
   וקוצרזורעמלאכות 
  ופרחים בעציץ, עציץ נקוב ושאינו נקוב

  

  שח' ר סי"שוע
 מותר להיף בו בשבת , להבריח בו הזבובים, להיף בו על השלחן, עף שחתך מן האילן מבעוד יוםה

 והוא הדין אם ייחדו לאיים על התיוקות . שכיון שייחדו לכך עשאו כלי גמור,ולטלטלו כשאר כל הכלים
  . והוא שייחדו לכך מבעוד יום,ושיכם ב

  שלו' ר סי"שוע
 והתולשן , כיון שזהו דרך גידולן, חשובים כמחוברים לקרקע, עשבים שעלו על אזן הכלי מלחות הכלייא

  . אף על פי שאיו מחובר לקרקע,דולוי וכן התולש כישות ממקום ג.חייב משום עוקר דבר מגידולו

 אבל אסור לתלוש ממו . מפי שאין דרך זריעה שם, פטור,קובאבל התולש זרעים שזרעו בעציץ שאיו 
  . אפילו הוא מוח בעלייה,מדברי סופרים

 לפי שיוק מן הקרקע על ידי הקב שמריח , מפי שהוא כמחובר לקרקע, התולש מעציץ קוב חייביב
  .לחלוחית הקרקע דרך שם

 לפי שיוק קצת מן , הרי הוא כמחובר,עואפילו הוא מוח על גבי יתידות שיש אויר מפסיק ביו לקרק
  ...הקרקע דרך האויר

 שאין החרס עומד בפי , אפילו שאיו קוב הוא כקוב, אבל של חרס,במה דברים אמורים בשל עץ
  .השרשים והם מפעפעים ויוקים מן הקרקע דרך החרס

קע ואיו עומד  אבל של עץ הוא מתלחלח מהקר,במה דברים אמורים בשל חרסש ,ויש אומרים בהיפך
 וליזהר בין בשל עץ בין בשל חרס אף על פי שאין ,הסברות'  ויש לחוש לב.בפי השרשים אף שאיו קוב

  .קובים

  . מותר לתלוש ממו הפירות בשבת, של אילן שפשח מערב שבת מן האילן ובו פירותר יחויד

  . וחייב בכל שהוא, הרי זה תולדת זורע, כדי שיצמחו, השורה חטים ושעורים וכיוצא בהם במיםיז

' ש בסי" כמ, בעין שיש תורת כלי עליהם ומותרים בטלטול, עפי אילות שהוכו לתשמיש מבעוד יוםיח
 ובלבד שלא יהיו בהם פרחים ושושים שהם פתחים מלחלוחית . מותר להעמידם במים בשבת,ח"ש

  .המים

 ואפילו , אלא יעמידם במים שהיו בכלי מכבר,ידם שםוצריך ליזהר שלא ליתן מים אל כלי כדי להעמ
'  עיין סי. מפי שטורח לתקן כלי,ם טוב ויו,העמידם במים מבעוד יום אסור להוסיף עליהם מים בשבת

ד"תר.  

  תרנד' ע סי"שו
ותוסיף ,  מקבלת אשה הלולב מיד בה או מיד בעלה ומחזירתו למיםא

חול המועד מצוה להחליפם וב. אבל לא תחליף מים, עליו מים אם צריך
  .כדי שישאר לח והדור

  יהומה שעניתי על, א"א תשמ"מנ' בו, פתקה שקבלתי מהרבי
" ט"ויו: "ס יח"ו סו"ז סשל"ע אדה"דשו) הקודמים(לברר בדפוסים 

  ).ב"כיו או" (ט"ולהחליף גם ביו"ל "דלכאורה צ

בדקתי בדפוס הראשון והשי ועוד כמה דפוסים :  על כךהשבתיו
ו, יםהראשומי  ובחיפושי לא מצאתי. ובכולם הוא כבדפוסים של

מעתיק הלשון מהדפוסים ) ג"ב סי"סקמ(ש "גם בקצוה. שיעיר בזה
  .ואיו מעיר

  .385' א ע"חכשדפס ב, מסרתי המעה למערכת לקוטי שיחות


