
 

 

  

  

  

        יעיתעבודות קרקע בשב

ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר" והתניא:?! (האם תולדות לא אסר רחמנא) ולא(ומקשה)  ')ג' א( אלא זירוע  אין לי -" ׂשָ

? (לאיסור) 1ולכיסוח (שחופר תחת הגפנים לרפויי ארעא)ולעידור  מנין לניכוש, (חיתוך ענפים יבשים של גפן)וזימור 

  .מלאכה שבכרמך כלולא  ,מלאכה שבשדך כללא לא,  -  לא, כרמך -שדך  :תלמוד לומר

לא,  -לא, כרמך  -שדך  :תלמוד לומרבאילן?  4ואין מפסגין 3,ואין מזרדין 2,שאין מקרסמיןמנין ) הברייתא:(המשך 

  .מלאכה שבכרמך כלולא  ,מלאכה שבשדך כללא 

, ואין מאבקין (אבנים שעל עיקרי האילן)פרקין , ואין מ(מניחים זבל בעיקרי האילן)מנין שאין מזבלין ) הברייתא:(המשך 

? תלמוד (עושים עשן תחת האילן כדי שינשרו התולעים שעליו), ואין מעשנין באילן רשיו נראים ומכסים אותו באבק)ו(שש

  ך.מלאכה שבכרמ כלולא  ,מלאכה שבשדך כללא לא,  -לא, כרמך  -שדך  :לומר

תחת הזיתים, ולא יעדר תחת הגפנים, ולא ימלא נקעים מים, ) 5ור(היינו עידיכול לא יקשקש ) הברייתא:(המשך 

ְדָך לֹא ִתְזָרעולא יעשה עוגיות לגפנים? תלמוד לומר: " ", זריעה בכלל היתה, ולמה יצתה? להקיש אליה, לומר ׂשָ

 י(יצא קשקוש ועידור ומילולך: מה זריעה מיוחדת, עבודה שבשדה ושבכרם, אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם 

  !מים בנקעים ועוגיות שאינן בשניהן)

   6מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. (ומתרץ)

ּה", 7כתיבוקישקוש בשביעית מי שרי?! והא  (ומקשה) תָּ ה ּוְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעת תִּ ְ תשמטנה מלקשקש, ונטשתה  "ְוַהׁשּ

  ! (להוציא אבנים מן הכרם)מלסקל 

, וחד סתומי פילי (הבראת האילן להשביחו)חד אברויי אילני  -אמר רב עוקבא בר חמא: תרי קישקושי הוו 

  8.)וקמי אילנא הוא(דא. סתומי פילי, שרי )דקא מהני לאילן והיא עבודה(. אברויי אילן, אסור (שמסתם בקעים של אילן)

  

                                                
פירש המפרש, כיסוח בעשבים, שחותך הרעים מן הטובים. ולאו היינו ניכוש, דמעקר העיקריים מן הקרקע, דלזה אין עוקרין אלא   . 1

 חותכין למעלה.
 היינו זימור, אלא שקירסום שייך באילנות. מפרש.  . 2
 לאילן ענפים יותר מדאי, חותך מקצת ומניח מקצת. רש"י. לפי שיש  . 3
 אילן שנוטה נופו לכאן ולכאן, קושרין אותו כדי שיעלו ענפיו למעלה. רש"י.  . 4
 שעידור בגפנים וקשקוש בזיתים. מפרש.  . 5
 דזריעה. רש"י.וגבי מתניתין, הואיל ובית השלחין דבר האבד הוא, שרו רבנן, אע"ג דהשקאה תולדה דחרישה הוא או   . 6
 שמות כג,יא.   . 7
שהשרשים מגולים, וצריך לכסותם שלא ייבש האילן, ואוקומי אילני  - : סתומי פילי (מ"ד ב', ד"ה סתומי פילי)וזה לשון רש"י בסוכה   . 8

ַחְרבֹוָתם" (יחזקאל כמו "ּוָבֵרא אֹוְתהֶ  - בקעים. וחד אברויי אילני  - הוא שלא ימות, ואינו עושה להשביחן אלא לקיימן, שרי. פילי  ן ּבְ

כג,מז), לנקוב העפר שעל השרשים ולהזיזו שיהא רך ותיחוח, והאילן משביח, כך שמעתי. לישנא אחרינא: להבריא את האילן 

 ולהשביחו.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ג| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

ינו . וחד אמר: א)9(דדרשינן מכלל ופרט וכלליוחנן ורבי אלעזר, חד אמר: לוקה  רבי - החורש בשביעית  איתמר,

