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 יומא עט
 משה שווערד

 

 ככותבת שאמרו בגרעינתה או בלא גרעינתה?

 

 רש"י מסכת יומא דף עט עמוד א .1

למא הכי דאו , כמוהו וכגרעינתה יחדוהא דקתני מתניתין וכגרעינתה מיבעיא ליה היכי קאמר:  -בגרעינתה או שלא בגרעינתה 

 .כמוה כגרעינתה: קאמר

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף עט עמוד א 

דפשיטא לן בפרק כיצד  האי דקא מיבעיא ליה הכא טפי מבכל שיעורי זיתים שבתלמודותבת שאמרו וכו'. כ

או  דמשמע או כמוה לבד היינו טעמא כדפרש"י משום דקתני כמוה וכגרעינתה מברכין דבעינן נמי גרעינתו

 ...אבל גבי זית דתנא כזית סתם פשיטא ליה דעם גרעינתו קאמר כגרעינתה לבד

 

 ות ישנים מסכת יומא דף עט עמוד אתוספ 

יצד תימה לי מאי קמיבעי ליה יותר משאר מקומות דתנן שיעור זית ובפרק ככותבת גסה שאמרו כמוה וכגרעינתה. 

 מיבעיאדונ"ל  מברכין )ברכות דף לח ב( אמרינן ]כיון דשקיל[ לגרעיניה כו' ופשיטא ליה שם דכגרעינתה נמי בעינן

"כ מדלא אוא"ת  אבל גבי זית לא תנן הכי רעינתה דמשמע ליה כמוה לבד או כגרעינתה לבדליה משום דקתני כמוה וכג

או  נתה דוקאוה או כגרעיתנן הכי אלא הכא תיפשוט דכמוה או כגרעינתה דוקא קאמר יש לומר שעל זה אומר בירושלמי צריך למעך את חללה והכי מיבעי ליה מי אמרינן כמ
לחין או בגרוגרות ובעינן והא דתני ליה הכא משום דבכותבת צריך למעך חללה והאי לא שייך גבי זית וא"ת ואמאי לא בעי בעלמא גבי זיתים  דילמא כמוה וכגרעינתה כמו בזית

ת משמע ליה מי כותבר אי נשה קאמביבשין י"ל דזיתים אינן אלא לחים וגרוגרת נמי אינה מתייבשת כל כך א"נ מיבעיא ליה משום דהכא דייק אי בלא גרעין קאמר בעי נמי אי ביב
 לחהד( וזית וגרוגרת לא משמע ליה אלא יבשה. כנ"ל:

 

 תוספות מסכת יומא דף עט עמוד א 

תה תנן ואי דמאי קא מיבעיא ליה אי שלא בגרעינתה קאמר והאנן כגרעינ פירש"י אינו מיושב -כותבת הגסה בגרעינתה או שלא בגרעינתה 

היינו  גסה דרישאדילמא או כגרעינתה כמו חלץ ועשה מאמר דפרק ר"ג )יבמות דף נ.( דהוי פירוש חלץ או עשה מאמר ואם כן ככותבת המספקא ליה אי וכגרעינתה ממש קאמר או 

דאי אפשר  מכדי לא שוו להדדי דאי או כגרעינתה בלא גרעינתה מ"מ מאי מספקא ליה תפשוט דעל כרחך וכגרעינתה קתני דבתרוייהו משערינן

ואם כן לימא השיעור הפחות חייב וכ"ש אי אכל  תבת בלא גרעין וגרעין בלא כותבתלצמצם שיהו שוין כו

  שיעורא רבה
 

 ספר מרומי שדה 

 
 

 תוספות מסכת יומא דף עט עמוד א .2

ה דהיינו דמיבעיא ליה כותבת הגסה דקתני היא וגרעינת ונראה לי לפרש[ 2] ... -כותבת הגסה בגרעינתה או שלא בגרעינתה 

או  דהוו תרי גרעינין וכותבת וכגרעינתה דקתני היינו פירוש ועוד גרעין אחר בלא כותבת עם הגרעיןכותבת כברייתה 

