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 דבר שאינו מתכוון בשביעית :יבסוגיה 

** 
 רקע

המתכוון בשבת לעשות פעולה מותרת ועושה גם פעולה אסורה שאינו מתכוון לה, חייב 
, ומותר כשהפעולה ]=פסיק רישיה[כשהפעולה האסורה נובעת בהכרח מהפעולה המותרת 

ראשונים האם גדרי מלאכה האסורה אינה נובעת בהכרח מהפעולה המותרת. נחלקו ה
 בשביעית זהים לגדרי מלאכה בשבת או שיש הבדלים ביניהם.

 מקורות

 א. ד: "ר' אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה... זיבלו מוכיח עליו"
 ב. תוס' ד"ה מפני

 ריטב"א ד"ה והא דתנן אין עושין אמת המים בז'    
 מאירי ב. ד"ה ר' אלעזר בן עזריה אומר    
 ר"ן ד"ה מ"ט פליגי, חד אמר מפני שנראה, וחד אמר מפני שמכשיר, דקא שקיל ושדי לבראי    

 ג. סנהדרין כו. "ר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהודצק הוו אזלי... אם לעקל אם לעקלקלות"
 תוס' ד"ה לעקל; תוס' שבת עג: ד"ה זומר   
 מאירי סנהדרין ד"ה הזמירה   

 ה"ט ד. רמב"ם הל' שביעית פ"א
 

ם י מ ה ת  מ א ן  י ש ו ע ן  י א ן  נ ת ד א  ה ו ה  " ד א  " ב ט י  ר

והא דתנן אין עושין אמת המים בשביעית. הוינן בה מאי טעמא דהא לאו עבודת קרקע הוא, 
ואיפליגו במילתא ר' זירא ור' אבא בר ממל חד אמר מפני שנראה למראית העין כעודר וגזרו בהו 

י שנראה כמכשיר אגפיה לזריעה, ובין למר רבנן מפני אותן שהיו מקילין בשביעית, וחד אמר מפנ
 בין למר מיירי בשזו האמה היא בתוך השדה דחזי לזריעה או לעידור הא לאו הכי מותר.

ואוקימנא פלוגתייהו דאיכא בינייהו כגון דשקיל ושדי לברא. משום דמכשיר אגפיה ליכא ובעודר 
ל ליה לעפרא בדוכתיה מנח ליה, הוא דאיכא למיפלג, מר סבר משום עודר נמי ליכא דעודר כי שקי

ואידך סבר דזימנין דעודר נמי שקיל ושדי ליה לבראי כגון דאית ביה עפרא טובא דלא חזי לזריעה, 
 אי נמי דשקיל ממולא ושדי בנצא ]עיין  לקמן י:[ להשוות פני הקרקע שהיא עבודה.

 

ר מ ו א ה  י ר ז ע ן  ב ר  ז ע ל א  ' ר ה  " ד  . ב י  ר י א  מ
בתחלה במועד ובשביעית פי' רגילין היו לעשות בור להתכנס בו  ראב"ע אומר אין עושין את האמה

מים הרבה ועושין חריצין שבקרקע ארוכים על פני כל השדה ברוחב אמה ובעומק אמה והמים 
הולכין בהם סביב כל השדה ומשדה לשדה ואותו חריץ נקרא אמה על שם תכונת רחבו ועמקו 

לצורך בית השלחים מפני שזה טורח יתר ולא ואומר עכשו שאין עושין אותן בתחלה במועד אף 
בשביעית אע"פ שכל שהותר בו מכלל עבודה שבקרקע אין לנו בטרחו ולא כלום פי' בגמ' הטעם 
מפני שנראה כחופר לצורך זריעה וחכמים לא חששו על כך מפני שהחופר לזריעה חופר ומניח 
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לה בשביעית ואם היה חופר במקומו וזה חופר ומטיל לחוץ ומתוך כך הם מתירין לעשותה מתח
ומתקן העפר על אגפיה אף חכמים מודים באיסור מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ואע"פ שאינו 

 מכוין לכך מ"מ עבודה גמורה היא ואין כאן הוכח שלא יהא מתכוין לכך.

