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קביעת זמן ביעור פירות שביעית
הרה"ג יוסף י. אפרתי - ראש בית המדרש

כמדי שמיטה )החל משנת תשמ"ז( ערכו גם השנה חוקרי ורבני המכון לחקר החקלאות 
ע"פ התורה ובית המדרש להלכה "אמונת איש" ע"ש מרן רבינו הגרי"ש זצוק"ל ורבני 

ועובדי כשרות למהדרין "לוח תאריכים" למועדי הביעור בפירות וירקות ותבלינים.

לוח התאריכים שהושקע בו לא מעט דמים, תרתי משמע – הוא מעשה ידיו של רבי 
משה ד"ר זקס – אשר מפעל חייו זה שמירת שביעית, ועליו יחנו הרבנים הגאונים 
רבי שאול רייכנברג ורבי משה טבאל שליט"א אשר בזכותם יצא לאור לוח תאריכים 

מפורט זה.

אינני יודע אם הקוראים והמעיינים יודעים עד כמה עבודה ויגיעה מושקעים בעבודת 
הלוח, בבירורים ההלכתים והמעשיים כאחד, וברכת יישר כח לכל העוסקים במלאכה.

עקרונות הלוח גובשו בזמנו – אצל מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ועל פיו הלוח 
כולל שני מועדים – מועד תחילת הספק של הביעור, והמועד בו עבר זמן הביעור 
באופן וודאי. כאשר העצה המעשית של רבותינו גדולי הפסוקים )הן מרן הגריש"א 
והן מרן הגרשז"א זצוק"ל( היתה להפקיר את התוצרת בתחילת זמן הספק ולהתכוון 
שלא לזכות בתוצרת, ומכניסה לביתו – בתורת הפקר עד יעבור מועד הביעור הוודאי.  

המעיינים בלוח התאריכים, גם אם אינם מודעים לכל הקשיים שבהכנתו, ודאי  א. 
הכליון  זמן  יגיע  אימתי  של  עתידיים  תאריכים  להעריך  מעשי  קושי  קיים  כי  יבינו 
של תוצרת שביעית שבשדות, הנה בלוח שפורסם השנה צוין דמועד הביעור הסופי 
בפירות רכים כמו "משמש", הנו בשלהי חודש מנ"א השתא, והעירו ע"כ כי בשלהי 
יותר  מאוחר  שבזמן  נמצא  שערכנו  נוספות  בבדיקות  כי  פרסמנו,  תשס"א  שמיטה 
הוראה  ועפ"י  בהמה,  למאכל  ראויים  עדיין  פזורים  פירות  המטעים  בשטחי  נמצאו 
שקבלנו בזמנו ממרן רבינו הגריש"א זצוק"ל, יש לאחר את המועד הסופי של הביעור 

עד לתחילת חורף של השנה השמינית.

שונים,  בגורמים  התלויה  במציאות  תלוי  הינו  זה  דבר  כי  מבין  לכל  פשוט  אולם 
ואכן  יוקדם,  הביעור  מועד  מוחלטת,  בצורה  הפירות  נעשתה אסיפת  ולדוגמא, אם 
השתא – תשע"ה, מבדיקה שערכנו באמצע חודש תמוז בחלק ממטעי הדובדבנים לא 

נמצאו בהם פירות הראויים אפי' למאכל בהמה.
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אולם מלבד הקושי המעשי – הרי קיימות שאלות הלכתיות רבות המקשות לקבוע 
תאריך ומועד ברורים. כך שגם אם נשגר שליחים לכל השדות והמטעים בכל רחבי 
ארץ ישראל והם יביאו אלינו את המידע המפורט אודות המצב בכל שדה ושדה, עדיין 

יקשה לנו - מבחינה הלכתית לקבוע מועד מדוייק לביעור, מכמה וכמה סיבות.

להלן נציין כי גם אם מבקשים לערוך את הלוח מבחינה הלכתית בהתאם להכרעות 
מרן החזו"א זצוק"ל בהלכות ביעור )כלומר, אימתי נחשב הזמן של כלה, מה נחשב 
שמור, וכדומה( – שהרי באופן כללי על פיו יצאו ועל פיו יבואו שומרי שביעית, הרי 

לפחות בכמה נדונים עדין איננו יכולים לקבוע מועדים ברורים וכפי שיפורט להלן.

ב. הנידון הראשון שיש לבאר הוא מה הם הכמות והשטח המצילים מן הביעור. דהנה 
מועד הביעור נקבע כאשר כלה לחיה מן השדה, ויש לברר מתי נחשב "כלה" – האם 
כאשר נשארת כמות קטנה של פרי במטע אחד באותה ארץ די בכך לדחות את מועד 
הביעור. ואכן בתשובות המבי"ט )ח"ג סי' מה( כתב "שכל זמן שיש מפרי אחד באיזה 
אילן משלש ארצות מגליל עליון ותחתון ותחום טבריה, שכל שלושתם בארץ אחת, 
ואוכלים בכולם )א'( מהם עד שיכלה אחרון שבה", הרי דלדעתו סגי בכך שישאר פרי 
אחד בעץ אחד באותה ארץ כדי שנוכל לומר שטרם הגיע זמן הביעור. לעומת זאת 
מרן החזו"א כותב שאין פירות המצויים בגינה אחת מעכבים את מועד הביעור, וז"ל 
גינה אחת".  דאיכא  "כיון שאין המין מצוי בשדה אע"ג  ד"ה מלתא(   ח  )סי ט ס"ק 
אכן  מהו  נתבאר  שלא  אלא  אחד,  פרי  וקו"ח  מצילה  איננה  אחת  דגינה  ברור  הרי 
המדד הקובע את מועד הביעור לפי מרן החזו"א. ובהלכות שמיטת קרקעות שהו"ל 
הרה"ג ר"ק כהנא זצ"ל בחיי חיותו של מרן החזו"א זצוק"ל ערב שנת השמיטה תש"ד 
כתב, "כשכלה מאותו המין בשדה כרם או פרדס חייב לבער אותם מן הבית והדבר 
תלוי ברוב השדות והכרמים", היינו דאזלינן בתר רוב השדות, וכאמור בחזו"א בספרו 
מצאנו רק שאין גינה אחת מצילה, אבל לא תלה זאת ברוב דמשמעותו שכל שברוב 
אמנם  הביעור.  מועד  הגיע  הרי   – איכא  שבמיעוטם  אף  פירות  לנו  אין  הפרדסים 
במהדורות מאוחרות יותר שהוציא המחבר הושמטה שורה זו ובמקומה נכתב כי כל 
עוד "המין מצוי בשדות וכרמים" לא הגיע מועד הביעור )ראה בפרק אודות הביעור 
בספר מצוות הארץ או שנת השבע( ולא נתפרש מהו ה"מצוי" מבחינת הכמות, ומהו 

ה"מצוי" מבחינת המטעים. 

והנה כבר בשנת תשמ"ז העלו ספק נוסף, והוא דגם אם מרן החזו"א הכריע שגינה 
אחת איננה מצילה מן הביעור – יש מקום לומר הואיל וגינה אחת פירותיה מועטים 
ואין כמות קטנה של פירות נחשבת שמצוי הפרי לחיה, אך כאשר נותר הפרי ב"שדה" 
יש  אחד  ומטע  ובשדה  הואיל  ל"מצוי"  בזמנינו  שפיר  יחשב  אחד,  ואפי'  "מטע"  או 
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כמות גדולה של פרי. )ראה בחוברת דיני ביעור שי"ל בשנת תשמ"ז עמ' ל הערה לב, 
ובמשפטי ארץ כתב דדווקא במטע גדול מאד, עיין פרק כט הערה 8(.

ובחודש תמוז שנת תשמ"ז שאלו למרן רבינו הגריש"א זצוק"ל מהו שיעור המקומות 
שמסתבר  אמר  ובתחילה  הביעור.  זמן  הגיע  שלא  חשיב  פירות,  בהם  נשארו  שאם 
שמקום אחד אינו מציל, והוסיף דמסתבר דתלוי ברוב המקומות שבהם גדלים פירות 
יותר מקומות  ממין זה, וככל שהפירות פזורים במקומות רבים – כך צריך להשאר 

שבהם יש פירות כדי להציל מהביעור.

מכל מקום גם אחרי שיבורר לנו מהו השיעור של השדות והמטעים שצריך שישאר 
בהם פרי כדי לדחות את מועד הביעור עדין עלינו לברר כמה פרי בעינן שיהא באותו 
מטע או מטעים המצילים מן הביעור. והנה על פי תשובת המבי"ט )הנ"ל( די בפרי 
אחד, אמנם במקדש דוד )סי' נט ב, ובמהדורת ר"ח יוז'וק, שביעית סי' יד( כתב "דאף 
דאמרינן דאוכלין עד שיכלה האחרון שבארץ אין זה אחרון ממש, דבעינן שישאר שם 
שיעור חשוב", ושב וכתב כן בהמשך )מהדורת רח"י סי' טו( "הטעם הוא בפשיטות 
משום ביעור וכמתניתין )רפ"ט( דשביעית ואף כשמלקט מן המחובר אם כן עדין ישנם 
ממה  נראה  וכן  חשוב,  שיעור  שישאר  דבעינן  לן,  איכפת  לא  לחיה  כלה  ולא  לחים 
דאמרינן בפסחים )נג ע"א( בזיתים דבעינן עד שיכלה האחרון של גוש חלב כדי שיהא 
עני יוצא ואינו מוצא לא בגופו ולא בעיקרו רובע ע"ש, אלמא בעינן שישאר שיעור 
חשוב, ונראה דזה השיעור של רובע הוא רק בזית וכו'. אבל בשאר אילנות בעינן טפי".

ומרן החזו"א )סי' טו סק"ו( אף הוא ס"ל הכי דלא סגי בפרי אחד, אמנם לא סגי שיהא 
בכל אילן פירות אלא דבעינן שיהא לפחות רובע באילן אחד, אלא שנסתפק דאפשר 
דכמו דבזית סגי ברובע הוא הדין אף בענבים גרוגרות ותמרים )יעו"ש(. וראה עוד דרך 

אמונה )פ"ז מהל' שמיטה ויובל ס"ק ס(.

וגם בענין זה – מהי הכמות שהיא בגדר "לא כלה" שאלנו למרן רבינו הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל )בתמוז מ"ז( – וכה השיב, ודאי אם צריך לחפש בכל הפרדס למצוא פרי אחד 
ה"ז אינו מציל אבל אם רואים ומוצאים פירות בקלות ורואים על הקרקע ועל העץ 
זצוק"ל  פירות ה"ז לא חשיב כלה, ואפילו אחוז קטן מאד, עכת"ד. ולא הצריך מרן 
שיהא בעץ אחד רובע, וכנראה למד, שרובע באילן אחד הוא המינימום שמציל אבל 
ה"ה כשיש כמות בשאר השדה מסתבר ששיעור שרואים על הקרקע ועל העץ פירות 
יש בו יותר מרובע קב בכל הפרדס. )ולדעתו לא סגי כשיש באילן אחד רובע ובשאר 

אין כלום ודו"ק( 
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העולה מן הדברים.

א. לדעת מרן החזו"א הבא לבדוק מטעים כדי לקבוע אימתי מגיע מועד הביעור, 
הרי באותם מטעים – צריך שיהא אילן אחד לפחות שיש בו רובע הקב, לדעת 
מרן הגרי"ש – בעינן שרואים בקלות פירות הן על העצים והן פזורים על הקרקע.

ב. לא זכינו להבין – בדברי מרנן ורבנן – מהו השיעור של מטעים המצילים במועד 
הביעור, וכמשנ"ת.

ג. ישנם עוד כללים הקובעים לביעור, כגון דין "אין אוכלין על השמור" שנתבאר דינו 
במשנה )פ"ט מ"ד( "אוכלין על המופקר אבל לא על השמור", דיש להסתפק מהו הגדר 

בזה וכדלהלן.