בערך  ובערוך פירש[ 3] היינו גרעין שבאותו כותבת ותו לא דילמא כותבת הגסה דקתני בלא גרעין משמע וכגרעינתה

א כן רת שהוא צריך למעך את חללה פי' שאם לכותבת בשם רב נסים גאון זצ"ל גרס בגמרא דבני מערבא א"ר יוסי זאת אומ

 ללחלגופה  כי הכותבת הגסה אינה דבוקה בגרעינתה אלא יש בין גרעינתהליתני כמוה וכגרעינתה וכחללה והכין ברירא דמילתא 

יל י אכאלא מכ דלא תטעי ותשער כמוה שלימה דנפיש שיעוריה ולהכי איצטריך למיתנא ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה לחומרא

ותבת כוהיינו דאמר ר' יוסי זאת אומרת צריך למעך חללה כדי שידבק גופה של  כמוה וכגרעינתה בלחוד בלא חללה מיחייב

מעוטי בגרעינתה ולא ישאר בה חלל ובתר הכין משערין בה אכילה של יום הכפורים משום הכין איצטריך כמוה וכגרעינתה ל

 נתה דהיינו לאחר שנתמעך חללה או שלא בגרעינתה פי' כברייתה ממשוהיינו דקא מיבעיא ליה הכא בגרעיחללה עכ"ל 

 .קודם שנתמעך חללה
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 ביאור הלכה סימן תריב ד"ה ככותבת  .3

ולכאורה דאם אכל הכותבת עצמה פטור שהרי חסר מקום  דככותבת היינו עם גרעינתהמתבאר בש"ס  -כותבת הגסה 

לעו בולפ"ז אפילו כדמוכח בשבת דף כ"ט  ראוי כלל לאכילת אדםוהגרעין בעצמו אין לצרפו שהרי קשה הוא ואין  הגרעין

יה וכן מצאתי יתבי דעתאע"ג דמעליותא הוא לענין ברכה עיין סימן ר"י במ"ב סק"ז[ שהרי בעינן לאתוביה דעתיה ובציר משיעור לא מי] ביחד עם הפרי לכאורה אינו מועיל

וכותבת  בככותבת ביוה"כז קצת דנקט תנא שיעורא דאכילה "לפ יפך אלא דאינו מיושבלמאמר מרדכי וכתב לגמגם על לשון הב"ח דמשמע מיניה בה

אמנם אח"כ מצאתי בשבת ס"פ נוטל ברי"ף שם בפירוש קמא דיש תמרים רכים שנאכלים עם הגרעינים  עצמה אינה בכלל

 המשנה להרמב"ם במשנה ה' וצ"ע:אכן לפירוש השני אינם נאכלים רק לבהמה[ ועיין בפי"א דתרומות בפי' ] והיינו אפילו לאדם

 

 תוספות ישנים מסכת יומא דף עט עמוד א .4

ן אלא יתים איני"ל דז וא"ת ואמאי לא בעי בעלמא גבי זיתים וגרוגרות בלחין או ביבשין ...כותבת גסה שאמרו כמוה וכגרעינתה. 

י א קאמר עין קאמר בעי נמי אי ביבשהא"נ מיבעיא ליה משום דהכא דייק אי בלא גר לחים וגרוגרת נמי אינה מתייבשת כל כך

 . כנ"ל:נמי כותבת משמע ליה לחה וזית וגרוגרת לא משמע ליה אלא יבשה
 

========================================================================= 
 

 שפת אמת מסכת יומא דף עט עמוד א .5

 נן שיעורוצ"ל דכיון דלא ידעי, וא ול"ל למימר דקים להו לרבנןתמוה דהרי שיעור כותבות הלמ"מ הבגמ' וקים להו לרבנן, 

מה סה כל כרק כיון דבעי יתיבת דעת פשיטא לי' לר"א דג כותבות הגסה כדמספקא להו לעיל אי הוי כגרעינתה או בלא גרעינתה

 דגסה משום דקים להו דבהכי מיתבא דעתי':

 

 הערות מהרב אלישיב .6

 
 

