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הפקר חלק שותפות בשביעיתהפקר חלק שותפות בשביעית

חיוב הפקרת חלק שותפות בשביעית*
חלק מתשובת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )קובץ תשובות א' רכ"ט(

ב"ה ז' אב תשל"ח, אשדוד

אך  בכתב,  להשיב  ידי  לא-ל  ואין  טובא  דטרידנא  ואף  קבלתי  מכתבו 
מכיון שכעת אני נמצא לכמה ימים פה אשדוד, מצאתי את ההזדמנות 

לעבור על פרשתא דא.

השאלה היא ביהודי אחד מחו"ל שרכש לו חלק בפרדס בארץ ישראל 
בשנת  הפרדס  את  לעבוד  עומדים  ושותפיו  יהודים  עוד  עם  יחד 

השביעית, האיך יפקיר את חלקו בכדי שלא יילכד באיסור שביעית.

הנה בודאי הי' רצוי לדבר על לב היהודי הנ"ל שיעשה כל טצדקי לפרק 
יגרום  לא  ועי"ז  חלקו,  את  לו  ויקח  הנ"ל  היהודים  עם  השותפות  את 
שהיהודים יעבדו בשביעית בחלק שלו ואף גם יעבור על איסור שביתת 
שדהו בשביעית כמבואר בע"ז ט"ו "הרי שדה שאדם מוזהר על שביתת 

שדהו בשביעית", ]עי' מנ"ח מצוה קי"ב, ובמהרש"ל ב"מ דף צ'[.

ואין בידיו - או שאינו רוצה בכך לצאת מן השותפות, הרי  אך במקרה 
בודאי שהדרך המוציאתו מן העבירה היא לכה"פ ]לכל הפחות[ להפקיר 
 - והלכה פסוקה באו"ח סי' רמ"ו אם השאילה או השכירה  את חלקו, 
בהמתו - לגוי יפקרינה בינו לבין עצמו קודם השבת )וה"ה אם הוא שותף 

עם גוי בבהמה( ובזה ינצל עכ"פ בדיעבד מאיסור שביתת בהמתו.

* * *

בהמשך דבריו דן מרן זצ"ל אם צריך להפקיר דוקא בפני ג' ולא בינו לבין עצמו, וכן 
דן שם אם העודר בגינה המופקרת זוכה או אינו זוכה. אם כי גם נדון הזכיה הוזכר 

במאמר שנתפרסם בחוברת הקודמת לא העתקנו דעת מרן זצ"ל בנדון.

בית משותף  גינת  חיוב הפקרה של  על  ש.ז. הכרמי  הרה"ג  נתפרסם מאמרו של  * בחוברת הקודמת 
חלק  להעתיק  לנכון  מצאנו  לכן  זצ"ל  הגריש"א  מרן  דעת  הוזכרה  ובמאמר  בשביעית.  בה  שעובדים 

מתשובת מרן.

מרן הגרי"ש אלישיב
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הפקר חלק שותפות בשביעיתהפקר חלק שותפות בשביעית

יש שהעירו על אפשרות הפקרת חלק בגינה המשותפת:

א. כיון שעל פי חוק המדינה עיסקה שאינה נרשמת במרשם המקרקעין )טאבו( אין לה 
תוקף, א"כ על פי החוק אולי גם להפקר שלא נרשם אין תוקף.

ב. כיון שעל פי חוק המדינה אי אפשר לעשות עיסקה בחלק מסויים במקרקעין, א"כ 
ע"פ החוק אולי גם להפקרת חלק בגינה משותפת אין תוקף ]לשון החוק המקרקעין 
)13([ "עסקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המנוי בסעיפים 11,12 ואין תוקף 

לעסקה בחלק מסויים במקרקעין".

תנחומינו הכנים
לידידנו היקר

גבור כח בשמירת שמיטה

רבי זאב דייויס נ"י

אשר הצטרף בשנת השבע ללומדי בית מדרשנו

ולכל משפחתו הנכבדה

על פטירת האם

 מרת דבורה ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

המשתתפים בצערכם

הרב י. אפרתי -ראש בית המדרש

 חבר הלומדים וההנהלה
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בענין לוח תאריכים / הרב אפרתיבענין לוח תאריכים / הרב אפרתי

על לוח התאריכים שנדפס במחיצת החזו"א
הרב יוסף אפרתי - ראש בית המדרש

גם השתא, שנת השמיטה תשע”ה, זכה המכון לחקר החקלאות ובית המדרש לזכות 
את הרבים בלוח תאריכים לשנה השביעית “מועדים לשמיטה”. פרי יגיעו של רבי 
משה - ד”ר זקס הי”ו העוסק בנושא למעלה משנות יובל, ובפן ההלכתי עסקו הגאונים 

רבי שאול רייכנברג ורבי משה טבאל שליט”א.

כל המתבונן בעיון בלוח התאריכים מגלה כי כל שורה וכל הערה מבוססת על דיון 
מעשי והלכתי רחב היקף. אולם במאמרינו זה אנו מבקשים להתבונן מה ניתן ללמוד 
מלוח התאריכים הראשון שנדפס בשנת תשי”א בחיי חיותו של מרן החזו”א זי”ע, ע”י 
תלמידו נאמן ביתו הרה”ח ר’ זעליג שפירא זצ”ל. לענ”ד יש בלוח הכרעות שהכריע 
מרן החזו”א דווקא לאותה שנה תשי”ב – לדוחק שהיה בשנה ההיא, לעומת זאת יש 
הכרעות הלכתיות בלוח שהינם מאותם ענינים עליהם אמר החזו”א  להרה”ג ר”מ 
פלס זצ”ל “שכל שעדיין המצב באר”י כהיום וכו’ הוא מיקל בדעה ברורה ומוחלטת” 

)נתיב השמיטה(.

הלוח האמור נדפס בסוף קונטרס “סדר השביעית” שהוציא הרב הנ”ל בשנת תשי”א 
החזו”א  מרן  דברי  נאמנה  כמשקף  מקובל  זה  קונטרס  כידוע  השמיטה,  שנת  ערב 
“ובפרט  ח”א,  אמונה  לדרך  בהקדמה  שליט”א  הגרח”ק  מרן  שכתב  וכמו  זצוק”ל, 
אספתי מכל ספרי מרן החזו”א זצ”ל וגם מהחוברות שנדפסו בחייו ע”י הר”ר זליג 
שפירא ז”ל על פיו”  והגרח”ק אף העתיקו בסוף ספר דרך אמונה )ראה גם שנת השבע 
ב( מובאת הכרעתו של מרן החזו”א ש”ירקות  )סעי’  זה  עמ’ קעב(. בסדר שביעית 
שצמחו לפני ר”ה של שביעית, אף שעיקר גידולם ולקיטתם היה בשביעית אין בהם 
איסור ספיחים”, הכרעה זו הינה מהכרעות המפורסמות של מרן החזו”א אשר אף 
במכתבו לאחיעזר הוא מציין דבר זה לסיוע לחקלאים שיש להם “קושיים בגינות של 
ירק ובשדות תבואה” וע”ז כותב מרן החזו”א “יצא בהיתר לנטוע ירק קודם ראש 
השנה, ואל יהא בהם איסור ספיחין אף שנלקטין בשביעית, וכדעת הר”ש והרמב”ן” 
שביעית  של  השנה  ראש  לפני  צימוחו  ירק שהחל  התאריכים  בלוח  כאמור  ולכן   –
אין בו איסור ספיחין. ובהמשך הסעיף נאמר “לתועלת הרבים הננו רושמים בסוף 
החוברת את הזמנים של מיני הירקות שברור לפי תנאי הזריעה הנוהגת כיום שצמחו 
לפני שביעית, ומותרים באכילה, אך קדושים בקדושת שביעית”. ואכן בסוף הקונטרס 
מובאת הערה אודות ירקות אלו “דהינו שצריך לקנותם בהקפה כמו שנתבאר בכלל ז, 
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ואסורים בהפסד כמו שנתבאר בכלל ח וט וכו’, והננו לרשום כאן לתועלת הרבים את 
מיני הירקות שמותר לקנותם עד זמנים מסויימים הרשומים מטה, ואין בהם איסור 
ספיחים, אף אם גדלו אצל ישראל החשוד על השביעית”. הרי דעד לתאריך שבו יהיה 
איסור ספיחין על הירקות שברשימה )כהכרעת הר”ש בירק שהתחיל לגדול בשישית( 

מותר להשתמש בירקות אלו.

ולכאורה יש להתבונן, כי השימוש בתוצרת זו הקדושה בקדו”ש ע”י צרכנים שומרי 
שמיטה מעורר מספר שאלות. הראשונה תוצרת זו הינה “שמור ונעבד”, מדובר על 
הרי  הלך  להיכן  סחורה  איסור  ועוד שתי שאלות, האחת,  על השביעית”,  “החשוד 
ירקות אלו אסורים בסחורה וכיצד יקנה אותם. וגם הרי אסור למסור דמי שביעית 

לעם הארץ.

זו  תוצרת  לקנות  יש  כי  נכתב  השביעית  בסדר  מקומות  בכמה  לעיל  שצויין  כמו 
בהקפה, כך כתוב בסעי’ ד’ לענין קניית פירות נכרי “אם קונה פירות גוי אצל ישראל 
צריך לקנות רק בהקפה כמו שיתבאר כלל ז” ובפשטות הדברים היא כי לפי “סדר 
השביעית” אין איסור לקנות פירות שביעית בהקפה, גם בהמשך בסעי’ ז לענין איסור 
סחורה נאמר, “פירות שביעית צריך לקנותם בהקפה”. אמנם את הראי’ מסעי’ זה 
ניתן לדחות שהכונה למקרה שמוכרים בדרך המותרת ואעפ”כ יקנה בהקפה כדי שלא 
תהיה מסירת דמי שביעית לע”ה. אבל אי אפשר לומר כן, כי קודם לכן כתוב “ובמקום 
שאפשר שישתדל לקנות רק אצל אלה שמוכרים פירות שביעית בדרך המותרת” הרי 
שמי שאינו יכול להשתדל, רשאי לקנות גם ממי שאינו קונה בדרך המותרת )ואז עליו 

לקנותו בהקפה(.

אבל קשה דלכאורה קניה בהקפה לדעת מרן החזו”א פוטרת רק את שאלת מסירת 
דמי שביעית לע”ה )עיין בגמ’ ע”ז דף ס”ב ע”ב ובתוס’ ד”ה יאות וראה חזו”א סי’ 
ד סוס”ק יג( אבל איסור סחורה יש גם בהקפה. וצריך לומר שהוראה זו של החזו”א 
היתה לדוחק השעה )כפי שנמסר בשנת תשי”ב הי’ קושי גדול לקבל תוצרת נכרי אף 
יותר משנים עברו ראה האיש וחזונו עמ’ מו, “בשנת תשי”ב היה כמעט לגמרי בלתי 
אפשרי להשיג ירקות של גויים”( ומחמת כן סמך מרן החזו”א על השיטות והדעות 
שאיסור סחורה הינו רק על המוכר ולא על הקונה, וכמבואר בשו”ת נוב”י )אה”ע סי’ 
עד(. הגם שמקובל כי מרן החזו”א חשש שגם הקונה עובר על איסור סחורה אפילו 
אם הוא קונה כמות קטנה לעצמו )עיין דרך אמונה ציון ההלכה פ”ו סקי”ב ואכמ”ל(. 
ולכן בשעה”ד התיר, עדיין יש לעיין אם אין בזה  ואם אמנם שם הסתפק החזו”א 
משום הכשלת המוכר והרי זה אסור משום “לפני עיור”. )כמבוא שם בצהה”ל( והנה 
יש מן האחרונים שכתבו כי אין כאן לפני עיור, שהרי המוכר סומך על היתר המכירה, 
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הרי ידוע דמרן החזו"א לא חישב את 'היתר המכירה' כדבר שיש למוכר על מי לסמוך 
וא"כ קשה היאך מותר הדבר הרי נכשל בלפני עיור. אלא צריך לומר דמכיון שאם 
שומר שביעית לא יקח התוצרת הרי המוכר ימכור תוצרת זו למישהו אחר חשיב חד 
עברא דנהרא, ולפחות בשעת הדחק סבר להקל שאין בה משום לפני עור )כהכרעת 
שסבר  מי  ויש  כמומר  המוכר  חשיב  זה  דלענין  או  ואכמ”ל(  פד  סי’  יור”ד  הכת”ס 
דבמומר אין ערבות כלפי לפנ”ע )עיין ש”ך יור”ד סי’ קנא סק”ו ושם בדגול מרבבה 

וגליון מהרש”א(.

