
 דיני עציצים

 גודל הנקב

פטור.   -חייב, ושאינו נקוב    -משנה. התולש מעציץ נקוב    -שבת צה.   .1
ובזה. בזה  פוטר  שמעון  גמרא:  ורבי  נקוב  ..  בין  אין  אומר:  שמעון  רבי 

 אלא להכשיר זרעים בלבד!  לשאינו נקוב 

טהור מלטמא    -אמר רבא, חמש מדות בכלי חרס: ניקב כמוציא משקה  
משקה   ככונס  ניקב  חטאת.  מי  בו  לקדש  הוא  כלי  ועדיין    -גיסטרא, 

ניקב   זרעים.  בו  להכשיר  הוא  כלי  ועדיין  חטאת,  מי  בו  מלקדש  טהור 
קטן   ועד  -כשורש  זרעים,  בו  מלהכשיר  בו  טהור  לקבל  הוא  כלי  יין 

 זיתים.

ונקב קטן להוציא מין לא חשיב נקב, ובלבד    –כב, א    שביעית  חזון איש .2
בדיוק   בו  בקיאין  אנו  ואין  מכזית,  פחות  והוא  קטן  כשרש  יהיה  שלא 

 ויעשו רק כפי הוצאת משקין בריוח.

 נוף 

ט   .3 ב,  לעציץ    -עוקצין  חוץ  ויצאה  והגדילה  בעציץ  שנטעה  קשות 
 . טהורה

הרי לך מבואר דכל שיצא הנוף חוץ לעציץ    -ביכורים ב, ט    משנה למלך .4
ומטה על הארץ חשוב כמחובר אף מה שבתוך העציץ לפי שחוזר ויונק 

 . מן הנוף הנוטה חוץ לעציץ

שלמה   .5 למה    -  מא  ח"אמנחת  בזה"ז  בשביעית  לחוש  יש  אם  צ"ע 
שאם רק נוטה מקצת נוף על הארץ חשיב כמחובר אף   משהעלה המל"

 מה שבתוך העציץ.

א   .6 כב,  שביעית  איש  לעציץ    –חזון  חוץ  הנופות  יצאו  שלא  ליזהר  ויש 
 שאז דינו כמחובר.

ונצנצה במוחי אפשרות של סברה שאפילו   –יז    -ספר השמיטה עמ' טז .7
מחליט   הייתי  ואילו  בשביעית...  דאורייתא  איסור  זה  אין  נקוב  בעציץ 
אלא  נקוב,  שאינו  בעציץ  הזורע  לגמרי  להתיר  אפשר  היה  זה  בדבר 
שאינו  בעציץ  החומרא  את  הנחתי  מסמרות  בזה  קבעתי  שלא  משום 

וכדומ שבת  של  החומרות  כל  להחמיר  לא  עכ"פ  אך  אין נקוב,  ה... 
 לחשוש שלא יצאו ענפיו או זרעיו מחוץ לעציץ.

 חומר העציץ

מביא   -תני חדא: שבגג ושבחורבה שבעציץ ושבספינה    -מנחות פד:   .8
קורא ואינו  מביא  אידך:  ותניא  כאן  .  וקורא,  קשיא:  לא  אעציץ  עציץ 

בנקובה, כאן בשאינו נקובה, ספינה אספינה לא קשיא: כאן בספינה של  
 . עץ, כאן בספינה של חרס

 מביא וקורא משום דשל ארץ היא.  -בספינה של חרס  -רש"י  .9

ר"  -תוספות   .10 כשורש "ואמרינן  ת  והקשה  ניקב  חרס  בכלי  מדות  ה' 
ונראה    ...ועוד דסתם עציץ של חרס  "קטן טהור מלהכשיר את הזרעים

מהני לא  נקוב  אפי'  עץ  בשל  אבל  נקיבה  מהניא  חרס  דבשל  ...  לר"ת 
ותחילה היה רגיל ר"ת לפרש דבשל עץ אפי' נקיבה לא בעי דמתלחלח  

 . מן הקרקע יותר משל חרס

ליזהר מליטלו מעל    -או"ח שלו, ח    שו"ע .11 עציץ אפילו אינו נקוב, יש 
גבי יתדות, או איפכא, בין שהוא של עץ בין של  גבי קרקע ולהניחו על  

 חרס.

