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| הקדמה |

אלול תשע”ח בס”ד    

למתמודדי חידון הארץ ומצוותיה
זכה דורנו לשוב לארץ קדשנו ותפארתנו, לאכול מפריה ולשבוע 
מטובה. במשך דורות חלמו יהודים על אפשרות זאת, והנה אנחנו 
מלבד  אולם,  ישראל.  ארץ  של  הטובים  מפירותיה  להנות  זוכים 
כיצד  את  לראות  גם  זוכים  ב”ה  אנו  שבארץ,  המיוחדים  הפירות 
ומעשיים  הלכתיים  רבים  ומושגים  בארץ,  התפתחה  החקלאות 
הכרת  מתוך  לפנינו  מתבארים  קודמות  בתקופות  הובנו  שלא 
גבולות הארץ שהיה מקצוע עלום  כן  המציאות החקלאית, כמו 

במשניות הולך וקורם עור וגידים. 
“מכון התורה והארץ” רואה לעצמו משימה להגביר את העיסוק 
מבחינת  והן  ההלכה  מבחינה  הן  בארץ,  התלויות  במצוות 
תורה  להגדיל  המשניות  חידון  את  המכון  יזם  כן  על  המציאות. 
ולהאדירה, להבין את המשניות ומושגיהן, וברוך ה’ החידון נהפך 

למסורת ואנו ממשיכים בו גם בשנה זו. 
ישראליים  ארץ  מושגים  ביאורי  הלומד  לפני  נותנת  זאת  חוברת 
ותבונה  יקחו ממנה דעת  יהגו הלומדים בחוברת  מתוך המשנה. 

ויוסיפו להגדיל תורה ולהאדירה. 

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ 
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| תקנון החידון |

רשאים להשתתף בחידון: 
כל אדם מגיל 18 ומעלה, פרט למפורטים בהמשך.

אינם רשאים להשתתף בחידון: 
עובדי מכון התורה והארץ ובני משפחותיהם, לרבות ספקים ונותני שירות חיצוניים הנמצאים 

בקשר עם מכון התורה והארץ החל בשנת 2018.

המתמודדים  רשאים להשתתף גם כן המתמודדים בשלבים הראשון והשני בשנים הקודמות. 
שעלו לשלב הסופי בשנים הקודמות רשאים גם כן להשתתף ולהיבחן בשני השלבים הראשונים 

בלבד, ללא קבלת מלגה.

הרשמה: 
תחילת ההרשמה היא בראש חודש אב, והיא תתקיים עד חג הסוכות תשע"ט. יש להירשם דרך 
אתר מכון התורה והארץ www.toraland.org.il  או בטלפון 08-6847325. לא תתאפשר הרשמה 

מאוחרת.
הקודמות,  מהשנים  לשאלונים  דוגמאות  ישנן  ובו  לחידון  מלווה  אתר  פותחים  אנו  זו,  בשנה 
סרטים שונים שהוצגו למתמודדים, את סרטוני החידונים הקודמים, טיפים, פורום לשאלות, 

ועוד

הגינות ושקיפות: 
המשתתפים מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות ולהיבחן על סמך הידע האישי שלהם בלבד, 
מועמדים  לפסול  רשאי  והארץ  התורה  מכון  אחרים.  אנשים  של  סיוע  ובלא  עזר  חומרי  בלא 

ומשתתפים שלא ינהגו בהגינות או יפרו את כללי התקנון.

יובהר כי מכון התורה והארץ הוא היחיד שיש לו הסמכות לשפוט בכל  סמכות השיפוט: 
המכון  סמכות  את  עצמם  על  מקבלים  החידון  משתתפי  בו.  ולזוכים  לחידון  הקשורה  סוגיה 

ומתחייבים שלא לערער על החלטת הוועדה הממיינת והשופטים.

בחידון תשע”ט יתקיימו שני מסלולים נפרדים לחידון, מסלול לגברים ומסלול לנשים.

חומרי הלימוד:
מסלול גברים

בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת דמאי עם פירוש קהתי, וכן עשרת 	 
המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים. מבחן זה יהיה מקוון.

בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות דמאי, 	 
פאה, מעשרות וערלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת.

החידון הפומבי יכלול את כל סדר זרעים )למעט מסכת ברכות( עם פירוש 'קהתי', וכן את 	 
כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים. 
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מסלול נשים
לנשים יתקיים שלב מיון אחד בלבד. חומרי הלימוד הם משניות מסכת דמאי, עם פירוש קהתי, 	 

וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים. 

את 	  קהתי,  פירוש  עם  ודמאי,  פאה  מסכתות  את  ויכלול  יעלה,  החומר  היקף  הפומבי  במבחן 
הלכות תרומות ומעשרות מתוך הספר "הלכות הארץ", וכן את כל חוברת המושגים הנלווים.  

תאריכים: 

מבחן המיון הראשון לגברים יערך באמצעיתו של חודש חשוון, מבחן זה יהיה  מסלול גברים: 
מקוון. מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפים. 

המתמודדים   12 יעלו  הפומבי  לחידון  שבט,  חודש  במהלך  יתקיים  לגברים:  הפומבי  החידון 
שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני. 

מסלול נשים: מבחן המיון יתקיים באמצעיתו של חודש כסלו, מבחן זה יהיה מקוון.

שבט,  בחודש  יתקיים  החידון  הדרום,  חמדת  מכללת  בשיתוף  יהיה  לנשים:  הפומבי  החידון 
תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפים.

שלבי החידון הפומבי:

מבחן קדם-פומבי:
ביום החידון בשעות הבוקר יתקיים מבחן בכתב שיקיף את החומר הנדרש לחידון הפומבי.	 

כל המתמודדים שייבחנו במבחן הקדם-פומבי יעלו לשלב הפומבי.	 

חידון 'הארץ ומצוותיה' הפומבי:
הניקוד מן המבחן הקדם-פומבי יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הפומבי.	 

בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.	 

בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגן.	 

פרסים:
גברים

עד עשרת המצטיינים במבחן המיון הראשון יזכו למלגה על סך 500 ₪.	 
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מפתח הערכים

לשלב 	  ויעפילו   ₪  1000 סך  על  במלגה  יזכו  השני  המיון  במבחן  המצטיינים  עשר  שנים 
הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה.

הפרס הראשון בחידון הפומבי: מלגה על סך 10,000 ₪.	 

הפרס השני בחידון הפומבי: מלגה על סך 3000 ₪ ו/ או חופשה זוגית במלון לביא.	 

נשים
עד שנים עשר המצטיינות במבחן המיון יזכו במלגה על סך 500 ₪ ויעפילו לשלב הפומבי 	 

של חידון הארץ ומצוותיה.

הפרס הראשון בחידון הפומבי: מלגה על סך 10,000 ₪.	 

הפרס השני בחידון הפומבי: מלגה על סך 3000 ₪ ו/ או חופשה זוגית במלון לביא.	 

חריגות מן התקנון: הנהלת החידון מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.
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| בקעת גינוסר |

תיאורה של הבקעה

בקעת גינוסר היא בקעה קטנה השוכנת לצפון מערב הכנרת.

עמוד  נחל  ושמורת  במערב,  רביד  הר  דרום,  בצד  הארבל  מזרח,  דרום  מצד  הכנרת  הם:  גבולותיה 
בצפון. אל בקעת גינוסר מתנקזים נחל צלמון, נחל ארבל ונחל עמוד.

כמובא  ארצות,  לשלוש  הארץ  חלוקת  לדיני  התחתון,  הגליל  לבקעות  כדוגמה  הובאה  הבקעה 
בתוספתא )שביעית ליברמן, פרק ז הלכה יא(: “אי זהו עומק שבגליל כגון גנוסר וחברותיה”. בבקעה 

עברה דרך הים העתיקה, דרך שחיברה בין מצרים לבבל, פרס ואשור. 

וכמובא  גינוסר”,  “ים  כן  גם  נקרא  הכנרת  שים  מבארים  הארץ  גבולות  את  בתיאורם  הפרשנים 
גנוסר, רבנן  ולמה הוא קורא אותה  ים של טבריה נקרא כנרת,  במדרש: “אמר רבי ברכיה כל חוף 

אמרי גני שרים”, ומובן שמדובר במקום שבו שוררים תנאי מחיה נוחים. 

במשנה במסכת מעשרות, פרק ג משנה ז, מובא: “סוכת גנוסר אף על פי שיש בו רחים ותרנגולים 
פטורה”. ביארו הרמב”ם והר”ש במקום: “וגניסר, שם מקום בארץ ישראל שגניו מרובין, ומסופר עליו 
גדולות, שעושים בה סוכות לגור בהן בעונת אסיף הפירות”. מכיוון שהמגורים באותן סוכות הם רק 
בתרומות  אליהן  הנכנסים  הפירות  חיוב  לגבי  חשוב  למקום  נחשבות  הן  אין  הפירות,  אסיף  בזמן 

ומעשרות, גם אם עושים בהן מעט שימושים נוספים.

איכות הפירות הגדלים בה

בגינוסר.  שגדלו  הפירות  של  חשיבותם  בדבר  שונים  אזכורים  חז”ל  בדברי  מקומות  בכמה  מצאנו 
בקעת גינוסר היא בחלקו של נפתלי, בברכתו של נפתלי נאמר “ומלא ברכת ה’”. דרשו חז”ל שברכה 
זו נתקיימה בכך שנפתלי קיבל את בקעת גינוסר, שהיא מקום פורה, פירותיו מתוקים, וממהרים 

להבשיל. בקעה זו היא חלק מנחלתו שהיא “כולה בית השלחין”.

בגמרא בברכות מד מובא שפירותיה מתוקים, כך שיש להמליח אותם לפני אכילתם, וכשאוכלים 
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אותם עם פת, הפת נעשית טפלה לפרי.

יצחק: מפני מה אין פירות  בגמרא בפסחים ח, א נאמר: “אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי 
גינוסר בירושלים – כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים: אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר 

בירושלים – דיינו. נמצאת עליה שלא לשמה”.

בירושלמי בביכורים מובא שגינוסר נחשבת כחלק מט”ז מיל של ארץ זבת חלב ודבש.

יוסף בן מתתיהו מתאר אותה כך:

והיא  גנוסר(,  בקעת  )עמק,  הזה  בשם  היא  גם  הנקראה  ארץ  משתרעת  גנוסר  יאור  “ולאורך 
האדמה,  צמח  כל  בה  יחסר  לא  כן  ועל  שמנה,  הזאת  הארץ  ואדמת  וביפיה.  בתכונתה  נפלאה 
ויושביה נטעו בה כל מיני מטעים. כי מזג האויר הטוב נוח לצמחים שונים זה מזה... עד אשר 
יאמר האומר, כי הטבע חגר את כל כוחותיו לחבר פה את כל המינים השונים... ואדמת כל עצי 
פרי, הגפן והתאנה, נותנים את פריים תשעה חודשים רצופים בשנה, ויתר פרי-העץ הולך ובשל 
אתם זה אחר זה כל ימי השנה... והארץ הזאת משתרעת לאורך ים גנוסר שלשים ריס ורוחבה 

עשרים ריס” )מלחמות ג, י, ח(.

התיישבות בבקעת גינוסר

האבות,  מתקופת  הם  גינוסר  בבקעת  שנמצאו  ביותר  המוקדמים  הארכיאולוגיים  הממצאים 
כגון  בגמרא,  מקומות  בכמה  שהוזכרה  “מגדלא”  העיר  של  שרידים  נמצאו  הבקעה  בדרום 
בירושלמי שביעית ט, א, שלאחר שטיהר רבי שמעון בר יוחאי את טבריה, עבר ליד העיר מגדלא 
ושמע מלמד שמלגלג על כך שטיהר את טבריה. רשב”י הקפיד עליו, והוא נעשה גל עצמות. עיר 
זו נקראה בלטינית “טריכיי”., סמוך ליישוב מגדל של היום המשמר את שמה. עד להקמת העיר 
טבריה, הייתה מגדלא המרכז העירוני היחיד בחוף המערבי של הכנרת. בחורבות העיר נמצא 
לפני כמה שנים מבנה שמזוהה כבית כנסת, מתקופת הבית השני, והוא נחשב  כיום לבית הכנסת 

העתיק ביותר בגליל. העיר מגדל חרבה במהלך המרד הגדול.

יוסף בן מתתיהו מתאר את תוצאות הקרב במרד הגדול במילים אלו:

“וצבע היאור היה אדם מדם וכלו היה מלא חללים, כי לא נמלט איש. ובימים הבאים עלתה צחנה 
נוראה בכל הארץ מסביב. ואיום היה המראה לעיניים כי החוף היה מלא שברי ספינות מנופצות 
וגם פגרי אדם נפוחים, אשר נשחתו מלהט השמש ונרקבו והשחיתו את האוויר, עד אשר לא 

הייתה הצרה הזאת לאבל ליהודים בלבד, כי אם גם לזרא לרומאים”.

בה  הוקם  ה-19  במאה  נודדים.  לשבטים  מקום  והפך  בביצות  האזור  התמלא  החורבן  לאחר 
נקנו  ה-19  המאה  במהלך  השחרור.  מלחמת  במהלך  מרצון  שפונה  מג’דל,  אל  הערבי  היישוב 
רוב אדמות הבקעה בידי מסדרים דתיים גרמניים, שניסו להתיישב בה אך נאלצו לנטוש אותה 
בשם  טריידל  יוסף  האגרונום  רכש  השנייה,  העלייה  בתקופת   ,1909 בשנת  הקדחת.  מחמת 
המשרד הארצישראלי 6,000 דונם מן הגרמנים בעלי הקרקע. את הכסף לרכישה תרמו פרופ’ 
אוטו ורבורג, בוטנאי יהודי שהתגורר בגרמניה  והיה אחד מעמודי התווך של הציונות בגרמניה, 
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“אחוזת  בשם  במקום,  חקלאית  חווה  פועלים  הקימו   1910 בשנת  מרוסיה.  ממון  בעלי  ויהודים 
מוסקבה”, שלימים נעשתה המושבה מגדל, מועצה מקומית כיום.

 בשנת תרצ”ז )1937( הוקם בה הקיבוץ גינוסר. 

אל-ע’וארנה,  ערב  משבט  הבדואים  עבור  ב-1948  שהוקם  אל-חמאם  ואדי  הבדואי  היישוב  וכן  
ששכנו עד מלחמת העצמאות בצפון עמק החולה. בשנת תש”מ – היישוב לבנים. כיום עובר בבקעה 

חלק מכביש 90, המחבר בין אילת למטולה.

ביבליוגרפיה:  
כל מקום ואתר , 2000

ב”צ סגל, הגאוגרפיה במשנה, אתר דעת
אנציקלופדיה מקראית כרך ד, ירושלים תשכ”ג
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| האדר”ת – הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים | 
נולד בה’תר”ג 1843, נפטר בה’תרס”ה 1905.

הרב אליהו דוד רבינוביץ’ תאומים, האדר”ת, נולד בשנת ה’תר”ג )1843( יחד עם אחיו התאום צבי 
יהודה, לאביו רבי בנימין שהיה תלמיד חכם מופלג וחי בעניות גדולה, מצאצאי הגאון בעל הלבושים, 

רבי מרדכי יפה. 

32, בשנת תרל”ה,  לאדר”ת נולדו שנים עשר ילדים, ושבעה מהם נפטרו עד הגיעם לנערות. בגיל 
היו  תושביה  שרוב  בליטא,  בגודלה  החמישית  העיר  פוניבז’,  של  כרבה  לשמש  האדר”ת  נתמנה 

יהודים. לאחר כעשרים שנה עבר לכהן בעיר מיר.

כשש שנים לאחר מכן, בכ”ו באדר תרס”א )1901(, על פי בקשתו של הרב שמואל סלנט, רבה הוותיק 
של ירושלים, עלה האדר”ת לכהן כרבה של ירושלים, והתמנה גם לר”מ בישיבת עץ-חיים.

עם כניסתו לתפקיד עמד על כך שלא יחליף את הרב שמואל סלנט, אלא יכהן לצדו. וכך כתב רבי 
שמואל סלנט: “את שאהבה נפשי מצאתי בו – גדול בתורה וצדיק ובעל מידות תרומיות, המכשירות 
אותו לכהונתו. על כן לימיני הושבתיהו, והנני כמוני כמוהו לכל דבר הקהילה בכל מילי דשמיא ומילי 

דמתא...”. 

פעולותיו בירושלים

האדר”ת היה זריז מאוד בלימודו ובפעולותיו הרבות לתיקון ענייני הדת בארץ ישראל: מינה שוחטים 
חדשים ופיקח על עבודתם, השכין שלום בין החסידים והפרושים, טיפל בשאלות התלויות במצוות 
הארץ שהגיעו מהמושבות, והורה לאברך הצעיר, הרב יחיאל מיכל טיקוצ’ינסקי, לערוך לוח מעודכן 

לזמני היום לפי אופק ירושלים וארץ ישראל.

