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 בשמיטה.אסורות מדאורייתא ומדרבנן הגדרנו באופן כללי אלו מלאכות ביחידה הקודמת 
 ביחידה זו נברר ביחס למספר מלאכות: אם הן אסורות מן התורה, ומהו גדרן.

 נתמקד בשלוש מלאכות: חרישה, נטיעה, וזמירה.

 חרישה
 מחלוקת מהו המקור לתוספת שביעית:על ה למדנו 2ביחידה 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט עמוד א

שהרי כבר נאמר שדך  -אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית , רבי עקיבא אומר: "בחריש ובקציר תשבת"תניא: 
 אלא: חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית, לא תזרע

אם כך, בהכרח הפסוק היתר רומז לאיסור בזמן  רבי עקיבא אומר שכבר ידוע לנו שהחריש אסור בשביעית.

השביעית מהלכה למשה מסיני, המתירה  ת תוספתרבי ישמעאל לומד אתו, אחר: בתוספת השביעית. לעומ

לחרוש שדות בזמן תוספת שביעית בתנאים מסוימים )ההלכה הנקראת 'עשר נטיעות', עיי"ש(. מכך שמותר 

מסוימים, משמע שבשביעית עצמה ודאי שאסור )ואף בתוספת שביעית אסור אם  השביעית בתנאיםבתוספת 

 ימים(.התנאים אינם מתקי

 שאסור לחרוש את השדה בשביעית.רבי עקיבא ורבי ישמעאל מניחים אם כך, יוצא ש
 

התנאים מסכימים שאין צורך בפירוט של הפסוק "בחריש ובקציר תשבות" לעניין השמיטה, מכיוון שברור 

 שיש איסור דאורייתא לחרוש בשמיטה )מעבר לכך שרבי ישמעאל דורש "מה חריש רשות אף קציר רשות",

איסור החרישה בשמיטה עצמה כבר  –שימו לב שההלכה למשה מסיני מתירה חרישה בזמן התוספת. כלומר 

 ידוע לו מראש!(.

 למדנו:( 5)מספר מצד שני, ביחידה הקודמת 

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ג עמוד א

מיחייב,  -י תולדות זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? למימרא: דאהנ
 לא מיחייב -אאחרנייתא 

אם אין חיוב על מלאכות אחרות, כיצד מניחים רבי עקיבא ורבי ישמעאל שכבר ידוע לנו שהחרישה אסורה 

 בשמיטה?

 

 מתברר שיש מחלוקת אמוראים אם לוקים על החרישה בשביעית:

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ג עמוד א
 -מאן דאמר אינו לוקה . .. יוחנן ורבי אלעזר. חד אמר: לוקה, וחד אמר: אינו לוקה איתמר, החורש בשביעית, רבי

אמר לך: מכדי, זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? למימר דאהני תולדות הוא 
 לא מיחייב -דמיחייב, אתולדה אחרינא 

האם זה מפני שניתן להקל בשמיטה בזמן מסוימות.  הותרו מלאכות מדוע מחלוקת ביחידה הקודמת למדנו

הזה, המחייבת מדרבנן בלבד, או מפני שרק המלאכות המפורשות בפסוק אסורות בשמיטה. הגמרא מציגה 

המשך היחידה התרשמנו שלהלכה התקבל . בבמחלוקת זו שהמחלוקת אם לוקים על החרישה תלויה

מאן דאמר שאין לוקים על החרישה, אם כך, לכאורה יש לפסוק כ שלוקים רק על ארבעת המלאכות הללו.

 לכאורה בניגוד להנחתם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל!
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 הלכה א רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א

בחריש "ונאמר  ה'",ושבתה הארץ שבת ל"שנאמר  ,מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית
 ,שה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה, וכל העו"ובקציר תשבות

 "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור"שנאמר 

 הלכה ב
 אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שאר האילנות.

 הלכה ג
ולמה פרטן הכתוב לומר לך על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב ועל שאר וזמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, 

 התולדות שבעבודת הארץ עם שאר האבות שלא נתפרשו בענין זה אינו לוקה עליהן, אבל מכין אותו מכת מרדות.

 הלכה ד

או כיצד החופר או החורש לצורך הקרקע או המסקל או המזבל וכיוצא בהן משאר עבודת הארץ, וכן המבריך 
 המרכיב או הנוטע וכיוצא בהן מעבודת האילנות מכין אותו מכת מרדות מדבריהן.

לכאורה הרמב"ם אומר כך: "בחריש ובקציר תשבות" אינו יוצא מידי פשוטו, והחרישה בשמיטה אסורה 

 באיסור עשה מדאורייתא. אין לוקים על איסור זה, אך מתחייב מכות מרדות. כך מבארים רבים ממפרשיו:

 המלך הלכות שמיטה ויובל פרק אשער 

 מבואר הוא דלכ"ע חרישה בשביעית עובר בעשה ולא פליגו אלא בענין מלקות

 אסורה מן התורה. המחלוקת היא רק אם לוקים על חרישה.בשביעית לכולי עלמא החרישה 

  פירוש מחודש של הר"ש לדרשה –הרחבות 

 הלכה א ר"י קורקוס הלכות שמיטה ויובל פרק א

כאשר  ,כיון דבאינו ענין תנהו ענין דרשינן ליה ,שאף אם לא היה אפשר לפרש הכתוב בשביעית ,צורך לזה ומ"מ אין
 אין לחוש לכך ,ביארו בירושלמי

מהר"י קורקוס מסביר שאין צורך בכך. המקרא אינו יוצא מדי פשוטו, גם אחרי דרשת חז"ל. הוא מביא את 

 יתר הראיות לכך שהחרישה אסורה מן התורה:

וגו' משמע דפשיטא ליה דחרישה  "אם לענין שביעית הרי כבר נאמר שדך לא תזרע"עקיבא  מר רביוכן נראה ממה שא
אבל בשביעית גופה לא פליגי  ...ועד כאן לא פליג רבי ישמעאל אלא בשני פרקים  ,בשביעית אסירא ליה מן התורה

 ומודה שהחרישה אסורה מן התורה
ודאי דבשביעית גופה אסורה  ,ון דאתאי הלכתא למיסר שלשים יום קודם בחרישהדכי ,ונראה שהדבר מוכרח מעצמו

דודאי לא אתאי הלכתא לאסור בתוספת מה שאפילו  ,היא "ושבתה הארץ שבת לה'"ובכלל  ,החרישה מן התורה
 בשביעית עצמה אינו אסור אלא מדרבנן 

והלכתא גלי לן דבכלל  ,ית אסורה מן התורהסור חרישה בשביעילהודיענו שא ,ומעתה לכך כתב רבינו פסוק זה כאן
 לפסוק זה שנזכר בו חרישה בפירוש.והסמיך אותה רבינו  ,היא "ושבתה הארץ"

לא מייתר לרבי עקיבא אלא ...  לצורך חרישה בשביעית גופה הוא דאתא "חריש"מודו דמלת  ולי עלמאואפשר עוד דכ
עקיבא כיון  ביאלא דסבר ר ,בשביעית מדאורייתאאצטריך למיסר חרישה  "בחריש"דאלו מלת  ",בקציר"מלת 
 בחריש נמי לתוספת ,ציר אתא לתוספתדבק

דרכים להבין את דרשת הפסוק "בחריש ובקציר" באופן האוסר את החריש מהר"י קורקוס מציע שני 

 בשביעית, אך אינו פוגע בדרשת חז"ל:

 ר חרישה בשביעית.המקרא אינו יוצא מדי פשוטו. זה שיש דרשה לא משנה את הפשט האוס .א

אזכור עיקר הדרשה מבוססת על המילה "ובקציר" )שהרי כבר נאמר "את ספיח קצירך לא תקצור"(.  .ב

 .בשביעיתהחריש נותר לאיסור החרישה 

 

 מבאר את הלימוד באופן דומה, אך עם מסקנה הפוכה:ברם, פאת השלחן 

 בית ישראל פרק א ס"ק א
בעשה על חרישה ... סבירא ליה לרבנו דרבי ישמעאל סבירא ליה גם כן דקרא דבחריש רבנו פוסק דאינו עובר אפילו 

ובקציר איירי בשביעית, וקמ"ל דמותר לקצור העומר בשביעית ... ולא כתבה תורה "בחריש" אלא לדמויי לקציר, 
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רי בכי האי גוונא כמו חריש רשות, היינו שאין שום חריש מצווה, דמצא חרוש אינו חורש, הכי נמי קציר דקרא מיי
 דחי שביעית)ד(דהוא רשות, אבל קציר מצווה, דהיינו קציר העומר, דהיינו דאם מצא קצור קוצר, 

פאת השלחן מסכים שעיקר הדרשה נלמדת מהמילה "בקציר", והמילה "בחריש" נועדה רק ללמד על מלאכה 

ר חריש מן התורה. לשיטתו, לפי שאין בה צורך כלל לעומר. המשמעות היא שהוא אינו רואה מכך מקור לאיסו

בהלכה ד' הרמב"ם כותב שעל הרמב"ם אין איסור דאורייתא בחרישה כלל. דבריו לכאורה מוכחים מכך ש

חרישה לצורך האילנות מקבל מכות מרדות. מן ההקשר נראה שאין הבדל בין החרישה לבין יתר מלאכות 

 דרבנן המוזכרות שם.

 ב"ם יש איסור תורה בחרישה?כיצד יסבירו זאת הסוברים שלפי הרמ

אפשרות אחת היא שאין לוקים על החרישה מפני שהיא אסורה כעשה בלבד. ובכל זאת, אין הצדקה שלא 

 .ןייענש לפחות כעובר על איסור דרבנ

 מציע אחרת:רדב"ז אך ה

 שו"ת רדב"ז חלק ה ללשונות הרמב"ם סימן קצו )אלף תקס(

 :ישהנכון בדברי הרב ז"ל דשלשה מיני חרישה 
החורש או  ?כיצד :וזו היא שכתב הרב ז"ל באותו פרק ,לא נאסרה מן התורה כלל לתקן את הקרקעחרישה  .א

 החופר לצורך הקרקע וכו' 
והשתא נימא דזריעה וקצירה תרווייהו כתיב בעשה ולא  .וזו זריעה ממש היא ,לחפות את הזרעיםחרישה  .ב

שה שנאמר שדך לא תזרע את ספיח קצירך לא תעשה שנאמר בחריש ובקציר תשבות והיינו עשה ובלא תע
 תקצור. 

שהיא  ,שהיא בכלל זריעה כמו שהזמירה היא תולדה דזריעה ,לגדל האילנותעוד יש חרישה שלישית שהיא  .ג
 חרישה זו גדל האילן ל ידישע ,כן החרישה לצורך האילנות הוי בכלל זריעה ,לגדל האילן ולהצמיחו

החופר או החורש "ולכן דקדק הרב ז"ל בלשונו  ,אסורה מן התורה נמצאת למד דחרישת האילנות בשביעית
אבל לצורך הזרעים או לצורך האילנות הוי איסורו מן  ,וקא לצורך הקרקע הוי איסורו מדרבנןוד ",לצורך הקרקע

 התורה

הרדב"ז מסביר שהחרישה לצורך הקרקע עצמה, שאיננה משפיעה ישירות על הצמחייה, איננה אסורה. כלל. 

הכנסת הזרעים לקרקע וחיפויים.  –חרישה לצורך חיפוי הזרעים היא חלק בלתי נפרד מהזריעה: זו הזריעה 

רישה זו מותרת החרישה השלישית היא המותרת במיוחד בתוספת שביעית, החרישה המסייעת לצמחייה. ח

בתוספת שביעית, ואסורה בשביעית מן התורה מכיוון שהיא משפרת את המצחייה באותו האופן שהזמירה 

 משפרת את הצמחייה!

 .כך מסביר הרדב"ז שהרמב"ם מדגיש שהחפירה וחרישה המותרות הן "לצורך הקרקע"

 החזון איש חולק על הדיוק:

 חזון איש שביעית סימן יח אות ג

שה מן התורה לכולי עלמא )אסורה( ל' יום לפני ראש השנה, וכל שכן בשביעית עצמה .... ומה שדקדקו העיקר דחרי
 מלשון הרמב"ם אין זה דקדוק, שאין זה עיקר מקומו, ולא בא לשלול אלא איסור שאר עבודות

ן החזון איש סובר כאפשרות השנייה שהזכרנו: החרישה בשביעית אסורה מדאורייתא באיסור עשה, ולכ

 עונשה מכות מרדות בלבד.

 לסיכום:

 השביעית ממקורות מהם משמע שבשביעית החרישה אסורה. מצד אחד, רבי עקיבא ורבי ישמעאל דורשים את תוספת

שני, הגמרא במסכת מועד קטן מביאה מחלוקת אם לוקים על החרישה, ומשמע שלהלכה החרישה איננה אסורה מן מצד 

 התורה.

בודה מעבודות הארץ עבר על עשה. הוא מזכיר בהקשר זה את הפסוק "בחריש ובקציר תשבות". הרמב"ם פוסק שכל העושה ע

 מצד שני, אינו לוקה אלא על ארבעת האבות המפורשים. החופר או חורש לצורך הקרקע, מקבל מכות מרדות.

 בשאלת המלקות. שער המלך מבאר שהרמב"ם סובר שמוסכם שהחורש עובר בעשה, והמחלוקת במסכת מועד קטן עוסקת רק

ועדיין נשארת השאלה: כיצד הרמב"ם מצדיק את השימוש בפסוק "בחריש ובקציר" לעניין שמיטה, כאשר למדנו שהיא 

 המהר"י קורקוס מציע שני הסברים:מלמדת על קציר העומר? 

 המקרא אינו יוצא מדי פשוטו. זה שיש דרשה לא משנה את הפשט האוסר חרישה בשביעית. .א
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ססת על המילה "ובקציר" )שהרי כבר נאמר "את ספיח קצירך לא תקצור"(. החריש נותר לאיסור עיקר הדרשה מבו .ב

 החרישה בשמיטה.

 

המילה "חריש" שבפסוק מלמדת רק את העיקרון שהחרישה איננה דרושה פאת השלחן לומד באופן דומה, עם מסקנה הפוכה: 

דבריו מוכחים מכך שבהלכה ד הרמב"ם פוסק שאין לוקים לעומר. ממילא עולה שאין איסור לחרוש בשביעית כלל. לכאורה 

 על על החרישה.

החזון איש פוסק שהחרישה אסורה מן התורה. ברם, היא אסורה באיסור עשה, ואין לוקים עליו. לכן הרמב"ם אומר 

 שמתחייבים עליה מכות מרדות.