 אות ב  -מצוה שיג  -ספר מנחת חינוך  .7
מרו חוץ מבין כזית שא ר בש"ס חולין ק"ג ע"בששיעור האכילה ביום הכיפורים וכו' מפני שהתורה וכו'. כן הוא בש"ס ]יומא ע"ט ע"א וברש"י ד"ה קים[ ור"מ כאן פ"ב ה"א. ונסתפקתי דמבוא

א זית הוא פלוגתותו חצי כאמר סבר הנאת גרונו בעינן ומצרף בין החניכיים, וכן אכל חצי כזית והקיאו וחזר ואכל חצי כזית או השיניים ובין החניכיים הוא פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, 

ורות ה"ג וזה כלות אסד ממאכמבואר בר"מ פי" דלמאן דאמר הנאת גרונו בעינן חיוב דהרי נהנה גרונו בכזית, ולמאן דאמר הנאת מעיו פטור דאכילה במעיים בעינן. והלכה דהנאת גרונו חייב
נה סור, עכ"ל. והמדבר הא על הנאת הגרון בכזית לשונו, כזית שאמרו וכו' אבל מה שבין החניכיים מצטרף למה שבלע שהרי נהנה גרונו בכזית, וכן אכל חצי כזית והקיאו וכו' שאין החיוב אלא

יים אם בין החניכ יאך הדיןן שיעור אף דאכילה הוי בפחות דהיינו כזית, מ"מ לענין מייתבי דעתיה אינו פחות מכותבת והלשון הגמרא והר"מ נקטו כזית, והנה היאך הדין ביום הכיפורים דלעני

 ...תבתכוכזה עד שיהיה במעיים  מצטרף או אכל חצי כותבת והקיאו וכו' אם כאן נמי די בהנאת גרונו בככותבת, או אפשר לענין יתובי דעתו תלוי בהנאת מעיים ואינו חייב על

 

 מהרי"ץ חיות ]סוכה כו[ .8

 
 

 שפת אמת מסכת יומא דף עט עמוד ב .9

עינינו דלכאורה משמע דלעולם הוי הגרעין טפי מהפירי, וזה תמוה שם בגמ' אר"י אין כו' אר"פ היינו דאמרי אינשי כו'  

סה עם י טפי מכותבות הגעוד יש לתמוה דאיך טעה המקשן בזה דפשיטא לי' דב' כותבות בינונים לא הו, ורואות שאינו כן

בות דב' כות ותי' הגמ' הוא רק לכן נראה דודאי הפירי יותר מן הגרעיןולבסוף מסיק דלעולם הגרעין יותר מן הפירי,  הגרעין

ים ן דתמר, וגם הא דאמרי אינשי הפי' כן דאמרי אינשי דלפעמים יש יותר מקב הגרעיניבינונית לא הוי כמו גסה עם הגרעין

 ל:ות כנ"ם דתמרים בינונים, פי' דכלי המחזיק ב' קבי דתמרים בינונים א"י להחזיק הגרעינן של קב א' דגסהגסות מב' קבי
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 ד"ה ואמר[ [ד] יג:דף ]ח"א  דרשות חתם סופר .10

 
 

 ספר איזהו מקומן .11

 
 

 תוספות ישנים מסכת יומא דף עט עמוד ב .12

תוספתא כדאמר ב אלא מעשה קדירה ויש בו מחמשת מיניםאבל העיקר שאין קורא מיני תרגימא מיני תרגימא נמי פירי נינהו. 

