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 גדרי מלאכת הקרקע בשביעית :חסוגיה 

**** 

 רקע

סוגייתנו עוסקת בדין נוסף בהלכות שביעית, והוא גדרי המלאכות האסורות בשביעית. 
 סוגייתנו מגדירה מהן המלאכות האסורות מדאורייתא ומהן המלאכות האסורות מדרבנן.

 מקורות

 ג. "רבא אמר אפילו תימא רבנן... סתומי פילי שרי"-א. ב:
 ה ]מומלץ ללמוד עם קהתי[ -ב. שביעית פ"ב משניות ב

 שורות מלמטה[ 8עבודה זרה נ: "אמר רב יוסף בר אבא... בר נגר דיפרקינה" ]    
 ג. רש"י בעבודה זרה ד"ה ומזהמין, אבל סכין שמן לגיזום

 רש"י במו"ק ד"ה אף כל עבודה שהיא בשדה ובכרם    
 תוס' ד"ה אף    
עבודה חשובה ולפיכך … נמוקי יוסף א. באלפס ד"ה משקין, "ובשביעית נמי משקין    

 שריא"
 ש, סתומי פיליריטב"א ב. ד"ה ובשביעית, ג. ד"ה מה זריעה, ופרקינן, וקשקו    
 תלמיד רבינו יחיאל מפריס ד"ה אף כל עבודה, אברויי אילנא, סתומי פילי    
 תוס' רא"ש ד"ה אין מפרקין    
 י-רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"א הל' א    

 

 , א נ ל י א י  י ו ר ב א  , ה ד ו ב ע ל  כ ף  א ה  " ד ס  י ר פ מ ל  א י ח י ו  נ י ב ר ד  י מ ל ת

י ל י פ י  מ ו ת  ס
כרם, נכוש עדור וכסוח שייך בשדה, כרסום וזרוז אף כל עבודה. והני אכולהו שייכי בשדה וב

ופיסוג שייכי באילן, דהיינו כרם, דכת' עד כרם זית, אלא קשקוש וכל הני דסוף הבריתא אינן 
עבודה לא בשדה, דלא לאשבוחי קרקע עביד להו, ולא עבודה שבכרם, דהא בגוף האילן לא עביד 

 ולא מידי.
ל שרשיו קרקע יותר מדאי חופרה ונוטלה ומסיר מעליו אברויי אילנא. לשון בריא וחזק, כשיש ע

הצרורות, אי נמי כשנתגלו השרשים מביא צרורות דקים ומיני עפר שמינה לכסותם, ובזה האילן 
 משביח וקרוי עבודת קרקע.

סתומי פילי. שסותם גומות הקרקע שתחת האילן ומלאן, ואין זה עבודת קרקע שאין הקרקע 
 אינו משביח במלאכה זו אלא עומד במעלתו שלא יכחיש כחו.משבחת בכך, והאילן עצמו 
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 , ן נ י ק ר פ ו  , ה ע י ר ז ה  מ ה  " ד  . ג  , ת י ע י ב ש ב ו ה  " ד  . ב א  " ב ט י ר

י ל י פ י  מ ו ת ס  , ש ו ק ש ק  ו
ובשביעית. יש פירושים שכתוב בהם לא שנא שלהין ולא שנא בית הבעל כדאמרינן בגמרא אבות 

ו במועד ובשביעית, וכן מה שפירש אסר רחמנא ולא תולדות, ולא יתכן לפרש כן דהא תנא ערבינה
רבינו שלמה דהא דתנן אבל לא מימי הקילון אמועד בלחוד קאי לא משמע הכי מלישנא דמתני' 
כלל וכל כי האי גוונא הוה ליה לפרושי בגמרא, אלא ודאי מתני' כפשטה דאע"ג דמדאורייתא 

ו ג"כ בדבר האבד דבר תולדות שרו והשקאה תולדה, חכמים אסרו תולדות בדבר שאינו אבד, ואסר
של טורח, עשאוהו כעין חולו של מועד בדבר זה, והא תניא בגמרא ]ג.[ שאין עודרין ואין מפסגין 

 ואין מאבקין וכולה ברייתא ואוקמה תלמודא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.
 מה זריעה מיוחדת. פי' שהיא עבודה רגילה וצריכה לשדות ולהשביח, אף כל וכו'.

נן וקרא אסמכתא בעלמא. וא"ת והלא מנכש ומשקה כי הדדי נינהו והכא אסר לנכש ופרקינן מדרב
אפי' מדרבנן והיכי שרינן במתני' השקאה, יש מתרצים דברייתא בבית הבעל מיירי, ולא נהירא, 

 והנכון דניכוש טירחא רבה וכהשקאה דקילון דמיא. 
ברייתא מדרבנן וא"כ מאי דשרי וקשקוש בשביעית מי שרי. פי' קושיין להאי לישנא דאוקימנא ל

אפי' מדרבנן שרי, דאילו למאן דסבר דמתניתא דאורייתא קתני דילמא מדאורייתא הוא דשרי הא 
 מדרבנן אסיר ואידך דאסר מדרבנן הוא וקרא דתשמטנה אסמכתא בעלמא.

סתומי פילי )אסיר( ]שרי[. פי' שאינו אלא לאוקומי בעלמא שלא יכנס השמש בין הבקעים ולא 
 יבא עבודה, אבל יש קשקוש לחזק האילן ולהשביחו וחשיבא עבודה ואסיר.חש

 

ן י ק ר פ מ ן  י א ה  " ד ש  " א ר  ' ס ו  ת
אין מפרקין ואין מיבלין ואין מאבקין ואין מעשנין. מפרש להו בירושלמי מפרקין בעלין, כדי שלא 

ילן כמו יעשו צל לפירות ויתבשלו בחמה. מייבלין נוטלין היבלין מן האילן, פעמים שעולה על הא
יבלת ובתוכו תולעין. מאבקין עושין לה אבק. מעשנין מתננין, פירוש עושין לה אבק כעין אותו 
שהזכירו בפרק מקום שנהגו, בענין הרכבת דיקלין, מייתי אסא דרא ושברא דדפנא וקימחא דשערי 

ת ומרתחי להו ושדו להו אליביה, פעמים שמעשנין אותו בכך כדי לפטמו, ופעמים שמשליכין א
האבק של סממין בלבו, כדי לפטמו, או למתק פירותיו, ואין מרתיחין אותו, וזהו לשון עושין לו 
אבק. ובערוך פירש מאבקין מסירן האבק מעליו, ומעשנין עושין עשן תחת האילן כדי שימותו 
התולעים, והלשון אינו נופל על זה הפירוש דמאי עושין לה אבק איכא הכא, ועוד באלו המלאכות 

ן בהם פטום האילן אלא שמירת האילן ושמירת האילן שרי כדאמרינן בגמ', אוקומי אילנא שרי, אי
ובירושלמי, רבי אבינא בעי, מה בין המזהם לעושה לה בית העושה לה בית עושה לה צל וגדלה 

 מחמתו, והמזהם אינו אלא כמשיב שומר.
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 הסבר הסוגיה

מנא דכתיב ובשנה השביעית "רבא אמר... אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רח
שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא תזרע וגו' מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל 
קצירה למאי הלכתא כתבינהו רחמנא למימרא דאהני תולדות מיחייב אאחרנייתא 

 ]גמ' ג.[                                                                               .לא מיחייב"
 

 התורה מונה ארבע מלאכות האסורות בשביעית: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. רבא
מקשה שזמירה ובצירה מיותרות שהן תולדות, זמירה תולדה של זריעה ובצירה תולדה של 
קצירה. מחדש רבא מכח קושיה זו, שהתורה מנתה מלאכות אלו להשמיע לנו שארבע 

]מלשון הגמ': "למימר דאהני תולדות מיחייב אאחרניתא לא מלאכות אלו בלבד אסורות מהתורה 

א מתייחס לתולדות בלבד, אבל על אבות מלאכה חייבים אף שהתורה לא מיחייב", משמע שחידושו של רב

מנתה אותם. על פי הבנה זו גם חרישה אסורה מהתורה. לא מצאתי אף אחד מהראשונים המפרש את הגמ' 

 .בדרך זו[

, שממנה משמע שאיסור מלאכה ]פרשת בהר[מביאה ברייתא מתורת כהנים  ]ג.[הגמ' 
דה שבשדה ובכרם, מתרצת הגמ' שמלאכות אלו אסורות בשביעית מהתורה כולל כל עבו

 מדרבנן, והפסוקים המובאים בברייתא אסמכתא בעלמא.

עוסקת בדין תוספת שביעית, ומונה את המלאכות  ה[-]פ"ב אהמשנה במסכת שביעית 
שאין בהן דין תוספת שביעית ומותרות עד ראש השנה. ממשנה זו אנו למדים שמלאכות 

]פירוש המלאכות על פי הרמב"ם בפירוש . המלאכות הנמנות במשנה הן אלו אסורות בשביעית

, ]=חופרין בעיקרי האילנות[, מעדרין ]=מזבלין את הגנות כדי שתדושן האדמה[: מזבלין המשנה[
, ]=מסיר העלים מן האילנות[, מפרקין ]=נגזר מן יבלת כלומר שיסיר מן האילנות קשרי יבלותיהן[מיבלין 

, עליהן אבק וזה מועיל לקצת אילנות. רש"י מפרש ששרשיו נראין ומכסין אותו באבק[]=מפזרין מאבקין 
]=לעשן תחתיהן באיזה עישון כדי שימותו התולעים האוכלים את האילן והנתלים בו. תוס' הרא"ש מעשנין 

 ]=מסירין את, מסקלין סובר שמותר לעשן כדי שימותו התולעים, והמשנה אוסרת עישון לפיטום הפירות[

, מזרדין ]=כורתין השבלים ביד ומשאירין התבן. רש"י מפרש זמירת אילנות[, מקרסמין האבנים מן השדה[
, מזהמין את ]=כריתת הענפים היבשים והנפסדים[, מפסלין ]=כריתת הזרדין המתפשטין מן האילנות[

רך לסוך את ]זוהמה, שם הסרחון, וממנו אמר מזהמין, ר"ל ששמין בהם ריח זוהמה, לפי שדהנטיעות 

, כורכין אותן הנטיעות בדבר שריחו מזוהם כדי שיריחם הרחש האוכל את הנטיעה ויתרחק ממנה[
]=שיגזוז את , קוטמין אותן ]=מקבצים ענפיהם וקושרים אותם כדי שיגבהו ביושר ולא יתפשטו על הארץ[

]=עושין להן ם בתים , עושין להראשי הענפים אם היה צריך לכך, או ישים אפר על אילנות שדרכן בכך[

]=סכין את הפירות הפגין כדי וסכין את הפגים  סככות כדי לשמרם מן הגשם בזמן שמזיקן או מן השמש[

 . למהר בשולן[

, אבל עיקר חשיבות הברייתא אינה ]מו"ק ג.[רשימת מלאכות מובאת גם בברייתא 
ת. הברייתא ברשימת המלאכות אלא בהגדרה שהברייתא נותנת למלאכות האסורות בשביעי

]=חופר תחת , לעדור ]=עוקר עשבים רעים[שאסור לנכש  ]פירוש המלאכות על פי פירוש רש"י[אומרת 
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]=מחתך ענפים יבשים , לקרסם, לזרד ]=חותך עשבים הרעים מן הטובים[, לכסח הגפנים לרפויי ארעא[

, לזבל, לפרק תר מדאי[]=סומכים האילן שהוא רענן יו, לפסג ולחים לפי שיש לאילן ענפים יותר מדאי[
]=היינו עידור אלא , לאבק ולעשן, אבל מותר לקשקש תחת הזיתים ]אבנים שעל עיקרי האילן[

, לעדור תחת הגפנים, למלא נקעים מים ולעשות עוגיות לגפנים שעידור בגפנים וקשקוש בזיתים[
שהיא עבודה  . מסבירה הברייתא שחכמים אסרו כל מלאכה]=חופר גומא תחת הגפן ליתן בו מים[

שבשדה ובכרם, והתירו מלאכה שאינה עבודה שבשדה ובכרם. מקשה הגמ' כיצד הברייתא 
מתירה קשקוש תחת הזיתים, והרי יש ברייתא אחרת האוסרת לקשקש ולסקל בשביעית? 
מתרצת הגמ' "תרי קשקושי הוו חד אברויי אילני וחד סתומי פילי, אברויי אילני אסור 

 סתומי פילי שרי". 

 לה מסוגיה זו שמלאכה מותרת בשביעית רק בשני תנאים:העו

 א. המלאכה אינה מוגדרת כ"עבודה שבשדה ובכרם".

 ב. המלאכה אינה מבריאה את האילן ומשביחה אותו, אלא רק שומרת על הקיים.
 

לפני שנבאר את המושג "עבודה שבשדה ובכרם" נעיין בסוגיה נוספת המגדירה מהן 
]נ:[ ומהן המלאכות המותרות. הגמ' במסכת עבודה זרה  המלאכות האסורות בשביעית

]="כשיש מכה באילן ומזהמין  ]="נוטלין תולעת שבאילן"[מקשה על ברייתא האומרת: "מתליעין 

בשביעית ואין מתליעין ומזהמין במועד  ונשרה קצת קליפתו מדביקין  שם זבל וקושרין שלא ימות"[
ין במועד בין בשביעית", מדוע מותר להתליע כאן וכאן אין מגזמין וסכין שמן לגזום ב

ולזהם ואסור לגזום? מתרצת הגמ': "מי דמי זיהום אוקומי אילנא ושרי גיזום אברוי אילנא 
ואסור". מקשה הגמ' כיצד הברייתא מתירה לזהם והרי במשנה בשביעית מפורש שאסור 

מי אילני ושרי וחד לזהם את הנטיעות בשביעית? מתרצת הגמ': "תרי זיהמומי הוי חד לאוקו
לאברויי אילני ואסור". הגמ' מתירה כל מלאכה המיועדת לאוקמי אילנא, ואינה בוחנת האם 

 המלאכה מוגדרת כ"עבודה שבשדה ובכרם".

ניתן להסביר את היחס בין הסוגיה במסכת מועד קטן לבין הסוגיה במסכת עבודה זרה 
 באחת משלש דרכים:

רה על פי הנלמד ממסכת מועד קטן. הגמ' במסכת א. לבאר את הסוגיה במסכת עבודה ז
עבודה זרה דנה רק במלאכות שאינן עבודה שבשדה ובכרם, ולכן היא מחלקת בין אוקמי 

 אילנא לבין אברויי אילנא.

ב. לבאר את הסוגיה במסכת מו"ק על פי הנלמד ממסכת עבודה זרה. כיוון שהגמ' 
והגמ' במסכת מו"ק מתירה רק  במסכת עבודה זרה מתירה כל מלאכה לאוקמי אילנא,

מלאכה שאינה עבודה שבשדה ובכרם, על כרחנו ששני המושגים חופפים. כל מלאכה 
 לאוקמי אילנא אינה עבודה שבשדה ובכרם.

 ג. הסוגיות סותרות זו את זו.
 

כדי לבחון את הדרכים הללו חייבים לשוב למושג "עבודה שבשדה ובכרם" ולהגדירו. 
 המושג: נחלקו הראשונים בהבנת
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במסכת מו"ק מפרשים ש"עבודה  ]ד"ה אף[ותוס'  ]ד"ה אף כל עבודה שהיא בשדה ובכרם[רש"י 
שבשדה ובכרם" הן עבודות ה"נוהגות בין בשדה ובין בכרם", זאת אומרת שהן עבודות 
המתאימות גם לזרעים ולירקות וגם לאילנות ]תוס' מתקשה, שהרי חלק מהעבודות המנויות 

 גות גם בשדה וגם בכרם. תוס' מתרץ שבזמן הגמ' הן נהגו בשניהם[.בברייתא אינן נוה

סוברים ש"עבודה שבשדה ובכרם" היא  ]א. באלפס ד"ה משקין[והנמוקי יוסף  ]ד"ה מה[הר"ן 
מלאכה "דסגי להו בפעם אחת בשנה דומיא דזריעה וזמירה". עבודות תדירות שצריך לחזור 

 דה ובכרם. עליהן מספר פעמים בעונה אינן עבודות שבש

מפרש ש"עבודה שבשדה ובכרם" הוא שם  ]ד"ה אף כל עבודה[תלמיד רבינו יחיאל מפריס 
. כל עבודה שמשביחה את ]="כרם"[כולל לשתי עבודות: א. עבודה בשדה. ב. עבודה באילן 

האדמה אסורה מדין "עבודה שבשדה". כל עבודה באילן אסורה מדין "עבודה שבכרם". 
נו באילן ואינו משביח את הקרקע, ולכן מותר. כשהקשקוש לאברויי קשקוש תחת הזיתים אי

 אילנא הוא משביח את הקרקע ואסור.

לראשונים הללו "עבודה שבשדה ובכרם" אינו חופף ל"אברויי אילנא", ועל כרחנו 
שהחילוק בין אברויי אילנא לבין אוקמי אילנא נאמר בעבודה שאינה בשדה ובכרם, שאם 

 אילן היא אסורה.העבודה משביחה את ה

חולק על הראשונים הללו ולדעתו כל מלאכה  ]תוס' רא"ש ג. ד"ה אין מפרקין[הרא"ש 
לאוקמי אילנא מותרת, ולכן הוא מפרש שעישון האילן כדי להמית את התולעים מותר 

]כך משמע גם מהראב"ד בפירוש לתורת כהנים בשביעית, ורק עישון כדי לפטם את הפירות אסור 

 .ר[ריש פרשת בה

בשיטת רש"י במסכת עבודה זרה יש מקום להסתפק האם לדעתו "עבודה שבשדה 
מפרש  ]ד"ה ומזהמין[ובכרם" חופף ל"אברויי אילנא" או שהם שני מושגים שונים. רש"י 

שזיהום אילן מותר וזיבול קרקע אסור: "דהתם זבול דקרקע והויא עבודה שבשדה 
שמותר לסוך שמן לגיזום: "מלאכה שהיא  ]ד"ה אבל סכין[ושבכרם". כמו כן מפרש רש"י 

עבודת קרקע אסר רחמנא והני לאו מלאכת קרקע נינהו דאוקומי אילנא בעלמא הוא שלא 
ימות ואין משביחו לאילן אלא מעמידו בכמות שהוא". את דברי רש"י ניתן לפרש באחת 

 משתי דרכים:

, ולכן היא א. רש"י סובר שכל מלאכה לאוקמי אילנא אינה עבודה שבשדה ובכרם
 מותרת. 

ב. רש"י סובר שכל עבודה לצורך הקרקע מוגדרת כ"עבודה שבשדה ובכרם". כל עבודה 
המשביחה את האילן משביחה את הקרקע וגם היא מוגדרת "עבודה שבשדה ובכרם". 

 עבודה באילן שאינה משביחה אותו אינה עבודת קרקע, ומותרת בשביעית. 

המפרש: "סתומי פילי שרי פירוש  "ה סתומי פילי[]דספק דומה יש גם בשיטת הריטב"א 
ולא חשיבא עבודה, אבל יש קשקוש לחזק האילן … שאינו אלא לאוקומי בעלמא

ולהשביחו וחשיבא עבודה ואסיר". ניתן להבין שלדעתו כל מלאכה לאוקמי אילנא אינה 
 מוגדרת כעבודה שבשדה ובכרם". 
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רם", שלדעת רש"י במו"ק, תוס', העולה מתוך הפירושים הללו ל"עבודה שבשדה ובכ
ר"ן, נמוקי יוסף ותלמיד רבינו יחיאל מפריס כל עבודה שבשדה ובכרם אסורה אף 
כשהעבודה לאוקמי אילנא, והסוגיות במסכת מו"ק ובמסכת עבודה זרה סותרות זו את זו. 
לדעת הריטב"א והדרך הראשונה בהבנת רש"י בעבודה זרה, עבודה לאוקמי אילנא אינה 

שבשדה ובכרם, והסוגיות חופפות. לפי הדרך השניה בהבנת רש"י בעבודה זרה,  עבודה
המושגים "עבודה שבשדה ובכרם" ו"אברויי אילנא" אינם חופפים, ואף על פי כן הסוגיות 
אינן סותרות, שכל המקרים הנידונים במסכת עבודה זרה אינם מוגדרים כ"עבודה שבשדה 

 ובכרם".
 

משמע שהסוגיות סותרות זו את זו, והלכה  י[-ובל פ"א הל' א]הל' שמיטה ויגם מהרמב"ם 
]ניתן לפרש גם שכיוון "שלית נגר ובר נגר דיפרקינה" הברייתא משובשת ואין כסוגיה במסכת מו"ק 

. הרמב"ם לפסוק אותה להלכה. הדיון של הגמ' הוא רק אם יש דרך להסביר את הברייתא, ואינו דיון להלכה[
ילן וסכין לגיזום המותרים במסכת עבודה זרה. כמו כן אין בפסקי משמיט את דין זיהום הא

הרמב"ם היתר כללי של "אוקמי אילנא", ובקשקוש בזיתים בלבד הוא מחלק בין הבראת 
)חוץ מהשקאה שנדון ]הרמב"ם מביא ארבע מלאכות בלבד המותרות בשביעית האילן לבין סתימת הפצימים 

טוענים אותו באבנים, עודרים תחת הגפנים ומקשקש בזיתים. לא ברור : סוקרין את האילן בסקרא, בה בנפרד(

 .מהי ההגדרה של המלאכות המותרות בשביעית[
 

יש חידוש נוסף: "משקין בית השלחין  י[-]הל' שמיטה ויובל פ"א הל' חבפסק הרמב"ם 
 בשביעית והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר... ועושין עוגיות לגפנים, ועושין את אמת המים

כתחלה וממלאין את הנקעים מים... ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ 
מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על 
אלו". הרמב"ם סובר שהשקאה מותרת לא מפני שהשקאה אינה עבודה שבשדה ובכרם אלא 

 גזרו במקום פסידא. היתר מיוחד מדרבנן, שחכמים לא

, ]ב. ד"ה ובשביעית[הבנה זו שהשקאה מותרת מדין פסידא מפורשת גם בדברי הריטב"א 
חולקים ולדעתם השקאה מותרת מפני  ]א. באלפס ד"ה משקין[והנמוקי יוסף  ]ד"ה מה[אבל הר"ן 

 שהיא עבודה תדירה ואינה חשובה עבודה שבשדה ובכרם.

דולה להלכה. לפי שיטת הרמב"ם והריטב"א ניתן בין שתי ההבנות הללו נפקא מינה ג
]הריטב"א מגביל היתר זה למלאכה שאין בה טרחה, מפני שלדעתו להתיר כל מלאכה שיש בה פסידא 

, לדעת הר"ן והנמוקי יוסף דין שביעית כדין חול המועד, ובשניהם מלאכה שיש בה טרחה אסורה[
 כרם".פסידא אינו מתיר מלאכה המוגדרת כ"עבודה שבשדה וב

 סיכום

 מהתורה אסורות ארבע מלאכות בלבד: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה.

 חכמים אסרו כל עבודה שבשדה ובכרם, ונחלקו הראשונים בגדרי הדין:
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רש"י במסכת מו"ק, תוס', רמב"ם, ר"ן, נמוקי יוסף ותלמיד רבינו יחיאל מפריס סוברים 
לנא, ואברויי אילנא אסור אף שעבודה שבשדה ובכרם אסורותם אף כשהן לאוקמי אי

 כשאינו עבודה שבשדה ובכרם.

 הראשונים נחלקו בהגדרת "עבודה שבשדה ובכרם":

 רש"י ותוס' במו"ק: עבודה משותפת גם לשדה וגם לאילנות.

 ר"ן ונמוקי יוסף: עבודה שעושים אותה פעם אחת בשנה בלבד.

 רבינו יחיאל מפריס: עבודה בקרקע או עבודה באילן.

אולי גם רש"י וריטב"א: כל מלאכה לאוקמי אילנא מוגדרת כעבודה שאינה רא"ש, ו
 בשדה ובכרם, ומותרת בשביעית.

 
נחלקו הראשונים בהיתר השקאה בשביעית. הרמב"ם והריטב"א מתירים השקאה מדין 
"במקום פסידא לא גזרו חכמים", הר"ן והנמוקי יוסף סוברים שהשקאה אינה עבודה 

 שבשדה ובכרם. 

 הלכה

]עיין ספר השמיטה וב הפוסקים סוברים שכל מלאכה לאוקמי אילנא מותרת בשביעית ר

. פוסקים הללו מתלבטים מדוע המשנה אוסרת לעשן את להגרי"מ טוקצינסקי פרק ד סי' א[
הפירות ומדוע אסור לזהם את הנטיעות, והרי מלאכות אלו מלאכות לאוקמי אילנא? 

]סי' יז סע' . החזון איש [1-3]עיין ספר השמיטה שם הע'  האחרונים מאריכים מאוד לבאר נקודה זו

מבאר שעישון אסור למרות שהוא לאוקמי אילנא מפני שמיחזי טפי כעבודה ולכן  יט[
]דרך אמונה שמיטה ויובל פ"א ה"ה חכמים אסרו אותו. על פי הסבר זה כותב ר' חיים קניבסקי 

שחוץ מהמלאכות שהתירו חכמים אין  שנפל דין אוקמי אילנא בבירא, באור ההלכה ד"ה ולא[
אינו ]סי' כא סע' יז[ אנו ידועים מה נראה כעבודה ומה אינו נראה כעבודה. אכן החזון איש 

מתיר מלאכות בשביעית מדין אוקמי אילנא אלא מדין הפסד. כיוון שהרמב"ם מתיר השקאה 
]הראי"ה קוק ות מדין הפסד, ניתן להתיר כל מלאכה המונעת הפסד העצים או הפסד כל הפיר

אוסר מלאכה המונעת הפסד הפירות, שהתורה הפקירה הפירות, ואפילו כשהם נאבדים  ]שבת הארץ פ"א ה"ה(

 .אסור לעשות מלאכה בשבילם[