ה  מאמר מרדכי   .12 ט,  לא    -שביעית  עציץ העשוי מעץ, חרס, פלסטיק 
 דינו כנקוב.  -קשיח, אף שאינו נקוב 

יש להקל דדווקא באילן חשיב חרס כנקוב    –חזון איש שביעית כב, א   .13
 אבל לא לזרעים. 

 ל. אפילו בכלי חרס אפשר להק  –ספר השמיטה עמ' יז  .14

 עציץ קבוע

הרא"ש   .15 הגג  -  ד  ב,שו"ת  על  הנטוע  בכרם  לדמות ...  שאלת  וראית 
לעציץ שאינו נקוב שפטור מן התרומה וכן יהיה פטור מן הערלה. יראה  
לי דכל כה"ג חייב בתרומה ובערלה. דלא איירי בגמרא לפטור אלא מן 
דרך  ואין  זרוע בארץ  הוי  דלא  וספינה  כגון עציץ  הזרוע בדבר המטלטל 

בוע  לזרוע כך. אבל בנדון זה שמילא הגג עפר ונטע בו כרם שהוא דבר ק
 עדיף טפי מעציץ נקוב.  

י   .16 הערה  קוצר  טל  כמו   -אגלי  דינו  היה  מטלטל  הוה  לא  דאי  משמע 
דכלי גללים כלי אבנים כלי  " כתב  ם  בעליה דחשוב מחובר. שהרי הרמב"

 ". אדמה הבאים במדה הרי הם כאהלים ואינם ככלים

ח" .17 והארץ  התורה  עמיחי,  יהודה  כל    -  ו הרב  הוא  במדה  הבא  הגדרת 
 בו ארבעים סאה... דבר שיש 

המקסימלי   הכלי  שגודל  הורה  אליהו  הגר"מ  עפ"י  הראשל"צ  נקבע 
פי   על  למדוד  יש  זה  הסבר  יפי  הכלי,  את  לטלטל  אחד  אדם  אפשרות 
העולה   קב,  שלושים  שהוא  בגמרא  הוגדר  בינוני  אדם  משא  משקל... 

הוא   אדם  של  משאו  החזו"א  נאה    54שלפי  הגר"ח  לפי  ואילו    32קילו, 
 קילו.

שאינו    נראה וכל  ההלכתית,  מהבחינה  שדה  הגדרת  את  לברר  שעלינו 
בגדר שדה דינו ככלי שהתירו. ושמא גם ערוגות נחשבות להיות שדה,  

הוא   הערוגה  על    6וגודל  הוא    6טפחים  המירבי  הגודל  לכן  טפחים, 
 ס"מ.  48*48

שביעית   .18 דהיינו    –קטיף  טלטולו,  את  שמאפשר  בגודל  יהיה  הכלי 
על   עולה  אינו  להקל    ליטר.  70–60שנפחו  אפשר  הדחק  בשעת 

 ליטר.  330-כ ,סאה 40להשתמש גם בכלי שנפחו אינו עולה על 

 מעמד רצפת הבית 

ב   .19 מא,  ח"א  ומחוברת   -מנחת שלמה  קבועה  שהרצפה  דכיון  אפשר 
יפה עם הקרקע רואין את הרצפה כצונמא שע"ג קרקע ואם הניח עפר  

כזורע בארץ מפני    ע"ג צונמא וזרע בתוך העפר הרי פשוט דחשיב ממש 
דהרא"ש טעמא  נמי  דהיינו  ואפשר  כקרקע,  חשיב  ואף  .  שהעפר עצמו 

מ"מ   עליה,  של  רצפה  על  שעומד  נקוב  עציץ  לענין  הכי  ננקוט  לא  אם 
כארץ  דחשיב  דאפשר  לדון  יש  שפיר  קרקע  קומת  של  דברצפה  נראה 

 וצ"ע.