ירושלים  בעיה"ק  שי"ל  ש  )אות  הכהן  שלמה  ב"ר  יהודה  לרבי  יהודה  אהלי  בספר 
בשנת תר"ג(, התקשה דהואיל שבפירות גוי יש קדו"ש )כן נקט המחבר בפשיטות!( 
וחייב בביעור, הרי דמכיון דאין אוכלין על השמור "א"כ לדידן שכל הפרדסים הם של 
גויים ואינם מופקרים לחיות שבשדה, ובפירותיהם יש בהם קדו"ש, א"כ תיכף ומיד 
הפירות הם חייבים בביעור כיון דאין מצוי לחיה שבשדה, וא"כ תיכף לקיחת הפירות 
מן הגוי הם חייבים בביעור וא"כ אין תקופה לאכול שום דבר". וכתב שם דאפי' אם 
נאמר דיש שדה של ישראל שהפקירו כדין והחיה יכולה להכנס שם, הרי זה מיעוטא 
דמיעוטא ו"בחדא ובשתי שדות לא מיקרי מצוי לחיה שבשדות". וכל כך הוקשה לו 
דבר זה דכתב דלפ"ז נמצא דלא נוכל ליקח אפי' מעט פירות מן הגוי, וזה דבר שלא 

נוכל לעמוד, וכמעט שע"ז נאמר וחי בהם ולא שימות בהם.

ומרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל במעדני ארץ )סי' י ס"ק יג( נסתפק במיני ירקות שצריך 
להיות זמן ביעורם מיד במוצאי שביעית "דכיון דהולכים בהם אחר לקיטתם נמצא 
דמיד כשחלפה ועברה שנת השבע חזרו הירקות לבעליהן ואין לך משומר גדול מזה, 
שפקעה ממנו קדושת שביעית וחובת הפקר". ומחדש מרן הגרשז"א, דהא דאין אוכלין 
על השמור היינו אם הפרי נמצא במקום שמחמת השמירה מתקיים יותר וכגון שנמצא 
בבית או בגינה שמורה, אולם אם נמצא במקומו הטבעי, הגם שאותו מקום שמור 

אוכלין על פירות אלו.

מן  הכונה שהוא שמור  ש"שמור"   – הראשונים  מדברי  למדו  האחרונים  רוב  אמנם 
החיה, וכמו שביארו הראשונים שחסרון שדה שמורה הוא מה שאין חיה יכולה לאכול 



9זמן ביעור פירות שביעית/הרב אפרתיזמן ביעור פירות שביעית/הרב אפרתי

הליכות שדה 191 - אב תשע"ה

זמן ביעור פירות שביעית/הרב אפרתיזמן ביעור פירות שביעית/הרב אפרתי

משם )עיין רמב"ם פ"ז ה"ד מהל' שמו"י, ור"ש ורא"ש פ"ט מ"ד(, וכך היתה גם דעת מרן 
רבינו זצוק"ל דכל שיש  שמירה המונעת מהחיה לבוא חשיב כשמור.

עוד יש לברר האם די במה שכלים הפירות מהאילן או דצריך שיכלו גם מהקרקע. 
ודבר זה שנוי במחלוקת. לשון הרמב"ם )בפי' המשניות פ"ט מ"ב( "אבל יאכל כל זמן 
שהתאנים הלחים נמצאים באילנות, וכשפסקו ונבלו ולא נמצא מהם אלא  היבשים, 
יסיר כל מה שיש ברשותו מהתאנים היבשים או יאכלם כולם אם יכול, או ישרפם". הרי 
דלדברי הר"מ "כלה לחיה מן השדה" הוה כבר מזמן שכלו הפירות הלחים מהאילנות 

ואפי' שלא כלו היבשים הפזורים על הקרקע.

אמנם החזו"א )סי' טו סק"ד( הוכיח מהא דתנן "דאוכלין על הטפיחין" דכל שיש פירות 
ואפי' תלושים חשיב שלא הגיע זמן הביעור. ובתשו' המבי"ט )ח"ג סי' מה( נראה דנקט 
כהרמב"ם דכלה לחיה מן השדה הוה כאשר כלו הפירות המחוברים לאילן. ולפ"ז יוצא 
דמועד הביעור לשי' הרמב"ם הינו מוקדם יותר. וכל שכלו הפירות הלחים מהאילנות, 

חשיב שהגיע זמן הביעור. 

פשוט  כדבר  דנקט  יב(  סי'  יוז'וק  ר"ח  )מהדורת  דוד  במקדש  מצאנו  זאת  לעומת 
דמועד כלה לחיה היינו כאשר הפירות נרקבים ונפסדים, אבל אם כלו הפירות משום 
שהקדימה החיה ואכלה ]ולכאו' ה"ה שלקטו בנ"א כל הפירות[ לא חשיב שהגיע זמן 
הביעור כל עוד לא הגיע הזמן שאמורים להתכלות הפירות באופן טבעי כרקבון וכד'.

ובחזו"א )יג כב( העלה בדעת הירו' דמינים שביעורם הוא בידי בנ"א חייבים בביעור, 
והוא גופא הביעור שלהם.

הרי דלעת מרן החזו"א, כל שנותרו פירות תלושין על קרקע המטע עדין לא הגיע מועד 
הביעור. ושמענו ממרן רבינו זצוק"ל  שהפרי המונח על הקרקע המציל מן הביעור, לא 
בעינן שיהא באיכות הראויה למאכל אדם,  אלא סגי באיכות הראויה למאכל בהמה.

במוצאי שמיטה תשמ"ז שאלנו למרן רבינו זצוק"ל אודות מועד הביעור בענבים. דהרי 
חז"ל קבעו את זמן ביעור הענבים בפסח של שנה שמינית, וכתב הר"ש )פ"ט מ"ח( 
"וזמנים הללו בסתמא, אבל בידוע ]הכל לפי מה שכלו[". ולפי מה שבררו המציאות 
שביעית  שנה  של  המאוחרים  החורף  בחודשי  א"י  בכל  ענבים  נמצאו  שלא  כמעט 
תשמ"ח, וגם הוספנו דבשנה מעוברת יש לחשוש יותר שכבר הגיע זמן הביעור. והורה 
רבינו זצוק"ל דאכן צריך לבדוק המציאות ואם כלה מן השדה בזמן מוקדם יותר יש 

לבער בזמן ההוא ולא לחכות לפסח.
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 אלא לאחר זמן הבאנו קמיה רבינו דלפי מה דבררנו מרן החזו"א הורה בשנים שאחרי 
]למרות  הקודם  לזמן  חשש  ולא  בער"פ  היין  להפקיר  ותשי"ג  תש"ו  השמיטה  שנת 
שמסתברא שבאותה תקופה היו פחות ענבים מזנים מאוחרים[. ובפרט ששנת תש"ו 
וגם שמענו ממרן הגר"נ קרליץ שליט"א שזוכר שבשנת תש"ו  היתה שנה מעוברת. 

הפקיר מרן החזו"א את היין בערב פסח.

ואמר רבינו דעפ"י שמועה זו אכן יש להורות לרבים לנהוג כפי שנהג מרן החזו"א. 
אולם  רבינו חשש לעצמו שזמן הביעור – לחומרא, הוא מהזמן שכלה במציאות מן 

השדה, וביער היין כבר מזמן זה.

זו נראה דיש מקום להתבונן, דאם אכן מועד הביעור כפי שחז"ל  ובעקבות הוראה 
נחוש  לא  למה  השדה,  מן  שכלה  במציאות  שנראה  מהזמן  מאוחר  כ"כ  הוא  קבעו 
וכמו  יותר מהזמן שאנו רואים בעינינו,  לחומרא שהזמן ש"ודאי כלה" הוא מאוחר 
שבענבים הזמן שנראה שכלה הוא ודאי חודש או חודשיים קודם הפסח ואפ"ה אנו 
מקילים להפקיר בער"פ, אם כן הרי לחומרא לכאורה עלינו לחוש בכל שאר המינים 
שגם אם אנו רואים שהזמן ה"ודאי כלה" הוא כמפורסם בלוח, יתכן שאם חז"ל היו 

מגלים לנו מועד הביעור שלהם זה היה בזמן מאוחר יותר.

נו(  ריש   – תשנה  שנת  )בשלהי  הגריש"א  רבינו  למרן  שאלתי  אצלי  הרשום  ולפי   
ענבים  אין  היום  ובמציאות  בפסח,  הוא  ענבים  ביעור  שזמן  קבעו  שחז"ל  דמאחר 
בשדה במועד מוקדם יותר, האם צריך ללמוד מכאן גם לגידולים אחרים, וכמו לדוגמא 
בתפוזים שהגיע מועד ביעורם באלול – תשרי, נחוש לחומרא שזמן הביעור מוקדם 
יותר כמו שרואים שחז"ל קבעו חודש מאוחר מהמועד שאנו רואים היום. והשיב מרן 

רבינו זצוק"ל שמה שכתוב בחז"ל – כתוב ומה שלא, נעשה כפי המציאות.

אולם כפי שנכתב לעיל הרי מרן רבינו זצוק"ל – אילולי דברי מרן החזו"א, היה סבור 
לקבוע גם מועד הביעור ביין בהתאם למה שאנו רואים היום ודו"ק.

ובעוניי חשבתי כי יתכן וכדאי לומר מחמת כל הספיקות בדבר קביעת מועד הביעור 
– דכל אחד יפקיר בתחילת זמן הספק ויכניס לביתו מתוך כוונה שלא לזכות, ואף 
כשעבר מועד הביעור הודאי לא יזכה בזה, ובזה וודאי שלא יפול  בחשש של אכילת 

פירות שלא בוערו במועד הביעור.
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   קדושת שביעית בלולבים

הרה"ג שאול רייכנברג 

בגמרא סוכה מ, מא מבואר שיש קדושת שביעית בלולבים. ופירש רש"י שם ותוס' 
ב"ק קא שלולבים עומדים לכבד את הבית וזה הנאתו וביעורו שווה שמתקלקל תוך 

כדי שימוש.

מדייקים ברמב"ם שכתב בפ"ח הי"א שהלוקח ד' מינים מבליע דמי האתרוג בלולב ולא 
כתב שזה רק בלולב שחנט בשישית כמו שכתבה הגמרא, משמע שס"ל שבכל לולב 
אין קדושת שביעית. )במהר"י קורקוס נראה שלא דייק ברמב"ם, וי"ל שד' מינים תמיד 
קנו סמוך לסוכות וכתב ברמב"ם הלוקח בשביעית וזה יכול להיות רק בלולב שחנט 

בשישית והרמב"ם לא דיבר בלוקח בשמינית שאז אכן הלולב גם קדוש(.

משום  בלולב  שביעית  קדושת  שאין  הרמב"ם  כתב  שם  סוכה  המשנה  בפי'  אמנם 
שהוא עצים, וכ"כ הר"ן שם בתרוץ אחד. ושואל הכפות תמרים שהרי זה נגד הגמרא. 
ומתרץ שלמסקנת הגמרא כמו שאין קדושת שביעית בעצים דמשחן כיון שסתם עצים 
להסקה הם עומדים ה"ה אין בלולב. וכדבריו כתב גם החתם סופר. אמנם כתב הכפות 
תמרים שזה דלא כתוס' ב"ק שכתבו שלא אומרים סתם עצים כדי לפטור מין עצים 
שלא עומדים להסקה, אלא שגם בעצים דמשחן הרוב הוא להסקה. אבל בלולב הרוב 
שמשתמשים הוא לכבד הבית ולא להסקה. )ויש להעיר עוד שזה גם דלא כרש"י אע"פ 
שברש"י נראה שעצים דמשחן לא עומדים להסקה ומ"מ אמרינן סתם עצים להסקה 
וגם בעצים דמשחן אין קדושת שביעית, אך מ"מ דייק בלשונו בסוכה מ וכתב סתם 
עצים של היסק להסקה ניתנו. וזה כתב כדי לתרץ את קושיית התוס' למה בלולב יש 
קדושת שביעית, למה לא אומרים סתם עצים להסקה. לזה כתב משום שלולב אינו 
עצים של היסק שהוא עלים בעלמא ואינו מתאים להיסק(. והנה ברבנו גרשום בכורות 
לא,ב כתב שאין בלולב קדושת שביעית משום שאינו פרי משמע שס"ל שבמסקנא 
פסקינן שבעצים אין בהם קדושת שביעית משום שאינם פרי ולא משום שבטל בסתם 
הרמב"ם שם  על  הרדב"ז  וכ"כ  בפיה"מ(.  הרמב"ם  כוונת  שזה  )ויתכן  להסקה  עצים 
וכבר שואל ברע"א שזה לא  פרי.  )פ"ח( שאין קדושת שביעית בלולב משום שאינו 

כמסקנת הגמרא. 