זריעה, ובודאי שלוקים עליה. חרישה המסייעת הרדב"ז מבחין בין שלושה סוגי חרישה: חרישה לחיפוי הזרעים, שהיא חלק מה

לאילנות, הדומה לזמירה. יש בכך איסור תורה, ואין לוקים עליו. וחרישה המשפרת את הקרקע, שאין בה איסור תורה כלל, 

 אלא דרבנן בלבד.

 נטיעה

 ויקרא פרק כה, ד
 שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר:

הזרעים. מצד שני, אם רק ארבעת המלאכות המנויות מצד אחד, לכאורה נטיעת העצים מקבילה לזריעת 

 אסורות, יתכן וההבדל בין זריעה ונטיעה גדול מספיק בכדי לומר שהנטיעה מותרת מן התורה.

 לכאורה הצעה זו נסתרת מדברי הגמרא שלמדנו ביחידה הקודמת!

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נג עמוד ב

מכדי הא  .... יעקר, דברי ר"מ -יעקר, ובשביעית, בין בשוגג בין במזיד  -יקיים, במזיד  -תניא: הנוטע בשבת, בשוגג 
 דאורייתא והא דאורייתא, מאי שנא שבת ומאי שנא שביעית?

 הגמרא מניחה כמובן מאליו שהנטיעה אסורה מדאורייתא בשמיטה.

 :הנטיעה כלולה בזריעה. ברם נראה שהרמב"ם אינו פוסק כך –לכאורה הטעם לכך הוא כדברינו 

 "ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה דרמב

 מדבריהן מרדות מכת אותו מכין האילנות מעבודת בהן וכיוצא הנוטע...

 רבי ישראל משקלוב מתלבט בזה:

 פאת השולחן בית ישראל סימן כ אות ד

 .... פנים כל על יש עשה איסור דמדאורייתא ליה דסבירא מאן כדברי מוכח( ב, נג) בגיטין
, לוקה אינו אבות אפילו והשאר, אלו דדוקא ללמד יצאו דזמירה ובצירהדילן  בגמרא שכתוב ממה בינור דדייק אלא
 '... מרדות מכת אותו מכין אבל לוקה אינו, זה בענין נתפרשו שלא האבות שאר: 'ג בהלכה רבינו שכתב כמו

 מן אסור דאינו... ליה דסבירא משמע, ומזבל מסקל עם נוטע וסידר, מדבריהם מרדות מכת אותן מכין שמסיים וממה
 .מדרבנן אלא התורה

 הר"ש משנץ מחדד עוד יותר שנטיעה כלולה לא רק בזריעה, אלא גם בזמירה!

 ר"ש מסכת שביעית פרק ב משנה ו
שלשה ימים לפני ראש השנה דאסור ליטע משום תוספת שביעית מדאורייתא כמו חרישה דלא תזמור כתיב דאמרי' 

בכלל זריעה וכל שכן נטיעה דדמיא טפי לזריעה ועיקר מלאכה טפי מזמירה כדמוכח בפ' כלל  בריש מועד קטן דזמירה
 גדול דזומר חייב משום נוטע

הגמרא אומרת שזמירה כלולה בזריעה. על אחת כמה וכמה שהנטיעה כלולה בזריעה! בהמשך נחדד את 

 הנקודה הזו.

 למדנו שר"ת אומר שמותר לנטוע בתוספת שביעית: 2ביחידה 

 ר"ש מסכת שביעית פרק ב משנה ו
 ר"ת היה אומר דמותר ליטע בתוספת שביעית

מן ההקשר שם נראה שהר"ש מבין שלפי ר"ת הנטיעה אסורה בשביעית מדרבנן בלבד, ובתוספת איננה 

  אסורה כלל. הרב חיים קנייבסקי מסביר כיצד ליישב את דבריו עם הסוגיה:
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 ויובל פרק א הלכה דביאור ההלכה הלכות שמיטה  -דרך אמונה 

 יש שכתבתי מה לפי... כדאורייתא הוי ולכך, דאורייתא מלאכה משום גזרה דהוו מהתורה עיקר להו אית הני כל
 גזרה שהוא כיון, כדאורייתא דדינו הגמרא וכוונת, דרבנן בשביעית דנטיעה תם רבינו דברי לפי דגיטין סוגיא ליישב
 .דאורייתא מלאכה משום

לפי שיטה זו, הגמרא איננה קובעת שהנטיעה שימו לב: בסוגיה בגיטין מחמירים בשמיטה יותר מאשר שבת. 

בשמיטה אסורה מן התורה. היא אומרת שבשבת הנטיעה ודאי אסורה מן התורה. בשביעית, גם אם נניח זאת 

ותר מאשר נטיעה בספק, או שאוסרים את הנטיעה מגזירה משום תורה, אינו מובן כיצד מחמירים בזה י

 בשבת, שהיא ודאי אסורה מן התורה?

החזון איש מחדד שאין כוונתו שמותר לנטוע בשביעית עצמה. אדרבה, הוא סובר שר"ת מסכים שהנטיעה 

 אסורה מן התורה בשביעית:

 איש שביעית סימן יז אות כד חזון
 הוא בתוספת אלא, דאוריתא דהוא( ב, נג) גיטין אמרינן בהדיא דהא, דרבנן נטיעה בשביעית דגם תם רבינו כוונת אין

 אבל, עליו וחלק, תולדות כשאר הוי דבנטיעה תם רבינו דברי העתיק ש"ובר... בלשונם תוספות שדקדקו וכמו דרבנן
 קושיא כאן אין התוספות לשון לפי

 

 לסיכום בשלב זה:

 לפי הר"ש הנטיעה אסורה בשמיטה מן התורה.

 הנטיעה אסורה מדאורייתא או מדרבנן.בשיטת ר"ת נחלקו האחרונים אם 

מדברי הרמב"ם משמע שהנטיעה אסורה בשביעית מדרבנן )ולכן כלל אותה עם מלאכות דרבנן אחרות(. ברם יש מקום 

 להסתפק בדבריו.

 ערוך השלחן אומר שבסוגיה בגיטין מדובר על איסור העשה של "ושבתה הארץ" בלבד:

 ערוך השלחן שמיטה סימן יט אות ד

ה ומכין אותו מכות נוטע אילן בשביעית או המבריך או המרכיב וכיוצא בהן מעבודת האילנות ה"ז עובר בעשוכן ה
 מרדות מדבריהם

ערוך השלחן אומר שהנוטע עובר בעשה, יש בכך איסור תורה. כך מיושבת הסוגיה במסכת גיטין. מצד שני, 

 וק.לא לוקים עליה, שכן אין לוקים על מלאכות שאינן מפורשות בפס

 

 כאמור, הר"ש מבסס את איסור הנטיעה מן התורה על שני אבות המוזכרים בפסוק:

 לכאורה איסור הזריעה בשדה מקביל לחלוטין לאיסור נטיעה בפרדס. –"שדך לא תזרע"  .א

הזמירה משפרת את העץ. אם אסור לשפר את העץ, לכאורה ברור שאסור  –"כרמך לא תזמור"  .ב

 לנטוע אותו.

 מיישבים החולקים הסוברים שהנטיעה איננה אסורה מן התורה בשביעית?אם כך, כיצד 

 המנחת חינוך מתמודד עם שאלת הזריעה:

 רמך לא תזמורכ – מנחת חינוך פרשת בהר מצוה שכז

 נות הם בכלל לאו זה דשדך לא תזרעדזריעה זרע איל ,נראה דגם באילנות אם זרע אילן עובר

המנחת חינוך מצביע על כך שיש הבדל ברור בין זריעה לבין נטיעה! בזריעה זורעים זרע, שבכוחו לייצר את 

הצמח. זו פעולה שתייצר צמח חדש. נטיעה היא הנחה של צמח )עץ( קיים בקרקע. אין כאן יצירה חדשה, 

גרעיני עצים אסורה זריעת  1התורה אסרה זריעה, יצירת דבר חדש, ולא אסרה נטיעה.אלא מיקום חדש. 

 בשמיטה גם היא! וכך פוסק הראי"ה קוק:

 שבת הארץ מבוא סימן ד

רעין או פרי שהם בכלל נטיעה כלולים שני אופני הנטיעה: נטיעת עץ על ידי ענף ושורש הנשתל בקרקע, וגם על ידי ג
ה" לגבי איסור שביעית, כיוון ... נטיעה זו, שעל ידי גרעין או פרי, פשוט הוא שהיא נקראת "זריע מוציאים את האילן

 שהיא דרך זריעה, ולא דרך נטיעה .... ומקשה שפיר "הא דאורייתא והא דאורייתא"

                                                 
מדוע אין בכך איסור זמירה, שאיננה יוצרת דבר חדש? זו שאלה נפרדת. המנחת חינוך רק מצביע על כך שאין ללמוד את  –כאמור, יש מקום לשאול  1

 הנטיעה מן הזריעה.
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במקומות בהם משמע שהנטיעה אסורה מן התורה, הכוונה היא לזריעת זרע הפרי. במקומות בהם משמע 

 שהאיסור הוא מדרבנן מדובר בנטיעת ייחור או שתיל.

 כך: ברם, החזון איש חולק על

 איש סימן יז אות כ חזון

אמר בגיטין נג ע"ב דנטיעה דאורייתא, על כרחנו נטיעה בכלל זימור. ואפשר דהוי בכלל אין מזהירין מן הדין, ולפיכך 
( ד, א) פאה ירושלמי וכדאמר, זורע חשיב לא גרעין נוטע דאף ונראהאין עונשין על הנטיעה, אף על גב דהוי דאורייתא. 

 '.זרעים קרוים אינם אילן זרע'

 החזון איש אומר שני דברים:

 איננה כלולה באיסור זריעה.בקרקע גרעין הטמנת  .א

אם אסור לשפר את העץ על ידי הסרת ענפים מסוימים, ודאי שאסור  – מירהנטיעה ודאי כלולה באיסור ז .ב

להכניס אותו לקרקע ממנו הוא יינק ויצמח! ברם, לא לוקים על כך מפני שלא לוקים על איסורים 

 הנלמדים בקל וחומר.

 ווזנר משיג על דבריו: שמואל הרב

 שו"ת שבט הלוי חלק ג סימן קנח
דלשון הרמב"ם כאן משמע להדיא דלא הוי דאורייתא כלל, , צע"ג ....ודברי קדשווראיתי בחזון איש שביעית סי' י"ז 

ובכללא  ,והוא הוא ,דנוטע הוא יותר נוטע מזומר ,אולי לא הוי בכלל אין מזהירין , אם כןועוד אם בא מדין זומר
דהתורה מיעטה  ,אתילא ל וחומר גם בק ואם כן ,הוא הני ד' אין אידך לא ירת הכתובדגזל כרחך אלא ע !דזומר הוא

 אותן

הרב ווזנר אומר שממה נפשך: אם התורה אסרה רק את ארבעת אלה, כיצד ניתן לדרוש קל וחומר? האפשרות 

היחידה היא קל וחומר האומר שהמלאכה כלולה ממש במלאכה המוזכרת בתורה. אם היא כלולה ממש, אין 

 2מקום לפטור מצד "אין עונשים מן הדין".

 

 יוון אחר:המהריט"ץ מציע כ

 שו"ת מהריט"ץ החדשות סימן קעו 

 לנו היה. התורה מן פטור יהיה גפן נוטע אמאי, בלאו עובר הגפן את דזומר יוןכ ...לדבר ודעת טעם טוב לתת צריך
 ?הוו באילן דתרויהו דזומר וחומר למק התורה מן שחייב לומר

 אילנות או הגפנים את זומר וכן, השמיטה בשנת ממנה שנהנה דבר הוא דזריעה הוא שהטעם ד"נלע ראההנ אמנם
 ולכך ,נטיעתו יגדל אשר עד השמיטה בשנת ממעשיו נהנה אינו נוטע אמנם. עובר ולכך, השמיטה בשנת ממעשיו נהנה

 הנטיעה על גם גזרו סופרים מדברי אמנם. תורה גזרה לא

במה שונה הנטיעה מהזריעה ומן הזמירה? המהריט"ץ מסביר שהזמירה משפרת את היבול של אותה השנה. 

גם זריעת שדה הלבן מצמיחה את תבואת אותה השנה. את פירות הנטיעה של שנת השמיטה יאכלו רק 

 מהן בשמיטה עצמה. שייהנוכעבור זמן רב. לפי שיטה זו, התורה אוסרת רק מלאכות 

 לסיכום:

 הגמרא במסכת גיטין אכן משמע שהנטיעה אסורה בשביעית מדאורייתא.מן 

לכאורה איסור הנטיעה מדאורייתא יכול להתבסס על אחד משני דברים: א. הנטיעה דומה לזריעה, שכן היא מחברת את הצמח 

 לקרקע. ב. הנטיעה היא לכל הפחות כזמירה: הזמירה משפרת את העץ, ובודאי שהנטיעה היא צורך הרבה יותר בסיסי לעץ. 

                                                 
חר, הרי הרחבה קטנה בנושא של קל וחומר: ישנם שני סוגי קל וחומר: האחד מצביע על מאפיין מסוים של דין, וקובע שאם מאפיין זה יותר קיים בדין א 2

 שיש להשוות את שני הדינים, למרות שמכל בחינה אחרת הדין השני שונה לחלוטין.
אשר הזמירה. במקרה זה לקחנו מאפיין מסוים: ההשפעה על העצים, קבענו אותה כמאפיין האוסר לדוגמא: ניתן לטעון שהשקיה יותר משפיעה על העצים מ

 את הגיזום, ושאלנו אם במצבים אחרים בהם מאפיין זה עוד יותר קיים יש לאסור באופן דומה.
דבר האסור כלול בדבר השני. הדוגמא הקלאסית לסוג השני ניתן לקרוא "בכלל מאתיים מנה". המשמעות היא שאיננו מצביעים על מאפיין מסוים. אותו ה

רה לכך היא פתיחת בור חפור לעומת חפירת בור. חפירת הבור כוללת את פתיחתו, כך שאם חייבים על הפתיחה, ודאי שחייבים על החפירה, שכן החפי
 כוללת את הפתיחה.

לקבוע שהפעולה השנייה אסורה. אך אין בה די בכדי לחייב עונש. ברם, את כאשר אומרים שאין עונשים מן הדין, האמירה היא: אמנם זיהוי המאפיין מצדיק 
זיהוי של  זאת ניתן לומר רק על סוג הקל וחומר הראשון, שכן שם מרחיבים מאפיין מסוים להחלת איסור חדש. בסוג השני אין מאפיין מסוים: יש בסך הכל

 הדבר האסור כולו במקום אחר!
בא: אם החזון איש מתכוון לחייב בגלל מאפיין דומה מסוים, היינו מרבים מאפיינים רבים. אך למדנו ביחידה הקודמת הרב ווזנר אומר כאן את הדבר ה

מקום  שהתורה פירטה אבות ותולדות כדי שלא נעשה את זה. אם טענתו היא שהנטיעה כוללת את הזמירה, ודאי שלוקים על כך. כך או כך, במקרה זה אין
 תאסר בקל וחומר, ומצד שני לא ייענשו מן הדין. לטענה שמצד אחד הנטיעה
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מחלוקת אם ר"ת, החולק  2יתא משתי הסיבות הללו. למדנו ביחידה הר"ש משנץ, לדוגמא, אומר שהנטיעה אסורה מדאורי

 עליו, מתכוון שאין בנטיעה איסור תורה, או שאיסור זה אינו חל בתוספת שביעית.