הסוחרים  של  והעץ  האבן  משקולות  את  להחליף  ציווה  החולים,  ולבתי  לישיבות  עזר  האדר”ת 
במשקולות מדויקות של נחושת וברזל. ביקר במאפיות להשגיח על ניפוי הקמח, ופיקח על סגירת 
החנויות והפסקת תנועת העגלות לפני כניסת השבת. האדר”ת היה מתלהב ומתרגש מאוד מעניינים 

שבקדושה ובמיוחד מצמיחתו ופריחתו של עם ישראל בארץ ישראל.

בעלייתו האדר”ת מצא עיר מתפתחת, בה היוו היהודים רוב כבר למעלה מיובל שנים. היו בירושלים 
כ- 20,000 יהודים אשכנזים שהיו מעט יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית. נוסדו כבר 23 שכונות 
ישראל  40 שנה, כמו משכנות שאננים, מחנה  ואפילו   30 כדי  ותיקות  מחוץ לחומות העיר. חלקן 
ונחלת שבעה, וחלקן שכונות צעירות כגון מאה שערים, בתי ורשה ובתי אונגרין. מה שייחד את 
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השכונות הללו בשונה מהעיר העתיקה הייתה העובדה שלא היה בהן עירוב, דבר שהקשה מאוד 
על תושביהן. בליווי מתנדבים סובב רבנו את כל 23 השכונות החדשות והורה להם את מלאכת 

העמדת העירוב.

אהבתו את ההתיישבות בארץ

כשזכה לבקר במושבה ראשון לציון התרגש משמחה ובכה:

“אין לתאר כמה נזלו דמעי-גיל מעיני מרוב עליצות נפשי, אשר בחסד ד’ זכיתי לראות כי הגפן 
יתן פריו מעמל אחינו, שמסרו נפשם לעבודת ארצנו הקדושה לעבדה ולשמרה”. 

ועוד כתב בהיותו רבה של ירושלים: “כמה הגדלתם השמחה במעוני לבבי בהראותכם... באהבת 
ואל תחושו לאנשים אשר  וכו’  אדמת הקדש חמדת ישראל הנכם קשורים בקשר חזק ואמיץ 
כי דבריהם שלא  והקדושה הזאת,  בבלי דעת טפלו טפל להטיל מום בקדושת המצווה הרבה 

בדעת”.

עוד בהיותו בחו”ל נתבקש להשתתף בהיתר אתרוגי קורפו. הוא התחמק מכך ואמר: “ובשגם 
מהודר  האתרוג  יהיה  אם  אף  לומר,  בפומי  ומרגלא  הקדושה  מארצנו  אתרוג  מאד  מחבב  אני 
במהודרים בתוארו, אבל זה ההידור הרוחני שכשאני אומר הלל ואתרוג קדוש מארצנו הקדושה 
בידי וזכרון ציון בלבי, אין לך הידור גדול מזה”. כתב לאחד הדרשנים שהוא מתפלא עליו איך 
ארץ- ישוב  משום  היא  מצוה  גופה  בקרקע  ש”העבודה  החת”ם-סופר,  דברי  מספרו  נשמטו 

ישראל, להוציא פירותיה היקרים... וכאילו תאמר לא אניח תפילין משום שאני עוסק בתורה, 
הכי נמי לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עסק התורה...”.

מרבית פרנסת החקלאים הראשונים בארץ-ישראל במושבות שהיו כה יקרות לאדר”ת, באותה 
עת היה כרמי הענבים, בעיקר לשם ייצור יין. בחורף ה’תרס”ב, לרגל ירידת מחיר הענבים, ביקשו 
החקלאים היתר לזרוע תורמוסים )מיני קטניות( בין ערוגות הגפנים כדי לזבל את הכרם ובכך 
למנוע הוצאות מיותרות על הבאת זבל מרחוק. בתשובה להרב ר’ יואל משה סלומון, שהביא 
גוי  את בקשת האיכרים לפני רבנו עם הנמקה הלכתית, התיר האדר”ת עיבוד האדמה על-ידי 
כדי שלא ייגרם הפסד מרובה, בהסתמך על כך שאיסור הכלאיים במקרה זה הוא מדרבנן שכן 

התורמוסים אינם מיועדים לאכילה.

האדר”ת והרב קוק

לחתנו לקח האדרת את הרב קוק זצ”ל. לאחר שנים ספורות נפטרה אשתו של הרב קוק, בתו של 
האדר”ת, והשאירה אחריה בת יחידה. נוסף על צערו הגדול על פטירת בתו, הצטער האדר”ת 
יהודה  כן שידכו עם בת אחיו תאומו, הרב צבי  ועל  לבין הרב קוק,  בינו  שמא תיפסק הקרבה 
רבינוביץ’-תאומים אשר נפטר בגיל צעיר יחסית. מזיווג זה נולד בנו של הראי”ה הרב צבי יהודה 

הכהן קוק זצ”ל. 

 העריך מאוד את חתנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, לאחר נישואי הרב קוק היה סמוך 
גם  ובמזגם,.  רוחם  בהלכי  מאד  קרובים  והיו  )ה’תרמ”ה-ה’תרמ”ח(  שנים   4 חותנו  שולחן  על 
ברבע הראשון של תקופה זו, תקופת האירוסין, עת למד בישיבת וולוז’ין, היה נקרא בפי הנצי”ב 
“העילוי הפוניבז’אי” על שם הגאון האדר”ת רבה הנערץ של פוניבז’ המיועד להיות חותנו, אשר 

שמו הלך לפניו כגאון מופלא.
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כשלוש שנים לאחר עליית האדר”ת לארץ, עלה גם חתנו, מרן הרב קוק זצ”ל, בכ”ח באייר תרס”ד. 
האדר”ת  ידי  על  רשמי  במכתב  הוסמך  והמושבות,  יפו  של  כרבה  לכהן  ארצה  החתן  עלות  לאחר 
והרב סלנט: “מעתה כל הענינים השייכים למצוות התלויות בארץ… הכל יהיה נחתך על-ידי ידידנו 
יֹורם, מבלי סור מדבריו...”. ולבני  הרב הנזכר… בכל עניני הדת יסורו למשמעתו ויעשו ככל אשר 
שבאו  ירושלים  לאנשי  גם  כמו  השיב,  בארץ,  התלויות  מצוות  בענייני  בשאלות  לרבנו  שבאו  יפו 
לשאלו עת היה חתנו הרב מיפו בביתו: “תשאלו נא את הרב מיפו, הוא בקי בזה יותר ממני”. בהגיע 
שמיטת ה’תרס”ג, על בעיותיה החמורות, ביקש ממנו שיברר את הלכות שביעית הלכה למעשה, 
ושיסדר בקיצור הלכות תרומות ומעשרות. לאחיינו, הרב צבי יהודה בן הראי”ה, שהביע התפעלותו 
המרובה מגדלותו התורנית של דודו-זקנו, אמר האדר”ת: “לּוא היית כבר יודע ומכיר את אביך, לא 

היית מתפעל כל-כך ממני.”

האדר”ת ובית המקדש 

האדר”ת קיבל דירה בעיר העתיקה במקום גבוה, בה היה אשנב אחד שדרכו אפשר היה לראות את 
שטח הר הבית. הוא כתב על כך באיגרת: “גבאי ירושלים ת”ו חשבו בטוב לבם לגמול אתי חסד, 
והקצו לי דירה שמחלונותיה אני משקיף על הר הבית ומקום המקדש. אך אינם יודעים שבזה הם 
מקצרים את חיי, בראותי מדי יום את חצרות בית אלקינו נרמסות ברגל גאוה של טומאת העמים 
ושועלים הלכו בו, לבי לא יוכל כלכל זאת”. במקום אחר כתב: “ולכן הירא וחרד לדבר ד’ בודאי יחוש 
לנפשו שלא יושיט גם אצבע אחת בין סדק כותל המערבי לבל יכשל חלילה בספק איסור תורה”, 

שכן אסר מספק כל שבפנים חומת הר-הבית. 

עם הגיעו לכותל המערבי קרע קריעה. ברשימותיו הוא מתאר: “ואני הייתי נוהג כמה חודשים לבוא 
בליבו  גמר  אחר-כך  יום”.  שלושים  יעברו  בטרם  יום  לשלושים  אחת  פעם  המקדש  מקום  לראות 
שאפילו אם נמנע ממנו הדבר וראה העיר אחר שלושים יום, לא יקרע, שכן הסיק ש”כל הדר בעיר 

וביכולתו לראות, הוא כאילו ראה”. 

חיבוריו

האדר”ת חיבר למעלה ממאה ספרים, ביניהם החיבורים “נפש דוד” ו”תפילת דוד”. האדר”ת ביקש 
להביא לקיום הלכה למעשה של מצוות עזובות כמו הקהל, כפי שכתב בקונטרסו “זכר למקדש” 
כלליות  הלכות  ותוספת  הביעור  על  הוידוי  מעשרות,  ולביעור  הקהל,  במצוות  שדרש  דברים  ובו 
על הפרשת תרומות ומעשרות הקדיש את ספרו “אחרית השנים”  “למען אחינו העובדים עבודת 
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הקודש ומקיימים מצות תרומות ומעשרות כדין תורה”. את הקונטרסים הללו שהדפיס בעילום 
שמו שלח חינם אין כסף לכמה מגדולי ישראל. עזרה בסיסית למימון הקונטרסים קיבל מכמה 
מופיע  כבר  כששמו  רבות  במהדורות  אלו  קונטרסים  ֵיצאו  פטירתו  לאחר  בו.  שתמכו  אנשים 
של  רבה  בהיותו  כבר   , שלו  נוספת  יוזמה  אלו.  מצוות  בלימוד  יסוד  לאבני  היו  והם  עליהם, 
נגנזה מסיבות שונות, ראויה לציון: לחזור על אשר עשו בשעתם שבי  ירושלים, אף שלבסוף 
גולת בבל אשר על-מנת לעמוד מול שכחת המצוות כרתו ברית אמנה. כרבה של ירושלים ביקש 

לכרות אמנת-התחייבות פומבית-חגיגית על קיום המצוות התלויות בארץ ובמקדש. 

לפני מלאת 11 חודש לפטירתו, פורסם על-ידי הרב קוק ספר הביוגרפיה “אדר היקר”. על שמו 
נקראה ישיבת “אדרת” בבת ים, וכן רחוב “האדר”ת” בירושלים.

ביבליוגרפיה
אדר האדר”ת, הרב הראל כהן
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| הגבול הצפוני של ארץ ישראל |
לזיהוי גבולות הארץ השונים ישנה חשיבות בדיני המצוות התלויות בארץ. 

הגבול הצפוני של עולי מצרים

בפרשת מסעי נאמר )במדבר לד, ז-ט( “ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול ָצפֹון ִמן ַהָּים ַהָּגֹדל ְּתָתאּו ָלֶכם ֹהר ָהָהר. 
ֵמֹהר ָהָהר ְּתָתאּו ְלֹבא ֲחָמת ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל ְצָדָדה. ְוָיָצא ַהְּגֻבל ִזְפֹרָנה ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ֲחַצר ֵעיָנן”. על 
פי המבואר בפסוק, הגבול הצפוני מתחיל מהור ההר בנקודה הצפונית מערבית סמוך לים התיכון, 
הנקרא בפי חז”ל גם “טורי אמנון” או “אמנה”, ומסתיים בנקודה הצפונית מערבית בחצר עינן. גבול 
ו, א( הדנה בתחומי הארץ לעניין שביעית, ושם הוא מצוין בתור  זה מוזכר גם במשנה )שביעית 
המקום שעד אליו אסורה עבודת הקרקע בשביעית, כלשון המשנה: “שלוש ארצות לשביעית... וכל 
שהחזיקו עולי מצרים מכזיב ועד הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא נעבד”, כלומר, עד הקו אמנה-חצר 

עינן עבודת קרקע בשביעית אסורה. 

על פי דברי רש”י )במדבר לד, ז(, הור ההר נמצא “במקצוע צפונית מערבית, וראשו משפיע ונכנס 
לתוך הים ויש מרוחב הים לפנים הימנו וחוצה הימנו”. בשאלת זיהויה של “אמנה” יש כמה שיטות 

מרכזיות: 

א. תרגום יהונתן ותרגום הירושלמי )במדבר לד, ח( מזהים את “הור ההר” בתור “טורוס אמנוס”, 
כלשון התרגום: “ודין יהוי לכון תחום צפונא, מן ימא רבא תכוונון לכון לטוורוס אומנוס”. אם כוונת 
דבריהם היא לרכס ההרים הנקרא גם כיום בשם “טוורוס אמאנוס”, יוצא שהגבול הצפוני של ארץ 
ישראל הוא בין קו רוחב 36 מעלות לקו רוחב 37 מעלות, בגבול סוריה–טורקיה. כשתחילתו בצפון 
מערב במפגש בין רכס ההרים ‘טוורוס אמנוס’ במפרץ אלכסנדרטה בים התיכון, וסיומו במפגש עם 

הפרת בצפון מזרח, ומשם מתחיל הגבול המזרחי של ארץ ישראל.

ב. דעת ה”כפתור ופרח” )פרק יא(. הוא מבין שכוונת חז”ל היא ל”ג’בל אקרע”, הנמצא כמה עשרות 
ק”מ דרומה מרכס “טוורוס אמאנוס”. 

ג. דעת הרמב”ם – הרמב”ם מזהה את הגבול הצפוני של הארץ דרומה יותר מן הדעות הקודמות. 
הוא כותב בתשובותיו )שו”ת הרמב”ם סימן קכז ד”ה השאלה התשיעית( ש”אמנה” היא הנקראת 
הבניאס,  להרי  וכוונתו  “באניאס”,  הרי  והיא  “סמנוס”  בברייתא  הנקראת  והיא  “אמנס”,  במשנה 

הנמצאים כיום בצפון סוריה.
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הגבול הצפוני של עולי בבל

הגבולות התוחמים את שטח ההתיישבות של עולי בבל הובאו במשנה )שביעית פרק ו משנה 
א(: “שלש ארצות לשביעית כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד”. 
כמו כן, קיימת ברייתא הקרויה גם “ברייתא דתחומין”, שהובאה גם בירושלמי והיא סוקרת את 
כל ערי הגבול שעולי בבל החזיקו. נוסח דומה שלה נכתב על כתובת פסיפס מזמן הבית השני 
שנמצאה בחפירות באזור היישוב רחוב בשנת תשל”ד. כתובת זו קרויה גם “כתובת רחוב”, ובה 
מצוינים בשינויים קלים אותם המקומות שמוזכרים בברייתא. לכל הדעות שטח זה קטן יותר מן 
השטח שכבשו עולי מצרים. אחרוני זמננו עסקו רבות בזיהוי מקומות אלו, אך אין זיהוי ודאי 
לרוב המקומות. במשנה הובא שכזיב היא הנקודה הצפונית, וכן הובא בכמה מקומות שהשטח 
שבין עכו לאכזיב הוא אזור שלא התקדש בידי עולי בבל. מעכו הגבול נע לכיוון צפון מזרח עד 
לנקודה הצפונית ביותר – אזור דמשק של ימינו. אם כן, בימינו רובה המכריע של רמת הגולן 

נמצא בתוך שטח זה, אם כי ייתכן שחלקים קטנים מאוד מן הגליל המערבי אינם כלולים בו.
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| הדליה |
הרצוי  באופן  וגידולם  מסוימים  לצמחים  תמיכה  מתן  שמטרתה  צמחים  גידול  שיטת  היא  הדליה 

למגדל, פעולת ההדליה הוזכרה בכמה הקשרים בחז”ל:

הדליית גפן

זו  עובדה  מעוצים.  מטפסים  צמחים  של  משפחה  שהיא  הגפניים,  ממשפחת  צמח  היא  הגפן 
מאפשרת לטעת את הגפן בסמוך לעצים או חפצים שונים שהבעלים מעוניין שהגפן תתפתח על 
גביהם, ובכך תנצל את המבנה שלהם כדי להתבסס. ללא תמיכה הגפן תתפרש על גבי הקרקע, גפן 
מתפרשת נקראת “רוגלית”. גפן שניטעה בסמוך לעצים או לחפצים נקראת “דלית”. ייתכן שהשם 

“דלית” נגזר מפעולת ההדליה.

בחז”ל הובאו כמה שיטות להדליית גפנים, ביניהן אפשר למנות:

עריס – שורת גפנים המודלות על גבי גדר העשויה מחומרים שונים. 

אפיפירות – מתקן שבנוי שתי וערב, העשוי מחומרים שונים.

