




 ויקרא פרק כה 

ר ד( א)  :לֵּאֹמרֶאל ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני ' ַוְיַדבֵּ
ל ְוָאַמְרָת ( ב) ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֶהםַדבֵּ    ֲאלֵּ

ם  ָתֹבאּוִכי  ֶֶ   ֶאל ָהָאֶר  ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ  ָל
 אדם ואדמה

 שמות פרק לד 

ֶשת ָיִמים ַתֲעֹבד( כא)  שֵּ
 ִתְשֹבתּוַבּיֹום ַהְשִביִעי 

 ויקרא פרק כה 

ש ָשִנים( ג) ש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְושֵּ  שֵּ
 :ִתְזֹמר ַכְרֶמָך ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה

 ַשַבת ַשָבתֹו  ַהְשִביִעתּוַבָשָנה ( ד)
ָשְדָך ' ִיְהֶיה ָלָאֶר  ַשָבת ַלד

ְרְמָך  ֶַ ְו
ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ( ה) אֵּ

י ְנִזיֶרָך  ְוֶאת ִעְנבֵּ
 :ְשַנת ַשָבתֹו  ִיְהֶיה ָלָאֶר 



 ויקרא פרק כה 

 ( ו)
יְרָךְלָך  ִֶ  ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְש

 :ּוְלתֹושְבָך ַהָגִרים ִעָמְך
 ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך( ז)

ל ֶֹ ל ְתבּוָאָתּה ֶלֱא ֶָ  : ִתְהֶיה 

 אדם והיבול

  כגשמות פרק 

ש ָשִנים ִתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך( י)  ְושֵּ
 :ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה

( יא)
לּו  ְֶ  ַעֶמָך ֶאְבֹינֵּיְוָא
ל ַחַּית ַהָשֶדה ְוִיְתָרם ֶַ  ֹתא

יֶתָך ְרְמָך ְלזֵּ ֶַ  :כֵּ  ַתֲעֶשה ְל



 אדם ואדם

 דברים פרק טו 

 :ִמקֵּ  ֶשַבע ָשִנים ַתֲעֶשה ְשִמָטה( א)
 ְוֶזה ְדַבר ַהְשִמָטה( ב)

הּו  ַיֶשהֲאֶשר  עֵּ הּוְברֵּ עֵּ  ֶאת רֵּ
 :'ְוֶאת ָאִחיו ִכי ָקָרא ְשִמָטה ַלד

ִריֶאת ( ג) ְֶ  ִיְהֶיה ְלָך  ַוֲאֶשר ִתֹגש ַהָנ
טָאִחיָך ֶאת   :ָיֶדָך ַתְשמֵּ

 לאדברים פרק 

 ִמקֵּ  לֵּאֹמרַוְיַצו ֹמֶשה אֹוָתם ( י)
ד ְשַנת ָשִנים ֶשַבע   ַהְשִמָטה ְבֹמעֵּ
כֹותְבַחג   :ַהסֻּ

ָראֹות ֶאת( יא) ל לֵּ ל ִיְשָראֵּ ֶָ  ְבבֹוא 
  ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבָחרֱאֹלקיָך' ְפנֵּי ד

 ִתְקָרא ֶאת ַהתֹוָרה ַהֹזאת
ל ְבָאְזנֵּיֶהם   :ֶנֶגד ָכל ִיְשָראֵּ
( יב)



 האדם

 האדמה

 





 (למטרת הצמחה)זמירה  שתילה

 (  באופן מסחרי)בצירה  (באופן מסחרי)קצירה 



 כו-ויקרא פרק כה

ת ( ה) ְסִפיַח ְקִציְרָך אֵּ
י ְנִזיֶרָך -ְוֶאת   ִעְנבֵּ
  .ִיְהֶיה ָלָאֶר , ַשָבתֹו ְשַנת 