 ברם הרמב"ם פוסק שאין לוקים על נטיעה, אלא מקבלים מכות מרדות.

רה מן התורה מהפסוק "שבתון יהיה לארץ", ערוך השלחן מיישב שאכן הנטיעה אסורה מדאורייתא, ככל עבודה אחרת האסו

 אך אין לוקים על לאו זה.

, שבוודאי אסור מן התורה ככל בקרקע גרעין של עץהטמנת המנחת חינוך מבחין בין נטיעה, המחברת עץ קיים לקרקע, ובין 

 זריעה אחרת. כך גם פוסק הראי"ה קוק.

מסיק שאין נחשבת הלכתית שונה מזריעת תבואה, ולכן בקרקע גרעין של עץ הטמנת מראה שבסוגיות אחרות  שהחזון אי

ברם, הוא אומר שיש איסור תורה בנטיעת עץ, קל וחומר מזמירה. אך אין לוקים עליה, מפני  גרעין.בהטמנת האיסור זריעה 

 שאין לוקים על איסורים הנלמדים מקל וחומר.

ן דורשים איסורי שמיטה נוספים מקל וחומר. ואם הנטיעה הרב ווזנר דוחה את הטענה. אם מדובר בקל וחומר, למדנו שאי

 כוללת את הזמירה, ודאי שלוקים עליה!

הזמירה משפרת את היבול של אותה השנה. גם זריעת שדה הלבן מצמיחה את תבואת אותה  המהריט"ץ מחדש כיוון אחר:

מהן  שייהנו, התורה אוסרת רק מלאכות השנה. את פירות הנטיעה של שנת השמיטה יאכלו רק כעבור זמן רב. לפי שיטה זו

 בשמיטה עצמה.

 

 זריעה בתוך הבית

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ערלה פרק א הלכה ב

עשר תעשר את כל "דכתיב  ,אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשרות :רבי יוחנן בשם רבי ינאי
שדך לא תזרע וכרמך לא "וכתיב  ",ושבתה הארץ שבת לה'"דכתיב  ה,. ובשביעית צריכ"תבואת זרעך היוצא השדה

 "תזמור

רבי ינאי אומר שאילן שנטע בבית פטור מן המעשרות, מכיוון שאי אפשר לומר שהוא יצא מן השדה. לגבי 

 השביעית נותר ספק. הראי"ה קוק מסביר את הספק:

 שבת הארץ קונטרס אחרון אות ג
תה" בפני עצמה קיימא, אז עובר בעשה כשעובד במה שנטוע בתוך הבית. הספק הוא ... אם נאמר שמצוות עשה ד"ושב

אבל אם נאמר דעשה זו נאמרה לעניין לא תעשה שבא אחריו ... מצוות עשה דשביתת הארץ היא דווקא ב"שדך .... 
 כרמך"

. , בכל מקוםמצד אחד, בניסוח העשה נאמר "ושבתה הארץ", לכאורה דבר הכולל את הארץ כולה –כלומר 

צד שני, בפירוט האיסורים נאמר "שדך" ו"כרמך". אם העשה עומד בפני עצמו, לכאורה יש איסור עשה גם מ

בעבודה על מה שבתוך הבית. אך אם העשה מקדים את הלאו, גדריהם כפופים זה לזה, ואם כך "שדך" 

 הלאו, אלא גם את העשה.את ו"כרמך" מגביל לא רק 

 

ההכרעה למעשה תלויה אם מדובר בספק דאורייתא או דרבנן, כפי בירושלמי השאלה נותרת ספק. לכאורה 

 שכותב רבי ישראל משקלוב:

 דכפאת השולחן בית ישראל סימן כ אות 

אילן שנטעו בתוך הבית הרי זה ספק אם נוהג בו כל דיני שביעית ... והאחרונים הכריעו דשביעית בזמן הזה דרבנן, 
 ולפי זה האיבעיא לקולא

 ולק על כך:ברם, החזון איש ח

 חזון איש שביעית כב א

ועיקר היסוד של פאת השלחן להקל בספיקא, לדידן אינו מוכרע, דיש לומר: כיוון שעיקר הספק בדאורייתא, ואזלינן 
 לחומרא, ממילא גם לדידן אזלינן לחומרה

ו פאת השלחן מניח שהספק נשאר פתוח, ואם כך יש להכריע בו באופן שונה כאשר השמיטה דאורייתא א

 דרבנן.
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החזון איש מבין שיש ספק כיצד ללמוד את הפסוקים. עקרונית השמיטה היא מדאורייתא, ולכן יש להכריע 

שגם זריעה בתוך הבית אסורה מן התורה. אחרי שכבר הכרענו כך, ממילא אסור לזרוע או לנטוע בתוך הבית, 

 גם בעת שהשמיטה נוהגת מדרבנן.

 ניתוק מהארץ

לה על כל הארץ, בין אם זה ששבת הארץ ח הציעו ללמוד מהפסוק "ושבתה הארץ",בחלק הקודם, הירושלמי 

 בתוך או מחוץ לבית.

האם זריעה בעציצים תהיה שונה מזו? העציץ אינו שדה או כרם, ועל פניו גם אינם חלק מן "הארץ". לכאורה 

 מדאורייתא אין איסור

 אות ד שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מא

בשו"ת נחפה בכסף ח"א יו"ד סי' ה' ובס' שדה הארץ ח"ג יו"ד סי' כ"ח כתבו לאסור  :3נקובזריעה בעציץ שאינו 
ובאמת  מות ומעשרות.זריעה בעציץ שאינו נקוב בשביעית. והנה עיקר טעמייהו הוא משום דקא מדמי שביעית לתרו

 ,לל גזירות חכמים זו לזונראה שאין לדמות כ... מכל מקום גזרו איסור באינו נקוב אטו נקובמצינן שגם בכלאים 
 ,וכלאים שנוהג בכל השנים גזרו מות ומעשרותשדוקא בתרו ... וצ"ל אחרי שלא בכל מקום גזרו אינו נקוב אטו נקוב

אמנם מדברי כל הראשונים במס' ....  שביעית שהיא רק משבע שנים לשבע שנים ם כן הכי נמיערלה, וא ה שאין כןמ
דהטומן את הלוף בשביעית דמיירי דוקא בעציץ שאינו נקוב משמע שרק הטמנה  גיטין ז' ע"ב שפירשו את התוספתא

כל מקום מ ,דאסור מהרדב"ז הדאף שמביא ראי ן איש,חזו פרלסנטרס אחרון הוא דשרי הא זריעה אסור, וראיתי בקו
 נוטה הוא עצמו להקל בזה 

ץ או חרס יש לו על מה לסמוך אם הוא של עדהזורע בבית בעציץ שאינו נקוב אף  )החזון איש( ובסוף דבריו מסיים שם
 .עוצ"

הגרש"ז פותח בדיון אם נכון לגזור על עציץ שאינו נקוב שמא יזרעו בעציץ נקוב בשביעית. הנחת העבודה של 

 כולם היא שאין איסור תורה בזריעה בעציץ שאינו נקוב, הדיון מראש הוא על גזירות.

שכאלה, אך יתכן שהגזירות נאמרו רק על מצוות החלות בכל אמנם לגבי תרומות ומעשרות ועוד יש גזירות 

אין צורך ושמיטה, החלה פעם בשביעית, עת. על מצוות זמניות כמו ערלה, שאיסורה הוא לטווח קצר בלבד, 

 לגזור, מכיוון שאנשים ישימו לב לייחודיות של תקופת האיסור.

בכך שהחזון איש מקל כאשר שני הדברים  למעשה הגרש"ז מביא מחלוקת בין האחרונים בנושא. הוא מסיים

, ספק נוסף. לאור שתית הספקות, החזון איש בעציץ שאינו נקוב , שיש בו ספק,מצטרפים: זריעה בתוך הבית

 אך מותיר גם את הדין הזה בצ"ע.נוטה להקל, 

  חידוד הגדרות עציצים נקובים ושאינם –הרחבות 

 :בבית בשמיטההשלכה מעשית מאוד היא ביחס לטיפול בעציצים ש

 82שמיטה )הרב יוסף צבי רימון( עמוד  –הלכה ממקורה 
לסיכום הטיפול בעציצים בשבת: בקומת קרקע ראוי לשים תחתית )שאינה של חרס( מתחת לעציץ, וכך העציץ נחשב 

 מנותק מן הקרקע, וניתן לטפל בו כרגיל. בקומות גבוהות יותר: ניתן לטפל בעציץ כרגיל גם ללא תחתית.

 27ערה שם ה

הטיפול באדניות: אם יש אדנית המחוברת לבניין עצמו, הרי שהיא תחשב כבית )בתנאי שיש מעליה גג(, אך לא 
ה יש מקום תיחשב כעציץ, כיוון שהיא מחוברת לבניין. לכן יהיה צורך להחמיר ולא לזרוע בה בשמיטה )לעניין השקי

 עט ולהשקות רק כדי קיום הצמח(לדון להקל, אבל רצוי למ

 לסיכום:

בירושלמי דורשים שאילן הנטוע בבית פטור ממעשרות, שכן בפסוקים העוסקים במעשרות נאמר "היוצא השדה". לגבי 

שמיטה מתלבטים, שכן מצד אחד נאמר שהשביתה כוללת את הארץ כולה. מצד שני, התורה אומרת שהמשמעות היא ש"שדך" 

 לא תזרע, לכאורה איסור זה אינו חל על הבית.

 לחן אומר שמכיוון שבירושלמי שאלה זו נותרה בספק, ובזמן הזה השמיטה דרבנן, זהו ספק דרבנן ויש להקל בו.פאת הש

איש חולק. הוא מסביר שהספק עקרונית הוא ספק דאורייתא, שנותר בספק ולכן הכרעתו לחומרה. גם אם בזמן אחר החזון 

 השמיטה נוהגת מדרבנן, הספק כבר מוכרע לחומרה.

                                                 
 אם העציץ נקוב, ההלכה מתייחסת אליו כמחובר לקרקע, ראה בהרחבות. 3
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 מהארץניתוק 

אוסרים זריעה בעציץ שאינו נקוב )כלומר, המנותק לגמרי )שדבריהם הובאו לעיל ע"י הגרש"ז( בנחפה בכסף ובשדה הארץ 

מהארץ( בשביעית, מתוך השוואה לדיני תרומות ומעשרות. הגרש"ז מסביר שודאי שאין חיוב תורה באף אחד מאלו, השאלה 

 צמחים שיש להם קשר עם הארץ. היא אם נכון לגזור על עציץ שאינו נקוב משום

מהו השיקול לגזור על תרומות מעשרות וכלאיים? שהלכות אלו נוהגות בכל השנים. על ערלה לא גזרו, מפני שהיא נוהגת רק 

הגרש"ז אומר שאם כך, הגיוני גם לא לגזור על שביעית, הנוהגת פעם בשמיטה. למעשה בשנים הראשונות של קיום הצמח. 

 ון איש שניתן להקל בצירוף הספקות: עציצים בתוך הבית, שיש ספק ספקא אם גזרו עליהם.הוא מביא בשם החז

למעשה הפוסקים מקלים בעציצים בבית המנותקים מן הקרקע. אם מדובר באדניות המחוברות לבניין, יוותר ספק אחד, ועל כן 

 חמיר.יש יותר מקום להבמקרה זה 

 

 

 הזזת עציצים בשביעית

 בת דף פא עמוד ב תלמוד בבלי מסכת ש
מיחייב  -אמר אביי: פרפיסא, הואיל ואתא לידן לימא ביה מילתא; היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יתדות 

 חייב משום נוטע -משום תולש, היה מונח על גבי יתידות והניחו על גבי קרקע 

 רש"י מסכת שבת דף פא עמוד ב

 עציץ נקוב שזרעו בו -האי פרפיסא 

 שאסור להרחיק או לקרב את העציץ לארץ. הרחקתו נחשבת כתלישה, וקירובו נחשב כנטיעה.אביי אומר 

 הרמב"ם פוסק שפעולה זו נחשבת כזריעה, ואסורה מדאורייתא בשבת:

 הלכה ד רמב"ם הלכות שבת פרק ח

גבי יתדות תה על יגבשושית של עפר שעלו בה עשבים הגביהה מעל הארץ והניחה על גבי יתדות חייב משום תולש, הי
 והניחה על הארץ חייב משום זורע

גבשושית עפר. אך לכאורה העיקרון זהה: הרחקת הדבר )עציץ,  –הרמב"ם מפרש את המילה 'פרפיסא' 

גבשושית( עליו או בו צומח משהו, מהארץ, היא כזריעה ממש. אם כך, יש לבחון אם זריעה באופן זה אסורה 

בשמיטה. ברם יש לציין שאף זה אינו הכרחי. הרמב"ם אומר שחייב 'משום' זורע. הרמב"ם כותב גם על 

 ייב כתולדת זורע. אם מדובר בתולדה של זריעה, אין בכך איסור דאורייתא.המשקה את הזרעים שח

 ברם, מסיבות שונות, רש"י מבאר שאביי אינו מתכוון שיש בכך איסור תורה:

 רש"י מסכת שבת דף פא עמוד ב

 לי נראה דהאי חייב לאו דווקא, אלא אסור משום דדמי לתולש

אות אחרות בהן נאמר בגמרא 'חייב' ואף על פי כן ברור אמנם כתוב בגמרא "חייב", אך רש"י מציג דוגמ

 שהכוונה היא לאיסור דרבנן.

