
דו' קדושת שביעית בקליפות וגרעינים וכ

 ?פירות שביעית  האם מותר לקלף

 . קניבתו של ירקאין מחייבין אותו לוכל  - ג-תוספתא שביעית ו א .1

ם, כי  א" כי לחואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הו - יא ד,ספרא אמור  .2
מסלת את החיטים כל שהוא רוצה, ומקנב את הירק כל שהוא    -לחמו  
 יכול תהיה קניבת ירק חול תלמוד לומר היא, הרי היא בקודשה.  .רוצה

ופירש הראב"ד ז"ל לחמו ולא קאמר -  תרומות יא, הה  מלאכת שלמ  .3
לחם ש"מ לחמו הראוי לו שאם הוא מפונק ואינו אוכל את החטים כי  
אם סלת גמור יכול הוא לעשות כן לאוכלי תרומה ואינו חושש להפסד  

 .תרומה ואף על פי שהמורסן והקמח יאכילם לבהמתו כמו הכרשינין

המסלת    .ונוהג בתרומה כדרך שהוא נוהג בחולין  -  ה,  יאתרומות  משנה   .4
 .קב או קבים לסאה לא יאבד את השאר אלא יניחנו במקום המוצנע

שירושל .5 בחיטיכך    –ם  מי  מסלת  והתני  שיעורה?  שהוא היא  כל  ן 
 שובע. כאן בשני רעבון כאן בשני א יה בשם רבי איל רבי ירמרוצה... 

משה   .6 שיעכך    –פני  קאידמאמסלת    – רה  והוא  הוא ,  תניתין  דכן 
סאה ולא יותר...  בשני  ל  שיעורה לעשות סולת נקיה ויפה קב או קבים

בשני   רוצה,  שהוא  כמו  ומסלת  כך  כל  נקיה  סולת  עושין  שאין  רעבון 
 בשובע. סאה עורה קב או קבים לשובע דכך הוא שי

פי' בשני רעבון יכול לסלת כמו שירצה דמ"מ יהיה    -שם  שנות אליהו   .7
 . הנשאר ראוי לאכילה

... בשני  אוהג בחולין ותו לכדרך שהוא נן  ומתניתין תנ  –  ר"ש סירלאו  .8
, וברייתא דתורת  דרך מצת שלמה ואסוררעבון אין מסלתין בני אדם כ

 בע. בשני שו כהנים

נראה דמותר לקלוף פירות שביעית אף בפירי   -, י  דחזו"א שביעית י .9
תפוחי כמו  הקליפה  עם  לאכול  בירושאפשר  וכדאמר  וכיו"ב    שלמים 

 . ונראה דה"ה בשביעית "ומקנב בירק כל שהוא רוצה"

לקלף את קליפת העגבניות שיש מותר    –  וט שני שביעית עמ' תלחח .10
בהם קדושת שביעית ואין זה נחשב להפסד אף שהם ראוים לאכילה, 

ד  פה, מ"מ אין לזה התייחסות של הפסורוב בני אדם אוכלים עם הקלי 
 אם יש בני אדם שרגילים בזה. 

ל זה בדברים שדרכן בכך, אבל  וכ  –ח  י-, טזשביעית זמשנת הגרי"ש   .11
אמנם    ף.כגון עגבניה משמש ושזיכם בכך,  סור לקלף דברים שאין דרא

להסי את  מותר  חתיר  עם  מבשר  ע ה  כקליפתם  מאוד  ך כהפרי,  בה 
עם חתיכת   , אלא ראויה עדיין לאכילההפכת לפסולתנה לא  קליפשה

 . דה לההפרי הצמו

מותר   קטנים  ילדים  להאכיל  וירקקללכדי  פירות  שמיטה  ף  של  ות 
רך לקלף פירות  ף על פי שאין הדם קליפתם, אם עשאינם יכולים לאוכל

 . גדוליםאלו ל

לא   .12 עמ'  השמיטה  למאכשאינהקליפה    –ספר  ראויה  ועומדת  ה  ל 
 להקלף קולפין אותה בלי מאכל. 

ם  ה משויש לעיין אם מותר לקלוף קליפה עב   - חוט שני יא, יד אות ס   .13
לצמצשמתעצ הקליפהל  את  אם  וז"ל  ...  כתב  בחזו"א  קנה  "מסך 

 ה...". דמילתא דקולף בפירות ומקנב בירק כל מה שרוצ

 וגרעיניםקליפות קדושת 

הקליפין והגרעינין שמותרין בתרומה לזרים    -  כא  ,רמב"ם שמיטה ה .14
 . אין קדושת שביעית חלה עליהם והרי הן כעצים אא"כ ראויין לצביעה

ליפי פולין ושומשמין אם יש בהן אוכל ק  -  יא-רמב"ם תרומות יא י .15
 אסורין אין בהן אוכל מותרין.

