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תקציר השיעור
ישנן עבודות בקרקע ובאילן שמטרתן אינה חקלאית, לדוגמה עבודות בינוי וניקוי הקרקע וקציצת ענפים 

למטרות שונות. ישנם מספר אופני היתר לעשותן בשמיטה אף שסוף סוף יש במעשה זה תועלת לקרקע 

ולאילנות.

 

בשדה חברו – ניכר שאין כוונתו למטרה חקלאית א. 

ואבנים  עצים  ללקוט  לאדם  מותר  שבהם  האופנים  את  ביארה  א(  משנה  ד  פרק  שביעית  )מסכת  המשנה 

לצרכיו )עצים להסקה, אבנים לבנייה(, בירושלמי התבאר שחז"ל תיקנו שתי תקנות כדי למנוע מלעבור על 

דיני שמיטה.

פסיקת ההלכה

חלקו  והגר"א  משה  ופני  והמצוי.  הקרוב  מן  רק  ליטול  שמותר  התקבלה,  שנייה  שתקנה  היא  הרא"ש  דעת 

ההיתר  וכל  עצים  ליטול  אסור  לעולם  חברו  בשדה  שאף  או  חברו  בשדה  היתר  הוא  אם  זו,  תקנה  בביאור 

ליטול עצים הוא רק בשדה הפקר.  

התקבלה,  ראשונה  שתקנה  זעירא  כרבי  פסקו  איש,  החזון  נקט  וכן  הראשונים,  ושאר  הרמב"ם  לעומתו 

הכוונה  אם  הראשונה,  התקנה  בביאור  הפרשנים  חלקו  בטובה.  שלא  חברו  בשדה  עצים  לקיטת  שהותרה 

שמותר ללקוט באופן שאין בו טובה הינו רק מן הגסין בלבד, או שמלקטין שלא בטובה, שאין להתנות זאת 

עם חברו אך שלא מתנה יכול ליטול אף מן הדקים.  

בשדהו – כאשר כירתו מוכחת עליו )סביבת העבודה מוכיחה( ב. 

יש מקרים שאף בשדהו ניתן לעשות עבודות בקרקע ובאילן שמטרתן אינה חקלאית, וזאת כאשר ניכר 

מסביבת העבודה שאין כוונתו חקלאית. כדברי הירושלמי )מסכת שביעית פרק ד ה"א(: 'היתה בהמתו 

שם בהמתו מוכחת עליו היתה כירתו שם כירתו מוכחת עליו', ובלשון הרמב"ם מדויק שמותר ליטול הכול 

)עצים( – הגסים כולל הדקים )דבר שאפילו קודם התקנה הראשונה אסור בשדהו(.

יש להדגיש שכל ההיתר הוא כאשר אין כוונתו לעבודה חקלאית, אך אם כוונתו לעבודה חקלאית אפילו אם 

בהמתו וכירתו מוכחת עליו הדבר אסור.

עבודות בקרקע ובאילן שאינן חקלאיות

7
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נןבחקלאיות ובאילןבשאי עבודותבבקרקעב  :  7

   פעולה לא חקלאית אך יש בה שתי כוונות: מתכוון ליטול עצים וגם ליפות את הקרקע 

כשמדובר במלאכות האסורות מדרבנן, כאשר ניכר שאין כאן עבודה חקלאית ודעתו אינה למלאכה חקלאית 

הזכרנו אופנים להיתר, אך כאשר דעתו גם על המלאכה החקלאית. לדעת הראי"ה קוק אסור ולדעת הרב 

אוירבך מותר. 

בשדהו ומאילנו – כשניכר בפעולה עצמה שאינה חקלאית, כשהפעולה קשה לאילן או  ג. 
אינה מיטבית 

ישנם מצבים שגם בשדהו ובאילנותיו יכול לעשות עבודות בקרקע ובאילן שמטרתן אינה חקלאית אפילו 

שביארו  יש  חקלאית.  שאינה  עצמה  בפעולה  ניכר  כאשר  וזאת  העבודה.  מסביבת  ניכר  הדבר  כשאין 

שההיתר הוא כאשר הפעולה קשה לאילן ויש שביארו שדי בכך שאינה המלאכה המיטבית )המדויקת(. 

אך כל שאין שינוי בפעולה עצמה, אף שאינו מתכוון אסור. יש המבארים שיש כאן איסור מלאכה בשביעית 

מן התורה, ויש שביארו שכל שאינו מתכוון אין כאן איסור שביעית מן התורה, אלא אסור רק משום מראית 

עין, והצורך בשינוי באופן הפעולה נועד למנוע חשש מראית עין בעבודה זו ולהתירה.

יסוד זה נלמד מביאור הסוגיה בסנהדרין )דף כו עמוד א(, שריש לקיש ראה כוהן הזומר בכרם ואמר לחבריו 

רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק: כהן וזמר? אמרו לו: יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך. אמר 

רביעי  בפרק  ד-ו  משניות  עם  זו  סוגיה  מהשוואת  נלמד  וכן  לעקלקלות,.  אם  לעקל  אם  יודע  הלב  להם: 

במסכת שביעית: המדל בזיתים, אין קוצצים בתולת שקמה והמזנב בגפנים.

פסיקת ההלכה וכמה דוגמאות שכיחות לעבודות בקרקע ובאילן שאינן חקלאיות ד. 

נפסק בקטיף שביעית שפעולה הנעשית למטרה שאיננה חקלאית מותרת בתנאים הבאים: 

המטרה איננה חקלאית.  א. 

ניכר לרואה שזו המטרה על ידי אופן הפעולה או ההקשר שלה.  ב. 

ג.  אם מדובר במלאכה האסורה בשביעית מן התורה, כגון גיזום, יש לעשותה באופן שאינו מועיל לצמח, 

ולכל הפחות באופן שאיננו מיטבי לצמח.

דוגמאות שכיחות

קטיף ורדים לנוי, הגורם בדרך כלל גם לצמיחת פרחים חדשים.  	•

או  חשמל,  לחוטי  או  רגל  להולכי  הפרעה  הסרת  לשם  או  חיה,  גדר  של  הקיימת  הצורה  לשמירת  	גיזום  	•
לצורך נטילת סכך למצוות סוכה.