באור שמח פרה פי"א ה"ז כתב שלקיחה למצווה מפקיעה קדושת שביעית מהלולב. 
וזה תלוי במחלוקת תנאים במשנה פרה )פי"א מ"ח(  אם לקיחת אזוב להזאה נחשב 
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כמלקט לאוכלין  ויכול לקבל טומאה או כמלקט לעצים ולא מקבל טומאה. והגמרא 
ואילו להלכה פסק הרמב"ם שהרי  ר"מ  כמ"ד שנחשב אוכל שזה ר"מ וסתם משנה 
הוא כעצים ולא מקבל טומאה, ה"ה אין בו קדושת שביעית. )ונראה להסביר הדברים. 
שהתוס' נדה נא כתבו שאזוב ראוי לאכילה רק עד שאינו מתקשה, ולכן כשגדל בחצר 
סתם לאכילה קאי כיון שיכול לראות אותו לפני שנתקשה ולקטוף. א"כ ודאי שמדברת 
המשנה שלקחו כשעדיין רך ואז סתמן לאכילה קאי ורק מחשבה לעצים מפקיעה ממנו 
מסויימת  למטרה  הדבר  יחוד  נחשבת  למצווה  מחשבה  אם  נחלקו  וע"ז  אוכל.  שם 
שמפקיעה ממנו שם אוכל או לא שמצוה היא אינה שימוש שמשנה את הגדרת הדבר. 
כעצים משום שמצוה משנה את  הוא  הרי  להזאה  סוברים שליקט  ור"ש  יוסי  ורבי 
הגדרת הדבר ומצווה עצמה הרי זה כעצים שאינה אוכל שתקבל טומאה, וכך פוסקים. 
ואין לומר שיחוד הלולב למצוה גם מחיל קדושת שביעית, משום שאין זה הנאתו 
וביעור שווה, ועוד שימוש למצוה אינו שימוש. וכך גם מוכח מרש"י ותוס' שכתבו 
שלולב יש בו קדושת שביעית משום שמכבדים בו הבית ולמה לא כתבו משום שנלקח 

למצוה.

קדושת  בו  יש  ותוס'  לרש"י  הגמרא  בזמן  שהיה  כפי  לולב  על  נדון  אם  הנ"ל  לפי 
שביעית, ולרבנו גרשום ולרמב"ם בפיה"מ וכפי שדייקו  ביד החזקה, אין בו קדושת 
שביעית )או משום שבטל בשאר עצים שעומדים להסקה, או משום שאינו פרי, או 

משום שמייחדים למצוה(.

הנה בזמננו סתם עצים לא עומדים להסקה אלא לבנין או רהיטים, ולעשיית נייר. 
הוא  הקובע  שאם  י"ל  לכן  הבית.  את  לכבד  עומדים  לא  לולבים  גם  גיסא  מאידך 
מקומו ושעתו כמו שנראה מסקנת החזו"א )שביעית סי' יד ס"ק י בסוף, ואף שבסדר 
נראה שחשש בקליפות למה שהיה פעם שקליפות עמדו  השביעית שפורסם בשמו 
למאכל בהמה, יתכן משום שבזמנו היו רפתות בכל מקום וגם בבני ברק ונתנו להם 
גם קליפות, או שכל ספיקו שייך במאכל אדם או בהמה שבזה יתכן שיקבע מה שהיה 
פעם אך לא בדברים של שימוש, שודאי תלוי בכל דור(, הרי הלולבים לא עומדים כיום 
לשום שימוש מלבד למצוה ואין בהם קדושת שביעית. ומה שעושים בהם קוישעקלאך 
]מעין נרתיק לחבר הלולב עם ההדסים והערבות[ זה גם רק למצוה )ועוד זה כרהיטים 
שלהלן(. ומה שעושים כלי להדסים להריח זה מיעוט קטן של אנשים מתוך 8 מליון 
אנשים שיש בארץ ישראל, ואין זה נחשב שימוש )משא"כ מטאטא לכבד הבית היה 
יותר טוב מזילוף שמבואר בגמרא ב"ק שאינו משימושי שביעית  זה לא  בכל בית(, 
כיון שטוב רק לעשירים )ועוד זה כרהיטים שלקמן(. ומה שמסככים בו זה מיעוט קטן 
שאינו נחשב. ואם זה לסוכות יש לדון שנחשב שימוש למצוה. ואף אם אינו נחשב 
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לולב,  עדיין  כשהוא  ולא  ונפתח  שגודל  אחרי  רק  לסיכוך  משתמשים   מ"מ  למצוה 
ממילא במצב של לולב אין בו קדושת שביעית. לכן בלולבם הגדלים בארץ ישראל אין 

קדושת שביעית, אף לדעת רש"י ותוס', כיון שאינם עומדים לשום שימוש.

יש בהם קדושת שביעית, לא בטלים בהם הלולבים  ובנין  ואף אם עצים לרהיטים 
אף  עומד  דבר שלא  על  קדושה  להחיל  ובנין. שאי אפשר  לרהיטים  ראויים  שאינם 

שהוא שייך לקבוצה שיש בה קדושה )ראה עוד להלן(.

אך יתכן ששייך גם כיום ביטול בשאר עצים. שכתב החזו"א סי' יג ס"ק ח ד"ה ובזה 
וד"ה וטעם שאין קדושת שביעית בפשתן )אף שהפשתן הגולמי אינו ראוי לכלום(, 
לבנין(,  עצים  והאיכא  לא שאלה  דהגמרא  )כדמשמע מהא  ורהיטים   לבנין  ובעצים 
ורק  לכלים  אותם  משנים  אלא  שהם  כמו  בעצים  משתמשים  שלא  משום  ומסביר 
אח"כ משתמשים, והרי זה כשימוש סחורה שאינו משימושי שביעית, עי"ש. ולפי"ז 
ה"ה בקוישעקלאך ובכלי להדסים להרחה שמשנים אותם לכלים )ויש להוסיף שלפי 
הרמב"ן והריטב"א ע"ז סב, א אין קדושת שביעית בבנין ורהיטים משום שזה חפץ 
שעומד זמן רב, עי"ש(. אמנם יש לדון אם שייך ביטול דבר שלא שייך לעשות בו אותו 
הדבר, שאי אפשר לעשות רהיטים מלולבים, מאידך יתכם שהסיכוך והכלים לבשמים 
מספיקים כדי לבטל בעצים העומדים לבנין רהיטים. כמו כן השימוש לנייר לכאורה  
נחשב הנאה לאחר הביעור משום שקודם מרסקים את העצים ומפרידים מהם דברים 
וכן מערבים בהם עוד דברים ורק אח"כ עושים את הנייר. ויש לדון אם זה כעצים 
להסקה או כשורשים וקליפות לצבע, וצ"ע. א"כ יש מקום לומר גם בזמננו רוב עצים 
הטעם  קיים  עדיין  א"כ  שביעת,  קדושת  בו  שאין  לדבר  עומדים  בהם  שמשתמשים 

שביארו ברמב"ם שלולב בטל ברוב עצים.

המקורות  שמובאים  כמו  בלולבים  שביעית  קדושת  שאין  שנהגו  המנהג  נשאר  לכן 
במשפטי ארץ שביעית פרק יד סעי' יא.  

ביאור דברי החזו"א סי' יג ס"ח

)כיון שדברי החזו"א קשים ונראה כאילו יש סתירה בדבריו, נבאר אותם(

ד"ה ב"ק, אם ההנאה מהצבע היתה רק כשלובש הרי זה הנאה אחרי הביעור משום 
שנהפך לבגד שהוא דבר אחר ולא מועיל בזה חזותא מילתא )וזה רק לרש"י אבל לתוס'  

גם חזותא מילתא נחשב שנמצא(.
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ד"ה ומיהו, מ"מ מותר לעשות זאת בשביעית כיון שכלים השורשים ומוציאים צבע 
אע"פ שנהפכים לבגד הרי זה דומיא דלאוכלה, משא"כ בתבן בכר הדבר קיים ואני 

הופכו לדבר אחר כדי להשתמש בו הרי זה כסחורה שאינה משימושי שביעית.

מיהו דווקא בתבן בכר פקע ממנו קדושת שביעית כיון שהקדושת שביעית מדין מאכל 
בהמה ועשה ממנו כלי פקעה הקדושה, אע"פ שגם כר זה הנאתו וביעורו שווה, כיון 
שסתם עומד למאכל בהמה וזה נתן לו את הקדושה, השינוי לכלי הפך לחפץ אחר 
בתלוש, ואין החלת קדושה בתלוש. אבל לולב אע"פ שנהפך לכלי למטאטא, לא פקעה 

ממנו קדושת שביעית כיון שקדושת שביעית היא משום המטאטא.

אמנם כל זה בשינוי שאינו שנוי כל כך גדול, אבל בשינוי גדול כמו צבע שנהפך לבגד, 
אז אפילו אם עומד לכך בטל ממנו קדושת שביעית כיון שמשתנה.

אחרי  רק  בו  שהשימוש  כיון  בפשתן  שביעית  קדושת  אין  וטעם,  וד"ה  ובזה  ד"ה 
שמשתנה לכלי ומ"מ הוא קיים בפועל והרי זה כעין סחורה שמרויח מהפשתן בגד, 
ושימוש של סחורה אינו משימושי שביעית וזה נחשב שינוי גדול )וזה אע"פ שבפשתן 
כמו שהוא אין שום שימוש(. ומהאי טעמא אין קדושת שביעית בעצים לבנין ורהיטים. 
משא"כ בלולב אין זה נחשב שינוי גדול )כיון שרק לוקח את הלולבים וקושר כמה 

יחד(, לכן לא נחשב שהרויח כלי אלא שמשתמש בלולבים לכבד הבית.
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כלי חרס שבלעו ספיחי שביעית
הרה"ג חנוך אלבק

מעשה באברך בן תורה, שבשוגג קנה גזר בשוק בזמן שרוב הירקות מזריעת ולקיטת 
שביעית, ובישל את הגזר ואח"כ הוציאו מהקדרה במזלג וחילקו והניחו כשהוא חם 
בצלחות חרסינה. משנודע לו שהגזר הינו כפי הנראה מזריעת ולקיטת שביעית ויש 
בו חשש ספיחין, נסתפק הוא אם עליו להכשיר את הצלחות שנבלע בהן טעם הגזר 
]בנוסף לקדרה ולמזלג שכבר הגעילם ברותחין[, והאם ניתן כלל להכשיר צלחות אלו 

מכיון שדינן ככלי חרס.

כלים שבישלו בהם ירקות מ"היתר מכירה"

לענין היתר  זצ"ל  סי' מ"ד כתב הגרש"ז אויערבאך  ]א[   בשו"ת מנחת שלמה ח"א 
אינם  איסור, שהרי  לודאי  הדבר  אינם מחזיקים את  רוב המחמירים  וז"ל,  המכירה 
נמנעים מלהשתמש בכלים של הנוהגים כהמתירים אע"פ שאינם זהירים בביעור וגם 
מבשלים ירקות שאסורים משום ספיחין, ואלמלי היה הדבר בעיניהם איסור ברור היו 
צריכים ודאי להזהר גם מכלים שאינם בני יומם כיון דנ"ט לפגם מותר רק בדיעבד ולא 
לכתחילה, עכ"ל. הנה דקדק הגרשז"א בלשונו וכתב שרוב המחמירים אינם מחזיקים 
את הדבר לודאי איסור, אולם נראה שלכה"פ אחד ומיוחד מבין האוסרים הוא ניהו 

מרן בעל החזון איש זצ"ל החזיק את הדבר לאיסור גמור. 