ברכין כיצד מ)דברכות פ"ד( הביאו לפניו מיני תרגימא מברך עליו בורא מיני מזונות והיינו לפי שיש בו מה' מינים כדקאמר ב

 דלאו הכי הוא כמו שפי': ודלא כפירוש רשב"ם שפירש בערבי פסחים מיני פירות ובשר בלא לחם

 

 מסכת יומא דף עט עמוד ב תוספות ישנים .13

אן ומכמא מאי מיני תרגימא נמי פירי הוא. ואע"ג דפירי לא בעיא סוכה מ"מ יכול להשלים י"ד סעודות של סוכה במיני תרגי

פרש ראה למיהו נ הביאו רבי' שלמה ורבינו יעקב ראיה באם השלים סעודה שלישית של שבת במיני תרגימא יצא היינו נמי פירי

 ע"ש וערב יו"ט לא סגי במיני תרגימא כיון שצריך לקדש על היין בכניסתו: דגבי הפסקה של

   

 סימן רצא  -שו"ע אורח חיים  .14

שותה וי"א שיכול לע[ 3]וי"א שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד מחמשה מיני דגן; [ 2]צריך לעשותה בפת; [ 1])ה( 

, יקרוסברא ראשונה עוי"א דאפילו בפירות יכול לעשותה.  [4]בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים, אבל לא בפירות; 

אסור או במקום שא"א לו לאכול פת, כגון בערב פסח שחל להיות בשבת ש -שצריך לעשותה בפת אא"כ הוא שבע ביותר: הגה 

 לו לאכול פת לאחר מנחה כדלקמן בהלכות פסח )מהרי"ל ה"פ(:

 

 דף ז ע"ב  -פני יהושע על ביצה  .15

וקשיא לי הא קי"ל אין א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור ואנא אמינא מה חמץ שאין חמוצו קשה וכו'.  בגמרא מ"ט דב"ש

ולכאורה היה נראה דלענין איסור בל יראה לא שייך לומר כן דלית ביה מלקות כדאמרינן בפסחים פרק מי , מזהירין מן הדין

עשה הוא, האלא דאי אפשר לומר כן דא"כ דלית ביה מלקות מאי שהיה ]צ"ה ע"א[ דלאו הניתק לעשה הוא ועוד דלא שאין בו מ
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פליגי ב"ש וב"ה בשעורין הא קי"ל דחצי שיעור אסור מן התורה ולא נאמרו שיעורין אלא לענין מלקות וקרבן והכא לא שייך 

א הנאת גרונו מיהא איכא משא"כ לענין בל יראה י"ל דכל שהוא פחות מכשיעור ומיהו בהא מצינא למימר דחצי שיעור אסור לא שייך אלא באיסור אכילה דנהי דהנאת מעיו ליכ. תרווייהו

קות בבל יראה וע"כ צ"ל דלא חשיב ליה לאו לא חשיב כלל והוי כמו פירורין דממילא בטלי ולא עשאן הכתוב כאלו הן ברשותו, אלא דהרמב"ם ז"ל ]פ"א מה' חו"מ ה"ג[ כתב להדיא דאיכא מל
לעשה ולא הוי ך ביום הראשון ממילא תשביתו מעיקרא משמע והא דקאמר בפסחים בפרק מי שהיה לא איירי לענין מלקות אלא דדמי מיהא לנותר שהוא לאו הסמוך הניתק לעשה כיון דכתיב א

ומש"ה כתב הרמב"ם ז"ל דחייב מלקות וכמ"ש  ניתק לעשה גמור דהיינו לגירסת מהרש"א בפסחים וכן גרסות כמה נוסחאות דגרסי להדיא דעל בל יראה לא לקי משום לאו שאין בו מעשה,

הנראה בזה דהכא לאו מטעמא דק"ו איירי אלא  דמצינו ביה לאו שיש בו מעשה וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מאי פריך ב"ש לב"ה לא לכתוב שאור ונילף מק"ו הא קי"ל אין מזהירין מן הדין. זו
לא הוי בכלל חמץ ומשו"ה הוצרך לומר דס"ד דשאור שאינו ראוי לאכילה לא הוי בכלל סתם חמץ, ולפי זה יהיה מההכרח לומר משום דשאור גופא בכלל חמץ הוא דאטו משום דחמיצתו קשה 

 דהא דקאמר ואי כתב שאור אגב גררא נקטיה אלא דמלשון הסוגיא ולרש"י לא משמע כן וצ"ע:

 

 הערות מהרב אלישיב .16

 
 

 ספר איזהו מקומן .17
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 הערות מהרב אלישיב .18

 

 