העברת עציצים מהבית לחוץ במסגרת סידור הבית. 	•

ניקוי חצר וגינה הסמוכות לבית מאבנים ומכשולים. 	•
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מקורות לשיעור 7
עבודות בקרקע ובאילן שאינן חקלאיות

ישבעבודותבבקרקעבובאילןבשמטרתןבאינהבחקלאית,בלדוגמהבעבודותבבינויבוניקויבהקרקעבוקציצתבענפיםב

למטרותבשונות.בבאיזובדרךבניתןבלעשותבבשמיטהבפעולותבאלהבשבסופובשלבדברבישבבהןבתועלתבלקרקעב

ולאילנות?בישנםבכמהבאופניםבלהיתר.

א.  בשדה חברו - ניכר שאין כוונתו למטרה חקלאית

  משנה מסכת שביעית פרק ד משנה א

בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שלו כדרך שהוא מלקט מתוך של 
חבירו את הגס הגס, משרבו עוברי עבירה התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של 

זה שלא בטובה ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות.

  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שביעית פרק ד

בראשונה היו אומרים כו', אמר רבי יונה הכין צורכה מיתני, בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים 
ועשבים מתוך שלו את הגס הגס כדרך שהוא מלקט בשל חבירו בין דקים וגסים נחשדו להיות מלקטין 
דקים והן אומרים בגסין ליקטנו התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה שלא 
בטובה נחשדו להיות מלקטין בטובה והן אומרין שלא בטובה ליקטנו התקינו שיהו מביאין מן הקרוב 

ומן המצוי אמר רבי זעירא ראשונה ראשונה מתקיימים. 

היתה בהמתו שם בהמתו מוכחת עליו היתה כירתו שם כירתו מוכחת עליו. 

התבאר בירושלמי שבתחילה היה מותר ליטול עצים אבנים ועשבים לצרכיו ולא כדי לייפות את הקרקע, 

מתוך שדהו רק את הגסים ומשאיר את הדקים, ומשדה חברו מותר הכול, גסים ודקים. תקנה ראשונה 

הייתה שאסרו משדהו הכול והתירו משדה חברו, תקנה שנייה התקינו שיהיו מביאין רק מן הקרוב והמצוי. 

אמר ר' זעירא שהתקבלה תקנה ראשונה ולא שנייה.

כיצד נפסקה ההלכה?
הרמב"ם פסק להלכה כתקנה ראשונה והרא"ש פסק כתקנה שנייה. 

פני משה והגר"א חלקו בביאור התקנה השנייה. 
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נןבחקלאיות ובאילןבשאי עבודותבבקרקעב  :  7

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה טז

כדי  והוא שיטול הגס הגס  ועשבים מתוך שדהו,  ואבנים  היו אומרים מלקט אדם עצים  בראשונה 
שלא יתכוין לנקות הארץ, אבל משדה חבירו נוטל בין דק בין גס, משרבו עוברי עבירה שמתכוונין 
לנקות ואומרין הגס הגס אנו נוטלין, אסרו ליטול אדם משדהו אלא מתוך שדה חבירו והוא שלא ילקט 

בטובה, שלא יאמר לו ראה כמה טוב עשיתי לך שהרי נקיתי שדך. 

  רא"ש מסכת שביעית פרק ד

ומסיק בירושלמי נחשדו להיות מלקטין בטובה ואומרים שלא בטובה לקטנו התקינו שיהו מביאין מן 
הקרוב ומן המצוי.

  פני משה ירושלמי פ"ד ה"א

הכי תנינן לה בתוספתא )פ"ג( דכשאין מביאין אלא מן  התקינו שיהו מביאין מן הקרוב ומן המצוי. 
הקרוב ומצוי אין חוששין שיחזיק לו טובה בשביל כך.

  תוספתא מסכת שביעית )ליברמן( פרק ג הלכה ח

בראשונה היו או' מלקט אדם זתים מתוך שלו כדרך שמלקט מתוך של חבירו את הגס הגס חזרו להיות 
נותנין זה לזה בטובה התקינו שיהו מביאין מן המצוי ומן הקרב והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות.

  שנות אליהו הארוך מסכת שביעית פרק ד

מתני'  דתני  לומר  צריכין  אנו  כן  פי'  מתני'.  צורכה  הכן  יונה  רבי  אמר  וכו'.  אומרים  היו  בראשונה 
בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים ועשבים מתוך שלו הגס הגס כדרך שהוא מלקט משל חבירו 
בין דקים ובין גסים נחשדו להיות מלקטין דקין ואומרים בגסין לקטנו התקינו שיהא זה מלקט מתוך 
של זה שלא בטובה נחשדו להיות מלקטין בטובה ואומרים שלא בטובה לקטנו התקינו שיהו מביאין 

מן הקרוב ומן המצוי ולא בשל חבירו כלל רק מן ההפקר.

  חזון איש שביעית סימן יט ס"ק יד 

שם אר"ז ראשונה ראשונה מתקיימים פירשו דר"ל אנחנו שונים רק מה דהיה בראשונה ומה שאמרו 
חכמים אח"כ, אבל גזירה אחרונה ללקוט בקרוב ולא ברחוק, לא פשטה הגזירה בישראל ולא קבלוה.

לדעת הרא"ש התקבלה התקנה האחרונה שמותר ליטול רק מן הקרוב והמצוי וחלקו פני משה והגר"א 

בביאור תקנה זו, אם היא היתר בשדה חברו או שאף בשדה חברו לעולם אסור ליטול עצים וכל ההיתר 

ליטול עצים הוא רק בשדה הפקר.  

לעומתו הרמב"ם ושאר הראשונים, וכן נקט החזון איש, פסקו כרבי זעירא שתקנה ראשונה התקבלה ולא 

השנייה, וחלקו הפרשנים בביאור התקנה הראשונה שהותרה לקיטת עצים בשדה חברו שלא בטובה, יש 
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7 רב מקורותבלשיעו

שביארו שלא בטובה היינו שלא יעשה מעשה של טובה, ולכן נוטל רק מן הגס, ויש שביארו שלא יתנה עימו 

שיעשה לו טובה אך בפועל יכול ליטול הכול.