ועי' בס' דרך אמונה פ"ד מהל' שמיטה בציון ההלכה אות כ"ג שכתב וז"ל, והורה מרן 
]החזון איש[ לא' שהתארח אצל מי שאין נזהר מספיחין ובישלו בקדרה שבישלו בה 
ספיחין, שאם הכלי אחר מעל"ע לא נאסר התבשיל בדיעבד, וכ"ז בשעת הדחק אבל 
לכתחילה צריך הגעלה, עכ"ל. ונראה דמיירי לענין הסומכים על היתר המכירה ]דאל"ה 
פשיטא ואין צריך לומר דצריך הגעלה, וכדין שאר כל האיסורים כולם[1, וכן כתב שם 
ועי"ז  המכירה  היתר  על  שסומכין  זצ"ל, שאלו  אלישיב  הגרי"ש  בשם  ז'  אות  בפ"ח 

1  ועי' חזו"א שביעית סי' י' סוף סק"ו, שס"ל דיתכן איסור ספיחין אפי' בשדה נכרי ממש, אם ישראל 
זרע שם, אמנם עי' במהר"י קורקוס פ"ד מהל' שמיטה סוף הכ"ט, ואכמ"ל. וע"ע בחזו"א שם סי' כ"ז 
סק"ז, מש"כ לענין עצם המכירה, ועיי"ש בסי' כ"ד סק"ד ד"ה ולפיכך ובחזו"א ב"ק סי' י' סק"ט ד"ה ולק' 
]ובחזו"א שביעית סי' י' סק"ו ד"ה ואתרוגין וסי' כ"א סק"ח וסק"ט[. ועי' קובץ אגרות ח"ב סי' ע' וח"ג 

סי' פ"ג ]נדפס גם בסוף ס' דרך אמונה ח"ד, מכתב כ"ז[ וסי' פ"ד ]בסוף דרך אמונה מכתב כ"ו[.
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משתמשין בפירות שצריך לאוסרם משום ספיחין, הרי הכלים שלהם אסורים בנותן 
טעם, עכ"ל.

ובס' שלחן שלמה על שביעית ]עמ' רפ"ו[ הובא, שאף הגרש"ז אויערבאך זצ"ל משנשאל 
בשמיטה תשנ"ד ]שנת השמיטה האחרונה לימי חייו, זללה"ה[ אם צריך להכשיר כלים 
שבישלו בהם ירקות של שביעית שנעבדו עפ"י היתר מכירה, השתמט מלהשיב, עיי"ש.

דבר גוש רותח שהונח בכלי שני

]ב[   והנה אם היה שואב את הגזר מהקדרה בתוך כף השואבת, היה מקום לדון אם 
הכף דינה ככלי ראשון או ככלי שני2. ואי נימא דדינה ככלי שני הרי פשיטא דדינו קיל 
טפי, יעוין שו"ע יו"ד סי' ק"ה ס"ב שכתב, דחום של כלי שני אינו מבשל וי"א שגם 
אינו מפליט ומבליע וי"א שהוא מפליט ומבליע ואוסר כדי קליפה, וראוי לחוש ליזהר 
בדבר לכתחילה, עכ"ד ]ועי' ביהגר"א שם סקי"ג. וע"ע ביו"ד שם סי' ס"ח ס"י עד סט"ו[. 
וכעי"ז כתב הרמ"א שם ס"ג דכלי שני אינו אוסר, וכתב הערוה"ש שם סו"ס י"ט דכן 

דעת רוב הפוסקים. 

איברא יעוין בט"ז שם סק"ד שכתב דלענין מעשה יש לפסוק בכלי שני לחומרא, אם 
לא במקום הפסד גדול ודבר חשוב, וכ"כ הש"ך שם סק"ה שיש להחמיר ולאסור אפי'  
כלי חרס במקום שאין הפסד כ"כ ]וכ"ה בחכמ"א כלל נ"ט ס"ו. ועי' גם בשו"ת חת"ס 
יו"ד סי' צ"ה המובא בפ"ת סי' צ"ד סק"ז[. אמנם בחי' רע"א שם ]על דברי השו"ע[ כתב 
בשם המנחת יעקב, דכלי שני אסור לכתחילה כיון דיש לו תקנה בהגעלה, וכלי חרס 

מותר ]ועי' כה"ח יו"ד סי' ס"ח סוס"ק מ"ז, דמ"מ לא ישתמש בו עד אחר מעל"ע[.

ועי' משנ"ב סי' תנ"א סקי"א, שלדינא הסכימו האחרונים שאם נשתמש בחמץ בכלי 
שני של מתכת צריך הגעלה, ובכלי חרס דלא מהני הגעלה א"א להשתמש בו בפסח 
אף  וז"ל,  המשנ"ב  שכתב  סקכ"ה  תמ"ז  סי'  עיי"ש  אמנם  סק"י[.  שם  שעה"צ  ]וע"ע 
דנקטינן לעיקר הלכה ביו"ד דכלי שני אין מפליט ומבליע, מ"מ לענין פסח יש לחוש 
לדעת המחמירים שם דס"ל דכ"ש מפליט ומבליע, עכ"ל ]וע"ע ביאה"ל סי' תס"ז סי"ב 
ד"ה אם, וחזו"א או"ח סי' קי"ט סקי"א סוף הדיבור הראשון וסי' קכ"ב סק"ג סד"ה 
ומבליע,  מפליט  אינו  אף  דכ"ש  להקל  יש  הדין  מעיקר  איסורים  דלשאר  הרי  סדר[, 

וכנ"ל.

2  עי' ט"ז יו"ד סי' צ"ב סק"ל ובנקה"כ שם ובש"ך סי' ק"ז סק"ז ובחכמ"א כלל נ"ט ס"ג ובחזו"א או"ח סי' 
קכ"ב סק"ג ד"ה סדר ויו"ד סי' ל"ב, דיש להחמיר בזה, אמנם עי' משנ"ב סי' רנ"ג סוס"ק פ"ד וסי' שי"ח 

סקמ"ה וסקפ"ז וסי' תנ"ב סק"כ, ואכמ"ל.  
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ובבית מאיר ביו"ד שם ]סי' ק"ה ס"ב[ כתב, דבאיסורים דרבנן הולכים אחר המיקל 
בכל  שני  בכלי  להקל  שכתב  פ"א  סוף  ח"ב  התערובות  בשער  פמ"ג  ועי'  שני.  בכלי 
איסורים דדבריהם, ומ"מ להלכה אין אני אומר כלום, עכ"ל ]ונידון דידן מיירי לענין 

ספיחי שביעית שאיסורם מדרבנן[.

ולענין אם עירוי מכלי שני אוסר את הכלים ]והמאכלים[ שעירו לתוכם, עי' ש"ך יו"ד 
סי' ס"ח סקכ"ז ופר"ח שם סקי"ח המובא בשו"ת חת"ס יו"ד סי' צ"ה הנ"ל, שמחמירים 
סק"ט  תמ"ז  סי'  באו"ח  המג"א  אמנם  כנ"ל[,  שני  בכלי  המחמירים  ]לדעת  בזה  גם 
]וע"ע במשב"ז שם סקי"ז. ודו"ק מג"א סי'  והפמ"ג בא"א סי' שי"ח סקל"ה מקילים 
תנ"א סק"ג )המובא במשנ"ב שם ריש סקי"א( וכה"ח שם סקי"ח[, ועי' בפ"ת יו"ד סי' 

צ"ד סק"ז מש"כ על דברי החת"ס הנ"ל, ואכמ"ל.

]ג[   אמנם ביו"ד סי' ק"ה ס"ג כתב בביהגר"א סקי"ז, דהמהרש"ל פליג על הרמ"א שם 
הנ"ל ]ובסי' צ"ד ס"ז[ וס"ל דבדבר גוש אין חילוק בין כלי ראשון לכלי שני ]וכדעת 
האו"ה, ועי' ביאור מחלוקתם בחזו"א יו"ד סי' ל"ב ד"ה ובגוש[. ועי' בש"ך שם סק"ח 
דמצדד כדברי המהרש"ל ]אף שכתב שאין בידו להכריע[, והט"ז שם בסי' צ"ד סקי"ד 
מיקל בזה ]במקום שאין דוחקא דסכינא[, ופסק כוותיה החכמ"א ]בכלל ס' סי"ב[ רק 
יו"ד סי' צ"ה המובא בפ"ת  ]וע"ע משב"ז שם, ובשו"ת חת"ס  במקום הפסד מרובה 
סי' צ"ד סק"ז הנ"ל[. ועי' משנ"ב סי' שי"ח סקמ"ה וסקס"ה וס"ק קי"ח וכן בסי' תמ"ז 
סקכ"ד ]ועיי"ה עוד בסי' שי"ח סוס"ק ע"ח ובסי' תנ"א ס"ק קי"ד[, שהביא להלכה את 
דעת המחמירים בזה ]וכ"ה בערוה"ש יו"ד סי' צ"ד סל"ב וסי' ק"ה ס"כ, ובכה"ח שם 

סי' צ"ד סקע"ב[.

]ד[   אכן בנידון דידן שהוציא את הגזר במזלג ]ולא בכף[, מסתבר דאין המזלג חשוב 
ד"ה  ע"ב  מ'  שבת  תוס'  ]עי'  המאכל  את  המצננות  דפנות  לו  שאין  כיון  שני  ככלי 
בעירוי  ואף המקילים  עירוי מכלי ראשון.  דינו כשאר  דלכו"ע  נראה  ולפיכך  ושמע[, 
מכ"ר כשנפסק הקילוח3, מ"מ מודים הם בעירוי של דבר גוש מכלי ראשון שאוסר כדי 
קליפה, כדמוכח בגמ' פסחים ע"ו ע"א ובטושו"ע יו"ד סי' צ"א ס"ד, וכמש"כ להוכיח 
כן החזו"א ביו"ד סי' ט' סק"ה ]ועייש"ה דהיינו אפי' למאן דס"ל בעלמא שדבר גוש אין 
דינו ככ"ר[. ולפיכך בנידון דידן בעינן להכשיר את צלחות החרס שהניחו בהן ספיחי 

שביעית.  

3  עי' רמ"א יו"ד סי' ס"ח ס"י. ובחזו"א יו"ד סי' ט' סק"ה ס"ל דעירוי מכ"ר שנפסק הקילוח ה"ה ככלי 
שני ממש, אמנם עי' ש"ך סי' ק"ה סק"ה ובפמ"ג בשפ"ד שם ובסו"ס ס"ח ד"ה הרביעי, ובדגמ"ר וחי' 
רע"א סו"ס צ"ב, ובחכמ"א כלל נ"ט ס"ב, ובבית מאיר או"ח סי' שי"ח סו"ס י"א ]הובא בשעה"צ שם ס"ק 

ק"ח[, שאע"פ שאין עירוי שנפסק הקילוח מבשל ככ"ר, מ"מ הוא מבליע כדי קליפה.
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 הכשר כלי חרס שבלעו ספיחי שביעית

]ה[   ויתכן שאע"פ שבעלמא א"א להגעיל כלי חרס ]אפי' מצופים בהיתוך זכוכית, 
כמבואר בשו"ע או"ח סי' תנ"א סכ"ג, וע"ע משנ"ב סי' פ"ז סק"ה וסו"ס תנ"א[, מ"מ 

בנידון דידן לכאו' יש מקום לדון להכשיר את כלי החרס הנ"ל.

בה  קדרה שבישל  בן שאול  חלפתא  רבי  תני  אמרו,  ה"ד  פי"א  תרומות  בירו'  דהנה 
תרומה מגעילה בחמין ג' פעמים ודיו, א"ר בא ואין למדין ממנה לענין נבלה. ובטויו"ד 
סי' קכ"א מייתי מדברי בעל העיטור, דאפי' כלי חרס אם היא קדרה דלאו בת יומה, 
כיון דאיסורה דרבנן מגעילה ג' פעמים ודיו, והביא ראיה לזה מהירו' הנ"ל. והוסיף 
עוד הטור שם שכן כתב הרשב"א ]בתורת הבית הקצר בית ד' שער ד'[, וסיום דברי 
הרשב"א דאפשר שלא התירו כן אלא באיסור של דבריהם שאין לו עיקר מן התורה 
כתרומה וחלה בחו"ל וכן בישולי גוים, אבל שאר איסורים של דבריהם החמירו בהם 

כשל תורה, וראוי לחוש שלא להקל בהם, עכ"ד דברי הטור שם בשם הראשונים.