  . לוקה

מכדי, זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו  :מאן דאמר אינו לוקה, אמר לך )מבארו(

  .לא מיחייב ,חייב, אתולדה אחרינארחמנא? למימר דאהני תולדות הוא דמי

  שיטות הראשונים

אֶא  ַהּתֹוָרה ִמן לֹוֶקה ֵאינוֹ , "כמאן דאמר החורש בשביעית אינו לוקה, וכתב הרמב"םפסק : העושה מלאכות בשביעית  ּלָ

ִריָעה ַעל ִמיָרה ַעל אוֹ  ַהּזְ ִציָרה ְוַעל, ַהּזְ ִציר ַעל אוֹ  ַהּקְ ֶרם ְוֶאָחד; ַהּבָ ָאר ְוֶאָחד ַהּכֶ ְכַלל ּוְזִמיָרה .ָהִאיָלנֹות ׁשְ  ּוְבִציָרה ְזִריָעה ּבִ

ְכַלל ה, ְקִציָרה ּבִ י ּתֹוָלדֹות ֵאּלּו  ְוָלּמָ תֵּ תּוב? לֹוַמר ְלָך: ַעל ׁשְ ָרָטן ַהּכָ ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ּפְ ּבַ ָאר ַהּתֹוָלדֹות ׁשֶ ב, ְוַעל ׁשְ ַחּיָ ְלַבד הּוא ׁשֶ ּבִ

ִעְנָין ֶזה  ְרׁשּו ּבְ ּלֹא ִנְתּפָ ָאר ָהָאבֹות ׁשֶ ת ַמְרּדּות. -ִעם ׁשְ ין אֹותֹו ַמּכַ   10"ֵאינֹו לֹוֶקה ֲעֵליֶהן, ֲאָבל ַמּכִ

, הלא מנכש הריטב"אתא בעלמא. והקשה : מבואר בגמרא שהאיסור לנכש הוא מדרבנן, וקרא אסמכמנכש ומשקה

   11ץ דניכוש, טירחא רבה, וכשהשקאה דקילון דמיא.ותירומשקה כי הדדי נינהו, והיכי שרי במתניתין השקאה! 

ְכַלל ְזִריָעה ּוְבִציָרה " כתב ם"בוהרמ. הוינבקרא, אבות נ בידכתי דכיון ,י"רשעל פי  א"יטבר כתב :ירהבצוה זמיר ּוְזִמיָרה ּבִ

ב, ְוַעל ׁשְ  ַחּיָ ְלַבד הּוא ׁשֶ י ּתֹוָלדֹות ֵאּלּו ּבִ תֵּ תּוב? לֹוַמר ְלָך: ַעל ׁשְ ָרָטן ַהּכָ ה ּפְ ְכַלל ְקִציָרה, ְוָלּמָ ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ּבִ ּבַ ָאר ַהּתֹוָלדֹות ׁשֶ

ִעְניָ  ְרׁשּו ּבְ ּלֹא ִנְתּפָ ָאר ָהָאבֹות ׁשֶ ת ַמְרּדּות. -ן ֶזה ִעם ׁשְ ין אֹותֹו ַמּכַ   12"ֵאינֹו לֹוֶקה ֲעֵליֶהן, ֲאָבל ַמּכִ

, שלא אילן שנוטה נופו לכאן ולכאן, קושרין אותו כדי שיעלו ענפיו למעלה ,ופירש ונמוקי יוסף י"רש :מפסגין באילןן אי

קציצת כל הענפים או רובן, שמעמידין את האילן על הגזע  ,דהיינו 13.פירש לשון ניתוח ד"והראב דו על גוף האילן.ייכב

   14.לבדו

 ש"והרא. מסירין האבק מעליו פירש, הערוךבק. פירש, שאילן שנתגלו שרשיו, מכסים אותם בא י"רש :מאבקיןאין 

  שעושים אבקה של סממנים, ושמים בעיקרו, לפטמו או למתקו. פירש,

  

                                                
ִביִעת ׁשַ " – כללכללכללכלל  . 9 ְ ָנה ַהׁשּ ָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץּוַבׁשּ ּבָ ת ׁשַ ְדָך לֹא" – פרטפרטפרטפרט, "ּבַ  ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת", וכן "ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר ׂשָ

ֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץׁשְ " – כללכללכללכלל, "ִעּנְ ּבָ    )ה- ויקרא, כה,ד( ".ַנת ׁשַ
  . )ד- (הל' שמיטה ויובל א,ב רמב"םמקורות:   . 10
ד "ק פרק א, הלכה ג, והו"מו(ב, דאמרינן בירושלמי "צא "הריטב שדברי )71ב' א', הערה  ,ק"הוצ' מוה( א"לריטבהמהדיר עיר וה  . 11

א מותרת במלאכה, התרו בין דבר שהוא טרח, בן דבר שאינו טריח. שביעית, על ידי שהי ?ת, מה בין מועדמה בין שביעי, ')בראשונים

בשלמא מועד משום דקא 'ד' ב', ולהלן  'טרח.דבר שהוא אבד, ובלבד דבר שאינו  על ידי שהוא אסור במלאכה, לא התירו אלא מועד,

  ית ליכא איסור משום טירחא. וכן בעוד מקומות מבואר שבשביע '.טרח, אלא שביעית מאי טעמא
דאהני דאהני דאהני דאהני מכדי, זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? למימר 'א ו איתשלפנינ גמראהבגירסת   . 12

שלכן לא  כתבא "טבוהרים. "לכאורה שזמירה ובצירה הן תולדות, וכרמבואר ומב. 'לא מיחייב ,חייב, אתולדה אחרינאהוא דמי תולדותתולדותתולדותתולדות

הל' (ם "רמב. )למהה "ג' א', ד(א "ריטב :מקורותשלפנינו.  גם לפי הגירסה לשיטתו ש שמבאר"ועייי המילה 'תולדות'. "גרס רש

  . )ה א,גשמיט
ַח ִלְנָתָחיו'  . 13 ַנתֵּ והיא זמורה הנקצצת עם  ,פסיגה של אשכול :ובלשון משנה .תפסג לפסגון :תרגום ירושלמי ,)שמות, פר' תצוה, כט,יז( 'תְּ

  . האשכול
בפסל  ,ה בכליאלא שהפסול נעש .מקרסמין מזרדין מפסלין עד ראש השנה :ודומה שהוא הפסול הנזכר במסכת שביעית (פ"ב מ"ג)  . 14

  . )ניןה מ"דש, "ראות הד בתוספ"הו(ד "ראב. )שנהף, במ"א בריא (סף נמוקי יו :קורותמ ש."ראהות תוספ. והפיסוג ביד ,ובקרדום

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ג| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

פירש,  ש"ראהו 15.עושים עשן תחת האילן כדי שינשרו התולעים שעליו, ופירש וךערוה י"רש :מעשנין באילןאין 

  16בסממנים כדי לפטמו. ילןאהשמעשנין 

  שולחן ערוך

( ח, הלכות שבת, סימן שלו   (או"

ן ִלְתלֹׁש. ֲאָבל ָהאֹוְכִלים  ג.  ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ יָון ׁשֶ ים, ּכֵ ין ְיֵבׁשִ ין ַלִחים ּבֵ ִבים, ּבֵ י ֲעׂשָ ּבֵ ר ֵליֵלְך ַעל ּגַ גִ  ֻמתָּ ּנֹות, ֲאסּוִרים ִלּטֹל ְיֵדיֶהם ּבְ

ִבים ִנים, ַעל ָהֲעׂשָ ֵאיָנם ְמַכּוְ י ׁשֶ ִקים אֹוָתם, ַאף ַעל ּפִ ׁשְ ּמַ ֶהם ֵמי ַרְגַלִים אֹו  ׁשֶ ר ְלָהִטיל ּבָ יּה הּוא; ֲאָבל ֻמתָּ ִסיק ֵריׁשֵ ּפָ

ָאר ֵאיָנם ַמְצִמיִחין.  ׁשְ ִקין ׁשֶ ּלֹא  הגה:ַמׁשְ לּו ְוָלֵכן טֹוב ְלַהְחִמיר ׁשֶ ּלֹא ִיּפְ ֵהר ׁשֶ י ֵיׁש ִלּזָ ְבקֹׁשִ ם ִעם ַמִים, ּדִ ׁש ׁשָ ּמֵ תַּ ִגּנֹות, ִאם ִיׁשְ ֶלֱאכֹל ּבְ

ם ַמִים  רּוָמה). ׁשָ ם ֵסֶפר ַהתְּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ   (ּבֵ

        תוספת שביעית

ולא ידענא מאי תלמודא  .ונסיב לה תלמודא לפטורא ?דימי אמר: יכול ילקה על התוספת כי אתא רב(ג' ב') 

  ומאי תוספת. 

