 'ושמרתם' 
דבעינן עשיה לשמה, יש לדון אם בקמח גזול אפשר לעשות לשם מצה או דבעינן דוקא דעת 
גזילה ע"י שינוי מעשה בזה שהם עשו מזה עיסה,  ]ואף שהם קנו את הקמח בקניני  בעלים. 
מ"מ בשפיכת המים ובתחילת עשית העיסה עדיין הוא של הבעלים, וא"כ חסר בלשמה. וביותר 
דהיכא דאין מתכוין לגזול אין קונה בשינוי, כמש"כ המקור חיים )לבעל הנתיבות( בסי' תנ"ד סק"ב[. 
והנה גבי ציצית שטווה אותם בחוטין גזולין מבואר בפרי מגדים סי' י"א סק"ה דלהעמיד חלות 
)או"ח סי' ה'( תמה עליו,  לשמה בדבר צריך להיות דווקא בעלים על הדבר, אמנם האמרי בינה 
ואח"כ כבזה"ל: ובר מדין לא אדע מנ"ל דבעי שיהא שלו בשעת טויה ומי לא סגי לעשות הטוויה 

לשמה אף אם אינו שלו.

)שהובא לעיל( שהדין לשמה בכל  יו"ט  ובפשוטו דבר זה תליה בפלוגתת האחרונים, דעת העונג 
דיני התורה שונה מהדין לשמה שיש במצות, שאף שבלשמה של כל התורה צריך דווקא בעלים, 
אכן במצה שהלשמה הוא רק שמירה מן החימוץ יכול לעשותו אף מי שאינו הבעלים. ]ונראה 
דאף לשיטות שהביא המ"ב דנכרי וחש"ו לא מהני גדול עומד על גביו, לאו משום דבעינן עשיה 
לשמה, דודאי דהלשמה הוא דין בשימור ולא במעשה, ולא נזכר בתלמוד שצריך עשיה לשמה 
אלא שימור לשמה, אלא דסברי שהדין שימור נאמר על מי שעושה, ולפיכך לא מהני שאחד 
יעשה ואחר ישמור[. אמנם באור שמח )פ"ו מחמץ ומצה( כתב, שגם במצה יש חסרון לעשות לשמה 
כשאינו בעלים, והוסיף שאף במקום שהמצה היא איסורי הנאה או הפקר לא יועיל עשיה לשמה.

הבית יוסף בסי' תנ"ד סעי' ד' כתב דכשאופין הרבה בתנור אחד יאמרו כל מי שיגיע מצתי יהיה 
לו במתנה. והמגן אברהם )שם סק"ה( הוסיף בזה, דטוב לומר כן בשעת טחינה שלפעמים מתחלף 
הקמח, ע"כ. ולכאו' לגבי לכם סגי במה שאומר בשעת אפיה, ומה איכפ"ל במה שבשעת הטחינה 

אינו שלו, ובפשטות דעת המג"א שהיכא שיטחן את שאינו שלו יהיה בזה חסרון של לשמה.

מים בקמ	
יש שמקפידים שלא יכנס שום מים מהברז בעיסה, דחוששין שמים שמעורב בהם קלור הרי 	ו. 

הם ממהרים להחמיץ, )וגרע טפי ממי פירות שעירבן במים(.

וכשאין מים שלנו, וכן מקומות שחוששין שיעבור זמן חימוץ, יש שהורו שיקח מי מזגן, שדינם 
כזיעת הכתלים שאינם מחמיצים, כדמבואר בסי' תס"ו מ"ב סק"ז שאף זיעה הבאה מחמת המים 
שיש בה נמי דינו כמי פירות, וע"ש במ"ב סק"ח שלעיקר נקטינן כדיעה זו, אך יזהר שלא יכניס בו 
מים כלל, דקי"ל דמי פירות עם מים ממהרים להחמיץ. אולם יש שטענו דמי מזגן נידונים כמים 
ממש ולא כזיעה, לפי שאין הם יוצאים מגופו של דבר כ"א מלחות האויר שעובר תהליך עיבוי שבו 
מתרכזים כל הלחות יחדיו, והרי הם כמים היוצאים מן הענן, ולפיכך דינם כמים לכל דבר והרי הם 

מחמיצים, וצ"ע בכל זה.
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פתח דבר

זו שנת תשע"ט בה אנחנו נמצאים, שהיא השנה  שנה 
היא  מעשרות,  ביעור  שנת  והיא  לשמיטה,  הרביעית 
מזכירה לנו שאנו הולכים וקרבים לשנת השמיטה תשפ"ב 
הבעל"ט. וב"ה כבר החילונו בהכנות הראשונות לקראת 
לקראת  ומזומנים  מוכנים  נבוא  כדי שבעז"ה  השמיטה, 
שנת השבע הקרבה ובאה. וכמו בשמיטה שחלפה, גם 

זו נשתדל  בעז"ה בשמיטה 
ככל האפשר לדאוג לציבור 
התוצרת  לכל  המהדרין, 
בתחום  הן  רגיל  הוא  אליה 
שיגודלו  העלים,  ירקות 
ישראל  מחוץ לתחומי ארץ 
גבי  על  או  ההלכה,  ע"פ 
או  מנותקים,  מצעים 
אף  או  מים,  בגידולי  אף 
הצורך.  במקום  נכרי  אצל 
כטריה,  תשווק  והתוצרת 

שטופה, ואף קפואה. וכן לגבי כשרות הירקות בשמיטה 
הרשויות  ואף  למוסדי,  והן  הפרטי,  לצרכן  הן  ולאחריה, 
כשרה  תוצרת  לספק  כדי  ב"ה  נעזרו  ביותר  הגדולות 
למהדרין לאנשיהם. וגולת הכותרת הגדולה בס"ד "אוצר 
בית דין" שכולנו תקווה שיעלה ויצמח ונזכה להוסיף עוד 

ועוד חקלאים למעגל שומרי השמיטה. 

ב"ה גם במבט לאחור, אנו מודים לה' ית' על כל הסייעתא 
דשמייא לה אנחנו זוכים, בכל חלק ובכל שלב בעשייתנו 

המבורכת בכל מחלקה במכון ובנספחים אליו. 

במסגרת המחלקה התורנית, זכינו ב"ה להישגים יפים 
זכינו  זה  לעלון  הקודם  מהעלון  החל  כאשר  ומכובדים 
על  השדה  תבואת  חשובים,  ספרים  כמה  להוציא 
הלכות חלה. ישמח ישראל מצוות הארץ בדרוש ואגדה. 
שו"ת שש משזר חלק שני. הגדה של פסח עם חמשה 
סדר  משניות  על  חדשה  עיר  מרוקו.  חכמי  של  כת"י 
זרעים א, עם ביאור של רבי יהודה הכהן מחכמי פאס. 
תוספות  ועם  החדשה,  במהדורה  א  כרך  שני  תולעת 
בע"ה  לדפוס  יורד  הקרובים  ובימים  ומגוונות.  רבות 
במראקש  הדין  בית  של  דין  פסקי  המשפטים  ספר 
זצ"ל.  אבוחצירא  מכלוף  רבינו  של  רבות  תשובות  עם 
ובהמשך השנה ב"ה ממשיכים לעסוק בשאר הספרים 
הלאה בלא ליאות וביתר שאת, כאשר עיר חדשה על 

קצירת  זו.  בשנה  לאור  לצאת  עתיד  ב,  חלק  זרעים 
השדה במהדורה החדשה, שעתיד לצאת כשני כרכים 
של  הו"ל  לקראת  בעבודה  גם  ומעשרות,  תרומות  על 

החלק הראשון, ועוד היד נטויה ב"ה. 

גם במסגרת המחלקה היישומית, סיימנו כמה מחקרים 
וכעת  האחרונות,  בשנים  חשובים 
מיכון  במערכות  עסוקה  המחלקה 
תסייע  תות שדה, שמחד  לשטיפת 
תשמור  ומאידך  החרקים  להסרת 
השם  וברוך  בשלימותו.  הפרי  את 
תוצאות  וגם  הצלחות,  רואים  כבר 

מצויינות.

והייעוץ  הפיקוח  מחלקת  במסגרת 
משתדלים  אנחנו  הכשרותי, 
על  נחתם  אשר  שכל  ומתאמצים 
ראוי לעלות על שולחנם  יהיה  ידינו 
של מלכים מאן מלכי רבנן, וב"ה צוות הרבנים והמפקחים, 
יש  ובחו"ל עושים את עבודתם נאמנה, שכאשר  בארץ 
וכן  התוצרת,  של  המצב  בפועל  זה  אכן  "נבדק"  חותם 
וכן  נקי מחרקים" כך הוא המצב,  כאשר כתוב "בחזקת 

"ללא חשש טבל" וכל כיו"ב. 