וכ"ה להלכה בשו"ע שם סי' קי"ג סט"ז לענין כלי חרס שבלע מבישולי עכו"ם, שמגעילו 
ג' פעמים ודיו, מפני שאין לאיסור זה עיקר בדאורייתא ]והובא גם במשנ"ב סי' שכ"ח 
סקס"ג[. וכ"ה בש"ך שם סי' שכ"ג סק"ד ובפ"ת סי' שכ"ד סק"ג, לענין חלת חו"ל. וכ"כ 
ס"ק  תרומות  מהל'  פט"ו  אמונה  ]ובדרך  י"א  סי'  זרעים  שבסוף  בליקוטים  החזו"א 
קל"ב[ לענין תרומה בזה"ז. ועי' מה שנקטו למעשה כעי"ז בשו"ת חת"ס יו"ד סי' צ"ה 
]הובא בפ"ת סי' צ"ד סק"ז הנ"ל[ ובהשמטות לשו"ת רעק"א סי' מ"ט ]הובא בפ"ת סי' 

ק"י סוף סקי"ט[ ובשו"ת אג"מ יו"ד ח"ב סו"ס מ"ו, ועוד4. 

]ו[   וסדר הגעלה זו, שמגעיל את הכלי ג"פ כל פעם במים רותחים אחרים ]עי' דרישה 
יו"ד סי' קכ"א סק"ו וחזו"א יו"ד סי' מ"ד סק"ג ואו"ח סי' קכ"ב סק"ג ד"ה ואמנם[. 
במי ההגעלה  כולו בפעם אחת, אלא משים חציו  להגעיל את הכלי  גם שלא  ויכול 

4  עי' פמ"ג במשב"ז או"ח סי' תנ"א סקל"א וסו"ס תנ"ב שכתב, שאף כלי חרס שבלע איסור דרבנן 
אין מועיל לו הגעלה ג"פ זולת אם בלע טעם של בישולי עכו"ם או חלת חו"ל אך לא בשאר איסורים 
של דבריהם, עכ"ד. אלא דיש מקום לומר דאין כוונת הפמ"ג לאפוקי שאר איסורים של דבריהם אף 
שאין להם עיקר בדאורייתא כלל, אלא כוונתו לאפוקי דוקא איסורים של דבריהם שיש להם עיקר 
בדאורייתא ]וכדברי הרשב"א הנ"ל[, וראיה לדבר ממש"כ הפמ"ג גופיה בא"א סי' שי"ח סק"א להקל 

להכשיר כלי חרס שבלע ממעשה שבת, כיון שאין לאיסור זה עיקר מהתורה, עיי"ש.
אמנם ביד יהודה סי' צ"ט בפי' הקצר סקכ"ח כתב, דאף באיסורים דרבנן שאין להם עיקר בדאורייתא, 
אין מקום להתיר הגעלת ג"פ בכלי חרס, זולת חלת חו"ל ובישולי עכו"ם עיי"ש, ועי' מש"כ על דבריו 

בס' דרכ"ת סי' קכ"א סקע"ד.
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והופך ומשים חציו האחר, כמבואר בטושו"ע או"ח סי' תנ"א סי"א, עיי"ש. ועי' טושו"ע 
או"ח סי' תנ"ב ס"ז, דאחר הגעלה מיד נוהגין לשטוף הכלי במים קרים. 

ועי' יד יהודה סי' צ"ד בפי' הארוך סקל"ז, דכיון שהכלי בלע כשהוא צונן ותתאה גבר 
]עי' רמ"א יו"ד סי' ק"ה ס"ג[, הרי דינו שבולע רק כדי קליפה ולפיכך מהני ליה הגעלה 
בעירוי מכלי ראשון ]ופליג על שו"ת מהרי"ו סי' קצ"ג, דס"ל דבכה"ג לא מהני עירוי[, 
אמנם שאר האחרונים ובכללם המשנ"ב בסי' תנ"א ס"ק קי"ד נקטו ]כדעת המהרי"ו 
הנ"ל[ דלא מהני לזה עירוי ובעינן דוקא הגעלה ]ובטעם הדבר עי' פמ"ג יו"ד סי' צ"א 
בשפ"ד סוף סקי"ח מש"כ בשם הבית לחם יהודה, ועי' או"ח סי' תנ"א בא"א סקל"ח, 

ודו"ק[. 

]ז[   והנה עי' חזו"א שביעית סי' כ"ב סק"א שכתב, דיתכן שאין להקל בספק לענין דיני 
שביעית בתוך הבית בזה"ז, כיון דעיקר הספק בדאורייתא הוא5. וע"ע בחזו"א שם סי' 
כ"ז סק"ז שכתב, דאף לענין זמן חלות קדושת שביעית בירקות אפשר דאין לילך אחר 
המיקל במקום שנחלקו הראשונים ואפי' בזה"ז, כיון שתחילת מחלוקתם בדאורייתא 
היא. ולפ"ז היה לכאו' מקום לומר דבאיסורי שביעית אפי' בזה"ז אין להקל גם לענין 

הגעלת ג"פ בכלי חרס, כיון שעיקרם דאורייתא6.

אמנם לקושטא דמילתא נראה דמה שמצדד החזו"א להחמיר בזה, היינו דוקא לענין 
מלאכות האסורות בשביעית וכן לענין קדושת שביעית שאכן עיקרן דאורייתא, אך 
דאף  קיימ"ל  שהרי  כלל,  בדאורייתא  עיקר  לו  שאין  דרבנן  איסור  הם  הרי  ספיחין 
כשנוהגת שמיטה מדאורייתא, מ"מ איסור ספיחין אינו נוהג אלא מדרבנן ]עי' רמב"ם 

פ"ד מהל' שמיטה הל' א' והל' ב'[.

ואכן עי' חזו"א שם סי' ט' סקי"ז וסי' כ"ג סק"ה, לענין מח' הראשונים בירק שגדל 
בשישית ונלקט בשביעית אם יש בו איסור ספיחין, שכתב החזו"א שכיון שהוא דרבנן 
יש לסמוך על המקילים, ולא זכר כלל מקום להחמיר בזה מטעם שעיקרו דאורייתא, 
והיינו טעמא כיון שגזירת ספיחין אינה נוהגת לעולם מדאורייתא, ולפיכך פשיטא דלא 

חשיבא כעיקרו דאורייתא וכנ"ל.

5  אמנם יעוי"ה בשו"ע יו"ד סי' של"א סי"א, ובש"ך שם סי' ש"ל סק"ח, ובשו"ת רע"א סי' ס"ד ועוד, 
דיש מקילים בספק דרבנן אפי' כשעיקרו דאורייתא. והעיר הג"ר שמשון אלטמן שליט"א ]רב דק"ק אור 
הצפון בני ברק[ שכן משמע לכאו' בתוס' מנחות ס"ו ע"א ד"ה זכר ]ובמשנ"ב סי' תפ"ט סקי"ד[ לענין 

ספירה"ע בבין השמשות בזה"ז, עיי"ש ואכמ"ל.
6  ובזה שאני שביעית מתרומה בזה"ז, שתרומה לב ב"ד מתנה עליה שלא יוקדש הטעם הקלוש הנשאר 
בכלי חרס אחר הגעלה ג"פ, כמש"כ החזו"א בליקוטים שבסוף זרעים הנ"ל ]עייש"ה[, משא"כ איסורי 

שביעית, שאין איסורם מחמת שהקדישו אותם ]והעירני לזה הג"ר שאול רייכנברג שליט"א[.
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ולפי שגזירת ספיחין הויא איסור דרבנן שאין לו עיקר בדאורייתא כלל כנ"ל, לכאו' יש 
מקום לדון שיועיל להגעיל ג' פעמים כלי חרס שבלע ספיחי שביעית ודיו בכך, וכמו 

שנתבאר לעיל.         

 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

להולדת הנכד  הרב אליקים שלנגר  

להולדת הבן                            הרב דוד שלנגר  

לאירוסי הבן הרב יעקב פרבשטיין  

לנשואי הבן הרב יצחק ברזילי  

להולדת הנכדות הרב בנימין דרייפוס  

להולדת הנכדה הרב יהודה ארי' וגשל  

בהגיע בנו למצוות הרב משה אלוביצקי  

בהגיע בנו למצוות הרב אהרן פרנקל  

להולדת הבת הרב חנן פישמן  
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עציץ שאינו נקוב/ הרב הכרמיעציץ שאינו נקוב/הרב הכרמי

עציץ שאינו נקוב שיש בו מ' סאה
הרה"ג זלמן שמואל הכרמי - קרית שמואל

כתב בשו"ת הרא"ש כלל ב' סי' ד' "וששאלת בכרם הנטוע על הגג ובנין הכרם כך הוא, 
בנה תחילה הגג בקורות גדולות ובנסרים מדובקין זה בזה ואחר כך רצפו כלו ברובדין 
של אבן ומלאו עפר ונטע כרם, וראית לדמות לעציץ שאינו נקוב שפטור מן התרומה 

וכן יהיה פטור מן הערלה". 

וענה הרא"ש "יראה לי דכל כה"ג חייב בתרומה ובערלה דלא איירי בגמ' לפטור אלא 
מן הזרוע בדבר המיטלטל כגון עציץ וספינה דלא הוי זרוע בארץ ואין דרך לזרוע כך, 
והיוצא  זורעין,  זרעך כדרך שהעולם  ולא חייבה תורה להפריש מעשר אלא תבואת 
השדה שנה שנה וגו' ואין דרך לזרוע בדבר המיטלטל, אבל כשהוא נקוב חשוב כמחובר 
יונקים יתקיימו מלחלוחית הארץ וקרינן ביה היוצא השדה וגם  לארץ כי השרשים 
דרך לזרוע כך, וכן לענין שבת תנן בפ' המצניע התולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב 
פטור, וכן לענין טומאה והכשר חשוב נקוב כמחובר ושאינו נקוב כתלוש משום דכתיב 
ואין דרך  יזרע כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה  זרוע אשר  זרע  גבי טומאה על כל 
לזרוע בעציץ שאינו נקוב בתלוש, הילכך הוי כתלוש לכל מילי, אבל בנידון זה שמילא 
הגג עפר ונטע בו כרם שהוא דבר קבוע עדיף טפי מעציץ נקוב, ואפילו לר' שמעון 
דמדמי עציץ נקוב כתלוש לכל מילי לבד מענין טומאה בפ' המצניע בסופו מודה הכא 
דהוי כמחובר לכל מילי כיון שהוא מחובר וקבוע ויונק מן הארץ, והאויר שתחת הגג 
לא מחשיב ליה כתלוש, וגם דרך העולם לזרוע כך כדאיתא בפ' הבית והעליה וכו'". 

ונפסק כן בשו"ע הלכות ערלה יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ו.

ובהגר"א שם חולק על הרא"ש וסובר שיש לגינה שע"ג הגג דין עציץ שאינו נקוב. 
וראיתי ב"משפטי ארץ" פ"ח הערה 26 שהביא מהחזו"א שביעית סי' כ' סק"ו שהגר"א 
חולק רק לענין מה שהשריש מאליו אבל כשמתכוין לזרוע מודה הגר"א שזריעה על 
הגג דינה כזריעה בשדה, אך ה"הר צבי" בכרם ציון סי' י"ד סובר דדעת הגר"א היא שגם 

בזורע ממש דינו כעציץ שאינו נקוב.

ובאגלי טל מלאכת קוצר סעיף ג' למד מדברי הרא"ש הנ"ל: "ויראה לי שה"ה הנזרע 
על גבי כלי גדולה שאינה מטולטלת אף שאינה נקובה חשוב מחובר", ובס"ק י' כתב 
ד"זה נלמד מתשו' הרא"ש הנ"ל דתלי טעמא דעציץ שאינו נקוב דחשוב תלוש משום 
דהוא דבר המיטלטל, משמע דאי לא הוה מיטלטל היה דינו כמו בעליה דחשוב מחובר, 
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שהרי הרמב"ם פי"ב מהל' טומאת מת ה"ב כתב דכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה 
הבאים במידה )היינו שיש בהם מ' סאה( הרי הם כאהלים ואינם ככלים, ובהשגות 
הראב"ד שם דה"ה כלי עץ הבאים במידה, ובכ"מ שם דגם הרמב"ם מודה דה"ה כלי עץ 
עי"ש, וא"כ הוי כמו עליה ממש". ועיין להלן מה שיובא בענין זה בשם החזו"א זצ"ל.  

