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האם מותר להזיז עציצים ממקום למקום?

בדי זה ישנ כמה חילוקי דיני כמו שיתבאר.
די עצי נקוב:
צמחי הגדלי בעצי נקוב ]ולהל יתבאר מהו עצי
נקוב[ נחשבי כצמחי הגדלי בקרקע ממש .שה
יונקי מלחלוחית הקרקע דר הנקב .ומשו כ  ,כל אופ
שיגרו להפסקת היניקה של העצי מ הקרקע ,הרי הוא
אסור משו מלאכת "קוצר" .ולכ  ,אי להרי עצי
המונח על הקרקע וליתנו ע"ג השולח  ,וכ אסור לית
תחתיו צלחת ,מפני שע"י כ הוא מפסיק את היניקה מ
הקרקע.1
די עצי שאינו נקוב:
בעצי
העשוי
]והטע
הגדלי
ומכיו
בשניה

שאינו נקוב ישנו חלוק בי סוגי העציצי  .שעצי
מחרס או מע דינו כמו שכתבנו בעצי נקוב.2
 ,מפני שבחרס וע יש אחד מה שהצמחי
בו יכולי לינק מ הקרקע אפילו כשאינו נקוב,
שהדבר ספק איזה מה  ,פסק השו"ע להחמיר
.[3

אבל עציצי שאינ נקובי העשויי משאר חומרי ,
מותר להזיז ממקו למקו  ,מפני שאינ יונקי מ
הקרקע] .4וראה להל לעני למעשה א הדבר מותר[.

אמנ כל מה שכתבנו לעיל שאסור להרי עצי מ
הקרקע ,היינו דווקא באופ שהעצי מונח ע"ג קרקע ,או
אפילו רצפה שיכולי הצמחי לינק דרכה מ הקרקע.
אבל א העצי מונח ע"ג מקו שחוצ בינו לקרקע,
באופ שאי הצמחי יכולי לינק מ הקרקע ,מותר
להרי אותו ממקומו.
רצפת אב המצויה בבתי  ,סבר החזו"א שיכולי
הצמחי לינק דרכה מ הקרקע ואינה חוצצת ,ואסור
להרי עצי המונח על גבה ]בסוגי העציצי שכתבנו
לעיל שאסור[.
וצרי לדעת שכל מה שכתבנו הוא רק לעני איסור
"קוצר" .א יש איסור להזיז עצי ממקומו ,משו איסור
"מוקצה" ,5ולכ למעשה אי הבדל בסוגי העציצי  ,ובכל
אופ אסור להזיז ממקומ .
האם מותר ללכת או לרוץ ע"ג הדשא בשבת?

הנידו בזה הוא מחמת שכשהול ע"ג הדשא יכול לתלוש
עלי ממנו ,ויהיה הדבר אסור משו מלאכת "קוצר".
אמנ כתב השו"ע ,6שמותר ליל ע"ג העשבי בי לחי
בי יבשי  .והוסי המ"ב ,7שמותר א באופ שהעשבי
ארוכי  ,וכ אפילו כשהול יח שיכולי העשבי
להיתפס בי אצבעותיו.
והטע  ,משו שאי הדבר ודאי שיתלוש עשבי
בהליכתו ,והיינו שאי"ז "פסיק רישא" ,וג אינו מתכוו
לתלישת עשבי  ,ולכ הדבר מותר.

 1סימ של"ו סעי ח' ,ומ"ב ס"ק מ"ד.
 2שו"ע ש .
 3ביאור הלכה ד"ה אפילו אינו נקוב.
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הדבר תלוי בנידו של הביאור הלכה ש  ,א טע השו"ע לאסור

אפילו באינו נקוב ,הוא משו גזירה אטו נקוב ,וא"כ לאו דוקא חרס
אלא כל סוגי העציצי ג"כ יהיה הדי שאסור להרימ מהקרקע .או
שטע השו"ע הוא רק בחרס וע  ,שיש אחד מה שהצמחי הגדלי
בו יונקי מ הקרקע אפילו שאי בו נקב ,ומשו כ אסר את שניה

מספק וכ נראה מסקנתו עי"ש ,וא"כ רק שניה
סוגי מותרי .

אסורי

אבל שאר

 5שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק כ"ו סעי ב'.
 6סימ של"ו סעי ג'.
 7ס"ק כ"ד.

לרפואת :שושנה בת לאה

1

וכתב המ"ב ,8שא העשבי ארוכי אסור לרו עליה ,
וצרי להיזהר ג לא ללכת עליה במהרה ,משו שבאופ
זה ודאי שיתלשו עשבי  ,וא"כ זה "פסיק רישא" שאסור
א כשאינו מתכוו .
]וצרי לדעת ,שא באופ המותר ,א מוצא עשבי על
רגליו ,אסור להוציא בידיו משו שה "מוקצה".[9
האם מותר להריח בשבת צמח המחובר לקרקע?

