
 ïééðòá ìù ñéøâ øåòéùìåô  
  

ïéãä øå÷î:  
  "גריס של פול "ו עדשיעורשנאמר הטהור לגבי גודלו של הכתם ' ח משנה ב"במשנה בנידה פ

, ַעד ִּכְגִריס ֶׁשל ּפֹול, ַרִּבי ֲחִניָנא ֶבן )ְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר, ַעד ַּכָּמה ִהיא תֹוָלה. ֲהֵרי זֹו ּתֹוָלה ָבּה, ָהְרָגה ַמֲאכֶֹלת"

  ."הף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָהְרָגְו)

מני רבן שמעון בן גמליאל היא ' הרגה אין לא הרגה לא מתני: הרגה מאכולת""ב "ח ע"ובתלמוד שם דף נ

דתניא הרגה תולה לא הרגה אינה תולה דברי רבן שמעון בן גמליאל וחכמים אומרים בין כך ובין כך תולה 

י חברי אין סוף לדברי אין קץ שאין לך אשה שטהורה אמר רבן שמעון בן גמליאל לדברי אין קץ ולדבר

לבעלה שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דם מאכולת לדברי חברי אין סוף שאין לך אשה שאינה 

חנינא בן אנטיגנוס ' טהורה לבעלה שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דם אבל נראין דברי ר

מה היא תולה עד כגריס של פול ולדבריו אנו מודים ולרבנן דאמרי מדברי ומדבריהם שהיה אומר עד כ

  "נ בר יצחק תולה בפשפש ועד כתורמוס"תולה עד כמה אמר ר

חנינא בן אנטיגנוס מדברי ומדבריהם שהיה אומר עד כמה היא תולה ' אבל נראין דברי ר ":והנה מדקאמר

 ולא כרבנן לעניין שיעור הכתם ולכן א"מתבאר שההלכה כרחב" עד כגריס של פול ולדבריו אנו מודים

לא חילק בין מאכולת מ "פהבם ש"ז מתבאר דעת הרמב"ועפ. תולין עד כגריס אף אם הרגה פשפש

ח שאם נתעסקה תולה " ויתכן שזה נכלל בהלכה י.ב לא הזכיר שיעור התורמוס"אסו' וכן בהל. לפשפש

  .במה שנתעסקה

תימה ו .שהתורמוס גדול מהפשפשל ממאכולת נמצא שפשפש כתמו גדוי שם שכתב "פ שיטת רש"והנה ע

אך ). ולא מסתבר שבפול ישערו ביבש ובתורמוס בלח(והלא במציאות התורמוס קטן אף מחציו של פול 

אין סתירה בין שיעורם של , א בכלל בשיעור תליה"ל שחכמים חולקים על רחב"ם הנ"פ שיטת הרמב"ע

  . ם חכמיששיעורו גדול משלוס או גריס של פול ויש כאן שתי שיעורים או תורמא "חכמים לרחב

  . א"ולהלכה תולין בגריס של פול כרחב, פ המציאות תורמוס קטן מגריס של פול" ע:לסיכום

  

úìåëàî àéä äî:  
תולה במאכולת ונאמר שמא בעת "ם "ושם כתב הרמב במאכולתמוזכר שתולה ' משנה ב' במשנה נידה ח

  ".גון הפשפש והכנה ודומיהןישיבתה או התהפכותה נהרג בעל חי כ

וכן גם תולעת  .ם נראה שמאכולת הוא שם כללי למיני החרקים המוצצים את דם האדם"מדברי הרמב

  .איכה רבה פתיחתא לג שבעץ נקראת מאכולת כמבואר ב

  :ז סדר הגודל מקטן לגדול הוא" ולפ
ב "ט ע"ואר בנידה יוהוא בכלל המאכולות כמב, כינת הראש שהיא קטנה כגרגר שומשום- הכינה .1
  ,  הרי מבואר שיש עוד סוגי מאכולות-"מאכולת של ראש"
  

 -שתולין בו עד כתורמוס) Cimex lectularius (-)ראה תמונה (הפשפש-ולאחר מכן . 2

אך , מ"כחמישה עד כשישה מוגם התבאר בדברי החוקרים שאמנם גודל פשפש ממוצע הוא 

כ מעיכתו היא "וא. ם בדם מפוטואד כאשר האפילו לכמעט סנטימטר אחהוא יכול להגיע 

  .לקמןמבואר כשטח התורמוס כ

  .שתולין בה עד כגריס היא בהכרח חרק גדול יותרשאמרו מאכולת אבל . 3
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 åäî"ñéøâ":  
כתב ' ו משנה א"בנגעים פוכן  ".חצי פול"ם שגריס פירושו "ב ביאר הרמב"ז משנה י"ובמסכת כלים פי