  פירוש המשנה לרמב"ם 

זו כך, בראשונה היו  ותיקון משנה  וכבר פירשנוהו כמה פעמים.  הגס, הם הבולטים ששיעורן גדול 
אומרים מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שלו הגס הגס כדרך שהוא מלקט מתוך של חבירו 
כמו שכבר נתבאר לך שמתוך של חבירו אין עליו קפידא בכך, וכאשר רבו עוברי  גסין,  בין  דקין  בין 
אסרו שילקט  לוקטים,  והאבנים הם  ואומרים שהגס בלבד מהעשבים  והיו מנקין שדותיהן  עבירה 
אדם מתוך שדהו שום דבר לא גס ולא דק, אבל לוקט הוא מתוך של חבירו. וענין שלא בטובה, בלי 
תגמולין, והוא שלא יאמר לחבירו לקט משדי ואני אלקט משדך, או אעשה לך צורך פלוני, או שעשה 
אתן טובה, וכל כיוצא בזה, וזה הוא בטובה. זכרהו שלא נצטרך לחזור על פירושו. ואין צריך לומר 

שיקצץ להם מזונות, הוא שיאמר לו לקט משדי ואתן לך סעודתך.

  פירוש הריבמ"ץ למשנה 

יונה הכן צורכה מיתנ' בראשונה היו אומ' מלקט אדם עצים ועשבים  בראשונה היו אומ' וכו'. א"ר 
מתוך שלו את הגס הגס כדרך שמלקט מתוך חבירו בין דקין בין גסין, נחשדו להיות מלקטין בין דקין 
בין גסין והיו אומ' בגסין ליקטנו, התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וזה מתוך של זה שלא בטובה, 
דודאי לא אתו למילקט אלא בגסין, שאומ' הואיל ואינו מחזיק לי טובה למה אני מתקן שדהו ומלקט 
משם העשבים, ונחשדו שהיו מלקטים בטובה והן אומרין שלא בטובה ליקטנו, התקינו שיהו מביאין 

מן הקרוב ומן המצוי...

  ר"ש מסכת שביעית פרק ד

פי' עצים ועשבים כשמלקטין אותן מתוך השדה מיתקן לזריעה כדתנן בפ' הבונה )דף קג, א( התולש 
עולשין והמזרד זרדין אם לאכילה כגרוגרת אם לבהמה כמלא פי גדי אם לייפות את הקרקע כל שהוא 
וכשמלקט הגס תלינן דצריך להן ולא לתקן את הקרקע עביד אבל דקים ודאי לצורך הקרקע כדאמר 
בפירקין דלעיל גבי אבנים ובשל חברו שרינן בפרקין דלעיל אפילו דקין דמידע ידעי דלא עביד לצורך 

הקרקע דמה חושש לתקן קרקע חברו.

שלא בטובה - דודאי לא אתי ללקט הדקין כיון דאין מחזיק לו טובה.

  רא"ש מסכת שביעית פרק ד

התולש  הבונה  בפ'  כדתניא  לזריעה  השדה  מתקן  השדה  מתוך  אותן  כשמלקטין   - ועשבים  עצים 
כל  הקרקע  את  ליפות  אם  גדי  פי  כמלא  לבהמה  ואם  כגרוגרת  לאכילה  אם  זרדין  והמזרד  עולשין 
שהוא, וכשהוא מלקט את הגסים תלינן דלצורך העצים מלקטן ולא לתקן הקרקע כדאמרינן לעיל 
גבי אבנים, ובשל חבירו אפילו דקין מותר שאינו חושש לתקן שדה חבירו. ובראשונה היו אומרים 
שמותר ללקט מתוך שלו הגס הגס כדרך שמותר ללקט מתוך של חבירו אפילו הדקים, משרבו עוברי 
עבירה והיו מלקטים מתוך שלהם הדקים ואומרים הגסים לקטנו התקינו שלא ילקט אדם בתוך שלו 

כלל אפילו הגסים אלא בתוך של חבירו.
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ושלא בטובה - שלא יחזיק לו טובה חבירו דכיון דאינו מחזיק לו טובה לא חיישינן דלמא אתי ללקט 
הדקים.

ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות - דאפילו בטובה אסור. ומסיק בירושלמי נחשדו להיות מלקטין 
בטובה ואומרים שלא בטובה לקטנו התקינו שיהו מביאין מן הקרוב ומן המצוי.

  תוספות יום טוב מסכת שביעית פרק ד משנה א

ומ"ש עוד דהשתא ודאי לא אתי למלקט הדקים וכו'. כ"כ הר"ש משמע דמשרבו עוברי עבירה התקינו 
זה כו' כדרך שהי' מלקט מתוך שלו דהיינו דוקא גסין וטעמא דתקנתא  שיהא זה מלקט מתוך של 
דאע"ג דמלקטין שלא בטובה אפ"ה הואיל וזה מלקט בשל זה וזה בשל זה אי מלקטין הדקין נראה 
כמתקן. ואולי דהיינו דתנן במתני' כדרך שהוא מלקט מתוך של חבירו הגס הגס. משום לאחר התקנה 
תני. כן ומל' הרמב"ם בחיבורו פ"א נראה דסובר דגם אחר התקנה מלקטין משל חבירו בין גסין בין 

דקין וטעמא שאסרו בטובה נראה כדי שלא יהא נראה שזה מתקן של חבירו וזה של חבירו.

  פני משה מסכת שביעית פרק ד הלכה א

דאת  וכו'. מפרש בגמ'  ואבנים ועשבים מתוך שלו  מתני' בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים 
הגס הגס אמתוך שלו קאי וה"ק בראשונה היו אומרים שמלקט מתוך שלו את הגס הגס כדרך שהוא 
מלקט מתוך של חבירו בין דקין בין גסין דכשהוא מלקט מתוך שלו את הגס הגס ומניח את הדקין 
ניכר הוא שאינו מלקט לתקן את השדה אלא לעצים הוא צריך ואבנים הגסין לבנין ועשבים לבהמתו 
כדרך דתלינן במלקט מתוך של חבירו אף הדקין דלא לתקן את השדה הוא מכוין דלא עביד אינש 

לתקן שדה חבירו.