הדליית הגפן על עצים שונים. 

מעניין לציין ששיטות אלו נהגו גם אצל החקלאים היוונים בתקופת המשנה, כפי שמביא פליניוס 
בחיבורו.

ביחס לדלית נאמרו בהלכה מספר דינים: 

נתינת מתנות עניים – אם הגפן צמחה לגובה שנוצר בגינו קושי להגיע לכל הענבים שגדלים עליה, 
על הבעלים לבצור את הענבים שנותרו ולתת אותם לעניים, כמובא במשנה פאה ד, א. 

במרחק  גם  ההדליה,  באמצעות  שהתפרשו  הגפן  בחלקי  גם  חל  הכרם  כלאי  איסור   – הכרם  כלאי 
העולה על שישה טפחים מגפן יחידה וארבע אמות מהכרם. כמובא במשנה כלאיים ו, ט.

נסכים – דין נוסף הובא בתוספתא מנחות ט, י, שאין להביא לצורך הנסכים יין מענבים שגדלו בגפנים 
שהודלו. בגמרא בבכורות יז, א הובא הטעם לכך, שריח היין משתנה בשל ההדליה.
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הדליית צמחים הוזכרה גם בהלכות סוכה, כשמדלים צמחים שונים על גבי סוכה. אם   - סוכה 
מסכת  במשנה  כמובא  מהקרקע,   לנתקם  יש  כסכך  המודלים  בצמחים  להשתמש  מעוניינים 

סוכה פרק א משנה ד.

ההדליה כיום

הדליה היא פעולה חקלאית מקובלת שנעשית כיום במגוון גדול של צמחים, ביניהם גפן, שעונית 
)פסיפלורה( ומיני ירקות שונים כגון פלפל, עגבניות, מלפפונים ועוד. 

בימינו ההדליה מתבצעת למטרות מספר:

כדי לשלוט על קצב הצימוח ועל אופן הצימוח של העץ; . 1

כיפוף ענפים כדי לשלוט על המאזן ההורמונלי של העץ, פעולות אלו נעשות בעצים כגון . 2
אפרסמון ותפוח; 

וכן . 3 הקרקע  מן  הצמח  את  להרחיק  וכדי  הקטיף  על  להקל  כדי  נעשית  ההדליה  בירקות 
להפחית את ההידבקות ממחלות קרקע שונות. 

יש לציין כי ישנן שיטות הדליה המיועדות גם לאתרוגים, ומטרתן היא שהפרי לא יזוז ממקומו 
ולא יינזק מעלים או קוצים.

הצמחים מודלים על פי רוב על עמודי מתכת שמקובעים לאדמה במרחקים קבועים, וביניהם 
חוטי מתכת או ניילון אליהם קושרים או מדלים את הענפים השונים.
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| זיבול |
פעולת הזיבול הוזכרה בכמה משניות בסדר זרעים, בכמה הקשרים:

ב;  ב,  והמדלעות בערב השביעית כמובא במשנה שביעית  לזבל את המקשאות  הזמן שבו מותר 
הזבל מצטבר בחצרות במהלך השנה ולכן יש צורך להוציאו מהחצר ולהעמידו בערימות, המשנה 
גודל  מבחינת  והן  הזבל  כמות  מבחינת  הן  המותרת,  הזבל  להוצאת  באשר  מקומות  בכמה  דנה 

הערימה, כמובא במשניות אחדות בפרק ג של מסכת שביעית.

הוצאת הזבל התבצעה באמצעות כלים שונים, כמובא בכלאים ט, ד ובשביעית ג, ב. 

הזיבול נעשה גם באמצעות הכנסת בעלי החיים לשטח מסוים, במהלך הרעייה שלהם הם מפרישים 
צואה שתורמת לזיבול השטח. המשנה בשביעית ג, ד דנה בשטח שמותר לגדר ולהכניס לשם את 

בעלי החיים. אגב, השורש של המילה “מרעה” הוא “רעי”.

פעולת הזיבול אסורה בשנת השמיטה מכיוון שהוספת הזבל לקרקע משבחת אותה, ויש בה משום 
איסור עבודת הקרקע האסורה שביעית.

הזיבול אסור גם בשבת, ושיעור ההוצאה הקטן ביותר שעליו עוברים בשבת הוא כדי לזבל קלח של 
כרוב, כמובא במשנה בשבת ח, ה.

הצורך בזיבול

כל צמח שגדל בקרקע צורך מינרלים מרכזיים שחשובים להתפתחותו הנאותה, החל מהצצתו מעל 
 )P( זרחן )N( פני הקרקע וכלה בהבשלה מלאה ונתינת הפרי. בין המינרלים החשובים נמנים חנקן
ואשלגן )K(, חוסר קריטי במינרלים אלו גורם לכך שהצמח לא יתפתח כלל. בשל כך יש לוודא כי 

מינרלים אלו קיימים בקרקע בכמות המתאימה.

דשן  אורגני.  ממקור  ודשן  כימי  דשן  עיקריים:  סוגים  לשני  הדשן  סוגי  את  לחלק  מקובל  בזמננו 
כימי הוא על פי רוב דשן המופק ממחצבי קרקע והוא מיוצר בתהליכים כימיים שונים. זבל ממקור 
הנחוצים  האמורים  המינרלים  קיימים  זה  בזבל  חיים.  בעלי  של  מהפרשות  בעיקרו  מיוצר  אורגני 

להזנת הצמחים. 

נוסף על ההזנה של הצמחים, מקובל כיום כי זיבול של הקרקע משפר את עמידותה מפני סחף, 
מחלות קרקע, ועוד. פיזור הזבל האורגני בקרקע בכמות המתאימה ובעונה המתאימה מונע את 

הצורך של דישון הקרקע במשך השנה בדשנים כימיים.
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| חומץ בן יין |
אחד הביטויים הנפוצים שנהוג להמשילם על בן שאינו הולך בדרכי אביו הוא “חומץ בן יין”.

החמצת היין

היעדרו או נוכחותו של חמצן היא קריטית בתהליך ייצור היין. החלק העיקרי בתהליך ייצור היין 
הוא התסיסה שמטרתה היא הפיכת הסוכרים הקיימים בענבים לאתנול – כוהל. תהליך התסיסה 

מתבצע באמצעות שמרים שונים. 

תוצרי הלוואי של התסיסה הם כוהל שנשאר בתוך היין, ופחמן דו חמצני )CO2( שמשתחרר לאוויר. 
תסיסה זו מעניקה ליין את ייחודו לעומת משקאות אחרים.

כאשר חודר אוויר )חמצן( למערכת, השמרים עוברים לתהליך נשימה מסוג אחר שהתוצר הסופי 
שלו הוא פחמן דו-חמצני ולא כוהל. נוסף על כך מתחילות לפעול שתי קבוצות חיידקים אירוביים 
)אווירניים – שזקוקים לחמצן כדי לפעול( מקבוצת חיידקי החומצה האצטית )Acetic acid( שיוצרים 
פועלות  הן  שעליו  במצע  שונות  אך  אצטית,  חומצה  ליין  משחררות  הקבוצות  שתי  החומץ.  את 
לצורך הפקת אנרגיה. קבוצה אחת מנצלת את הכוהל ואילו השנייה פועלת על הסוכר שנותר ביין. 
שתי קבוצות חיידקים אלו יכולות לפגוע גם ביין מוכן בתנאי אחסון לא נאותים, בעיקר באמצעות 

חדירת אוויר )חמצן( למכלי האחסון, ולגרום להחמצתו.

ביקבים המודרניים ננקטים צעדים שונים במטרה למנוע החמצה, כגון שימוש בנשמים מיוחדים 
לחביות המאפשרים את שחרור דו-תחמוצת-הפחמן הנפלטת בתסיסה אך מונעים כניסת אוויר, 
שמירה על טמפרטורה מתאימה )לכן יקבים רבים נבנו מתחת לפני האדמה(, ועוד. יין עלול להחמיץ 
לא רק בשלבי הכנתו אלא גם כשהיין כבר מוכן לשתייה משום שיין מכיל כוהל וסוכר המשמשים 
כמצע להתפתחות חיידקים מסוגים שונים. נוסף על קבוצות החיידקים שהוזכרו עלולים לפגוע 

ביין גם חיידקים ופטריות הגורמים לריקבון. 

החומצה האצטית יוצרת גם תגובות כימיות עם מתכות שונות, תכונה שהייתה ידועה כבר בעולם 
מכיוון  מתכות  כלי  בתוך  יין  לאחסן  אין  ולכן  שונים,  בדים  צביעת  לשם  בה  והשתמשו  העתיק, 

שהחומצה תיצור ‘שיתוך’1 עם הכלי, ובכך תביא לקלקול היין. 

1 דהיינו חמצון שהוא תגובה כימית )ריאקציה( המתרחשת בין חמצן ומים לברזל, חמצון זה יוצר את החלודה.
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חלד  אל  מפלדת  העשויות  בחביות  או  מעץ  עשויות  בחביות  היין  את  לאחסן  מקובל  בזמננו 
עירוב   ,)Stainless Steel( וכרום  ברזל  של  מתערובת  המורכבת  מתכת  היא  זו  מתכת  )נירוסטה(, 
הוא  היין  הכנת  סיום  לאחר  היין.  לקלקול  הגורם  ‘שיתוך’  תהליך  לבצע   )Fe( מהברזל  מונע  זה 
מועבר לבקבוקי זכוכית שהיא חומר “אדיש”, כך שלא יכולה להתבצע בבקבוקים פעולה כימית, 

והבקבוקים נאטמים באופן הרמטי בפקקי שעם או מתכת כדי למנוע כניסת אוויר.

השפעת הטמפרטורה ושינויי מזג האוויר על היין

מתאר  פליניוס  איכותו.  על  בשמירה  רבה  חשיבות  ישנה  ואחסונו  היין  הכנת  לטמפרטורת 
היין  כדי להגן על  )אזורי האלפים( מחממים את החביות באמצעות מדורות  שבאזורים קרים 

מפני השפעות הקור.

מניחים  או  באדמה,  אותם  טומנים  חרס,  כדי  בתוך  היין  את  משמרים  יותר  ממוזגים  באזורים 
נעשתה  החביות  פתיחת  גם  מקום.  באותו  הקיימת  לטמפרטורה  בהתאמה  גגות,  תחת  אותם 

בזמנים שבהם הייתה טמפרטורה נוחה.

בדברי חז”ל מצאנו התייחסויות להשפעת הטמפרטורה על היין. אוויר או חום הוזכרו כגורמים 
כמה  היין  את  לבחון  יש  ולכן  היין  על  משפיעים  האוויר  מזג  שינויי  היין,  על  השפעה  בעלי 
ג, ח: “בשלשה פרקים בודקין את היין: בקדים של מוצאי  פעמים בשנה, כמובא במשנה גטין 
החג, ובהוצאת סמדר, ובשעת כניסת מים בבוסר”. זמנים אלו הם זמנים שבהם ישנם שינויים 

משמעותיים במזג האוויר, דבר היכול להשפיע על היין. 

קדים של מוצאי החג )חג הסוכות(: רוח קדים היא רוח הבאה מכיוון מזרח )קדם=קדים(. בעונת 
הסתיו )“מוצאי החג”( שכיחות בארץ ישראל רוחות דרום-מזרחיות חמות שמקורן באפיק ים-

סוף )עם ציר מערבי(. רוחות אלה המכונות “שרקייה” גורמות למזג אוויר חם ויבש מהרגיל. 

הוצאת סמדר: מתרחשת בארץ ישראל באביב, בזמן שבו ייתכנו גשמים מחד גיסא, וטמפרטורות 
גבוהות מאידך גיסא. 

היין  ומרתפי  עולה  הטמפרטורה  כאשר  בקיץ  הבוסר  למצב  מגיע  העינב  בבוסר:  מים  כניסת 
הצוננים עלולים להתחמם.

החמצת היין - דיונים בדברי חז”ל

לדיניו השונים. בספרות חז”ל אנו מוצאים  כיין  ואינו מוגדר עוד  יין,  נקרא חומץ  יין שהחמיץ 
גורמים שונים האחראים להחמצת היין או קלקולו: שינויי טמפרטורה ומזג האוויר, העברת יין 

לכלים שונים, טלטול היין, הכנסת שעורים ליין, ריח רע, ועוד. 

כדי למנוע החמצה וקלקול הציעו חז”ל כמה הצעות לאופן האחסון המומלץ:

א. החומר שממנו עשויים כלי האחסון: יש לשמור את היין בכלי חרס ולא בכלי זהב או כסף, או 
בכלים מאוסים.

ניתן לצרוך את  בינוניים, משום שלא  היין בכלים קטנים או  גודל הכלים: עדיף לשמור את  ב. 
כל כמות היין הנמצאת בכלי גדול במשך זמן קצר ולכן הוא נחשף לגורמים מזיקים כמו אוויר 

העלול לגרום להחמצה.
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משך זמן ההחמצה

תהליך ההחמצה נמשך שלושה ימים, בתחילה משתנה ריח היין לריח חומץ ולאחר שלושה ימים 
משתנה גם טעמו, נחלקו התנאים לגבי חבית שהתגלה שהחמיצה, מאיזה שלב חוששים להחמצה 
מהבדיקה  לאחור  אותם  שמונים  או  הקודמת,  הבדיקה  מזמן  הימים  שלושת  את  מונים  האם  זו. 
לאחר  הראשונים  הימים  בארבעים  יין  אגב,  שהקרים.  יין  נקרא  להחמיץ  שהתחיל  יין  הנוכחית. 
דריכת הענבים אינו מתקלקל, כיוון שהוא עדיין בתהליך התסיסה. שיעור ההחמצה יכול להגיע עד 

כדי שיעור של עשרה אחוזים מכלל היין שהוכן.

מקור הערך: אנציקלופדיה הלכתית חקלאית, ערך יין.
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| חממה |
הקדמה

אחת משיטות גידול הצמחים המודרניות היא גידול צמחים בתוך בית צמיחה )חממה(. השאלה 
כיצד יש להתייחס לגידולים הגדלים בחממה מבחינת המצוות התלויות בארץ היא אתגר הלכתי 

משמעותי.

רקע מדעי

המונח חממה מתייחס לסוג מסוים של בית צמיחה. בית צמיחה הוא מבנה שייעודו גידול מיטבי 
של צמחים מסוג מסוים למען מטרה מסוימת. ישנן כמה סיבות עיקריות להקמת בתי צמיחה ובהן: 
1.יצירת אקלים עם טמפרטורה המתאימה לגידול המסוים, כאשר הטמפרטורה בסביבה החיצונית 
אינה מתאימה; 2. הגנה על הצמחים מרוחות, מסופות חול, מברד ומשאר פגעי טבע; 3. הגנה מפני 

חרקים וציפורים העלולים לגרום נזקים ליבול; 4. הקטנת אידוי המים מהצמחייה ומהשטח. 

ישנם סוגים שונים של בתי צמיחה: חממות, בתי רשת, מנהרות עבירות ומנהרות נמוכות לחיפוי 
הצמחים. המבנים עשויים להיות מחומרים שונים: זכוכית, יריעות פוליאתילן )פלסטיק(, רשתות 

מסוגים שונים, ועוד. 

בבתי צמיחה סגורים ניתן לקיים טמפרטורה מבוקרת באופן מלא או חלקי בשיטות שונות. כן ניתן 
גם לשמור על בקרת קרינה, לחות יחסית וריכוז פחמן דו-חמצני. 

הגידול בבתי צמיחה יכול להתבצע בקרקע או במכלים, עם סוגי מצע גידול שונים, ואף גידול ללא 
מצע כגון גידול בתמיסה זורמת )הידרופוניקה – Hydroponics( ובשיטות ערפול ללא מצע.

יתרון הגידול בבתי צמיחה לעומת גידול בשטח פתוח הוא ביכולת אספקה של תוצרת חקלאית 
)ירקות ופרחים( באופן רציף בכל עונות השנה, ולא רק בעונות שבהן תנאי מזג האוויר מאפשרים 
זה  בגידול  הלכתיות.  מסיבות  גידול  הוא  צמיחה  בבתי  גידול  של  נוסף  סוג  הפתוח.  בשטח  גידול 
המטרה בהקמת המבנה היא למנוע באופן מוחלט חדירה של חרקים לתוך בית הצמיחה, גם אם 
ייווצרו כתוצאה מכך תנאי גידול נחותים בהשוואה לגידול מחוץ למבנה, וכן גדול בשמיטה, כפי 

שיפורט להלן.
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דיון הלכתי

בויקרא פרק יט ישנם שני אזכורים שונים של המצוות התלויות בארץ; אזכור אחד מובא שם 
בפסוק כג: “וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה 
לכם ערלים לא יאכל”, האזכור האחר מופיע שם בפסוק יט: “שדך לא תזרע כלאים”. יש לדון 
אם חיובי המצוות הללו תלויים דווקא בארץ ישראל ואין משמעות לסוג המקום שבו הצמחים 
גדלים, כפי שאפשר ללמוד מהמילה “ארץ”, או שמא יש משמעות גם לסוג מקום הגידול, כפי 

שאפשר ללמוד מהמילה “שדה”.