בשנת  השעה  בדוחק  רק  זה  דבר  התיר  החזו"א  מרן  כי  זו  מסקנה  כי  לקבוע  ניתן 
תשי”ב והיא מסקנתם של גדוה”ת, תלמידי מרן החזו”א, כי רק מדוחק השעה התיר 
החזו”א לקנות בהקפה, ולכן כשהודפס בשנים מאוחרות יותר סדר השביעית לזיכוי 
הרבים ע”י הרה”ח ר’ שלו’ פרידמן זצ”ל, אנו מוצאים שבכל מקום בו הוזכרה קניה 
על  עובר  אינו  שהמוכר  באופן  מדובר  כי  הגבלה  עוד  שם  ונתווספה  שונה  בהקפה 
)סעי’  ובהמשך  מישראל,  גוי  פירות  קנית  בענין  ד(  )סעי’  שם  יעוי’  סחורה.  איסור 
בהם  שיש  נאמר שהירקות  הלוח  קודם  בהערה  ואף  פר”ש(,  )ד”ה  סחורה  בענין  ז( 
קדושת שביעית אסור לעשות בהן סחורה וגם צריך לקנות בהקפה. ויתירה מזו בסדר 
השביעית המאוחר אף נמחקו המילים )סעיף ז’ ד”ה אסור( “ובמקום שאפשר ישתדל 
לקנות רק אצל אלה שמוכרים פירות שביעית בדרך המותרת”. וטעם המחיקה ברור 
פירות  לקנות  הקונה  על  לאסור  נכתב  פרידמן(  ר”ש  )של  הזה  השביעית  בסדר  כי 
שביעית כאשר המוכר עובר על איסור סחורה. נשוב ונציין כי מקובל שכל השינויים 
שעשה רבי שלו’ פרידמן בסדר השביעית היו בהוראת גדולי התורה בעיר בני ברק )וכך 
גם הבנתי ממרן הגרח”ק שליט”א שמעשיו של ר”ש פרידמן היו בהוראת גדולי הדור 
זצוק”ל, ראה מה שכתב מרן הסטייפלר זצוק”ל על ר”ש פרידמן עמ’ פו, ועמ’ צ(. 
הרי כמו שהוסבר לעיל, לדעת גדולי התורה תלמידי וממשיכי דרכו של מרן החזו”א 
ההיתר לקנות סחורה בהקפה היה לשעה שהתיר מרן החזו”א בשנת תשי”ב, אבל 
בשנים לאחר מכן לדעתם לא היה החזו”א  מתיר לקנות תוצרת כאשר יש בקניה 
איסור סחורה. ואכן בספר נתיב השמיטה )רשימות הרה”ג ר”מ פלס עמ’ פט( נאמר 
“כי היתריו של מרן החזו”א ניתן לסמוך עליהם גם בשמיטות הבאות”, חוץ מההיתר 

בענין סחורה ש”הי’ העלמת עין“ ואולי כוונתו גם להיתר זה.

אמנם נדמה כי ניתן ללמוד מהלוח - שנד’ בחיי מרן החזו”א דס”ל להקל בדין שמור 
ונעבד כלומר ירקות שנשמרו או נעבדו שלא כדין.

או  פירות שנשמרו  אם  הראשונים  רבותינו  נחלקו  ונעבד  בענין שמור  כידוע  דהנה 
שנעבדו שלא כדין נאסרו באכילה, יש מהראשונים דס”ל דשמור אסור באכילה )עיין 
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רבותיו של רש”י המובאים ברש”י יבמות קכב ע”א ד”ה של עזיקה תוס’ שם סוכה לט 
ע”ב ואכמ”ל(, ויש דס”ל דפירות אלו מותרים באכילה )רש”י שם וכן דעת הרמב”ם 
מחלוקת  מצאנו  באיסור  שנעבדו  בפירות  ואף  סק”ה(.  י  סי’  החזו”א  שביאר  כמו 
ביבמות,  בסוגיה  ראשונים  ובשאר  ברמב”ן,  )עיין  באכילה  אסורים  אלו  פירות  אם 

ובהשגות הראב”ד על הרי”ף סוכה דף מ(.

ובחזו”א מצאנו בכמה וכמה מקומות בספרו, כמה הוראות אודות דין פירות שנעבדו 
או נשמרו בשביעית. יש מקומות שכתב להיתר א. חזו”א )סי’ י סק”ו( בדין אתרוגים 
שנעבדו באיסור ונשמרים שאינם נאסרים. ב. אגרות חזו”א )ח”ב סי’ קסב( שם התיר 
אתרוגים שנעבדו וציוה לקחתם במתנה שלא למסור דמי שביעית לע”ה, אמנם כתב 

)שם( שבמשומר אסור לקנות “אף בזמן שאין בו איסור סחורה”.

לעומת זאת מצאנו בכמה מקומות שבהם כתב החזו”א לאסור שמור ונעבד. א. חזו”א 
כא יב )ד”ה ובשביל(. ב. חזו”א יט כד )ד”ה בכלאים(. ג. חזו”א סי’ כו )בסדר השביעית 
נאסרו  השנים  כשאר  בו  והחזיק  כרמו  הפקיר  ולא  הבעלים  “עבר  בספרו(  הנדפס 
הפירות לכל אדם ואסור לאוכלן” ד. חזו”א שביעית סי’ ט )סקי”ז( החמיר, אך ציין 

למקום שני בספרו סי’ ו )סק”ו( בו הקל.

ובביאור הסתירה כתב מרן הסטייפלר זצוק”ל )קריינא דאיגרתא ח”א אגרת קמז(, 
שהחזו”א ענה לשואלים כי בכוונה הותיר דבר זה בסתירה. )ומוכח כך מדבריו בסימן 
ט שצוין לסימן י שהקל בזה(. וביאר מרן הסטייפלר שהגם שהחזו”א ס”ל מעיקר הדין 
שאפשר להקל בפירות שנשמרו באיסור אולם לא רצה להתירו באופן כללי כי ראה 
בזה קלות בשמירת התוה”ק. גם הגאון ר”ש גריינמן זצ”ל כתב כי לדעת מרן החזו”א 
פירות שמורים מותרים באכילה, הגר”ש גריינמן גם מוסיף שדבריו מבוססים על דברי 
החזו”א “זהו הטעם שהסביר מרן זללה”ה לשואלין דבר על הסתירה הנראית לכאורה 
בין סי’ י וסדר השביעית” – וא”כ גברא רבא מסהיד לא רק שעצם הסתירה היתה 

מכוונת אלא גם על טעמו.

מכתב זה נדפס בעבר בעילום שם תחת הכותרת “מכתב מאת אחד מתלמידי החזו”א” 
כהנא  ר”ק  הרה”ג  העיד  שכבר  אלא   )282 עמ’  תש”ס  מהדורה  ארץ  משפטי  )ראה 
זצ”ל – שמכתב זה מקורו מהגאון רבי שמריהו גריינמן זצ”ל )ראה ירושלמי מהדורת 
ביהמ”ד ח”ב בפירוש הרש”ס ובהערות שם פ”ט עמוד סז מ”ש הרה”ג הנ”ל “וכן 
יעויין במכתב מאת אחד מתלמידי החזו”א )והוא ידי”ע הגר”ש גריינמן )שליט”א(” 
]זצ”ל[(. והנה במכתב מוסברת הסתירה כדלהלן, אכן דעת מרן החזו”א היתה להקל 
היו  לא  זאת שהרי השומרים  לציין  סיבה  לא ראה  בשמור, אלא שבסדר השביעית 
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סתם  “ולכן  קנס  משום  בהקפה  אף  אסור  מהם  ולקנות  מפירותיהן,  לקחת  נותנים 
זללה”ה בסדר השביעית שכתב בשנת תרצ”ז לפני שנת השמיטה – לאיסור )מפני 
הם  הרי  השביעית  וסדר  )להשתמש(  לשמשן  אפשרות  נראית  היתה  לא  שלמעשה 
הדינים הנחוצים לכל יחיד למעשה(” והמשיך הגר”ש גריינמן זצוק”ל וכתב דבשנים 
אח”כ היתה אפשרות לקנות ירקות שאין בהם איסור ספיחין כאשר קנו אצל הסוחרים 
“ולא אצל המשמרים”. הרי כפי המבואר במכתב היתה דעת החזו”א להקל באיסור 
שמור רק שלא לקנות תוצרת ישירות מן השומרים אנו עוסקים בירק שהתחיל לגדול 
בשנה השישית הרי יתכן וכל הטיפולים )מלאכות דרבנן( שנעשו בו לא היו אסורים 
ואם כן כל הנידון הוא רק לגבי ספק נעבד  במלאכה דרבנן, מה שאין כן לגבי שמור 
שוודאי החשוד שמר שדהו באיסור הרי דהתבררה דעת מרן החזו”א שפירות שמורים 
– מותרים אלא שאין ליטול פירות אלו מן המשמר בעצמו שהוא בכלל חשוד שאסור 
לקנות ממנו. ובמקום שתוצרת המשמרים הגיעה לידי סוחרים מותר ליחיד הקונה 
לקנות מהם. והוסיף הגרש”ג זצ”ל “ואופן הקניה אצל הסוחרים היה מסודר באופן 
שמותר ואין בו משום סחורה”. אמנם יש להעיר, דלא מצויין במכתב – כיצד ומה 
טעם לא הי’ איסור סחורה באותם פירות שנקנו. מ”מ למדנו שגם הגר”ש גריינמן 

מעיד דמרן החזו”א הקל בפירות משומרים.

וזאת תורת הנלמד מסדר השביעית:

א. הותר ליקח ירק קדוש בקדושת שביעית – כל שעדין לא נאסר באיסור ספיחין – 
כהכרעת החזו”א בשיטת הר”ש דירק שהחל לגדול בשנה הששית – אין בו איסור 

ספיחין. 

ב. בדין פירות שנשמרו באיסור, השיב מרן החזו”א לשואלים שבכונה הותיר הדבר 
בספרו בסתירה.

ג. הגר”ש גריינמן זצוק”ל העיד בשם מרן החזו”א שפירות השמורים מותרים באכילה, 
אלא שאסור לקנות מהמשמר בעצמו. 

ד. בסדר השביעית שי”ל בתשי”א מוזכר רק שיש לרכוש פירות בהקפה ולא נכתבה 
הגבלה אחרת. ונראה דמדוחק השעה הורה מרן החזו”א שאין על הקונה איסור סחורה 
כשקנה לעצמו. ולכן בסדר השביעית שנדפס בשמיטות מאוחרות יותר בהוראת גדולי 
התורה שינו וכתבו שלא די בקניה בהקפה אלא צריך לקנות בדרך שאין בה איסור 

סחורה.
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]כאמור גם בדברי הגר”ש גריינמן מצויין דמה שהתיר החזו”א בתשי”ב היה בכה”ג 
דלא עברו על איסור סחורה ולא נתפרש הדרך. )ואולי כונתו – דגם אם היה איסור 

סחורה הרי הקונה לעצמו אינו עובר בסחורה, )וכמו שהבאנו לעיל דעת הנוב”י([.

לוח מועדים לשמיטה
ניתן להשיגו במשרדי ביהמ"ד להלכה

ברח' המלמד 1 ירושלים טל: 02-6488888

מחיר לוח גדול 10 ₪
מחיר לוח קטן 5 ₪
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הערות בעניני שביעית /הרב דבירהערות בעניני שביעית /הרב דביר

הערות בענייני שביעית
הפקרת שותפות  אמירה לנכרי 

הרה"ג אריה דביר

א
בענין מאמרו של הרה”ג  ש. ז. הכרמי )הליכות שדה מס' 187( לגבי חיוב הפקרת גינת 

בית משותף וגינה מושכרת הנעבדות בעבודות האסורות בשביעית.

חיוב  דליכא  זצ”ל  אויערבך  הגרש”ז  מרן  סברת  שהזכיר   במה  להעיר  יש  ראשית, 
להפקיר בגינה המושכרת כיוון דבלאו הכי לא יתקן האיסור, דגם לדבריו מ”מ  ליכא 
היתר לכתחילה להשכיר בהמתו בשבת לעכו”ם ע”מ להפקירה וכמבואר בתוס’ שבת 
יז: דהתירו רק היכא  דלא אפשר, זולת דעת הב”ח שמתיר, ויעוי’ במשנ”ב סימן רמ”ו 
שפסק דרק בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת הב”ח שמתיר לכתחילה, וא”כ אף אי 
ליכא חיוב להפקיר, מ”מ אסור לכתחילה להשכיר למי שיעבוד בה בשביעית ולסמוך 

ע”כ שיפקיר.

עוד כתב שם לתמוה על דברי מרן הגרי”ש זצ”ל שסבר שאף מי שיש לו גינה בבית 
משותף ועובדים בה בשביעית חייב להפקיר חלקו  והקשה דהרי שביתת הארץ דומה 
לשביתת בהמתו בשבת וכיוון דבשבת הביא הב”י מחלוקת בענין יהודי ושאינו יהודי 
יהודי העובד בה בעל כרחו  השותפים בבהמה אי בעי להפקיר חלקו מחמת האינו 
של ישראל א”כ אף שבשבת לא רצה הב”י לסמוך על סברת הריב”ש להתיר, מ”מ 
בשביעית בזה"ז דהוא רק דרבנן אמאי לא סמך על סברת הריב”ש דמתיר דהיא עיקר 

לדעת הב”י, ובפרט דכן נקטו הרלב”ח, המג”א והגר”א.  

נראה דיש לדון בזה, דהנה  מה שכתב המנחת חינוך לדמות שביתת בהמתו לחיוב 
שביתת הארץ וכמבואר בע”ז ט”ו, אין הפירוש דהחיובים שווים דהלא בחיוב שביתת 
בהמתו גם אם נעשית המלאכה מעצמה בלא הבעלים מצווה למונעה כדאמרי’ יכול 
משמע  צער,  אלא  נייח  זה  ואין  ינוח  למען  ת”ל  עוקר  יניחנו  לא  תולש  יניחנו  לא 
דאיכא חיוב למונעה מלעבוד וכדאמרי’ לב”ש בשביתת כלים )שבת יז( דאיכא איסור 
חיוב  ליכא  מעצמה  מגדלת  כשהקרקע  בשביעית  ואילו  מעצמם,  עובדים  כשהכלים 

לעקור )ורק מדיני קנס אתינן עלה אא”כ נאמר דרק כשעובדה אדם חשיב עבודה(. 
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והנה בספר אבי עזרי תנינא למרן הגראמ”מ שך זצ”ל הקשה קושיא זו  ]וכן תמה אמאי 
בזורע בערב שביעית לא מחויב לעקור, אולם יעויין במנחת חינוך מצוה שכו  ו שכתב דעל 
העשה באמת יעבור כשזורע בערב שביעית כמו בשבת דאסור מדין שביתת כלים אפי’ 
בערב שבת[ וכתב לפרש דבשביעית גדר האיסור דהתורה אסרה כל שעושה בגרמתו 
דלא  רק   העשה  על  רק  ולא  עובר  אלאו  אפי’  דבאמת   ונקט  בעצמו  עביד  כאילו 
בעינן לדיני שליחות. ועפ”ז כתב ליישב קושיית המנחת חינוך דבשבת אסור בהבלעה 
ואמאי בשמיטה התיר המהרי”ט בהבלעה  דבשבת  בהמתו עובדת מ”מ ועובר גם 
בהבלעה אבל בשביעית בעי שייחשב גורם )להשכיר שדהו לכמה שנים(לקרקע להעבד 

וכשמשכיר בהבלעה  לא חשיב גורם.