ושכן כתב . ואין הכוונה רק חצוי לארכו אלא ששוברים את חציו לשתים". ל פולחצי גרגר ש"שגריס הוא 

 וכנראה על כן נקרא גריס על שם .ב"ג ע"ק י" עיין מו". פולין טחונין-גריסין"' זה משנה "במעשרות פ

  .הגריסה

  1.ועל כן פשוט גם שמשתמשים ביבש ולא בלח שהרי רק ביבש שייך טחינה

øáåãî ìåô äæéàá:  
 ּופֹול ַהָּלָבן, ַהֻּפְרְקָדן ְוַהּטַֹפח, ְוַהַּסִּפירַהּפֹול  "-  י סוגי פולמופיעים שנ' משנה א' כלאים פרק א במשנה

  ". ֵאיָנם ִּכְל)ִים ֶזה ָבֶזה, ְוַהְּׁשעּוִעית

  "הֵאיָנם ִּכְל)ִים ֶזה ָבזֶ , 2ּופֹול ַהִּמְצִרי ְוֶהָחרּוב. "מופיעים עוד שתי סוגי פול' במשנה ב שם כןו

פול "ם " וביאר הרמב"כגריס הקלקי"ב "ז משנה י"של נגעים נאמר במסכת כלים פיהלא בגריס , ועוד

ושיעורו מרובע בארכו שלש גרגרי עדשים וכן , מפני שהם גדולים) ומשערים בו(של מקום הנקרא קלק 

ין שיעור ד לעני"משנה י'  ומ נדה"ם בפה"כ הרמב" כמשנידה והוא אותו שיעור של גריס של "ברחבו

  .כלומר גריס הקילקי, "שכבר ביארנו שיעור הגריס בנגעים"נידה של גריס 

ונמצא  ,  שערות4 עדשות ומקום כל עדשה תופס 9מבואר שמקום הגריס תופס ' ו משנה א"ושם בנגעים פ

אם מדובר בשערות שבזרוע שהן מרוחקות זו מזו הם ו.  שערות36ששיעור הגריס תופס שטח של 

טומאת צרעת ' מהלם " כלשון הרמב.מ" מ15מ על " מ15שטח של כ- מדידה שלי בזרוע פ "עתופסות 

  .]בראש הם תופסות שטח קטן יותר מחמת צפיפותןואלו [". שערות בגוף"' א' ד הל"פי

  ובעיקר מהו הפול הקלקי .ופול הלבן, ופול המצרי, ומהו ופול החרוב, כ מהו הפול"לברר אועל כן עלינו 

  או הירוקה הגדולה,מ" מ5 כרר גם מהו העדשה הנזכרת אם היא העדשה האדומה הקטנהגם לבוכן עלינו 

  . וכן מה שיעור התורמוס.מ" מ7כ

äéáåì-úéòåòù?  
 Vigna: שם מדעי (,שעועית העין השחורה" נקראת בימינו גם "הלוביה"

unguiculata unguiculata (וגודל . לי-או'ידועה גם בשם לוביה וצ

  .מ" מ7 על 11כהבינוני גרגירו 

השעועית אינה אלא היא כי - מזני הפול " הלוביה"ראשית נשלול את 

   . 'א משנה א"ם בכלאים פ"כ הרמב"הקדומה כמש

ופול הלבן : "איתא )'הלכה א' כלאים פרק א(תלמוד הירושלמי בכן ו

 -?למה נקרא שמה שעועית :אמר רבי יונהוהשעועית אינם כלאים זה בזה 

ט כתב "יו' ובתוס   .את בני מיעים" מהלכת"ו, בשהיא משעשעת את הל

 ועיניו השע שון מל,הלב ומשלשלת) את(כלומר שמטמטמת "ש " הרבשם

  "תרגום ושוע) ויקרא יד(וטח את הבית ) ישעיה ו(

כ " וכ(Vigna sinensis) , כנראה לוביה תרבותיתכ היא "שעועית אה

ר זוהר "ערה מדל ובה"יוסף קאפח זצ' ג ר"במחברת צמחי המשנה של הרה

 זיהה את הלוביה תרבותית כפול ל" זפליקסיהודה ר " אך ד.ו" היעמר

' י בקונטרס אחרון סימן תקפג אות א"כ הברכ"וסמך לדבריו  ממש .המצרי

                                                 
ברוך שרגא בספרו ברוך ' ג ר"ג זמיר הכהן ודחה דברי הרה"ת נזר כהן של הרה"בידי שו' ואחר שכתבתי כל זאת זימן ה 1