ההשלכה המעשית של שאלה זו היא חיובם של צמחים הגדלים בתוך הבית במצוות התלויות 
בארץ. 

להלן דינים אחדים:

שמיטה
נוגע למצוות השמיטה נאמרו בתורה שתי לשונות: בויקרא כה, ב חיוב השמיטה נתלה בארץ: 
“ושבתה הארץ שבת לה’”. בהמשך הפרק, בפסוק ד, מובן שחיוב השמיטה נתלה דווקא בשדה: 
“שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור”. הפוסקים נחלקו מה דינם של גידולים בחממות. יש הסוברים 
שדין החממות הוא כדין הבית, ולכן מותר לעשות בהן מלאכות שונות בשמיטה, ויש הסוברים 
שחממה אינה כבית, ומותר לעשות בה מלאכות רק בתנאי שהיא אינה מהווה בית גידול מיטבי 

לצמחים.

לפי דין נוסף שהובא במשנה שביעית ב, ד, מותר לעשות בתים לנטיעות עד ערב השמיטה, גם 
בזמן תוספת שביעית, אך אין לעשותם בשמיטה. לפי אחד ההסברים, הבתים הללו הם מבנים 

שנעשים מסביב לעץ או מעליו כדי להגן עליו מהשמש.

תרומות ומעשרות
בירושלמי ערלה א, ב הובא שעץ הנטוע בתוך בית פטור מן המעשרות, משום שהתורה תלתה 
שצמחים  הסוברים  ישנם  לכן,  בשדה.  הצמחים  של  בגידולם  והמעשרות  התרומות  חיוב  את 
הגדלים בבית פטורים מתרומות ומעשרות. עם זאת, ישנם הסוברים שיש לחייב אותם מדרבנן 
בהפרשת תרומות ומעשרות. ההלכה הרווחת היא שיש להפריש גם ממה שגדל בבית, במיוחד 

כשזו דרך הגידול הרגילה של הצמח. 

מהם  להפריש  מחייבת  לבית  טבל  פירות  שהכנסת  הוא  ומעשרות  לתרומות  ביחס  נוסף  דין 
בתרומות  אותם  מחייבת  אינה  גגו  או  הבית  חלונות  דרך  הכנסתם  אולם  ומעשרות,  תרומות 

ומעשרות. 

כלאיים
איסור כלאי הכרם תלוי בהגדרת המקום ככרם, ואינו תלוי בהכרח בהגדרת “ארץ” או “שדה”, 
ולכן גם בבית איסור כלאי הכרם הוא מן התורה. נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בירושלמי האם 

אדם שזרע בתוך חורבה שני מיני זרעים עבר על איסור כלאי זרעים. 

ערלה
דיני ערלה חלים גם על צמחים הגדלים בתוך בית, משום שבויקרא יט, כג נאמר: “וכי תבואו אל 
הארץ ונטעתם כל עץ מאכל”. מהפסוק מובן שחיובי ערלה תלויים בכך שהצמח גדל בארץ, ואין 

משמעות למקום המסוים שבו הוא נטוע. וכך סובר הרמב”ם למעשה בהלכות מעשר שני י, ט.
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| חרוב |
Fabaceae - משפחה: הקטניות  Ceratonia silique :שם מדעי  Carob, Locust tree  :אנגלית

כללי
נזכר רבות במשנה ובתלמוד ובמקורות חז”ל השונים. ממצאים  נזכר בתנ”ך, אך הוא  החרוב אינו 
ארכיאולוגיים מצביעים גם כן על הימצאות חרובים בארץ ישראל מתקופת בית שני ואילך. חרובים 
גדלים בארץ לאורך החוף, בהר, בשפלה ובעמקים. באזורים מסוימים החרוב נפוץ מאוד, ואף חברת 

הצומח נקראת על שמו: “חברת החרוב ואלת המסטיק”. 

שמות של כמה יישובים בארץ קשורים לעץ החרוב ולפריו. בין אלה הוא מגדל חרובא, וכפר חרובא 
שמקומו מזוהה בדרום רמת הגולן, ועל-שמו נקרא הקיבוץ כפר חרוב. 

כיום אין מטעי חרובים רציפים נפוצים בישראל. קק”ל משלבת נטיעת עצי חרוב בתוך יערותיה 
באזור השפלה ובמורדות המערביים של הרי יהודה, בירושלים, בכרמל ובגליל. בחורש הים תיכוני 
צומחים עצי חרוב שנשתמרו מן העבר או שנזרעו באופן טבעי במהלך השנים. השימוש המסחרי 

בפירות החרוב לא רב, עושים בו שימוש בעיקר צרכני מזון הבריאות. 

החרוב הוא עץ ירוק עד בעל נוף רחב ומרשים בגודלו וביופיו, אשר מגיע לגובה של עד כ- 10 מ’. 
מבתי  מאכל,  אילנות  של  מההרחקה  כפולה  יתרה,  הרחקה  הצריכו  שורשיו  ונפח  העץ  של  גודלו 
העיר ומבורות המים שמא יזיקו, וכן יש לגזמו במקרה שהוא מצל על חלקה שכנה כמובא במספר 

משניות במסכת בבא בתרא.

החרוב אף הוזכר כאחד העצים שהיו רגילים להשתמש בהם לצורך עצי המערכה כמובא בגמרא 
במסכת תמיד כט, ב. 

לחרוב ערך תזונתי וקלורי גבוה והוא יכול לספק את הצרכים התזונתיים של האדם במשך פרקי זמן 
ארוכים.

אזכורו בסדר זרעים
במשנה בפאה ב, ד הובא שבשל גבהו הרם של החרוב, שניתן לראותו ממרחק רב, אפשר להשאיר 
פאה אחת בלבד מכל החרובים שבעיר, בשונה מזיתים שמהם יש להשאיר פאה מזיתים שבכל צד.

במשנה במסכת כלאיים א, ב הוזכר החרוב כמין שאינו כלאיים עם פול המצרי, במקרה זה לא מדובר 



30

באילן, אלא בסוג של ירק שפירותיו דומים לחרוב. לדעת ז’ עמר כנראה מדובר בלובית ארוכת 
תרמיל.

יב  ה,  שביעית  בתוספתא  מובא  ולכן  בשלכת(  נושרים  אינם  )שעליו  עד  הוא עץ ירוק  החרוב 
שמכיוון שעליו מצויים על העץ כל השנה לא ניתן להבחין בין עלים הקדושים בקדושת שביעית 

לעלים שאינם קדושים ולכן אין חובה לבערם בזמן הביעור.

חיוב החרובים בתרומות ומעשרות: בירושלמי מעשרות א, א למדה הגמראמכך שהתורה כתבה 
תרומות  בהפרשת  חייבים  האילן  פירות  כל  שלא  העץ  פרי  בסתמא  כתבה  ולא  העץ”  “מפרי 
ומעשרות, ולכן חרובי שיטה וצלמונה וחרובי גדירה פטורים. נחלקו הרמב”ם והראב”ד בהלכות 

מעשר פרק א אם פטור זה הוא ביחס לכל החרובים, או רק לחרובים שהוזכרו בירושלמי. 

אחד  לתת  שיש  הגדירו  חז”ל  שהוא,  כל  הוא  לכוהן  המיועדת  גדולה  תרומה  שיעור  מהתורה 
מקפיד  אינו  שאדם  מכיוון  החרוב,  של  במקרה  משישים.  אחד  או  מחמישים  אחד  מארבעים, 
עליו וכנראה לא מדובר בפרי חשוב השיעור שיש לתת ממנו הוא השיעור הקטן ביותר – אחד 

משישים.

פריחת החרוב
וזהו  בסתיו,  העיקרית  פריחתו  חרקים.  אליו  המושך  וחזק  אופייני  ריח  מדיפים  החרוב  פרחי 
באשכולות  ערוכים  צהובים,  או  אדומים  הפרחים  זה.  במועד  שפורח  תיכוני היחיד  הים  העץ 
זו אופיינית לעצים  ויותר ולעיתים אף על הגזע. תופעה  או בשיבולים על ענפים בני שנתיים 

טרופיים.

התפרחת של החרוב נקראת “לולבי החרובים”, תפרחת זו עשירה בחלבונים וראויה למאכל על 
ידי כבישתה ביין או בשמן כמובא במשנת שביעית ז, ז. יש לעובדה זו כמה השלכות: אכילתם 

ביום כפור, קנייתם בכסף מעשר שני, קדושת שביעית, ועוד.

שלב  את  מין  בכל  קבעו  חז”ל  הפירות,  את  להפסיד  לגרום  שאין  דין  קיים  שביעית  בהלכות 
התפתחות הפרי שבו אסור לחתוך את העץ מכיוון שבכך הוא גורם להפסדת הפרי, בחרובים 

שלב זה נקרא “משישלשלו”, כמובא במשנה שביעית ד, י, ומדובר בחנטה. 

פרי החרוב
לאחר ההאבקה מתפתח תרמיל מוארך וקשה שאינו נפתח. במשך החורף הפרי קטן ורק בתחילת 
הקיץ הוא מגיע לגודלו הסופי ולצורתו כתרמיל בשרני בלתי נפתח שאורכו כ- 20 ס”מ ורוחבו 
התרמילים  על  מופיעים  בתחילה  יולי-אוגוסט,  בחודשים  מסתיים  ההבשלה  תהליך  ס”מ.  כ-2 
לחום-כהה  הופך  הפרי  צבע  ובהמשך  ג.  א,  מעשרות  במשנה  כמובא  כהים,  כתמים  הירוקים 
עונת  נקרא  ומעשרות  תרומות  בהפרשת  הפירות  את  המחייב  הגידול  שלב  כולו.  חום  ועוקצו 

המעשרות. בחרובים, שלב זה הוא “משינקדו”, כשיתחילו להתהוות על הפרי נקודות שחורות.

היו שנהגו לייבש את הפרי בציבורים בשדה או בראש הגג. הפירות מבשילים בדרך כלל בעונה 
אחת בכל הארץ, אי לכך הביעור שלהם בשנה השמינית הוא גם כן בזמן אחד, בשונה מעצים 
הביעור  זמן  הוא  החרובים  ביעור  זמן  שונים.  גידול  אזורי  לפי  מתבצע  הביעור  שבהם  אחרים 

המאוחר מבין הפירות.

תכולת המים בפרי היבש והבשל נמוכה למדי ואולי מכאן שמו חרוב – יובש = חרבה, אם כי יש 
הסבורים שהשם ניתן על שום דמיון הפרי לחרב. הפרי מבשיל לאחר כשנה.
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זרעי החרוב מעוגלים, צבעם חום, קליפתם קשה מאוד, ומרקמם חלק. הם בעלי משקל זהה בדרך 
כלל, בין 0.18 – 0.21 גרם, הם אינם מאבדים מים ומשקלם נשאר קבוע. עובדה זו הפכה אותם בימי 
קדם למידה אוניברסלית. ייתכן כי בימי המקרא הזרע נקרא גרה או קראט. זהו מקור המילה קראט 
)KARAT(, שהיא יחידת משקל )חמישית הגרם – 200 מיליגרם(, המשמשת עד היום להערכת מתכות 
יוקרה ואבנים טובות. מלבד הזרעים שבתוכו, מכיל התרמיל עסיס מתוק הנקרא “דבש חרובים”. 

הפרי נאכל ע”י בהמה ואדם ונחשב כמאכל עניים וחייב מעשרות )מעשרות ג, ד; דמאי ב, א(. 

מקור הערך: אנציקלופדיה הלכתית חקלאית ערך ‘חרוב’.
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| כמון |
הכמון הוזכר במשנת דמאי ב, א כאחד מהמינים שאם נרכשו בחוץ לארץ יש להפריש מהם מעשרות 
מקום  בכל  דמאי  מתעשרין  דברים  “ואלו  לארץ:  בחוץ  גדל  שהוא  לתלות  ניתן  ולא  “דמאי”,  מדין 

הדבילה והתמרים והחרובים האורז והכמון האורז שבחוצה לארץ כל המשתמש ממנו פטור”.

בירושלמי מבואר שאין הכוונה לכל סוגי הכמון, אלא רק לכמון שניתן להבחין באופן מיוחד שגדל 
בארץ ישראל  )לשון הירושלמי היא שכמון שגדל בקיפרוס – מקום בחו”ל – הוא “עקום”, לעומת 

הכמון שגדל בארץ שהוא “ישר”(.

הכמון הוזכר גם במשנת תרומות י, ד, כצמח שמוסיפים אותו לאש שמבעירה את התנור, והוא נותן 
טעם בפת. במקרה שנתנו כמון של תרומה בתוך התנור, הפת עצמה לא מקבלת את דין התרומה 
מכיוון שהפת לא קלטה את טעם הכמון אלא רק את ריחו: “תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה 

בו הפת מותרת שאין טעם כמון אלא ריח כמון”.

הכמון הוזכר בספר ישעיהו )כח, כה( כחלק ממשל האיכר שמתאר את תהליך הכנת הקרקע לזריעה, 
ואת הזריעה עצמה. הרד”ק ביאר מדוע הכמון נזכר במשל זה: “והפיץ קצח וכמון – כי לכל אחד מן 

הזרעים יש משפט היאך יזרע והקצח והכמון צריך לזרען במקום שהעפר כתות הרבה ודק מאד”.

במשנה בשבת מוזכר שימוש נוסף בכמון: מניחים את הכמון יחד עם איספלנית על מקום המילה 
כדי לרפא את פצע המילה.

זיהויו של הכמון
 Cuminum ,הפרשנים השונים תמימי דעים כי הכמון שהוזכר במשנה הוא צמח הכמון שמוכר לנו כיום

)הסמוך  עתלית-ים  הארכאולוגי  באתר  הוא  לכמון  ביותר  המוקדמים  הממצאים  אחד   .cyminum
לעתלית(. זרעי כמון אף נמצאו במספר אתרים ארכיאולוגיים בסוריה ובמצרים. 

תיאורו של הכמון
הכמון הוא צמח תבלין חד-שנתי ממשפחת הסוככיים. תפוצתו הטבעית היא ממרכז אסיה. הכמון 
כצמח תרבות צריך קיץ ארוך של כשלושה עד ארבעה חודשים עם טמפרטורת יום של 30 מעלות 

בממוצע. 
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גזורים או מנוצים.  30–50 ס”מ, דומה בצורתו לצמח הקימל ועליו  הכמון צומח עד לגובה של 
הפרחים הם קטנים ולבנים או ורודים. הפירות הם דו-זרעונים בצורת סהר וגודלם כ-2 מילימטר. 
צמח הכמון צומח במקומות חמים ובשמש מלאה, בקרקע חולית ומנוקזת היטב. פירות הצמח 

משמשים להפקת תבלין הכמון )בכל פרי יש זרע אחד(.

.)cuminaldehyde( המרכיב העיקרי בשמן האתרי של הכמון הוא קומינל
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| כפר עזיז |
במשנה במסכת כלאיים פרק ו משנה ד מובא: “מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר 
עזיז והראהו גפן מודלה על מקצת תאנה... העלהו משם לבית המגנייה והראהו גפן שהוא מודלה 

על מקצת הקורה וסדן של שקמה ובו קורות הרבה”.

כפר עזיז מזוהה כיום כ”ח׳רבת אל עזיז” )חרבת כפר עזיז( מדרום לכפר יטא הסמוך לחברון, וככל 
הנראה “בית המגניה” הוא שם מקום הקרוב לכפר עזיז. לדעת ז’ ספראי מדובר בחרבת אל-מנטאר 
בבתי  שמדובר  סובר  ארנון  נ’  בכפר.  שגרה  מסוימת  משפחה  בית  או  עזיז,  אל  לחרבת  הסמוכה 

מערות שנחצבו בסלע, כמקום הגנה ומסתור מפני פולשים )מגנייה מלשון הגנה(.

כפר זה סמוך לעיר יוטה, אחת מהערים שירש שבט יהודה בכניסה לארץ )יהושע טו, נה(, ולאחר 
מכן ניתנה כאחת מתשע ערי הלויים )יהושע כא, טז(.

