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 תוספת שביעיתסוגיה י: 

*** 

 רקע

שני הפרקים הראשונים במסכת שביעית דנים בדיני תוספת שביעית. סוגייתנו עוסקת 
 במקור החיוב, תוקפו וזמנו.

 תמקורו

 ד: "כי אתא רב דימי אמר יכול ילקה על התוספת... שאין בית המקדש קיים לא"-א. ג:
 ב. תוס' ד"ה יכול, שהרי, מה

 רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ג ה"א    
 ו-ג. שביעית פ"ב משניות ב

 ר"ש שביעית פ"א מ"א ד"ה עוד ירושלמי ולמה עד העצרת   
 וס' ד"ה ומשקין[]רש"י עבודה זרה נ: ד"ה עד ראש השנה; ת   

 ד. ר"ש שביעית פ"ב מ"ב ד"ה מעדרין

 הסבר הסוגיה

"בחריש ובקציר תשבות אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית אלא חריש של 
 .ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית וקציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית"

 ]שביעית פ"א מ"ד[                                                                                
 

אנו יודעים שאסור לחרוש ולקצור  הפסוק "בחריש ובקציר תשבות" מיותר, שהרי
בשבת, ואנו יודעים שאסור לעבוד עבודת קרקע בשביעית, ולפיכך נחלקו רבי עקיבא ורבי 

]לדעת רבא שמהתורה רק זריעה, זמירה, קצירה ובצירה אסורים ישמעאל מה מלמדנו פסוק זה 

שאמנם )ד"ה שהרי( ביר התוס' בשביעית הפסוק אינו מיותר והוא יוכל ללמד שגם חרישה אסורה בשביעית. מס

חריש אינו מיותר וניתן ללמוד ממנו שאסור לחרוש בשביעית אבל קציר מיותר, וכיוון שקציר נדרש לדרשה 

. רבי עקיבא לומד מכאן על תוספת שביעית, אחרת, חייבים לדרוש את כל הפסוק בדרשה אחת[
ות שבת. איסור שאסור לחרוש בששית. רבי ישמעאל סובר שהפסוק מלמד היתר בהלכ

חרישה וקצירה נאמר רק בחרישה וקצירה של רשות אבל קצירה העומר שהיא מצוה מותרת 
 אף בשבת.

הגמ' מסבירה שגם לרבי עקיבא וגם לרבי ישמעאל תוספת שביעית מהתורה, רבי 
ישמעאל אינו לומד את האיסור מהפסוק "בחריש ובקציר תשבות" אלא מהלכה למשנה 

 מסיני. 

 בא לבין רבי ישמעאל יכול להיות הבדל בחומרת האיסור, זמנו וגדריו:בין רבי עקי
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לשיטת רבי הגמ' מעלה הוה אמינא שלוקים על תוספת שביעית. מובן מאיליו שההוה אמינא היא רק 
 ]ד"ה יכול[עקיבא הלומד דין תוספת שביעית מ"בחריש ובקציר תשבות". מסביר התוס' 

"שבחריש ובקציר תשבות" "עשה" ולא "לאו",  שניתן ללקות על תוספת שביעית למרות
מכיוון שפסוק זה מחיל דיני שביעית על סוף השנה הששית, וכיוון שלוקים על עבודת 
הקרקע בשביעית ניתן ללקות גם על עבודת הקרקע בתוספת שביעית. הגמ' אומרת 

 ר לקמן[]ד"ה כדבעינן למימשלמעשה אין לוקים "דנסיב ליה תלמודא לפטורא", מסביר רש"י 
שהפטור ממלקות נלמד "שבת שבת משבת בראשית". נראה להסביר שכשם בשבת בראשית 
יש דין תוספת שבת אבל חומרת התוספת אינה כחומרת עושה מלאכה בשבת, גם בשביעית 

 התוספת מהוה איסור עשה ואין לוקים עליה.