וכל שכן בעומד על רצפה של אבן שאינו   –חזון איש שביעית כב, א   .20
 יונק מן הארץ.

אין כוונתו רצפה הרגילה שלנו שקוראים   -ח"ו קסז  שו"ת שבט הלוי   .21
דבדידי הי' עובדא עם הגאון חזון איש זה לי שלשים שנה    -באלאטען  

עציץ  בין  ומפסקת  כאבן  הו"ל  הנ"ל  הרגילה  שרצפה  אז  הי'  שדעתי 
והחזון איש התווכח אתי ואמר דרצפה  לקרקע ונקרא לעולם אינו נקוב  

זמן  אחרי  ושוב  הקרקע,  מן  מבעדה  יונק  והעציץ  מפסקת  אינה  זאת 
נקב   שכנגד  ברור  וראיתי  הקרקע  מן  הרצפה  ואבן  כזה  עציץ  הרימותי 
וניכר   העליונה  השכבה  על  הרצפה  באבן  נקב  כמו  חלול  הי'  העציץ 

אבן מפסיק, לעינים שזה מכח משיכת קרקע העציץ ע"י נקב שלו ואין ה
וע"כ מש"כ החזון איש ר"ל    -ואמרתי ברוך שבחר בחכמים ובמשנתם  

 אבן ממש, אבל אבני רצפה דידן אינם מפסיקים. 

 עציץ מוגבה

מיחייב   -היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יתדות    -שבת פא:   .22
קרקע   גבי  על  והניחו  יתידות  גבי  על  מונח  היה  תולש,  חייב   -משום 

 משום נוטע.  

דאינו נהנה שוב מריח הקרקע, ולי נראה   -חייב משום תולש    -רש"י   .23



 . דהאי חייב לאו דווקא, אלא אסור משום דדמי לתולש

ד  רמב"ם   .24 ח,  הגביהה    -שבת  עשבים  בה  שעלו  עפר  של  גבשושית 
גבי   על  היתה  תולש,  משום  חייב  יתדות  גבי  על  והניחה  הארץ  מעל 

 .יתדות והניחה על הארץ חייב משום זורע

 שינוי מצב העציץ 

יש ליזהר מליטלו מעל גבי קרקע ולהניחו על    ...עציץ    -שו"ע שלו, ח   .25
 משום זורע(.  –או איפכא )משנ"ב  גבי יתדות

שביעית   .26 מרדכי  החלון    -  הסימן  מאמר  אדן  על  הנתלה  ש י...  עציץ 
 . לא יחזירם, מדין נוטע -ליזהר שאם מסירם ומכניסם לביתו 

ו  .27 א,  לציון  בשנת    –  אור  לעבור  שלא  ליזהר  שיש  לומר  שרצו  יש 
שבשעה   מאחר  נקובים  עציצים  בה  שיש  מרפסת  תחת  השמיטה 
מהקרקע,   העציץ  יניקת  את  מפסיק  הוא  הרי  העציץ  תחת  שעומד 

מהקרקע.   ויונק  הצמח  חוזר  משם  צריך  וכשעובר  שאין  נראה  אולם 
להזהר בזה דמלבד שיש אומרים שאין עציצים אלו נחשבים כמחוברים 
בריטב"א שכתב שאפשר שעציץ הגבוה  גם  וראה  נקובים,  אף אם הם 
עשרה טפחים הרי הוא כתלוש, מכל מקום כאן הרי ברור שאינו מחכוין  

 לכך ובכהאי גוונא שרי.