וכוונת האגלי טל במה שהביא ראיה מהרמב"ם דכלי הבא במידה חשיב אהל, היא, 
לטהר,  ולא  לטמא  אהלין  נעשים  וכלים  דאדם  איתא  א'  משנה  פ"ו  באהלות  דהנה 
והיינו שאם הכלי מאהיל על הטומאה והטהרה, נטמאת הטהרה, אבל אין נחשבין 
כשאר אהל לחצוץ בין הטומאה והטהרה כשהטומאה למטה מהכלי והטהרה למעלה 
ממנו, ומבואר שם שאפילו כלים שאינם מקבלים טומאה כגון כלי גללים כלי אבנים 
ח'  ובפרק  הטומאה,  בפני  לחצוץ  אהל  נעשים  ואינם  ככלים  דינם  מ"מ  אדמה  כלי 
מבואר דכלי עץ הבא במידה )והרמב"ם הוסיף דה"ה כלי גללים כלי אבנים וכלי אדמה 
עדיף  במידה  הבא  דכלי  חזינן  הטומאה.  בפני  לחצוץ  כאהל  חשיב  במידה(  הבאים 
מכלי אבנים, דכלי אבנים חשיבי כלים שאינם חוצצים אף שאינם מקבלים טומאה, 
אבל כלי הבא במידה לא חשיב כלי אלא אהל, וז"ל הרמב"ם שם: "וכלי גללים וכלי 
אבנים וכלי אדמה הבאים במידה הרי הם כאהלים ואינם ככלים ולפיכך חוצצים בפני 
נקוב, דלא שייך בהם  ולמד האגלי טל מזה דה"ה לענין שחשיבי כעציץ  הטומאה". 

הטעם דאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל. 

מינה  נפקא  כמחובר  חשיב  סאה  מ'  בו  שיש  נקוב  שאינו  זה שעציץ  ביסוד  ויש  ב( 
מעשית ומצויה, דהנה הירושלמי בפ"ק דערלה ה"ב נסתפק אי שביעית נוהגת בבית 
מדכתיב "שדך" לא תזרע ובית לא מקרי שדה או דילמא כיון דכתיב "ושבתה הארץ" 
הכריע  נ"ב(  ס"ק  כ'  )סי'  השולחן  ובפאת  שביעית,  בו  נוהגת  לכן  ארץ  איקרי  ובית 
דלמאי דקיי"ל שביעית בזה"ז דרבנן א"כ הו"ל ספיקא דרבנן לקולא ואין צדיך לנהוג 
שביעית בתוך הבית. והאחרונים העירו על הכרעתו מכמה טעמים, ומסיק החזו"א 
)סי' כ"ב סק"א( דבצרוף עציץ שאינו נקוב יש לסמוך להקל, דלא מצינו להדיא בש"ס 
דגזרו על עציץ שאינו נקוב בשביעית. ובסי' כ"ו סק"ד כתב החזו"א "ואף בעציץ שאינו 
נקוב בבית הדעת נוטה להחמיר אלא מי שסומך על הפאת השולחן בעציץ שאינו נקוב 
בבית אין לנו כח למחות דיש להם על מה שיסמוכו". ולמעשה הורה לחקלאים להיתר. 

ולפי הנ"ל שעציץ שיש בו מ' סאה אין דינו כאינו נקוב אין להקל אא"כ זורעין בעציצים 
שאין בהם מ' סאה )לפי שיעור החזו"א זצ"ל – 650 ליטר בקרוב, ולפי הגרא"ח נאה 
זצ"ל – פחות מ-400 ליטר(, וכן העיד הרב משה מאיר פלס זצ"ל שהיה רב בנתיבה 
בספרו "נתיב השמיטה" ששמע מהחזו"א שכל היתר עציץ שאינו נקוב בתוך בית הוא 
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רק בכלי קטן, אבל כלים מארבעים סאה ומעלה לא נחשבים כעציץ ואסור. ועי' להלן 
מה שיובא עוד בשם החזו"א בענין זה. 

ג( והנה במה שלמד האגלי טל דכלי הבא במידה )ארבעים סאה( כשם שחשיב אהל 
לענין שחוצץ בפני הטומאה כך הוא הדין שנחשב כעציץ מחובר, צ"ע, הרי כלי מתכת 
הבא במידה חשיב כלי ומקבל טומאה אף שאהל ממש )מחובר לקרקע( העשוי ממתכת 
חשיב אהל ואינו מקבל טומאה, חזינן דאין זו סברא פשוטה דהבא במידה מפקיעו 
משם כלי, רק שבכלי עץ יש ילפותא מיוחדת לענין טומאה דבעינן שיהא מיטלטל מלא 
וריקם דומיא דשק, ונהי שמוכח מהמשנה ומהרמב"ם הנ"ל שאין גדר הדין דחשיב כלי 
רק שאינו מיטמא משום שאינו מיטלטל, אלא הגדר הוא דחשיב אהל, מ"מ עכ"פ אינו 
אהל גמור, דא"כ אף כלי מתכת הבא במידה ג"כ לא היה מקבל טומאה, רק דלענין 
טומאה סגי בכלי עץ במה שיש בו צד אהל להפקיעו מתורת כלי, אבל לגבי שאר מילי 
שאין מקום לחלק בין כלי עץ לכלי מתכת )שהרי לא עלתה על דעת האג"ט לומר דרק 
כלי עץ הבא במידה דינו כנקוב ואילו כלי מתכת הבא במידה יחשב כאינו נקוב( מנלן 
לומר דסגי בצד אהל כלדהו שנאמר בתור דין מקומי בטומאת כלי עץ, אימא שכדי 

להפקיעו מתורת עציץ שא"נ צריך שיהיה אהל גמור.         

ברם מצינו מקור נאמן להאג"ט בשו"ע או"ח הלכות שבת סי' שי"ד ס"א: "אין בנין 
וסתירה בכלים )דהיינו שאיסור בנין וסתירה בשבת הוא רק באהל ולא בכלים( וכו' 
כגון חבית". והוסיף הרמ"א בשם תרומת הדשן "]כגון חבית[ שאינה מחזקת ארבעים 
סאה", ובאר המ"ב סק"ב "דאילו היא מחזקת מ' סאה הו"ל כאהל ואית ביה משום בנין 
וסתירה". חזינן דכלי הבא במידה חשיב כאהל לא רק לגבי טומאה אלא לכל הדינים.

ברם דברי התרוה"ד במחלוקת שנויים, וכבר נחלקו בזה שני תירוצי התוס' בעירובין 
ל"ד ע"ב ד"ה "ואמאי", ומדברי רש"י שם בסוגיא נראה דס"ל כתרוה"ד שבדבר שיש בו 
מ' סאה יש בנין, אך הרשב"א והריטב"א אינם סוברים כן )אלא שהרשב"א סובר דמ"מ 
כלי גדול ביותר דינו כאהל(, והמעיין שם יראה שפלוגתא זו אי כלי הבא במידה חשיב 
כאהל לגבי בנין בכלים תליא בפלוגתא אחריתא אי בעושה כלי גמור יש בנין )עי' בזה 
במ"ב סי' שי"ד ס"ק ל"ו( ואכמ"ל, וי"ל שהרמ"א פסק כתרוה"ד רק לחומרא מספק, 

וא"כ יש לתלות את חידושו של האג"ט בפלוגתא הנ"ל.                            

ד( ונראה לומר דדברי האגלי טל דעציץ שא"נ שיש בו מ' סאה דינו כנקוב אמורים רק 
לענין איסור זריעה בשבת )וכן דברי התרוה"ד אמורים לענין בנין בכלים בשבת( אבל 

לא לגבי מצוות התלויות בארץ.
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במצוות  חייב  אינו  נקוב  שאינו  שעציץ  שהטעם  שכתב  הרא"ש  דברי  עיקר  דהנה 
התלויות בארץ הוא משום דאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל ולא חייבה תורה אלא 
כדרך זריעה צ"ע, דלמה ליה האי טעמא, תיפו"ל שהזורע בעציץ שא"נ לא עדיף מזורע 
בחו"ל שאף שדרך זריעה בכך מ"מ לא חייבה תורה אלא בארץ ישראל, ובעציץ שא"נ 
נמי הצמח אינו יונק מאדמת ארץ ישראל אלא מהעפר שבתוך העציץ, ואף אם היה 

דרך לזרוע בו מ"מ לא עדיף מחו"ל. 

ונראה שמה שהוצרך הרא"ש להאי טעמא שאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל הוא רק 
לענין הני הילכתות הנוהגות אף בחו"ל ומ"מ אינן נוהגות בעציץ שא"נ, כגון ערלה 
וזריעה בשבת וכן לענין טומאה והכשר לקבל טומאה, בהם היה צריך ליתן טעם שעציץ 
ומעשרות  תרומות  לענין  אבל  המיטלטל,  בדבר  לזרוע  דרך  שאין  משום  גרע  שא"נ 
ושביעית ושאר מצוות התלויות בארץ באמת א"צ להגיע לטעם דאין דרך לזרוע בדבר 
המיטלטל, שאף אם היה דרך לזרוע מ"מ היה פטור משום שהעפר שבעציץ אינו עפר 
א"י ולא עדיף מזורע בחו"ל. ואף שהרא"ש איירי גם לענין תרומה, י"ל שהרא"ש נקט 
טעם השייך בכולן, וקושטא הוא שגם בתרומה שייך טעם זה, אבל באמת בתרומה 
א"צ לטעם זה דתיפו"ל שעציץ שא"נ לא עדיף מחו"ל. )יש למצוא נפ"מ בטעם זה אף 
שני  )ולתירוץ  בתרומ"ע  חייבין  בא"י  מלאכתן  שנגמרה  חו"ל  דפירות  תרומה,  לענין 
בכסף משנה פ"א מתרומות הכ"ב זהו מדאורייתא( ולענין זה עציץ שא"נ גרע מחו"ל(.

דינו  נקוב  שאינו  אף  וממילא  כאהל  חשיב  במידה  הבא  שכלי  ננקוט  אם  אף  וא"כ 
כנקוב, זהו רק לענין זריעה בשבת וכיו"ב שבהם יסוד הפטור דעציץ שא"נ הוא משום 
דאין דרך זריעה בדבר המיטלטל, שלזה י"ל שכשנעשה אהל תו לא חשיב כמיטלטל 
והוי דרך זריעה, אבל לגבי מצוות התלויות בארץ שבהם יסוד הפטור דעציץ שא"נ 
הוא משום שאינו נחשב כאדמת א"י בזה אפילו כלי הבא במידה נמי, דסו"ס אינו 

מחובר גמור ואינו חלק מקרקע עולם.

ואף שהרא"ש חייב גינה שעל גבי הגג אף בתרומ"ע, שאני התם שהוא מחובר גמור, 
והר"ז כעפר המונח על גבי צונמא שחשיב ממש קרקע עולם, והמפזר עפר על גבי הגג 
בשבת ומבטלו חייב משום בונה, אבל המניח כלי הבא במידה ע"ג קרקע אינו בונה, 

והנוטלו אינו סותר, וצמח היונק מהעפר שבתוכו אינו יונק מאדמת ארץ ישראל.

בארץ  התלויות  מצוות  לענין  כנקוב  דינו  אין  במידה  הבא  דכלי  להוכיח  ונראה  ה( 
ממנחות פ"ד ע"ב, שם מקשה הגמ' "תני חדא שבגג ושבחורבה ושבעציץ ושבספינה 
מביא וקורא ותניא אידך מביא ואינו קורא וכו' ספינה אספינה לא קשיא כאן בספינה 
של עץ כאן בספינה של חרס", ופירש רש"י דחרס חשיב כנקוב ועץ לא, והתוס' פירשו 
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להיפך, אבל עכ"פ חזינן שהספינה צריכה להיות נקובה, והלוא סתם ספינה יש בה מ' 
סאה כדאיתא בשבת פ"ג ע"ב ובכ"ז חזינן דאי נקובה אין אי לא לא.