 

ל י ק ש א  ק ד  , ר מ א ד  ח ו  , ר מ א ד  ח  , י ג י ל פ ט  " מ ה  " ד ן  " ר ה  ' י  ח
פירוש מאי טעמא אין עושין אמה בשביעית, דבשלמא  מאי טעמא פלגי בה ר' זירא ור' אבא וכו'.

גבי מועד אוסר משום טירחא אלא גבי שביעית מאי טעמא, שהרי לא אסרה תורה אלא עבודת 
 קרקע כגון חרישה וזריעה.

 חד אמר מפני שנראה כעודר ודומה לעבודת קרקע.
שפתיה מכאן וחד אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה כלומר שחופר האמה ומשליך עפרה על 

 ומכאן מתקן אגפיה לזורע בהן מפני שהשליך עליהם עפר תיחוח והוה ליה עבודת קרקע.
דקא שקיל ושדי לבראי כלומר שנוטל העפר ומשליכו למרחוק אבל חכמים לא חיישינן לכלי האי. 
ולענין הפסק קיימא לן כחכמים ואף על גבי דשקלו וטרו בגמרא אליבא דר' אלעזר בן עזריה לא 

 ינן להו לרבוותא דליפסוק כותיה. ויראה שיש מקומות שחוששין לו. חז

 

ה ר י מ ז ה ה  " ד  . ו כ ן  י ר ד ה נ ס י  ר י א  מ

הזמירה מאיסורין חמורין שבשביעית היא ומן המפורשים בתורה שנאמר כרמך לא תזמור. ומכל 
מקום אם זמר שלא לכוונת עבודה אלא הזמורה צריכה לו לעקל בית הבד וכיוצא בו מותר ויזהר 

 לא יערים והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות רצה לומר לעות משפט הדת ולעבור על מצותיה.ש

 הסבר הסוגיה

רבי זירא ורבי אבא  ]=בדינו של רבי אלעזר בן עזריה שאין עושים אמה בשביעית["פליגו בה 
       .בר ממל חד אמר מפני שנראה כעודר וחד אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה"

 ]גמ' ד:[                                                                                              
 

חכמים ורבי אלעזר בן עזריה האם מותר לעשות אמת מים בשביעית, רבי אלעזר  חלקונ
בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים. נחלקו רבי זירא ורבי אבא בר ממל מדוע רבי אלעזר בן 
עזריה אוסר, אחד אומר שרבי אלעזר בן עזריה אוסר מפני שנראה כעודר, ואחד אומר 

 שאוסר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה.

טות לשון הגמ' משמע שבין שני ההסברים יש הבדל מהותי. האוסר מפני שמכשיר פשמ
אגפיה לזריעה אוסר מפני שפעולה זו מוגדרת כמלאכה בשביעית, האוסר מפני שנראה 

 כעודר סובר שפעולה זו אינה מוגדרת כמלאכה, ואיסורה רק מפני שנראית כמלאכה.

יעית. האוסר מפני שמכשיר אגפיה יסוד המחלוקת הוא בדין דבר שאינו מתכוון בשב
לזריעה סובר שכמו שבמלאכות שבת יש חיוב דאורייתא על פסיק רישיה אף שאינו מתכוון 
למלאכה האסורה, כך בשביעית הכשרת אגפי האמה לזריעה מוגדרת כמלאכת חרישה אף 
שאינו מתכוון להכשירה לזריעה וכוונתו רק להכנת אמת מים. האוסר מפני שנראה כעודר 
סובר שדין שביעית אינו זהה לדין שבת, בשבת החיוב על מעשה המלאכה, ופסיק רישיה 
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מגדיר את מעשהו כמעשה מלאכה, בשביעית החיוב על התוצאה, והתוצאה נקבעת על פי 
כוונתו, כשמתכוון לאמת המים פעולתו אינה מוגדרת כעבודת קרקע, אף שפעולתו הכשירה 

: "ולמאן דאמר מפני שנראה כעודר ליחוש מפני שמכשיר אגפיה ]הגמ' שואלתאת אגפי האמה לזריעה 

לזריעה", "ולמאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ליחוש מפני שנראה כעודר". לפי דרכנו שיש ביניהם 

מחלוקת עקרונית קשה, כיצד הגמ' ידעה שאחד מודה לחברו? נראה לפרש  שהגמ' שואלת מדוע כל אחד 

