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אמונת אי"ש
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הודעה לתועלת הציבור
א
להלן עדכונים אודות תוצרת שביעית ומוצאי שביעית שבשווקים (שאינם בהשגחה מהודרת).
פירות אילן שביעית  -פירות החורף ,הינם קדושים בקדושת שביעית (כגון אבוקדו ,פרי הדר).
תמרים  -גם בחנויות שבהשגחה מהודרת מצויים חבילות תמרים מהערבה (שאינה דרומית)
שלדעת מרן הגרי"ש זצוק"ל תמרים אלו יש בהם קדושת שביעית ושאלה של שמור ונעבד.
פירות אילן שמינית  -לשווקים מגיעים פירות שמינית שחייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות
אפרסק ,ענבים ,פאפיה ,צבר ,שעונית (פסיפלורה) ושסק( .אחוזי ערלה בפירות הקיץ מפורסמים
בגליון הליכות השדה שי"ל בימים אלו).
פאפיה ושעונית (פסיפלורה)  -חייבים לקנות רק בחנויות שבהשגחה הואיל ורוב הפירות המשווקים
הינם ערלה( .כהכרעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שפאפיה ושעונית יש למנות בהם שנות ערלה).
ספיחין  -בשווקים מצויה כמות גדולה של דלורית ודלעת ספיחין ,וכן כמות קטנה של תפוחי
אדמה אדום (הרוב איננו ספיחין).

נזרע בשביעית
דלורית ודלעת  -אם אינם ספיחין הרי הם נזרע בשביעית( .למעט דלעת מהערבה).
גזר  -יש כמות של נזרע בשביעית.
עגבניות  -הרוב הינו נזרע בשמינית (בנוסף לכך יצויין כי גם הנזרע בשביעית הינו מחממות).
פלפל  -למרות בירורים שנעשו בין מגדלי הפלפל ,אין בידנו לקבוע האם רוב הפלפל נזרע בשמינית,
אולם מאידך גיסא רוב הפלפל הינו מערבה .ולגבי דין נזרע היתה דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
שמכיון שאיסור נזרע (בניגוד לקדושה וספיחין) הינו קנס ,הרי אין קנס במה שנזרע בערבה (אפילו
הצפונית).

ב

ביעור
כידוע לדעת מרן החזו"א זצ"ל  -יבול נכרי שקדוש בקדושת שביעית אם לא קיימו מצוות ביעור
 הרי התוצרת נאסרת באכילה אחרי הביעור .יש לעורר כי יש שימורים (כגון מלפפונים) שחלףמועד הביעור ולדעת החזו"א נאסרו באכילה[ .קופסאות השימורים מצויינים ע"י כיתוב "יבול נכרי"
או "י.נ ".פעמים הציון הוא על הקופסא ופעמים בהזרקת דיו].
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