חייב  לא"י  בספינה  הבא  חו"ל  "עפר  תנן  ע"ב(  ז'  בגיטין  )מובא  מ"ב  פ"ב  בחלה  וכן 
במעשר ובשביעית" ופי' הרע"ב דמיירי בנקובה, ורש"י ותוס' פירשו כל אחד לשיטתו 
דמיירי בשל עץ או חרס, חזינן דכשאינה נקובה אינה חייבת במעשר ובשביעית אף 

שיש בה מ' סאה.   

ואין לדחות דספינה שאני שאף שיש בה מ' סאה היא מיטלטלת, שהרי לגבי טומאה 
יש לה דין כלי הבא במידה כדאיתא בשבת פ"ג ע"ב ופירשו התוס' שם ד"ה "לאפוקי" 
ד"מה שמיטלטלת בים לא חשיב ליה טלטול כיון דעיקר הילוכה ע"י המים", ואם נפשך 
לחלק ולומר שרק לגבי דיני טומאה מהני טעם זה להחשיבה כאינה מיטלטלת אבל 
מ"מ הר"ז בכלל הא דכתב הרא"ש דאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל, אם אתה טוען כן 
א"כ הינך מודה שגדר הבא במידה הנאמר לגבי טומאה אינו שייך לשאר מילי והוא דין 
מקומי ומסויים בדיני טומאה, וא"כ נפל בבירא כל היסוד למילף דין תרומה ושביעית 

מטומאה.

ו( ואף שהרב פלס זצ"ל הביא בשם החזו"א שכלי הבא במידה חשיב כנקוב אף לגבי 
שביעית מ"מ נמסרו בזה בשם החזו"א גם דברים אחרים, שבקיבוץ "חפץ חיים" בנו 
בריכות מבטון שעמדו ע"ג עמודים ותחתיהם אויר, ועשו גג ע"ג הבריכות הנ"ל כדי 
שיהיה לו דין עציץ שא"נ בתוך הבית, ונפח הבריכות היה פי כמה וכמה ממ' סאה, 
)המדובר היה בגידולי חצץ ומים, אולם אין שום נפ"מ אם מילוי העציץ הוא באדמה 
או בחצץ ומים, דההיתר הוא רק משום עציץ שאינו נקוב בתוך הבית(, ואנשי הקיבוץ 
וצ"ע  שעסקו בענין העידו שתכניות הבניה היו למראה עיני החזו"א ואישר אותם. 
שאין דברים אלו עולין בקנה אחד עם מה שאמר הרב פלס זצ"ל בשמו, ואולי חזר 
בו, וצריך לברר מהי המשנה האחרונה, עכ"פ אין זה ברור מהי דעת החזו"א בנידון. 
)ברם צ"ע, דלכאורה בריכות אלו גרעי מעציץ שא"נ והם ממש כמו גינה על גבי הגג 

שהרא"ש אסר, וצ"ע(.

גם שמעתי מד"ר משה זקס הי"ו שדיבר עם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בענין בריכות אלו 
והגרש"ז רק יעץ לחצוץ ביריעות פלסטיק בין הבריכות לקרקע שתחתיהן, אבל לא 

העיר כלום על גודל הבריכות ועל קביעותן.

עוד העיד ד"ר זקס ששאל את הגרשז"א אי מהני לחפור תעלות, לצפות את שוליהן 
ודפנותיהן ביריעות פלסטיק, ולמלאותן עפר באופן שהעפר שבתוכן מנותק מקרקע 
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כעציץ  דינן  שאכן  ענה  והגרשז"א  נקוב,  שאינו  כעציץ  דינן  אי  היריעות,  ע"י  עולם 
שאינו נקוב, ולא חש לכך שנפח התעלות הוא הרבה יותר ממ' סאה.   

הערות העורך
א.   הרה"ג שמואל ז. הכרמי שליט"א במאמרו החשוב )אות ד'( כותב שהטעם שכתב 
הרא"ש דעציץ שאינו נקוב אינו כזורע בקרקע משום שאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל, 
טעם זה צריך רק לגבי אותן המצוות והדינים הנוהגים גם בחוצה לארץ, כגון שבת 
וערלה, אבל לגבי דינים הנוהגים רק בארץ ישראל ומיוחדים רק לה, אין צריך לטעם 
כיון  המיטלטל,  בדבר  לזרוע  דרך  היה  אילו  דאף  המיטלטל,  בדבר  לזרוע  דרך  שאין 
זורע בארץ ישראל והצמחים אינם  שהעציץ אינו נקוב ולא מיחשיב כמחובר, אינו 
גדלים באדמת ארץ ישראל, ולכן היו פטורים מתרומות ומעשרות גם ללא הסברא 
שאין דרך לזרוע בדבר שאינו מיטלטל. ומה שהרא"ש מזכיר בדבריו גם לפטור תרומות 
ומעשרות מטעם שאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל, כתב הרה"ג הכרמי שליט"א "אף 
שגם  הוא  וקושטא  בכולן,  השייך  טעם  נקט  י"ל  תרומה,  לענין  גם  איירי  שהרא"ש 
בדבר  לזרוע  דרך  זה }שאין  לטעם  צריך  אין  בתרומה  זה, אבל  שייך טעם  בתרומה 
המיטלטל{ דתיפוק ליה שעציץ שאינו נקוב לא עדיף מחוצה לארץ". לכאורה נראה 
דוחק לומר שהרא"ש כתב על פטור תרומות ומעשרות בעציץ שאינו נקוב טעם שאין 
בו צורך, אלא מכיון שבאותם ההלכות שנוהגים גם בחוצה לארץ, כגון ערלה, צריך 
לפטור עציץ שאינו נקוב משום דהוא מיטלטל ואין דרך לזרוע בו, לכן כתב את אותו 
הטעם גם על תרומות ומעשרות. אבל יותר מזה שדוחק הוא לומר שהרא"ש יכתוב 
דברים שאין צריך להם, לכאורה מלשון הרא"ש ]שהועתק בראש מאמרו של הרה"ג 
הכרמי[ משמע 'שטרח' במיוחד להעמיד ולבסס סברתו על פטור תרומות ומעשרות 
בעציץ שאינו נקוב, וגם השואל שברא"ש שאל אם הזורע על גג דומה  "לעציץ שאינו 
חיוב  על  הדיון  עיקר  הערלה", משמע  מן  פטור  יהיה  וכן  מן התרומה  נקוב שפטור 
תרומה, וערלה אינה אלא מעין תוספת, וגם בתשובה הרא"ש לא דן על ערלה אלא 
דן רק על חיוב ופטור של תרומה אמאי פטור בעציץ שאינו נקוב "יראה לי דכל כהאי 
גוונא }של הזורע על גג{חייב בתרומה וערלה דלא איירי בגמרא לפטור אלא מן הזרוע 
בדבר המטלטל כגון עציץ וספינה דלא הוי זרוע בארץ ואין דרך לזרוע כך ולא חייבה 
התורה להפריש מעשר אלא תבואת זרעך כדרך שהעולם זורעין והיוצא השדה שנה וגו' 
ואין דרך לזרוע בדבר המטלטל  אבל כשהוא נקוב חשוב כמחובר ... וקרינן ביה היוצא 
השדה וגם דרך לזרוע כך וכן לענין שבת". הרא"ש מביא שני פסוקים ללמוד שהגדל 
בעציץ שאינו נקוב פטור מתרומה "תבואת זרעך" "היוצא השדה", ועל פטור ערלה לא 
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מביא שום פסוק, ולבוא לומר שלפטור עציץ שאינו נקוב מתרומות ומעשרות בכלל 
לא צריך לטעם שכתב הרא"ש, ולא צריך לא לפסוק הראשון ולא לפסוק השני, ורק 
כתבם כיון ש"נקט טעם השייך בכולן, וקושטא הוא שגם בתרומה שייך טעם זה, אבל 
בתרומה אין צריך לטעם זה דתיפוק ליה שעציץ שאינו נקוב לא עדיף מחוצה לארץ", 
נראה כדוחק גדול. אלא לכאורה משמע שגם פטור תרומות ומעשרות בעציץ שאינו 
נקוב לדעת הרא"ש יסודו שאין דרך לזרוע כך ולא קרינן ביה 'תבואת זרעך' ו'היוצא 
השדה'. ]בזה לא ענינו על שאלת הכותב שאפילו אם היה דרך לזרוע בעציץ שאינו 
נקוב מהיכי תיתי לחייב בתרומות כיון שלא גדל באדמת ארץ ישראל.[  אמנם לפי 
נקוב הוא משום  ומעשרות בעציץ שאינו  דרכי בהבנת הרא"ש שגם פטור תרומות 
שאין דרך לזרוע בו, לכאורה קשה מה שכתוב בהמשך התשובה "אבל כשהוא נקוב 
חשוב כמחובר לארץ כי השרשים יונקים יתקיימו מלחלוחית הארץ וקרינן ביה היוצא 
השדה וגם דרך לזרוע כך" בפשוטו נראה דמה כתב הרא"ש 'וגם דרך לזרוע כך', הכוונה 
דדרך הוא לזרוע בעציץ נקוב )אם כי אפשר לדחוק בלשונו אחרת(, אם הדרך הוא 
לזרוע בעציץ נקוב, והגדל בעציץ שאינו נקוב פטורו מתרומה הוא משום שאן דרך 
כמחובר משום  נקוב חשוב  ולהאריך שעציץ  להקדים  הרא"ש  צריך  למה  בו,  לזרוע 
שהשרשים יונקים וקרינן ביה היוצא השדה, היה די שיכתוב עציץ שאינו נקוב פטור 
שאין דרך לזרוע בו, אבל עציץ נקוב חייב דדרך לזרוע בו. ולדרכו של הרה"ג הכרמי 
שכל שאינו מחובר לאדמת ארץ ישראל פטור ממעשרות אפילו אם הדרך לזרוע כך 
ניחא דבעינן את שני הדברים גם שיהיה מחובר לאדמת ארץ ישראל וגם שיהיה דרך 
לזרוע כך. ויש אתי ליישב את הדברים גם לדרכי, ומתוך אותם הדברים גם יהיה מובן 
שאילו היה דרך לזרוע בעציץ שאינו נקוב היה חייב בתרומות ומעשרות אף שאינו 

מחובר לאדמת ארץ ישראל, אך אין מקומו כאן.     

***

ב.   הרה"ג הכרמי שליט"א )אות א'( כתב בשם האגלי טל דכיון שהרא"ש כתב דעציץ 
נקוב חשוב כתלוש כיון שהוא מיטלטל ולכן גג אינו דומה לעציץ שאינו נקוב, שגג 
אינו מיטלטל, יש ללמוד דגם כלי גדול יותר ממ' סאה לא חשוב תלוש דאינו בכלל 
'מיטלטל'. והכותב הבין בדברי האגלי טל שיש שני 'סוגי' כלים, כלי גדול יותר ממ' 
וכל הפטור של התולש  'כלי',  יותר הוא  וכלי קטן  'אוהל'  סאה אינו קרוי כלי אלא 
בשבת מעציץ שאינו נקוב הוא פטור רק אם העציץ מקרי 'כלי', כיון ש'כלי' שאינו 
בין  מחובר  הוי  אוהל  כ'אוהל',  ומיחשיב  'אוהל'  מיקרי  אבל אם  כתלוש,  הוא  נקוב 
שהוא נקוב ובין שאינו נקוב והתולש ממנו בשבת חייב. ועל פי זה דן הרה"ג הכרמי 
אם מוסכם הוא על הכל שכלי גדול ממ' סאה הוא 'אוהל' או 'כלי' שאם נאמר שאינו 
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'אוהל', לדעתם גם כלי גדול ממ' סאה הוי עציץ נקוב. ולכאורה נראה שאין כן כוונת 
האגלי טל, דכך כתב )מועתק במאמרו של הרה"ג הכרמי אות א'( "ויראה לי שהוא הדין 
}כמו התולש בשבת מעציץ נקוב שחייב{ הנזרע על גב כלי גדולה שאינה מטולטלת 
אף שאינה נקובה חשוב מחובר }והתולש ממנו חייב{" האגלי טל לא הזכיר בדבריו 
כלל שהגורם לומר אי הוי מחובר או תלוש תלוי אי מיקרי 'כלי' או 'אוהל' אלא תלה 
הכל במטולטל או אינו מטולטל. וכן שם )ס"ק י"א( כתב דמקורו מתשובת הרא"ש 
"דתלי טעמא דעציץ שאינו נקוב דחשוב תלוש משום דהוא דבר המטלטל משמע דאי 
..." לא הזכיר  דינו כמו בעליה דחשוב מחובר שהרי הרמב"ם  לא הוה מטלטל היה 
ורק הזכיר מיטלטל או אינו מיטלטל. אף  'כלי'  'אוהל' או בשם  שהדבר תלוי בשם 
שמהמשך לשונו )שם ס"ק י"א, מועתק במאמרו של הרה"ג הכרמי( משמע שהראיה 
שמביא מהרמב"ם הוא אם כלי גדול מיקרי 'אוהל', בכל זאת נראה שכיון שהאגלי טל 
תלה רק בהא אי מיטלטל או לא, גם אם כלי גדול לא נקרא 'אוהל' אלא כלי, כיון 

שאינו מיטלטל הוי כמחובר.