  .ם ושמחתי"ל ברמב"פ הדיוקים הנ"דאין לשער בפול שלם חצוי אלא בשבור לשתים ע- ר "ע' שאמר עמ
כ שם בירושלמי "כמש". שהוא מין ממיני הפול המצרי נקרא חרוב"ם במשנה בכלאים "רמבמתואר בדברי ה" החרוב" 2

" מין ממני הפול המצרי"ם "כ הרמב" נמצא שמש:ר יונה כמין פול מצרי פרסי הוא וקצצוי דמיין לחרובה"והחרוב אבכלאים 
 ).Missing.jpg  -י הזה צריך לבדוק את הזיהו(. אין כוונתו שגדל במצרים אלא ממיני זן אותו הפול המצרי
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בשם כ האבודרהם "בראש השנה פול המצרי והוא הרוביא וכהאי ' ץ שהיו מביאים לפני ר"בשם התשב

  . המצרי ירבו זכויותינושאומר על הפול- האי גאון ' תשובת ר

  .לוביה התרבותית שעועית ול,אם כי לגופו של עניין זה לא סותר שיקרא גם לפול המצרי לוביה

השעועית בלשון המשנה איננה יכולה להיות השעועית בת זמננו משום שמקורה הוא בדרום מ "מו(

  .)1,500אמריקה והיא הגיעה לאירופה רק לאחר מסעותיו של קולומבוס בסביבות שנת 

  
éøöîä ìåô-úéøöî äéáåì   

כ אנו פונים לזיהוי " וע)ם"פ לרמב"עכ (נמצאנו למדים שהלוביה אינה שעועית העין השחורהואחר ש

שם (. Vigna luteolaשם מדעי   "לוביה מצרית " הנקרא"הפול המצרי"שתואמת את . לוביה מצרית

    .)עּוֵלייק-  ערבי

   ? "פול"גם  "הלוביה"מדוע נקראת אך 

 הפול המצרי נוכל ללמוד מדברי הירושלמי  בשמו שלהכפולהלשוני השימוש את 

ההן פולא  ":ל" וז):ג"ה/ח לא טור ג "פ, כלאים(שמוכיח שלוב היא חלק ממצרים 

". כד הוא נגיב אינון צווחין ליה פול מצריי, מצריי כד רטיב אינון צווחין ליה לובי

וכאשר הוא יבש הוא " לובי"ק ואז שמו ניתן להשתמש בגידול זה הן כאשר הוא ירו

הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי : "אנו מוצאים) א"ז מ"פ(כך גם במשנה בנדרים ". פול המצרי"נקרא 

  .וקטנית אינן בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש... עקיבא אוסר 

 כ המשנה"וע ."צמות"הלוביה המצרית מתפתלת בגידולה ויוצרת מעין 

זה  .לתמוך בזיהוי הפול המצרי עם הלוביה, עשוייה) א"ב מי"פ(בכלאים 

תבואה על , וירק על גבי ירק, תבואה נוטה על גבי תבואה: " המשנהלשון

: מאיר אומר' ר. חוץ מדלעת יונית, כל מותרה, ירק על גבי תבואה, גבי ירק

המשנה מתירה ". ורואה אני את דבריהן מדברי, אף הקשות ופול המצרי

. לקיים שני מינים שנטו זה על גבי זה אם מלכתחילה הרחיק אותם כראוי

יוצאת מן הכלל היא הדלעת היוונית ולפי רבי מאיר אף הקשות ופול המצרי משום שהם מתפשטים 

התופעה של ההתפשטות וההסתבכות בולטת מאד בלוביה המצרית .  בשכניהם ונראים ככלאיםומסתבכים

ר "דכפי שהעיר  .וסביר להניח שתכונה זו נשמרה גם בלוביה התרבותית שבוייתה ממנה) ראה בתמונה(

   .3משה רענן

אינו נמצא ש זרעוניםופול המצרי מין ממיני ה"' ז משנה ב"בנדרים פ ם שכתב"פ דברי הרמב" עויש לסיע

  ". ההמון המצרי ואינו הפול הידוע אצלזרעון קוראין אותו הרופאים הךוכ, אלא בארץ מצרים

רי הוא הפול הפחות  ואילו פול המצ)מדמסהנעשה (הלבן כדלקמן שאכן הפול הידוע אצל ההמון הוא פול 