עלון זה שלא כקודמיו איננו "חי הנושא את עצמו" אלא 
שיהיה  שדה"  "תנובות  חוברת  עם  יחד  אותו  שילבנו 
בכריכה אחת  יחד עם המאמרים ההלכתיים והגליון הדו 
ימצא את  וכל מעיין  קורא  כל  וכך  לאור,  שיוצא  חודשי 
אשר חפץ לבו. ויהי רצון שנזכה להמשיך בזיכוי הרבים 
לתועלת הכלל והפרט ושלא תצא תקלה ח"ו תחת ידינו, 
ויהי"ר שכל מעשינו יהיו לשם שמים, ושנזכה רק להרבות 

אהבה ואחוה ולקדש את שמו ית'.

 בברכת פסח כשר ושמח
 הרב שניאור ז. רווח

ראש המכון

לאפרושי
מאיסורא
עלון כשרות ניסן התשע"ט ׀ גליון 8
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"ֵראִשׁית ְּדָגְנָך ִּתיֹרְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִשׁית ֵּגז ֹצאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו"

ערלה:
ורק  אך  הוא  למהדרין  הפיקוח  תחת  לשיווק  המאושר  שטח  כל   •
לאחר ביקור אגרונום המאושר מטעמינו המאשר כי השטח נקי מכל 
תורה.  לבני  כיאה  לחומרא  נוקטים  אנו  הענינים  ובכל  ערלה.  חשש 
ועל כן ככל שמתגלים בזמן הביקור גם דברים המותרים מעיקר הדין, 
וכגון הברכות בכרמי גפן, מחמת חששות שונות המשגיחים מטעמינו 
עוברים בכרמים, ומנתקים כל הברכה, ומסמנים את העץ למעקב עד 
שיעברו ג שנים מזמן הניתוק. וכמו"כ לענין כשרות של שתילים הבאים 
את  להפחית  מנת  על  המון  משתדל  שהמכון  הגם  המשתלות  מן 
הערלה בשווקים להעניק ליווי למשתלות, מכל מקום, בפיקוח מהדרין 
מטעמינו אין אנו מאשרים תוצרת "דו שנתי" עבור ציבור המהדרין כדי 

שיהיה לכל הדיעות. 

כגון בשוק הסיטונאי בצריפין, או  בכל הנקודות השיווק הגדולות,   •
במרלוגים של הרשתות הגדולות שתחת הפיקוח שלנו קיימים צוות 

בכל  הנעשה  כל  על  המפקחים  משגיחים  של  גדול 
עניני הערלה לוודא שאין חלילה איסור או ספק איסור 

הנכנס ומתערבב עם שאר התוצרת.

תרומות ומעשרות:
חשיבות מרובה יש לכך שהמשגיחים יהיו מומחים   •
בין  המעבר  בתקופת  ובפרט  במלאכתם,  ובקיאים 
השנים, וכמו כן מידי יום להבחין ולא להפריש מחיוב 
הן  שכאלו  חששות  וקיימים  להיפך,  או   הפטור  על 
חשש  יש  וכאשר  אריזה,  בבתי  והן  הסיטונאים  אצל 
כעין זה בתוצרת ממקום הגעתם כגון בשטחי הערבה 
כבר  לסמן  שתפקידו  משגיח  שם  הצבנו  הצפונית 

במקור כל סוג תוצרת.

ע"י  שנקבע  נוסח  הוא  המשגיחים  אומרים  אותו  ההפרשה  נוסח   •
רבותינו שליט"א וע"פ נוסח מרן השולחן ערוך, על כל דקדוקיו, קודם 
וכל  מעשיו,  את  המבהירים  תנאים  המשגיח  מוסיף  הנוסח  אמירת 
שכל  מיוחדת  הקפדה  קיצורים.  כל  ללא  המלא  הנוסח  היא  אמירה 

ההפרשה תיעשה מן המוקף ללא כל פשרות.

מעשר  הן  למקבליהם  המעשרות  נתינת  על  מיוחדת  הקפדה   •
ראשון ללוי, והן מעשר עני לעני.

הקפדה חשובה היא לשקול את התוצרת ועל פי זה להפריש וגם   •
בזה  שהיקל  שמי  גילינו  רבות  ופעמים  נשקלת,  המופרשת  הכמות 
בירקות  ובפרט  ההפרשה  בכמות  טעה  עין,  טביעות  פי  על  והפריש 
עלים ]הגם ששם יש מקום להתיר ולהפריש גם לפי מנין, כיון שאין 

דרכם להימכר במשקל[.

רשימת בתי אריזה שיווק וסיטונאים

עירתיאורשם

מושב זיתן שיווקקלמנטינה

משמר איילון שיווקשיווק שלי 

רמת גן שיווקשרי שיווק

צריפיןשיווקיבולי שלמה

ניר עקיבאשיווקבני אביטן 

מושב פרי גן שיווקכחול לבן 

בית נחמיהשיווקאקזוטיקה

טבריהשיווקא.א. עמרם

רכסיםשיווקביכורי הכפר

עירתיאור שם

טבריהשיווקמיג שיווק פירות

גליל תחתוןגידול ושיווקאיעאד ערטול

עין יהבבית אריזהיופי של ירקות 

תל אביבחנות ירקותברכת הארץ

בית עוזיאלסיטונאותביכורי ישראל

סיטונאותשוק סיטונאי
בחותם  חתומים  שוברים 

מהדרין בלבד

צריפין

שיווק תות שדה טריאביאן רחמים
בחותם  חתומים  שוברים 

מהדרין בלבד

מושב קדימה

אחריותינו רק כאשר 
 חותם 'מהדרין'
 מופיע על כל

תעודת משלוח
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מחלקות פירות וירקות - סניפים יינות ביתן

המפעל 13אור יהודה

האילן 2אור עקיבא

השרון 1, קרית שדה תעופהאיירפורט סיטי

חטיבת גולני 43אילת

יותם 43אילת

חלוצי התעשייה 9, אלפי מנשהאלפי מנשה

מרכז טימול רח' גיא אוני רובע ט'אשדוד

האורגים 13אשדוד

הבנים 3 סיטיאשדוד

השייטים 9, סיטיאשדוד 

הפנינים 38אשקלון

הרצל 33, החאןאשקלון

קיבוץ גלויות 5, סיטיאשקלון

יוהנה ז'בוטינסקיבאר שבע

בית שאן א.ת צפוניבית שאן

שדרות יגאל אלון )מרכז ביג(בית שמש

החושלים 13הרצליה

רבי עקיבא 50הרצליה

צהלחדרה

המרגנית 2חולון

הסיירים - המרכבה 73חולון

דוד שאלתיאל 16חולון 

קרן היסוד 2טירת הכרמל

המיסב 7יבנה

אגודת ספורט בית"ר 1, קניון מלחה ירושלים

דרך המרכז 4כוכב יאיר

השקמה 21כפר סבא

היוצרים 15כרמיאל

הראל 1מבשרת ציון

רמת יזרעאל 11מגדל העמק

עמק החולה 76, מודיעין - סיטימודיעין

החרט 1, ישפרו סנטרמודיעין 

צמח השדה 29מעלה אדומים

שלמה שרירא 3מעלות

הדר 84מתן

היצירה 12נצרת עילית

בעלי המלאכה 11נתיבות

הפלדה 13נתניה

החרושת 2עכו

קהילת ציון 30, עפולה מבנהעפולה

התעשיה 60ערד

הרדוף )מרכז מסחרי(עתלית

חיה פינשטיין 11,  לב הסביוניםפתח תקווה

בר כוכבא 63פתח תקווה

א.ת מסחריצור יצחק

החסידה 1קדימה

ההסתדרות 247, חיפהקרית אתא

שד' חן 1, ליד הקריוןקרית ביאליק

קק"ל 16קרית טבעון

שדרות תל חי 93קרית שמונה

המרץ 13ראש העין

השירה העברית 10ראשון לציון

החלמונית 29, סיטיראשון לציון

שמוטקין 29,ראשון לציון 

אופנהיימר 10רחובות

אלוף יעקב פרי 10, שוקרחובות

קלאוזנר 10רמלה

אבא אחימאיר 1, קרית-מנחםרמלה

אבא הלל 301, קניון איילוןרמת גן

זרחין 12רעננה

א.ת. פנינת הנגבשדרות

נחלת יצחק 20תל אביב

בני דרור 8תל מונד

 אחריות המכון
רק כאשר יש 

תעודה ברת תוקף 
על המחלקה
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מחלקות פירות וירקות בסניפי רשת יוחננוף

אבן יהודה

קניון אבן יהודה

אריאל

מ. מסחרי חדש , רובע א'

רח' הציונות 78 

אשדוד

רח' תמוז 14, אזור יב'