 ג.   בסוף מאמרו מזכיר הרה"ג הכרמי שלכאורה יש עדויות ושמועות סותרות בשם 
החזון איש, אם עציץ שאינו נקוב הגדול ממ' סאה הנמצא בבית דינו כעציץ שאינו 
נקוב קטן הנמצא בתוך בית, כמובן אין בידי לא לאשר ולא להכחיש את הדברים, אך 

נראה לנו שלהלכה למעשה אין להסיק דבר מכך.  

  

הרה"ג העורך שליט"א כתב שמלשון השואל ששאל אם הזורע על הגג דומה "לעציץ 
שאינו נקוב שפטור מן התרומה וכן יהיה פטור מן הערלה" משמע שעיקר הנידון היה 
על תרומה, והערלה אינה אלא מעין תוספת, וגם בתשובה הרא"ש לא דן על ערלה 
אלא רק על חיוב ופטור של תרומה בעציץ שא"נ, וגם שני הפסוקים שהרא"ש מביא 
איירי בתרומה ולא בערלה, ועל ערלה לא הביא שום פסוק, ולכן דוחק גדול הוא לומר 
כדכתבתי שהרא"ש הביא טעם השוה בכולם אבל אה"נ שלגבי תרומה אין צריך להגיע 

לטעם זה דבלא"ה פטור משום שאינו אדמת ארץ ישראל.

לענ"ד נראה להוכיח שעיקר השאלה היתה על ערלה, דליכא למימר שהשאלה היתה 
על תרומה, שהרי תרומה נוהגת מדרבנן גם בעציץ שאינו נקוב, וא"כ מאי נפ"מ אם 
כרם הנטוע על הגג דינו כנקוב או כאינו נקוב, והנפ"מ היא רק במקרים מיוחדים כגון 
ספקות וכיו"ב, אבל אם השאלה היתה על ערלה ניחא, דעי' במנחת שלמה ח"א סי' 

תגובת הרה"ג כותב המאמר
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ס"ט )עמ' ת'( שהוכיח מהרבה ראשונים שאע"פ שעציץ שא"נ חייב בתרו"מ מדרבנן 
מ"מ לענין ערלה שהפירות אסורין לגמרי באכילה ובהנאה לא גזרו כמו שלא גזרו על 
כלאי הכרם מהאי טעמא, )ומה שאיתא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ד סכ"ו שעציץ שא"נ חייב, 
היינו שמפני חוזק יניקת השרשים חשיב כנקוב(, ובחזו"א דיני ערלה אות ל"ב כתב 
שחייב מדרבנן, ולפי דרכנו למדנו שגם הרא"ש סובר שלא גזרו על ערלה בעציץ שא"נ. 

או שמא י"ל שאף אם גזרו על ערלה בעציץ שא"נ מ"מ בערלת חו"ל לא גזרו.

ובלא"ה נראה שאי אפשר לפרש שהשאלה היתה על תרומה שהרי השואל והנשאל 
"לדבר  היתה  שהשאלה  לומר  ודוחק  בחו"ל,  נוהגת  אינה  כלל  ותרומה  בחו"ל,  היו 
בלימוד" ולא למעשה, אבל אי השאלה היתה על ערלה ניחא דערלה נוהגת אף בחו"ל.   

סוגיות הש"ס  הוא משום שעיקר  ענין התרומה  את  ומה שהזכיר השואל בשאלתו 
ילפינן לשאר  ומינייהו  ומעשרות  שעוסקות בענין עציץ שא"נ מדברות על תרומות 
וכן  וזו כוונת השואל במה שכתב "לענין עציץ שא"נ שפטור מן התרומה  ההלכות, 
יהיה פטור מן הערלה", ר"ל דמתרומה יש ללמוד לערלה. וגם הרא"ש בתשובתו הביא 

הפסוקים הכתובים בתרו"מ משום דמינייהו ילפינן לכל הדינים.   

גם השלחן ערוך הביא את תשובת הרא"ש ביו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ו העוסק בדיני 
ערלה.

שוב הראני הרה"ג העורך שליט"א שהשואל בשו"ת הרא"ש הוא רבי אבא מרי מלוניל 
ושאלתו כתובה בספרו "מנחת קנאות" סי' נ"א )עמ' 108-109( ושם מפורש שהשאלה 

היתה לענין ערלה וגם מפורש שם שהשאלה היתה הלכה למעשה.

הרה"ג העורך העיר בדברי הרא"ש מדוע הוצרך ליתן שני טעמים בחיוב עציץ נקוב, 
הא' משום שחשיב  כמחובר והב' משום שדרך לזרוע בו, ולהסביר ששני הטעמים 
אינם שייכים בעציץ שאינו נקוב, ומדוע לא היה די שיכתוב שדרך לזרוע בעציץ נקוב 
ואין הדרך באינו נקוב, ורצה הרה"ג העורך לסייעני מזה, שבעינן גם שיחשב כאדמת 

ארץ ישראל וגם שיהיה הדרך לזרוע בו.

ברם חושבני שקושטא הוא שאין כתובים כאן ב' טעמים אלא אחד בלבד, והא בהא 
תליא, שאין אנו מסתכלים על כל מקרה ואופן בפנ"ע אם הרגילות לזרוע בו או לאו, 
אלא הכלל הוא שהדרך היא לזרוע במחובר ואין הדרך לזרוע בדבר המיטלטל, ולהכי 
עציץ נקוב שנכנס תחת סוג המחובר חשיב שפיר שהדרך לזרוע בו, ואילו עציץ שאינו 
נקוב שנכנס תחת סוג המיטלטל הרי הוא בכלל הא דאין דרך לזרוע בדבר המיטלטל. 
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עציץ שאינו נקוב/ הרב הכרמיעציץ שאינו נקוב/הרב הכרמי

להשלמת הדברים
הרב הגאון יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הראני מה שכתוב בספרו )ישא 
יוסף חלק ה' סימן כ"ו עמ' ע"ו( בשם חוברת "ערך שביעית", החוברת יצאה לאור 
מרבנים  הלכה  מאמרי  נדפסו  בחוברת  תרח"ץ.  שמיטה  שנת  לקראת  תרצ"ז  בשנת 
 ..." ידועים וגם מגדולי ירושלים. בסוף החוברת מדור "פסקי הלכות" עליהם נכתב 
פסקי הלכות אלו עובדו ואושרו ע"י גאוני ארה"ק ת"ו," איני יודע לאלו גאוני ארה"ק 

הכוונה, על פסקי ההלכות חתום "ועדת השמיטה".

שאינו  בעציץ  ירקות  לגדל  "מותר  כתבו  ג',  סעיף  השלחין"  ובית  "ירקות  ב'  בפרק 
נקוב, אם הוא נמצא תחת תקרה החופה עליו מפני הגשמים שלא ירדו עליהם ועל 
מרפסת  אפילו  לסדר  ויכולים  מעכב  אינו  העציץ  גודל  עליהם.  תזרח  שלא  השמש 

שלמה מעציצים האלו, )עיין פאת השלחן ס"ה ס"ק כ"ב(".

למרות שכתבו "גודל העציץ אינו מעכב" שמשמעו אפילו גדול מאד, מ' סאה ויותר, 
ספק הוא אצלי אם כוונתם היתה לכך. כי אני מניח שלפני עיני כותב ההלכות באותם 
השנים, היו כל מיני "עציצים" קטנים העשויים ממיכלי מאכל, קופסאות שימורים, 
המכילים  עציצים  של  "מסחרי"  גידול  ולא  ומרפסת,  בית  לגידולי  מקרשים,  בנויים 
אפשרות  שהיתה  ליטר  אלף  של  מתכת  חביות  מצויות  היו  כי  ]אם  ליטרים  מאות 
שהעציצים  רק  היתה  כוונתם  ואולי  ולהשכיבם[.  לאורך  בחתך  לחצי  אותם  לחתוך 

יכולים להיות גם גדולים אף שקשה לטלטלם.

העתקנו את הדברים כלשונם, והפירוש ניתן ביד הקורא. 

בירקות שבהשגחת וועד הכשרות "כשרות למהדרין", בראשות הרב הגאון י. אפרתי, 
לא משתמשים בעציצים של מ' סאה שמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר להם לנהוג 

כך. ]למעשה נמנעים מלהשתמש גם בעציצים שהם הרבה פחותים ממ' סאה[".

אליקים שלנגר
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פרוזבולפרוזבול

שטר פרוזבול כפי הנוסח שערך מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

אנחנו החתומים מטה מאשרים בזה, כי אתא לקדמנא ר' ___________ ב"ר _____ ואמר 
לנא:

אנשים  על  פה  ובעל  בשטר  חובות  לי  ויש  השמיטה,  שנת  היא  זו  שנה  "הן 
המה:  הלוא   ____________ בעיר  דין  לבית  מוסרם  והריני  בנקים.  ועל 
לי  שיש  חוב  שכל  הרב__________  הרב___________  הרב_________ 

שאגבנו כל זמן שארצה. 
ואם אין מועילה מסירה אלא לפני ב"ד, הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש לי 

שאגבנו כל זמן שארצה".*

כתבנו  רבנן,  כדאמור  דפרוזבולא  מילי  מסר   _________ ב"ר  ור'___________  והואיל 
וחתמנו ביום __________ האי שטר פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתקון חז"ל.

נאום______________נאום______________נאום________________

שטר פרוזבול הנוסח המקובל
במותב תלתא בי דינא חדא הוינא ואתא לקדמנא ר' ___________ ב"ר _____ ואמר לנא: 

"הן שנה זו היא שנת השמיטה, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים ועל 
בנקים. והריני מוסרם לפניכם שכל החובות שיש לי שאגבה אותם כ"ז שארצה 
כתקנת חז"ל שתיקן הלל פרוזבול". ואנחנו שמענו דבריו ויפינו כחו שיגבה כל 

חובותיו ע"י פרוזבול זה כתקנת חז"ל.

ובעה"ח יום___________________________שנת_____________________

נאום_______________  נאום________________נאום_________________

שטרי פרוזבול

*הכוונה שמוסרם לבית דין חשוב שלא בפניהם, ואם צריך למסור לפני הבית דין ימסור לבית דין שאומר בפניהם.
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חדשחדש

מידע על איסור חדש

אנו מפרסמים את התאריכים שבהם מצוי חדש במוצרים מארה"ב וקנדה.

מדגישים שהתאריכים להלן מתייחסים אך ורק לתבואה מארה"ב וקנדה והתאריכים 
להגיע  עלולים  המוצרים  המפורטים  בתאריכים  מקצוע.  בעל  של  השערה  ע"פ  הם 
לאותם  סמוך  לארץ  להגיע  עלולים  שהמוצרים  מניחים  אנו  בארה"ב,  לחנויות 

התאריכים.

חיטה )אביבית(: אמצע אוגוסט

שעורה: תחילת ספטמבר

שבולת שועל: סוף יוני

 GUID TO של  לאור   מוציא  מיסד  שליט"א  הרמן  יוסף  מר'  קבלנו  המידע  את 
CHODOSH    )"מורה הדרך לחדש"(. תודתנו לרב יצחק גייל שליט"א  על השגת 

המידע.