נלענ"ד דשביעית לא דמי לשבת דחשיב    –מנחת שלמה ח"א מא, א   .28
לכן כל  כזורע וכיון דכללא הוא דלא אסרו רבנן אלא "עבודת שדה וכרם"  

גב שמהקרקע   על  ואף  שאינו מתכוין כלל לשינוי הצמיחה שפיר שרי, 
היום   רגילים  אין  שלמעשה  כיון  מ"מ  מרוצף  ממקום  יותר  יונקים  הם 
לעשות כן להשבחת היניקה וגם ידוע שרגילים לשנותם ממקום למקום  
עבודות   הרבה  בכה"ג  דשרי  כמו  לכן  אחר,  צורך  או  הבית  סדרי  בגלל 

ז גם  כך  כוונתו דרבנן  ניכר שאין  ובפרט כשגם  ה מותר כשאינו מתכוין 
 . כלל להשבחת היניקה

אפשר לסלק את העציץ העומד על דבר המפסיק   –ספר השמיטה יז   .29
ובין הקרקע ולתתו על גבי יתדות כנגד הקרקע, דנתינת כלי זרוע   בינו 
זורע באדמה, ושלהרמב"ם האויר   זו לגבי שביעית ככל  מעל הארץ אין 

 חשיב הפסק. 

נראה שחיבור העציץ לשעה קלה יש בזה משום    -חוות בנימין א, א   .30
דאז שבת...  לענין  רק  לענין  נוטע  הדבר  כן  ולא  הפעולה...  בתר  לינן 

נעשית   שבה  החפצא  לגבי  הוא  שהדיון  ומעשרות  שביעית  קדושת 
הפעולה וע"כ כל עוד שבה לא ניכרת ההשפעה של הפעולה אין זה פועל  

 שינוי במצב. 

 הוצאת העציץ מהבית החוצה 

א   .31 כב,  דהוי    –חזו"א  בשביעית  הזרעים  מעל  התקרה  להסיר  אסור 
זורע. למפרע    תולדת  איסורא  דעביד  נמצא  התקרה  כשמסיר  ועוד 

 )ולטעם זה אף להסיר בשמינית אסור(.

מרדכי   .32 ח  מאמר  ט,  כגון:    -שביעית  למקום,  ממקום  עציץ  העברת 
פתוחה   למרפסת  את    -מביתו  לעטוף  יש  לכן  זורע,  משום  בזה  יש 

ולאחר   כסף  נייר  או  בניילון  צדדיו  מכל  וכן העציץ  להעבירו,  יכול  מכן 
הניילון   להסיר  מותר  ]ומ"מ  עציצים  ובה  דירתו  שמעביר  אדם  יעשה 

 במרפסת פתוחה כיון דהוי גרמא[.

ומה שהחזו"א בסי' כ"ב אוסר להסיר   -ח"א מא, ג שו"ת מנחת שלמה  .33
ועכ"פ אם אין כוונתו  ...  תקרה מיירי בכה"ג שמשביח בכך את הזרעים

משכחת דבפתיחת חלון או דלת נכנס  להשבחת הזרעים הרי גם בשבת  
ואפי"ה   לגידול הזרעים שבתוך הבית  אויר או שמש שמביאים תועלת 

 שרי וה"ה בשביעית. 

ו   .34 קנח,  שלמה  נטיעה    -מנחת  זו  איו  לשדה  מבית  שמוציא  בכה"ג 
הי השבחת  גם  יש  אם  אפילו  דלא  דאורייתא,  לשבת...  דמי  ולא  ניקה, 

גזרו בשביעית אלא על עבודות ולא על דבר שאינו נראה כלל כעבודה.  

השבחה   לשם  לא  היא  לחוץ  מהבית  שההוצאה  ניכר  אם  בנד"ד  ועכ"פ 
להסיר   דאסור  בחזו"א  שמבואר  ומה  ענין.  בכל  דמותר  מסתבר  שפיר 

 תקרה, נראה דמיירי במתכוין להשביח. 

דעתי אין לחוש להוציא עצית מבית לחוץ... ול  –ספר השמיטה עמ' יז   .35
 גם אין להחמיר לענ"ד מלהסיר הגג מעל הזרעים. 

ז   .36 א,  שמיטה  לציון  בשנת    –אור  דשא  על  סוכה  להקים  מותר 
 השמיטה ולפרקה אחרי החג. 

העברת עציץ נקוב מבית לבית דרך מקום פתוח   -חוות בנימין ג, צח   .37
 תליא במחלוקת, ומ"מ נראה להתיר בשביעית בזמן הזה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