  שיקוליו של רש"י לפטור את המרחיק ומקרב את העציץ מהארץ –הרחבות 

אם כך, ביחס לשמיטה לפי רש"י ודאי שאין בכך איסור תורה. לפי הרמב"ם יש לבחון אם הכוונה היא שיש 

 יש מקום לדון אם פעולה זו אסורה בשביעית, או שזו תולדה של זורע.בכך מלאכת זריעה ממש, ואזי 

בהרחבות הסברנו מדוע רש"י סובר שאין בפעולה זו איסור דאורייתא של זורע. הצגנו שם את פתרונו של 

המגיד משנה, ממנו עולה שהרמב"ם אכן סובר שהרמת העציץ והורדתו הם איסור תורה ממש. ברם יש לציין 

 ם מגבילים את דברי הרמב"ם:שפרשנים אחרי

 אור שמח הלכות שבת פרק ח הלכה ד

פירש, דווקא בגבשושית של עפר, שכשהיא מונחת ע"ג עפר בטילה היא להעפר, וגדילה מלחלוחית העפר, ולכן כי 
 מיעט יניקתה חייב

א, האור שמח אומר שהרמב"ם היה מבחין בין גבשושית, שהיא ממש חלק מהקרקע, ודברים אחרים. לדוגמ

 לשיטתו יצא שהרמב"ם יודה שאין איסור תורה בהרמת עציץ מהארץ.
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 מרכבת המשנה )חעלמא( הלכות שבת פרק ח הלכה ד

מה שנראה לענ"ד ביישוב דברי רבנו דדוקא בהגביה מעל הארץ והניחה על גבי יתדות שיהיה מונח כן יום או יומים 
וחוזר ומניחו על גבי הקרקע לית בי' משום תולש דבזמן הוא דהו"ל תולש שמבטל היניקה משא"כ במגביה לפי שעה 

 מועט עודנו באבו לא ייבש

 מרכבת המשנה אומר שהרמב"ם אינו מדבר על הזזה זמנית, אלא קביעת הגבשושית במקום שונה לאורך זמן.

מבחינת הלכות שמיטה תתכן לשיטתו נפקא מינה גדולה: גם אם נסיק מדברי הרמב"ם איסור על הזזת 

ם בשמיטה, האיסור יהיה לקחת את העציץ ממקום בו הוא אינו יונק מהקרקע, וקביעתו במקום בו הוא עציצי

יונק מהקרקע, באופן קבוע. אך הזזה לזמן קצר תהיה מותרת גם לפי שיטה זו )לפחות מדאורייתא(. זאת 

עובר על איסור לעומת העולה מדברי המגיד משנה, ממנו משמע שאם מרים עציץ מהארץ וחוזר ומניח אותו 

 תורה.

 

 הגרש"ז דן בצדדים הללו:

 אות א שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מא

בדעת הרמב"ם דעציץ נקוב מוגבה באויר חשיב לגמרי כתלוש, אסור להגביה עציץ נקוב מן הארץ ב המגיד לשטת הר
וכשחוזר  ,נעשה תלוש מיד כשהגביהו ם כןוא ...דהא עציץ נקוב הרי הוא כארץ  ,קרקע ל גביולחזור ולהורידו ע

 זורע או נוטע יהלה ומורידו הו
דבר המפסיק בין הנקב ואויר  ל גבישלא להורידו על הארץ אם הוא עומד ע לי עלמאזהר אליבא דכוייש לה כן וכמו

 הקרקע
ע כיון דלא עביד מידי בגוף הקרק ,ין שביעיתיואף שמסתבר דלענמן הזה ... ואף גם זה צ"ע אם יש לחוש בשביעית בז

 אין זה זורע ממש אלא תולדה
 ,אפשר דאסור מדרבנן ,קרקע ל גביכיון שמשביח ודאי את הזרעים בפעולה זו שהוא מעמידם ע כל מקוםאבל מ....

 דלא גרע מעושה בתים לצל וכדומה

 בהמשך הגרש"ז נוטה לדברי מרכבת המשנה:

לה מן הארץ יעדיין לחיות מן הלחות ששאב תחן דבשעה שהוא מגביהו יכול הוא ודכיו ,אכן נראה לצדד בזה לקולא
הארץ, ולא יהיה מורגש בו שום קלקול אלא לאחר שישהה ויעמוד שם זמן רב, לכן  ל גביו עיכאילו הוא עומד גם עכש

נראה שבתוך  כל מקוםמ ... חשיבא כאוקמא אילני דשרי ,שבאה למנוע הפסד ,קרקע ל גביאפשר שפעולת ההורדה ע
 יר להקל בית מקורה אפשר שפ

כאמור, לפי רש"י נראה קשה לאסור את הרמת והורדת העציצים. בשיטת הרמב"ם הגרש"ז אומר שלכאורה 

לפי המגיד משנה יהיה אסור להרים ולהניח עציצים כלל, ואילו לפי השיטות האחרות האיסור יהיה רק 

 וכך ליצור יניקה חדשה.להעביר ממקום בו העציץ היה מנותק מהארץ לאורך זמן ולהניחו בסמוך לארץ, 

ברם גם בזה הוא מתלבט. יתכן ואיסורי שביעית הם רק במלאכות הנעשות בגוף הקרקע ממש. גם אם 

המלאכה אסורה מדרבנן, יתכן ויש בכך הצלה של הצמח, ואזי יהיה זה בגדר אוקמי. למעשה ברור לו שניתן 

 תר בספק.להקל אם מדובר במקום מקורה, ולגבי מקום שאינו מקורה הוא נו

 בהמשך התשובה הוא מציע הצעה מעשית למי שרוצה להזיז עציץ בשביעית:

 שם אות ג

מסתבר  י האי גוונאדבכ ,ומיהו נראה דכשצריך להעתיק דירתו למקום אחר יוכל להעבירו מוגבה מן הארץ י' טפחים
 והרוצה להחמיר עד שיצא הספק מלבו יהדר לסתום את הנקב ...דשרי 

  ש יתרון להזזת העציץ מעל י' טפחים?מדוע י –הרחבות 

 

 במילואים על תשובה זו נוסף חלק, בו הגרש"ז אכן מכריע לקולא:

 מילואים והשמטותשם 

ן ווכיו ,בענין הוצאת עציץ נקוב מבית מרוצף על קרקע שמחוץ לבית, נלענ"ד דשביעית לא דמי לשבת דחשיב כזורע
ן כלל לשינוי הצמיחה שפיר שרי, ואף על ולכן כל שאינו מתכו ,דכללא הוא דלא אסרו רבנן אלא "עבודת שדה וכרם"

ן שלמעשה אין רגילים היום לעשות כן להשבחת וכיוכל מקום מ ,גב שמהקרקע הם יונקים יותר ממקום מרוצף
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י האי גוונא וגם ידוע שרגילים לשנותם ממקום למקום בגלל סדרי הבית או צורך אחר, לכן כמו דשרי בכ ,היניקה
 ובפרט כשגם ניכר שאין כוונתו כלל להשבחת היניקה  .ןוכך גם זה מותר כשאינו מתכו ,ודות דרבנןהרבה עב

 הרב טיקוצ'ינסקי מקל בצורה יותר מוחלטת:

 ספר השמיטה פרק ח סימן א אות ו )עמוד צו(

עציץ נקוב מעל עציץ נקוב זרוע שאינו עומד על הארץ, אם מותר להניחו על הארץ בשביעית, כמו כן אם מותר להגביה 
הארץ ולהניחו שוב על הארץ: לענ"ד איסור תורה בודאי ליכא, דהא אפילו אם זורע בעציץ נקוב לא ברירא כלל אם 
יש איסור תורה, מכל שכן כשאינו זורע, אלא מניח כלי נקוב זרוע אפילו איסור דרבנן דומני שאינו .... הגם דבשבת 

שום תולש ואחת משום זורע, כבר אמרנו ששאני שבת שהצווי על האדם, לא כהאי גוונא .... חייב על זה שתים, אחת מ
כן שביעית שמצווה שהארץ תשבות, וכשמגביה עציץ נקוב וחוזר ומניחו על הארץ אין כאן לא איסור תולש ולא איסור 

 זורע, איסור תולש ודאי ליכא דהתלישה בשביעית כשהיא לעצמה אין בה איסור... 

 הוא מפרט את הסברא והעיקרון בחלק אחר של הספר:כפי שנרמז בדבריו, 

 )עמוד טו( 1ספר השמיטה פרק ג סימן א הערה 
מכיוון שלדיני קדושת שביעית לא הזכירו חכמינו ז"ל ורבותינו ז"ל מדיני עציץ, חשבו כמה רבנים ומחברים אחרונים 

עית. בדין שבת אמרו: היה מונח על שמסתמא דומה דין שביעית לדין שבת. והנראה שיש הבדל גדול בין שבת לשבי
גבי קרקע והניחו על גבי יתדות חייב משום תולש היה מונח על גבי יתדות והניחו על גבי קרקע חייב משום זורע ... 
ואילו בשביעית חיוב תולש ודאי ליכא, תלישה כשהיא לעצמה איננה אסורה, דהא כתיב "והייתה שבת הארץ לכם 

ם לא קוצרים ותולשים ... וגם משום זורע ליכא בכהאי גוונא בשביעית, דהוא אינו לאכלה", ואי אפשר לאכול א
מזריע בארץ, אלא שמניחו על הארץ, וגורם שאחר כך על ידי היניקה תתהוה מעצמה כמחובר, וכשמחזירו אין עושה 

 זריעה חדשה ....
בשביעית ... ואילו הייתי מחליט בדבר  ונצנצה במוחי אפשרות של סברא שאפילו בעציץ נקוב אין זה איסור דאורייתא

זה היה אפשר להתיר לגמרי הזורע בעציץ שאינו נקוב. אלא משום שלא קבעתי בזה מסמרות שיהא עציץ נקוב 
 מדרבנן, לכן הנחתי את החומרה בעציץ שאינו נקוב. אך על כל פנים לא להחמיר את כל החומרות של שבת

 ותר קיצונית:הרב טיקוצ'ינסקי מציע נפקא מינה עוד י

 ספר השמיטה פרק ח סימן א אות ו )עמוד צו(

והנראה עוד שגם אם מונח על הארץ עציץ שאינו נקוב ונקבו שעל ידי זה נעשה העציץ כמחובר לקרקע לגבי דיני קרקע 
 אין הנקיבה מעשה זריעה, זוהי רק גרמא

וא יונק בצורה טובה, לכאורה מותר אם מותר להעביר עציץ שאינו נקוב ממקום שאינו יונק כראוי למקום בו ה

גם לנקוב את העציץ ולשפר את יניקתו. לכאורה לכך הגרש"ז לא יסכים: הגרש"ז אומר שהעברת העציץ 

אסורה לכל היותר מדרבנן, ולכן אם אינו מתכוון לשפר את היניקה מתיר להזיז עציץ ממקום בו הוא יונק 

ה יותר. אך אם נוקב את העציץ בכדי לשפר את היניקה, בצורה פחות טובה למקום בו הוא יונק בצורה טוב

 הדבר אסור.

 העברה ממקום מקורה למקום שאינו מקורה

דיון דומה יש ביחס להעברת עציצים ממקום מקורה למקום שאינו מקורה, או לחילופין הסרת התקרה שמעל 

 העציץ:

 חזון איש שביעית סימן כב אות א
בשביעית{, אסור להסיר התקרה מעל הזרעים בשביעית דהוי תולדת זורע ]ולפי זה ואף למאן דמיקל }לזרוע בבית 

אף אם זרע אסור להסיר התקרה בשביעית[. ועוד, כשמסיר התקרה נמצא דעביד איסורא למפרע דהוי זורע על מנת 
 להסיר וזו זריעה גמורה

'ארץ'. אך אם לאחר מכן מסיר החזון איש אומר כך: מתירים את הזריעה בתוך הבית, מכיוון שזה מנותק מה

 את הגג, הרי זה חוזר ומחבר את הצמחים לארץ. אם כך ודאי שזה אסור.

 הגרש"ז חולק גם על כך:

 אות ג שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מא

נראה שאין לאסור הוצאת עציץ ממקום מקורה לשאינו מקורה בגלל  :העברת עציץ ממקום מקורה לשאינו מקורה
 השינוי מבית לשדה מפני שאין זה גורם רק שינוי בדין אבל לא חשיב משום כך עבודה
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הגרש"ז אומר שאין מקום להשוואה בין העברת עציץ ממקום שאינו יונק כראוי, להעברה ממקום מקורה 

שאינו נקוב משפיעה על גידול הצמח, ועל כן יש מקום לזהות בכך למקום שאינו. ההבחנה בין עציץ נקוב ו

זריעה האסורה בשביעית. לעומת זאת, ההבחנה בין צמח תחת תקרה ושאינו תחת תקרה היא שינוי בהגדרת 

'ארץ'. אך איזו פעולה נעשתה כאן? לא הייתה כאן פעולה של זריעה. פשוט התברר פתאום שהצמח הזה 

ץ', ואסור לזרוע בו. אך פעולת הזריעה לא נעשתה במקום הזה! לכן הוא אומר שאין נמצא במקום שנקרא 'אר

 מקום לאסור את העברת העציץ, או הסרת הגג.

 מכיוון שהוא אינו רוצה לחלוק לגמרי על החזון איש, הוא מציע הסבר לדבריו:

 הובכה"ג שגם בשבת הי ,יםמיירי בכה"ג שמשביח בכך את הזרע ,כ"ב אוסר להסיר תקרה מןבסי ן אישומה שהחזו
אסור משום זורע, אך מ"ש שם בפשיטות דהזורע בבית ע"מ להסיר אח"כ את התקרה דחשיב זריעה גמורה ואף בשנת 
ח' אסור להסיר, לענ"ד צ"ע דמ"מ בשעה שזרע נעשה כזורע בחו"ל ודעתו לקדש אח"כ את הקרקע בקדושת א"י, והיה 

שאין שמש ולא גורם תיכף במעשיו לשום השבחה דיש להסתפק אם יש נלענ"ד שאם הסיר את התקרה בלילה בשעה 
צ"ע אי הוי בגדר עבודה אפילו ביום וכ"ש בלילה, שגם לענין ...  בהסרת התקרה שחוצצת מפני השמש גדר של עבודה

שבת חשיב רק גרמא, ועכ"פ אם אין כוונתו להשבחת הזרעים הרי גם בשבת משכחת דבפתיחת חלון או דלת נכנס 
 בשביעיתוא הדין וה ,שרי לו הכייר או שמש שמביאים תועלת לגידול הזרעים שבתוך הבית ואפיאו

הגרש"ז אומר שלא יתכן שעצם הגדרת הצמח כנמצא ב'ארץ' בה אסור לזרוע הופך את פעולת הסרת הגג 

חים, לזריעה. לכן הוא מסביר שגם החזון איש מתכוון שמסיר את התקרה באופן שמביא יותר אור שמש לצמ

 ולכך בהחלט יש השפעה על גידול הצמחים.

 ברם, גם על כך הוא אומר שאם אין כוונה להשביח את הצמחים אין לאסור.

 כמובן שגם הרב טיקוצ'ינסקי מקל:

 ספר השמיטה פרק ג סימן א

 ו( ולדעתי אין לחוש גם להוציא עציץ מבית לחוץ
 ח( גם אין להחמיר לענ"ד מלהסיר הגג מעל הזרעים

 ם:לסיכו

במסכת שבת )דף פא ע"ב( אביי אומר שהרחקת וקירוב עציץ או גבשושית לאדמה עשויה להיחשב כתלישת או זריעת הצמחים 

 הגדלים עליו.