משרבו עוברי עבירה. והיו מתכונין לתקן את השדה ומלקטין את הכל ואומרים את הגס הגס אנו 
נוטלין.

התקינו. שלא יהא מלקט כלל מתוך שלו אלא זה מלקט מתוך של זה וזה מתוך של זה וכדאמרן דמתוך 
של חבירו אין חוששין לכלום ומלקט את הכל אלא שצריך שיהא שלא בטובה שלא יחזיק לו טובה 

ולא יאמר לו זה שליקט כמה טובה עשיתי לך שנקיתי את שדך.

ואין צריך לומר שיקצץ להן מזונות. בשביל שהוא לוקט זה מתוך של זה יקצצו להן מזונות זה לזה 
דהא פשיטא דאסור.

גמ' והכין צורכה מיתני וכו'. כן צריך לפרש המתני' דאת הגס הגס אמתוך שלו קאי דאילו מתוך של 
חבירו אין חשש אף אם הוא מלקט את הכל כדפרישית במתני'.

נחשדו להיות מלקטין בטובה. חזרו ונחשדו גם על כך שהיו מלקטין בהחזקת טובה זה לזה ואמרו 
שלא בטובה לקטנו.

התקינו שיהו מביאין מן הקרוב ומן המצוי. הכי תנינן לה בתוספתא )פ"ג( דכשאין מביאין אלא מן 
הקרוב ומצוי אין חוששין שיחזיק לו טובה בשביל כך:

ראשונה ראשונה מתקיימת. כלומר דר"ז קאמר דחזרו לומר שתקנה הראשונה מתקיימת דמלקטין אף 
משאינו קרוב ומצוי ושלא בטובה ואין חוששין שמא ילקטו בטובה.
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  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה טז

בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שדהו, והוא שיטול הגס הגס כדי שלא 
יתכוין לנקות הארץ, אבל משדה חבירו נוטל בין דק בין גס, משרבו עוברי עבירה שמתכוונין לנקות 
ילקט  שלא  והוא  חבירו  שדה  מתוך  אלא  משדהו  אדם  ליטול  אסרו  נוטלין,  אנו  הגס  הגס  ואומרין 

בטובה, שלא יאמר לו ראה כמה טוב עשיתי לך שהרי נקיתי שדך. 

  רדב"ז הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה טז

בראשונה היו אומרים וכו'. משנה ריש פ"ד וטעמא כשהיה נוטל את הגס ומניח את הדק לא הוי מתקן 
את השדה אלא לעצים הוא מלקט משרבו עוברי עבירה והיו מלקטין את הדק ואומרים לא לקטנו 
אלא הגס התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה וקשיא לי היש לך טובה גדולה 
מזו שראובן מלקט בשדה שמעון ושמעון מלקט בשדה ראובן ונמצאו שדותיהן מתוקנים וי"ל שלא 
התירו דבר זה אלא בשני תנאים שלא ילקטו אלא הגס הגס ועוד שלא יאמרו לקוט אתה בשלי ואני 

אלקוט בשלך אלא בסתם ואפילו בכה"ג בטובה אסור ויפה כיון רבינו שלא כתב לשון המשנה. 

  מהרי"ק שמיטה ויובל פ"א הט"ז 

בראשונה היו אומרים וכו'. ריש פ"ד ופי' משרבו עוברי עבירה וכו' אסרו ליטול אדם משדהו אלא 
משדה חבירו נראה דהיינו הגס לבד שכן כתב ר"ש והרא"ש שלא בטובה דכיון שאין מחזיק לו טובה 
לא אתי ללקוט הדקין עכ"ל שלא התירו רק גסין וכן נראה לשון המשנה שאמרה התקינו וכו' נראה 
שלא  דמשום  ואפשר  דבר  להכריח  אין  רבינו  מלשון  ומ"מ  קודם  חבירו  בשל  שהיה  הדין  זה  שאין 
נקיט הכי במתניתין דמתחילה היה מותר אפילו בטובה א"נ דהוי כאלו אמר התקינו שיהא  בטובה 
אסור בשלו ומיהו בשל חבירו לא התקינו דבר וכדקאי קאי וזה נראה כוונת רבינו שכתב התקינו שיהא 
אסור בשלו ומותר בשל חבירו דוק ותשכח. ומ"מ לשון המשנה דחוק לפירוש זה. ופירש שם רבינו 
שלא בטובה שלא בהסכמה בין שניהם כגון שיאמר אדם לחבירו לקוט אתה משדי ואני אלקט משדך 
או אגמלך עליו טובה ע"כ וכאן החמיר יותר ואסר ללוקח שלא יאמר לבעל הקרקע ראה כמה טובה 
עשיתי עמך והוא על דרך פירוש רבינו שמשון והרא"ש ז"ל שכתבו שלא בטובה שלא יחזיק לו טובה 

חבירו דכיון שאינו מחזיק לו טובה לא יבא ללקוט גם הדק לנקות הקרקע.

הר"ש, הרא"ש, הריבמ"ץ והרדב"ז בדעת הרמב"ם ביארו תקנה ראשונה שמלקטין בשדה חברו שלא 

בטובה, היינו שמותר ללקוט בצורה ובאופן שאין בהם טובה, כלומר רק מן הגסין, אך המהרי"ק ותוספות 

יו"ט בדעת הרמב"ם נקטו שמלקטין שלא בטובה, שאין להתנות זאת עם חברו אך שלא מתנה יכול ליטול 

אף מן הדקים. 
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פאתבהשולחןבהביאבתחילהבאתבלשוןבהרמב"םבוהזכירבבדעתבישבאומריםבאתבדעתבשארבהראשוניםבשבשלב

חברובילקוטברקבהגסיןבולאבהדקין.

  פאת השלחן )פרק כ ס"ע יז-יח( 

ויש אומרים דבשל חברו לא ילקוט רק הגסין ולא הדקין, ואם ליקט הגסין ונשארו הדקין ובהם גסין 
נגד הנשארים אסור ללקטם, ואם היה שדהו כולה גסים אסור ליטול כלום אלא יניח המונחים בארץ 

וכן באבנים כל האמור. 