המבנים  של  ניכרת  השתמרות  בצד  חדשים  מבנים  מעט  בה  יש  גבעה.  בפסגת  נמצאת  החורבה 
העתיקים. מבנים רבים בנויים אבני גזית ואבנים מסותתות ומוחלקות. במרכז החורבה יש מבנה 
גם  במקום  נמצאו  אחרים.  חלקים  פזורים  ומסביב  במקומם,  נמצאים  מעמודיו  שניים  ציבורי. 
רחובות, גתות, בתי בד, שרידי בנייה וחרסים מתקופת התלמוד )התקופה הביזנטית(. בקרבת מקום 
המלמד  דבר  גלוסקמאות,  שברי  וכן  בסלע,  חצובות  מדרגות  ולפניה  קדומה  קברים  מערת  ישנה 
על התאוששות האזור לאחר מרד בר כוכבא. עוד נמצאו שרידי מבנה ציבורי מרכזי, בעל עמודים, 

שכנראה היה כנסייה. 

ישנם הסוברים כי שילוב זה בין ממצאים יהודיים במהותם לבין ממצאים נוצריים במהותם מלמד 
בר  וכישלון מרד  בית שני  כולו במאות השנים לאחר חורבן  על תהליך ההתנצרות שעבר האזור 

כוכבא. 

עובדה מעניינת מציין מ’ פרידמן בביאורו לקטע מן הגניזה הקהירית הדן ביהודים אנוסים ששלחו 
גיטין לנשותיהם, וייתכן שהצורך בכך נבע מעובדת הפיכתם לנוצרים:

8] מ]עשה גדול בני אדם שהיו ישראל

9] ויצ]או ידי עולמן אונ{ו}סין ביד הגוים 

10] והיו] לבני אדם מיהו נשים באפרכייה 

11] א]חרת בין ישראל ולא יכלו לצאת 

12] ל]עולם...

כיום כיום כפר עזיז נמצא בשטח A ואסורה הכניסה אליו לישראלים
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ביבליוגרפיה
ד’ שר אבי, יהודים ונוצרים בדרום הר חברון לאור החפירות בחורבת יתיר, תשנ”ה-תשנ”ט.
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| כרוב |
Brassica oleracea var. Acephala  :שם מדעי  Kale  :שם עברי: כרוב עלים  שם באנגלית

הכרוב המוכר לנו הוא ירק ממשפחת המצליבים שעבר תהליך של ברירה למינים שונים שתוצאתו 
בהם.  הנאכל  בחלק  גם  אלא  בצורתם  רק  לא  מזה  זה  מאוד  השונים  מגוונים  חקלאיים  זנים  היא 
בכרוב העלים, כרוב ראש וכרוב הניצנים נאכלים העלים ואילו בכרובית ובברוקולי נאכלת התפרחת. 

בכרוב הקלח )קולורבי( נאכל הגבעול לפני התקשותו.

מחזור החיים של הכרוב הוא דו-שנתי. בשנה הראשונה גדלים בתחילה העלים בצורה חופשית, 
שאנו  כפי  )הכרוב  ה”קולס”  להיווצר  ומתחיל  להיפתח  מפסיקים  העלים  שבועות  מספר  לאחר 
מכירים, החלק הנאכל(. במקרה שמעוניינים לייצר זרעים מהכרוב משאירים לשנת גידול שנייה, 
בשנה זו הכרוב פורח ונוצרים הפרי הבוטני והזרעים )בגידול בשנה השנייה ה”קולס” בדרך כלל מר 

ואינו משמש לאכילה(.

ההגדרה של הכרוב כמין הביולוגי הנקרא בשם זה בימינו ברורה למדי, אך לגבי הזן הספציפי קיימת 
מחלוקת בין הפרשנים השונים.

מתיאורי הכרוב בספרות חז”ל משתמע שהכרוב היה כרוב העלים בעל הגבעול המפותח )קלח( 
שבראשו צמחה שושנת עלים. זן זה נקרא ברומית “קאוליס” ובלשון המשנה קולסי כרוב, או קולחי 

כרוב. בכרוב העלים נאכלו הן העלים והן הגבעול שנקרא, לדעת י’ פליקס, “אספרגוס”.

הכרוב הוזכר בסדר זרעים בכמה משניות:

במשנת כלאיים א, ג נאמר “הכרוב והתרובתור אינם כלאים זה” י. פליקס מזהה את הכרוב ככרוב 
העלים, ואת התרובתור ככרובית. 

במשנת ערלה ג, ז, הכרוב נמנה עם ששת הדברים שהם חשובים כשלעצמם ואינם בטלים.

במשנת שביעית ט, א הובא שלדעת רבי שמעון כל הספיחים מותרים, חוץ מספיחי הכרוב, מכיוון 
“שאין כיוצא בהם בירקות שדה”. בביאור דברי רבי שמעון נחלקו המפרשים, יש המבארים שכרוב 
גדל רק בצורה חקלאית מסודרת ואינו גדל בר, לכן ודאי הוא שכרוב שמגיע בשמיטה ודאי נזרע 
על ידי אדם. הסבר נוסף הוא שהצימוח של הכרוב הוא מהיר מאוד ואי אפשר להבחין בין כרוב 
שהתחיל לצמוח לפני השמיטה לבין כרוב שהחל לצמוח לאחריה, ולכן יש חשש שאנשים יזרעו 

כרוב בשמיטה ויאמרו שהוא שייך לשנה השישית.

הכרוב שהוזכר במשנה היה גידול רב-שנתי שגידלו אותו הן כגידול בעל והן כגידול שלחין. כמובא 
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במשנה )תרומות י, יא(: “רבי שמעון אומר כרוב של שקיא עם כרוב של בעל אסור מפני שהוא 
בולע”. ביארו הפרשנים שכרוב של שקיא הוא כרוב שגדל בשדה שלחין שיש להשקותו וכרוב 
של בעל גדל ללא השקיה. ההבדל בשיטת הגידול משפיע על אופי הכרוב, כפי שפירש למשל 
הרא”ש: “כרוב של שקי - הגדל בארץ יבשה שצריך להשקותה אם בשלו עם כרוב של תרומה 
הגדל בארץ לחה שאין צריך להשקותה אסור דשל שקי מחמת יבשותו הוא בולע”.בחז”ל מצאנו 
עוד אזכורים רבים שמלמדים על חשיבותו ומרכזיותו של הכרוב: הכרוב הוא מאכל שמזין את 
מחוליו  החולה  את  שמרפאים  דברים  מ”ששה  אחד  והוא  רפואיות,  סגולות  בעל  והוא  האדם 
)כתובות קיא,  גדול ומשמעותי כדברי רבי שמעון בר תחליפא  ורפואתו רפואה”. מדובר בפרי 
ב(: “קלח של כרוב הניח לנו אבא, והיינו עולים ויורדים בו בסולם”, וכן לדעת רבי יוסי בר חנינא 
)פסחים לט, ב( קלח של כרוב שהוקשה )= שהתעבה( אין לזרוע סמוך לו צמחים אחרים בשיעור 

של בית רובע, כשיעור ההרחקה הנדרש בין שני מיני תבואה.

בתוספתא הובא שהשתמשו בעלי הכרוב גם כדי לכסות את הפירות והירקות בתוך הסל.

ביבליוגרפיה

אנציקלופדיה לחקלאות, חלק ב עמ’ 396, מהדורת 1972

מ’ רענן, פורטל הדף היומי, כרוב עלים וקולחי כרוב.
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| נמלה |
Messor ebeninus :שם מדעי   Black Harvester Ant :שם עברי: נמלת קציר שחורה   שם באנגלית

הנמלה הוזכרה בכמה הקשרים בסדר זרעים, במסכת פאה. בפרק ב משנה ז, הנמלה הוזכרה כבעל 
מן  פאה  להשאיר  צורך  אין  זה  במקרה  נקצרת.  התבואה  וכך  השיבולים,  קנה  את  שמכרסם  חיים 

השדה מכיוון שהקציר לא נעשה על ידי הבעלים. 

המשנה בפאה פרק ד משנה יא דנה למי שייכים הגרעינים שהצטברו ב”חורי הנמלים”, האם הם של 
בעל הבית, או שמא הם של העניים, והנמלים אספו אותם מהשיבולים שנפלו על הקרקע במהלך 

הקציר, שדינם כ”לקט”.

בירושלמי מובאת חלוקה בין הגוונים השונים של החיטים בקיני הנמלים, המלמדים על כך שהקינים 
הם רב שנתיים. 

הנמלים  בחורי  שנמצאו  חיטים  שלפיו  נוסף  דין  הובא  ז  משנה  ה  פרק  מעשרות  במסכת  במשנה 
מהערימה,  שנלקחו  כחיטים  דינם  ומעשרות,  תרומות  בהפרשת  שהתחייבה  לערימה  הסמוכים 
החיטים הנמצאות בחורים אלו שייכות לבעלים ואין לקחתם ללא רשותם כמובא בתוספתא פאה 

ב, טז.

מאפייני נמלת הקציר
בין  בעולם  מונה  זו  משפחה  השייכת לסדרת הדבוראים.  חרקים  של  גדולה  משפחה  הן  הנמלים 
160 מינים. התיאורים השונים במקורות מאפשרים להגדיר   – כ  ובארץ  – 14,000 מינים  ל   12,000
קבוצה מצומצמת יותר והיא הסוג נמלת הקציר. סוג זה מונה בארץ כ – 15 מינים והוא הבולט ביותר 
בנוף הארץ. מין נמלה זה הוא מהנפוצים ביותר בישראל וידוע בזכות קיניו הגדולים והמרשימים, 
זו  נמלה  בישראל  אפריקה.  ובצפון  באסיה  רבים  במקומות  נפוץ  המין  שלו.  המזון  אגירת  ומנהגי 
נפוצה בחלקים נרחבים של הארץ. נמלת הקציר השחורה פעילה בעיקר בקיץ. היא ניזונה מפירות 

וזרעים שהיא אוספת במשך הקיץ. בחורף היא עוסקת בעיקר בתחזוקת הקן. 

קיני הנמלים
נמלת הקציר השחורה חיה במושבות גדולות, שיכולות למנות עשרות אלפי פריטים. ניתן לזהות 
את קיני נמלת הקציר על פי גורן מוקפת פסולת )אדמה, מוץ, ופגרי נמלים( הנמצאת בפתח. לעיתים 
לקן אחד יש כמה פתחים. בניגוד למינים רבים אחרים, היא נשארת באותו קן במשך שנים רבות. 
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מסיבה זו, וגם בגלל סיבות אחרות )כגון גודלה של הנמלה, ריבוי הפריטים בקן, והזמן הרב שהיא 
משקיעה בחפירה(, קיניה של נמלת הקציר יכולים להגיע לגודל עצום, ולעומק של עד שלושה 
אופקיות  הסתעפויות  לה  ויש  מטה,  כלפי  היורדת  גדולה,  אנכית  כמחילה  בנוי  הקן  מטרים. 
רבות המשמשות לצרכים שונים. נמלת הקציר השחורה ממיינת את סוגי המזון שלה למחילות 
והוולדות. במחילות  ולמגוריה של המלכה  שונות. מחילות אחרות משמשות כמאגרי פסולת, 
העליונות יותר, החשופות יותר לקור, למזיקים, טורפים ושיטפונות, נמצאים הפסולת והזרעים 
הלא-מקולפים. בקומות התחתונות והמוגנות יותר חיות הנמלים עצמן, ונמצאים מאגרי המזון 
הגדולים. בתוך המושבה קיימת חלוקת תפקידים ברורה בין הפרטים המאורגנים ב”מעמדות” 
ובגודל. ארגון חיי מושבת הנמלים מתבצע בעזרת תקשורת  זו מזו במבנה  )קסטות( השונות 

כימית עדינה והדדית בין הפועלות ובין המלכה.

פרומונים
הנמלים נעות בשיירות ארוכות לאורך שבילים ומובילות זרעים שאותם הן אוגרות בקן מתחת 
לפני הקרקע. מינים רבים של נמלת הקציר מפרישים פרומונים )חומרים כימיים דמויי הורמונים( 
כדח לסמן לחברי המושבה את המסלולים למקורות המזון. נתיבים אלו נקראים “שבילי ריח” 
וחזור. בניית שבילי הריח בעזרת הפרומונים אפשרית אך  ולאורכם מתרוצצות הנמלים הלוך 
ורק על פני קרקע יבשה לחלוטין, שיירות הנמלים הבולטות לעין עשויות היו להוות סימן לכך 
ניתן להשתמש במעיין הסמוך כמובא בתוספתא  שהקרקע באזור מסוים יבשה לחלוטין ולא 

)פרה ט, לב(.

שיטה מעניינת להדברת הנמלים מובאת בגמרא במועד קטן. לפי שיטה זו כדי להשמיד נמלים 
שמזיקות לשדה יש לקחת נמלים מאזור גידול אחר ולהכניסן לחור שבו נמצאות הנמלים שלא 

מעוניינים בהן.

פרטים של מינים שונים של נמלים מסוגלים לזהות את קרובי משפחתם ושותפיהם לקן בעזרת 
הריח. לכל מושבה יש ריח אופייני, המגיע מהפרשות המכסות את השלד החיצוני של הנמלים 
ומועשרות בפחמימן ספציפי. כל נמלה שנכנסת למושבה ואינה מדיפה את הריח האופייני של 
המושבה תותקף על ידי שאר הנמלים במושבה. לדברי רש”י התוקפנות שמגלות הנמלים כלפי 
פרטים זרים קשורה לעפר המובא איתם, ובלשונו: “וחונקין זו את זו –  מפני שמריחין את העפר, 

ואין מכירין באותו עפר”. 
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| סוס |
Equus caballus :שם מדעי Horse :אנגלית

הסוס הוא בהמה ממשפחת הסוסייםEQUIDAE -, משפחה של בעלי חיים בעלי פרסה )פרסתנים( 
בעלי  וחמור.  פרא  סוס,  הזברה,  הבית,  חמור  כמו  לו  קרובים  חיים  ובעלי  הבית  סוס  את  הכוללים 
חיים אלו אינם חיים כיום בר בארץ. בעלי חיים אלו חיים בעדרים, פעילים כל היממה, ישנים מעט 

ובעמידה. כל מיני הסוסיים דומים זה לזה במבנה גופם.

המאפיינים המרכזיים של הסוס הם רגליים דקות, ארוכות וחזקות שסיגלו אותו לריצה מהירה. בכל 
רגל נותרה האצבע האמצעית, שעליה הולך הסוס, יתר האצבעות מנוונות, ונותרו מהן רק שרידים. 
תכונה זו מקלה על התנועה ועושה אותה בטוחה יותר. פרסה קרנית חובשת את הפרק האחרון של 

האצבע היחידה.

ארוך  הזנב  צפופה.  שיער  רעמת  ונושא  צדיו,  משני  ופחוס  ארוך  צווארו  יחסית,  קטן  הסוס  ראש 
כך  לשם  ועוד.  רכיבה,  מלחמה,  משא,  חריש,  כגון  לעבודה,  ששימשה  בהמה  הוא  הסוס  ושעיר. 

טופחו גזעים רבים מאוד בהתאם לצרכים השונים. ביותו החל באירן ובמרכז אסיה.

בארץ השתמשו מראשית הקמת היישוב בסוסי רכיבה ובסוסי עבודה, שמספרם הגיע לשיא בשנות 
הקמת המדינה, אך מאז ירד בתלילות. כיום נותרו בישראל, כמו בכל הארצות המפותחות, כמעט רק 

סוסים המיועדים לרכיבה ספורטיבית. 

הסוס נזכר במקרא פעמים רבות, כמין בהמה חשובה המשמשת למשא, לעבודה, לרכיבה, ובמיוחד 
כרכב מלחמה )כגון במצרים “סוס ורכבו רמה בים”; לפני הכניסה לארץ נאמר דברים כ, א: “כי תצא 

למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך”. 

כשאר החיות במשק היווה גם הסוס חלק מהרכוש, וסימל את המעמד הגבוה.

חלק מהאיסורים המוטלים על המלך הוא לא להרבות סוסים. בתרגום יונתן לדברים יז, טז מפורש 
שהטעם לאיסור הוא שמא ירכבו ׂשריו על הסוסים ויתגאו ויתבטלו מִדברי תורה ויתחייבו חובת 

גלות לִמצרים.

הסוס הוזכר במשנת כלאיים )א, ו( כמין שהוא כלאיים עם הפרד. וכן נאמר שאין לרתום סוס לקרון 
ששור מושך אותו מכיוון שיש בכך משום איסור “לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו”.
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הסוס והחמור הם בעלי חיים קרובים מבחינה גנטית ולכן הם יכולים להתעבר זה מזה. הוולד 
נקרא פרד, או “יימים”, וגודלו תלוי בעיקר באם. לפרד יש כל איברי הרבייה אך הוא אינו יכול 
להיות פורה מפני שיש לו מספר כרומוזומים אי-זוגי )63(, שכן לסוס יש 64 כרומוזומים ולחמור 
– 62 )הוולד מקבל מחצית הכרומוזומים מכל הורה – 32 ועוד 31(. עם זאת יש עדויות היסטוריות 

על כך שהיו כמה פרדות פוריות.