ו מותרים אומרת שרבן גמליאל ובית דינו התקינו שיהי ]שביעית פ"א ה"א[התוספתא 
בעבודת הקרקע עד ראש השנה. הגמ' מביאה את התוספתא ודנה כיצד רבן גמליאל ובית 
דינו התירו דין דאורייתא של תוספת שביעית. מתרצת הגמ' בהוה אמינא שמהתורה אסור 
לחרוש רק בשלושים יום שלפני ראש השנה, והאיסור לחרוש מפסח ומעצרת מדרבנן, ורבן 

]תירוץ זה על פי הגרסה שבגמ' ש"רבן גמליאל ובית דינו ו את האיסור דרבנן גמליאל ובית דינו התיר

נמנו על שני פרקים הללו וביטלום", לפי גרסת התוספתא מפורש שרבן גמליאל ובית דינו התירו לעשות 

. מקשה הגמ' כיצד רבן גמליאל ובית דינו ביטלו תקנת בית הלל עבודת הקרקע עד ראש השנה[
הגמ' שבית הלל ובית שמאי תקנו איסור חרישה מפסח ומעצרת על  ובית שמאי? מתרצת

תנאי שחכמים בדורות מאוחרים יוכלו לבטלה. למסקנה אומרת הגמ' שרבן גמליאל ובית 
]עיין דינו פסקו כרבי ישמעאל, וההלכה למשה מסיני נאמרה רק בזמן שבית המקדש קיים 

המסביר מדוע רבן גמליאל ובית דינו היו צריכים להמנות  ם()ד. ד"ה דומיא דנסוך המיתלמיד רבינו יחיאל מפריס 

 . על שני הפרקים הללו[

העולה מסוגיה זו, שלדעת רבן גמליאל תוספת שביעית אסורה מהתורה בכל זמן 
ששביעית אסורה מהתורה, ואסורה מדרבנן בכל זמן ששביעית אסורה מדרבנן. לדעת רבי 

מסיני רק בזמן ששביעית מהתורה ורק בזמן ישמעאל תוספת שביעית אסורה מהלכה למשה 
שבית המקדש קיים, לאחר חורבן בית המקדש אין חיוב תוספת שביעית לא מהתורה ולא 

 מדרבנן.

פוסק כרבי ישמעאל, ופוסק שבזמן שבית המקדש  ]הל' שמיטה ויובל פ"ג ה"א[הרמב"ם 
ני, ומפסח קיים עבודת הקרקע אסורה שלושים יום לפני ראש השנה מהלכה למשה מסי

]איני יודע מנין הרמב"ם יודע שהלכה למשה מסיני הוא רק שלושים יום לפני ראש השנה, ומעצרת מדרבנן 

הרי חילוק זה נאמר רק בהוה אמינא של הגמ', שרבן גמליאל ובית דינו בטלו רק את האיסור מפסח ומעצרת, 

ק זה. אולי ניתן לפרש שהרמב"ם למסקנת הגמ' שהם התירו עבודת הקרקע עד ראש השנה אין מקור לחילו

מפרש "נמנו וביטלו" על האיסור מדרבנן. האיסור מהלכה למשה מסיני פקע מעצמו לאחר החורבן, ורבן 

 . גמליאל ובית דינו ביטלו את האיסור מדרבנן[
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המשנה במסכת שביעית מחלקת בין חרישה האסורה בתוספת שביעית לבין זיבול, 
המלאכות הדומות להן שמותרות עד ראש השנה. הבנת ההיתר עידור, סיקול, כירסום ושאר 

 לעשות מלאכות אלו עד ראש השנה תלויה בשתי הבנות באיסור תוספת שביעית:

א. תוספת שביעית דומה לתוספת שבת. כשם שדין תוספת שבת כדין שבת, והמלאכות 
ואסור  האסורות בשבת אסורות גם בתוספת שבת, כך דין תוספת שביעית כדין שביעית,

 לעשות את המלאכות האסורות בשביעית אף בסוף השנה הששית.