נמצאנו למדים שפעולה חקלאית )סיקול אבנים ועצים המייפים את הקרקע(, אף שכוונתו לצורך אחר 

כנטילה לצורך עצים להסקה אסורה. אלא אם כן ניכר שאין כוונתו לעבודה חקלאית, לכן מותר רק בשדה 

חברו. לדעת הר"ש ושאר ראשונים גם בשדה חברו צריך שיהיה ניכר בפועל ובמעשה, שלא יגיע לידי ייפוי 

הקרקע, לכן מותר ליטול רק הגס משדה חברו, לדעת הרמב"ם די שכוונתו תהיה ניכרת, והואיל ומלקט 

משדה חברו שלא בטובה אף שנוטל גם מן הדקים, ניכר שאין כוונתו לייפוי הקרקע. 

ב. בשדהו – כאשר כירתו מוכחת עליו )סביבת העבודה מוכיחה(

כאשר ניכר  יש מקרים שאף בשדהו ניתן לעשות עבודות בקרקע ובאילן שמטרתן אינה חקלאית וזאת 

מסביבת העבודה שאין כוונתו חקלאית.

  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שביעית פרק ד ה"א

היתה בהמתו שם בהמתו מוכחת עליו היתה כירתו שם כירתו מוכחת עליו.

  פני משה מסכת שביעית פרק ד ה"א

שהוא  עליו  מוכחת  בהמתו  שהרי  חושש  ואינו  מלקט  שלו  שדה  בתוך  עומדת  שם.  בהמתו  היתה 
מלקט להביא לפניה לאכול וכן אם היתה הכירה שלו סמוכה לשדהו מלקט שהרי כירתו מוכחת עליו 

שמה שהוא מלקט להדליק הוא מלקט:

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה יז

שם  היתה  אם  וכן  עליו,  מוכחת  שבהמתו  לפניה,  ומביא  מלקט  שדהו  בתוך  עומדת  בהמתו  היתה 
כירתו מלקט הכל ומדליק שכירתו מוכחת עליו.

  רדב"ז הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה יז

ירושלמי עלה דמתני' בראשונה היו אומרים היתה בהמתו שם בהמתו  וכו'.  היתה בהמתו עומדת 
מוכחת עליו היתה כירתו שם כירתו מוכחת עליו ופי' רבינו מלקט הכל ומדליק וכו' ומשמע מלקט 
אפילו הדקין ומסתברא דוקא שמלקט הגס והדק אבל אם מלקט הדק ומניח הגס לא אמרינן כירתו 

מוכחת עליו.
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כן,  שאכן  הוכחה  וישנה  חקלאית  לעבודה  כוונתו  אין  שכאשר  הרמב"ם  ומפסיקת  מהירושלמי  מתבאר 

מותרת עבודה זו אפילו בשדהו, ומדויק בלשון הרמב"ם שמותר ליטול הכול )עצים( הגסים כולל הדקים 

)מה שהיה אפילו בתחילה, קודם תקנה ראשונה, אסור בשדהו(.

יש להדגיש שכל ההיתר הוא כאשר אין כוונתו לעבודה חקלאית, אך אם כוונתו לעבודה חקלאית אפילו 

כשבהמתו וכירתו מוכיחות עליו הדבר אסור.

פעולה לא חקלאית אך יש בה שתי כוונות: מתכוון ליטול לעצים וגם ליפות את הקרקע 

  שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן פא

הגיעני מכתבו. וע"ד השאלה אם מותר לרעות בהמות בשדה כדי שתנוכש על ידי זה, לכאורה ראוי 
לדמות ניכוש לזיבול... ונראה פשוט, שמותר לתן העשבים במתנה לאחר, שיתן אותם לבהמתו, ולאו 
דוקא במתנה, שהרי הם גידולי שביעית שהם הפקר, אלא לתן לו רשות שאם רוצה יוכל להוליך את 
בהמתו לרעות שם, והרועה מכוין באמת רק לצורך בהמתו, והרי זה מלקט עשבים מתוך של חברו, 
שמותר שלא בטובה. ונראה שאפילו בהמת עצמו ג"כ מותר להניח לרעות כ"ז שאינו מתכוין לניכוש, 
שהרי אפילו ללקוט מתוך שלו מותר כשבהמתו לפניו, מפני שבהמתו מוכחת עליו. אלא שלפי נדון 
דידן כשיוליך בהמתו ודאי יכוין לניכוש, ע"כ ראוי לתן רשות לבהמת אחרים, והאחרים לא ניחא להו 

כי אם בתקנתא דידהו של רעיית הבהמה והניכוש נעשה מאליו, ובכה"ג ש"ד.

  הגרש"ז ) מנחת שלמה פ"ד מ"א ד"ה התקינו( וז"ל: 

התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וגו', פשוט הדבר דבשל חברו שרי רק מפני שצריך לעצים, אבל 
אם כונתו רק לתקן שדה חברו ודאי אסור. ומ"מ חושבני שאם מכוין לשני הדברים, גם לעצים וגם 
לתקן השדה, ג"כ שרי, וכן בהא דפסק הרמב"ם בפ"א הי"ז והוא מהירושלמי כאן, שאם היתה בהמתו 
עומדת בתוך שדהו מלקט ומביא לפניה שבהמתו מוכחת עליו, שאם היתה בהמתו עומד בתוך שדהו 
מלקט ומביא לפניה שבהמתו מוכחת עליו, חושב)נ(י ג"כ שאפילו אם מתכוין גם לסיקול השדה נמי 
מותר, דהואיל וסיקול הוי רק מדרבנן יתכן דלא גזרו בשביעית אלא על עבודות ולא דבר שאינו נראה 
אשר  פשוטים  לאנשים  וגם  אדם  לכל  זה  היתר  ולמסור  לקבוע  אפשר  היאך  דאל"כ  כעבודה,  כלל 
כמעט אי אפשר שלא יתכוון ויהנו בכל הנך גם מסיקול וניקוי השדה, וע"כ דכיון שעכ"פ מכוין גם 

לצורך העצים שרי. 