שד' מנחם בגין אזור ח מרכז כלניות 

אשקלון 

רח' ההסתדרות 40, קניון שמשון 

שדרות ירושלים 5 

באר שבע

רובע ט', רח' אברהם אבינו 101

מבצע יואב פינת שאול המלך

יוהנה ז'בוטינסקי 32 

בת ים 

רח' מבצע סיני 20 

רח' עוזיאל 5

שד' העצמאות 65 

מחלקות פירות וירקות בסניפי רשת מגה
גבעתיים 

רח' כורזין 1 

רח' ויצמן 71 

דרך בן גוריון 162 

גן יבנה

רח' קיבוץ גלויות פינת הרצל 1

גני תקוה

הגליל 78

דימונה

רח' הנשיא 1, מ. מסחרי 

הוד השרון

רח' בן גוריון פינת רח' שלום עליכם

הרצליה

רח' הדר 2

רח' בן גוריון 82

ככר הציונות , רח' זוהר-טל 34

רח' שער הים 10, נוף ים 

רח' כצנלסון 19

זכרון יעקב

החלוצים פינת רח' הכובשים

חדרה

רוטשילד 40

העצמאות21 בית אליעזר

חולון 

רח' אילת 36

רח' ההסתדרות 104 

רח' סוקולוב 48

חיפה

יגאל אלון 31 

גרינברג 12, רמת בגין

אלכסנדר ינאי 3

העליה השניה 37 שכ' בת גלים

רח' שד' הנשיא מרכז הכרמל

רח' חנה סנש 20

ירושלים 

בית"ר פינת ינובסקי 4 

רח' אביזוהר 1 רמת בית הכרם

הפלדה 1אור יהודה

המפעל 2 א.ת ישןאור יהודה

ז'בוטינסקי 27, סטאר סנטראשדוד

ניסמבאום 34 פינת החרושתבת ים

המגינים 56גן יבנה

החרושת 10, חוצות המפרץחיפה

החרושת אזור תעשיה פוריהטבריה

עתיר ידע 1כפר סבא

שדרות המלאכות, ישפרו סנטרמודיעין

תשרי 34מודיעין כרמים

האירוסים 32 )מול חניון הקניותר(נס ציונה

בעלי המלאכה 2, א.תנתיבות

הצורן 2נתניה

בן ציון גליס 22 אזור תעשיה סגולהפתח תקווה

צומת בילוצומת בילו 

דרך בן צבי 112 ת"אצומת חולון

המלך חסן 1קרית עקרון

רמת אליהו – משורר השואה 15ראשון לציון

אחד העם 19רחובות

המפוח 11, א.ת רחובותרחובות

מוטי קינד 10 מרכז סנטרו רחובות

שד' ירושלים פינת נופי חמדרמלה

החרושת 10רמת השרון

יגאל אלון 57, יד אליהותל אביב
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כפר יונה

רח' שרת 6 

מנחם בגין 44 

כפר סבא

רח' כצנלסון 20

רח' י. כהן 2

לוד 

ארבע עונות 14 

מודיעין

עמק בית שאן פינת יחזקאל הנביא

לב העיר מודיעין קניון עזריאלי

מזכרת בתיה

שד' אליהו פינת לילך

מכבים

מ.מסחרי רננים 

נס ציונה

אבנר בן-נר 1

נתניה

טום לנטוס 26

רח' ירושלים 29

רח' שטמפפר 14 

רח' גרינבאום יצחק 14 

הרב קוק 32 פינת רח' סולומון 

שד' בן גוריון פינת שז"ר רמת פולג

פתח תקוה

רח' הרצל 28

רח' קפלן 13

רח' שטמפפר 73 פינת אבניאל

קרית אונו

הנשיא 57

רח' ירושלים 35

קרית אתא

העצמאות 10

ראשון לציון

רח' ז'בוטינסקי 65 

מרכז ישקו רובע ה'

רחובות

דרך ירושלים 15 

דרך ירושלים 2 פינת רח' מדר

רמת גן

שד' הארזים 2 רמת אפעל

שד' האורנים 16

רח' האורנים 1 מ.מסחרי

רח' הרוא"ה 2 

רח' עוזיאל 113 

קניון מרום נווה, רח' לנדאו 7 

הרצל 75

רמת השרון 

רח' סוקולוב 33

רעננה

רח' התקומה , מ. מסחרי קרית שרת

רח' הסתדרות 11 , שיכון ותיקים

רח' אחוזה 114

 אחריות המכון
רק כאשר יש תעודה 

ברת תוקף על 
המחלקה

תל אביב

רח' דיזינגוף 65

רח' פנקס 48 

כיכר דיזנגוף 7 

רח' ויצמן 20

רח' עודד 4

רח' לה גרדיה 76

רח' אבן גבירול 30

רח' ד.מ. מרכוס 13

רח' עמק ברכה 25 

רח' תלמוד בבלי 17

רח' ניסים אלוני 10

רח' אורי 12

רח' בני אפרים 209 

רח' אבא אחימאיר 35 

כפר שלם, רח' מעפילי אגוז 

הדר יוסף, רח' שלום אש 7 

מבוא גרופית 2 פינת וייסבורג 17 

אהרון בקר 8

גרינבאום 45, תל כביר
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חובה לשטוף היטב 

כמופיע על גבי האריזה

מחלקת ירקות עלים ומוצרים שונים בחזקת נקיים מחרקים

ממשיכה  שאת,  ביתר  ב"ה  במזון,  נגיעות  לבדיקת  המעבדה 
גם  כאשר  תולעים,  ללא  הירק  חברות  בתחום  גם  בפעילותה 
בתחום ההידרופוני ללא חרקים המעבדה מפקחת הן בארץ והן 

בחו"ל. 

בנוסף לגידולים המיוחדים, אנו ממשיכים להעניק פיקוח והדרכה 
או  גידול,  בבתי  הן  גדלה  שתוצרתם  למגדלים 
כשרות  לצרכי  הן  מבוקרים,  מיוחדים  בגידולים 
לתעשייה  כרוב  כגון  כמעובד,  או  כטרי,  מהדרין 

שמאושר גם משטחים פתוחים מבוקרים. 

הכרובית,  במערך  הקפואים  בתעשיית  גם 
השייכת  תוצרת  שגם  ניצנים,  כרוב  הברוקולי, 
בחרקים,  נגיעות  מבחינת  קשה  היותר  למחלקה 
מצליחים  בס"ד  שאנו  שנים,  כמה  כבר  זה  ב"ה 
החקלאים  עם  יחד  מחרקים,  נקי  לגידול  להגיע 
נקי  לציבור  מוצר  ולהביא  בתחום,  הטובים 

והן כקפוא  הגידול,  הן בטרי בעונת  מחרקים, 
בשאר ימות השנה.

בנוסף המכון ממשיך זו השנה העשירית לפקח 
בתנאים  וברוקולי  כרובית  גידול  מערך  על 
לאפשר  כדי  זה  וכל  ומיוחדים,  מבוקרים 
לרבנות המקומית לתת את הכשרות הרגילה 
עם  וב"ה  הראשית,  הרבנות  תנאי  פי  על 
נוחלים הצלחות,  אנו  גדולה  סייעתא דשמיא 

הגידול של תשע"ט שבבדיקות  עונת  את  לסכם  כאשר אפשר 
הסופיות היו אחוזי נגיעות נמוכים ביותר ]ברוקולי: 1.69% נגיעות. 
ובכרובית: 1.96% נגיעות, כאשר כמות זו רחוקה מהרף של הרה"ר 
שהוא 5% נגיעות, ועל תוצרת זו חתומה הרבנות המקומית כמוצר 
כשר באכילה ללא צורך בבדיקה נוספת וכפי נוהל הרה"ר[. החל 
שם  חו"ל  למדינות  גם  הגידול  היקף  התרחב  שעברה  משנה 
לתוצאות  מגיעים  מאד  קרה  טמפ'  בשיתוף 

מצויינות, עבור גופי שיווק כאן בארץ.

גידול  זה  האחרונות,  בשנים  הכותרת  גולת 
ידי  על  הגדל  נקי מחרקים,  בחזקת  תות שדה 
ובשיתוף  בתחום,  המומחים  החקלאים  אחד 
חדד,  נחמיה  הרב  המעבדה  מנהל  של  פעולה 
כמעט  כאשר  מבורכת  לתוצאה  להגיע  זכינו 
כנקייה  לשיווק  זו  בשנה  אושרה  התוצרת  כל 
הגידול,  בעונת  כטרי  לציבור  ושווקה  לחלוטין, 
וכקפוא לכל משך ימות השנה, יחד עם ועדי 

כשרות נוספים החתומים על השקיות.