משום  גזירה  לעכו”ם  בהמה  למכור  דאסור  התם  דאמרי’   : טו  זרה  בעבודה  והנה 
איסור  איכא  אי  לשחיטה  גם  העומדת  בבהמה  הגמ’  דנה  ונסיוני,  שכירות  שאלה, 
דאפשר לתלות דלא יעבוד בה, ומקשי’ מהא דשרי למכור פרה החורשת  בשביעית ולא 
חוששים משום לפני עור אמר רבה מי דמי התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו 
בשביעית הכא אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת אמר אביי וכו’ והרי שדה דאדם 
מצווה על שביתת שדהו בשביעית ותנן דב”ה מתירין מפני שיכול להובירה. ויעוי’ 
בתוס’ שם שפירש דהקושיא היא דלא דמי שביתת בהמתו למכירת פרה החורשת, 
הבעלים  על  איסור  אין  החורשת  בפרה  משא”כ  הבעלים   עובר  בהמתו  דבשביתת 
יג,   סימן  הובא במעדני ארץ  באופן אחר,  נקט  הריטב”א  אולם  יעוי”ש  גנאי  וליכא 
דקושיית הגמ’ דבאיסור לפני עור כיון דאיכא למיתלי דלא יחרוש לא חשיב שנתן 
לפניו מכשול ואף אם יחרוש בפועל ליכא איסור דאורייתא. משא”כ בשביתת בהמתו 
דאם יחרוש השני בשאלה ושכירות יעבור הוא גזרי’ על מכירה, ואי נימא כדברי מרן 
יקשה  עובר א”כ  ולא  גורם  אינו חשוב  דכשנותן בהבלעה  דאיסור  עזרי  בעל האבי 
מאי מוכחינן משביתת שדהו בשביעית והלא כיוון שיכול להובירה ואינו גורם שוב 
לא חשיב בשליחותו וגם אם יעבוד אינו עובר משא”כ בשביתת בהמתו דעובר ע”י 

שבהמתו עובדת.

ועוד  יש לדקדק דהלא בקרא של ושבתה הארץ, גם לדעת המנחת חינוך לא נאמר 
בשבת  שכתוב  כמו  ארצך  או  שדך  נאמר  דלא  דווקא,  שלו  קרקע  על  חיוב  דאיכא 
בהמתך, וביותר דהלא מאותו קרא של ושבתה הארץ ילפי’ ג”כ איסור עשה באופן 
שזורע הוא בקרקע של אחר וגם כשאחר זורע בשדהו אבל  לא מצינו איסור מקרא  
שעליו למנוע מאחר לעבוד בשדה אחר )חוץ מן דין אפרושי מאיסורא  דכל האיסורים( 
ודבר זה תמוה הכיצד נכללים בהאיסורים בהך קרא גם איסור שביתת הארץ כשהיא 
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שלו כשאחר עובד בה וגם איסור עבודה שלו כשעובד בשדה ארץ ישראל אפי’ אינה 
שלו.

ומאידך בחיוב של שביתת בהמתו אם יעבוד הוא בבהמה של אחר לא מצינו שייאסר 
גם מדין שביתת בהמתו.   

שבהמות  איסור  ליכא  בהמתו  שביתת  באיסור  האיסורים,  דחלוקים  כרחינו  ובעל 
יעבדו אלא דכאשר בהמתו עובדת חסר בשביתתו שלו עצמו, משא”כ בחיוב שביתת 
הארץ  איכא דין דהארץ תשבות אלא שהתורה הטילה עליו אחריות היכא שזה ממונו 
זה  שאין  כיוון  שלו  קרקע  זה  שאין  והיכא  אחר  של  בקרקע  הוא  שעובד  היכא  או 

באחריותו ואין זה מוטל עליו אינו מצווה כלל.

מעתה גם אם נימא כדעת הריב”ש דהיכא שהוא שותף ואין ביכולתו למנוע אין עובר 
משום שביתת בהמתו ולא צריך להפקיר דלא צוותה אותו תורה על כך והיינו טעמא  
דחשיב שובת בכה”ג לגבי שביתת בהמתו בשבת, מ”מ בשביתת שדהו בשביעית דגדר 
החיוב הוא שמוטל עליו למנוע עבודת הארץ מגופו או בדבר שהוא באחריותו, א”כ 
אע”פ שהוא אנוס על כך ואינו יכול למנוע  יש עליו להפקיר כדי שלא יהיה מצווה 

כלל על כך  ולא יצטרך להפטר מטעם אונס.

ואי נימא דזהו גדר החיוב אתי שפיר הדמיון שם בגמרא אף לדעת הריטב”א דמ”מ 
כשיעבוד אחר בממונו יעבור הוא ואין זה תלוי בגרמתו עד שנימא דהיכא דאינו ודאי 

גם  אם יעבור השני אין זה חיוב המוטל עליו.  

וכיון דאתינן להכי דאין החיובים דומים אפשר דגם חלוק דין הבלעה בשבת דאסור 
דמ”מ ממונו עובד דהרי שכירות לא קניא, משא”כ בשביעית דתלוי באחריותו ולא 
בעצם הא דממונו אינו שובת וע”כ כתבו המהרי”ט והמבי”ט דהיכא דהשכיר שנים 
קודם השביעית ובהבלעה לשנת השביעית אינו חשוב בגרמתו ובאחריותו אף שהוא 
ממונו דשכירות לא קניא, משא”כ בבהמתו דהרי שכירות לא קניא ושוב חשיב ממונו 

ואינו עוזר מה שהשכיר בהבלעה. 

מעתה אתי שפיר פסקו של מרן הגריש”א זצ”ל דבשביעית מ”מ מוטל עליו להפקיר 
ואין ראיה מדעת הריב”ש.

בר מן דין יש להעיר דמ”מ הריב”ש גם כן לא התיר לעשות כן לכתחילה כמבואר 
בתשובתו אלא הצריך להתנות מעיקרא שישתתף כל אחד בחלקו. רק היכא שהוא לא 

עשה כן ועובד בע”כ לא חייב להפקיר.
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ומש”כ דמ”מ דעת הגר”א בסימן ש”ה להתיר וכמבואר במשנ”ב, והיינו על הא דאיתא 
שם בשו"ע דמותר למסור בהמה לרועה עכו”ם ואפי’ שיעבוד עמה בשבת. והנה שם 
הביא הגר”א ב’ ראיות לדין זה, חדא מריש סימן ש”ד דלצורכו שרי ועוד מתוס’ קכג 
]קכב.[ בשבת יעוי’ שם בדמשק אליעזר דפירש דראיית הגר”א מתוס’ קכב. בשבת 
יכול לא יניחנו עוקר דהיכא דעביד לצורכה מותר דאין זה נייח אלא צער ופירש דהא 
דשרי במוסר לרועה היינו משום דסו”ס זהו צורך הבהמה ולכך מותר אף היכא שעביד 
לצורכו וא”כ אף דהתם שרי אפי’ היכא שהגוי עובד בודאי וכמו שכתב במשנ”ב, מ”מ 
היינו דווקא במוסר לרועה דזהו צורך הבהמה אבל במשכיר לגוי והתנה עמו בערב 
שבת להחזיר דעובד לעצמו  וודאי דעובר בשביתת בהמתו וצריך להפקיר. ולפי הבנת 

הדמשק אליעזר בראיית הגר”א קושית המשנ”ב בביאור הלכה לא תיקשי.

ואגב יש לעיין בראיית הגר”א שם  מריש סימן ש”ד דמה דמבואר התם דשרי דאינו 
מצווה על שביתת עבדו שהוא גר תושב שלא קיבל עליו רק שבע מצוות ושרי שיעשה 
מלאכה לצורך עצמו, אבל לא לצורך רבו  התם אי”ז כלל מדין שביתת עבדו, אלא 
מוינפש בן אמתך והגר  וכמבואר שם דאף ישראל אחר עובר על כך מדאורייתא היכא 
שעובד בשבילו ואפי’ במי שאינו עבדו וכמבואר בטור אבל היכא שקיבל עליו מצוות 
דאז מצווה בשביתת עבדו  עובר גם בעושה מלאכה לעצמו וכמבואר שם ריש הסעיף. 

וצריך ביאור מהי כוונת הגר”א דהרי אינו דומה.

ב
בענין מה שכתב הגר”ש רוזנברג שליט”א )הליכות שדה מס' 187(, דהמהריט”צ שכתב 
בתשובה מז דמותר לתת לגוי חיטים לזרוע בשביעית בקרקעו ומותר לישראל לקנות 
ממנו מה שתוציא הקרקע ואין כאן איסור אמירה לגוי, הוא מן הטעם דהמהריט”צ 

סבר דיש קנין לעכו”ם בא”י להפקיע מקדושתה.

נראה דאינו כן, אלא דסבר דאף דמצווה אדם למנוע עבודת גוי בשדהו זהו דווקא 
גוי  בשדה ישראל ולא בשדה עכו”ם, דיעוי’ בתשובה צח אדברי הרמב”ם פ”ד כט 
שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פירותיה מותרין שלא גזרו על הספיחין 
אלא מפני עוברי עבירה והגוים אינן מצווין על השביעית כדי שנגזור עליהם, ובכסף 
משנה שם הביא דברי הכו”פ שכתב וז”ל תימה ע”ז אמאי פירותיו של גוי מותרים 
מזה הטעם שכך שנינו לא נאכל ולא נעבד והרב עצמו )הרמב”ם( פירש שאם תיעבד 
ע”י אחר אסור לאכול ממה שתוציא, וזה אפי’ בקרקע הגוי שאם היה דעת הרב שאינו 
נעבד ר”ל בקרקע ישראל אבל בקרקע בגוי נעבד א”כ היה בא מטעם יש קנין עכ”ל. 
ובכסף משנה פירש דאם תיעבד ע”י אחר הכוונה ישראל אחר אבל גוי שרי, וכתב 
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המהריט”ץ דוודאי אחר הפי’ עכו”ם אבל ישראל לא נקרא אחר וזהו שאם זרעה אחר 
אסור אבל הפירוש שזרעה אחר בקרקע ישראל שבקרקע אחר לא שייך לומר אינו 
נעבד אבל אין הטעם משום שיש קנין להפקיע כמבואר שם וא”כ חזינן דוודאי ס”ל 

להמהריט”צ אין קנין ואפי’ הכי כתב דבריו להתיר בתשובה מ”ז.

ג
נשאלתי אם ידועה לי דעתו של מרן הגרי”ש אלישיב זצוק"ל בפולמוס בעניין אמירה 
לציבור  נכרי  לקנות תוצרת  לעכו”ם שועדות השמיטה מסכמים מראש עם עכו”ם 
יראי ד’ האם יש בזה איסור אמירה לעכו”ם או דאינו נקרא אמירה או דבשדה נכרי 

אמירה מותרת.

לפני למעלה משבע שנים ]לפני השמיטה הקודמת[ באחד הימים בא אלי הגר”י אפרתי 
שליט”א ושאלני האם יש תחת ידי ספר מהריט”צ היות ומרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל 

זקוק לספר זה, ואכן היה בידי ספר זה ונתתיו למרן הגרי”ש זצ”ל.

המהריט”צ  של  ראיותיו  לי  ואמר  הספר  את  זצ”ל  הגרי”ש  מרן  החזיר  זמן  לאחר 
בתשובה מז חזקות. אני עיינתי ברפרוף קל בתשובה ותו לא.

לאחר תקופה ]לפחות מספר חדשים[ צלצל אלי הרה”ג י. רוטשטיין ]שלא הכרתיו[ 
ואמר לי שמסר למרן הגרי”ש אלישיב קונטרס בענין אמירה לעכו”ם בשביעית וע”כ 

קיבל תשובה שכדי להבין את דעתו של הגרי”ש זצ”ל שיפנה אלי.

אני לא הבנתי מדוע מרן הגרי”ש זצ”ל שולח אלי הרי מעולם לא דנתי עמו בסוגיא 
זו וסברתי שיש כאן טעות.

סיכמתי עם הרב הנ”ל כי נדון בנושא במוצאי שבת, מתוך מחשבה כי קודם הפגישה 
אכנס לגרי”ש במהלך השבוע ואברר במה דברים אמורים.

ואכן נכנסתי אל מרן )כמדומני שהיה בערב שבת כשעה לפני כניסת השבת( ושאלתיו 
מדוע הפנה אלי ומה עלי לענות, וע”כ ענה לי הרי אמרתי לך שראיותיו של המהריט”צ 
הרדב”ז  ובדברי  צ  דף  בב”מ  המהרש”ל  דברי  לגבי  עמו  לדון  הוספתי  עוד  חזקות. 

בהלכות כלאיים ובמהר”י קורקוס ובדברי השער המלך )בערך כרבע שעה(.

העלתי על הכתב את הדברים בזמנו אך אינני מוצא זאת כעת.



18

הליכות שדה 188 - טבת תשע"ה

הערות בעניני שביעית /הרב דבירהערות בעניני שביעית /הרב דביר

שמרן  להם  ומסרתי  עמו   חברים  ושני  רוטשטיין  י.  הרה”ג  הגיעו   שבת  במוצאי 
הגרי”ש אמר לי שאינו רוצה לחזור על הדברים ולדון על הסוגיא שוב, אבל ודאי יש 

משקל  לדברי המהר”י קורקוס הרדב”ז והמהריט”צ.