בזמן שכנסן ויש בהן לחלוחית למצוץ אותן אסורין לזר ואם   גרעיניןה
 השליכן מותרות.

רעיני זתים גרעיני חרובין גרעיני  בתוספתא נתבאר ג  -ר"י קורקוס   .16
מיירי בתמרים לחים מאד  ...  תמרים כולן אף על פי שאין מכנסן אסורים

אותו  להניח  אותם  באוכל  והדרך  דבוק  האוכל  מן  קצת  בהם  שנשאר 
וגם  שהוא  כל  הוא  כי  לאכלו  חושש  ואינו  הגרעינה  עם  דבוק  המעט 

כך השמיענו דאסורים בכל גוונא וכן בזיתים  אפשר שאינו אוכל גמור ול
 .נשאר בו קצת שאינו ניטל אלא בטורח

קליפי רמון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין  - טו , רמב"ם שמיטה ז .17
 . יש להם שביעית

קורקוס   .18 שם  ר"י  כיון שעיקר הפרי ראוי   -וכס"מ  להן שביעית  ויש 
 . למאכל אדם חלה קדושת שביעית גם על הקליפים והגרעינים

וע"כ לומר שגם הוא ז"ל מפ' הכא   -   ג  ,תוספות אנשי שם שביעית ז .19
 . וקא בראויים למאכל אדם או בהמההגרעינין ד

 כל אדםלמא םשראוייגרעינים ליפות ו ק

גרעיני פירות שיש בתוכם מאכל, כגון גרעיני    –ספר השמיטה עמ' לא   .20
שנשאר   או  תפוחים,  גרעיני  כגון  רכים  שהם  או  ואפרסקין.  שזיפים 
להפסידם   אסור  וזיתים,  תמרים  של  כגון  הפרי,  לחלוחית  סביבותם 

הראו פירות  קליפי  גם  ראויים למאכל.  אסור  ישעדיין  אדם  למאכל  ים 
 . יעשה מהן מרקחתרקחת ת העומדות למוהקליפו להפסיד.

דכל זמן שראוי למאכל אמת הדבר מוכח  וב –א, נו וט שני תרומות יח .21
ף שאין הדרך להצניעו לכך, מהא ה קדושת שביעית אלא פקע מיני  אדם

 בת ירק של בעה"ב שאסורים לזרים. תניא דקניד

קליפות שאינם ראויות למאכל אדם    -  קפז-עמ' קפהשלחן שלמה   .22
ם מבשר  או אבטיח שדבוק עליהן  גון מילואבל דבוק בהם מאכל אדם כ

הק הפ את  לזרוק  אסור  לאכילה    ליפות...רי  ראוים  שאינם  פרי  גרעיני 
 ...יםהפרי הרי הם קדוש ן דבוק מבשרם, אם נשאר בהבפני עצמ

שם   .23 הגרי"ש  עליהם   –משנת  דבוק  אדם    אם  שבני  בכמות  אוכל 
אם הוריד    –אוכלים אין לזורקם. ואם דבוק עליהם רק מעט מבשר הפרי  

היטב את הפרי הדבוק בהם אף על פי שנשאר עליהם מעט פרי אינו 
 צריך לטרוח ולהוריד את הנשאר ויכול להשליכם כך לאשפה. 

יד   .24 שביעית  מרדכי  ודרכו   -מאמר  מהזית  מעט  בגרעין  נשאר  אם 
 .אין בהם קדושת שביעית, וראוי שיזרקנו עם שתי עטיפות -להזרק 

מיהו  ),  ראוי לשמור קדושת שביעית בקליפות העגבניות אחר ריסוקן
אין בהן קדושת שביעית, כיון שאין דרך להשתמש בקליפות   -מן הדין 

   .(גבניות שנתרסקוע

שביעית, מפני שמקובל לכבוש אותן   יש בהן קדושת  -קליפות לימון  
אותן. ולאכול  ירקות  מלפפון    עם  כיון   -קליפות  בקדו"ש,  לשמרן  יש 

בקליפתם,   המלפפונים  את  אוכלים  ניכר  מיעוט  עוקץ  שלפחות  את 
 יש להסיר בלא בשר הפרי.   -המלפפון 

 בהמה כל למא םשראוייגרעינים ליפות ו ק

שםספ .25 השמיטה  הרוהקליפין    -  ר  בהמה  אווהגרעינין  למאכל  יים 
 . והראוים לצביעה מצבעין בהם ינתנו לבהמה,