רשימת חברות לגידול ירקות עלים 
בחזקת נקי מחרקים

עירתיאורשם

מושב נועםגידול ושיווק ירקות עליםי. יבולי קטיף

כפר ביאליקירקות עלים בגידול הידרופוניגרופוניקס

כרובית, אמיתי עומייסי ושיווק  גידול 
תות  ניצנים,  כרוב  ברוקולי, 

שדה - טריים וקפואים

בני נצרים

עמיעוזגידול כרובית  וסלרי - טריים משה דנינו

מושב ירחיבגידול כרוב מבוקר לתעשייהעציון שמחי

מושב ירחיבגידול כרוב מבוקר לתעשייהנפתלי דלה

מושב ירחיבגידול כרוב מבוקר לתעשייהחיים גולי

חברת 'ירק ללא תולעים' שנבדק במעבדת המכון:

מהדרין גלאט עלים עלים  ירקות 
הנבדקות על ידי המכון

א.ת. מגן

רשימת המפעלים והחברות 
המקבלים פיקוח וייעוץ ממומחי 

המכון בפרוייקטים מיוחדים

עירתיאורשם

תל ערדמפעל לגידול פטריותפטריות ערד

פעמי תשזמפעל לגידול פטריותפטריות הכפר

בית יוסףמפעל לגידול פטריותפטריות העמק

מושב עולשמפעל קלופיםיתד קלופים - עולש

בית עוזיאלשיווק לימונים ללא חרקיםמפעל לימונים 

דימונהמכונת אורזרפאור

חצור הגליליתפיקוח על גידול כרובית וברוקוליפרי הגליל

ירושליםפיקוח על גידול כרובית וברוקוליחמווי - טל פרוסט

בית השיטהפיקוח על גידול כרוב ]כבוש[בית השיטה

כרובית שימורי מוטולה כרוב,  גידול  על  פיקוח 
וסלרי ]כבוש[

עמנואל

כפר קרעפיקוח על גידול כרוב ]כבוש[פרי חן

אחריותינו רק כאשר 
 חותם 'מהדרין'
מופיע על גבי 

האריזה
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כמופיע על גבי האריזה

כשרות הדגים

בריכות  ככל  רוב  על  לפקח  ממשיכים  אנו  זו  בשנה  גם  ובס"ד  ב"ה 
הגידול בארץ ישראל ]מעל 90% מבריכות הגידול[.  וזכינו בס"ד שעם 
כל  למרות  אולם  טפילים.  ללא  שהיא  מתוצרת  נהנה  כולו  ישראל 
המאמצים ישנם גידולים שנפסלים, וכמובן שזה משווק ללא כשרות, 
תוך השתדלות שינותב למקומות של נכרים, אולם כיון שאין שליטה 
להקפיד  סחורה  המקבלת  רבנות  שכל  להקפיד  יש  מליאה,  כל  על 
שכל משלוח מגיע עם חותמת המאשרת כי התוצרת נקייה מחשש 

טפילים.

בתחום הדגים המיובאים יש התגברות גדולה של שיווק דגי ים וכלובים 
לפי  בהם  לנהוג  ויש  ומקרוב,  מרחוק  המגיעים  ישראל  לארץ  טריים 

הפירסומים שאנו מפרסמים מעת לעת.

בשנה זו ראינו לראשונה ועד כשרות הקורא לעצמו בד"ץ והוא מאשר 
שימורי סלמון אטלנטי, שהוא מן הים, והוא מלא תולעים, וכבר הוצאנו 
וכבר רבים מרבני ארה"ב הפסיקו  מקופסאות אלו תולעים שלימות, 
הצליחו  הם  ישראל  לארץ  ודווקא  אלו,  מוצרים  על  כשרות  לתת 
להכניס עם כשרות ועם אישור מחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל, 
כיון שבכוחם שלא לאשר חדירת תולעים  זה,  אישור  וחבל על מתן 

במסווה של שימורי דגים.

כשרות לפסח - תוספים בדגים:

דגים טריים:
א. דגים טריים מן הים, מכלובים שבים, נהרות, אגמים ובריכות גידול, 
אין איתם כל בעיית כשרות לפסח. הן הגדלים כאן בארץ ישראל או 
מכל  בשיווק  ועוד.  סנגל  קפריסין,  ממצרים,  טריים  לארץ  המיובאים 
המקורות הללו, אין חשש לתוספים, ואין כל חשש גם אם ניזונו מחמץ. 
מוחלף  לדגים  המזון  ישראל  בארץ  הגידול  בבריכות  שבפועל   הגם 
לקראת הפסח וכמובן בתוך ימי הפסח, אולם גם דגים שנקנים כעת, 

הגם שהדגים ניזונו מחמץ אין בעייה הלכתית. 

גם דגים טריים העוברים דרך בית אריזה שמנקה את המעיים או  ב. 
מוריד את הראש, אין כל חשש לפסח, מיכון הניקוי הוא אוטומטי ושייך 
רק לדגים, וגם אם זה בסכינים ידני, עדיין הדגים עוברים שטיפה לפני 

השיווק, או בבית הלקוח ובכל זה די לכתחילה. 

מתחילים  שבו  זמן  קובעים  ישראל,  שבארץ  אריזה  בבתי  בפועל  ג. 
להגדיר את בית האריזה "כשר לפסח" ומאותו זמן לאחר ניקוי כללי, 
כל משלוח מוחתם בחותמת "כשר לפסח". אמנם למעשה אם לאדם 
יש מהדגים הללו בביתו ללא חותם לפסח, יכול לכתחילה להשתמש 
אין מקורם אלא מחוסר  פירסומים  מיני  ]וכל  כלל.  ללא חשש  בהם 

ידיעה והכרת המציאות[.

דגים קפואים:
בדגים הקפואים המשווקים כפילה לעיתים מצויים תוספים. ]להבדיל 
מהדגים  להוציא  תוספים  כלל  מצוי  אין  שבהם  השלימים  מהדגים 
מצוין  זה  אולם  שלימים,  בדגים  גם  קיימות  שהחששות  המתובלים 

על גבי הדגים[. וקודם שאפרט את החששות השונים, חשוב להבהיר, 
זה  אין  גבי הדגים שיש אחוזי מים מסוימים,  גם כאשר מצוין על  כי 
בהכרח נובע מתוספים, אלא זה תהליך של גלייזינג, כלומר הקפאה 
ושוב טבילה במים ושוב הקפאה, כך שהמים הם על גבי הדג. אולם 
מאידך כאשר רוצים שתהיה ספיחה של מים בבשר הדג אזי הדבר 

מתבצע באמצעות חומרים המסייעים לכך.

א. בסוגי דגים המעובדים כפילה, ויש רצון שבשר הדג יספח מים, על 
היצרנים להכניס חומר נוסף כדי שהמים יספחו ויישארו בדג. ובדרך 
כלל החומר הוא מסוג של S.T.P.P ]סודיום טרי פולי פוספאט – חומר 
מינרלי מן הטבע שכמות שהוא כשר לפסח ללא חשש[. התוספים 
בתוכם  הדגים  של  השרייה  באמצעות  כלל  בדרך  הדג  אל  חודרים 
מודרנית  שיטה  קיימת  בנוסף  ומשונות.  שונות  ובשיטת  זמן,  למשך 
יותר של הזרקת החומרים לתוך בשר הדג, כעין הקיים בבשר, ומעטים 

המפעלים שמשתמשים בזה. 

זקוקים  נוספים המכילים חומרים שהם כבר  קיימים סוגי תוספים  ב. 
והוא  מתירס  מקורו  כלל  שבדרך  ]הגם  עמילן  כגון  לפסח  לכשרות 
קטניות. ולצורך פסח מחליפים אותו לעמילן שמקורו מטפויקה[. ויש 
 E331. .שמשתמשים גם בטריסודיום סיטארט, מלח, סוכר דקסטרוז

E300. E301, ועוד חומרים מסוגים שונים. 

חומרי  לגלות  אפשר  בארץ  המעבדות  שבאמצעות  לציין,  חשוב  ג. 
וזאת בעיקר בהסתמך על מציאת    S.T.P.P כגון  פוספאטים בדגים 
זה.  בחומר  הנמצא  ה-סודיום  ברכיב  הנמצאים  המלחים  כמות 
ובעקבות זה השתכללו המפעלים והחלו להשתמש באותו מוצר רק 
שהוא נקרא   T.P.P כלומר ללא הסודיום, ובזה יש קושי לגלות חומרים 
מוספים בשיטות בדיקות המעבדה הקיימים היום – והגם שחומר זה 
הם עם הסודיום והן ללא, הוא חומר כשר, מכל מקום חובת הזהירות 
וההתחכמות ממול עבודת המפעלים מחייבת להיות מעודכן כל העת. 
וב"ה לאחר שינוי החוק לפני כמה שנים, כאן בארץ ישראל יש חובה 

גמורה לציין בכל דג אם יש בו תוספים ומה הם.

דגים משווקים  אין בנמצא  זו להבדיל משנים עברו, כמעט  בשנה  ד. 
עם תבלינים ]שהיה קיים גם בשלימים[, וגם דגים ברוטב מרינדה אין 
תיבלון  בסוגי  הקיימים  הרבות  הכשרות  בעיות  על   – בנמצא.  כמעט 

הללו, ראה בעלון הכשרות הקודם שהרחבנו על כך. 