 האם יש לחשוש שהרמת עציץ והנחתו נחשבים כזריעה בשביעית? העלנו כמה וכמה שיקולים:

ר שככל ואיסור דרבנן זה לא הוזכר בהקשר לפי רש"י מדובר על איסור דרבנן משום שדומה לזריעה בשבת. מסתב .א

 של השמיטה, הוא אינו קיים.

אמנם הרמב"ם אומר שיש בכך איסור דאורייתא בשבת, והמגיד משנה אומר שבכל הרמה והנחה של עציץ נקוב  .ב

 בשבת יש איסור דאורייתא. אך רבים מפרשני הרמב"ם מבארים אחרת:

האור שמח מבחין בין גבשושית, הסמוכה ובטלה לארץ, שהרמתה והנחתה משפיעים משמעותית על קרבתה לארץ, 

 ובין עציץ, שגם כאשר הוא מונח על הארץ, חרף היותו נקוב, מושפע פחות מניתוק זה )וכן מהקירוב אל הארץ(. 

נחה הנעשים לאורך זמן )נפקא מינה מרכבת המשנה מבאר שיש הבדל בין הרחקה וקירוב קצרים לבין הרחקה או ה

 בשביעית להזזת העציץ ממקום למקום, שלשיטתו גם בשבת אינו אסור, קל וחומר שגם בשביעית לא יהיה אסור(.

הגרש"ז מעלה את השיקול שאם מדובר בפעולה שנועדה להציל את העציץ, ומסתבר שאין בכך איסור תורה, הדבר  .ג

 מותר משום 'אוקמי'.

שביעית מה שנאסר הוא עבודת שדה וכרם, כלומר מלאכות שיש בהן כוונה להשבחת הצמח. מי הגרש"ז אומר שב .ד

 שמזיז את העציץ אינו מודע לכך שבהזזה זו משפיע על היניקה, ולכן אין לאסור זאת.

הרב טיקוצ'ינסקי אומר שבשביעית התורה אסרה זריעה בלבד, לא שיפור של יניקה. בשבת כל שיפור אסור.  .ה

 ין הדברים כך.בשביעית א

 

בדומה לכך, החזון איש אוסר לפתוח את הגג שמעל צמחים בשביעית, מכיוון שבהיותם תחת קורת הגג הם נחשבים "בבית" 

 ולא "בארץ". פתיחת הגג הופכת את הזריעה שנעשתה בבית לזריעה בארץ.

ני השמיטה. אם לפתע צמח הופיע הגרש"ז אומר שזה לא יתכן. לגג אין השפעה על הזריעה של הצמח, אלא על חיובו בדי

במקום שאסור לזרוע בו, אין בכך איסור זורע. הוא ממשיך ואומר שככל הנראה כוונת החזון איש היא למציאות בה הסרת 

 התקרה תשפר את גדילת הצמח. ברם, גם על כך הוא אומר שאין מקום לאסור אם אין כוונה לשיפור.
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 זמירה

 ויקרא פרק כה, ד

 רמך לא תזמר:שדך לא תזרע וכ

הזמירה היא אחת מארבע המלאכות המפורשות לאיסור בפסוקים. אין מקום להתלבט אם היא אסורה מן 

 התורה. אך יש לברר את גדרה.

ר פעולות של חיתוך זמירה היא חיתוך ענפי העץ באופן המועיל לעץ. ברם, ביחידה הקודמת מצאנו מספ

 לעץ: ענפים המועילות

 קטן דף ג עמוד אתלמוד בבלי מסכת מועד 

תלמוד לומר: שדך לא כרמך לא, לא כל מלאכה שבשדך ולא  -מנין שאין מקרסמין, ואין מזרדין, ואין מפסגין באילן 
 אסמכתא בעלמא -מדרבנן, וקרא  -. ... כל מלאכה שבכרמך

 רש"י מסכת מועד קטן דף ג עמוד א

 היינו, זימור, אלא שקירסום שייך באילנות. -מקרסמין 
 מחתך ענפים יבשים ולחים, לפי שיש לאילן ענפים יותר מדאי. - מזרדין

 סומכים האילן שהוא רענן יותר מדאי. -מפסגין 

שימו לב לדברי רש"י: הוא אומר שהקרסום הוא הזימור! אם כך, מדוע יש צורך ללמוד מדרשת שדך וכרמך, 

לכאורה הסרת הענפים המיותרים, האם הקרסום אינו כלול באיסור זימור בלאו הכי? גם מזרדים הוא 

 המכבידים על האילן לשווא. האם זה לא כלול בזימור?

 הדברים קשים עוד יותר למסקנת הגמרא: אם מלאכות אלו זהות לזימור, מדוע הן אסורות מדרבנן בלבד?

 לפי רש"י לכאורה היישוב תלוי בתשומת לב לפסוק:

 ויקרא פרק כה, ד

 שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר:

 ש"י מסכת מועד קטן דף ג עמוד אר

 היינו, זימור, אלא שקירסום שייך באילנות. -מקרסמין 

רש"י מבין שהזמירה האסורה מדאורייתא היא בכרם של גפנים בלבד. פעולת הזמירה על "אילנות" אסורה 

 ן.מדרבנ

 מדוע? החזון איש אומר אמירה כללית:

 חזון איש שביעית סימן כא אות טו

ת בשינוי קל: כגון חרישה הויא אב, וחפירה ועידור תולדות, כמו כן הזימור של שאר האילנות חלוק העבודות משתנו
מזימור הגפן מצד טיב עבודתו ... נמצא דבצירת כל אילנות לעבודת האילן דאורייתא ולוקין עליה, וכן נטיעת כל 

 דרבנן –אילנות דאורייתא, אבל חיתוך ענפים 

 גי הרחבות של הדין:סו יהחזון איש מצביע על שנ

התורה אומרת שאסור לקצור )דגן( ולבצור )ענבים(. מי אמר שאסור לקטוף תפוזים? התשובה היא שאין 

. לכן איסור קטיף כלול באיסור בציר. לעומת זאת, יש הבדל תפוזיםהבדל איכותי בין בצירת ענבים לבין קטיף 

 המטרות שונות, וסביר שגם הפעולה עצמה שונה. ברור בין חרישה לצורך היבול לבין חפירה לצורך הקרקע:

החזון איש אומר שהקרסום לזימור הוא כמו החפירה לחרישה. הדברים נראים לנו דומים, אך יש כאן איכויות 

 שונות.

 המודל מובן, אך המציאות איננה. מהו ההבדל האיכותי בין קרסום לבין זימור?

 של זמירה, גם ביחס לגפן עצמה: הרב קוק אומר שהבירור שלו העלה סוגים שונים

 שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן סז

הזמירה, כפי מה שהיא מורגלת בימינו בגפנים המורכבים, איננה אותה הזמירה שהיתה נוהגת בימים הראשונים, 
ו חלקים וכמו שנוהגים הערבים עד הנה לזמר את גפניהם הגדלים פרא בלא הרכבה, שהם חותכים ראשי הענפים א

אבל מה שנוהגין בגפנים  .נה של מלאכה זו היא פשוט להוסיף פירות הגפןומהם, ומניחים חלקים גדולים. והכו
ונת זמירה זו להוסיף פירות, כי יודעי דבר אומרים, ואין כ ,המורכבים לחתוך את כל הזמורות עד סמוך לגוף האילן

ל דת הפירות שעשו עיים, יעשו בשנה זו פירות הרבה יותר ממשאם יונחו הגפנים בלא זמירה, ויהיו להם ענפים ארוכ
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-לוח הענפים יוכחש הרבה האילן, ובמשך זמן קטן ייבש לגמרי, עליבוי הפירות ושיר ל ידיזמירה הנהוגה, אלא שע ידי
 ונת זמירה זו בעיקרה היא לאוקמי אילנא שיעמוד חי, כפי טבע גידולווכן כ

מן התורה היא הזמירה שנועדה לגרום לפירות רבים לצאת בטווח  הראי"ה קוק אומר שהזמירה האסורה

קצר. זמירה זו מקבילה לאיסור זריעה, שמטרתה יצירה של צמחיה חדשה. הזמירה השנייה היא הסרת 

הענפים המכבידים על העץ. זמירה זו היא טיפול בעץ לטווח ארוך. מדבריו עולה שזמירה מהסוג הזה אסורה 

 מדרבנן בלבד.

וזו כוונת החזון איש. כשם שיש חפירות שונות בקרקע, שהאחת )חרישה( אסורה מן התורה והאחרות יתכן 

אסורות מדרבנן, כך חיתוך הענפים: אם הוא נעשה באופן שיגרום ליבול נוסף לצאת, יהיה בכך איסור תורה, 

 ואם הוא נעשה רק באופן המקל על האילן, הוא אסור מדרבנן בלבד.

את הזמירה ביחס לענבים בצורה ייחודית? מסתבר שזמירה באופן שמייצר יותר יבול  מדוע התורה אוסרת

פחות שכיחה ביחס לעצים אחרים. יתכן ואכן אם נמצא עצים נוספים בהם נעשית ממש אותה פעולת זמירה, 

 היא תהיה אסורה מן התורה גם בעצים אלו.

 

. לדוגמא: הרשב"ם ם לבין זמירת עצים אחריםראוי לציין שישנם ראשונים שאינם מבחינים בין זמירה בכר

במסכת בבא בתרא )דף פ ע"ב( אומר שקציצת השקמה אסורה מדאורייתא מפני שנאמר "לא תזמור". מדבריו 

 עולה שהוא סובר שאסור מן התורה לזמור כל עץ.

  הרמב"םשיטת  –הרחבות 

 לסיכום:

 אוסרים את הקרסום והזירוד מדרבנן.בתורה הזמירה מפורשת לאיסור. במסכת מועד קטן )דף ג ע"א( 

 רש"י מבאר שהזמירה שאסרה התורה היא בכרם של גפנים בלבד.

לא ניתן להצדיק הבחנה החזון איש אומר שלכאורה יש הבדל באיכות המלאכה והשפעתה על הגפן ועל עצים אחרים. אחרת 

 ביניהם.

סוגי זמירה: האחת מיועדת לגרום ליותר ענבים לצאת  הרב קוק מרחיב את העניין. בהתייעצות עם חקלאים, הוא זיהה שני

באותה השנה, והשנייה נועדה להגן על העץ מהתפשטות שהעץ אינו יכול לעמוד בה. נראה שהוא מבין שהזמירה הגורמת 

ורה לריבוי פירות היא האסורה מן התורה )וקיימת בגפן באופן ייחודי(, וגזם של עצים אחרים, המשפרים את בריאות העץ, אס

 מדרבנן בלבד.

 יש לציין שמהרשב"ם )במסכת בבא בתרא( משמע שאינו מבחין בין זמירה של גפן ושל עצים אחרים.

 

 

 זמירה בשינוי וכוונת המלאכה

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

ריך. אמר להם: חזייה לההוא גברא דהוה כסח בכרמי, אמר להן: כהן וזמר? אמר לו: יכול לומר לעקל בית הבד אני צ
 הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות

 

 רש"י מסכת סנהדרין דף כו עמוד א
 זומר כרם. -כסח 
 דדורתא, וצריכא לבית הבד לקשור את תפוח הזיתים כשעוצרין אותן בקורה. -עקל 

 לבו יודע אם לעקל נתכוין או לעקלקלות. -הלב יודע 
 לעבור על הדת. -לעקלקלות 

 עמוד א חברותא סנהדרין דף כו
חזייה ראה ריש לקיש, לההוא גברא לאיש אחד, דהוה כסח בכרמי, קוצץ זמורות גפנים יבשים, ואסור לעשות כן בשביעית, 

 שהוא תולדה של זורע. שיש בכך תועלת לגידול הגפנים.
 ביעית.מחה ריש לקיש, ואמר להן, לרבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק: כהן וזומר! זהו כהן שזומר בש

אמרו לו רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק לריש לקיש: יכול הזומר לתרץ עצמו, ולומר שאינו זומר לצורך עבודת 
האדמה, אלא לעקל בית הבד אני צריך את הזמורות, לצורך עבודת בית הבד, לעשות מהם חבלים לקשור את קיבוץ הזיתים 

 וזה אינו תולדה של זורע, ומותר בשביעית.בעת שמטעינין עליו קורה לסחוט אותם. 
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הגיב ריש לקיש על דבריהם ואמר להם: הלב יודע אם עושה כן לעקל, או לעקלקלות לעבור על איסור שביעית. ]כלומר, שהפריזו 
 על המדה בלמדם זכות על עוברי עבירה[.

ללמד עליו זכות, שמא הגמרא מספרת שאדם זמר בכרם בשביעית. רבי חייא ורבי שמעון בן יהוצדק בקשו 

הוא זקוק לעצים, ואינו זומר לצורך הכרם. לכאורה עולה שאם עושה מלאכה, אך מטרתו שונה מהמטרה 

 המוגדרת בתורה, היא מותרת. בעלי התוספות מקשים על כך:

 תוספות מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

 :דהכי אמרינן פרק כלל גדול ,הוה משביח הכרם כל מקוםמ ?מה בכך כל מקום,וקשה דמ -לעקל בית הבד אני צריך 
וי"ל דעביד ליה באותו  !הכא נמי לחייב משום עבודת נוטע ,משום קוצר ומשום נוטע :הזומר וצריך לעצים חייב שתים

גבי שביעית אין לאסור רק היכא דמשביח  ... כדאמרינן גבי שבת ,דליכא לחייבו משום נוטע ,ענין דודאי קשה ליה
 שרי י האי גוונאוכ )לעץ(, ל הכא קשיא ליהאב ,הקרקע

עשות באופן מסוים מאוד. אם יבעלי התוספות אומרים שמדובר באדם שנראה כזומר, אך הזמירה צריכה לה

 החיתוך נעשה בצורה שאיננה נכונה, היא איננה מועילה לעץ, ואף פוגעת בו.

אינו מתכוון לשפר את העץ. כוונת  עולה מדבריהם שאסור לחתוך את הענפים באופן המועיל לעץ, גם אם

 האמוראים איננה שהאדם מתכוון למשהו אחר, אלא שהוא ביצע פעולה שונה.

פסיק רישא. 'פסיק רישא' מתייחס לאדם המבצע מלאכה בשבת. כוונתו  –ביחס לאיסורי שבת יש דבר דומה 

פעולה אסורה, למרות שונה מהמטרה של המלאכה האסורה, אך התוצאה זהה. מכיוון שהתוצאה קיימת, ה

 שהתוצאה איננה מעסיקה אותו כלל.

