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יש לי חצר גדולה עם דשא ואני רוצה לאכול שם את
סעודת השבת ,האם יש איזה בעיה בדבר?

ישנ כמה בעיות בדבר ,ויתבאר להל .
ראשית ,יש איסור ליטול את הידי או לשוטפ ע"ג
הדשא ,משו שע"י כ הוא משקה את הדשא ,1והדבר
אסור משו איסור "זורע" ,שהשקיית צמחי מועילה
לה לצמוח .2ועוד יש בזה ג"כ איסור "חורש" ,3שע"י
השקיית הקרקע היא מתרפה שזוהי מהותה של פעולת
החרישה.
אמנ  ,יש בזה חילוק בי גינה שלו או של אוהבו ,לגינה
של אד אחר .4שהנה באופ זה שנוטל את ידיו ע"ג
הדשא ,הרי אינו מתכוו להשקיית הדשא ,א בכל זאת
הדבר אסור משו שזה "פסיק רישא" ,פירוש שבאופ
שברור שתיעשה כא מלאכה האסורה בשבת אי היתר
במה שלא מתכוו לזה ,וכא הרי ברור שמשקה את
הדשא.
א בדי "פסיק רישא" ישנו חילוק ,שא נוח לו במה
שנעשתה המלאכה ]"פסיק רישא דניחא ליה"[ ,הדבר
אסור מ התורה א שאינו מתכוו לעשיית המלאכה.
אבל א אי נוח לו ולא איכפת לו במלאכה שנעשתה,
יש פוסקי המתירי לעשות זאת לכתחילה ,א שברור
שתיעשה המלאכה ,כיו שאינו מתכוו לזה ולא ניחא
ליה .אבל הרבה פוסקי אוסרי זאת לכתחילה.
ומשו כ  ,בנידו שלנו בנטילת ידיי על גבי הדשא,
א הגינה שלו או של אוהבו ,א"כ נוח לו בהשקיית

הדשא משו שרוצה שיצמח יפה ,והדבר אסור מ
התורה שהרי זה "פסיק רישא דניחא ליה" .אבל א אי
הגינה שלו או של אוהבו ,אלא של אד אחר ,א"כ לא
איכפת לו במה שמתייפה הגינה הזאת ,והדבר תלוי
במחלוקת שכתבנו לעיל בדי של "פסיק רישא דלא
ניחא ליה" ,שיש מתירי אבל הרבה פוסקי אוסרי
זאת] .בגינה ציבורית יש להסתפק א זה נחשב ל"ניחא
ליה" או לא .שס"ס הרי נהנה מזה שהגינה נראית יפה[.
והנה כל מה שכתבנו הוא לעני נטילת הידיי או
שטיפת ע"ג הדשא .א הרמ"א 5כותב ,שטוב להחמיר
שלא לאכול בגינות ,מפני שא א נוטל ידיו בתו
הבית ,קשה להיזהר שלא ישפכו מי מהשולח וכדו',
ויכול לבוא לידי איסור .א כ"ז באופ שמשתמש
בסעודה זו ע מי  ,אבל א אינו משתמש ע מי
בסעודה זו כלל ,שנוטל ידיו וג שותה בתו הבית,
הדבר מותר.6
וצרי לדעת ,שכל זה דווקא באופ שיש עירוב סביב
הגינה ואי בעיה של איסור הוצאה ,אבל במקו שאי
עירוב ,יש להיזהר בזה מאד.
האם מותר להעביר אגרטל עם פרחים ממקום
למקום?

אגרטל ע פרחי אינו מוקצה ,7משו שהפרחי
מוכני לקישוט הבית וג רגילי להעביר ממקו
למקו  .ומשו כ  ,מותר להעביר בשבת אגרטל ע
פרחי ממקו למקו .

 1שו"ע סימ של"ו סעי ג'.
 2מ"ב ס"ק כ"ו.

 5סימ של"ו סעי ג'.

 3מ"ב ש  ,ועיי שעה"צ ס"ק י"ח שמביא דעות בזה.

 6לשו הרמ"א שלא לאכול בגינות "א ישתמש ש ע מי ".

 4עיי כל זה במ"ב ס"ק כ"ז.
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שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק כ"ו סעי כ"ה.

פרחים או ענפים שנפלו מהאגרטל האם מותר
להחזירם בשבת?