פילה  מסין,  סול  פילה  הם,  פוספאטים  בהם  שמצויים  דגים  ה. סוגי 
זהבנון, פילה מרלוזה מסין, פילה קוד, פילה הליבוט, ובחלק ממפעלי 

האמנון. וזה כאמור ללא חשש כשרות לפסח.  

קיימים דגי פילה שמצופים עמילנים ובהם ודאי שיש צורך בכשרות  ו. 
מדינות  לשאר  או  לארץ  מגיע  איננו  זה  מוצר  ולפסח,  השנה  לכל 
אירופה ועיקר שיווקו לאסיה. אולם הוא ניכר בצורתו ובמראיתו, ואין 

חשש לטעות. 

פילה נסיכת הנילוס, ככל הידוע היום אין תוספים בדגים אלו, כך שבעיה  ז. 
חריפה שהייתה בעבר, איננה קיימת הלכה למעשה לפי מיטב ידיעתינו.

ח. בדגים המיובאים מארגנטינה ומדרום אפריקה. לא מצויים כלל סוגי 
התוספים למיניהם.
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רשימת נגיעות טפילים בדגים מיובאים

אופן הבדיקה והנקיוןאופן הנגיעותרמת נגיעותאופן העיבודארץ ייצורשם הדג

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקיפילה - וואקום/תפזורתסיןאמנון

בקלה 
מרלוזה

ארגנטינה / 
קייפטאון

בחזקת נקיעקב העיבוד בחזקת נקיחזקת נקיפילה ללא עור

פחות ממיעוט פילה עם עורארגנטינה
המצוי

חשש לטפילים שנכנסו מהעור 
ונמצאים בין העור לבשר. 

ולעיתים חשש לתולעי אניסאקיס 
ובפרט בתוצרת שנארזה באוניות

עדיף שלא להשתמש אלא עם חותמת 
נבדק ללא טפילים. הרוצה להשתמש יסיר 

את העור ויבדוק היטב מכל צדדי הדג.

נגוע מאד בחלל ובדפנות הבטן, ויש לנקות אניסאקיס בדפנות הבטןחזקת נגועבקלה צעיר ללא ראשארגנטינה
היטב ולהסיר את הקרום השחור.

בקלה 
מרלוזה

לא להשתמש נגוע מאדתולעי אניסאקיס בבשרחזקת נגועפילה עם עורסין

לא להשתמש נגוע מאדאניסאקיס בבטן ובבשרחזקת נגועבקלה צעיר ללא ראשסין

לא להשתמש אלא עם חותמת נבדק ללא אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה ללא עורסין
טפילים

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקיפרוסות פילה עם עורתאילנדברבוניה

תורכיה, יון, דניס
קפריסין

דגם שלם, פילה, רגיל / 
מתובל

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקי

אין להשתמש רק עם חותם נבדק ללא אניסאקיס בבטן ובבשרחזקת נגועפרוסות ונתחיםכל המדינותהליבוט
טפילים

לא להשתמש נגוע מאדאניסאקיס בדפנות ובבשרחזקת נגועשלםסקנדינביההרינג

לאחר העיבוד וחיתוך לפרוסות התירו אניסאקיס על ובתוך בשר הדגמיעוט המצויפילה ]פרפר[ דג שלםסקנדינביה
מגדולי ישראל להשתמש בזה

פילה פרוסות ללא עור נורבגיה
המעובד במיכון אוטומטי 

במפעל

בחזקת נקיעקב העיבוד בחזקת נקיחזקת נקי

זהבנון / 
פולוק

עם עור אין להשתמש. ללא עור אפשר אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה ללא עורסין
להשתמש רק עם חותם ללא טפילים

בחזקת נקי, *על פי פסק מורה דרכו של עקב העיבוד בחזקת נקיחזקת נקינתחים ופרוסותכל המדינותטונה
המכון הראש”ל הגר”ש עמאר שליט”א 

בחנויות שתחת כשרות המכון אין אישור 
לשווק את דג טונה “מרלין” מחשש ספק 

בסימני הטהרה של הדג

תורכיה, יון, לברק
קפריסין 

]כלובים[, סין 
]בריכות[

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקיפילה, רגיל / מתובל

והן  כשלימים  המשווקים  הן  שבים,  מכלובים  שמקורם  סלמון  ט. דגי 
כפילה, הם ללא חשש תוספים כלל משום סוג, להוציא השרייה של 
הקוטל  בחומר  בים,  הכלובים  מן  הוצאתם  לאחר  השלימים  הדגים 
גם  אין  פילה  או  שלימים  סלמון  בדגי  שניות.  כמה  למשך  בקטריות 
חשש בפועל היום לשימוש בחומרי צבע מכל סוג, הגם שיש ידע כזה, 

אולם אין שימוש בפועל.

פרוסות של סלמון מעושן, הדגים עוברים תהליך עיבוד. כאשר יש  י. 
שני סוגים האחד בעישון קר והשני בעישון חם. כאשר עישון חם מכיל 
רכיבים נוספים אירומות, מלח וסוכר ועוד. ועישון קר מכיל בדרך כלל 
וכמובן שבשני סוגי העישונים  תוספת של מלח או סוכר או שניהם, 
העישון  של  האירומה  את  נותנים  שהם  עץ,  משבבי  נובע  העישון 

למוצר. למעשה כל דגים מעושנים שהם מעובדים זקוקים לכשרות 
לפסח. ]ובעישון חם צריך כשרות גם מטעמים נוספים[.

דגי טונה אדומה, יש בודדים המשווקים כנתחים שלימים והם ללא  יא. 
דקסטרוז.  כגון  שונים  מסוגים  תוספים  מכיל  הרוב  כאשר  תוספים, 
E331. E300. E301, למעשה כיון שיש חשש בדגים אלו, יש לרוכשו 

לאחר שמופיע חותם כשרות מוסמך "כשר לפסח".

לכל  הטריים  הדגים  בחלק  נכון  לעיל,  האמור  שכל  לציין  חשוב  יב. 
מדינות  בשאר  גם  הוא  שכן  הדבר  קרוב  הקפואים  ובדגים  העולם, 
העולם, ובפרט כאשר המקורות מאותן מדינות. אולם יש לעקוב באופן 

תמידי על הכיתוב בשקית אם יש התייחסות לתוספים.
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אופן הבדיקה והנקיוןאופן הנגיעותרמת נגיעותאופן העיבודארץ ייצורשם הדג

תולעי אניסאקיס בחלל הבטן, חזקת נגועשלם סקנדינביהמקרל
בדפנות ולעיתים גם בבשר

יש לנקות היטב את חלל הבטן, ולהסיר את 
הקרום השחור לחלוטין, ועדיף להסיר את כל 

החלק הדק של הבשר שעוטף את בטן הדג

לאחר העיבוד וחיתוך לפרוסות התירו מגדולי אניסאקיס על ובתוך בשר הדגמיעוט המצויפילה פרוסותסקנדינביהמקרל
ישראל להשתמש בזה ]אולם מן הראוי שלא 

להשתמש בבשר העטוף את בטן הדג[

נסיכת 
הנילוס

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקינתחים ופרוסותאפריקה

חזקת נקי, לעיתים פילה עם עור לבןהולנדסול
נדירות נגוע

לעיתים נדירות נגוע בבשר הדג 
בתולעי אניסאקיס 

בחזקת נקי, ויש חוששים לבדוק ממול 
מקור אור

לא להשתמש אלא עם חותמת המכון נבדק אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה עם עור לבןסין
ללא טפילים

סלמון 
]כלובים[

נורבגיה 
/צ’ילה

שלם, נתחים, פרוסות, 
מעושן

בחזקת נקי מתולעי 
אניסאקיס, ובחזקת 

נגוע על עור הדג 

עקב שיטת הגידול נקי מתולעי 
אניסאקיס, מאידך על עור הדג 
מצויה כינה חיצונית, ולעיתים 

נחבאת בין הקשקשים

להפשיר, לשטוף, להבריש או לגרד את 
העור 

סלמון 
]מהים[

סין/ ארה”ב/ 
קנדה/ 

רוסיה/ יפן

שלם, פילה, נתחים, 
פרוסות

בחזקת נגוע הן בבשר הדג  חזקת נגוע
בתולעי אניסאקיס בחלק העוטף 
את בטן הדג, והן בכינה חיצונית 

המצויה על העור 

עם עור אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר 
התולעים שבבשר. ללא עור אין שיטה 

בטוחה להסרת התולעים.

סרדינים 
)כולל 

אנשובי(

קפואים שימורים, מרוקו/הודו
מעושנים

בחזקת נקי ]בדגים קפואים המשווקים עם הראש, בחזקת נקיחזקת נקי
לעיתים נדירות מצוי טפיל אוכל לשון היושב 

במקום לשון הדג, ויש לבדוק מדגמית שאין חשש 
לנגיעות זו, במידה ונמצא טפיל זה, יש להסיר את 

ראשי הדג או לבדוק כל דג[.