י   .26 יד,  שביעית  עומדין   -חזו"א  אינן  אם  לאדם  ראוין  שאינן  קליפין 
לבהמה מותר להשליכן ואם מיוחדין לבהמה אסור לאבדן אבל מותר  
להניחן עד שירקבו, וגם בזה יש להסתפק אי אזלינן בתר מנהג המקום  

יימין עד שיקיים דבר שכמוהו מק"  כתבובר"מ  ..  או כפי תשמיש הנאות
מקום באותו  העם  והזמן.  "רוב  המקום  לפי  שמשתנה  ולפ"ז    ..משמע 



קליפין וגרעינין שאינן מיוחדין אצלנו לבהמה אין בהן ק"ש משום מאכל  
 .בהמה וכל שנפסלו מאדם מותר להשליכן

ראוי להחמיר ולנהוג קדושת שביעית בקליפות  –משנת הגרי"ש ז, נ  .27
כיון שבמקום שיש בהמות הדרך להאכילם קליפות. אמנם קליפות של  

אלא    פירות לבהמה  לתתם  נהוג  ולא  בהמה  למאכל  ראויות  שאינן 
 יכול לעוטפם היטב ולהשליכם כך לאשפה.  –להשליכן לאשפה 

רעינים מכיון שבזמנינו אין מאכילים את הבהמות גרעיני פירות, ואין ג
דרך בני אדם לפותחם בשביל לאכול את הנמצא בפנים לכן אין בהם  

 קדושת שביעית... 

 שביעית  טעם קדושת

ח  רמב"ם   .28 טו,  אסורות  שאם   -מאכלות  פי  על  אף  שביעית  פירות 
איסורי  בכלל  אינן  טעם  בנותן  במינן  ושלא  שהוא  בכל  במינן  נתערבו 

אסורה,   התערובת  אותה  שאין  התערובת  תורה  כל  לאכול  חייב  אלא 
 . בקדושת שביעית

ים  קות של שביעית, חייבעם ירשבישלוהו  וף  ע  –י"ש ז, לז  גרמשנת ה .29
  אם   וקור לזרות אסאת העצמאף  ו  ,ת שביעיתבקדוש  לשמור את העוף 

ם אוכל כלל מותר לזורקם. ואם הדרך  יש עליהם אוכל. אבל אם אין עליה
 ה אסור לזורקם. נם לבהמ מות או ליתלמצוץ עצ

פירות שביעית שבישלו בהם  מים – אות ז  ס  וט שני תרומות יא, ידח .30
ב טויש  טעם  אמנםומים  שביעית,  קדושת  בהם  יש  וכ  ב  ' דותפו"א 

וש בקליפתן  המינתבשלו  ונמאסו  נתלכלכו  בהם  ם  אין  אדם  בני  על 
 קדושת שביעית. 

הגרי"ש   .31 מה משנת  של  שבישמים    –  שם  ירקות  בהם  כבשו  או  לו 
נוהגיםשביעית   ולא  טפל  מים שבישלו    וטעמם  כגון  בהם,  להשתמש 

א אדמה  תפוחי  איבהם  מלפפונים,  בהם  שכבשו  קדושת  ו  בהם  ן 
 שביעית ומותר לשופכם.

שיירי שמן שביעית של טיגון, אם נועדו    - שביעית יד  מאמר מרדכי   .32
יש לשמור עליו קדושת שביעית, ואם רגיל לשפוך את    - זר  לשימוש חו

 אין בו קדושת שביעית.  -שיירי השמן 

בת יומה מפירות שביעית שבישלו בהם  יורה    –  סא-ם ס שי  וט שנח .33
טע במים  ויש  ואפשר   ם מים  שביעית.  קדושת  עליהם  יש  מהם  טוב 

צריך בשיל השני אין  שהכניס בת... כפית  לסמוך על טעימה דידן בזה.
 ושת שביעית דבתבשיל השני יש כמה ספיקות.לשמור בזה כקד

יעית ובאותו יום כלי פירות שבבישלו באם    –שם לט  משנת הגרי"ש   .34
להקל    שו בכלי זה עופות או פירות שאין בהם קדושת שביעית, י בישל

לי שהוא  ע"פ שבלעו מהכושת שביעית אשאין בעופות או בפירות קד
כלי  שביעית הבלוע ב  דטעםור,  בן יומו, ואין זה ככלי בן יומו שבלע איס

 הוי כנפסד מאחר ואי אפשר לעשות בו שום דבר. 

  



   חיים, קטנים, גויםבעלי  –אוכלים מפסידים  –בפעם הבאה 

 לכתוב בספר על קציצת אילן 

 