יש להבחי בזה בי ענפי המריחי כגו הדסי או
וורדי וכדו' ,לפירות המריחי כגו אתרוג וכדו'.
שבענפי המריחי מותר להריח מה אפילו בעוד
מחוברי לקרקע ,מפני שאי חשש שיתלוש אות  ,שהרי
יכול להריח מה בעוד מחוברי  .10אבל פירות אסור
להריח מה בעוד מחוברי  ,מפני שחששו חז"ל שמא
יתלוש את הפרי לאוכלו.11
פירות התלושי מותר להריח מה בשבת] ,ויש לבר
עליה ברכת "הנות ריח טוב בפירות"[.
האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת?

הכ החיי  12כותב ,שאי לבר ברכת האילנות בשבת,
משו שמא יתלוש מ האיל  .אמנ דבר זה קשה הרי
כתבנו לעיל מהשו"ע שמותר אפילו להריח ענ המחובר
לקרקע ,ולא חששו שמא יתלוש .א עי"ש שהביא לזה
עוד טעמי  ,ויש לעשות שאלת רב.
האם מותר להשתמש בסיכת ביטחון בשבת?

נידו זה של שימוש בסיכת בטחו נוגע למלאכת "תופר",
משו שע"י הסיכה מחברי שני בדי יחד .ויש בזה
מחלוקת גדולה בפוסקי וכל אחד יעשה שאלת רב לעני
הלכה למעשה ,וכא רק נביא את הנידו שהובא בפוסקי
בזה.
כתב הרמב" " :13התופר שתי תפירות חייב ,והוא שקשר
ראשי החוט מכא ומכא כדי שתעמוד התפירה ולא
תישמט .אבל א תפר יתר על שתי תפירות אע"פ שלא

קשר חייב ,שהרי מתקיימת התפירה" .מבואר בדבריו,
שחיוב מ התורה ]חטאת לעושה בשוגג ,וכרת או סקילה
לעושה במזיד[ יש בב' אופני  .א .כשתופר ב' תפירות
וקושר ראשי החוט שתהיה תפירה של קיימא .ב .כשתופר
ג' תפירות אע"פ שאינו קושר מפני שבג' תפירות התפירה
של קיימא א בלא קשירה .אמנ יש איסור מדרבנ
לתפור ב' תפירות א בלא קשירה.14
ומעתה נבוא לשימוש בסיכת ביטחו  .הדר הרגילה
לשימוש בסיכת ביטחו היא ,שתוחבי את המחט לפחות
פעמיי בבגד ,וא"כ צרי להיות הדבר אסור לכל הפחות
מדרבנ  .וכ הביא המ"ב 15בש מהקרב נתנאל ,16שכתב
לתמוה על מנהג העול שתוחבי סיכה בבגד וכ תמה
על הנשי בפראג שמחברות הצעי לבגד ע סיכה ,והרי
ה תוחבות ב' פעמי והדבר אסור מדרבנ .
אבל החזו"א 17הקשה ע"ז ,א .שהק"נ הרי העיד שכ היה
המנהג בזמנו ,ורק כתב לתמוה ע"ז ולא כתב לאסור זאת
למעשה .וג שהרי היו בזמנו גאוני אדירי שהיו
עומדי בפר ולא מיחו בזה .ב .שאי לדמות תחיבת
סיכה ב' פעמי  ,לתפירת חוט ב' תפירות .מפני שתחיבת
הסיכה הינה רק הידוק לבגד באופ זמני שאינו עשוי
לקיו  ,ואי"ז דר תפירה ]ודומה לסגירת כפתור[ ,אבל
תפירה בחוט זהו דר תפירה ממש .ומשו כ כתב
החזו"א שאי להחמיר בזה כלל.
וכ כתב האגרות משה 18שהשימוש בסיכת בטחו מותר.
אמנ כתב ,שהרוצה להחמיר יחמיר באופ בו יכולה
הסיכה להישאר ש קבוע ]כגו הידוק מכפלת ,או קרע
בבגד[ .אבל בשימוש שהוא ודאי זמני ]כגו מה שהיו
רגילי פע ללפ את התינוק בחיתול בד ולתפוס זאת
ע"י סיכת בטחו [ מותר.
אבל יש פוסקי המחמירי בזה .19ולפי דבריה
מותר רק באופ שתוחב את המחט פע אחת בלבד.

יהיה

 8ס"ק כ"ה.
 9מ"ב ס"ק כ"ד.
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ולעני א

מותר לתפוס את הענ בידיו ולהריח ממנו ,עיי מ"ב

סימ של"ו ס"ק מ"ח .ושמירת שבת כהלכתה ח"א פרק כ"ו סעי כ"ב.
 11שו"ע סימ של"ו סעי י'.
 12סימ רכ"ו סק"ד
 13הלכות שבת פרק י' הלכה ט'.

 14מ"ב סימ ש"מ ס"ק כ"ז.
 15ש .
 16מסכת שבת פרק שביעי אות נ'.
 17בהשמטות לספר או"ח בהוספה לסימ ש"מ.
 18או"ח ח"ב סימ פ"ד.
 19המ"ב הנ"ל בש הקרב נתנאל ,ועוד עיי שבט הלוי ח"ד סימ ל"ה.
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