באותה הפגישה דנו עמם מספר שעות )אני ובני הרב זאב שליט”א( ובין השאר דנו 
לגבי החילוק בין קרקע ישראל כשהנכרי עובד בה ובין כשהנכרי עובד בקרקע שלו 
שהוא אינו מצווה וגם הישראל אינו מצווה בקרקע זו דהרי זה דומה לחסום פרתך 
כלאיים  בהלכות  הרדב”ז  בדברי  וכן  בסוגיא.  ותוס’  רש”י  יעוי”ש  בתבואתך  ודוש 
המהר”י קורקוס ובביאור מתני’ דחרוש בה טבאות וכן בדברי המהרש”ל דאם אמרי’ 
יהיה  א”כ  הארץ  ושבתה  של  העשה  מטעם  הוא  נכרי  דעבודת  האיסור  דבשביעית 
אסור לישראל לומר לנכרי רק על עצם העבודה ויהיה אסור לו ליהנות ממנה עצמה 
כגון חרוש טבאות ואהנה ממנו במוצאי שביעית אבל ליהנות מן התוצאה דהיינו מן 
הפירות שיוצאים זה אינו, ואינו דומה לדין אמירה בשבת כי גם ובעיקר שזה איירי רק 

בקרקע ישראל וכדברי המהריט”צ.

כל זה מזכרוני כעת וכל הפרטים יש לעיין מחדש.  

ע”כ הידוע לי בקשר להאי פולמוס.
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עציצים בשביעית*
הרב אליקים שלנגר

א. הטיפול בעציץ ובצמחי הבית, בדרך כלל, אינו עיסוק קבוע אלא טיפול קצר ארעי 
הנעשה כבדרך אגב, נתון בידי כל אחד ואחת. כמו כן הצורך להזיזם ממקום למקום 
סיוד,  מסויים,  רהיט  תיקון  הבית,  נקיון  כדי  תוך  מתעורר  אלא  מתוכנן  דבר  אינו 
העברת דירה, קניית אביזר חדש וכו' וכו'. לכן בניגוד לעבודות שדה וכרם שהן עבודות 

"גדולות", מתוכננות וקבועות, קשה לתכנן מראש מה ֵיָעשה בעציצים בשמיטה.

שאלות רבות נשאלות הן לגבי הטיפול בעציצים והן לגבי העברתם ממקום למקום. 
ובדרך כלל השאלה מתעוררת "ברגע האחרון" ]הסייד נמצא מה לעשות עם העציץ, 
מצאנו  לכן  שונות,  דעות  הפוסקים  בין  וכדו'[.  לנקות  אפשר  ואי  נתלכלכה  הרצפה 
אחר  אלא  הקבועה,  ההלכה  שזו  כוונתנו  אין  בנושא.  אחדים  דברים  לכתוב  לנכון, 
דרך  היא  כותבים  נראה שהדרך שאנו  גדולי ההוראה,  רבות אצל  ושאלות  בירורים 
יותר  והבאנו  יש  להקל ממה שכתבנו.  או  יש מקום להחמיר  פעמים  כי  ישרה, אם 

מדעה אחת.

ציינו  לא  מעשיות.  הוראות  ב.  הלכות.  עיקרי  א.  פרקים  לשני  המאמר  את  חלקנו 
מקורות לנכתב, לרוב הדברים ניתן למצוא מקור בפרק ח' של הספר "משפטי ארץ 

– שביעית הלכה למעשה" מאת הרה"ג ש. רייכנברג שליט"א, בהוצאת בית המדרש.

לברר לעצמו האם הפעולה שעומד לעשות היא מלאכה  עליו  העומד לטפל בעציץ 
האסורה מדרבנן ובאה להציל את הצמח ממיתה ונזק ניכר, פעולה המותרת גם בשדה 
ובגן הנוי. אם מותר לעשות בגינה ודאי שמותר לעשותה בעציץ. במקרה והעבודה 

שעומד לעשות אסורה בגן נוי עליו לדעת:

א. האם העציץ שעומד לטפל בו דינו כנקוב או כאינו נקוב.

דאורייתא  ]מלאכות  דרבנן  או  דאורייתא  היא  לעשות  שמתכוין  המלאכה  האם  ב. 
השכיחות בעציץ: זריעה, שתילה, נטיעה[.

* המאמר  התפרסם ב"הליכות שדה" גליון 48 וגליון 154 בשינויים קלים.
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ג. האם העציץ נמצא תחת קירוי ]גם עציצים שבבית פעמים אינם תחת קירוי, אדניות 
תלויות על מעקה המרפסת כלפי חוץ, מרפסת שאינה מקורה כולה, ענף שצמח אל 

מחוץ לגג וכו'[.

לפני שמעבירים עציץ ממקום למקום יש לדעת:

א. האם ההעברה היא לתועלת הצמח.

ב. האם מעבירים אותו ממקום מקורה לאינו מקורה.

ג. האם ע"י ההעברה הופך העציץ מאינו נקוב לנקוב.

ד. האם מדובר בהעברה בעלמא או בהנחתו במקום אחר באופן קבוע, לזמן ממושך.

ה. האם מעבירים אותו ממקום מרוצף לאינו מרוצף.

לתשומת לב:
הבנויים א.  כגון  קבועים  בעציצים  ולא  ניידים  בעציצים  רק  דנים  אנו  זה  במאמר 

בקירות, חלונות, גגות וכו' שדינם שונה.

אין הבדל מה החומר שבו גדל הצמח: אדמה, חול, טוף, חצץ, מים וכדו'.ב. 

"בית" שנזכיר לקמן הכוונה לבית רגיל. סככות חממות וכדו' יתכן ודינם שונה.ג. 

א

עיקרי הלכות

וכל מלאכה שאסור  כגדל באדמה.  דינו  מדאורייתא  צמח הגדל בעציץ נקוב,  א. 
ובצמח  נקוב  בעציץ  לעשות  אסור  בה,  הצומח  ובצמח  באדמה  בשביעית  לעשות 

הצומח בו. וכל המותר באדמה ובצמח הצומח בה מותר לעשות בעציץ נקוב.

האסורות  ]גם  מלאכה  כל  בו  לעשות  מותר  מדאורייתא  נקוב,  שאינו  עציץ  ב. 
מהתורה[, וחז"ל אסרו לעשות בו ובצמח הצומח בו כל מלאכה, הן האסורות מהתורה 

והן האסורות מדרבנן.



עציצים בשביעית / הרב שלנגר 21עציצים בשביעית / הרב שלנגר

הליכות שדה 188 - טבת תשע"ה

עציצים בשביעית / הרב שלנגר

ג. כל מלאכה שאסור לעשות תחת כיפת השמים אסור לעשות גם במקום מקורה 
ובתוך בית, בין באדמה שתחת תקרה ובין בעציץ נקוב ]שכאמור דין עציץ נקוב כדין 

אדמה[. דין עציץ שאינו נקוב ראה בסעיף הבא.

כל המלאכות,  בו  ולעשות  על מה לסמוך  יש  בית,  נקוב הנמצא בתוך  עציץ שאינו 
"המיקל  א'(  כ"ב  )שביעית  בספרו  איש  החזון  כתב  וכך  מדאורייתא.  האסורות  אף 
]לזרוע[ בעציץ שאינו נקוב ]בתוך בית[ הדעת נוטה להחמיר אלא מי שסומך על הפאת 

השולחן בעציץ שאינו נקוב, אין לנו כח למחות, דיש להם על מי שיסמוכו".

"עציצים  החזו"א:  של  ביתו  בן  ז"ל  שפירא  זעליג  ר'  ע"י  נכתב  שביעית",  וב"סדר 
הנמצאים בבית... מותר לזרוע בהם ולהשקותם בשביעית" בהדפסה אחרת )כנראה 
מאוחרת יותר( במקום "ומותר לזרוע" כתבו "אפשר להקל". ראה "הליכות שדה" גליון 

86 עמ' 13. 

חיים.  חפץ  בקיבוץ  שנעשו  בית,  בתוך  נקוב  שאינו  בעציץ  גידול  בנסיונות  תמך  ידוע שהחזו"א  וכן 
אך יש לזכור ששם היה מדובר בפרנסת המשק ובסיפוק מזונות לתושבים. וכן כתב החזו"א במכתב 
שהתפרסם ב"מוריה" אלול תשל"ט "וכן הותר להם – ]לקיבוצי אגו"י גדרה, כפר סבא ומחנה ישראל[ 
עציץ שאינו נקוב תחת התקרה" אכן הגאון ק.נ. אמר לי ששמע מהחזו"א שההיתר היה כאשר היו 

צריכים את הגידולים לקיום המשק.

לדעת גדולי ההוראה, במלאכות דאורייתא יש להחמיר בעציץ שאינו נקוב בתוך בית, 
אך מלאכות דרבנן מותר לעשות אף אם באות להשביח.

הגדרת עציץ שאינו נקוב

הקביעה אם העציץ דינו כנקוב או כאינו נקוב תלויה בשלושה דברים: בצורת העציץ, 
בחומר ממנו עשוי העציץ ובסוג הצמח הגדל בעציץ.

צורת העציץ

עציץ שאינו נקוב הוא עציץ סתום מכל צדדיו ]גם תחתיתו, וגם דפנותיו  )ציור 2,1(
שיש  לנקוב.  העציץ  את  הופך  נקב  כל  לא  אמנם  וכו'[.  הטוף  החצץ,  העפר,  שכנגד 
שיעור ומדה לנקב, אך למעשה אפילו אם העציץ נקוב בנקב קטן מאד, לחומרא, דין 
העציץ הוא "עציץ נקוב", אף אם אין בו נקב אלא שנסדק ויש רווח קטן בסדק או 

"התפוצץ" וכו', בין בדפנותיו, בין בתחתיתו הוא עציץ נקוב.

3 - עציץ שאינו נקוב2 - עציץ נקוב 1 - עציץ נקוב
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אם הנקב שבדופן העציץ הוא מעל פני האדמה, החצץ וכו' )ציור 3( שבו צומח הצמח, 
אינו נחשב לנקוב.

חומר העציץ

יש שני סוגי עציצי "חרס" עציץ שלא נשרף בכבשן אין דינו כ"חרס" אלא "כלי אדמה" 
אף שבשפה המקובלת הוא מכונה "חרס".

א. כלי אדמה אף שהוא סתום ואין בו נקב דינו כעציץ נקוב. ההבדל בין כלי חרס לכלי 
אדמה, כלי חרס נשרף בכבשן. וכפי שנמסר לנו, יש בשוק עציצי "חרס" שלמעשה הם עציצי 

אדמה, שלא נשרפו בכבשן. אלא יובשו בשמש וכדו'.

ב. עציץ חרס, אם נטוע בו אילן אף שאין בו נקב, דינו כעציץ נקוב. אך אם נטוע בו 
"ירק" ]ירק= כל צמח שאינו אילן[ והוא סתום בתחתיתו ובדפנותיו הוא עציץ שאינו 
נקוב. היות וקשה להגדיר מהו "אילן", יש לחשוש בכל צמח רב שנתי שמא אילן הוא, 

ויש לשאול חכם.

ג. עציץ אבן, זכוכית, מתכת, אם העציץ סתום מכל צדדיו שאין בו נקב ]או סדק כנ"ל[ 
הוא עציץ שאינו נקוב.

ד. עציץ העשוי מעץ, י"א שאף שאין בו נקב דינו כמו שכתבנו גבי עציץ חרס )אות ב'( 
וי"א שדינו כעציץ שאינו נקוב. ולענין שביעית יש להקל בו כבעציץ שאינו נקוב. ויש 
מחמירים בעציץ עץ גם לגבי שביעית. ]עציץ עץ דמוי חבית יש לבדוק אם אין סדקים 

בין הלימודים[.

ה. עציצים מחומרים "חדישים" כגון בטון, פלסטיק, קלקל, אסבסט וכו' קשה לקבוע 
לאיזה עציץ יש לדמותם ]לדעת הגאון ר' נסים קרליץ שליט"א עציץ פלסטיק דינו 
כמתכת, הגאון הגרי"ש אלישיב )שליט"א( זצ"ל הורה שפלסטיק בתוך בית מרוצף דינו 

כאינו נקוב – אם אין בעציץ נקב[.

הצמח שבעציץ

אם חלק מהצמח הנטוע בתוך העציץ שאינו נקוב, בולט מחוץ לדפני 
העציץ לצדדיו "ורואה" את פני האדמה )ציור 4( דין כעציץ נקוב**

**  ראה תשובת הגאון הרב אלישיב )שליט"א( זצ"ל  ב"הליכות שדה" מס'  48 ובמשפטי ארץ שביעית.

4 - עציץ נקוב
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אם  כנקוב  דינם  ככולם  רובם  בבתים  המצויים  שהעציצים  יוצא  כאן  עד  מהאמור 
מחמת הצורה ]נקב, ניקוז[ אם מחמת החומר ]כלי אדמה, חרס, בטון וכו'[ אם מחמת 

בליטת חלקי הצמח.

העציץ  בין  ולהפריד  לחוץ  כדי  דבר  שימת  ע"י  נקוב  לאינו  נקוב  עציץ  להפוך  ניתן 
לאדמה, כפי שנכתוב לקמן.

הפיכת עציץ ל"אינו נקוב"  ע"י הפרדה מהאדמה

עציץ נקוב אף שהוא מוגבה ואין שוליו נוגעים באדמה, דינו כעציץ נקוב, אף אם תלוי 
גבוה מאד.

אם מונח תחת העציץ הנקוב דבר שחוצץ ומפריד בין העציץ לאדמה, יש והעציץ הופך 
להיות "עציץ שאינו נקוב", היות והדבר החוצץ והמפריד "סותם" את הנקב.

הדבר שחוצץ ומפריד אינו "סותם" את הנקב והעציץ אינו נהפך לעציץ שאינו נקוב, 
אלא בתנאים מסוימים כדלקמן.

א. החומר שממנו עשוי הדבר המפריד בין העציץ לאדמה יהיה חומר שאם עשוי ממנו 
עציץ סתום, דינו כעציץ שאינו נקוב. כתבנו למעלה שעציץ אדמה אף שהוא סתום 
דינו כעציץ נקוב, עציץ חרס סתום שנטוע בו אילן דינו כעציץ נקוב, א"כ צלחת אדמה 
ודין העציץ כנקוב. וכן אם צלחת חרס מונחת תחת עציץ  אינה סותמת את הנקב 

שנטוע בו אילן, דין העציץ נשאר נקוב.