ישנו חילוק בי פרחי לענפי אילנות וכדו' .שפרחי
שיכולי ללבלב או להיפתח יותר ע"י נתינת בתו
מי  ,8אסור לעשות זאת בשבת ,משו איסור "זורע".
ואפילו באופ שהיו הפרחי בתו המי כבר מערב
שבת ונפלו בשבת ,אסור להחזיר אל המי בשבת,
מחמת איסור זורע ,שגור לה לצמוח יותר.9

בשבת ,שזה גור לה לצמוח יותר .ובאגרטל ע
ענפי וכדו' שאינ גדלי יותר כשנמצאי בתו מי
האיסור הוא משו טירחה בשבת.
וכ"ז בשבת ,אבל ביו"ט מותר להוסי מי
אבל לא להחליפ .14
להל טבלה לסיכו הדיני באגרטל:
שבת

אבל ענפי אילנות וכדו' ,שאינ גדלי או פורחי יותר
כשניתני בתו מי  .תלוי בזה :שא היו במי כבר
מערב שבת ונפלו בשבת ,מותר להחזיר למי בשבת,
משו שאינו עושה בזה שו איסור ,שהרי אינ
עתידי לצמוח יותר ע"י שנמצאי בתו מי .
וא לא היו במי מערב שבת ,אסור ליתנ במי
בשבת ,שאע"פ שאי בזה איסור "זורע" ,אסרו זאת חז"ל
משו איסור טירחה בשבת .10אמנ א הביאו לו
ענפי אלו בערב שבת ,ולא נתנ אז במי מפני ששכח
לעשות כ  ,אפשר להקל ליתנ במי בשבת ,א כשלא
היו במי מערב שבת .ודווקא א מוכ לו כבר כלי ע
מי אבל אסור להכי כלי ע מי לצור זה .11ונראה,
שלומר לגוי לית את הענפי האלו במי  ,מותר ,אפי'
באופ שקיבל את הענפי בשבת ,או שבכוונה לא נתנ
במי מערב שבת.12
האם מותר להוסיף או להחליף מים באגרטל בשבת?

אסור בשבת להחלי מי באגרטל ,ואפילו להוסי מי
ג"כ אסור ,בי באגרטל ע פרחי ובי באגרטל ע
ענפי אילנות וכדו' .13והטע  ,באגרטל ע פרחי אסור
להחלי המי מאותו הטע שאסור ליתנ בתוכ
8

וצ"ע מה הדי בפרחי שכבר נפתחו לגמרי .שמירת שבת כהלכתה

באגרטל,

יו"ט

לית פרחי או ענפי
שלא היו במי מערב אסור
שבת

אסור

החזרת פרחי

אסור

אסור

החזרת ענפי

מותר

מותר

הוספת מי

אסור

מותר

החלפת מי
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האם מותר לשים או להוציא גרעין אבוקדו מהמים
בשבת?

אסור לית גרעי אבוקדו במי בשביל שישריש ויצמח,
משו מלאכת "זורע" .וכ אסור להוציאו מ המי
בשבת ,משו מלאכת "קוצר".15
האיסור להוציאו מ המי בשבת ,הוא אפילו באופ
שהגרעי עדיי לא השריש ,שאסרו חז"ל להוציא
מהאדמה זרע שנית ש ע"מ שיצמח ,אפילו כשעדיי
לא השריש .והטע בזה ,משו שחששו שא נתיר לו
להוציא את הזרע כשלא השריש ,יכול לבוא ולהתיר
לעצמו להוציאו א לאחר שהשריש ,ולכ גזרו בזה
שבכל אופ אסור להוציא את הזרע מ הקרקע.16

ש הערה צ"א.
 9סימ של"ו סעי י"א ברמ"א ומ"ב ס"ק נ"ד.
 10מ"ב ש .
 11שעה"צ ס"ק מ"ח ,ועי"ש מ"ב ס"ק נ"ד.
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והטע  ,משו

שיש פוסקי

הסוברי

שא ליהודי מותר לית

ענפי אלו במי בשבת ,ג כשלא היו במי מערב שבת ,וע"כ נראה
שיש לסמו ע"ז לכה"פ לעני לומר לגוי .ועי' מ"ב ש ושעה"צ ס"ק
מ"ח.
 13מ"ב ש .
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שמירת שבת כהלכתה ש סעי כ"ו ,ועי"ש הערה פ"ט.

 15שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק כ"ו סעי ד'.
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שו"ע סימ של"ו סעי ו' ,ומ"ב ס"ק מ'] .ועיי שמירת שבת כהלכתה

ש הערה ט'[.