שש שלו גם במקרה של חברו, מדוע אין חשש לנראה כעודר בהכשרת אגפיה מהאמוראים אינו חושש לח

 .האמה לזריעה, ומדוע אין מלאכת חרישה בעידור של האמה[
 

 הראשונים נחלקו בהסבר שיטות האמוראים ובמסקנת הסוגיה להלכה:

מביא שני הסברים, לפי ההסבר הראשון גם רבי זירא וגם רבי אבא בר  ]ד"ה מפני[תוס' 
ודים שמלאכה ללא כוונה אינה מוגדרת כעבודת הקרקע בשביעית, ופירוש ההסבר ממל מ

"מפני שמכשיר אגפיה לזריעה" אינו שעושה מלאכת חרישה, אלא שמלאכתו "נראית 
חרישה ממש שסבורין הרואין שלכך מתכוין". לפי ההסבר השני, פירוש ההסבר "מפני 

ת חרישה למרות שלא היתה כוונתו שמכשיר אגפיה לזריעה", שמלאכה זו מוגדרת כמלאכ
 לכך. 

 ]ד"ה והא דתנן אין עושין[גם ראשונים נוספים נחלקו בשני ההסברים הללו, הריטב"א 
מפרש ]ד"ה מ"ט פליגי[ מפרשים כפירוש הראשון של התוס', והר"ן  ]ב. ד"ה ר' אלעזר[והמאירי 

 כפירושו השני.

על רבי אלעזר בן עזריה. תוס', הראשונים נחלקו גם בהסבר שיטתם של רבנן החולקים 
בהסברו השני, מבאר ש"רבנן סברי כיון דעל ידי שינוי עביד ליה לאו מלאכה היא ומותר 
דלא שמיה חרישה". חכמים מודים לרבי אלעזר בן עזריה שמלאכה ללא כוונה מוגדרת 
כעבודת קרקע, ואסור לעשותה בשביעית. הם נחלקו האם מותר לעשות אמת המים 

אגפיה לזריעה רק מפני שאינו חורש כדרך החורשים, אלא חורש בשינוי, שמעשה ולהכשיר 
 החרישה בתוך האמה, והתוצאה של אדמה הראויה לזריעה, באגפיה. 

המאירי סובר שגם לרבנן וגם לרבי אלעזר בן עזריה מלאכה ללא כוונה אינה מוגדרת 
מראית עין. המאירי פוסק כעבודת קרקע בשביעית, והאיסור לחפור אמת מים הוא רק מפני 

הלכה כהסבר "מפני שנראה כעודר", והוא מפרש שגם רבנן מודים שאסור לחפור אמת 
 המים ולהשליך האדמה על אגפי האמה, מפני שנראה כמכשיר אגפיה לזריעה.

הר"ן סובר שלרבי אלעזר בן עזריה מלאכה ללא כוונה מוגדרת כעבודת קרקע בשביעית. 
למאירי בפירוש הסוגיה ובפסק ההלכה. לדעתו הלכה כהסבר  מדבריו משמע שהוא מודה

"מפני שנראה כעודר", וגם רבנן מודים שמלאכה ללא כוונה מוגדרת כעבודת קרקע 
 בשביעית, ואסור לחפור אמת המים ולהשליך האדמה על אגפי האמה.

לק פוסק: "ועושין את אמת המים כתחלה", ואינו מח ]הל' שמיטה ויובל פ"א ה"ט[הרמב"ם 
בין מקרה ששקיל מיניה ושדי לבראי לבין מקרה ששדי לאגפי האמה. מוכח שהוא חולק על 

 המאירי והר"ן.
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המסקנה העולה מסוגיה זו, שלדעת הר"ן ופירושו השני של תוס', מלאכה ללא כוונה 
מוגדרת כעבודת קרקע בשביעית. לדעת הר"ן, חכמים אוסרים לחפור אמת מים כשהחפירה 

זריעה. לדעת התוס', חכמים מתירים לחפור אמת מים גם כשהחפירה מכשירה אגפיה ל
מכשירה אגפיה לזריעה, מפני שחרש בשינוי ולא חרש כדרך החורשים. הריטב"א, המאירי 
ופירושו הראשון של תוס' סוברים שמלאכה ללא כוונה אינה מוגדרת כעבודת קרקע 