והכי קאמר: יכול ילקה על תוספת ראש השנה, דאתיא  .מים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנהן אמר: ירבי יוחנ

ּבֹתבֶּ "מ ׁשְ ִציר תִּ   ונסיב לה תלמודא לפטורא, כדבעינן למימר לקמן.  ?"ָחִריׁש ּוַבּקָ

עד מתי חורשין בשדה אילן ערב שביעית? בית שמאי  :(שביעית א,א) תנןכדמאי ימים שלפני ראש השנה? 

 (שביעית ב,א) פרי, ובית הלל אומרים: עד העצרת. וקרובין דברי אלו להיות כדברי אלו.אומרים: כל זמן שיפה ל

עד הפסח, ובשדה  (שדה תבואה)בשדה הלבן רבי שמעון אומר:  ?...ועד מתי חורשין שדה הלבן ערב שביעית

  האילן עד העצרת. 

בית דינו נמנו על שני פרקים יהושע בן לוי משום בר קפרא: רבן גמליאל ו רבישמעון בן פזי אמר  רביואמר 

  ובטלום. (פסח ועצרת) הללו

יוחנן: רבן גמליאל ובית דינו היכי מצו מבטלי  רביואמרי לה ריש לקיש ל ,אבהו רביזירא ל רביאמר ליה 

 לא אם כןא ,כול לבטל דברי בית דין חבירואין בית דין י :(עדיות א,ה)תנן תקנתא דבית שמאי ובית הלל?! והא 

  בחכמה ובמנין!גדול ממנו 

ים יום קודם (תוספת השלושאמר רב אשי: רבן גמליאל ובית דינו סברי לה כרבי ישמעאל דאמר  )ומסיק( (ד' א')

  אבל בזמן  17;בזמן שבית המקדש קיים, דומיא דניסוך המים ,לכתא גמירי לה, וכי גמירי הלכתאה שביעית)

  

                                                
אוקומי  ראכדאמרינן בגמ ,ושמירת האילן שריושמירת האילן שריושמירת האילן שריושמירת האילן שרי    ,,,,טום האילן אלא שמירת האילןטום האילן אלא שמירת האילןטום האילן אלא שמירת האילןטום האילן אלא שמירת האילןייייפפפפ    שוםשוםשוםשוםממממאין אין אין אין     שבמלאכה זושבמלאכה זושבמלאכה זושבמלאכה זו    הקשה, ש"ראהות תוספבו  . 15

   !אילנא שרי
   . )ש"ראתוספות הד ב"הו(וך ער. )ה אין מפרקין"תוספותיו, ג' א', ד(ש "רא :קורותמ  . 16
תוך בית סאה, שנאמרה עמה, דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן: עשר נטיעות (המפוזרות ב  . 17

  חורשין כל השדה שלה בשבילן בערב שביעית עד ראש השנה), ערבה (להקיף המזבח), וניסוך המים (בסוכות), הלכה למשה מסיני.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ג| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  18.(הלכך בטלום)לא  ,קדש קייםשאין בית המ

ּבֹת" 19נאמר( :תניא(ג' ב')  ׁשְ ִביִעי תִּ ְ ֲעבֹד ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים תַּ ׁשֶ ּבֹ  )ׁשֵ ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ    - "תּבֶ

תֹון " 20רבי עקיבא אומר: אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר) 1( ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ (ּוַבׁשּ

ת ַלה')ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ  ְדָך  ּבָ (שמועיל "! אלא חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹרׂשָ

  21.ר של שביעית שיצא למוצאי שביעית, וקצילגידולי השדה בשביעית)

ִביִעי"(לעולם בשבת משתעי כדכתיב  רבי ישמעאל אומר:) 2( ')ד' א( ְ ָחִריׁש ּובַ ... ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבֹתּבֶ ׁשְ ִציר תִּ  וקא אתי לאשמועינן) ,"ּקָ

אף על פי ש(אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהיא מצוה  - חריש של מצוה לעולם) לך (שאיןמה חריש רשות 

  .קוצר, דבעי קצירה לשמה) ,שמצא קצור

  שיטות הראשונים

ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ " וכתב: י לה,גמיר תאפת הלכל דאמר תוסעאי ישמוכרב כמסקנת רב אשי, הרמב"ם פסק: תוספת שביעית