 ת.כאמור, מדברי תוספות עולה ש'פסיק רישא' אסור גם בשביעי

 לכאורה הדברים תלויים במחלוקת תנאים:

 משנה מסכת שביעית פרק ד משנה ו
 המזנב בגפנים והקוצץ קנים ר' יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח ר"ע אומר קוצץ כדרכו

לה שרבי יוסי הגלילי דורש שינוי בפעולת הקציצה, כדי שזו לא תהיה זמירה, ורבי עקיבא אומר על פניו עו

 שאם אינו מתכוון לזימור, מותר לקצוץ.

 רבים מן הפוסקים הלכו בדרך זו:

המהרי"ט נשאל אם מותר להאכיל תולעי משי את עלי התות )עיקר הדיון הוא בשאלה אם יש קדושת 

אויים למאכל אדם, אך מגדלים לצורך תולעים. להלכה הוא מתיר, אך זה לא הנושא שביעית בעלים הללו, הר

 האם קטיפת העלים נחשבת לזמירה? –שאנו עוסקים בו כעת(. הוא מעלה את השאלה 

 שו"ת מהרי"ט חלק א סימן פג

דהואיל וכשגוזז  ,ליתא ... ואיכא משום זמורה ,מטעם שכשחותכין עלין הללו גדלים אחרים תחתיהם קואין לפקפ
גבי  )בסנהדרין(כדאמרינן , אין כוונתו אלא לצורך עלין אלו שהוא נוטל אף על גב דממילא גדלי אחריני שריעלין הללו 

עובדא דר"ש בן לקיש עם רבי שמעון בן יהוצדק ורבי חייא בר זרנוקי וכו' חזו חד דהוה קא מכסח וכו' יכול הוא לומר 
אבל במילתא דמוכח שאין .... והרי משביח הוא את הכרם  ,מה בכך פות:כתבו התוסושם  ,לעקל בית הבד אני צריך

המזנב בגפנים והקוצץ "דתנן בפרק רביעי  ,דודאי שרי ,ולא חייש אמאי דגדלי אחר כך ,כוונתו אלא לצורך מה שקוצץ
ן לכך אף על פי שגורם ואלמא כל שאינו מתכו "קנים רבי יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח רבי עקיבא אומר קוצץ כדרכו

 זימור שרי

משמע מדברי המהרי"ט שאמנם במקרה שם הזמירה לא הועילה לאילן, אך עקרונית אין צורך בכך. אם 

 הקוצץ, אין בו איסור. כלול במחשבת ובמטרת שיפור העץ אינו 

 כיצד זה מתיישב עם דברי התוספות? יישוב לכך אפשר למצוא בדברי החזון איש:

 ן יט אות ידאיש סימ חזון

... קוצץ כדרכו  , כדתנן במדל ובמזנב: רבי עקיבא אומרמקום אם לא אכפת ליה עכשיו בתיקון השדה ודאי שרי ומכל
דלא הותר לעקל  לתמוה במה שכתב תוספות ויש ... וכדאמר בירושלמי ובגמרא 'הלב יודע', משמע שהעבודה כדרכה

דודאי אי אפשר לפרש דכסח באופן שאינו מועיל  ונראהבתי... ו שכתדלא משמע כן כלל, וכמ ,אלא באופן שקשה לה
ונתם, שכל זימור צריך דקדוק וחכמה. והרבה מומין יש באילנות ואלא כ ? ...יודע כו'' הלב{, דאם כן למה אמר 'לעץ}

ון דאין וכי ,יתן שביעי... לעני שגורמין גרעון בגידולן ובפירותיהן, וכל זימור שאינו על צד הדקדוק עושה גרעון בפירות
 'כוון לזימור אסור, והיינו דאמר הלב יודע ואם נתכ אבלשרי,  ,ון לעציםווהוא נתכ ,עושין כן
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החזון איש אומר שאם מצב העץ ושיפורו אינו מעסיק את הקוצץ כלל, אין בכך איסור. הדברים תלויים בלב. 

שהזמירה צריכה להיות מדויקת בכדי מצד שני, ביחס לזמירה קשה לומר שלא התכוון לזמירה טובה, מכיוון 

 שתועיל. אין זה סביר שזמר בצורה מדויקת, המשפרת את העץ, אך לא התכוון לכך.

עולה מדברי החזון איש שעקרונית אין איסור של 'פסיק רישא' במלאכות השביעית. אם השבחת הקרקע 

ס לזמירה בדרך כלל היתר זה איננה מעסיקה את העובד, אין בכך איסור, גם אם התוצאה קיימת. ברם ביח

לא יועיל, מכיוון שהזמירה צריכה להיות מדויקת בכדי שתשפר את העץ. אם הזמירה איננה משפרת את העץ, 

 בדרך כלל היא פוגעת בו, ובוודאי שאין בכך זמירה אסורה. 

 ברם, חלק מן האחרונים חולקים על כך:

 יכין מסכת שביעית פרק ד משנה ו -תפארת ישראל 
איכא משום  ל כל פניםאף שכוונתו לעצים, ע בי עקיבא,היכא שרי רי לא תימה הכי, דמזנב אינו כמו מזמר, דאנ"ל 

 ל ידיישביח הגפן על כרחנו והרי ע ולי עלמא,ועוד הרי דבר שאין מתכוון אם הוא פסיק רישא אסור לכ ,מראית עין
 ץ הענפים מהצד, לעצים שצריךב קוצאלא זומר הוא שחותך ראש הגזע, ומזנ ... מלאכה דאורייתא

 ערוך השולחן סימן יט סעיף כב

בגפנים, שמקטע זנבות הגפנים... הרי זה קוצץ כדרכו בקרדום או במגל ובמגירה ובכל מה שירצה ובלבד שלא  המזנב
 יתכוון לשם זימור, ואין זה פסיק רישא שוודאי יהיה תועלת להאילן, דאם כן נראה שאסור

 ל בגלל שאין בכך פסיק רישא. אילו היה בכך פסיק רישא, זה היה אסור.כלומר, ערוך השלחן מק

לכאורה על הפוסקים הקודמים יש להקשות את קושיית התפארת ישראל: מניין לנו שפסיק רישא, האסור 

תשנ"ד, מרבני פולין בזמן השואה. אחרי -)ה'תר"עבהלכות שבת, מותר בשביעית? הרב יהושע משה אהרנסון 

 צה והיה רב בפתח תקווה. כתביו אחרי השואה נותנים מבט מכלי ראשון של השואה בעיניו של רב(השואה עלה אר
 מסביר:

 שו"ת ישועת משה חלק ד סימן כה

שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, ופסיק רישא הוי כאילו חישב גם עלה, מה שאין כן שביעית אי אפשר  שאני
וקא ארבע ו... דד ידועות אסרה תורה, אין לך בה אלא חידושה ללמוד ממנה, דכל כולה חידוש הוא, דרק מלאכות

רק על ידי פסיק רישיה,  ועשות בכוונה מראש לשם מלאכה זו אסרה תורה, ולא המתייחסות אלינמלאכות ישירות ה
דעל ידי פסיק רישיה לא מתייחס ממש לעושהו אף שנעשית בהכרח מכח מעשיו... אין בכוח פסיק רישיה להוריד שם 

 כה ועבודה אסורה על פעולה הנעשית שלא כדרך מלאכתה ועבודתהמלא

הרב אהרנסון מסביר כך: התורה אסרה ארבע מלאכות מסוימות מאוד בשמיטה. מניין לנו שכל שינוי 

לשבת התורה  במלאכות הללו כלול באיסור התורה? דבר זה אינו נכון ביחס לשבת, משתי סיבות: א. ביחס

כללית ורחבה יותר. ב. "מלאכת מחשבת אסרה תורה" ביחס לשבת. המשמעות  ורהאוסרת את המלאכות, בצ

לשמיטה שני הדברים אינם קיימים,  ביחסהיא שמלאכות שניתן לייחס אותן לתודעה שלנו כלולות באיסור. 

 ולכן אין איסור "פסיק רישא" ביחס לשמיטה.

  האם יש "מלאכת מחשבת" ביחס לשביעית? –הרחבות 

 שונה: ישראלי מבאר בצורהמורנו הרב שאול 

 עמוד קטו -נוספות לשער ב אות ב  -ארץ חמדה חלק א 
הקצירה והבצירה הם האסורים בשביעית, אלא הבלטת הבעלות שבאה על ידם.. שמצוות עשה זה של שביתת  לא

יקר הארץ לכל העבודות האסורות אינו תלוי לגמרי בזה שהשדה נעבדת או לא, כי לא זהו הנקרא שביתה אלא בע
באיזו מדה מובלטת הבעלות על ידי המלאכה... ועל פי זה נראה ליישב מה שהתקשינו בדין חריש בשל חבירו, שאין 
בזה איסור תורה כל שכונתו ללמד הבהמה. והקשינו: הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה? אבל לפי הנ"ל מיושב 

מצד הבלטת הבעלות, ועל כן  ק.. והוא כנ"ל רשחרישה ודאי אין בה אלא מצות עשה של 'בחריש ובקציר תשבת'.
כשחורש לא לשם הכשרת הקרקע והכנתה לזריעה אלא לצורך הבהמה, אין כאן מענין מה שאסרה תורה כלל, שהרי 
לא אסרה תורה עצם הדבר שהשדה נחרש, אלא הבלטת הבעלות, וכל שאינו עושה מצד הצורך בקרקע ויבולה אין 

 כן אינו באיסור תורה כללכלל ועל כאן הבלטת ענין זה 
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 מירה בשינויז

 רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה כא

מפני שקציצתה עבודת אילן, שבקציצה זו תגדל  ,אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית כדרך שקוצצין בשאר השנים
 שלא כדרך עבודתהלעציה קוצץ אותה ותוסיף, ואם צריך 

 דוד שביעית סימן נא  מקדש

מזה למדו לכל  ...שינוי שרי ידי לאלא שלא כדרך עבודתה, ונראה דכל ע, באופן שאינו מועיל לאילן כלל כתבהנה לא 
 שינוי מותר. ידי לשאינו אסור רק כדרך עבודתן אבל ע בשביעיתעבודות 

המקדש דוד מבין שהרמב"ם מדבר על קציצה באופן שיועיל לאילן, אלא שעושה זאת שלא כדרך שרגילים 

 לקצוץ.

 שזה תלוי בסוג השינוי:  )ע"י הרב חיים קנייבסקי( הרב אלישיב מובא בשם

 ציון יא פרק א - ציון ההלכה הלכות שמיטה -אמונה  דרך

דלגבי שביעית לא בעינן מלאכת  ... אלישיב{, דבשביעית חייב אף אם עשה בשינוי הרבתשובה ממורי חמי } ראיתי
וקא כשהשינוי הוא בחרישה עצמה, ולאו מלאכה הוא, זה ד יינודעל ידי ש מחשבת. ומה שכתב תוספות במועד קטן

אבל התוצאה הוא כאילו היה עושה כדרכה, בזה יש חילוק  ,אבל כשהשינוי הוא באופן הפעולה שהוא עושה כלאחר יד
 בין שבת לשביעית

שינוי בדרך הפעולה, ושינוי המניב תוצאה שונה. הרב אלישיב אומר  –ביחס להלכות שבת יש שני סוגי שינוי 

שמכיוון ש"מלאכת מחשבת אסרה תורה" בשבת, הרי שאם ביצע את המלאכה בצורה חריגה, המלאכה 

איננה אסורה מדאורייתא. אך ביחס לאיסור שמיטה האיסור הוא שיפור הארץ והצמחייה, לא "מחשבת". 

 , השינוי אינו משנה את המלאכה, והיא עדיין אסורה מן התורה.ממילא, אם אין הבדל בתוצאה

 

למדנו לעיל את דברי החזון איש, האומר שמלאכת הזמירה צריכה להיות מדויקת מאוד. לאור זאת, הראי"ה 

קוק מתקשה למצוא דרך לזמור בשינוי, שהרי שינוי הוא רק בתוצאה, ותוצאה שאיננה מדויקת איננה זמירה 

 ל דבר הוא מוכיח מן הירושלמי )המובא בהרחבות( שיש זמירה שכזו:טובה. בסופו ש

 שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן סז
זמירתם בשנוי. וכבר דקדקתי בזה ומצאתי שאי אפשר לעשות  האפילו במקום דחק שתהי זרת ה'וה להורות בעואק

מה שתחת אשר בכל השנים דרך  ל ידיכי אם ע ,בלתי מזיק, ולא יקלקל את המלאכה השום שנוי באופן הזמירה, שיהי
 ההחתיכה בשביעית, כשתהי התהי ,חתיכת הבדים הנזמרים היא ישרה, כמו שחותך את הצנון וכיו"ב בקו ישר

. אנן בדידן, שהמנהג הוא לקצץ את הזמורות בקציצה שוה, .. ישראל, בקו אלכסוני ל ידיעשות עימוכרחת לה
 יהי' שנוי כשיחליק אותו קציצה אלכסונית

  ראיית הראי"ה מן הירושלמי –הרחבות 

טיפול יערות ופארקים, פריצת דרכים והכנת היערות מעקרונות הקק"ל: 

 לשריפות בשנת השמיטה

התורה אסרה את הזמירה בשמיטה. היינו עלולים לטעות ולחשוב שהרבה מהעבודות 

החשובות של הקק"ל: טיפול ביערות ופארקים; פריצת דרכים; הכנת היערות 

 זו. לא ייעשו בשנה –לשריפות 

מה שלמדנו בסוף היחידה הקודמת וביחידה זו אנו למדים שנכון וראוי לעשות מתוך 

שפירטנו הללו גם בשנת השמיטה, בתנאי שעומדים בשני התנאים  הפעולותאת 

עדוד הגברת הצמיחה, לא בדרך שתגרום לב. , פתהזמירה נעשית שלא למטרת הצמחה נוסא. : ביחידה

 אלא לשמירה על הקיים.

הנחיות פרטניות מרבנים מוסמכים על כל  ת, אלא מקבלהעל דעת עצמ תפועל השהקק"ל אינכמובן 

 הזו: עוד באתר בכתובת עייןל פעולה. ניתן

  https://www.kkl.org.il/kkl-jnf-and-the-community/shmita/rabbanut-guidelines-for-

shmita/ 

 

https://www.kkl.org.il/kkl-jnf-and-the-community/shmita/rabbanut-guidelines-for-shmita/
https://www.kkl.org.il/kkl-jnf-and-the-community/shmita/rabbanut-guidelines-for-shmita/
https://www.kkl.org.il/kkl-jnf-and-the-community/shmita/rabbanut-guidelines-for-shmita/


 6יחידה מספר 

 

18 

 

. שם קל יותר לשנות, אך בכך נעסוק בהמשך, כאשר נעסוק ביחס ביחס לקצירה ובצירה המצב פשוט יותר

 לפירות שביעית.

