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 (2חרישה בשביעית ) :אי סוגיה

* 

 רקע

ת שביעית, לרבי עקיבא מאיסור עשה ולרבי אחר שלמדנו שחרישה אסורה בתוספ
ישמעאל מהלכה למשה מסיני, יש לחזור ולדון בדין חרישה בשביעית האם ניתן ללמוד קל 

 וחומר מתוספת שביעית לשביעית.

 מקורות

 א. ג. "איתמר החורש בשביעית... וקרא אסמכתא בעלמא"
 ב. ריטב"א ב: ד"ה חרישה וזריעה בשביעית

 אעפ"י שביארנו מאירי ג. ד"ה     
 ד-רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"א הל' ב     

 

ו נ ר א י ב ש י  " פ ע א ה  " ד  . ג י  ר י א  מ

אע"פ שביארנו שהחרישה אינו לוקה עליה בשביעית מ"מ איסור עשה מן התורה יש בה כדכתי' 
בחריש ובקציר תשבות ואע"פ שהוא נאמר בשבת בסוגיא זו פירשנוהו על השביעית ויש צדדין 

חרישה והוא אם חרש לחפות זריעותיו בחרישתו ולא משום מרישה אלא משום שהוא לוקה על ה
זריעה שהחיפוי בכלל זריעה הוא כמו שביארנו בכלאים א"כ מה שאמרו באחרון של מכות כ"א ב' 
יש חורש תלם אחד וחייב עליו שמנה לאוין ומפרש לה שחורש בשור ובחמור מוקדשין וכלאים 

חרישת שביעית וכן על חרישה בכלאים וכאן כתבנו בשניהם בכרם ושביעית ונמצא שלוקה על 
 שאינו לוקה בחרישה על כל פנים אתה צריך לפרשה במחפה את זריעותיו והוא תולדת זריעה.

 

ת י ע י ב ש ב ה  ע י ר ז ו ה  ש י ר ח ה  " ד  : ב א  " ב ט י  ר
חרישה וזריעה בשביעית מי שרי. פי' מדאורייתא ואפי' למ"ד החורש בשביעית אינו לוקה, מודה 

בערב שביעית שלשים יום איכא איסור תורה או מהלכה או מקראי כדאיתא לקמן, וכ"ש  שאפי'
 בשביעית עצמה דאתי בק"ו.

 הסבר הסוגיה

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

 
ית אינה מחלוקת שמחלוקת האמוראים האם לוקים על חרישה בשביעלמדנו לעיל 

ייחודית לדין חרישה אלא מחלוקת כללית בכל עבודות הקרקע. הסובר שלוקים על חרישה 
סובר שלוקים על כל עבודות הקרקע, ואין לו את דרשתו של רבא, שהתורה אסרה זריעה, 
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זמירה, בצירה וקצירה בלבד. הסובר שאין לוקים על חרישה סובר כרבא, שהתורה אסרה 
 בד.ארבע מלאכות בל

ייחודיות דין חרישה נובע מדין תוספת שביעית.למדנו בסוגיה הקודמת שחרישה 
בתוספת שביעית אסורה לרבי עקיבא מאיסור עשה של "בחריש ובקציר תשבות", ואסורה 

]ר"ש שביעית פ"א מ"א, תוס' ע"ז נ: ד"ה לרבי ישמעאל מהלכה למשה מסיני. הרבה ראשונים 

לומדים מכאן בקל וחומר  ריעה, מאירי ג. ד"ה אעפ"י שביארנו[משקין, ריטב"א ב: ד"ה חרישה וז
שחרישה אסורה בשביעית מהתורה. אם חרישה אסורה בתוספת שביעית מהתורה כל שכן 

 שהיא אסורה בשביעית עצמה.

פוסק: "כיצד החורש או החופר לצורך הקרקע או  ]הל' שמיטה ויובל פ"א ה"ד[הרמב"ם 
אר עבודת הארץ... מכין אותו מכת מרדות מדבריהן". המסקל או המזבל וכיוצא בהן מש

 משמע מהרמב"ם שחרישה אסורה מדרבנן.

 נראה לבאר שמחלוקת הראשונים נובעת משתי ההבנות שלמדנו בדין תוספת שביעית:

רוב הראשונים מפרשים שדין תוספת שביעית כדין שביעית עצמה, ואסור מהלכה למשה 
לאכות האסורות בשביעית מהתורה. לפי הבנה זו מסיני לעשות בתוספת שביעית את המ

ניתן ללמוד קל וחומר מתוספת שביעית לשביעית, אם חרישה אסורה בתוספת שביעית כל 
 שכן שהיא אסורה בשביעית עצמה.

הרמב"ם מפרש שדין תוספת שביעית אינו כדין שביעית, אלא שהתורה אסרה להכשיר 
זו ניתן לחלק שחרישה היא עבודת הכנה  בששית את הקרקע לעבודת השביעית. לפי הבנה

לזריעה ולכן היא אסורה בתוספת שביעית, אבל בשביעית התורה אסרה זריעה וקצירה ולא 
 אסרה חרישה.

 סיכום

הראשונים הסוברים שדין תוספת שביעית כדין שביעית לומדים קל וחומר מחרישה 
ם הסובר שדין תוספת האסורה בתוספת שביעית לאסור מהתורה חרישה בשביעית. הרמב"

 שביעית אינו כדין שביעית אינו מחוייב לקל וחומר הזה, ולדעתו חרישה אסורה רק מדרבנן.

 הלכה

הרבה ראשונים סוברים שחרישה אסורה מהתורה, ולכן יש לחשוש לדבריהם ולהחמיר  
 בדיני ספקות בחרישה כדין ספק דאורייתא.