אף שהרבעה זו אסורה לפי ההלכה, מכל מקום מותר ליהנות מהוולד, וכן מותר להרביע את כל 
הוולדות שאימותיהם הן מאותו מין, אף על פי שהאב הוא ממין אחר. כמובא במשנת כלאיים 
א, ד: “כל הנולדים מן הסוס אף על פי שאביהן חמור מותרין זה עם זה... אבל הנולדים מן הסוס 
עם הנולדים מחמור אסורים זה עם זה”. אומנם לדעת חכמים בתוספתא כלאיים )ליברמן( ה, ה 

“כל הפרדות מין אחד הן”.

“פטר  נזכר  שבתורה  מכך  נלמד  זה  דין  מבכורה,  פטור  מסוס  שהתעברה  מאתון  שנולד  בכור 
חמור” כמה פעמים, למדו חז”ל שרק מי שאביו ואימו חמור – חייבים בבכורה, כמובא במשנה 

בבכורות א, ב.

יש עוד להוסיף כי אחת הדוגמאות שהובאו בחז”ל לשינה קצרה ורדודה היא שנת הסוס. סוסים 
מסוגלים לנמנם ולהיכנס למצב שינה קלה תוך כדי עמידה. הדבר מתאפשר בזכות “מתקן תמיכה” 
ברגליהם המאפשר להם להרפות את שריריהם ולנמנם מבלי להתמוטט. ברגליים הקדמיות נכנס 
“מתקן התמיכה” לפעולה באופן אוטומטי כאשר השרירים מתרפים ואילו ברגליים האחוריות 
הדבר נעשה על ידי שינוי מיקום הירך באופן הנועל את עצם הפיקה במקומה כך שהתכופפות 
הרגל נמנעת. בניגוד לאדם הסוסים אינם זקוקים לפרק זמן של שינה יציבה ובלתי מופרעת אלא 

מסתפקים בפרקי זמן קצרים ורבים של מנוחה. 

ביבליוגרפיה:
א’ דיין, החי במקרא, אבני חפץ, תשע”ז, עמ’ 111.

א’ יצחק, החי והצומח של ארץ-ישראל: כרך 12, רעננה, 1988, עמ’ 244. 
מ’ לבנה, לקסיקון החי והצומח של ארץ ישראל – בעלי חיים, כרך 2, רעננה, 1995, עמ’ 131.

מ’ רענן, פורטל הדף היומי, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס – סוס.
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| פול הלבן |
כללי

פול הלבן הוא צמח שהוזכר בכמה משניות מסדר זרעים:

א. אפשר לאכול גם את עליו וגבעוליו בעודם צעירים, ולכן יש להפריש תרומות ומעשרות גם מהם 
כמובא במשנה מעשרות ד, ו. 

ב. הוא מותר בזריעה סמוך לשעועית ואין בזריעה זו משום איסור כלאיים, כמובא בכלאיים א, א. 
הרא”ש בביאורו למשנה שם כתב שמין זה הוא מין קטנית. 

תרומות  ז;  ז,  כלאיים  במשנה  כמובא  הכרם,  כלאי  הלכות:  למספר  ביחס  העינב  לגודל  כמדד  ג. 
ובביאור  ב  נב,  פסחים  בגמרא  כמובא  שביעית,  וקדושת  ב;  לו,  ברכות  בגמרא  כמובא  ומעשרות 

המשנה שביעית ד, י.

זיהויו של פול הלבן
שבשל  ייתכן  ועוד,  המצרי,  פול  נוסף,  תיאור  ללא  סתם,  פול  כגון  פול,  זני  כמה  הוזכרו  במשנה 
זה או אחר כפול הלבן, אלא תרגמו בעיקר את  ישיר מין  רוב הפרשנים מלזהות באופן  כך נמנעו 

.Vicia faba משמעותו המילולית, וייתכן שלדעתם מדובר באחד מזני השעועית

בירושלמי כלאיים א, א נזכר שמדובר ב”סרפוונא” או “מרפווה” ולא ברור לאיזה צמח הכוונה.

.Vigna sinensis )רבנו נתן אב הישיבה ונוספים זיהו צמח זה כלוביה תרבותית )לוביה אפונת הבקר

לדעת י’ פליקס מדובר בלבלב מטפס: Lablab purpureus. מין זה הוא מין קרוב למיני הלוביה. לדבריו יש 
לגרוס במשנה: “פול הלבן והשעועים”, ומשמעות גרסה זו היא שמדובר בפול הלבן ופול השעועית.

מ’ רענן הציע שייתכן שמדובר במין שנקרא שעועית העין השחורה,  Vigna unguiculata– תת מין של 
לוביה שצבע קליפת הזרע שלו, בהיותו יבש, הוא לבן עם נקודה שחורה אופיינית. יש המזהים את 

ה”רוביא” הנאכלת בראש השנה כמין זה.

גודל פול הלבן
מכיוון שזיהויו של הפול הלבן אינו ברור, ואף קיימת שונות רבה בין המינים השונים של הלוביה 
הוא  שקוטרו  להעריך  ניתן  אך  הלבן,  הפול  של  ההלכתי  גודלו  את  להגדיר  אפשר  אי  והשעועית, 
בין 5 ל-13 מ”מ, כקוטרם הממוצע של מיני השעועית והלוביה השונים. קוטרה של שעועית העין 

השחורה הוא 8 מ”מ.

מקור הערך: אנציקלופדיה הלכתית חקלאית
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| )Gazelle( צבי |
הצבי הוזכר במשנת כלאים א, ו כמין שהוא כלאיים עם העזים: “העזים והצבאים... אף על פי שדומין 
זה לזה כלאים זה בזה”, ובמשנת מעשר שני ג, יא כבעל חיים כשר שניתן לרכשו בכסף מעשר שני, 

המשנה דנה במקרה שהצבי מת, או שלחלופין הוא נטמא ולא ניתן לאכלו, האם ניתן לפדותו. 

הצבי נמנה בתורה כבעל חיים כשר כפי שנאמר במספר הקשרים, כגון דברים יד, ד-ה: “זאת הבהמה 
אשר תאכלו... איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר” ויש לו כל סימני הטהרה. ממקורות רבים 
עולה שבשר הצבי שימש למאכל ושנעשה שימוש גם בעורו, כפי שמובא במשנת ל”ט מלאכות 
האסורות בשבת )שבת ז, ב( העוסקת הן בצידת הצבי ובהכנתו לאכילה, והן בהכנת עורו לשימוש: 
“הצד צבי השוחטו והמפשיטו...”.  על האופן בו ניתן ללכוד צבי אנו לומדים במשנה בשבת )יג, ו(: 
“צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב, נעלו שנים פטורין”. אגב, מן התיאור במשנה זו ניתן ללמוד 

על תפוצתו הרבה שהרי הוא נכנס לתוך הבית.

קרני הצבי
שהם  הוא  שלהם  המאפיינים  שאחד  הפריים  ממשפחת  חיים  בעלי  הם  והצבאים  הבקר  העזים, 
“נבובי קרניים”, דהיינו, הקרניים שלהם עשויות מחומר קרני, והן יושבות על בליטות של עצמות 
המצח )ובשל כך ניתן להורידן, להפריד בינן לבין העצמות וליצור שופר(. לעומת זאת, אצל איילים 
הקרן כולה היא  עצם שצומחת מתחת לעור. הבדל נוסף הקיים בין הצבי והאייל הוא שקרני הצבי 

אינן יכולות להתחדש, ואילו קרני האייל מתחדשות מדי שנה.  

זיהויו של הצבי
הרמב”ם בפירוש המשנה כלאים א, ו מזהה את הצבאים, כאל-גזלאן, זיהוי זה תואם לזיהוי של הצבי 

בימינו  גאזל.

קרני  ואילו  מתפצלות  האייל  שקרני  מכיוון  מוטעה  זה  זיהוי  כאיל,  הצבי  את  בטעות  המזהים  יש 
הצבי אינן מתפצלות כפי שמובא בחולין נט, ב. ישנם הסוברים שמכיוון שהצבי אינו נפוץ באירופה, 

הוא זוהה בטעות כבעל חיים ממשפחת האיילים. 

ולא  זה בזה  לדעת פליקס, העיקרון המנחה את המשנה בכלאיים לכתוב אילו מינים הם כלאיים 
לציין את שאר המינים הוא הדמיון או השוני בין סוגי הקרניים. 

הצבי והאייל נכללים בתת סדרת מעלי גירה השייכת לסדרת שסועי הפרסה. הצבי למיניו השונים 
מזוהה לכל הדעות עם תת–משפחת הצבאים )Gazella צבי ארץ–ישראלי וצבי הנגב( ואילו אייל הוא 
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כינוי של המינים ממשפחת האיילים )Cervidae( שהיו שכיחים בארץ ישראל )יחמור פרסי, אייל 
אדמוני ואייל כרמל(. אלה היו חיות הבר הטהורות השכיחות ביותר בארץ ישראל ובסביבותיה 

בתקופת המקרא.

הגדרתו כחיה
חז”ל חילקו את בעלי החיים הטהורים לשתי קבוצות, חיות ובהמות. החלוקה בין שתי קבוצות 
אלו היא שבהמות הוא שם כולל לחיות מבויתות, וחיות הן בעלי חיים שאינם מבויתים אלא 
“גדלים שלא במקום יישוב”. יש הטוענים כי הסיבה שהצבי לא בוית היא בשל תוקפנות הזכרים 
זה לזה, שאינה מאפשרת יצירת דירוג חברתי בשטח מוגבל ולכן לא ניתן להחזיק כמה זכרים 
באותו תא שטח, בשונה מבעלי חיים אחרים שאינם נלחמים על שטח המחיה ואפשר להחזיק 

מספר זכרים באותו שטח.

כאמור, הצבי הוא חיה טהורה, אך אי אפשר להקריבו כקרבן, כפי שדרשו חז”ל מהפסוק )ויקרא 
א, ב(: “אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם” – מן 

הבהמה ולא מן החיה.

צבי  הנגב(.  )צבי  המדבר  וצבי  המצוי(  )הצבי  ישראלי  ארץ  צבי  צבאים,  מיני  שני  ישנם  בארץ 
המדבר קטן במעט מצבי ארץ ישראלי.

הצבאים  היוו  בעבר  כי  עלה  רבים  ארכיאולוגיים  וממחקרים  טעים,  לבשר  נחשב  הצבי  בשר 
באזורנו חלק ניכר ממזונו של האדם ובשל כך הוא כמעט נכחד בו. בשל איסור הציד בעשרות 

השנים האחרונות מספרם הולך ועולה.
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| רבי חיים אבולעפיה ה’ ת”ך )1660( – ה’ תק”ד )1744( |
 )1660( ת”ך  בשנת  בחברון  נולד  בטבריה,  היהודי  היישוב  מחדש  אבולעפיה,  יעקב  בן  חיים  הרב 
למשפחה ממגורשי ספרד. למד בישיבות גדולי ירושלים באותה תקופה: ר’ יעקב חאגיז, ר’ משה 
יכולות הלימוד וההעמקה שלו והוא נחשב מן  ניכרו  ור’ אברהם אמיגו. בתקופת לימודיו  גאלנטי 
התלמידים העילויים והוסמך לרבנות. נתבקש על ידי קהילת חברון לצאת לטורקיה ויוון כדי לאסוף 
כסף לקהילה, ומילא את שליחותו על הצד הטוב ביותר. כשראו בני איזמיר כי הוא תלמיד חכם, 
ביקשוהו לשמש כרבה של העיר. הוא נשאר בטורקיה וכיהן באיזמיר ושמו נודע בכל הארץ. נאמר 
עליו על ידי בני דורו כי “אין דומה לו בכל הארץ וגם הישמעאלים והערבים נוהגים בו כבוד כי הם 

יודעים שגדול הדור הוא”.

לאחר שנים מספר החליט לחזור לארץ ישראל. השתקע בצפת וכיהן כרבה של העיר. שנים אחדות 
לאחר מכן חזר לאיזמיר, ובין השנים תפ”א )1721( – ת”ק )1740( כיהן שוב כרב של איזמיר.

בשנת ת”ק הזמין דאהר אל עומר, בדווי מבני שבט זיידאן שהשתלט בתחילה על הגליל המזרחי, 
ובהמשך על חלקים רבים בארץ, את הרב אבולעפיה, שהגיע כבר לגבורות, לבוא לארץ ולחדש את 
היישוב היהודי בטבריה. העיר חרבה ברעש אדמה, והייתה חרבה קרוב לשבעים שנים, לפני חורבנה 
כיהן בה כרב סבו, הרב יעקב אבולעפיה. מסופר כי השייח’ שלח לרב אבולעפיה שליח, ובפיו מסר: 
“קום, עלה רש את הארץ טבריה שהיא ארץ אבותיך.” האינטרס של אותו שייח’ היה לזמן לערים 

שהשתלט עליהן תושבים מעדות שונות כדי לפתח את כלכלתן באופן מיטבי.

נוסף על כך, לפי מקורות רבים נחשבה שנת ת”ק כשנה שבה תגיע הגאולה, ולכן יש הסוברים שרבי 
בספר  מובא  וכך  עומר.  אל  דאהר  לברכת  שזכה  לטבריה,  העלייה  רעיון  את  יזם  אבולעפיה  חיים 
“טבור הארץ” מאת הרב משה קלריס: “בשנת הת”ק הופיע רוח ממרום לחדש בנין עה”ק טבריא 
ת”ו לנצח נצחים, ושלח מלאך מושיע את הרב הגאון וצדיק קדוש וטהור מהר”ח אבועלפיע זצ”ל”. 

למרות גילו המופלג עלה הרב אבולעפיה לארץ עם בני משפחתו ותלמידים רבים והתיישב בטבריה. 
סופר שכאשר הגיע לטבריה עשה לו השייח’ כבוד גדול, הלבישו לבוש יקר וכל אשר שאל ממנו 
הרב לא החסיר דבר. בהנהגתו של רבם בנו יהודי טבריה את עירם מחדש, ורבים נוספו אליה. בספר 
נאה  כנסת  בית  ובנו  ליהודים,  וחצרים  בתים  בנו  שנים  שתי  “ובמשך  נאמר:  ימים  באותם  שנכתב 
לשמן  הבד  ובית  השוק  ליום  וחנויות  נאה  מרחץ  בית  בנו  ישראל.  ארץ  בכל  כמותו  מאין  ומפואר 

שומשומין, והשייח’ התחיל לעשות מסילות בארץ, וגם ציווה לנטוע שדות וכרמים.”
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בית כנסת “עץ החיים”
ר’ חיים חידש את בית הכנסת עץ החיים בטבריה, בבית כנסת זה התפלל האר”י, וכך מתואר 

בכתובת בבית הכנסת:

המופלא  הצדיק  הגדול  הרב  ע”ש  זיע”א/  אבולעפייה  חיים  עץ  העתיק/  הספרדי  המדרש  בית 
מופת הדור והדרו/ המייסד והבונה את טבריה עיה”ק בשנת הת”ק/ מורנו ורבנו החכם השלם 
המלומד בנסים/ רבינו חיים אבולעפייה זצוק”ל זיע”א/ נולד בחברון עיה”ק בשנת הת”כ )1660(/ 
נלב”ע בטבריה עיה”ק ו’ בניסן התק”ד 1744/ והוא משבט יהודה מזרע המלוכה/ והוא השיב את 

תהלת ישראל לטבריה עיה”ק

בית הכנסת, המצוי סמוך לרחוב הבנים בטבריה, פעיל גם כיום.

אור החיים הקדוש
במהלך שנת תק”ב ביקרו בטבריה רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, עם תלמידיו, בדרכם 
להשתטח על קברי הצדיקים באזור טבריה. מאיגרות ששולחים ר’ חיים אבולעפיה לאיטליה ור’ 
חיים בן עטר לחברי ועד מדרש כנסת ישראל באיטליה, שריכזו את התרומות מאיטליה ונתנו 
גב כלכלי לישיבתו של אור החיים, עולות כמה נקודות מעניינות על ביקור זה, וכך מתאר אור 
החיים: “כבר כתבתי לכם שהרב המובהק מוהר”ר ר’ חיים אבולעפייה נר”ן השתדל הרבה עמי 
ולבוא  יכול לצאת  ואינו  ה’ ישמרהו  בימים  ובא  זקן  כי הוא אמר שהוא  לישב בטבריא תוב”ב, 
במלחמתה של תורה שהוא עיקר בנין העיר, ורצה שאהיה אני שם ויהיה הכל על פי ועל מאמרי, 
והבטיחני שאם אצטרך לעזר ממון שידי נטויה לקחת מהנכנסות מה שאני צריך, ולפי שאהבני 
אהבה עזה, וגם שראיתי צפת, וכל מה שאמר לי הרב על צפת אמת ויציב שיש בה הרבה פחדים 
היהודית  הקהילה  חיה  שבה  היחסית  הרווחה  על  גם  לומדים  אנו  זו  מאיגרת  רבות...”,  וצרות 

בטבריה, כנראה בשל קשריו הטובים של ר’ חיים אבולעפיה עם שליט האזור, דאהר אל עומר.