ב. דין תוספת שביעית אינו דומה לתוספת שבת. דין תוספת שביעית אינו כשביעית, ואין 
איסור לעשות בתוספת שביעית את המלאכות האסורות בשביעית, אלא האיסור הוא להכין 

 את הקרקע לעבודה בשביעית.

בר המשנה ברור. התורה אסרה חרישה שמהוה הכנה לצורך לפי ההבנה השניה הס
עבודות הקרקע בשביעית ולא אסרה מלאכות שאינם מכינות את הקרקע לעבודה בשביעית. 
לפי ההבנה הראשונה צריך להסביר שעקרונית היו צריכים לאסור את כל המלאכות הללו 

ו עליהם חכמים בתוספת האסורות בשביעית, אלא כיוון שאיסורם בשביעית מדרבנן, לא גזר
 שביעית. 

 ]בר"ש שביעית פ"א מ"א ד"ה עוד ירושלמי[הראשונים נחלקו בשתי ההבנות הללו. רבינו תם 
 ]שם ופ"ב מ"ב ד"ה מעדרין[סובר שמהתורה חרישה בלבד אסורה בתוספת שביעית, והר"ש 

תם  סובר שכל מלאכה האסורה מהתורה בשביעית אסורה מהתורה בתוספת שביעית. רבינו
סובר כהבנה השניה, ולכן אוסר רק מלאכות המכשירות את הקרקע לשביעית, והר"ש סובר 
כהבנה הראשונה, ולכן לדעתו כל מלאכה האסורה מהתורה בשביעית אסורה מהתורה 

 . משמע גם כשיטת הר"ש[ )ע"ז נ: ד"ה ומשקן(]מתוס' בתוספת שביעית 

ספת שביעית. רבינו תם מפרש נאמר שנטיעה אסורה בתו ]שביעית פ"ב מ"ו[במשנה 
שאיסור נטיעה בתוספת שביעית מדרבנן. לדעתו מהתורה אסור לעשות מלאכות המכשירות 

]הסבר את הקרקע לשביעית, ומדרבנן אסור לעשות כל מלאכה האסורה בשביעית מהתורה 

ת שיטת רבינו תם על פי מה שמשמע בר"ש פ"א מ"א. מהר"ש פ"ב מ"ו משמע שנטיעה בתוספת שביעי

 .מותרת לכתחילה, והאיסור להלכה רק בשבועיים שלפני ראש השנה, שזה זמן השרשת הנטיעה[

מחלק ארבעה חילוקים בגדרי המלאכות האסורות בתוספת  ]פ"ב מ"ב, פ"א מ"א[הר"ש 
 שביעית:

א. לצורך פירות ששית מותר לעשות בתוספת שביעית כל מלאכה אפילו מלאכה 
 .]עידור[דאורייתא 

אורייתא שאינה לצורך פירות ששית אלא לצורך האילן, אסורה  כל שלשים ב. מלאכה ד
 יום שלפני ראש השנה.

 ג. מלאכה דרבנן מותרת עד ראש השנה.

 ]=חרישת קרקע אחר פסח ואחר העצרת[ד. מלאכה שאינה לצורך הפירות ואינה לצורך האילן 
 אסורה מפסח ומעצרת, מפני שנראה כמתקן שדהו לשביעית. 
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של הר"ש משמע שהוא מודה לשיטת רבינו תם שיש הבדל בין דין תוספת  מחילוקיו
שביעית מהתורה לבין דין תוספת שביעית מדרבנן, אבל הוא מפרש את ההבדל בצורה 
הפוכה מפירושו של רבינו תם. לדעת הר"ש האיסור דאורייתא הוא כל שלושים יום שלפני 

אסורה בשביעית מהתורה. חכמים ראש השנה, ובזמן הזה יש איסור לעשות כל מלאכה ה
 אסרו להכין את הקרקע לשביעית, ואיסור זה חל מפסח ומעצרת. 