  .)עין השחורהר פליקס הלוביה בעלת ה"או כפי זיהויו של ד(. ל" כנ  הלוביה המצריתידוע שהוא

  

ïáìä ìåô  
 " דמסמפול "  בבישולו הנקראמצרים הוא הפולוידוע שהמאכל הלאומי כיום ב

תוך בור ועליו הונחו  בעבר בושל המאכל בתוך סיר שהוטמן ב- " קבור"שמשמעה (

ויתכן שעל כן הוא נקרא   בשונה מהפול הגדולוהוא אכן בהיר יותר) תגחלים לוחשו

 "ל ֹו ּפ "סתם הנקראכ הפול הגדול "משא.  מקולף וחצויםגוהוא נאכל " פול הלבן"

                                                 
ב מדוע אין הלוביה נקראת שעועית דעת בלשנים העשויה לייש) ב"כח ע, עירובין" (י"אוצר לעזי רש"ר משה קטן מביא ב"ד 3
הנקראת -  וזה לכאורה שעועית "י"פאזול,  מין קטנית-פול המצרי ): "ב"יג ע(ה "ברי פירש "שהרי רש) ל"העין השחורה הנ(

ש לא נגזר במישרין מהשם הלטיני של השעועית "י לתרגום שעועית פיישול"ז המובא שם ברש" הלע כי..."פאסוליה"היום 
 ".אפונה קטנה "pisellumוגם " פול קטן "fabeolus אלא הושפע משתי מילים קרובות במשמעותן phaseolusכלומר 
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 ותרמילו גדול ודומה לפרי כשהוא יבש ומתבשל שלם בקליפתוושהוא חום . )Vicia faba: שם מדעי(

  .החרוב
' ב ("בקלה" הנקרא באמהרית  שסתם פול במקומן הוא הפול הקטןוכן שמעתי מיהודי עולה אתיופיה

נשמע -ישווה  ("ישווה בקלה"- חיצוניואלו הפול הגדול היה נקרא הפול ה ,)קמוצה' צרויה ל' ק, פתוחה

הקלקי כלומר המצוי באותו מקום גריס וזה תואם את זמן המשנה שנקרא .  כלומר מיובא-)כמו יהושוע

  .הנקרא קלק כדי להבדילו מהפול המקומי

' שנה זז מ"ויש להביא ראיה שפול הלבן קטן מהפול הרגיל שהרי במשנה כלאים פ 

והרי " ןִמֶּׁשֵּיָעׂשּו ְּכפֹול ַהָּלבָ , ַוֲעָנִבים. ִמֶּׁשַּתְׁשִריׁש. ֵמֵאיָמַתי ְּתבּוJה ִמְתַקֶּדֶׁשת"כתוב 

כ ראייה שפול הלבן הוא הפול המצוי במצרים " וא... בשל גדלו כפול הגדולענב

 אבל ודאי אינו פול של כתמים שהרי .מ" מ10מ ברוחב " מ14לרוב שגדלו כ

  .עדשות בשום פנים בגדלו של פול זה'  עדשות והרי לא יכנסו ט9דנו שגדלו כלמ

   
 ìåô ìù ñéøâ-é÷ì÷ä ìåô?  

אשר נזרע בספטמבר ומניב , שנתי חורפי-הוא צמח חד) Vicia faba: שם מדעי( בקיית הפול-ל  ֹו ּפ

 עתיק עוד מתקופת זהו גידול תרבות. מחבש ומארצות הים התיכון, מוצאו של הצמח ממרכז אסיה. באביב

  .ך"בארץ גידלו את הפול עוד בימי התנ. האבן

  .ל"את הפול חולקים לשנים ושוברים אותו שוב לגריס כנ

" הקלקי והחבק"כמו " מסובך" מהות השם קילקי היינו -גריס הקילקי

. א"ע' י בכריתות ו"כ רש"כמש, וכן קלקי היינו אשפה. א"ד ע"שבת ס

נה כאן  שם מקום הנקרא קלק שבו הפול ם ביאר שכאן הכוו"אולם הרמב

הירוק והוא בקיית - וכנראה הוא הפול הגדול , 4.היה גדול ונוטה לריבוע

  . ל"הפול הנ

  על 14מ וארכו לאחר שנשבר הוא כ" מ20 הוא חציו של הפול שרחבו כ"גריס של פול הקילקי"כ "וא

פ מה שבדקתי והקפתי חוט מתכת "עמ ו" מ20 על 15ובגדולים שבהם הם כ  מ " מ15וקטרו כ. מ" מ17