נמצאנו למדים שבמלאכות האסורות מדרבנן, כאשר ניכר שאין כאן עבודה חקלאית ודעתו לא לפעולה 

חקלאית הזכרנו אופנים להיתר, אך כאשר דעתו גם על המלאכה החקלאית – לדעת הראי"ה קוק אסור 

ולדעת הרב אוירבך מותר. 
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שאינה  עצמה  בעבודה  שניכר  או  עין  מראית  חשש  שאין  באופן   – ומאילנו  בשדהו  ג.  
חקלאית, הפעולה קשה לאילן 

ישנםבמצביםבשגםבבשדהובובאילנותיוביכולבלעשותבעבודותבבקרקעבובאילןבשמטרתןבאינהבחקלאיתבאףבשאיןב

הדברבניכרבמסביבתבהעבודה.בוזאתבכאשרבניכרבבפעולהבעצמהבשאינהבחקלאית,בכגוןבשהפעולהבקשהבלאילןב

אובשאינהבהמלאכהבהמיטביתב)המדויקת(. 

אךבכלבשאיןבשינויבבפעולהבעצמהבאףבשאינובמתכוון,בישבכאןבאיסורבמלאכהבבשביעיתבמןבהתורה.בוישבשביארוב

שכלבשאינובמתכווןבאיןבכאןבאיסורבשביעיתבמןבהתורהבאלאברקבאסורבמשוםבמראיתבעיןבובשינויבבפעולהבאיןב

מראיתבעיןבבעבודהבזו.

יסודבזהבנלמדבמהסוגיהבבסנהדריןב)דףבכובעמודבא(בשרישבלקישבראה כוהן הזומר בכרםבואמרבלחבריוברביב

חייאבברבזרנוקיבורביבשמעוןבבןביהוצדק:בכוהןבוזמר?באמרובלו:ביכול לומר לעקל בית הבד אני צריך.באמרבלהם: 

הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות.

באופן העבודה יש קושי וקלקול לאילן

  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד א 

רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה בעסיא. פגע בהו ריש לקיש, איטפיל 
בהדייהו, אמר: איזיל איחזי היכי עבדי עובדא. חזייה לההוא גברא דקא כריב. אמר להן: כהן וחורש? 
דהוה כסח בכרמי, אמר להן: כהן  אמרו לו: יכול לומר: אגיסטון אני בתוכו. תו חזייה לההוא גברא 
וזמר? אמרו לו: יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך. אמר להם: הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות. הי 
אמר להו ברישא? אילימא הא קמייתא אמר להו ברישא - הא נמי לימרו: אגיסטון אני בתוכו! אלא: 

הא אמר ליה ברישא, והדר אמר להו הך. 

  רש"י מסכת סנהדרין דף כו עמוד א 

כסח - זומר כרם.
עקל - דדורתא, וצריכא לבית הבד לקשור את תפוח הזיתים כשעוצרין אותן בקורה.

הלב יודע - לבו יודע אם לעקל נתכוין או לעקלקלות.
לעקלקלות - לעבור על הדת.

  תוספות מסכת סנהדרין דף כו עמוד א 

כלל  וקשה דמ"מ מה בכך מ"מ הוה משביח הכרם דהכי אמרינן פרק   - צריך  אני  בית הבד  לעקל 
נמי  נוטע הכא  ומשום  קוצר  חייב שתים משום  וצריך לעצים  הזומר  ושם(  ע"ב  עג  דף  גדול )שבת 
נוטע  לחייבו משום  דליכא  ליה  קשה  דודאי  ענין  באותו  ליה  דעביד  וי"ל  נוטע  עבודת  משום  לחייב 
כדאמרינן גבי שבת, דשאני גבי שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה והא מתעבדא מחשבתו אבל גבי 
שביעית אין לאסור רק היכא דמשביח הקרקע אבל הכא קשיא ליה וכה"ג שרי כדאיתא פרק המוכר 

את הספינה )ב"ב דף פ ע"ב(.
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  תוספות מסכת שבת דף עג עמוד ב 

זומר וצריך לעצים חייב שתים - והא דאמר בפ' זה בורר )סנהדרין דף כו ע"א( תו חזיוה לההוא גברא 
דהוה קא כסח אמר להן כהן וזמיר אמרו ליה יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך אף על גב דהכא אמר 

חייב משום נוטע התם מיירי בכה"ג שאין האילן מיתקן בכך אלא מתקלקל.

  תוספות הרא"ש מסכת שבת דף עג עמוד ב

זומר וצריך לעצים חייב שתים. תימה דהא אמרינן בפרק זה בורר בסנהדרין חזייה לההוא גברא דהוה 
קא כסח בשביעית א"ל כהן וזמיר א"ל יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך ומה בכך מ"מ מחייב משום 

נוטע כדמשמע הכא, וי"ל דהתם מיירי בכי האי גוונא שהאילן לא היה מיתקן בכך אלא מתקלקל.

  תוספות הרא"ש מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

לעקל בית הבד אני צריך. תימה מהא דאמרי' פ' כלל גדול זומר וצריך לעצים חייב שתים אחת משום 
זומר ואחת משום נוטע אלמא בלא כוונה נמי מקרי זומר, י"ל דהכא מיירי שנוטל באותו ענין שלא היה 

מועיל לאילן כדאמרינן בפ' הספינה לענין שביעית עבדינן מידי דודאי קשי ליה.

  שבת הארץ קונטרס אחרון פרק יא 

אבל התוס' כתבו שם בסנהדרין ד"ה לעקל בית הבד אני צריך ...'וי"ל דעביד ליה באותו ענין דודאי 
קשה ליה דליכא לחייבו משום נוטע כדאמרי' גבי שבת' ...ובאמת אין כ"כ הכרח לומר כאן ע"פ דעת 
התוס' שהיתה דוקא זמירה האסורה מה"ת ואפילו אם נאמר שמצד שינוי צורתה יצאה מכלל זמירה 
ומ"מ אם לא היתה קשה לאילן שזהו לדעת התוס' עיקר הכונה של לעקל בית הבד הוא צריך ...ועל כן 

מוכרחים לומר שהי' באופן המזיק לאילן...