 

 

 לסיכום:

במסכת סנהדרין )דף כו ע"א( ראו החכמים אדם זומר בשביעית. הם אומרים שאם הוא זומר לצורך העצים זה מותר, ואם זה 

 קלקלות.לצורך הזמירה זה אסור, והלב יודע אם לעקל )שם העץ הדרוש בבית הבד( או לע

בעלי התוספות מקשים על כך: אם הוא זומר, מדוע שרצונו וכוונתו תשנה? הם עונים שזמירה היא פעולה הדורשת דיוק. אם 

הוא חותך לצורך העצים, החיתוך לא יהיה מדויק. המשמעות היא שיהיה הבדל בפעולה עצמה. משמע שאם הזמירה נעשית 

 לעצים, ולא לצורך חקלאי. בדיוק, היא אסורה מן התורה, גם אם כוונתו

 

במסכת שביעית )פרק ד משנה ו( חלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא אם מי שמזנב בגפנים או קוצץ קנים חייב לשנות מן 

 המלאכה. משמע שחלקו אם יש איסור בפעולה זו הנעשית שלא בכוונת מלאכה.

מיטה. בין הדיונים שהוא מעלה, הוא דן אם קטיפת המהרי"ט נשאל אם מותר להאכיל תולעי משי את עלי התות שגדלו בש

העלים נחשבת לזמירה? במקרה זה הוא אומר שאין בקטיפת העלים סיוע לעץ. אך גם אם היה, הוא מכריע שאין בכך איסור 

 זמירה, שכן הקוטף אינו מתכוון לזמירה.

הזמירה היא עבודה מדויקת. כאשר אדם קוצץ  החזון איש אומר שמי שאינו מתכוון לזמירה כלל אכן אינו עובר על איסור. אך

ענפים לצרכו, סביר שהוא ישים לב שהקציצה תעשה באופן שלא יפגע בעץ, ואף יועיל לו. אם כך, הוא מתכוון גם להשבחת 

 העץ, וזה אסור.

גם אם  התפארת ישראל וערוך השלחן חולקים על כך ואומרים שאם בפעולתו יש פסיק רישא שישפר את הקרקע, זה אסור,

 אינו מתכוון כלל.

 

 לפי החזון איש והמהרי"ט, מדוע "פסיק רישא" שכזה מותר בשמיטה? ראינו שני הסברים:

התורה אסרה ארבע מלאכות מסוימות מאוד בשמיטה. מניין לנו שכל שינוי במלאכות הללו כלול באיסור הרב אהרנסון: 

חס לשבת התורה אוסרת את המלאכות, בצורה כללית ורחבה התורה? דבר זה אינו נכון ביחס לשבת, משתי סיבות: א. בי

יותר. ב. "מלאכת מחשבת אסרה תורה" ביחס לשבת. המשמעות היא שמלאכות שניתן לייחס אותן לתודעה שלנו כלולות 

 באיסור. ביחס לשמיטה שני הדברים אינם קיימים, ולכן אין איסור "פסיק רישא" ביחס לשמיטה.

ו בפעולת הזמירה, אלא בהצגת הבעלות הבאה לידי ביטוי בזמירה. על כן אין איסור בעצם החיתוך, הרב ישראלי: האיסור אינ

 אלא החיתוך באופן הדואג לעץ. אם האדם אינו חושב על כך, הרי שאינו מפגין בעלות, ואין בכך איסור.

 

 זמירה בשינוי

 הרמב"ם אומר שאם אדם זקוק לעצים בשביעית, יקצוץ שלא כדרך עבודתה.

 המקדש דוד מסיק מכך שמותר לעשות את העבודות החקלאיות בשינוי.

 הרב אלישיב אומר שזה תלוי בסוג השינוי. רק שינוי המשנה את התוצאה מתיר, לא שינוי בדרך הפעולה.

הראי"ה קוק אומר שגם במקומות בהם ניתן להתיר זמירה, יש לעשות זאת בשינוי. ברם, הוא אומר שקשה למצוא שינוי 

 ח, מכיוון שהזמירה היא פעולה הדורשת דיוק ומקצועיות.מוצל

 השקייה
 אסורה בשביעית מדרבנן, על כן היא הותרה בתנאים מסוימים. שההשקיהביחידה הקודמת למדנו 

 ה בשביעית ובחול המועד יחד:יהגמרא במועד קטן מביאה את דין ההשק

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ב עמוד ב

 חין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא, ובמקום פסידא שרו רבנןתנן: משקין בית השל

ה אסורה מדרבנן, והתירו אותה כדי להחיות את האילן )אוקמי יבהמשך הסוגיה אומרת שבשביעית ההשק

 אילנא(.
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 לכאורה יוצא שההיתר בחול המועד, משום הפסד, דומה להיתר בשביעית, כדי לאוקמי אילנא.

 מועד מצאנו מחלוקת מעניינת:ביחס לחול ה

 תולדות אדם וחוה נתיב ד חלק ה -רבינו ירוחם 

 כל דבר שהתירו משום דבר האבד גומר המלאכה מכל וכל

 הרמב"ם, לעומת זאת, פוסק:

 הלכה ב רמב"ם הלכות יום טוב פרק ז
טורח הרבה, כיצד כל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד יהיה שם הפסד הרבה עושין אותה, ובלבד שלא יהיה בה 

משקין בית השלהין במועד אבל לא בית המשקה, שאם לא ישקה בית השלהין והיא הארץ הצמאה יפסדו כל 
האילנות שבה, וכשהוא משקה אותה לא ידלה וישקה מן הבריכה או ממי הגשמים מפני שהוא טורח גדול, אבל 

 וכן כל כיוצא בזה.משקה הוא מן המעין בין שהיה בין שיצא כתחלה ממשיכו ומשקה בו 

 שם הלכה ו

 כל דבר שאין בו הפסד צריך לשנות... 

ביחס לדברים שהותרו במועד משום הפסד, הרמב"ם אומר שיש לשנות מה שאפשר. ואילו רבנו ירוחם פוסק 

 כרגיל. –שאם התירו משום דבר האבד, עושה את המלאכה וגומר אותה מכל וכל. כלומר 

 להלכה פוסק השולחן ערוך:

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות חול המועד סימן תקלז

 דבר האבד, מותר לעשותו בחול המועד בלא שינוי

 נויברט מעיר שלכאורה מחלוקת זו, ואף פסיקת השולחן ערוך, תהיה תקפה גם בשביעית:יהושע הרב 

 שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק סז הערה סג

לאוקמי אילנא מותר, ולכן מותר להשקות עץ כדי שלא ימות, אין הכי נמי יוצא גם לגבי שביעית, דקיימא לן דכל 
דמותר להשקות בבת אחת אף יותר מאשר צריך לקיום העץ, גם אם יתר ההשקאה תשביח את העץ. כי דווקא 
השקאה אחרת שאינה לקיום העץ אלא רק להשבחתו אסורה, ואילו באותה ההשקאה עצמה בכל אופן מותר. ובחזון 

 כות שביעית לא מוזכר דין זה במפורשאיש הל

 

 בשביעית:להשקיה ישראלי מוכיח שגם הרמב"ם מודה לכך ביחס שאול הרב מורנו 

 הלכה חרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א 

ים כתחלה וממלאין את ועושין את אמת המ ... משקין בית השלחין בשביעית והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר
 הנקעים מים

  הלכה י
שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים האלו  ?ני מה התירו כל אלהומפ

 לא גזרו על אלו ,וכיוצא בהם מדבריהם

 תרכד -עמודים תרכג  -חוות בנימין סימן צח 

קאה יש תמיהה על הרמב"ם, גם ממה שהוצרך לאריכות דברים בזה, הרי פשוט מאחר שכפי שהוא מסביר שבלי הש
ימות העץ, נמצא שהשקאה היא מגדר 'אוקמי אילנא' ... אלא שנראה שהוקשה לו, שבעוד שכל אלה המותרים מצד 
'אוקמי' אין ההיתר אלא בצורה מצומצמת, ובדקדוק, שלא יהיו בפעולה יותר מאשר להעמיד אותו על עמדו... לפי זה 

יבש, שההשקאה צריכה להיות מצומצמת, ובאומד היה צריך לציין גם באלה שהותרה ההשקאה כדי לשמור שלא יתי
 מדוקדק, שלא יהא בה כדי להפריח יותר, אבל לא מצינו אזהרה מעין זו בהשקאה. 

לזאת בא הרמב"ם להסביר שיש שוני מסוים בין השקאה לשאר מלאכות, כי השקאה היא עצם ועיקר החיות של 
ז"ל להתיר השקאה בשוני מכל מלאכות שהותרו הצמח שבלעדיו נהפכת הארץ לשממה ולמדבר... על כן ראו ח

ב'לאוקמי', כי באלה שההשקאה נצרכת, אין בה שום הגבלה, ואין חייבים לדקדק בהשקאה, שלא להשקות יותר 
 ממה שנחוץ לקיום, ולא להוספה. כי אין הדבר כך, ובזה שהותר הותר לגמרי

י' יש הגבלה, ויש לעשותן בצורה הרב ישראלי אומר שאמנם ביחס לחול המועד ויתר מלאכות 'אוקמ

המצומצמת ביותר שניתן. אך השקייה היא צורך כל כך בסיסי של הצמח, על כן אין בו את אותן ההגבלות. 

 לכן הרמב"ם מבאר את היתר ההשקייה בצורה ארוכה ובמעט פיוטית.

 הרב יוסף ליברמן מתלבט בזה, ומכריע שיש לצמצם את ההשקייה ככל הניתן:
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 חלק א סימן א -יוסף שו"ת משנת 

כשאנו מתירים להשקות ... וחוששים גם לפסידא זוטא, לכאורה מותר להשקות כל צרכו. שאם יצמצם רק כדי חיי 
האילן, יכול בקלות להגיע נזק לפירות שיפסדו לגמרי, או על כל פנים בקצתם בכמותם או באיכותם, והוי פסידא 

 רבא... 
)כא, יז( שאסור להשקות כבכל השנים, אלא צריך לצמצם רק כדי חייו, שכתב ולמעשה יש ללמוד מדברי החזון איש 

"צריך לשקול כל עבודה ועבודה, אם יש בזה חשש שימות העץ... ואם אפשר להסתפק בפעם אחת אסור לעשות שתי 
ביותר ...  פעמים"... ובספר שנת השבע )ח, ג( ציין דברי חזון איש אלה גם לענין השקאה, שמותר להשקות רק ההכרחי

ולא דמי לחול המועד דשרי לגמרי כשמשקה, דהתם האיסור מפני טירחא, ולכן אם בלאו הכי משקה אין איסור, אבל 
בשביעית יסוד האיסור שמבטל שביתת הארץ, וכל מה שמשקה יותר מבטל השביתה טפי, ולכן אין להתיר אלא מה 

 שנחוץ לבד.
בזמני ההשקאה, או בכמות ההשקאה, יש לסמוך על ספר הלכות  אלא שלגבי השאלה השנייה הנ"ל איך לצמצם אם

 שביעית הנ"ל שמצריך מיעוט בזמני ההשקאה. 

בסוף דבריו הוא מתלבט כיצד נכון לצמצמם. לדוגמא: האם ניתן לפתוח את הטפטפות לרבע שעה בכל יום, 

ביותר, גם אם זה  או לשעה פעם בשלושה ימים, מה עדיף? הוא מכריע שעדיף להשקות במשך הזמן הקטן

 ידרוש השקיות תכופות יותר.

 159הרב יוס צבי רימון עמוד  –שמיטה 

ההנחייה לגבי השקייה היא להגדיל את המרווח בין ההשקיות, כך שההשקייה תהיה רק כשיש צורך אמיתי )אין 
חופשית,  צורך שהדשא יצהיב, אלא שיהיה צורך במים כדי שלא יצהיב(. כשמשקים, ניתן לעשות זאת בצורה

 ולהשאיר את הממטרות פתוחות כמה זמן שרוצים
השקייה במחשב: ... אם מכוונים את מחשב ההשקייה לפני השמיטה יש מקום לנהוג כדעת הרב אלישיב וכדעת 

 המקלים ולכוון את המחשב כרגיל. 
 ניתן להפעיל את הממטרות לעתים רחוקות יותר, ואז להשאירן פתוחות לכמה זמן שרוצים

 

 
 
 

 לסיכום:
 חרישה

 מצד אחד, רבי עקיבא ורבי ישמעאל דורשים את תוספת השביעית ממקורות מהם משמע שבשביעית החרישה אסורה.

מצד שני, הגמרא במסכת מועד קטן מביאה מחלוקת אם לוקים על החרישה, ומשמע שלהלכה החרישה איננה אסורה מן 

 התורה.

עבר על עשה. הוא מזכיר בהקשר זה את הפסוק "בחריש ובקציר תשבות". הרמב"ם פוסק שכל העושה עבודה מעבודות הארץ 

 מצד שני, אינו לוקה אלא על ארבעת האבות המפורשים. החופר או חורש לצורך הקרקע, מקבל מכות מרדות.

 שער המלך מבאר שהרמב"ם סובר שמוסכם שהחורש עובר בעשה, והמחלוקת במסכת מועד קטן עוסקת רק בשאלת המלקות.

יין נשארת השאלה: כיצד הרמב"ם מצדיק את השימוש בפסוק "בחריש ובקציר" לעניין שמיטה, כאשר למדנו שהיא ועד

 מלמדת על קציר העומר? המהר"י קורקוס מציע שני הסברים:

 המקרא אינו יוצא מדי פשוטו. זה שיש דרשה לא משנה את הפשט האוסר חרישה בשביעית. .א

יר" )שהרי כבר נאמר "את ספיח קצירך לא תקצור"(. החריש נותר לאיסור עיקר הדרשה מבוססת על המילה "ובקצ .ב

 החרישה בשמיטה.

 

פאת השלחן לומד באופן דומה, עם מסקנה הפוכה: המילה "חריש" שבפסוק מלמדת רק את העיקרון שהחרישה איננה דרושה 

שבהלכה ד הרמב"ם פוסק שאין לוקים לעומר. ממילא עולה שאין איסור לחרוש בשביעית כלל. לכאורה דבריו מוכחים מכך 

 על על החרישה.

החזון איש פוסק שהחרישה אסורה מן התורה. ברם, היא אסורה באיסור עשה, ואין לוקים עליו. לכן הרמב"ם אומר 

 שמתחייבים עליה מכות מרדות.
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קים עליה. חרישה המסייעת הרדב"ז מבחין בין שלושה סוגי חרישה: חרישה לחיפוי הזרעים, שהיא חלק מהזריעה, ובודאי שלו

לאילנות, הדומה לזמירה. יש בכך איסור תורה, ואין לוקים עליו. וחרישה המשפרת את הקרקע, שאין בה איסור תורה כלל, 

 אלא דרבנן בלבד.