פוסק: "עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך  ]הל' שמיטה ויובל פ"ג ה"א[הרמב"ם 
לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני, מפני שהוא מתקנה לשביעית". מהלשון "מפני שהוא 

שיטת רבינו תם, אבל הרמב"ם פותח "עבודת הארץ בשנה מתקנה לשביעית" משמע כ
ששית", משמע שכל עבודות הארץ אסורות מהתורה, ולא חרישה בלבד, כשיטת רבינו תם. 
נראה לפרש שהרמב"ם מסכים עקרונית לשיטת רבינו תם, אבל לדעתו גם זריעה ונטיעה 

 מתקנות את הקרקע לשביעית, ולכן גם הן אסורות מהתורה.

 סיכום

תורה אסרה עבודות הקרקע בתוספת שביעית. נחלקו תנאים במקור האיסור, תוקפו ה
 וזמנו, ונחלקו ראשונים במהותו:

רבי עקיבא סובר שהאיסור איסור עשה הנלמד מ"בחריש ובקציר תשבות", והוא חל 
מהתורה בכל זמן ששביעית אסורה מהתורה, וחל מדרבנן בכל זמן ששביעית אסורה 

אל סובר שהאיסור הלכה למשה מסיני, והוא נוהג בזמן שבית המקדש מדרבנן. רבי ישמע
 קיים בלבד.

רבינו תם והרמב"ם סוברים שמהות האיסור, תיקון הקרקע לשביעית, רבינו תם סובר 
 שרק חרישה אסורה מהתורה, מהרמב"ם משמע שגם זריעה אסורה מהתורה.

 ת בשביעית.הר"ש סובר שהתורה אסרה בתוספת שביעית כל מלאכות האסורו

רבינו תם והר"ש מודים שחכמים תיקנו רובד נוסף לאיסור מלאכה בתוספת שביעית. 
רבינו תם סובר שחכמים אסרו כל מלאכה האסורה בתורה בשביעית, ולכן אסור ליטע 
בתוספת שביעית. הר"ש סובר שחכמים אסרו הכנת הקרקע לשביעית, ולכן אסרו לחרוש 

סור רק שלושים יום לפני הפסח. נטיעה אינה מהוה מפסח ומעצרת, למרות שמהתורה א
 הכנת הקרקע לשביעית, ולכן היא אסורה רק בשלושים יום שלפני ראש השנה. 

 הלכה

אנו פוסקים הלכה כרבן גמליאל שדין תוספת שביעית נאמר רק בזמן שבית המקדש 
מיטה ויובל ]הל' שקיים, ולכן מותר לחרוש ולעשות עבודות הקרקע עד ראש השנה. הרמב"ם 

מחדש שאיסור נטיעה נאמר מפני מראית עין גם בזמן הזה. הנוטע תוך שלושים  פ"ג הי"א[
משנת ]לענין ערלה ונטע רבעי[ יום שלפני ראש השנה לא עלתה לו שנה, והוא מונה את שנותיו 

השביעית, ולפיכך נראה שנטע בשביעית. כיוון שאנו פוסקים שהנטיעה משרישה רק לאחר 
 ר יום, אסור ליטע ארבעים וארבעה ימים לפני ראש השנה.ארבעה עש
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הרמב"ם אוסר לנטוע, להבריך ולהרכיב ואינו אוסר לזרוע. כיוון שמראית עין הוא מפני 
מנין שנות ערלה, נראה שהאיסור קיים רק בעצי פרי שיש בהם ערלה. כך פוסק החזון איש 

ד ראש השנה. יש אוסרים לזרוע ארבעה , והוא מתיר לזרוע, ולנטוע עצי סרק ע]סי' כה סע' ג[
]עיין עשר יום לפני ראש השנה, מפני שהזרע משריש בשביעית, והוא מונע שביתת הקרקע 

 .ספר השמיטה פ"א סע' ב[


