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מכיוון שיש , יש לטהר כאן' חתם סופר' נראה שאפילו לדברי ה.א"יעקב אריאל שליט

  .אפשרות לדם שמקורו באסלה אפילו בגודל של יותר מכינים המצויות בזמננו

  

  

   הרב יהודה הלוי עמיחי/ביעור בעראק של שביעית . 21

והאדים עוברים , מבשלים את הענבים או התמריםתהליך עשיית העראק הוא ש | שאלה

אין בעראק ממשות . ובכך מקבלים את טעמו המיוחד, על גבי עלי וזרעי אניס מיובשים

ונשאלה השאלה האם עראק שנעשה מענבי שביעית חייב . של הפרי אלא אדים שהתעבו

  .בביעור

', ן מהן כמותןמשקין היוצאי'שלגבי שביעית ) ב"חולין קכ ע(נאמר בגמרא  | תשובה

וכך פסק גם ,  דינו כפירות שביעית עצמם–דהיינו כל משקה המופק מפירות שביעית 

  .באשר למשקים שמופקים מפירות שביעית) ב"א הכ"מאכלות אסורות פכ' הל(ם "הרמב

למדנו ) ו"ז מ"פ(אולם במשנה , האסורים' ספיחי שביעית'ם דן ב"באותה הלכה הרמב

לדעת תנא קמא יש בו קדושת : הקטף היוצא מן האילנותשהוא , מחלוקת לעניין שרף

ם "וכך פסק הרמב', אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי'שמעון ' ולדעת ר, שביעית

  ):ט"ז הי"י פ"שמטו' הל(בהלכותיו 

והיוצא , הקטף והוא שרף היוצא מהאילנות מן העלים ומהעיקרים אין לו שביעית

  .מן הפגים יש לו ולדמיו שביעית

ורק אם יצא , ה שלקטף היוצא מהפרי עצמו ואפילו מהפגין יש קדושת שביעיתהעול

מ אליהו "וכך כתב הראשון לציון הגר. השרף מהעץ או מהעלים אין בו קדושת שביעית

  ):שסג' ט עמ' שביעית סי, מאמר מרדכי(ל בהקשר לקדושת שביעית של עראק "זצ

עשוי מפירות שביעית כ הרוצה לגרגר עראק ש"עראק של שביעית לרפואה כמו

אין ... מענבים או מתאנים שרגילים לעשות מפירות אלו כל השנה את המשקה

  .להתיר זאת בשביעית משום דדרשינן לאכלה ולא למלוגמא

מתבאר ) חולין שם(י "מדברי רש? השאלה היא האם יש למשקים אלה גם חובת ביעור

לא גילה , ם לעומת זאת"מבהר. שלמשקים שיוצאים מפירות שביעית יש גם חיוב ביעור

כתב שיש בו חיוב ) ט"הי(ז "אולם הרדב. יש גם ביעור' יוצא מפגי שביעית'דעתו האם ב

כתב שאין חובת ביעור בשרף היוצא מפגי ,  לעומת זאת104'תוספות יום טוב'ה. ביעור

, הכריע שיש קדושת שביעית וביעור ביוצא מפגי שביעית' משנה ראשונה'שביעית אבל ה

  ).ז"ז מ"פ(למשנה ' ראשון לציון'וכן נראה מפירוש . ש" גם הרוכן כתב

                                                           
  .ו"ז מ"שביעית פ, ט"תוי  .104
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אלא מתבצעת הפקה שכוללת , במקרה דנן אין מדובר בסתם משקים שיוצאים מן הפרי

אף על פי כן נראה שיש במשקים המופקים . כגון בישול וזיקוק, תהליכים מסוימים בפרי

שיש להם דין , שעשו מהם צבעכי אין דינם שונה מפירות , הן קדושת שביעית והן ביעור

יש לו ולדמיו שביעית ... ממין הצובעין'): ג"ז הי"י פ"שמטו' הל(ם "כמבואר ברמב, ביעור

כלומר אף שהצמח עובר תהליכים מסוימים לשם קבלת הצבע יש בו . 'וחייב בביעור

לכן נראה שאף שהענבים עוברים תהליך זיקוק והנחת . קדושת שביעית וחובת ביעור

  .על זרעי אניס הם נחשבים להיות מאכל שביעית שחייב בקדושת שביעית וביעורהאדים 

אבל עצם הפקת העראק היא בעייתית ונראה שיש , ואמנם דנו בחובת ביעור בעראק

 ולהפיק יין שרף מדגן   כתב שאפשר להקל105'ערוך השלחן'. לגביה מחלוקת אחרונים

. זה דרך העולם ומותר בשביעיתועל כן , בשביעית כי זו הדרך היחידה להפיק שיכר

תרומות (והסתמך על התוספתא ,  כתב שאסור לעשות כן106ל"לעומת זאת הרב קוק זצ

ונראה שמשאריות ענבים שכבר אינם ראויים . 'אין לעשות מתמרים שכר') ה"י ה"פ

אך כאמור יש לנהוג בו , להפיק את העראק אפשר לכולי עלמא, לאכילה ושתיית יין

 .ייב בביעורקדושת שביעית וח

   הרב אברהם סוחובולסקי/?  האם יש בה איסור כלאיים- ) 'חביתותים'(חבית גידול . 22

 בלא )36 ראה תמונות בעמוד ('חבית גידול'כיצד ניתן לשתול כמה מינים בדופן  | שאלה

  ?חשש כלאי זרעים

בצורת גידול זו יש למעשה מינים שונים הגדלים בסמיכות מימין ומשמאל  | תשובה

וכן מינים שונים הגדלים בסמיכות בגבהים שונים זה מעל זה בצורה , תו מישורבאו

  .אנכית

בין שני ' שיעור הרחקה'האחת להשאיר : יש שתי דרכים כדי להימנע מאיסור כלאיים

  .שמבדיל ביו המינים' היכר'והשנייה להניח , המינים

; כדי שלא יינקו זה מזה) מ" ס15- כ(בדרך כלל בין שני מיני ירקות יש להרחיק טפח וחצי 

  ):ט"ד ה"כלאים פ' הל(ם "וזו לשון הרמב

וירחיק בין מין ומין ... מיני ירקות שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא מעט מעט

  .כמו טפח ומחצה כדי שלא יינקו זה מזה

  .)מ" ס15-כ(לכן בין המינים השונים הגדלים מימין ומשמאל יש להרחיק טפח וחצי 

נראה שניתן ללמוד מדין ? ה בשני מינים שגדלים בגבהים שוניםמהו שיעור ההרחק

  ):ד"ד ה"פ, שם(ם "התלם ואמת המים על פי פסיקת הרמב

התלם או אמת המים שהן עמוקים טפח זורעין לתוכו שלשה מיני זרעים אחד 

  .על שפת התלם מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע

ית התלם כאשר עומק התלם מותר לזרוע שני מינים על שפת התלם ומין נוסף בתחת

 107.ובכל מקרה צריך שעומקו לא יהיה יותר מרוחבו, הוא לפחות טפח ורוחבו טפח
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