ט .קשות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאה חוץ
לעציץ טהורה אר"ש מה טיבה ליטהר אלא
הטמא בטומאתו והטהור יאכל:

1

י .כלי גללים וכלי אדמה שהשרשים יכולין
לצאת בהן אינם מכשירים את הזרעים עציץ
נקוב אינו מכשיר את הזרעים ושאינו נקוב
מכשיר את הזרעים כמה הוא שיעורו של
נקב כדי שיצא בו שרש קטן מלאהו עפר עד
שפתו הרי הוא כטבלא שאין לה לזביז:

ד .כל זרע שקצירתו מצמחת אותו ומגדלתו
כגון אספסתא וסלקא ,הקוצרו בשגגה
חייב שתי חטאות ,אחת מפני שהוא קוצר
ואחת מפני שהוא נוטע ,וכן הזומר והוא
צריך לעצים חייב משום קוצר ומשום נוטע,
גבשושית של עפר שעלו בה עשבים הגביהה מעל הארץ והניחה על גבי יתדות
חייב משום תולש ,היתה על גבי יתדות והניחה על הארץ חייב משום זורע,
תאנים שיב שו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו ,התולש מהן בשבת חייב
אף על פי שהן כעקורין לענין טומאה.

פירוש המשניות לרמב"ם
כבר קדם לך במסכת מכשירין שאין הזרעים
נכשרין כשהן מחוברין בקרקע .וכבר בארנו
ברביעי דמכשירין שאין המים מכשיר לטומאה
אלא אם היה תלוש מן הקרקע ,אבל אם היה
בקרקע אינו מכשיר ושם הזכרנו יסודות דבר זה.
ועל פי הכלל הזה אמר כי כלי גללים וכלי אדמה
אם היו נקובים נקב שיוצאין ממנו שרשי הצמח
והיו מונחים על פני הקרקע והם מלאים מים,
הרי אותו המים אינו מכשיר מפני שהוא בקרקע
ואינו כתלוש .וכבר בארנו כמה פעמים שעציץ
נקוב הרי הוא כארץ ושאינו נקוב אינו כארץ ,ואם
זרע צמח בכלי נקוב כאלו הוא מחובר בארץ
ולפיכך אם נבלל במשקה לא הוכשר ,ואם היה
הצמח בכלי שאינו נקוב הרי הא כדבר התלוש
ולפיכך אם נבלל במשקה הוכשר .ואחר כך אמר
שהעציץ הזה שאינו נקוב שהוא כלי ומכשיר את
הזרעים כמו שבארנו...

עפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ ,בזמן שהספינה גוששת לארץ
הרי הצומח בו חייב בתרומה ומעשרות ושביעית כצומח בא"י עצמה.

ר"ש
...תניא בתוספתא (פ"ב) עציץ נקוב שנתנו על
גבי שתי יתדות אפילו גבוה מן הארץ אמה אינו
מכשיר את הזרעים בד"א מלמטה אבל מן הצד
מכשיר את הזרעים...

ישיבת כרם ביבנה