פורים דטבריה הראשון
נרחבים בארץ לא מצא  אזורים  והתפשט על  כפי הנראה, שלטונו של דאהר אל עומר שהלך 
חן בעיני השלטון המרכזי בטורקיה, והסולטאן הורה למשנה למלך, היושב בדמשק, להרוג את 
דאהר ולהחריב את ממלכתו. הדבר נודע ליהודים שהתגוררו בדמשק, ובחודש אב בשנת תק”ב 
)1742( שלחו נכבדי דמשק שבסוריה איגרת לרב אבולעפיה והודיעו לו כי מושל דמשק מתכנן 
לעלות בהפתעה על טבריה, להרוג את שליטה, דאהר אל עומר, ולהרוס את חומותיה. הנכבדים 
מטבריה  לצאת  עדתו  קהל  כל  עם  הרב  אדוננו  “ימהר  כתבו:  וכך  משלהם,  הצעה  גם  הוסיפו 

ולהתיישב בצפת עד יעבור זעם”.

אלו  כי  ואמר  התרשם  לא  השליט  האיגרת.  תוכן  את  לו  ומסר  לדאהר  מיהר  אבולעפיה  הרב 
שמועות. לאחר איגרת נוספת שקיבל הזהירו הרב אבולעפיה שוב וגם הפעם דאהר לא התרשם 

מן האזהרה.

בחודש אלול צפו יהודי העיר כי מושל דמשק מגייס צבא גדול במחוזותיו, והם שבו ופנו לרב 
“האם  אבולעפיה:   הרב  להם  אמר  זעם.  יעבור  עד  לצפת  או  לעכו  לצאת  בבקשה  אבולעפיה 
טרחתי  אשר  והטרחות  היגיעות  כל  אחרי  המפואר  הכנסת  בית  ואת  הקודש  עיר  את  אעזוב 
עד אשר זכינו לראות את טבריה ביישובה? ... אם נצא מהעיר הוא בזיון וחרפה גדולה לשייח’ 
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שהושיבנו בעיר הזו, ואז יאמרו בני טבריה לשייח’: אתה התרת ליהודים להתיישב בארצך, ולעת 
צרה הם בורחים, וכדי בזיון וחרפה”. הוא הוסיף עוד: “זכות רבי עקיבה יגן עלינו, מצרה יצילנו, זכות 

כלשהי תעמד לנו, זכותם של הקהל ויישני טבריה”.

בט’ באלול החל הקרב, ולאחר חודשים רבים של הפגזות על חומת טבריה וקרבות קשים, בשבת 
באותה  הלכו  טבריה  יהודי  לסוריה.  וחזרו  העיר  את  וחייליו  דמשק  מושל  נטשו  בכסלו,  ד’  קודש 
שבת לבית הכנסת בששון ובשמחה. הרב אבולעפיה דרש בשבח הנס, ואחר הדרוש בירך הגומל 
בלשון רבים. הקהל אמר הלל גדול ושוררו בשמחה, ואותו היום עשוהו משתה ושמחה, יום זה נקבע 

כ”פורים דטבריה”.

פורים דטבריה השני
הסולטאן לא התייאש, ויצא לקרב נוסף לאחר כמה חודשים על מנת להכריע את דאהר בשנית, ר’ 
חיים שמע על הגעתו של הפאשא, גזר תענית שלושה ימים, קרא לכל הקהל “להתפלל על קברות 
של  נציגו  מת  מספר  ימים  לאחר  טבריה”  העיר  על  צעקה  לצעוק  בשופרות  תקעו  ובניו,  חייא  ר’ 

הסולטאן והמצור על העיר הוסר, הדבר אירע בז’ באלול, גם יום זה נקבע כפורים דטבריה.

ר’ חיים חיבר ספרים רבים, ביניהם עץ החיים, מקראי קודש, יוסף לקח, ישרש יעקב, שבות יעקב 
יצחק  ר’  בנו  מילא  מקומו  ואת  אבולעפיה  חיים  הרב  נפטר   )1744( תק”ד  בניסן  בו’  אלוהים.  וחנן 

אבולעפיה. 

ביבליוגרפיה
רבי יעקב בירב, זמרת הארץ

אברהם יערי, זכרונות ארץ ישראל
אריה מורגנשטרן, מיסטיקה ומשיחיות

הרב משה קלירס, טבור הארץ
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| רבי טרפון |
רבי טרפון מופיע בכמה משניות בסדר זרעים: נחלק עם חכמים בשאלה אם הקנבס הוא כלאיים 
בכרם, כמובא במשנה כלאיים ה, ח; לדעתו ולדעת רבי עקיבא אדם יכול להגדיר שכל פירותיו הם 
תרומה, בתנאי שישאיר מעט שהם חולין )בשונה מתנאים אחרים שסוברים שאפשר להגדיר עד 
עשירית, או עד מחצה(, כמובא בתרומות ד, ה; בדיני זריעת תרומה טהורה כמובא בתרומות ט, ב; 

וכן בדיני כרשיני מעשר שני שנטמאו כמובא במשנה מעשר שני ב, ד.

עדויות  ממספר  החורבן.  שלאחר  הראשון  הדור  התנאים,  של  השני  מהדור  תנא  הוא  טרפון  רבי 
שהעיד עולה כי נולד לפני חורבן הבית, אך מסתבר שהיה צעיר בזמן החורבן. העיד שבעלי מומים 
המקדש  בבית  ותקע  חיגר  כוהן  שהיה  אמו,  אחי  דודו  סמך  על  המקדש,  בבית  לעבודה  כשרים 
בחצוצרות. אך לבסוף התברר שהיה זה בשעת הקהל ולא בשעת העבודה. כן העיד שעלה אחרי 
אחי אמו לדוכן ביום הכיפורים, “והטיתי אזני אצל כהן גדול, ושמעתי שהבליע שם בנעימת אחיו 

הכהנים” )קידושין עא, א(.

המקדש  בבית  כעבודה  לכך  והתייחס  החורבן,  לאחר  גם  תרומה  לקבל  טרפון  רבי  המשיך  ככוהן 
כמובא  תרומה,  לאכול  שתוכלנה  כדי  נשים  מאות  שלוש  אירס  אף  הוא  ב.  סה,  בפסחים  כמובא 

בתוספתא כתובות ה, א.1

היה מתלמידי בית שמאי, ורבו של רבי עקיבא, אולם ממשניות רבות עולה כי רבי עקיבא אף חלק 
עליו, ולכן ניתן להגדירו כ”תלמיד חבר” של רבי עקיבא.

בתוספתא )ברכות ד, טז( מובא תיאור מעניין לאופן לימודו עם תלמידיו, ובו מתואר שכשהתעוררה 
במנחה  שובך  של  בצלו  מיסב  שהיה  טרפון  בר’  “מעשה  עליה:  לענות  תלמידיו  את  עודד  שאלה 
בשבת הביאו לפניו דלי של צונין. אמר להם לתלמידיו השותה מים לצמאו מאי מברך? אמרו לו 

ילמדנו רבינו. אמר להם בורא נפשות וחסרונן. אמר להם אשאל? אמרו לו ילמדנו רבנו”.

בית מדרשו היה בעיר לוד כפי שמובא במספר מקומות, כגון בקידושין מ, ב, שהיו החכמים מסובים 
בבית נתזה בלוד ורבי טרפון היה ראש המדברים שם, עדותו של רבי יהודה שקרא את המגילה בלוד 

לפני רבי טרפון אף על פי שהיה קטן, כמובא בתוספתא מגילה ב, ח.

נאבק במינים שהיו בתקופתו )כנראה מדובר בראשוני הנוצרים( וכך אמר )תוספתא שבת יג, ה(: 

1  אגב, בברייתא זו ניתן ללמוד על גודל החורבן, שהיו 300 נשים שלא הצליחו להינשא. בברייתא נוספת מובא כיצד התיר אישה 
שבעלה נהרג “כשנפל עליהם גייס”.
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והזכרותיהן...  הן  במקומן  נשרפין  אין מצילין אותן מפני הדליקה אלא  מינין  וספרי  “הגליונים 
אמר רבי טרפון אקפח את בני )לשון שבועה( שאם יבאו לידי שאשרפם ואת ההזכרות שבהן”.

רצועת  שנקרעה  במקרה  א,  ז,  קידושין  בירושלמי  כמובא  אמו  בכיבוד  זהירותו  הייתה  גדולה 
סנדלה של אמו.

ולדעתו  או מעשה?  הייתה מה עדיף, תלמוד  רבי עקיבא  אחת ממחלוקותיו המפורסמות עם 
מעשה עדיף, כמובא בקידושין מ, ב. הוא אף חיזק את דבריו במקום אחר וטען )אבות דרבי נתן 
יא(: “רבי טרפון אומר אף הקדוש ברוך הוא לא השרה שכינתו על ישראל עד  נוסחא א פרק 

שעשו מלאכה שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”. 

במדרש רבה איכה ב, ד מובא שיש סוברים שרבי טרפון אף היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. 
קיימת מחלוקת על מקום קברו, יש הטוענים שקברו הוא סמוך לישוב קדיתא, ויש הטוענים 

שזיהוי הקבר בסמוך לקדיתא מוטעה, וקברו של רבי טרפון הוא במירון.
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| רגלת הגינה  Portulaca oleracea, חלגלוגות, פרפחינה |
שם בערבית: ִרְג’ֶלה, ָּבְקֶלה, ַפְרָפִחיָנה

תיאור בוטני
רגלת הגינה היא צמח חד-שנתי ממשפחת הרגלתיים )Portulacaceae(. זהו צמח קיצי שרוע, גבעוליו 
רק  פתוח  צהוב,  הפרח  תשרי.  עד  משבט  השנה,  רוב  במשך  פורחת  הגינה  רגלת  בשרניים.  ועליו 
יום הוא נובל, חלק מהפרחים אף אינו נפתח. רגלת הגינה  בבוקר, ושעותיו ספורות – כבר באותו 
תורבתה באירופה ונחשבת כאחד משמונת מיני הצמחים השכיחים ביותר בעולם. בסוג מאה מינים, 
גדולת- רגלה  בארץ.  שגדל  מקורי  מין  ולא  פולש,  מין  הוא  הנראה  שככל  אחד,  מין  רק  גדל  בארץ 

פרחים משמשת גם כצמח הנשתל בגינות נוי. שם המין מציין את שכיחותו בגינות, שם הוא נפוץ 
כעשב רע שקשה להיפטר ממנו. הצמח משתלט בעזרת גבעוליו הארוכים. גבעולים אלו יחד עם 

העלים המזכירים בצורתם כף רגל העניקו לרגלה את שמה.

בשדות  תנאים שמתקיימים  גבוהות,  ומידות חום  אור  לחה,  לנביטתה קרקע  דורשת  הגינה  רגלת 
ובגינות מעובדות ומושקות בקיץ. באין מתחרים עשויים פרטים של רגלת הגינה להגיע לממדים 
גדולים. א’ דנין מציין כי צמח זה הוא אחד הצמחים שמתפשטים בקלות בגדות הכנרת בשנים שבהן 

מפלס הכנרת יורד. 

בעבר  שימשה  ובארץ-ישראל  ועוד(  חמיצה  קציצות,  )סלט,  לאדם  מאכל  משמשת  הגינה  רגלת 
כירק בר המשמש  ישראל  ועל עדות  להאבסת תרנגולות. הרגלה מקובלת מאוד על ערביי הארץ 

למאכל.

זיהוי הרגלה  
הרגלה מופיעה כמה פעמים במסכת שביעית, המשנה )פ”ז מ”א( ציינה רשימה של צמחים שיש 
לנהוג בהם את כל דיני השביעית, אחד מצמחים אלו הוא הרגילה: “כלל גדול אמרו בשביעית כל 
במקום  מהפרשנים  רבים  לדעת  והרגילה”.  שביעית...  לו  יש  בהמה...  ומאכל  אדם  מאכל  שהוא 

ה”רגילה” מזוהה כ”חלגלוגות”.
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“רבי  הצמח:  מבנה  על  ללמוד  אף  ניתן  וממנה  מ”ה(,  )פ”ט  נוספת  במשנה  מובא  נוסף  אזכור 
שמעון אומר כל ירק אחד לביעור, אוכלין ברגילה עד שיכלו סגריות מבקעת בית נטופה”, מפרש 

הרמב”ם במקום: 

כלתה  ואם  בארץ,  מתקיימת  ולפיכך  מרובה  רירית  בה  ויש  פירשנוה.  וכבר  ‘אלרגלה’  “ורגילה, 
ממקום זה, הרי היא מצויה במקום אחר שהוא לח יותר ממנו, אע”פ שאין אנו רואין אותה אפשר 
שהיא באיזה מקום נסתר לפי שכך הוא דרך הצמח הזה, ויודע שכבר יבשה מכל המקומות ושלא 
נשאר ממנה כלום כשייבש ירק פלוני מבקעת בית נטופה והיא ארץ לחה מאד ולפיכך נקראת 
אנו  ואין  המקום  באותו  ידוע  והיה  הסנריות,  והוא  בארץ  מתקיים  ירק  אותו  וגם  נטופה,  בית 

מכירים אותו”.

תיאורו של הרמב”ם, “ויש בה רירית מרובה”, הולם היטב את העובדה שגבעולי הרגלה ועליה 
עסיסיים ובשרניים.

כאמור, הרגלה מזוהה כחלגלוגות, בגמרא בראש השנה כו, ב מובא שתלמידי החכמים לא ידעו 
הפרפיחנים,  את  שמפזר  מישהו  שראתה  רבי  של  שפחתו  את  ששמעו  עד  החלגלוגות,  מהם 
ואמרה לו: “עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך?” ואם כן ישנה הקבלה נוספת בין הרגלה, החלוגלגות 
והפרפחינים. הקבלה זו בין חלגלוגות לפרפחינים מובאת גם בירושלמי במסכת עירובין. אי לכך 
לדעת רבים הצמחים “רגילה”, “חלגלוגות” ו”פרפחינא” המופיעים בספרות חז”ל מזוהים ככל 
רוב הפרשנים  וכך מזהים אותו  נרדפים לאותו צמח  ומדובר בשמות  הגינה,  רגלת  הנראה עם 
שעליו  המתורבת  הזן  של  שמו  היה  שהחלגלוגות  הרמב”ם  מדברי  מדייק  עמר  ז’  והחוקרים. 

רחבים, ואילו זן הבר שעליו קטנים יותר נקרא פרפחינה או רגלה.

מין זה הוזכר בעוד כמה מקומות, בגמרא בעירובין כח, א הם הוזכרו כמין מאכל שניתן להשתמש 
בו לצורך עירובי חצרות, אחד התנאים לכך הוא שבני החצר ישתתפו ביניהם בדבר מאכל.

שהוא  “כל  הצמחים  בקבוצת  הרגלה  את  המכלילה  מ”א(  )פ”ז  בשביעית  המשנה  דברי  מתוך 
מאכל אדם ומאכל בהמה” אנו לומדים שהרגלה ראויה למאכל אדם. 

הרגלה צמחה בדרך כלל כצמח בר ולכן סתמה מן ההפקר ופטורה ממעשרות: “הפיגם והירבוזין 
השוטים והחלגלוגית כוסבר שבהרים והכרפס שבנהרות והגרגר של אפר פטורין מן המעשרות 

ונלקחין מכל אדם בשביעית שאין כיוצא בהם נשמר וכו’” )שביעית ט, א(

הרגלה אף נמנית עם חמשת הדברים המביאים את האדם לידי טומאה: “תנו רבנן: חמשה דברים 
מביאים את האדם לידי טומאה, ואלו הן... וחלגלוגות” )בבלי יומא יח, ב(.



חרדל
לוף

עיתלקט
שבי

שכחה
שדה לבן

אתרוג

י חו
תמ

לך
המ

ס 
יפ

גר
א

פאה

רץ
הא

ת 
ולו

גב

כזיב

55

טובה
הארץ

צוותיה ה-4
ץ ומ

דון האר
חי

| רימון |
 Lythraceae – משפחה: כופריים   Pomegranate :אנגלית  Punica granatum :שם מדעי

כללי
הרימון הוא עץ-שיח הנמנה עם שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: ככתוב )דברים ח, ח(: 
“ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. מוצאו של הרימון הוא ככל הנראה 

מאזור צפון פרס והים הכספי, ומשם הופץ לכל ארצות אגן הים התיכון. 