ב. הדבר המפריד יהיה צמוד לנקב, בין אם הנקב בתחתית העציץ ובין אם הוא בדפני 
העציץ. כאמור לעיל הדין הוא שנקב בדפני העציץ הופך את העציץ לנקוב ודינו כדין 
האדמה, שחבור העציץ לאדמה דרך הנקב הוא גם באלכסון )ציור 5(, לא ידוע זוית 
החיבור כלומר שיעור השפוע-האלכסון שעל ידו העציץ "נקוב". לכן אם אין המפריד 
צמוד לנקב יש לחשוש שיש חיבור אלכסוני לאדמה דרך הנקב )ציור 6, 7(. על כן עציץ 
חרס שנטוע בו אילן, רק אם כל העציץ "עטוף" בדבר שמפריד בינו ובין האדמה דינו 

כעציץ שאינו נקוב.

5 - עציץ נקוב
 חיבור אלכסוני

6 - עציץ נקוב 
חיבור אלכסוני

8 - עציץ שאינו 
נקוב

9 - עציץ נקוב7 - עציץ נקוב
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אמנם פשוט שאם עציץ נקוב מונח בתוך עציץ 
שאינו נקוב, דין העציץ הפנימי כאינו נקוב אף 
שאינם צמודים, ובתנאי שאין הנקב של העציץ 
הפנימי גבוה יותר מדפני העציץ החיצוני. )ציור 

.)8,9

א. אם חלק מהצמח בולט החוצה לצידי העציץ יהיה הדבר המפריד גם תחת החלק 
הבולט ויפריד בין החלק הבולט לאדמה. אבל אין אומרים שיש חבור אלכסוני בין 
הצמח לאדמה, שא"כ כל עציץ שיש בו צמח הבולט מעל דפני העציץ כלפי מעלה אף 

שאינו בולט לצידי העציץ. דינו היה כנקוב. )ציור 10,11(

מרצפת  וכל  שקבועות  הרגילות  בית  למרצפות  )הכוונה  מרצפות  על  המונח  עציץ 
מונחת ליד חברתה ואין ביניהם ריוח אלא המקובל והרגיל(

אם עציץ נקוב מונח על מרצפות, בין הפוסקים דעות שונות.

יש סוברים שמרצפות המונחות על האדמה בטלות לאדמה ודינם כאדמה, אבל אם 
המרצפות אינן על האדמה, אלא מוגבהות ממנה ובין המרצפות לאדמה יש ריוח, כגון 
בהיותן  נקוב.  לאינו  הופכות את העציץ  עמודים, המרצפות  על  רצפה  או  ב'  קומה 

חוצצות ו"סותמות" את הנקב.

יש סוברים שגם אם המרצפות אינן מונחות על האדמה אלא מוגבהות )קומה גבוהה( 
אין המרצפות חוצצות ומפרידות, ודין העציץ נשאר כעציץ נקוב. אלא שיש סוברים 
שאם אין המרצפות על האדמה אלא מוגבהות והעציץ מצד עצמו אינו נקוב אלא 
שחלקי צמח בולטים החוצה מצידי העציץ, אין להחמיר ולהחשיבו משום זה לנקוב – 
ראה תשובת הגאון רי"ש אלישיב )שליט"א( זצ"ל ב"הליכות שדה" מס'  48 וב"משפטי 
וי. סי. ה"ה לדעתו גם בלי ההפסק  ארץ שביעית". אף ששם דן שיש גם הפסק פי. 

הנוסף.

המרצפות  אין  אילן,  נקוב  בעציץ  נטוע  אם  לכן  כחרס  דינם  סוברים שמרצפות  יש 
"סותמות" את הנקב ודין העציץ נשאר כנקוב. ולפי"ז דוקא מרצפות המקובלות אינן 
חוצצות ומפרידות, אבל ריצוף של אבן – המצוי עדיין בבתים ישנים – או מתכת או 
ַשִיש אף שהאבן והמתכת מונחות על האדמה בקביעות, אינן בטלות לגבי האדמה 

11 - עציץ שאינו נקוב
)שלא חוששים לחיבור 

אלכסוני מהצמח(

10 - עציץ נקוב
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ועציץ נקוב המונח עליהן דינו כאינו נקוב. ואם על מרצפות מונח עציץ נקוב שנטוע 
זצ"ל  )שליט"א(  כהנא  ק.  הרה"ג  של  מאמרו  ראה  נקוב.  כאינו  העציץ  דין  ירק,  בו 

ב"הליכות שדה" מס' 48.***

סיכום

א. עציץ נקוב דינו כאדמה מדאורייתא ואין לעשות בו כל מלאכה האסורה באדמה.

ב. עציץ שאינו נקוב דינו כאדמה מדרבנן ואין לעשות בו כל מלאכה האסורה באדמה.

ג. עציץ נקוב שתחת תקרה או בתוך בית אין לעשות בו כל מלאכה האסורה באדמה 
תחת כיפת השמים ]וכ"ש שאסור לעשות כל מלאכה תחת תקרה ובתוך בית באדמה, 

)או בחצץ וכו'( שאינו בעציץ[. 

כמובן שבכל הנ"ל מותר לעשות את המלאכות המותרות בשדה וגן נוי.

ד. עציץ שאינו נקוב הנמצא בתוך בית ]תחת תקרה[ יש מקום להקל אף במלאכות 
דאורייתא, בספרו כתב החזו"א שהדעת נוטה להחמיר, אך אין למחות במי שמיקל. 

ובסדר השביעית נכתב ע"י ר' זעליג שפירא ז"ל שגם מלאכות דאורייתא מותרות.

ה. יש להקל לעשות מלאכות דרבנן בעציץ שאינו נקוב בתוך בית. והרוצה להחמיר 
יחמיר.

ו רוב רובם של העציצים המצויים דינם כעציץ נקוב.

ז. עציץ נקוב המופרד מהאדמה ע"י דבר שחוצץ בינו ובין האדמה – בתנאים מסוימים 
– דינו כעציץ שאינו נקוב )ראה פרטים לעיל!(

עציץ נקוב המונח על מרצפות ]מרצפות הנהוגות כיום[ יש דעות שונות מה דינו.

1. דינו כנקוב גם אם המרצפות מוגבהות מהאדמה )קומה ב'(

2. אם המרצפות מונחות על האדמה – דינו כנקוב, אם המרצפות מוגבהות 
מהאדמה - דינו כאינו נקוב. 

3. ]דין המרצפות כחרס[

*** במאמר "המקורי" הבאנו עוד דעה שעציץ המונח על מרצפות, בכל מקרה הוי עציץ שאינו נקוב. 
אלא שבעל דעה זו חזר בו על כן לא העתקנוה.
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הרה"ג שאול רייכנברג

ב

מלאכות דאורייתא ודרבנן

א. מלאכות האסורות מדאורייתא הן: חרישה, זריעה שתילה נטיעה, זמירה, קצירה 
ובצירה. שאר כל המלאכות אסורות מדרבנן. בכל מלאכה שיש ספק אם היא דאורייתא 

או דרבנן וזקוקים לעשותה, יש לשאול חכם.

עציץ שאינו תחת תקרה

א. עציץ המונח שלא בתוך בית ]שלא במקום מקורה[ אלא בחצר, בגינה, במרפסת 
ללא קירוי, תלוי על מעקה המרפסת שלא מתחת לתקרה, על סורגי חלון וכדו', בין 
אם העציץ נקוב ובין אם אינו נקוב מותר לעשות רק מלאכות דרבנן הבאות להציל 

את הצמח ממיתה או מנזק ניכר.

)להגדיל את מרווחי ההשקיה מעט מההנחיות  מותר:  להשקות כדי לקיים הצמח 
ההשקיה הרגילות(

אסור: לדשן, לנכש )לתלוש עשבים(, לתמוך הצמח, לעדור האדמה )לרכך, לתחח(, 
לגזום, להסיר עלים וענפים יבשים ולחים וכו'. כלומר אין לעשות שום מלאכה גם לא 

מלאכות דרבנן ]אם אינן באות לקיים הצמח[.

אם יש חשש שהצמח ימות או יתקלקל אם ימנעו ממנו אחת מהפעולות המוזכרות 
לעיל שאסור לעשותן, יש להוועץ במומחה עד כמה המלאכה נחוצה ואח"כ לשאול 

חכם.

עציץ נקוב בתוך הבית

א. עציץ נקוב הנמצא במקום שאינו מרוצף אף שנמצא במקום מקורה ]בכניסה לבית, 
מתחת לקומה שע"ג עמודים וכדו'[ מותר לעשות בו רק מלאכה דרבנן הבאה להציל 
מפני  מוגבה  העציץ  אם  ובין  האדמה  על  מונח  העציץ  אם  בין  ניכר,  ונזק  ממיתה 



27עציצים בשביעית/הרב רייכנברג

הליכות שדה 188 - טבת תשע"ה

עציצים בשביעית/הרב רייכנברג

האדמה ]תלוי, על חצובה וכדו'[. מותר רק להשקות לקיים את הצמח ולא לעשות בו 
שאר עבודות כמפורט בסעיף ב'.

עציץ שאינו נקוב בתוך בית

בו  לעשות  להקל  אפשר  מקורה,  מרפסת  בית,  בתוך  המונח  נקוב  שאינו  עציץ  ב. 
מלאכות דרבנן אף שבאות להשביח את הצמח, וי"א שהמיקל אף לשתול ולזרוע בו 
יש לו על מה לסמוך, וכן הדין בעציץ עם נקבים אך יש חציצה בין הנקבים לקרקע ע"י 

צלחת וכד' כמו שיבואר בהמשך )סעיף ו(.

עציץ נקוב בתוך בית מרוצף

ד. כאמור רוב רובם של העציצים המצויים נקובים אלא שאם יש דבר המפריד בין 
העציץ דינם כאינם נקובים כמו שיתבאר בסעיף י. אמנם יש דעות שונות בין הפוסקים 

אם מרצפות הבית גם נחשבות לחציצה בין העציץ לקרקע.

הדעות השונות שנכתוב לקמן קובעות אם דין עציץ נקוב הנמצא בבית מרוצף הוא 
כנקוב או כאינו נקוב. וכבר כתבנו שלפי מה שקבלנו, בעציץ שאינו נקוב בתוך בית 

אפשר להקל לעשות מלאכות דרבנן אף אם באות להשביח.

דעת הגאון רש"ז אויערבך )שליט"א( זצ"ל

מרצפות המונחות על האדמה בטלות לגבי האדמה ועציץ עם נקבים המונח על גביהן 
גבי מרצפות המוגבהות מהאדמה  על  נקוב. עציץ המונח  לדונו לחומרא כעציץ  יש 

)קומה ב'(, רצפה על עמודים, דינו כעציץ שאינו נקוב.

דעת הגאון רי"ש אלישיב )שליט"א( זצ"ל ויבלחט"א הגאון ר"נ 

קרליץ שליט"א

בין אם המרצפות מונחות על האדמה ובין שהם מוגבהות, העציץ המונח על המרצפות 
דינו כנקוב.

אם העציץ אינו נקוב ]מצד עצמו או מחמת דבר המפריד בינו למרצפות כדלהלן סעיף 
ו[ אלא שחלקי צמח בולטים החוצה לצידי העציץ או לצידי הדבר החוצץ בין העציץ 
למרצפות, בזה, לדעתם יש להבדיל בין מרצפות המונחות על האדמה לבין מרצפות 
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המוגבהות. אם המרצפות מוגבהות דין העציץ כאינו נקוב. אם המרצפות מונחות על 
האדמה יש לחשוש ולהחמיר כדין עציץ נקוב.

דעת הרה"ג קלמן כהנא )שליט"א( זצ"ל

דין המרצפות כדין עציץ-חרס לכן עציץ שנטוע בו צמח שדינו כאילן כגון צמח עם 
גבעול מעוצה, מיני קקטוס וכדו' המונח על גביהם דינו כנקוב. עציץ שנטוע בו צמח 

שדינו ירק כגון צמח שהוא רק עלים או שגבעולו ירוק ורך דינן כאינו נקוב.

וכעין זה כתב בהלכות שביעית )מהגאון ר"ב זילבר )שליט"א( זצ"ל שעציץ המונח על 
מרצפות דינן כאינו נקוב, וכתב "שאפשר שגם לגבי אילן הדין כן".

הפיכת עציץ לאינו נקוב

לבין  בינו  ויחוץ  שיפריד  דבר  הנחת  ע"י  נקוב  לאינו  נקוב  עציץ  "להפוך"  אפשר  א. 
האדמה )כמבואר לעיל פרק א, ראה פרטים שם(. לכן עציץ נקוב הנמצא בתוך בית אף 
אם המרצפות לא חוצצות ]לפי הדעות השונות[, אם מונח ע"ג שולחן, מדף, צלחת 

וכוד' דינו כאינו נקוב ואפשר להקל לעשות בו מלאכות דרבנן אף שבאות להשביח.

כמו כן אפשר להפוך את העציץ לאינו נקוב ע"י הנחת ניר אלומיניום עבה וי"א גם 
שטיח פי. בי. סי., יריעת פלסטיק או לוח עץ תחת העציץ. אך לא צלחת חרס ]אלא 

לצמח שדינו כירק[.

אם העציץ נמצא בקומת קרקע ]מרצפות על האדמה[ יש להקפיד שחלקי הצמח לא 
יבלטו החוצה לצידי הצלחת, השטיח וכו'.

אם העציץ מחרס וגדל בו צמח שדינו כאילן לא מועילה החציצה מתחתיו כדי להופכו 
לאינו נקוב, כיון שדפנות החרס של העציץ אינן חוצצות, ממילא החציצה שלמטה 
לא מועילה כיון שאינה חוצצת בין דפנות העציץ לאדמה, אלא צריך להכניס את כולו 
בעציץ מפלסטיק או לעטוף את כל העציץ בפלסטיק עבה. ראה פרק א. "חומר העציץ" 

סעיף ב', וציור 7-5.