ִביִעית בְּ  ְ ים יֹום ָסמּוְך ַלׁשּ לׁשִ ית ׁשְ ִ ׁשּ ָנה ׁשִ ְזַמן  -ׁשָ ִביִעית. ְוָדָבר ֶזה ּבִ ְ ָנּה ַלׁשּ הּוא ְמַתּקְ ֵני ׁשֶ יַני, ִמּפְ ה ִמּסִ ֲאסּוָרה, ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

ּלֹא יִ  מּוָעה. ְוָגְזרּו ֲחָכִמים ׁשֶ ְ י ַהׁשּ ֱאַסר ִמּפִ ּנֶ ם הּוא ׁשֶ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ְזַמן ַהּמִ ִביִעית ּבִ ֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב ׁשְ ין ׂשְ ְהיּו חֹוְרׁשִ

ם  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ֵאין ַהּמִ ַסח. ּוִבְזַמן ׁשֶ ָבן ַעד ַהּפֶ ֵדה ַהּלָ א ַעד ָהֲעֶצֶרת, ּוׂשְ ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ַעד רֹ  -ֶאּלָ ִרין ּבַ ִדין ּתֹוָרהֻמתָּ ָנה, ּכְ ָ   22".אׁש ַהׁשּ

. (שביעית ב,א) חרישהבאסורה ו, דרבנן מפסח או עצרת, היא תוספת שביעית: וספת שביעיתבת אלו מלאכות נאסרו

 רבינו שמשוןודעת  23.בחרישהשנאסרה רק  רבינו תםדעת , דאורייתא היא, שנהה ראשני לפיום  'ל תוספת שביעית

  24.הרמב"םוכן נראה מדברי אסורה.  (האסורה בשביעית מהתורה)שכל עבודת הארץ 

  

                                                
ונסיב ' ?בזמן שאין בית המקדש קיים 'יכול ילקה אתוספת שביעית'ולהך שינוייא דרב אשי צריך לפרש דאתוספת בזמן הזה קאמר   . 18

דאינהו נמי לא תקינו דאינהו נמי לא תקינו דאינהו נמי לא תקינו דאינהו נמי לא תקינו  .הלכתא בזמן שבית המקדש קיים וכו'שהתירום ר"ג ובית דינו מהאי טעמא דכי גמירי  ',ליה תלמודא לפטור

ואחר שחרב בית המקדש  .והוסיפו הן שני פרקים הללו למעבד הרחקה טפי ,רקים אלא בזמן שתוספת ל' יום מן התורהרקים אלא בזמן שתוספת ל' יום מן התורהרקים אלא בזמן שתוספת ל' יום מן התורהרקים אלא בזמן שתוספת ל' יום מן התורהאותן שני פאותן שני פאותן שני פאותן שני פ

ולא גמירי אלא בזמן  ,,עד שבא ר"ג ובית דינו והורו דהלכה כר' ישמעאל .משום דסברי כר' עקיבא דאסר לה מקרא ,נהגו בהן איסור

  . )ה אבל בזמן"דד' א', (ש "ראהות תוספ פיל ע .וממילא בטלו הרחקת שני פרקים ,ייםשבית המקדש ק
 שמות, פרשת כי תשא, לד,כא.  . 19
 ויקרא כה,ד.  . 20
קציר של תבואה הגדילה בשביעית, כגון ספיחין, או כגון שעבר וזרע בשביעית, אתה נוהג מנהג שביעית בשמינית, שחייבת בביעור   . 21

 ואין סוחרין בה. רש"י.
  .(הל' שמיטה ויובל ג,א)רמב"ם מקורות:   . 22
י להועיל בשביעית אבל אין דכתיב ביה קרא כדדרשינן מבחריש ובקציר תשבות ועוד יש ליתן טעם משום דכל חורש ערב שביעית הו  . 23

לאסור ערב שביעית ליטע מחמת שהאילן גדל בשביעית דכל האילנות נמי מיגדל גדלי בשביעית וא"כ לא יטע לעולם. תוספות 

  .(ראש השנה)
רמב"ן ריטב"א  'רו(הו"ד בר"ש, שביעית א,א, ובתוספות ר"ה ט' א', ד"ה ומותר; תוספות יבמות פ"ג א', ד"ה לדברי. רבינו תם מקורות:   . 24

(ראה . רבינו שמשון (הל' שמיטה ויובל ג,א). רמב"ם ר"ן ומאירי ותוספות רי"ד בראש השנה, שהעתיקו דברי ר"ת בעניין אחר קצת)

  .שביעית, א,א, ד"ה עוד ירושלמי; ב,ב, ד"ה מעדרין)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ג| דף:  אפרק: 