ם ְוָהְיָתה (ו) ֶֶ , ַשַבת ָהָאֶר  ָל
 ג' ספרא ויקרא כה פרשה הל

 ,ואת ענבי נזיריך לא תבצור
 ,  מ  השמור באר  אי  אתה בוצר

פרשת בהר פרק אספרא 

של  תאינים: מיֶ  אמרו
שביעית אי  קוצים אותם 

אבל קוצה אותה  , במוקצה
 בחורבה









 אסורות  

 מהתורה

 זריעה. 1
 זמירה. 2
 קטיף מסחרי. 3



 :א' מסכת מועד קטן דף ג עמ

 ,זמירה בֶלל זריעה
 ,ובצירה בֶלל קצירה

  ֶתבינהולמאי הלֶתא 
 ?רחמנא

 :למימרא
 ,מיחייב –תולדות  דאהני

 .מיחייבלא  – אחרנייתא



? 

  אחרותהאם מלאכות חקלאיות 

 אסורותאו  מותרות





 כא, שמות לד

 תשבתששת ימים תעבד וביום השביעי 

   תשבתבחריש ובקציר 

  :אומררבי ישמעאל 
  מה חריש רשות
  אף קציר רשות

 יצא קציר העומר
 .שהוא מצווה

 .מסכת ראש השנה דף ט עמוד א

  :אומררבי עקיבא 
  אינו צריך לומר

  שביעיתחריש וקציר של 
  :נאמרשהרי כבר 

 "תזרעלא שדך "
  אלא חריש של ערב שביעית

 הנכנס לשביעית

  חרישה
 מוזכרת בתורה

 אינהחרישה 
 מוזכרת בתורה







קל "ללמוד  אפשר

 מזמירה" וחומר

 נטיעה

 איסור תורה

ללמוד  אי אפשר

 מזמירה" קל וחומר"

 נטיעה אינה

 איסור תורה

 



 אסורות  

 מהתורה

 זריעה. 1
 זמירה. 2
 קטיף מסחרי. 3

 ספק איסור

 תורה

 נטיעה. 1
 חרישה. 2
 

 











 זמירה
 איסור תורה

 פיסוג
 מלאכה חקלאית



 אסור מהתורה פירות לצימוח גיזום







 המלאכות המוזכרות בתורה

 מהתורה



 להכשרת הקרקעוקשורות 
 מוזכרות בתורה שאינןהמלאכות 

 מדרבנן



 לגידול הצמחוקשורות 

 מוזכרות בתורה שאינןהמלאכות 





 שאינןמלאכות 
 מוזכרות בתורה

 וקשורות 
 להכשרת הקרקע

 או 
 להשבחת הצמח









 שאינןמלאכות 
 מוזכרות בתורה

 וקשורות 
 להכשרת הקרקע

 או 
 להשבחת הצמח

 שאינןמלאכות 
 מוזכרות בתורה

 והכרחיות
 הצמח לקיום

 
 

 מלאכות
 שאינן קשורות

 לחקלאות ולצמחים





 המלאכה

 חקלאית לא חקלאית

  מותרת

 מוזכרת
 בתורה

 אסורה אסורה

 לקיומו

 מותרת

 להשבחתו 

 קשורה אינה
 אינה מוזכרת בתורה לחקלאות או לצמחים

 קשורה
 לגידול הצמח

 קשורה 
 לעיבוד הקרקע 

 אסורה

 קשורה
 לחקלאות או לצמחים

















































 גזניה

 ביגוניה

 גירדיה

 וינקה













 ב"ה, מסכת ערלה פרק א, תלמוד ירושלמי

 !ובשביעית צריכה
 "'שבת לה הארץושבתה : "דכתיב
 "לא תזרע וכרמך לא תזמור שדך: "וכתיב

 ינאי' יוחנן בשם ר' ר
 ופטור מן המעשרותחייב בערלה בתוך הבית אילן שנטעו 

 "השדהעשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא : דכתיב



 גידול במצע מנותק
 בתוך בית

 מותר

 גידול במצע מנותק
 בשטח פתוח
 אסור מדרבנן

 גידול בקרקע  
 בתוך בית

 ספק איסור תורה













 