שימורים, מעושנים, שאר מדינותסרדינים
תפזורת

אניסאקיס בדפנות הבטן ]הבשר מיעוט המצוי
נקי בד”כ[

חובה לגרד את דפנות הבטן ולהסיר את 
הקרום

פורל 
בריכות

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקישלם,פילהתורכיה

עם עור – אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועשלם, פילה, נתחיםארגנטינהפורל ים
התולעים. ללא עור – אפשר להשתמש רק 

עם חותם המכון נבדק ללא טפילים

]לעיתים נדירות נגוע ויש חוששים לבדוק עקב שיטת הניקוי בחזקת נקי חזקת נקיפילה ללא עורהולנדפלאונדר
ממול מקור אור[

לעיתים יש כינה חיצונית על עור חזקת נקיפילה עם עורהולנד
הדג, ללא אניסאקיס

להפשיר, לשטוף, להבריש או לגרד את 
העור, ויש חוששים לבדוק מול מקור אור 

לאחר הסרת העור

עם עור אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה סין
התולעים. ללא עור יש להשתמש רק עם 
חותם המכון “נבדק ללא חשש טפילים”.

קוד – 
]מהים[

עם עור אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר אניסאקיס בבשר הדג חזקת נגועפילה כל המדינות
התולעים שבבשר. ללא עור יש להשתמש 

רק עם חותם המכון “נבדק ללא חשש 
טפילים”.

קוד – 
]בריכות[

נורבגיה, 
איסלנד

שלם, פילה, נתחים, 
פרוסות

חזקת נקי מתולעי 
אניסאקיס

לעיתים יש כינה חיצונית, ללא 
אניסאקיס

להפשיר, לשטוף, להבריש או לגרד את 
העור 

רוטברש 
/מנטלה

טפיל חיצוני+אניסאקיס בבטן חזקת נגועשלם / פילהאיסלנד
ולעיתים בבשר

אין שיטה בטוחה להסרת תולעים ואין 
להשתמש בדג זה

רוטברש/
מורינוס/ 

לוטוס

אניסאקיס בדפנות הבטן ולעיתים חזקת נגועשלם / פילהאיסלנד / סין
בבשר

עדיף להשתמש רק בחלק הגב או חלק 
הזנב של הדג
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חובה לשטוף היטב 

ריזה
כמופיע על גבי הא

רשימת חנויות ועסקים

עירתיאורשם

אשדודחנות דגיםברכת הים

אשדודחנות דגיםברכת הים - סניף

רח' כיכר פז 9/2 קרית גת חנות דגיםדגי גת 

איזור תעשייה קריית מלאכיחנות דגיםדגי גת 

אשדודחנות דגיםדוגית  

אשדודחנות ושיווק דגיםהאחים ז'נו  

אופקיםחנות דגיםמעדני מלך

העבודה 4 קרית גת חנות דגיםמקור הדג

ירושלים 56 נתיבותחנות דגיםסופר זול מסס

אצ"ל 12 רמת גן חנות דגיםאגם הדגים 

שוק פתח תקווה חנות דגיםאקספרס דגים 

איילן 12 לוד חנות דגיםדגי האלה 

אשדודחנות דגיםדגי המלך

שלמה המלך 23 לוד חנות דגיםים של דגים 

נחלת יצחק אלעד חנות דגיםמעדני איטליז 

שלום עליכם 8 אור יהודה חנות דגיםסופר דג אור יהודה 

בית שמשחנות דגיםרחמים דגים

בילו 68 שוק עירוני רחובותחנות דגיםשמוליק דגים 

יפת 16 תל אביב חנות דגיםאבי פיש 

יום טוב 7 תל אביב חנות דגיםאלי דגים 

אשדודחנות ושיווק דגיםאבי זנו

טבריהחנות דגיםדגי כינרת

טבריהחנות דגיםדגים בעיר

רשימת שיווק וסיטונאים

עירתיאורשם

פתח תקוהשיווק דגיםפרוגרס

חולוןגידול ושיווק דגיםמאסטר פוד  

ניר דודגידול ושיווק דגיםדגת הארץ   

חיפהייבוא דגיםדניס הצפון

תל אביבשיווק דגיםדלידג  

תל אביבגידול ושיווק דגיםדלידג

תל אביבייבוא דגיםסנפיר ים  

תל אביבייבוא דגיםאיב רשתות  

תל אביבייבוא דגיםלב ים

ים פיתוח 
חקלאות

קיסריהגידול ושיווק דגים

עופר דגים - רוז 
אומגה

בת יםשיווק דגים

אשדודשיווק קפואיםבני גול סחר

טבריהמפעל דגים מעושניםאס.פיש. האוס

תולעת אניסאקיס

טפיל סיפריון לומפי

טפיל אוכל לשון לאחר 
הוצאתו

לרניאהכינת דג על סלמון

לרניאה

לרניאה חבוי תחת סנפיר טפיל ה'צצטודה'

נמטודה

טפיל ארגולוס

טפיל ארגיזלוס

כמה סוגי טפילים ותולעים 
המצויים בדגים
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 Email: macon1@bezeqint.net
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 ,   

  
   

 :  

03-9030580

 
 054-5687766

 כולל נתינת ה‘מעשר
ראשון‘ ללוי כדעת מרן
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חדשות המחלקה התורנית
במסגרת המחלקה התורנית הופקו ספרים ופרסומים רבים שב"ה זכינו והם עולים על שולחנם של מלכים, וגם 

בשנה האחרונה שחלפה, יצאו כמה ספרים חדשים, ולהלן נסקור כמה מן הספרים החדשים.

ספר תולעת שני חלק א'

על עניני חרקים במזון - ספר דינים ואנציקלופדיה  
מחקרית.

רב  שליט"א.  רווח  ז.  שניאור  רבי  הגאון  מאת 
קהילת משכן התורה – אלעד, וראש המכון למצוות 

התלויות בארץהמכון

יצא לאור במהדורה  בשעה טובה 
חלק  שני'  'תולעת  הספר  חדשה 
מאת  במזון,  חרקים  דיני  על  א' 
רווח  ז.  שניאור  הרה"ג  המכון  יו"ר 

שליט"א.

ספר זה הינו הכרך הראשון מסדרת 
אשר  שני'  'תולעת  הספרים 
איסורי  על  אנציקלופדיה  מהווים 
זה  חלק  כאשר  למיניהם,  שרצים 
והחלק  במזון,  בדיני חרקים  עוסק 
המקצועי המפרט את אופיים של 
במזון  המצויים  החרקים  עיקרי 
הידיעה על  ובצומח. חשיבות  בחי 
היא  אלו,  חרקים  של  הפרטים 

ומשגיחי כשרות העוסקים במזון שיש  הוראה  ובפרט למורה  מרובה 
חשש לנגיעות, הזקוקים למידע על חרקים במוצרי מזון וחשוב להם 
של  האפשרות  על  השונות,  בטמפרטורות  החרקים  חיי  על  הידיעה 

מציאות חרקים במקומות ובמדינות השונות ועוד.

חרקי  עניני  בשאר  עוסקים  אשר  החלקים  לשאר  מצטרף  זה  חלק 
המזון, הכרך השני אשר עוסק בשרץ המים - חרקים וטפילים בדגים 
בירקות  המצויים  בחרקים  עוסק  השלישי  הכרך  ועוד.  ים  וצמחי 
ובפירות טריים. הכרך הרביעי עוסק בחרקים המצויים בקטניות, דגנים 

ומוצרים מעובדים.

ספר זה יוצא לאחר כעשור שנים מצאת המהדורה הקודמת כאשר 
כולל  והארות,  הערות  שאלות  מאות  הנוכחית  במהדורה  נתוספו 
הוספת פרק הלכתי, ועשרות הלכות נוספות בשאר הפרקים. בספר 
שיהא  בכדי  והעיצוב  התוכן  בההדרת  מרובים  מאמצים  הושקעו  זה 

'תורה מפוארת בכלי מפואר'.

השרצים  סוגי  וכן  חרקים  איסור  יסודות  בהרחבה  נידונו  זה  בספר 
האוכלים  במיני  להימצא  ועלולים  באכילה  האסורים  והחרקים 
השונים. ספר זה מבוסס על עיקרי הדינים בתוספת ביאור והרחבת 
הדברים  החל מסוגיות הש"ס וכלה בדעות הפוסקים. ובסופו סקירה 
ורבייתם,  התפתחותם  ואופן  החרקים  מיני  על  רחבה  אנטומולוגית 
הירק  סוגי  כל  נרחב על  ובפירוט  סקירה אשר מלווה בתמונות צבע 

והפרי למיניהם.