  שיעורי הרב )סולובייצ'יק( מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

דלענין שביעית חייב דוקא היכא דמשביח את  עו( ובתירוץ התוס', דחלוק דין שבת מדין שביעית, 
המצב הכללי. מה שאין כן בשבת, דכל דאיכא תיקון בהך מלאכה, אף אם הקלקול יתר על התיקון, 
מכל מקום חייב. )ע"ע תוס' חולין ח ע"א ד"ה מותר לשחוט(. וביאור החילוק הוא דבשבת מלאכת 
מחשבת אסרה תורה, דהיינו דעצם האיסור הוא מעשה המלאכה עצמה, כלומר, שדנים על עצם מעשה 
המלאכה אם יש בו תיקון או לא, ולא מסתכלים על כל התמונה בכללותה. ולמשל, אם אחד יכתוב 
שתי אותיות על ציור יקר ומפורסם, הרי שחייב משום מלאכת כותב, אף דהתיקון בהך כתיבה הוא 
כמאן דליתא בניגוד להקלקול הגדול שעשה להפסיד את הציור היפה. ומכל מקום פשוט שחייב אף 
שם, דגדר האיסור בשבת הוא מעשה מלאכה, ואין מתחשבין בתוצאת המעשה, אלא בעצם המעשה 
דין שבת מדין  )על פי הבנת מהרש"ל( חלוק  כן בשביעית, דנראה דלדעת התוס'  עצמו. מה שאין 
שביעית, וגדר האיסור דשביעית אינו עצם המלאכה אלא השבחת הקרקע, ואם כן כל שקלקולו יתר 

על תיקונו אינו חייב.
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לאוסרה  ויש  לזמור,  מתכוון  שאינו  אף  זו  זמירה  הותרה  מדוע  התקשו  הרא"ש  ותוספות  התוספות 

וביארו שההיתר כאן הוא כאשר פעולת הזמירה  וצריך לעצים חייב שניים'.  כבהלכות שבת ש'הזומר 

קשה לאילן, כאשר בפעולה עצמה אין תועלת לאילן אלא קלקול מסוים, ניכר שאין כאן מלאכה חקלאית 

ומותר לעשותה בשביעית. וכן נקט הראי"ה קוק בקונטרס אחרון, שרק כאשר אינו מתכוון והפעולה קשה 

לאילן מותר לדעת התוספות.

הרב סולובייצ'יק הוסיף לבאר שהחילוק בין דין בשבת ובין דין שביעית, שבהלכות שביעית חייב דווקא 

היכן שמשביח את המצב הכללי. מה שאין כן בשבת, שכל שיש תיקון באותה מלאכה, אף אם הקלקול 

יתר על התיקון, מכל מקום חייב. שהגדרת האיסור בשבת היא מעשה מלאכה, ואין מתחשבים בתוצאת 

המעשה, אלא בעצם המעשה. מה שאין כן בשביעית, הגדרת האיסור בשביעית אינה עצם המלאכה אלא 

השבחת הקרקע, ואם כן כל שקלקולו יתר על תיקונו אינו חייב.

עבודה הנעשית באותו האופן הן לצורך חקלאי והן לצורך אחר, עבודה שאינה מועילה 
בוודאות גם לצורך חקלאי )לא פסיק רישא(, עבודה שאינה מיטבית )מדויקת(,

הר"חבוהמאיריבביארובאתבסוגייתב'כוהןבוזמר'בלכאורהבבאופןבאחרבשאיןבכוונתובלעבודהבחקלאית.ב

  רבינו חננאל מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

חזו גברא אחרינא דהוה כסח א"ל כהן וזמר אמרו לו יכול לומר איני זומר שהיא עבודת האילן אלא 
זמורות לעקל בית הבד אני צריך לקשור לפיכך אני חותך אלו הזמורות.

  בית הבחירה )מאירי( מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

הזמירה מאיסורין חמורין שבשביעית היא ומן המפורשים בתורה שנאמר כרמך לא תזמר ומ"מ אם 
זמר שלא לכוונת עבודה אלא שהזמורה צריכה לו לעקל בית הבד וכיוצא בו מותר ויזהר שלא יערים 

והלב יודע אם לעקל או לעקלקלות ר"ל לעוות משפטי הדת ולעבור על מצותיה.

אףבשפתבאמתבוהחזוןבאישבהקשובעלבשיטתבהתוספותבשלכאורהבמוכחבמדבריברישבלקישב'הלבביודע'בשאיןב

הפעולהבשונהבאלאבהשינויבהואברקבבכוונתבהלב,בוהיאבסיבתבההיתר.

  שפת אמת מסכת שבת דף עג עמוד ב ד"ה זומר וצריך לעצים 

תירוצם )של התוספות( אין מובן מה שתירץ דהתם מיירי בכה"ג שאין האילן מיתקן בכך דא"כ מאי 
ס"ד דגמ' שם דאמר כהן וזמיר וריש לקיש השיב הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות ע"ש, הלא לא 
הוי זומר כלל כיון דאינו מתקן האילן, לכן נראה יותר לפרש דדוקא אם צריך לזמור חייב משום נוטע 
ומשום הכי בסנהדרין דהי' צריך לעקל בית הבד ולא לזמירה לא מחייב משום נוטע, והא דלא אמר 
בהדיא וצריך לזמור משום דסתם זומר כך היא שמתקן האילן, וכן משמע מרש"י שפי' זומר להצמיח 

הגפן משמע דאי לאו הכי לא מחייב משום נוטע, ]ועי' בחפץ ה' שהאריך בזה[.
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  חזון איש שביעית סימן יט ס"ק יד

ותוספות סנהדרין שם כתבו דעביד לי' באותו ענין דודאי קשה לי' דליכא לחייבו משום נוטע כדאמרינן 
גבי שבת דשאני גבי שבת כו' ובמהרש"א הקשה מי דחקם לחלק ]ומה שפי' מהרש"א תמוה[ ונראה 

דודאי אי אפשר לפרש דכסח באופן שאינו מועיל דא"כ למה אמר הלב יודע כו'.