אע"פ שאמרנו שבעציץ שאינו נקוב הנמצא בתוך בית אפשר להקל לעשות את כל 
המלאכות דרבנן, אין להניח את העציץ על החציצה כדי לעשות בו מלאכות ולהחזיר 

העציץ למקומו.
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נקוי צמחים

ב. י"א שמותר לנקות אבק מצמח הגדל בעציץ בבית מגורים אם כוונתו לנקיון )ולא 
לתועלת הצמח(. כמו כן מותר להסיר עלים יבשים אם כוונתו לנוי בלבד, אף בעציץ 

שדינו כנקוב.

אדניות קבועות

ג. אדניות הקבועות ומחוברות לבנין בין נקובות בין אינן נקובות בין שהן תחת תקרה 
ובין שאינן תחת תקרה, אסור לעשות בהן שום מלאכה אלא מלאכות דרבנן הבאות 
להציל הצמח ממיתה ומנזק ניכר )בדרך כלל מותרת רק השקאה כמפורט בסעיף ב'(.

העברה והזזת עציץ

ה. בהעברת עציץ נקוב, הורדתו ממקום גבוה לרצפה, לכאורה יש חשש של "נטיעת" 
הצמח במקומו החדש, ולכן אין לעשות זאת בעציץ הנמצא בחצר. כמו כן בהוצאת 
עציץ מבית מרוצף למרפסת לא מקורה מלבד הפיכת העציץ מ"עציץ הנמצא בתוך 
בית" לעציץ הנמצא מחוץ לבית, יש גם תועלת לחלק מסוגי הצמחים, כאלה שהשמש 
לא מציקה להם, ע"י השמש והאור. ואם מוציא העציץ מהבית לאדמת החצר נוסף גם 

הפיכה מעציץ המונח על המרצפות לעציץ המונח במקום אחר על אדמה.

דעת הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך )שליט"א( זצ"ל

אין  נמצא,  כוונת ההעברה לתועלת הצמח אלא שצריך את המקום שהוא  אין  אם 
העברת עציץ בגדר מלאכה שבשדה ובכרם, שאסורה מדרבנן, מפני שאין דרך מלאכה 
בכך, גם אין בזה איסור מפני החשד שמתכוין לתועלת הצמח, מפני שכרגיל שינוי 
מיקום העציץ הוא מסיבות אחרות. לכן אם צריך את המקום שנמצא בו העציץ מותר 
להזיזו ולהעבירו ממקום למקום, מותר להסירו מעל דבר המפריד בינו לבין הקרקע 
ולהניחו על הרצפה, מותר לקחתו מהרצפה ולהניחו על דבר המפריד. מותר להורידו 
ממקום גבוה לרצפה. כל הנ"ל מותר בין אם העציץ נקוב ובין שאינו נקוב בין בקומת 

קרקע בין בקומה גבוהה.

עציץ המונח בתוך בית מרוצף בין שהוא נקוב ובין שאינו נקוב, בין בקומת קרקע ובין 
בקומה גבוהה, מותר להעבירו ממקום למקום אחר מרוצף בתוך הבית אף שכוונתו 
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לטובת הצמח כגון מחמה לצל, מצל לחמה ]שלגבי העברה אפשר לדונו כאינו נקוב, 
מחמת המרצפות אף בקומת קרקע.[

כאמור אם אין כוונת שינוי המקום לטובת הצמח, מותר להוציא עציץ ממקום מקורה 
ומונח בבית על מרצפות או על דבר  נקוב  ומותר אפילו אם העציץ  לאינו מקורה. 
המפריד בינו לבין האדמה ודינו כאינו נקוב ומניחו על האדמה בחוץ או בבית. אך כל 
הנ"ל מותר רק לפרק זמן שאין בו חשש שהצמח ישתרש באדמה ]דרך הנקב או בצורה 
אחרת[. ]הגרשז"א )שליט"א( זצ"ל העיר שיש להזכיר שבחוברת שנדפסה עפ"י פסקי מרן בעל החזו"א 

בעודו חי כתב שאסור להוציא עציץ חוץ לבית או לגזוטרא שאינה מקורה[.

מכווין  אינו  עציץ אם  כל העברת  מותר  אויערבך  רש"ז  הגאון  אף שכתבנו שלדעת 
בו  כדי לעשות  בית",  נקוב בתוך  ל"עציץ שאינו  עציץ,  "להפוך"  אין  לטובת הצמח, 
גבי  נקוב המונח על  כגון עציץ  ואח"כ להחזיר את העציץ למקומו.  מלאכות דרבנן 
אדמה בגינה, אין להכניסו לתוך בית ולהניחו על גבי דבר המפריד ויהיה דינו כעציץ 
שאינו נקוב בתוך בית, לעשות בו מלאכות דרבנן, ולהחזירו למקומו הראשון. ]נקטנו 

בדוגמא חמורה – עציץ נקוב בחוץ על גבי אדמה, אך גם ב"פחות" מזה אין לעשות כנ"ל[.

דעת הגאון ר' יוסף שלו' אלישיב )שליט"א( זצ"ל

עציץ המונח בתוך בית על גבי המרצפות, בין אם העציץ נקוב בין אם העציץ אינו 
נקוב בין בקומת קרקע בין בקומה גבוהה מותר להעבירו ממקום למקום בתוך הבית, 
וכן  יותר.  ומותר להעבירו אפילו כוונתו לתועלת הצמח כגון להניחו במקום מואר 
אף  אפשר  הצורך  ובמקום  נמוך  יותר  להניחו  מותר  מהריצפה(  )מוגבה  תלוי  עציץ 
להניחו על גבי המרצפות. ]שלגבי שינוי מקום העציץ ע"י צירוף ספיקות של דין הבית 

והמרצפות יש להקל[.

הצמח.  לתועלת  כוונתו  כשאין  אפילו  נקוב  לעציץ  נקוב  שאינו  עציץ  "להפוך"  אין 
לכן עציץ נקוב המונח על דבר המפריד בינו לרצפה אין להורידו מהדבר המפריד אף 
שצריך את המקום שמונח. כגון עציץ נקוב המונח על שלחן, על יריעת פלסטיק, על 
צלחת וכדו', אין להניחו על הרצפה אפילו לא לזמן קצר, ואין לעשות כן לא בקומת 
קרקע ולא בקומה גבוהה. ]כבר כתבנו שעציץ שמצד עצמו אינו נקוב אלא שחלקי 
צמח בולטים מחוץ לעציץ, בקומה גבוהה אפשר לדונו כעציץ שאינו נקוב. ולכן מותר 
להעביר עציץ שאינו נקוב ממקום שהנוף לא בולט מעל הריצפה למקום שהוא בולט[.
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מותר להעביר עציץ המונח על דבר שמפריד בינו לבין הקרקע ולהניחו על דבר מפריד 
אחר, כגון משלחן לשלחן אף ש"בדרך" אין דבר מפריד בינו לבין הקרקע ]היות והדבר 

נעשה דרך העברה בלבד[.

הוצאת עציץ מהבית החוצה. אין להוציא עציץ אפילו אינו נקוב מהבית החוצה, בין 
לגינה, חצר, ובין למרפסת שאינה מקורה, גם אם אין בהוצאה תועלת לצמח.

מותר להעביר עציץ שאינו נקוב מבית לבית ]היות ומוציאו חוצה דרך העברה בלבד[ 
אבל אין להעביר עציץ נקוב מבית לבית ]ראה הגדרתו בפרק א[. הרוצה להעביר עציץ 
נקוב מבית לבית יש "להופכו" לעציץ שאינו נקוב ע"י שימת דבר המפריד בין העציץ 
וכל חלקי הצמח הבולטים, לבין הקרקע. ]אם חלקי הצמח בולטים יש "לעטוף" את 
כל העציץ עם הצמח[. כאמור לעיל אין להפוך עציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב לכן אין 
להסיר את הדבר המפריד גם כאשר העציץ מונח במקומו החדש. ]אכן בקומה גבוהה 

ע"ג מרצפות אין צורך להפריד בין חלקי הצמח הבולטים לרצפה[.

בסיום דברינו ברצוננו לחזור ולהדגיש – שכל המלאכות המותרות לעשות בשביעית 
את  להציל  הבאות  דרבנן  מלאכות  כל  כלומר  בעציץ.  לעשות  מותר  ובגינה  בשדה 
הצמח ממיתה או מנזק ניכר מותר לעשותן. בין בעציץ נקוב בין בעציץ שאינו נקוב, 

בין בתוך הבית בין בחצר. ולכן מותר להשקות את כל העציצים כדלעיל.

כך ש"החרדה" שאחזה את מגדלי העציצים מיותרת. אין כל סיבה שהצמחים ינזקו 
בשביעית נזק ניכר. אמנם יש להוועץ בבעל מקצוע ולשאול מורה הוראה לפני עשיית 

מלאכה נוספת מלבד השקיה, כדי לברר אם אכן הדבר מותר.
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לוח ‘מועדים לשמיטה'
הרה”ג ירחמיאל דוברוביצר

בהתיישבות’  להלכה  הגבוה  מדרש  ו’בית  התורה’  פי  על  החקלאות  לחקר  ‘המכון 
תבלינים  וקטניות[,  ]תבואה  גרגרים  האילן,  פירות  לירקות,  מועדים  לוח  פרסמו 
ופרחים. בחוברת זו של  ‘הליכות שדה’ מתפרסם מאמרו של הרה”ג יוסף י. אפרתי 
את  הלכתית,  מבחינה  הלוח  עקרונות  את  המסביר  המדרש,  בית  ראש  שליט”א, 
ספיחים,  ולאיסור  שביעית  לקדושת  השונים  הזמנים  לקביעת  ההלכתיות  הסיבות 
באיסור  אינם  הירקות  )תשע”ו(  השמינית  בשנה  בו  המועד  קביעת  דרך  ואת 
וגם לא בהסברי  נעסוק בביסוס ההלכתי של הלוח  כך שבדברינו כאן לא  ספיחים. 
בלוח,  להשתמש  יש  כיצד  להסביר  ננסה  אלא  הפסק,  ודרכי  השונות  השיטות 
לבאר את ההבדל המעשי בין “קדושת שביעית” ]עמודה שניה בלוח הירקות[ ובין 
ההלכות.  עיקרי  ואת  הירקות[,   בלוח  וחמישית  שלישית  ]עמודה  ספיחין”   “איסור 
כיון שבדרך כלל עקרת הבית היא העוסקת בקניית המצרכים, הדברים שכאן מכוונים 
גם לנשים שאינן עוסקות בעיון בהלכות שמיטה, אך עליהן האחריות לכשרות השולחן 

וטהרתו. 

הפירות שיש בהם קדושת שביעית והפירות שאין בהם

הרוצה לקנות פירות, ירקות וכו’ שיש בהם חשש שהם גידולי שביעית, עליו לדעת 
האם הירק, הפרי הוא מגידולי השנה השביעית או לא. שלש אפשרויות יש שאינן של 
שמיטה 1. עדיין הם של השנה השישית. 2. גידולי חוצה לארץ ]חוצה לארץ הכוונה 
כל מה שגדל בשטח שאינו בתוך גבולות ארץ ישראל ההלכתיים, כלומר לא רק מה 
וכו’,  כגון אירופה ארה”ב  ‘חוצה לארץ’ בשפת הדיבור המקובלת,  לכנות  שרגילים 
אם  אף  ישראל,  ארץ  של  ההלכתי  לגבול  מעבר  ישראל  לארץ  שסמוך  מה  גם  אלא 
אותו השטח הוא בתחום מדינת ישראל.[ 3. גדלו בצורה שאין בהם קדושת שביעית 
]שיטות שונות בפוסקים, ואין אנחנו מכריעים, רק לדוגמא הגדל בעציץ שאינו נקוב 
בתוך בית, יש מקום לומר שאין בו קדושת שביעית[. עוד אפשרות אחת לומר על 
ופירות של השנה השביעית שאין בהם קדושת שביעית, שאף שגדלו בארץ  ירקות 
ישראל, אם גדלו בקרקע של נכרי, יש מגדולי הפוסקים הסוברים שאין בהם קדושת 
נכרי הם קדושים  יש מגדולי הפוסקים הסוברים שאף שגדלו בקרקע של  שביעית, 
בקדושת שביעית ודינם כמו פירות שגדלו בקרקע של ישראל ]כולם סוברים שאיסור 
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ספיחים אין בהם[. רבים נוהגים שפירות שגדלו בארץ ישראל בקרקע של נכרי אין 
איש  החזון  דעת  אמנם  לארץ,  בחוצה  שגדלו  כפירות  ודינם  שביעית  קדושת  בהם 
ישראל הם קדושים בקדושת  נכרי בארץ  הגדלים בקרקע של  וכו’  וירקות  שפירות 

שביעית ]וכאמור איסור ספיחים אין בהם[, ורבים נוהגים כך.

גם אם הירקות, התבואה וכו’ הם מגידולי השנה השביעית יש לדעת אם הם אסורים 
באכילה או שאף שהם קדושים בקדושת שביעית מותרים באכילה. ה”לוח מועדים 
לשמיטה” עוזר לנו לדעת אם בתאריך מסויים הפרי הירק וכו’ הוא בחשש קדושת 
ומותר  וכו’[  ולקלקלו, צריך לאוכלו כדרכו  בו, אסור לאבדו  ]אסור לסחור  שביעית 

באכילה, או אסור באכילה.