והצורך  המודעות  את  ויגבירו  פרי,  ישאו  אלו  כי מאמצים  תקווה  אנו 
להישמר ולהקפיד על אשר אנו מכניסים לתוך פינו.

ספר 'עיר חדשה'

פירוש על משניות זרעים מאת הגאון רבינו יהודה 
בתוספת  שבמרוקו,  פאס  מחכמי  זיע"א  הכהן 

הערות ומראי מקומות

בשורה משמחת מבית המדרש 
התלויות  למצוות  'המכון  של 
בארץ' – גנוזות וכתבי יד רבותנו 
לצאת  ממשיכים  ספרד  חכמי 
יצא  אלו  בימים  עולם.  לאור 
לאור כרך משניות זרעים א' עם 
פי' הרע"ב ובעל התויו"ט וביאור 
'עיר חדשה' – יישוב על השגות 
הערות  בתוספת  התויו"ט,  בעל 
עורכי  מאת  מקומות  ומראי 

הספר רבני  המכון.

הגאון  חדשה'  'עיר  היד  כתב 
המחבר זיע"א יוצא לאור עולם 

לאחר עמל ויגיעה גדולים שנעשו לצורך הפיענוח על ידי רבי נתנאל 
והוסיפו  כן רבני המכון ערכו את תוכן הדברים  אביטל שליט"א. כמו 

הערות ומראי מקומות.

כרך המשניות החדש מונה כ330 עמודים המודפסים בפורמט מפואר 
ומאיר עינים, ותוכו כברו בכריכה מעוצבת בבחינת תורה מפוארה בכלי 

מפואר.

המכון,  ראש  רווח שליט"א  ז.  שניאור  רבי  הגאון  כותב  המכון'  ב'דבר 
דבריהם  מעיין  שאני  משניות  הש"ס  המפרשים  שכל  אני  "ומובטח 
מלך  הגדול  המלך  לפני  בעדי  ולדבר  לקראתי  יצאו  הם  בהם  ושונה 
ומפליג  אכי"ר".  ושנים  ימים  אריכות  לאחר  הקב"ה  המלכים  מלכי 

במעלת המחבר כמי שעמל בתורה תדיר תוך תלאות וצרות רבות. 

הבקי  אומן  גברא  האי  ע"י  אומן  ביד  נכתבו  אשר  המבוא  בדברי 
במלאכתו מלאכת שמים של כתבי קדמונים, מקורותיהם ותולדותיהם, 
הרב נתנאל אביטל אשר משמש כאמור כעורך ראשי בספר זה. הוא 
מקיף באופן מעורר השתאות את תולדות המחבר, משפחתו, חכמי 
דורו ומקומו ועוד ועוד. לאחר מכן הקדמת המחבר זלה"ה ובו מבאר 
'עיר חדשה' שבכך בנה לשמו עיר גדולה, שהרי על  את שם הספר 
בונייך.  אלא  בנייך  תקרי  אל  בנייך,  שלום  ורב  נאמר  חכמים  תלמידי 
ומסיים שע"י העיסוק בפירוש המשנה שהיא אותיות נשמה יהיה בזה 

תיקון לנשמתו לפני כסא כבודו יתברך.  

לאחר מכן מתחיל סדר המשניות עם פירוש הרע"ב ותויו"ט ועליהם 
ביאור עיר חדשה וציונים והערות.
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שו"ת שש משזר חלק ב
שאלות ותשובות, מאמרים ובירורי דינים על חלק 

אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר 

רב  שליט"א.  רווח  ז.  שניאור  רבי  הגאון  מאת 
קהילת משכן התורה – אלעד, וראש המכון למצוות 

התלויות בארץ

עמודים,  כ-370  מונה  הספר 
מכיל בתוכו כחמישים סימנים 
של שאלות ותשובות, מאמרים 
אורח  חלק  על  דינים  ובירורי 
העזר,  ואבן  דעה  יורה  חיים, 
עוסק  וסימן  סימן  כל  כאשר 
בנושא הנדון באופן יסודי ובהיר 
מסקנות  ועד  העניין  מיסודי 
של  בקודש  כדרכו  מעשיות, 
ימימה  מימים  המחבר  הרב 
בכל ספריו וחיבוריו הרבים עד 
כה. המאמרים ההלכתיים הינם 
ותשובות  שאלות  של  מקבץ 
השיב  שליט"א  שהרהמ"ח 
המבקשים  הרבים  לשואלים 

התלויות  מצוות  שאינם  השו"ע  חלקי  בשאר  הלכה,  זו  ה'  דבר  את 
שליט"א  המחבר  הגאון  ריכז  אלו  לשאלות  התשובות  שאת  בארץ, 

בסדרת השו"ת "חלקת השדה" ד כרכים.

הנוגעים  מרתקים  הלכתיים  נושאים  במגוון  עוסקים  הספר  סימני 
למעשה בחיי היום יום, כגון: מה דינו של לחם פשתן שהוסיפו לו גלוטן, 
שהוצא  מעמילן  העשוי  לחם  של  דינו  מה  הדנה  נוספת  תשובה  וכן 
צריכים כשרות לפסח  קוסמטיקה  או  ניקוי  חומרי  הגלוטן. האם  ממנו 
ומסתעף לדין הסיגריות בפסח; שיעורי הכזית והביצה והרביעית בימינו 
אנו למנהגים השונים, וכמה חידושים חשובים נכתבו בסימן זה הלכה 
למעשה. דיני היינות המצויים כיום לענין ברכת הגפן.  בחיו"ד דן המחבר 
וויסקי  טמאים;  חיים  בעלי  של  גנים  להם  שהוחדרו  בדגים  שליט"א, 
לרוכשת פאה  לחוש  יש  האם  בעבר;  יין  בהם  בחביות שהיה  שמיושן 
מחשש שיער עבודה זרה שהגיע מן המקדשים בהודו. כשרות היוגורט 
מחרקים.  המיוצר  הדבש  כשרות  ]טיבטית[.  יוגית  מפטרייה  הנעשה 
כשרות קפה לואק המיוצר מגרגרי קפה שיצאו מקיבת החיה הנקראת 
גחון הדקלים. ועוד תשובות רבות ומענינות. בחלק אבה"ע דן באיסור 
מבפנים.  קודן  עם  שלהם  שהפתיחה  כספים  להמרת  בחנויות  ייחוד 
בשבת חתן הנערך בבית מלון שנשכר לצורך כך, אם יכולים לומר כל 
השבע ברכות גם לנוהגים שאין אומרים אלא בבית חתן. והאם אושפיזין 
חשיב כפנים חדשות לענין שבע ברכות. ועוד תשובות בנושאים מגוונים.

ספר זה מצטרף לספריו הרבים של הרהמ"ח שליט"א במגוון תחומים 
הלכתיות  מסקנות  עד  הדברים  בשורש  עיון  המשלבים  הלכתיים 
מעשיות ובפרט בשאלות הנוגעות לעניינים שונים שלא לובנו עד כה 
בתורת  מדובר  אם  הן  בו,  להתגדר  מקום  להרהמ"ח  והניחו  כנדרש, 
זרעים, והן אם מדובר הענייני חרקים במזון, ואף בשאר חלקי השו"ע 

וכפי שנראה בעליל בספר זה. 

יתן ה' ויוסיף חיל להרב המחבר שליט"א, להוציא עוד ספרים הרבה 
ולהמשיך במלאכת הקודש של הרבצת תורה וחקר ההלכה ימים רבים 

בטוב ובנעימים.

הגדה של פסח לרבותנו חכמי מרוקו
עם ביאור 'תורי זהב' לרבנו עימנואל סירירו זלה"ה 
והוא  מערבי'  'סדר  אליו  ונלווה  פאס.  מחכמי 
רבותינו  חכמי  מארבעה  וחידושים  ביאורים  לקט 
שבמרוקו: רבינו יהודה בן עטר זלה"ה אב"ד פאס, 
רבינו  מקנס,  מחכמי  זלה"ה  טולידנו  חביב  רבינו 
רפאל  ורבינו  צפרו  אב"ד  זלה"ה  אביטבול  שלמה 

אבן צור זלה"ה אב"ד פאס. 

הבעל"ט  הפסח  חג  לקראת 
ההגדה  את  אנו  מזכירים 
לאור  יצאה  אשר  המיוחדת 
בחג הפסח אשתקד, ובסייעתא 
בברכה  התקבלה  דשמיא 
מרוקו  וביוצאי  בכלל  בציבור 

בפרט והפכה לשם דבר.

'המכון  של  מיוחדת  בהפקה 
מופת  יצירת  יוצאת  למצוות' 
לרבותינו   - פסח  של  'הגדה  זו: 
עמודי   334 בת  מרוקו'  חכמי 
של  יד  מכתב  צבעוניים,  כרומו 
חכמי מרוקו. הגדה עם ביאורים 
אנשי  מרוקו  מחכמי  וחידושים 
השם, הכל מפיענוח כתב יד קדמונים מלפני מאות שנים וכן תרגום 

מערבית. ובתוספת הערות, מקורות והפניות וכיוצ"ב.