רה את אגפי האמה לזריעה. בשביעית. הרמב"ם מתיר לחפור אמת מים גם כשהחפירה מכשי
ניתן לפרשו באחת משתי דרכים, או שהוא פוסק כריטב"א וכמאירי, שמלאכה ללא כונה 
אינה מוגדרת כעבודת קרקע בשביעית, או שהוא פוסק כהסבר השני של תוס', שמלאכה 

 בשינוי ללא כונה אינה מוגדרת כעבודת קרקע בשביעית. 
 

שעוסקת בעשיית מלאכה בשביעית ללא כונה.  יש סוגיה נוספת ]כו.[במסכת סנהדרין 
. משמע מגמ' זו שלמרות ]="לעקל בית הבד"[הגמ' אומרת שמותר לכסח כרמו לצורך העצים 

שכיסוחו מהוה זמירה האסורה בשביעית, מותר לזמור כשאינו מתכוון להצמיח את הכרם 
 אלא להשתמש בעצים.

 הראשונים נחלקו בפירוש הגמ':

מפרש את הגמ' כפשוטה, והוא הולך לשיטתו שמלאכה ללא כוונה  []ד"ה הזמירההמאירי 
 אינה מוגדרת כעבודת קרקע בשביעית.

מפרש שמותר בשביעית לכסח כרמו לצורך העצים רק  ]עג: ד"ה זומר[תוס' במסכת שבת 
כשמכסח בצורה המקלקלת את האילן. מוכח שלדעתו מלאכה ללא כוונה מוגדרת כעבודת 

הולך בכיוון של תוס' בשבת, שההיתר  ]ד"ה לעקל[במסכת סנהדרין קרקע בשביעית. תוס' 
לכסח כרמו הוא רק כשמכסח בצורה הקשה לאילן, אולם אינו מסתפק בהסבר זה ומוסיף: 
"דליכא לחייבו משום נוטע כדאמרינן גבי שבת דשאני גבי שבת דמלאכת מחשבת אסרה 

היכא דמשביח הקרקע אבל  תורה והא מתעבדא מחשבתו אבל גבי שביעית אין לאסור רק
הכא קשיא ליה". מסביר המהרש"ל שתוס' מחלק בין שבת לבין שביעית. כשעבודתו 
משביחה את הקרקע היא מוגדרת כמלאכה בין בשבת ובין בשביעית, אפילו כשאינו מתכוון 
לכך. כשעבודתו מקלקלת, היא אינה מוגדרת כמלאכה לא בשבת ולא בשביעית. כשעבודתו 

ה כלשהי, אבל בסך הכל הקלקול מרובה על התיקון, בשבת חייב ובשביעית גורמת להצמח
מותר. החיוב בשבת הוא על עשיית מלאכה והחיוב בשביעית הוא על עבודת קרקע. 
כשהכיסוח גורם לצמיחה מסויימת יש מלאכת זריעה, וחייבים עליה בשבת, אבל בשביעית 

 החיוב רק כשהקרקע הושבחה.

 סיכום

קות בדין עשיית מלאכה בשביעית ללא כוונה לעבודת קרקע. מפשטות שתי סוגיות עוס
הסוגיה בסנהדרין משמע שמלאכה ללא כונה לעבודת קרקע מותרת בשביעית. מפשטות 
הסוגיה במועד קטן משמע שרבנן ורבי אלעזר בן עזריה נחלקו בדין זה, ולרבנן מלאכה ללא 

 כוונה לעבודת קרקע מותרת בשביעית. 
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קו בדין זה. תוס' בפירושו השני בסוגייתנו, במסכת סנהדרין ובמסכת הראשונים נחל
שבת סובר שחייבים בשביעית על מלאכה ללא כוונה לעבודת קרקע. כך עולה גם מתוס' 

. המאירי והריטב"א סוברים שדין שביעית אינו כדין שבת, ואין ]יג. ד"ה נטייבה[בפרק שני 
 ת קרקע. הר"ן סובר כשיטת התוס'.חייבים בשביעית על מלאכה ללא כונה לעבוד