עצתנו, אם אפשר, בכל מקרה להעדיף “חנויות שמיטה” 

למרות שאפשר להעזר בלוח לגבי אכילת ירקות וכו’ ודרך ההנהגה בהם אם יש לנהוג 
במקום   ופירות  ירקות  להשיג  שיכול  אחד  שכל  היא  עצתנו  שביעית,  קדושת  בהם 
מושגח על ידי וועד כשרות מוסמך ונאמן עליו, יקח רק שם. אבל יש  ישובים, קטנים 
וגדולים, שאין מצוי בהם “חנות שמיטה” מהודרת, הגרים במקומות כאלו הלוח יכול 

להיות להם לעזר רב.

 אמרנו שעצתנו היא להשיג פירות וירקות  “בחנות שמיטה” או “תחנת חלוקה” של 
‘וועד כשרות מוסמך ונאמן עליו’, כוונתנו לשני דברים, נאמן עליו לפסק הלכה ונאמן 
עליו להשגחה. נפרט, יתכן שנותן ההכשר הוא מצויין בהשגחה, המשגיחים יודעים 
ק והקמעונאי יכולים  “לעקוף” אותם. ופעמים לא רק שאינם  את מלאכתם ואין הספַּ
יכולים לעקוף את ההשגחה, הם גם אינם מעונינים, אדרבה כל רצונם לעשות ככל 
שהרבנים יורו להם, ואין כל חשש שיספקו מצרכים ש”הוברחו” מהשגחה, אך הצרכן 
אינו רוצה לנהוג כמו שפוסק אותו וועד כשרות, אותה רבנות. לדוגמא בחנות מוכרים 
קדושת  לא  בהם  אין  חשש,  כל  בהם  אין  לכאורה  לארץ”,  מ”חוצה  ופירות  ירקות 
שביעית ולא איסור אכילה, הכל ישר וכשר, אלא שיש חילוקי דעות בין הפוסקים 
היכן נגמרת ארץ ישראל ומתחילה חוצה לארץ, כלומר היכן הגבול ההלכתי של ארץ 
ישראל. כגון היכן עובר הגבול הדרומי של ארץ ישראל, אם סמוך לקצה הדרומי של 
ים המלח הגבול פונה בקו ישר ]פחות או יותר[ לכיוון מערב וכל אשר מדרום לקו 
הגבול הוא חוצה לארץ, או שמקצה ים מלח הגבול “יורד” וממשיך דרומה ורק אחר 
כך הוא פונה מערבה וכל אשר מצפון לקו הגבול הוא ארץ ישראל. כלומר בדרום ארץ 
ישראל קיים שטח גדול יחסית שיש אומרים שהוא חוצה לארץ ויש אומרים שהוא 
ארץ ישראל, ]ואותו השטח השנוי במחלוקת הוא “סּפק” חשוב של ירקות שונים בכל 



34

הליכות שדה 188 - טבת תשע"ה

לוח מועדים לשמיטה/ הרב דוברוביצרלוח מועדים לשמיטה/ הרב דוברוביצר לוח מועדים לשמיטה/ הרב דוברוביצרלוח מועדים לשמיטה/ הרב דוברוביצר

השנים[. אם כן, יש מי שלשיטתו יאמר שהירקות והפירות האלו הם מחוצה לארץ 
שהם  לשיטתו  שיאמר  מי  ויש  ספיחים,  איסור  ולא  שביעית  קדושת  לא  בהם  ואין 
פירות ארץ ישראל ויש בהם גם קדושת שביעית וגם איסור ספיחים. לכן, חוץ מאשר 
לדעת שההשגחה היא השגחה טובה ונאמנה, הצרכן חייב לדעת כיצד רצונו לנהוג 

אם כך או כך.

קדושת שביעית ואיסור ספיחים

קדושת שביעית שבפירות, ירקות, תבואה וכו’ אינה אוסרת אותם באכילה, על פירות 
שביעית כתוב )ויקרא כ”ה ו’( “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ...”.  אמנם 
קדושת שביעית מגבילה את השימוש בהם, כגון אסור לסחור בהם, אסור להפסיד 
ולאבד אותם, צריך לאוכלם כדרכם וכו’. אבל יש גידולים שחז”ל גזרו עליהם “איסור 
ספיחים”, ואותם הגידולים שאסורים ב”איסור ספיחים” אסורים באכילה. “ולמה 
ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך  גזרו עליהם מפני עוברי עבירה שלא ילך 
]כלומר יאמר שהוא לא זרע  שדהו בסתר וכשיצמחו יאכל מהם ויאמר ספיחים הן 
באיסור אלא הם ספיחים שצמחו מעצמם מהזרעים של שנה שעברה[ לפיכך אסרו כל 
הספיחים הצומחים בשביעית” )רמב”ם שמיטה ויובל ד’ ב’(. מכיון שגזירת ספיחים 
הוא שלא יזרע בסתר ויעבור על איסור זריעה, ואחר כך יאמר שצמחו מעצמם, על 
מה  לו  שיהיה  כדי  השביעית  בשנה  בסתר  ויזרע  שילך  חשש  שאין  הצמחים  אותם 
לאכול, לא גזרו איסור ספיחים, כגון פירות האילן, שאף אם יזרע בסתר לא יהיו לו 
פירות בשנה השביעית, וכן לא גזרו על צמחים שאין הדרך לזורעם בגינות, ולא על 
שירק  אפשרות  יש  כלומר  שם.  לזרוע  הדרך  שאין  גרועות  בשדות  שצמחו  גידולים 
קדוש בקדושת שביעית אבל אינו אסור באיסור ספיחים ומותר לאוכלו ב”מגבלות” 
שהזכרנו. כמו כן, כיון שהגזירה הוא משום שמא יזרע באיסור, על גידולים הגדלים 
אצל נכרי באדמה שלו, לא גזרו, שלנכרי אין איסור לזרוע בשביעית, וזה גם אם נאמר 

שפירות נכרי קדושים בקדושת שביעית.

אלו פירות הם של שישית ואלו של שביעית

ואיזה של שישית  וכו’, הם של השנה השביעית  פרי,ירק, תבואה  איזה  לקבוע  כדי 
או של שמינית, צריכים להנפיק לגידול “תעודת לידה” ומתעודת הלידה נדע לאיזה 
שנתון הוא שייך. את התעודה הפרי מקבל ברגע ש”נולד”. נולד בשנה שישית הוא 
נולד בשמינית הוא של שמינית.  נולד בשביעית הוא פרי של שביעית,  של שישית, 
כמובן צריך לדעת מתי הוא רגע הלידה של פרי ]כמו בלידת תינוק יש שלב בתהליך 
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הלידה שאנחנו אומרים שהילד כבר “נולד”, ואם לאותו השלב הגיע ביום השישי, 
אותו  מלים  בשבת,  הגיע  שלב  לאותו  ואם  הבא,  השישי  ביום  יהיה  המילה  ברית 
בשבת הבאה, ואם לא ידוע אם השלב הקובע את רגע הלידה היה בשבת או ביום 
לידת  שרגע  ברור  הבאה[.  השבת  שאחר  ראשון  ביום  התינוק  את  מלים  השישי, 
הפרי, הירק, התבואה וכו’, הוא שלב מסויים בגידול הפרי, הירק. השלב הקובע את 
 רגע לידת הפרי, הירק וכו’, אינו זהה בכל הגידולים, נכתוב רק את עיקרי הדברים: 
ירק נקבע לשנתו לפי הלקיטה*, כלומר ברגע שהוא נלקט מהצמח מנפיקים לו “תעודת 
לידה”, לכן ירק שצמח וגדל בשישית, אבל קטפו אותו אחר כניסת ראש השנה של השנה 
 השביעית, הוא ירק של שביעית. ויש בו קדושת שביעית שאסור בסחורה, בהפסד וכו’. 
לשליש  הגיעו  גידולם,  לשליש  הגיעו  כאשר  לשנתם  נקבעים  וקיטנית  תבואה 
בשישית הם של שישית, אם בשנה השישית עדיין לא הגיעו לשליש, והגיעו לשליש 
בהלכה  ]קטנית  שביעית.  של  הם  השביעית,  השנה  של  השנה  ראש  אחר  גידולם 
הנאכל  הוא  שזרעו  צמח  כל  אלא  המדוברת,  בשפה  כמו  בוטנית  משפחה  אינה 
גידולו  בתחילת  צמח  שאותו  יתכן  לכן  קטנית,  הוא  תבואה,  או  אילן  אינו  והצמח 
זרעיו,  את  אוכלים  מתקשה  שהוא  כך  אחר  אבל  נאכל,  שלו  ש’הבשר’  ‘ירק’  הוא 
חמניות  גרעיני  נאכל,  שזרעו  היא  קטנית  שהגדרת  כיון  ולכן,  לקטנית,  נהפך  הוא 
הקיטניות[.  למשפחת  שייכים  אינם  חמניות  בוטנית  שמבחינה  אף  קיטנית,   הם 
לשלב  שהגיעו  ברגע  לשנתם  שנקבעים  שסוברים  פוסקים  יש  האילן  פירות 
שסוברים  פוסקים  ויש  ניכר[.  והפרי  נופל  ]שהפרח  ‘חנטה’  קוראים  שאנו 
גידולם  לשליש  הגיעו  כלומר  גידולם,  שליש  לפי  לשנתם  נקבעים  האילן  שפירות 
הגיעו  לא  עדיין  השישית  השנה  בסוף  אם  שישית,  של  הם  השישית  בשנה 
הם  הגיעו,  השביעית  השנה  של  השנה  ראש  כניסת  אחר  ורק  גידולם  לשליש 
שליש[.  הבאת  לפי  לשנתם  נקבעים  וענבים  ]זיתים  השביעית.  השנה  של   פירות 
אף שראש השנה לאילנות הוא ט”ו בשבט, לגבי שביעית נוהגים שגם לפירות האילן 

ראש השנה הוא א’ תשרי. 

 על איזה גידולים גזרו חז”ל איסור ספיחים

כאמור לעיל יש גידולי שביעית שחז”ל גזרו עליהם ‘איסור ספיחים’, שאסורים גם 
באכילה. גזירת ספיחים גזרו גם על ירק וגם על תבואה וקיטנית, אלא שיש הבדל 
וקטנית. בלוח  וחלות איסור ספיחים על תבואה  ירק  בין חלות איסור ספיחים על 

* הזכרנו ‘לקיטה’, אם כי יש הסוברים שלקיטה לאו דווקא אלא גמר פרי.
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המועדים תבואה וקטנית קרויים ‘גרגרים’, ומשום ההבדל שבין ירק לגרגרים, יש לוח 
מיוחד לירק ולוח אחר לגרגרים.     

כתבנו שירק נקבע לשנתו לפי הלקיטה, כלומר ירק אף שצמח וגדל בשנה השישית, 
אם נלקט בשנה השביעית הוא של השנה השביעית. אך יש הבדל בין חלות קדושת 
שביעית על הירק ובין איסור ספיחים האוסר את הירק באכילה, לקדושת שביעית 
שעליו  מהשיח  העגבניה  פרי  לקיטת  כגון  מהצמח  לקיטתו  לפי  לשנתו  נקבע  הוא 
לדעת  שנכתוב(.   )כפי  הצמח  גידול  תחילת  לפי  נקבע  הוא  ספיחים  ולאיסור  גדל, 
הר”ש )שביעית ט’ א’( והרמב”ן )ויקרא כ”ה ה’( ירק שהתחיל לצמוח בשישית ונלקט 
בשביעית קדוש בקדוש שביעית, הוא קדוש כיון שנלקט בשביעית וירק נקבע לשנתו 
לפי הלקיטה. אבל כיון שהתחיל לצמוח בשישית, חז”ל לא גזרו עליו איסור ספיחים, 
ודעת החזון איש שלפי הר”ש והרמב”ן אפילו רק אם הצמח בלבד ]ולא פרי הירק[ 
התחיל לצמוח בשישית, אין בו איסור ספיחים, כגון שֶצַמח העגבניה נבט והתחיל 
לצמוח בשנה השישית, אף שבשנה השישית עדיין פירות העגבניה עצמם לא התחילו 
שיח שהתחיל  אותו  על  בשביעית  שיצמחו  העגבניות  כלל,  בעולם  היו  ולא  לצמוח 
לצמוח בשנה השישית אין עליהם גזירת איסור ספיחים ומותרים באכילה, אבל כמובן 
הם קדושים בקדושת שביעית שהרי נלקטו בשביעית ]יש לנהוג בהם קדושת שביעית, 
כלומר אסור לסחור בהם, אסור לקלקל ולאבד אותם וכו’, אך מותרים באכילה[. לפי 

דעה זו ערוך הלוח “מועדים לשמיטה”.

אסור  ואינו  שביעית  בקדושת  שקדוש  ירק  להיות  שיכול  שכתבנו  לירק  בניגוד 
ואיסור  לקיטתו  זמן  לפי  ירק  על  חלה  שביעית  שקדושת  כיון  ספיחים,  באיסור 
באיסור  אסור  אינו  בשישית  לצמוח  התחיל  שאם  גידולו,  תחילת  לפי  חל  ספיחים 
בין  לשנתם  נקבעים  הם  אלא  כן,  הדבר  אין  וקיטנית[  ]תבואה  בגרגרים  ספיחים. 
גידולם  גידול, אם הגיעו לשליש  ובין לאיסור ספיחים לפי שליש  לקדושת שביעית 
קדושים  ואינם  ספיחים  איסור  לא  בהם  ואין  השישית  השנה  של  הם  בשישית 
בשנה  גידולם  לשליש  להגיע  הספיקו  לא  בשביעית.  שילקטו  אף  שביעית  בקדושת 
של  הם  השביעית,  השנה  של  השנה  ראש  כניסת  אחר  רק  לשליש  והגיעו  השישית 
שביעית בין לאיסור ספיחים ובין לקדושת שביעית, משום שהדין שהגעת שליש היא 
ובין  שביעית  קדושת  לחלות   בין  נאמר  השביעית,  לשנה  וקטנית  תבואה  הקובעת 
 לאיסור ספיחים ]שלא כמו בירק שיש הבדל בין קדושת שביעית לאיסור ספיחים[.       
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לוח “מועדים לשמיטה” – השימוש בו

אחר הקדמות אלו ננסה להסביר כיצד אפשר להשתמש ולהעזר בלוח המועדים. בשלב 
זה נתרכז במועדים שבתחילת שנת השמיטה.   