ראש המכון הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט"א, מתאר במאמר 'דבר 
סדר  ואת  היד  כתבי  על  העבודה  את  הספר  בראש  אשר  המכון' 
העבודה והעוסקים במלאכת הקודש כל אחד בחלקו ומומחיותו, עד 
אשר זכינו להוצאתה לאור של ההגדה המשובחת בכלי מפואר. כמו 
כן העורך הראשי הרב נתנאל אביטל שליט"א, אף הוא מתאר בראש 
הספר בעט אומן על דבר כתבי היד לרבותינו חכמי מרוקו וגלגוליהם 
השונים. כמו כן סוקר העורך את חלקי ההגדה, הביאורים, הפירושים, 
הפיוטים, ההלכות וכל טוב מצרים הנמצא בה. בנוסף, מצורפים כתבי 
ומעניקים מימד  נדירים המרחיבים את הדעת  ותמונות  יד, מסמכים 

ייחודי ואיכותי להגדה שלפנינו.

את ההגדה עם פירוש 'תורי זהב' לרבינו עמנואל סירירו זלה"ה פותח 
הרהמ"ח זלה"ה בהקדמה, בה הוא מסביר את תועלת הפירוש המבאר 
את הפשט לבעלי הבתים הרוצים דבר קצר. ולאחר מכן מחלה את 

פני ה' בתפילה שיעזרהו לחבר חיבורים נוספים, ע"ש.

ההגדה  אמירת  מהלך  כשכל  'מגיד',  סדר  הוא  כמובן  ההגדה  ליבת 
מלווה בפירוש 'תורי זהב' וב'סדר מערבי' – קרי פירושים ורעיונות מאת 
ארבעת רבותינו חכמי מרוקו זלה"ה, ונלווים להם הערות וציונים וכדו' 

מאת הרבנים והעורכים שליט"א.

חלק הפיוטים לחג הפסח תופס מקום נכבד בהגדה שלפנינו והוקצה 
לו פרק מיוחד. ולבסוף חלק הדרושים והחידושים מאת רבותינו חכמי 
מאד  עשירה  בהגדה  מדובר  ספק,  אין  ההגדה.  את  המלווים  מרוקו 
בתכנים, בהלכות, בפירושים, בשירה ובפיוטים, המכניסה את המסובין 
בליל הסדר לניחוח מיוחד של המסורת הספרדית האוטנטית, מסורת 
בית אבא. ובתוספת דרושים לשבת הגדול וחג הפסח, הלכות, מנהגים 

ופיוטים לליל הסדר וימי הפסח מרבותינו המחברים זלה"ה
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30 
לכרך

30 
לכרך 20

35

44444444

40 40 40

44אזל

35

44 44

חדש

ספר 'עיר חדשה'
על משניות זרעים

שו"ת שש משזר
חלק א'

שו"ת שש משזר 
חלק ב'

הגדה של פסח 
לחכמי מרוקו

ספר גבולות השדה
הלכות גבולות ארץ ישראל

תבואת השדה
דיני הפרשת חלה

עץ השדה
הלכות ערלה ונטע רבעי

שביתת השדה 
על הלכות שביעית

קצירת השדה
הלכות תרומות ומעשרות

ישמח ישראל
מצוות הארץ, מעגל השנה וחידושים

אדרת אליהו
 חידושים על הש"ס

זרעים, ברכות, שבת, קידושין, ב"מ

חלקת השדה ד' כרכים
שו"ת בנושאי מצוות התלויות בארץ

תולעת שני חלק א'
חרקים במזון וסקירה אנטמולוגית

תולעת שני חלק ב'
טפילים בדגים ובצמחי ים

תולעת שני חלק ג'
חרקים בפירות ובירקות ומן הצומח

תולעת שני חלק ד'
חרקים בדגנים וקטניות ומזון מעובד
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כנס חלוקת מלגות לכותבי מאמרים בנושאי תרומות ומעשרות

סיור אברכים העוסקים בדיני תולעים במעבדת המכון 

סיור כשרות של רבני המכון במשחטת עופות

מפקחי המכון בשטחי גידול מבוקרים לגידול ירקות

חידון ברדיו קול חי בהלכות תרו"מ פתיחת משרדי המכון החדשים 



מצות ביעור מעשרות בים הגדול

                נוסח החילול:

"ָּכל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ּוְרָבִעי ֶׁשֵּיׁש 
ַּבַּמְטְּבעֹות ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם ּכֹוֵלל ַהְּפרּוָטה 

ֲחמּוָרה ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ַהַּמְטְּבעֹות, ְיֵהא ְמֻחָּלל הּוא 
ְוָחְמׁשֹו ַעל ַמְטֵּבַע זֹו ֶׁשִּבְרׁשּוִתי".

לאחר שחילל הכל על המטבע, ישמיד את המטבע ע"י שישליכנה לים הגדול, ואין צריך 
לשחקה תחילה. ואם משליך לשאר נהרות, ישחוק תחילה את המטבע. ואם אינו נמצא 

בקרבת הים, ישחוק את המטבע ויפזרנה ברוח. 

קודם ההשלכה לים הגדול יאמר:

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְוֵׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 
ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיְחָּדא ֵׁשם י-ה ְּבַו-ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם 
ַמַעְׂשרֹות  ִּבעּור  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ָּבא  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
זֹו  ִמְצָוה  ׁשֹוֶרׁש  ְלַתֵּקן  ַהְּקדֹוָׁשה,  ְּבתֹוָרְתָך  ֶׁשִּצִּויָתנּו  ְּכמֹו 
ְּבָמקֹום ֶעְליֹון ִעם ָּכל ַהִּמְצוֹות ַהְּכלּולֹות ָּבּה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת 
רּוַח ְליֹוְצֵרינּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאינּו, ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵהינּו 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

לאחר שהשליך המטבעות לים יאמר:

ְּכֵׁשם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאלֹוֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ֶׁשָּזִכינּו ְלַקֵּים ִמְצַות ִּבעּור ַמַעְׂשרֹות, ֵּכן ְיַזֵּכנּו ה' ְלַקֵּים 
ִּבעּור  ּוִמְצוֹות  ּוַמַעְׂשרֹות  ְּתרּומֹות  ַהְפָרַׁשת  ִמְצוֹות 
ֵּבית  ּוְבִבְנַין  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ֵמַהּתֹוָרה  ַמַעְׂשרֹות 

ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:



פרשת וידוי מעשרות

לאחר שהפריש וביער את כל מעשרותיו, מצוות עשה להתודות לפני ה', וזהו הנקרא 
"וידוי מעשר". ומצווה זו נוהגת אף כשבית המקדש אינו קיים. 

זמן הוידוי, הוא בזמן המנחה של יום טוב האחרון של חג הפסח, בשנה הרביעית 
והשביעית, לאחר שבערב יום טוב האחרון, גמר לבער כל מעשרותיו, אומר פרשה זו 

)דברים כו יב-טו(:

"ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵּׂשר ֶאת ַּכל ַמְעַּׂשר ְּתבּוָאְתך ַּבָׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית 
ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר, ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו 
ַהֹּקֶדׁש  ִּבַעְרִּתי  ְיָי ֱאֹלֶהיָך  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָּת  ְוָׂשֵבעּו:  ִבְׁשָעֶריָך 
ְּכָכל  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַלֵּלִוי  ְנַתִּתיו  ְוַגם  ַהַּבִית  ִמן 
ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויַתִני, ֹלא ָעַברִּתי ִמִּמצֹוֶתיָך ְוֹלא ָׁשָכְחִּתי: 
ֹלא ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמנּו ְוֹלא ִּבַעְרִּתי ִמֶּמנּו ְּבָטֵמא ְוֹלא ָּנַתִּתי 
ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ָעִׂשיִתי  ֱאֹלָהי  ְיָי  ְּבקֹול  ָׁשַמְעִּתי  ְלֵּמת,  ִמֶּמנּו 
ֶאת  ּוָבֵרך  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָקְדְׁשָך  מְּמעֹון  ַהְׁשִקיָפה  ִצִּויָתני: 
ָעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה  ֲאֶׁשר ָנַתָּתה  ָלנּו,   ַּכֲאֶׁשר   

ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש":

אחר כך יאמר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְּכֵׁשם ֶׁשָּזִכינּו 
ְלַקֵּים  ה'  ְיַזֵּכנּו  ֵּכן  ַמַעְׂשרֹות,  ּוִויּדּוי  ִּבעּור  ִמְצַות  ְלַקֵּים 
ִמְצוֹות ַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ּוִמְצוֹות ִּבעּור ַמַעְׂשרֹות 
ֵמַהּתֹוָרה ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּוְבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:


