
 1 (1סוגיה ט: חרישה בשביעית )

 

 (1חרישה בשביעית ) :טסוגיה 

* 

 רקע

יעית אבל רק פותחת את הנושא ואינה משלימה אותו, סוגייתנו עוסקת בדין חרישה בשב
 השלמת הנושא יכולה להתבצע רק לאחר לימוד הסוגיה הבאה.

 מקורות

 א. ג. "איתמר החורש בשביעית... וקרא אסמכתא בעלמא"
 ב. רש"י על אתר; ]תוס' ד"ה אין[

 הסבר הסוגיה

אמר אינו  "איתמר החורש בשביעית רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר לוקה וחד
 ]גמ' ג.[                                                                                     .לוקה"

 

נחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר האם לוקים על חרישה בשביעית. מסבירה הגמ' בהוה 
אמינא שהם נחלקו בדברי רבי אבין אמר ר' אילעא, ובמסקנה שמחלוקתם אינה תלויה 

 בדבריו. נחלקו הראשונים בגרסת הגמ' ובפירושה:

"שבת שבתון יהיה  –. כלל ה[-רא כה, ד]ויקרש"י מפרש שיש בשביעית כלל ופרט וכלל 
"שנת שבתון יהיה לארץ". רבי  –"שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור", כלל  –לארץ", פרט 

אבין אמר ר' אילעא סובר שכיוון שהכלל עשה והפרט לא תעשה, לא דנים אותו ככלל ופרט 
, ת המובאות בתורה[]וניתן ללמוד מלאכות נוספות הדומות למלאכווכלל, שאתה דן בו כעין הפרט 

 .]ורק המלאכות הנמנות בתורה אסורות[אלא דנים אותו ככלל ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט 

בהוה אמינא חשבה הגמ' שמי שסובר שלוקה אינו סובר כרבי אבין אמר ר' אילעא, 
וכיוון שיש כלל ופרט וכלל מרבים גם מלאכת חרישה, ומי שסובר שאינו לוקה סובר כרבי 

ר ר' אילעא, ולוקים על זריעה וזמירה הכתובים בתורה, ותו לא. דוחה הגמ' שכולי אבין אמ
עלמא אינם סוברים כרבי אבין אמר ר' אילעא, ומי שסובר שאין לוקים סובר כרבא, 
שהתורה מנתה גם זריעה וגם זמירה גם קצירה וגם בצירה ללמד שלוקים על ארבע מלאכות 

 אלו בלבד.

כלל ופרט בלבד, שהכלל "שנת שבתון יהיה לארץ" מובא תוס' מפרש שיש בשביעית 
בפסוק אחר, ואינו מצטרף לכלל ופרט שבפסוק הקודם. רבי אבין אמר ר' אילעא סובר 
שכיוון שהכלל עשה והפרט לאו, לא דנים אותו ככלל ופרט אלא ככלל בלבד, וניתן לרבות 

 כל מה שנכלל בכלל.

חרישה סובר כרבי אבין אמר ר' אילעא, בהוה אמינא חשבה הגמ' שהסובר שלוקים על 
]לא הבנתי את דברי התוס'. "שבת שבתון ואף חרישה נכללת בכלל של "שבת שבתון יהיה לארץ" 
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, והסובר שאין לוקים אינו סובר כרבי אבין, אלא לוקים על יהיה לארץ" הוא עשה, ומדוע לוקים?[
מא סוברים כרבי אבין, ומי הפרט המפורש בפסוקים בלבד. למסקנה אומרת הגמ' שכולי על

שסובר שאין לוקים על חרישה, סובר שהתורה מנתה גם זריעה וגם זמירה, גם קצירה וגם 
 בצירה ללמד שלוקים על ארבעת מלאכות אלו בלבד.

העולה מדיון הגמ', שמחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר בדין חרישה אינה מחלוקת ייחודית 
הקרקע שאינן מוזכרות בתורה. הסובר שלוקים על  לדין חרישה אלא מחלוקת בכל מלאכות

חרישה סוברים שלוקים על כל מלאכות הקרקע, והסובר שאין לוקים על חרישה סובר 
שלוקין על זריעה, זמירה, קצירה ובצירה בלבד. כיוון שהלכה כרבא שרק זריעה, זמירה, 

 חרישה. קצירה ובצירה אסורים מהתורה, חובה לפסוק כמאן דאמר שאין לוקים על

 סיכום

הגמ' מביאה מחלוקת ר' יוחנן ורבי אליעזר בדינו של רבא, שרק זריעה, זמירה, קצירה 
 ובצירה אסורים מהתורה.