 נטיעה

 מן הגמרא במסכת גיטין אכן משמע שהנטיעה אסורה בשביעית מדאורייתא.

ס על אחד משני דברים: א. הנטיעה דומה לזריעה, שכן היא מחברת את הצמח לכאורה איסור הנטיעה מדאורייתא יכול להתבס

 לקרקע. ב. הנטיעה היא לכל הפחות כזמירה: הזמירה משפרת את העץ, ובודאי שהנטיעה היא צורך הרבה יותר בסיסי לעץ. 

וקת אם ר"ת, החולק מחל 2הר"ש משנץ, לדוגמא, אומר שהנטיעה אסורה מדאורייתא משתי הסיבות הללו. למדנו ביחידה 

 עליו, מתכוון שאין בנטיעה איסור תורה, או שאיסור זה אינו חל בתוספת שביעית.

 ברם הרמב"ם פוסק שאין לוקים על נטיעה, אלא מקבלים מכות מרדות.

ערוך השלחן מיישב שאכן הנטיעה אסורה מדאורייתא, ככל עבודה אחרת האסורה מן התורה מהפסוק "שבתון יהיה לארץ", 

 אין לוקים על לאו זה. אך

המנחת חינוך מבחין בין נטיעה, המחברת עץ קיים לקרקע, ובין הטמנת גרעין של עץ בקרקע, שבוודאי אסור מן התורה ככל 

 זריעה אחרת. כך גם פוסק הראי"ה קוק.

סיק שאין החזון איש מראה שבסוגיות אחרות הטמנת גרעין של עץ בקרקע נחשבת הלכתית שונה מזריעת תבואה, ולכן מ

איסור זריעה בהטמנת הגרעין. ברם, הוא אומר שיש איסור תורה בנטיעת עץ, קל וחומר מזמירה. אך אין לוקים עליה, מפני 

 שאין לוקים על איסורים הנלמדים מקל וחומר.

הנטיעה הרב ווזנר דוחה את הטענה. אם מדובר בקל וחומר, למדנו שאין דורשים איסורי שמיטה נוספים מקל וחומר. ואם 

 כוללת את הזמירה, ודאי שלוקים עליה!

הזמירה משפרת את היבול של אותה השנה. גם זריעת שדה הלבן מצמיחה את תבואת אותה  המהריט"ץ מחדש כיוון אחר:

השנה. את פירות הנטיעה של שנת השמיטה יאכלו רק כעבור זמן רב. לפי שיטה זו, התורה אוסרת רק מלאכות שייהנו מהן 

 מה.בשמיטה עצ

 זריעה בתוך הבית

בירושלמי דורשים שאילן הנטוע בבית פטור ממעשרות, שכן בפסוקים העוסקים במעשרות נאמר "היוצא השדה". לגבי 

שמיטה מתלבטים, שכן מצד אחד נאמר שהשביתה כוללת את הארץ כולה. מצד שני, התורה אומרת שהמשמעות היא ש"שדך" 

 הבית.לא תזרע, לכאורה איסור זה אינו חל על 

 פאת השלחן אומר שמכיוון שבירושלמי שאלה זו נותרה בספק, ובזמן הזה השמיטה דרבנן, זהו ספק דרבנן ויש להקל בו.

החזון איש חולק. הוא מסביר שהספק עקרונית הוא ספק דאורייתא, שנותר בספק ולכן הכרעתו לחומרה. גם אם בזמן אחר 

 .השמיטה נוהגת מדרבנן, הספק כבר מוכרע לחומרה

 ניתוק מהארץ

בנחפה בכסף ובשדה הארץ )שדבריהם הובאו לעיל ע"י הגרש"ז( אוסרים זריעה בעציץ שאינו נקוב )כלומר, המנותק לגמרי 

מהארץ( בשביעית, מתוך השוואה לדיני תרומות ומעשרות. הגרש"ז מסביר שודאי שאין חיוב תורה באף אחד מאלו, השאלה 

 קוב משום צמחים שיש להם קשר עם הארץ.היא אם נכון לגזור על עציץ שאינו נ

מהו השיקול לגזור על תרומות מעשרות וכלאיים? שהלכות אלו נוהגות בכל השנים. על ערלה לא גזרו, מפני שהיא נוהגת רק 

בשנים הראשונות של קיום הצמח. הגרש"ז אומר שאם כך, הגיוני גם לא לגזור על שביעית, הנוהגת פעם בשמיטה. למעשה 

 בשם החזון איש שניתן להקל בצירוף הספקות: עציצים בתוך הבית, שיש ספק ספקא אם גזרו עליהם. הוא מביא

למעשה הפוסקים מקלים בעציצים בבית המנותקים מן הקרקע. אם מדובר באדניות המחוברות לבניין, יוותר ספק אחד, ועל כן 

 במקרה זה יש יותר מקום להחמיר.

 הזזת עציצים בשמיטה

ף פא ע"ב( אביי אומר שהרחקת וקירוב עציץ או גבשושית לאדמה עשויה להיחשב כתלישת או זריעת הצמחים במסכת שבת )ד

 הגדלים עליו.

 האם יש לחשוש שהרמת עציץ והנחתו נחשבים כזריעה בשביעית? העלנו כמה וכמה שיקולים:
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דרבנן זה לא הוזכר בהקשר לפי רש"י מדובר על איסור דרבנן משום שדומה לזריעה בשבת. מסתבר שככל ואיסור  .א

 של השמיטה, הוא אינו קיים.

אמנם הרמב"ם אומר שיש בכך איסור דאורייתא בשבת, והמגיד משנה אומר שבכל הרמה והנחה של עציץ נקוב  .ב

 בשבת יש איסור דאורייתא. אך רבים מפרשני הרמב"ם מבארים אחרת:

האור שמח מבחין בין גבשושית, הסמוכה ובטלה לארץ, שהרמתה והנחתה משפיעים משמעותית על קרבתה לארץ, 

 ובין עציץ, שגם כאשר הוא מונח על הארץ, חרף היותו נקוב, מושפע פחות מניתוק זה )וכן מהקירוב אל הארץ(. 

נחה הנעשים לאורך זמן )נפקא מינה מרכבת המשנה מבאר שיש הבדל בין הרחקה וקירוב קצרים לבין הרחקה או ה

 בשביעית להזזת העציץ ממקום למקום, שלשיטתו גם בשבת אינו אסור, קל וחומר שגם בשביעית לא יהיה אסור(.

הגרש"ז מעלה את השיקול שאם מדובר בפעולה שנועדה להציל את העציץ, ומסתבר שאין בכך איסור תורה, הדבר  .ג

 מותר משום 'אוקמי'.

שביעית מה שנאסר הוא עבודת שדה וכרם, כלומר מלאכות שיש בהן כוונה להשבחת הצמח. מי הגרש"ז אומר שב .ד

 שמזיז את העציץ אינו מודע לכך שבהזזה זו משפיע על היניקה, ולכן אין לאסור זאת.

הרב טיקוצ'ינסקי אומר שבשביעית התורה אסרה זריעה בלבד, לא שיפור של יניקה. בשבת כל שיפור אסור.  .ה

 ין הדברים כך.בשביעית א

 

בדומה לכך, החזון איש אוסר לפתוח את הגג שמעל צמחים בשביעית, מכיוון שבהיותם תחת קורת הגג הם נחשבים "בבית" 

 ולא "בארץ". פתיחת הגג הופכת את הזריעה שנעשתה בבית לזריעה בארץ.

ני השמיטה. אם לפתע צמח הופיע הגרש"ז אומר שזה לא יתכן. לגג אין השפעה על הזריעה של הצמח, אלא על חיובו בדי

במקום שאסור לזרוע בו, אין בכך איסור זורע. הוא ממשיך ואומר שככל הנראה כוונת החזון איש היא למציאות בה הסרת 

 התקרה תשפר את גדילת הצמח. ברם, גם על כך הוא אומר שאין מקום לאסור אם אין כוונה לשיפור.

 

 

 זמירה בכרם ובעצים אחרים

 רה מפורשת לאיסור. במסכת מועד קטן )דף ג ע"א( אוסרים את הקרסום והזירוד מדרבנן.בתורה הזמי

 רש"י מבאר שהזמירה שאסרה התורה היא בכרם של גפנים בלבד.

החזון איש אומר שלכאורה יש הבדל באיכות המלאכה והשפעתה על הגפן ועל עצים אחרים. אחרת לא ניתן להצדיק הבחנה 

 ביניהם.

את העניין. בהתייעצות עם חקלאים, הוא זיהה שני סוגי זמירה: האחת מיועדת לגרום ליותר ענבים לצאת הרב קוק מרחיב 

באותה השנה, והשנייה נועדה להגן על העץ מהתפשטות שהעץ אינו יכול לעמוד בה. נראה שהוא מבין שהזמירה הגורמת 

גזם של עצים אחרים, המשפרים את בריאות העץ, אסורה לריבוי פירות היא האסורה מן התורה )וקיימת בגפן באופן ייחודי(, ו

 מדרבנן בלבד.

 יש לציין שמהרשב"ם )במסכת בבא בתרא( משמע שאינו מבחין בין זמירה של גפן ושל עצים אחרים.

 זמירה בשינוי וכוונת המלאכה

העצים זה מותר, ואם זה  במסכת סנהדרין )דף כו ע"א( ראו החכמים אדם זומר בשביעית. הם אומרים שאם הוא זומר לצורך

 לצורך הזמירה זה אסור, והלב יודע אם לעקל )שם העץ הדרוש בבית הבד( או לעקלקלות.

בעלי התוספות מקשים על כך: אם הוא זומר, מדוע שרצונו וכוונתו תשנה? הם עונים שזמירה היא פעולה הדורשת דיוק. אם 

ות היא שיהיה הבדל בפעולה עצמה. משמע שאם הזמירה נעשית הוא חותך לצורך העצים, החיתוך לא יהיה מדויק. המשמע

 בדיוק, היא אסורה מן התורה, גם אם כוונתו לעצים, ולא לצורך חקלאי.

 

במסכת שביעית )פרק ד משנה ו( חלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא אם מי שמזנב בגפנים או קוצץ קנים חייב לשנות מן 

 בפעולה זו הנעשית שלא בכוונת מלאכה.המלאכה. משמע שחלקו אם יש איסור 

המהרי"ט נשאל אם מותר להאכיל תולעי משי את עלי התות שגדלו בשמיטה. בין הדיונים שהוא מעלה, הוא דן אם קטיפת 

העלים נחשבת לזמירה? במקרה זה הוא אומר שאין בקטיפת העלים סיוע לעץ. אך גם אם היה, הוא מכריע שאין בכך איסור 

 וטף אינו מתכוון לזמירה.זמירה, שכן הק
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החזון איש אומר שמי שאינו מתכוון לזמירה כלל אכן אינו עובר על איסור. אך הזמירה היא עבודה מדויקת. כאשר אדם קוצץ 

ענפים לצרכו, סביר שהוא ישים לב שהקציצה תעשה באופן שלא יפגע בעץ, ואף יועיל לו. אם כך, הוא מתכוון גם להשבחת 

 העץ, וזה אסור.

פארת ישראל וערוך השלחן חולקים על כך ואומרים שאם בפעולתו יש פסיק רישא שישפר את הקרקע, זה אסור, גם אם הת

 אינו מתכוון כלל.

 

 לפי החזון איש והמהרי"ט, מדוע "פסיק רישא" שכזה מותר בשמיטה? ראינו שני הסברים:

ן לנו שכל שינוי במלאכות הללו כלול באיסור התורה אסרה ארבע מלאכות מסוימות מאוד בשמיטה. מנייהרב אהרנסון: 

התורה? דבר זה אינו נכון ביחס לשבת, משתי סיבות: א. ביחס לשבת התורה אוסרת את המלאכות, בצורה כללית ורחבה 

יותר. ב. "מלאכת מחשבת אסרה תורה" ביחס לשבת. המשמעות היא שמלאכות שניתן לייחס אותן לתודעה שלנו כלולות 

 לשמיטה שני הדברים אינם קיימים, ולכן אין איסור "פסיק רישא" ביחס לשמיטה.באיסור. ביחס 

הרב ישראלי: האיסור אינו בפעולת הזמירה, אלא בהצגת הבעלות הבאה לידי ביטוי בזמירה. על כן אין איסור בעצם החיתוך, 

 ואין בכך איסור.אלא החיתוך באופן הדואג לעץ. אם האדם אינו חושב על כך, הרי שאינו מפגין בעלות, 

 

 זמירה בשינוי

 הרמב"ם אומר שאם אדם זקוק לעצים בשביעית, יקצוץ שלא כדרך עבודתה.

 המקדש דוד מסיק מכך שמותר לעשות את העבודות החקלאיות בשינוי.

 הרב אלישיב אומר שזה תלוי בסוג השינוי. רק שינוי המשנה את התוצאה מתיר, לא שינוי בדרך הפעולה.

מר שגם במקומות בהם ניתן להתיר זמירה, יש לעשות זאת בשינוי. ברם, הוא אומר שקשה למצוא שינוי הראי"ה קוק או

 מוצלח, מכיוון שהזמירה היא פעולה הדורשת דיוק ומקצועיות.

 השקיה

בחול המועד ובשביעית יחד. מהגמרא משמע שאחד משיקולי ההיתר המרכזיים יה קבמועד קטן )דף ב ע"ב( נאמר היתר ההש

 להיתר שני הדברים הוא שמא העצים ימותו.

 רבנו ירוחם והרמב"ם חולקים אם במקומות בהם התירו במועד משום הפסד נדרשים לעשות את המלאכה בשינוי או בצמצום.

ביחס לחול המועד פוסק השולחן ערוך כרבנו ירוחם, שאין צורך בשינוי. השש"כ אומר שלכאורה יש לפסוק כך גם ביחס 

 לשמיטה.

נו הרב ישראלי מראה שהרמב"ם מאריך בהסבר החשיבות של ההשקיה בשביעית. הוא מסביר שההשקיה היא דבר כל כך מור

 בסיסי לחיי העץ, שגם הרמב"ם מודה שמותר להשקות כדרכו, כדי למנוע פגיעה משמעותית של העץ.

 לעומת זאת, הרב ליברמן נוטה להחמיר, וכך גם פוסקים אחרים.

סכם שרוב הפוסקים מנחים לרווח את הזמנים בין ההשקיות, ולהשקות רק כאשר יש צורך שימנע פגיעה למעשה הרב רימון מ

של הצמחים. כאשר מפעילים את הממטרה, ניתן להשאירה פתוחה ללא הגבלה. עדיף לעשות זאת על ידי מחשב, ולכוונו 

 מראש אם ניתן.

 

 למלאכת אכות הנגזרות מהן. ביחידה הבאה נעבורעיסוק במלאכות זריעה וזמירה והמלסיימנו את הזו ביחידה 
 הקצירה והבצירה.