“קדושת  שכותרתה:  שבלוח  השניה  לעמודה  ירקות,  למועדי  לוח  א.  ללוח  נפנה 
שביעית בתשע”ה”. כיון ששנת הירק נקבעת לפי לקיטתו, כל ירק שנלקט אחר כניסת 
ראש השנה של שנת תשע”ה, יש בו קדושת שביעית, לכן ירקות המצויים בשוק מד’ 
תשרי ]א’-ב’ תשרי היה ראש השנה והשווקים סגורים, ג’ תשרי היה שבת[  יש בהם 
משנה  ירקות  בשוק  נמצאים  עדיין  השנה  שבתחילת  יתכן  אמנם  שביעית,  קדושת 
השישית, אך יכולים להיות בשוק גם ירקות שנקטפו בשנה השביעית, ויש לחשוש 
נמשיך  וקדוש בקדושת שביעית. אם  לוקחים הוא מלקיטת שביעית,  שהירק שאנו 
הוא  תשרי  שבד’  לחוש  צריך  ירק  בכל  שלא  נראה  הירקות,  סוגי  על  בלוח  לעבור 
כבר מהקטיף של אחר ראש השנה, הראשון ברשימה שמועדו לקדושת שביעית אינו 
לחשון  השנה  ראש  שבין  פשוטה,  הסיבה  ארטישוק,  הוא  חשון,  א’  אלא  ד’ תשרי, 
אין קטיף ארטישוק, לכן או שאין ארטישוק בשוק בכלל, ואם נמצא, הוא  מקטיף 
שנקטף לפני ראש השנה של השנה השביעית ונשמר באיחסון. השני ברשימה שמועדו 
יום  ]אמנם הבדל של  בננה  הוא  ה’ תשרי,  בד’ תשרי, אלא  אינו  לקדושת שביעית 
)הסוף של ההערה שייך   25 אחד בלבד[. ההסבר של האיחור מובא בתחילת הערה 
לעמודה הרביעית שבטבלה: גמר איסור ספיחין וכו’( שבננות כאשר קוטפים אותם 
עדיין אינם עומדים לאכילה ולשיווק, אלא לפני החלוקה לשיווק זקוקים ל”הבחלה” 
]= להכניס אותם לחדר שיש בו גז מסויים )אתלין([, ולכן הבננות לא מגיעות לשוק 
מיד עם הקטיף, הן ‘מתעכבות’ בדרך. בהמשך הרשימה מופיעים ‘בצל יבש’ ו’בצל 
ראש’ שרק בחודש כסלו יש חשש לשיווק בקדושת שביעית, והסיבה שעונת האיסוף 
]הקטיף[ של הבצל מהשדה מתחילה בכסלו, ובצל שנזרע בשישית כבר נאסף לפני 
בשוק. שביעית  של  בצל  מצוי  לא  כסלו  חודש  עד  ולכן  שביעית  של  השנה   ראש 
כמדומה, שההשלכות המעשיות בידע שבעמודה זאת ]עמודה שניה שבלוח הירקות 
“קדושת שביעית בתשע”ה החל מ:”[ ברורות ומובנות, שעד לתאריך המצויין בלוח 

יש להניח שהירק הוא ירק של שישית ואין בירק קדושת שביעית.

]בהמשך  ספיחים  איסור  למועדי  ו-5   3 לעמודות  ירקות”,  “לוח  לוח,  באותו  נעבור 
ננסה לבאר את ההבדל בין שתי העמודות[. כאמור לעיל ירקות, פירות וכו’ שבקדושת 
בהם  השימוש  בדרך  מסויימות  מגבלות  יש  אמנם  באכילה,  אסורים  אינם  שביעית 
]כגון ירק ופרי שדרכו לאוכלו חי אסור לבשל אותו, ואת שדרכו לאכול מבושל אסור 
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לאכול חי[, אך מותרים באכילה. אבל ירק שאסור ב”איסור ספיחים”, אסור לאוכלו, 
לכן יש חשיבות לדעת מאיזה תאריך ירק מסויים הוא בקדושת שביעית ויש לנהוג 
בו בקדושה, אך מותר באכילה, ומאיזה תאריך הירק נאסר באכילה. כבר כתבנו לעיל 
שאיסור ספיחים גזרו רק על ירקות שתחילת גידולם היתה בשנה השביעית, אבל ירק 
שתחילת גידולו היתה בשנה השישית לא גזרו עליו איסור ספיחים, לכן שונה המועד 
של קדושת שביעית מהמועד של איסור ספיחים. לדוגמא עגבניה שנזרעה בא’ תמוז 
תשע”ד והתחילה להניב עגבניות בט”ו אלול תשע”ד, כל העגבניות שנקטפו עד ראש 
בהם  אין  שישית  של  פירות  הם  תשע”ה,  השנה  ראש  השביעית,  השנה  של  השנה 
קדושה ואין עליהם שום דיני שביעית, אבל עגבניות שנקטפו אחר כניסת ראש השנה 
תשע”ה, הם עגבניות של שביעית ויש בהם קדושת שביעית, אף שהעגבניות נקטפו 
כיון שצמח  ספיחים,  איסור  בהם  אין  שביעית,  בקדושת  וקדושים  השביעית  בשנה 
העגבניה התחיל לגדול לפני ראש השנה, בתחילת חודש תמוז )תשע”ד(. וכן במקרה 
שעגבניה נזרעה כ”ה אלול והתחילה לגדול בכ”ט אלול לפני כניסת ראש השנה, כל 
יהיה בהם איסור  יהיה בהם קדושת שביעית אך לא  העגבניות שיגדלו על שיח זה 
ספיחים, כיון שצמח העגבניה התחיל לצמוח לפני ראש השנה. אבל במקרה שהעגבניה 
נזרעה בכ”ז אלול תשע”ד והתחילה לגדול בליל א’ תשרי תשע”ה, כלומר אחר כניסת 
ראש השנה של השנה השביעית, העגבניות שיגדלו על שיח זה תהיינה אסורות באיסור 
ספיחים. אף שכל העגבניות של השיח הזה יהיו אסורים באיסור ספיחים, בתחילת 
שנת השמיטה אין לחוש שעגבניות מצמח זה יגיעו אלינו, כי מתחילת גדילת הצמח 
ועד שהצמח מתחיל להניב פירות עובר זמן, לכן אם נניח שהזמן מזריעת העגבניה 
ועד שהוא מניב פרי ראוי לקטיף נמשך חודשיים וחצי, הפירות  הראשונים של צמח 
זה יקטפו רק כמה ימים לפני אמצע חודש כסלו, לכן עד אותו תאריך אין לחשוש 
 כלל לאיסור ספיחים בעגבניות ]אף שכאמור לקדושת שביעית יש לחוש מד’ תשרי[. 
לפי הדוגמא של העגבניה שכתבנו ננסה להסביר את ההבדל שבין עמודה 3 “איסור 
ספיחין )רוב בשוק( בתשע”ה מ:” לבין עמודה 5:  “למחמירים תחילת ההופעה בשוק 
באיסור ספיחין ]בתשע”ה[ החל מ:”. נשאר בדוגמא של העגבניה שנזרעה בכ”ז אלול 
אף  תשע”ה,  כסלו  חודש  באמצע  לשוק  להגיע  עלול  שלו  הראשון  והפרי  תשע”ד 
בכסלו,  לשוק  מגיעות  תשע”ד  שנת  בסוף  שנזרע  השיח  על  שצומחות  שהעגבניות 
בתחילה הן מיעוט ביחס לשאר העגבניות הנמצאות  בשוק, כי גם עגבניות שנזרעו 
לפני כ”ז אלול והתחילו לגדול לפני שנת השמיטה גם כן עדיין מניבות עגבניות, ובהם 
אין איסור ספיחים כיון שתחילת גידול הצמח היה עוד בשנה השישית, והעגבניות 
שאינן באיסור ספיחים הן הרוב בשוק. והכלל הוא “כל דפריש מרובא פריש”, כלומר 
כאשר יש רוב היתר ומיעוט איסור, ובא לידי עגבניה אחת ולא ידוע אם היא פרשה 
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מהרוב  שפרשה  תולים  שאנו  ההלכה  האסור,  מהמיעוט  או  המותר  מהרוב  ]באה[ 
המותר. כתבנו את ההלכה בצורה מאד כוללנית, כי יש תנאים רבים כדי שנאמר כל 
דפריש מרובא פריש להתיר את המיעוט, לכן יש מקום להחמיר ולא לסמוך על הרוב.

מפסיקים  ואף  ופחות  פחות  מניבים  ה”זקנים”  העגבניות  ששיחי  זמן  מגיע  אמנם 
והן  השמיטה  בשנת  היה  גידולן  שתחילת  מהעגבניות  הוא  בשוק  והרוב  להניב, 
אסורות באיסור ספיחים, לפי הערכת עורכי הלוח, מא’ אדר תשע”ה רוב העגבניות 
שיהיו בשוק הן מצמחים שתחילת גידולם היה בשנת השמיטה ופירותיהם אסורים 
את  מציין  ספיחים”  באיסור  ההופעה  “תחילת   5 בעמודה   ספיחים.  באיסור 
בשוק[. מיעוט  ]והן  ספיחים  שבאיסור  עגבניות  לשוק  להגיע  עלולות  בו    המועד 
נבדוק עוד שני נתונים שבלוח הירקות ‘אפונה בתרמילים’ ו’שעועית תרמילים’, על 
שניהם בעמודה הראשונה מופיע שתחילת קדושת שביעית ד’ תשרי, כלומר מחשיבים 
לקיטניות,  אותם  מחשיבים  היו  שאילו  הירקות[,  בלוח  מופיעים  ]ולכן  כירק  אותם 
לשנתם  נקבעות  כפי שכתבנו שקיטניות  בד’ תשרי,  קדושת שביעית  להם  היה  לא 
גידולם בשנה השישית הם של שישית,  גידול, כלומר אם הגיעו לשליש  לפי שליש 
ואפונה ושעועית שראויים לאכילה בד’ תשרי ודאי הגיעו לשליש גידולם עוד לפני 
ראש השנה, ואם דינם של שעועית ואפונה בתרמילים היה כדין קיטניות, הם היו 
של שישית ולא היה בהם קדושת שביעית. אלא כיון שאפונה בתרמילים ושעועית 
תרמילים אוכלים לא רק את הגרעינים אלא גם את התרמיל, הם נכללים בירקות ]כבר 
הדגשנו לעיל שההגדרה ההלכתית של קיטניות אינה כמו בשפה המדוברת שקטניות 
היא משפחה בוטנית[. אלא נשים לב שלגבי מועד איסור ספיחים )עמודה 3( המועד 
לאפונה הוא י”א תשרי ואילו לשעועית א’ כסלו, “המרחק” הגדול בזמן בין אפונה 
לשעועית מוסבר בהערה 4 )על אפונה עמודה 3(, אפונה בתרמילים לא רק הגרעינים 
נאכלים אלא גם התרמיל, לכן חוששים שאולי אין דינו כקטנית אלא כירק שהקובע 
בו הוא זמן הלקיטה, לכן אפונה בתרמילים שנקטף אחרי ראש השנה של תשע”ה יש 
בו קדושת שביעית, אמנם יתכן שאפונה היא קטנית, שאף שגם התרמיל נאכל, עיקר 
הנאכל בו הוא הגרעינים. ואם נחשיב את האפונה בתרמילים לקיטנית, גם קדושת 
שביעית וגם איסור ספיחים תלוי באיזו שנה הגיע לשליש גידולו, ואפונה שמשווקת 
מי”א תשרי ואילך הגיעה לשליש גידולה אחר ראש השנה של השנה השביעית ]הזמן 
אפונה  לעומת  ספיחים.  באיסור  אסורה  ולכן  קצר![,  הוא  לקטיף  גידול  שליש  בין 
בתרמילים שעורכי הלוח מספק החמירו בו גם כירק ]וקדוש מד’ תשרי[ וגם החמירו 
בו כקטנית ]לאוסרו באיסור ספיחים מי”א תשרי[ שעועית תרמילים החשיבו כירק 
לכל דבריו ולא החמירו בו להחשיבו כקיטנית, כיון ששעועית בתרמילים לא הגרעינים 

הם העיקר שנאכל. ]דוגמא נוספת תירס אשבולים.[
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בל”נ  ואחריו,  השנה  אמצע  לקראת  הם  הזכרנום  שלא  האחרות  העמודות  מועדי 
נדון בהם סמוך לזמנם. וכן על לוח פירות האילן נדון בל”נ סמוך להופעת הפירות 

הראשונים בקדושת שביעית.

 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

הרה"ג שמעון וייזר                                              לאירוסי נכדים, בהגיע נכדו למצוות                                                                                                                                           
                                                        ולהולדת הנין

בהגיע נכדו למצוות  הרב חנן מן    
לנשואי הבן הרב מרדכי צבי שאהן  

לנשואי הבת                              הרב יצחק שפירו  
לנשואי הבת הרב חנוך אלבק   
לנשואי הבת הרב יוסף אייזנבך   

להולדת הנכד ולאירוסי הבן הרב פינחס וקנין  
להולדת הנכד הרב אלחנן כהן    
להולדת הנכד הרב יצחק חזן   
להולדת הנכד הרב שלמה חנוך ורנר  

להולדת הבן הרב יוסף חיים ורנר  
להולדת הבן הרב אהרן נתן אדלר  

להולדת הנכדה הרב יהודה אריה וגשל  
להולדת הבת  הרב אברהם ישעי' אלפא 

בהגיע בנו למצוות הרב משה יהושע בצלאל 
בהגיע בנו למצוות הרב יעקב פרבשטיין  

להולדת הנכד משפ' פרישמן   
לאירוסי הבת משפ' עמנואל   

לאירוסי הבת   משפ' דויטש   