רימון  עמם  הביאו  המרגלים  ואף  חז”ל,  ובמקורות  במקרא  וכקישוט  מאכל  כפרי  נזכר  הרימון 
בחזרתם למדבר. 

תוך הרימון זכה להוות סמל לתורה מצוות, ולהבדיל, כשמה של עבודה זרה. מקומות יישוב רבים 
בארץ ובאזור נקראו בשם הרימון, ואף שמות אנשים. בשל ריבוי גרגריו המתוקים נהגו לומר לפני 
אכילתו בליל ראש השנה: “שירבו זכויותינו כרימון”, או “שנהיה מלאים במצוות כרימון”. ריבוים 
של הגרעינים הביא את חז”ל למשול כמה משלים של הרימון, כפי שמובא בפסיקתא זוטרתא )לקח 
טוב( שיר השירים פרק ד: “כפלח הרמון רקתך. אלו יושבי בתי מדרשות שהם מלאים מצות כרמון”.

הרימון הוזכר בכמה דינים בסדר זרעים: 
תרומות ומעשרות: לפי משנה מעשרות א, ב, הזמן שממנו מתחיל חיוב הפרשת תרומות ומעשרות 
)עונת המעשרות( מרימונים הוא מ”שימסו”, כלומר משיהיה ניתן למעוך אותם בידיים כדעת רבי 
זירא בירושלמי, או משיגיעו למחצית ההבשלה. זמן זה הוא כחודשיים-שלושה לאחר החנטה, אז 

הגרעינים מתחילים להתמלא מיץ.

הגרגר הבודד נקרא בלשון חז”ל “פרד” וניתן להפרידו בקלות מכלל הפרי. נחלקו התנאים במשנת 
מעשרות ג,ט אם אכילה של מספר גרגירים בתוך חצר מחייבת אותם בהפרשת תרומות ומעשרות.

כלאיים: עובדה מעניינת ביחס לרימון הוזכרה בתוספתא כלאיים )ליברמן( א, י. נכתב שם כי אחת 
משיטות השרשת הייחורים הייתה נטיעת הייחור בסמוך או בתוך שקמה שנכרתה )סדן השקמה(, 
כריתה זו מעודדת הפרשת נוזלים מהגדם, נוזלים אלו נוצלו על מנת להשריש עצים אחרים. אחד 
העצים שהיה מקובל להשרישו כך היה הרימון, פעולה זו אסורה כמובן משום כלאיים. י’ פליקס 

מציין כי אצל חקלאי העולם העתיק היה מקובל כי הרכבה של זיתים ורימונים יוצרת את השיזף.
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ערלה – אחת התופעות הנפוצות בגידול הרימון היא גידול סורים מצוואר השורש או מהשורשים. 
סורים אלו מפריעים לצימוח התקין של העץ ולכן יש להסירם. חלק מהסורים צומחים מתחת 
שהם  פי  על  אף  אלו,  לסורים  הערלה  שנות  את  מחדש  למנות  יש  שכך  ומכיוון  הקרקע,  לפני 

יונקים משורשי האילן הקיים.

נוסף על כך הובא בחז”ל שאחת מתכונות הרימון היא שאין בו לחות גבוהה ולכן ניתן להשתמש 
בו בזמן צליית קרבן פסח. 

גודל הפרי וחשיבותו: הרימונים שגודלו באזור בדאן היו פירות משובחים ואיכותיים, לכן אם 
רימוני ערלה שגדלו שם התערבו ברימונים אחרים הם אינם מתבטלים גם בתוך מאתיים רימונים 
אחרים. לדעת רבי עקיבא המדד לגודל הנקב שמבטל כלי הוא על פי רימונים אלו. הרימונים 
לגידול  יותר  ובעמקים מתאים  יותר מכיוון שהאקלים בשפלה  שגדלו בעמקים היו משובחים 

הרימון, לכן יש הסוברים שרק משם ניתן להביא ביכורים.

ג, הוזכרו כמה חלקים: פיטמה, נץ, מסרק וקליפות,  חלקי הפרי החיצוניים: במשנה עוקצין ב, 
הדיון במשנה הוא כיצד יש להתייחס לכל אחד מחלקים אלו, ביחס לדיני טומאה וטהרה כאשר 

הרימון מתחיל להרקיב. ראו תמונות להלן.

בין הפרי  לגבעול הקשה המחבר  והכוונה  היום  לוודאי, כשמו  עוקץ: עוקץ הרימון הוא, קרוב 
לענף העץ. לאחר תלישת הפרי נותרים שרידיו במקום החיבור.

או  “כתר”, “מסרק”  נקראים  הרימון  בראש  הנמצאים  הגביע  עלי  שרידי  רש”י  לדעת  פיטמה: 
“כוס”, לדעת הרמב”ם מדובר בבליטה החרוטית הנמצאת בבסיס ה”כתר” שבראש הרימון.

נץ: האבקנים המחוברים לבסיס אונות ה”כתר” או עלי הגביע.

מסרק: לדעת הרמב”ם המסרק הוא הכתר העשוי מאונות עלי הגביע של הפרח, לדעת רש”י אין 
הבדל בין המסרק לפיטמה.

רגיל  שימוש  שזהו  מכיוון  כצבע.  הרימון  בקליפות  להשתמש  ניתן  לצביעה:  בפרי  שימוש 
בקליפות יש לנהוג בקדושת שביעית בפירות השביעית כמובא במשנה שביעית ז, ג. וכן חלים 

על הקליפות דיני ערלה כמובא במשנה ערלה א, ח.

צבעו האדום של הרימון )הן בגרעינים והן בקליפה( מוקנה לו על ידי קבוצת פיגמנטים )צבענים, 
ניתן להרתיח את קליפות הרימונים ולהפיק מהן את  או סימנים בלשון חז”ל( מסיסים במים, 
הצבענים, ולאחר מכן להשתמש בנוזל המתקבל כצבע, או להרתיח את הבד יחד עימם. ישנן 
1. צביעה ישירה – הצבען נקשר לסיב באופן ישיר  שלוש שיטות שבהן צבעו בעולם העתיק: 
ללא חומר מקבע; 2. צביעה באמצעות צרבנים, הצבען זקוק לחומר מתווך שיצרוב או יקשר בינו 
לבין הסיב. 3. צבעי יורה – מדובר בצבענים שאינם מסיסים במים. לצורך צביעה בהם יש צורך 

להמיסם תחילה כדי שבסופו של דבר יוכלו להיקלט בסיב בצורה טובה.

גידול הרימון
הרימון  פריחת  תקופת  וארוך.  חם  וקיץ  קרים  חורפים  דרושים  הרימון  ופרי  העץ  להתפתחות 
6 - 8 שבועות, והיא מתחילה כחודש לאחר הלבלוב, הפריחה היא על ענפים חד- נמשכת כ- 
גם  מכך  וכתוצאה  ובאשכולות.  בזוגות  בודדים,  בפרחים  מופיעה  הפריחה  כלל.  בדרך  שנתיים 
פירות הרימון גדלים על העץ לעיתים בודדים, לעיתים בזוגות ואף בשלישיות. כמובא במשנה 
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יז, ד(: “הרימונים שאמרו – שלושה אחוזין זה בזה”. הפרי מלא במאות גרגרים, הנמצאים  )כלים 
או  ֶפֶרד   חז”ל  בלשון  קרוי  הרימון  גרגר  ביניהן.  מבדיל  צהבהב  או  לבן  שקרום  אחדות  במגורות 

“פרידה”, פעולת הפרדת גרגרי הרימון מקליפת הפרי קרויה ָפרד.

קוטר הפרי הוא עד 10 ס”מ, והוא הגדול בפירות שבעת המינים.
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| שעורה |
כללי

השעורה היא אחת מהמינים שהתורה ציינה שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כפי שנאמר בדברים ח, 
ח: “ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש”. השעורה והחיטה הן שני המינים 

המרכזיים של חמשת מיני דגן, לכן הוזכרו רק הן בפסוק.

שעורה Hordeum היא סוג במשפחת הדגניים Poaceae. הסוג שעורה כולל כמה עשרות מינים, שניים 

 Hordeum - ושעורה תרבותית רב טורית ,Hordeum distichum ,מהמינים מבויתים: שעורה דו טורית

vulgare sativum. מינים אלו מופיעים לעיתים בשטחי בר גם כפליטי תרבות. המין שממנו בויתה 
השעורה התרבותית הוא שעורת התבור Hordeum spontaneum. השעורה היא מן המינים הראשונים 

שבויתו על ידי האדם ותחילת ביותה הייתה באזורנו.

במקרא  שהוזכרו  המינים  אותם  הם  היום  לנו  המוכרים  אלו  מינים  כי  מסכימים  כולם  החוקרים 
ובחז”ל.

השעורה שימשה הן למאכל אדם והן למאכל בהמה באופן רציף מתקופת המקרא עד תקופתנו. 
באזורנו גדלו שני זני שעורים, שעורים ללא אזכור זן מיוחד ושעורים אדומיות. השימוש המרכזי 
בשעורה כיום הוא לצורך מאכל בהמה, כמספוא – שחת ותחמיץ, בארץ מין זה הוא זן של שעורה 
דו טורית. למאכל אדם השעורה היא רכיב מרכזי במשקאות אלכוהוליים, מייצרים מגרעיניה גריסי 

פנינה ולחם מן הקמח. בארץ זהו זן של שעורה שש טורית.

ג,  ח,  פאה  במשנה  ביניהם.  יבדילו  לא  אדם  שבני  ייתכן  לכן  החיטה,  לצמח  דומה  השעורה  צמח 
המילה שעורה משמשת לתיאור גבעול של צמח. חיטה ושעורה הם שני מינים שאסורים בזריעה 

זה ליד זה כמובא בכלאיים א, א.

משך הגידול 
הצימוח של השעורים הוא המהיר שבין מיני התבואה, כפי שמובא בלוח גזר.

בלוח זה מובא בשורה הרביעית: “ירח]קצר]שערמ”, והכוונה ככל הנראה לזמן קצירת השעורים, 
ואילו בשורה שלאחר מכן מופיע “ירח קצרו כל”, והכוונה היא כנראה לקצירת כל שאר התבואות. 
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לקצב צימוח זה ישנן כמה השלכות, כגון:

מכת הברד – הפגיעה הייתה שבירת הצמח. לעומת החיטה שזמן צימוחה ארוך יותר, ולכן היא 
לא נפגעה במכה זו, כי כאשר היה הברד עדיין לא צמחו שיבולי החיטה. 

קרבן העומר – מדין תורה יש להקריב בפסח, בט”ז בניסן, את קרבן העומר מן השעורים. לפני 
הקודמת.  בשנה  העומר  הקרבת  לאחר  שהשרישה  החדשה  בתבואה  להשתמש  אין  הקרבתו 
איסור זה נקרא איסור ‘חדש’. מכיוון שמשך הגידול של שעורים הוא קצר והן מבכירות מוקדם 
יותר מאשר חיטים, הן היו בשלות כבר בימי ניסן, אך החיטה בשלה רק כחודשיים לאחר מכן, 

בזמן חג השבועות.

לחם ומצה 
 9.7% חלבונים,   11.1% מים,  פחמימות,% 12   62.7 % הוא:  השעורה  גרעין  של  הכימי  ההרכב 
סיבים, 2.3% מינרלים, ו2.1% שומנים, כמות חלבוני הגלוטן בשעורה דומה לזו שבחיטה, אך 
לכך, עשיית עיסה מקמח  אי  ובעל מרקם צפוף.  והלחם המתקבל קשה  יותר,  נמוכה  איכותם 
שעורה נקראת “טמטום”, משום ש”השעורים כשילוש אותן עיסתן מתפרדת ואינו יכול לגלגלן 

יפה על כן מטמטמו ביד ועוזבו”, כדברי הערוך.

דיני הפסח:  ייחדה ושבהם חלים  חז”ל קבעו שהשעורה היא אחת מקבוצת המינים שהתורה 
ניתן לצאת בהם ידי חובת מצה בפסח, ואף עוברים בהם על איסור חמץ בפסח כמובא במשנה 
חלה א, א, זאת בשל העובדה שהם מחמיצים. קצב ההחמצה של שעורים משתנה לפי איכותן, 
בשעורים איכותיות הקצב איטי יותר מחיטים, ובשעורים בעלות איכות נמוכה הקצב הוא מהיר 
הטחינה,  לפני  במים  להרטיבו  יש  ולכן  לטחנו  שקשה  כמין  הוזכרו  השעורים  מחיטים.  יותר 
הן  השרייה  בתהליך  שמא  מחשש  בפסח  השעורים  את  ללתות  אין  לתיתה.  נקראת  זו  פעולה 

יתפחו ויחמיצו.

הכמות הקטנה ביותר הנצרכת לאדם למשך יום אחד על מנת שישבע מהשעורים היא חצי קב 
שעורים או קב שלם של שעורים כמובא במשנה פאה ח, ה. 

יש הסוברים שאין להניח פת  לכן  גבוהה,  נוזלים  יכולת ספיחת  ישנה  לפת העשויה משעורה 
שעורים על גבי חבית של יין תרומה בשל העובדה שהשעורים שואבות את אדי היין, כמובא 
במשנה תרומות י, ג. לדעת מ’ רענן השעורה מכילה אחוז גבוה של סיבים תזונתיים המצויים 
בכל חלקי הגרעין )הן הקליפה והן רקמת המזון- האנדוספרם(, עובדה הגורמת ליכולת ספיחת 
נוזלים גבוהה יותר מזו של שאר מיני הדגן. ייתכן שעובדה זו גם מבארת את אופן ההמתה של 
אדם שבית הדין מעוניין להרגו, אך מסיבות שונות הדבר אינו מתאפשר אופן המתה זה הוא 
האכלת “לחם צר ומים לחץ” ולאחר שהמעיים מתכווצים מאכילים אותו בשעורים, שמתנפחות 

במעיו וגורמות למותו.

מאפייני הגרעין
לפני  לקלפו  ויש  במוץ  עטוף  הגרעין  דהיינו,  עטויים,  מינים  הם  השונים  השעורה  מיני 
שמשתמשים בו, לעומת חיטה שהיא מין חשוף ודי בשפשוף קל כדי להסיר את המוצים, גרעין 

קלוף של שעורה נקרא חושלא בלשון חז”ל, עובדה זו הוזכרה בכמה הלכות:



חרדל
לוף

עיתלקט
שבי

שכחה
שדה לבן

אתרוג

י חו
תמ

לך
המ

ס 
יפ

גר
א

פאה

רץ
הא

ת 
ולו

גב

כזיב

61

טובה
הארץ

צוותיה ה-4
ץ ומ

דון האר
חי

א. כל עוד המוץ אינו מוסר מהגרעין, הגרעין אינו מוכן לאכילה ואינו מקבל טומאה. 

ב. בהלכות תרומות ומעשרות קיים כלל שכל עוד לא הסתיימה מלאכת ההכנה של הפרי לאכילה, 
לא חייבים להפריש ממנו תרומות ומעשרות. לפיכך מותר לאדם לקלף גרעין יחיד בלבד בפני עצמו, 

בלא להתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות, כמובא במשנה מעשרות ד, ה.

שיעור  אם  בשאלה  דנה  א  עט,  יומא  הגמרא  שונים,  לשיעורים  ביחס  כמדד  שימשה  השעורה  ג. 
שעורה כולל את קליפת השעורה, או שאינו כולל אותה.

גרעין השעורה קל יותר מגרעין של חיטה. השעורים שגדלו סמוך לאדום היו באיכות נמוכה יותר 
מהשעורים שגדלו בשאר הארץ.

השעורה  גרגרי  של  הגנטי  המבנה  כי  עלה  השונים  הארכיאולוגיים  בממצאים  שנעשו  ממחקרים 
השעורה  ביניהם.  מובהק  הבדל  אין  וכי  ימינו  של  השעורה  גרגרי  של  הגנטי  למבנה  דומה  בעבר 
איברי  של  ביותר  המינימלי  השיעור  וטהרה.  טומאה  לדיני  כגון  רבים,  לדינים  בסיסי  מדד  היוותה 
האדם שיכולים לטמא הוא שיעור “כשעורה”. השעורה הוזכרה גם כמשקל הבסיסי שממנו נגזרו 

מידות ושיעורים שונים שהובאו בחז”ל; כגון: פרוטה, מחצית השקל, ועוד

מקור הערך: אנציקלופדיה הלכתית חקלאית ערך ‘שעורה’.



62

| רשימות |



חרדל
לוף

עיתלקט
שבי

שכחה
שדה לבן

אתרוג

י חו
תמ

לך
המ

ס 
יפ

גר
א

פאה

רץ
הא

ת 
ולו

גב

כזיב

63

טובה
הארץ

צוותיה ה-4
ץ ומ

דון האר
חי



64