מ בדיוק כמו בציור המופיע " מ21-הוא נמצא בקוטר כ, ועיגלתיהו, דק סביב גריס גדול

שיכולים . ג"קנ' עמ) בניש(מהמעיל צדקה הנדפס גם בספר מידות ושיעורי תורה 

א והטור "ן והרשב" כהרמבוניםכ הראש" וזה כמש. עדשות אדומות14להכנס בו גם 

אבל שיעורו בגריס .  תולה בו שבכתמים דרבנן מקיליםנזדמן לה גריס גדול אם ש,ועוד

  .ל"הבינוני הוא קטן יותר כנ

  

 äùãò- äùãòúéúåáøú?  
 - Lens culinaris:     שם מדעיLentil, Daal:  עדשה תרבותית   שם באנגלית

Lens esculenta  טלופחי"ובארמית נקרא ."  

מקום הגריס "ר בעניינינו שלאור האמוקשה להניח 

שמדובר בעדשה התרבותית שהיא -" תשע עדשות

ותשעה כמותן עוברים אף . מ" מ7כבקוטר של גדולה 

  . שבהםיםהגדולמאת גודל הגריס 

כר בסיפור מכירת הבכורה יחסים כאן לעדשים האדומות כמו שמוזיכ אנו מת"וע

                                                 
אך במשנה . נוטה לריבועם שהוא "ר הרמבהסבי, על פי המציאות המוכרת, ש"בפיהמ". מרובעכגריס הקלקי " במשנה כתוב 4

יב שכתב , ש כלים יז"וראה גם פיהמ". מרובע שהואכגריס הקלקי "ז נצמד למקור התנאי ונקט , תורה הלכות טומאת צרעת א
 .הערת הרב דרור פיקסלר-  ".מרובעושעורו "כבר שם 



5 שיעור גריס של פול

Jדֹם ָהJדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף Jנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן הָ ") 'לה פסוק "בראשית כ( עקבי לשאמר עשיו

  .ְׁשמֹו ֱאדֹום

 ואכן תשעה כמותן הם בגודל גריס של פול הקלקי  .מ" מ5עדשים אלו קטנות יותר וגדלם בממוצע כ

 .מ מרובע" מ16 - 15  - שערות שהם כ36שתואם למידת 
 

ñåîøåú.  
  .משפחת הפרפרניים-הוא סוג בתת) ֻּתְרמּוס: מנוקד, Lupinus: שם מדעי(תורמוס 

הפרחים גדלים . לעלה יש פטוטרת ארוכה, עלי התורמוס מאוצבעים

  .או כחול, צהוב, לבן, צבע הפרחים סגול. כתפרחת

מכילים חומרים רעילים ממשפחת האלקלואידים , זרעי הצמח

  .כ היו שולקים אות שבע פעמים" וע.שנותנים לצמח טעם מר

 Lupinus: שם מדעי( תורמוס ההרים איש מין בר בארץ הנקר
pilosus ,הוא מין בסוג תורמוס הגדל בר בארץ ישראל) ֻּתְרמּוס ֶהָהִרים: מנוקד .

 .מרבדים גדולים בהריםגדל ב. עמוק-תפרחת הצמח בולטת למרחוק בצבע כחול

 12 על 10גודל זרעי התורמוס התרבותי הם כ). ויקיפידיה( .וזרעיו קטנים יותר

  . יש גם קטנים או גדולים מזהמ וכמובן"מ

 זרעי התורמוסזרעי התורמוסזרעי התורמוסזרעי התורמוס

  :לסיכום
עם בקיית הפול  " הפול"ל זיהה את "פ זצ"מהריקוכן -  בקיית הפול-  "פול"היינו  :"גריס הקילקי"

)Vicia faba .(20מ ברוחב " מ28מ לבין גודל כ" מ16מ ברוחב " מ20שגודל זרעיו נע בממוצע בין כ 

  .  מ בערך"מ

מ " מ15-16 הוא בקוטר ושיעור גריס בינוני. ל"ינו חצוי לשתים ושבור לחצי כנ הי-"של פול-  גריס"ו

ומסקנת . מ" מ21כהוא ושיעור גריס גדול ]. ל" שערות שבזרוע כנ36 עדשות אדומות ו9כשיעור [

פ "ם לא כתב שתולה בגריס גדול אולם מהריק"הרמבש  ואף.האחרונים להקל בכתמים כשיעור גריס גדול

   .ם את שיעורו בשערות אלא בעדשות כדי להקל"תמים לא נקט הרמבל העיר שבכ"זצ
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