שאין  שדי  לכאורה  ונראה  שבת,  לדיני  שביעית  דיני  בין  להשוות  אין  אמת,  ושפת  המאירי  הר"ח,  לדעת 

הכוונה בפעולה לעבודה חקלאית כדי להתיר פעולה זו מן התורה, ולכן כל שקציצת הזמורה צריכה לו 

לעקל בית הבד מותר מן התורה )וביאור דעת החזון איש יתבאר לקמן(.

המזנב בגפנים

ראיהבלהבנהבזובנראהבלכאורהבבמשנתבהמזנבבבגפניםבוכפירושבהרמב"םבבמשנהבובהלכותיו.ב

  משנה מסכת שביעית פרק ד משנה ו

המזנב בגפנים והקוצץ קנים ר' יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח ר"ע אומר קוצץ כדרכו בקרדום או במגל 
ובמגירה ובכל מה שירצה.

  רמב"ם על המשנה 

המזנב גזור מן זנב, ענינו כריתת הקצוות. ירחיק טפח, מרחיק מהעץ או מעיקר הקנה טפח. וקרדום, 
"אלקאדום". ומגל, החרמש. ובמגרה, המשור, והוא הידוע אצל ההמון "אלמנשאר". והכוונה שאין 

צריך שינוי בקציצתן, במה דברים אמורים כשאינו מתכוין לזמור...והלכה כר' עקיבה.

  מלאכת שלמה 

בפירוש ר"ע ז"ל. מקטע זנבות כדי שיתעבה וכו', כתב עליו ה"ר יהוסף ז"ל פירוש זה אינו נראה דזה 
ודאי אסור אלא ה"פ שמזנב הגפנים כדי לשרפם או לדבר אחר ע"כ.

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה כ

המזנב בגפנים והקוצץ קנים ה"ז קוצץ כדרכו בקרדום ובמגל ובמגירה ובכל מה שירצה. 

  מהר"י קורקוס

ובתנאי שלא תהיה כוונתו לזמור ופשוט הוא.

מתבאר שכאשר יש כוונה שונה מותר לזנב את הגפנים ואין כאן איסור זמירה.
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אכן,בתפארתבישראל,בהמהרי"טבוהחזוןבאישבהעמידובמשנהבזובכשיטתבהתוספותבשאיןבכאןבכללבמלאכתבזמירה,ב

אלאבגיזוםבשונהבשניכרבשעושהבזאתבלצורךבאחרב)לעצים(.

  תפארת ישראל - יכין אות ל

אף שכוונתו לעצים,  נ"ל דמזנב אינו כמו מזמר, דאם לא תימא הכי היכא שרי ר"ע,  המזנב בגפנים. 
עכ"פ איכא משום מראית עין, ועוד הרי דבר שאין מתכוון אם הוא פסיק רישא אסור לכ"ע ]כשבת 
דק"ג א'[ והרי ע"כ ישביח הגפן ע"י מלאכה דאורייתא ולא דמי למסקל שהוא מד"ס, אלא זומר הוא 

שחותך ראש הגזע, ומזנב קוצץ הענפים מהצד, לעצים שצריך.

  שו"ת מהרי"ט חלק א סימן פג

ואין לפקפ' מטעם שכשחותכין עלין הללו גדלים אחרים תחתיהם ואיכא משום זמורה ואותם העלים 
האחרים אף על פי שאינם ראוים למשי ראוים למאכל בהמ' שמאכילי' אותם לבהמתם ליתא דהואיל 
וכשגוזז עלין הללו אין כוונתו אלא לצורך עלין אלו שהוא נוטל אף על גב דממילא גדלי אחריני שרי 
כדאמרינן פרק זה בורר גבי עובדא דר"ש בן לקיש עם רבי שמעון בן יהוצדק ורבי חייא בר זרנוקי וכו' 
חזו חד דהוה קא מכסח וכו' יכול הוא לומר לעקל בית הבד אני צריך ושם כתבו התוס' מה בכך והרי 
משביח הוא את הכרם דהכי אמרינן בפרק כלל גדול הזומר וצריך לעצים חייב שתים משום קוצץ 
ומשום נוטע ותירצו דעביד ליה בענין דקשה לה והכא ודאי קש' לה דאין לך אדם דמפסיד הפירות 
בשביל העלין שיגדלו לאחר זמן ואפילו רשב"ל לא פליג עלייהו אלא מטעם דהלב יודע אם לעקל 
אם לעקלקלות אבל במילתא דמוכח שאין כוונתו אלא לצורך מה שקוצץ ולא חייש אמאי דגדלי אחר 
כך דודאי שרי דתנן בפרק רביעי המזנב בגפנים והקוצץ קנים רבי יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח רבי 

עקיבא אומר קוצץ כדרכו אלמא כל שאינו מתכוין לכך אף על פי שגורם זימור שרי.

  חזון איש שביעית סימן יט ס"ק יד

דהא דאמר ר"ע פ"ד מ"ו קיצץ כדרכו בקרדום כו' לא בא לאפוקי אלא מריה"ג דמצריך לשייר טפח 
אבל מ"מ אסור לדקדק כדרך הזומרין 'וכדרכו' היינו כדרכו בשעה שקוצץ לעצים.

אינה מהווה  שונה בלבד  מודים שכוונה  ושפת אמת  נראה שאף הרמב"ם, הר"ח, המאירי  מכל מקום 

היתר. כדמוכח ממשנת אין קוצצין בתולת שקמה, וממשנת המדל בזיתים שנפסקה גם ברמב"ם.
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אין קוצצין בתולת שקמה

  משנה מסכת שביעית פרק ד משנה ה

הקוצץ קורות שקמה לא יחפהו בעפר אבל מכסה הוא באבנים או בקש, אין קוצצין בתולת שקמה 
בשביעית מפני שהיא עבודה רבי יהודה אומר כדרכה אסור אלא או מגביה עשרה טפחים או גומם 

מעל הארץ.

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פ עמוד ב

בתולת השקמה ג' טפחים בעינן? ורמינהי: אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית, מפני שהיא עבודה; 
י' טפחים וקוצץ, או גומם מעם הארץ; מעם הארץ הוא  ר' יהודה אומר: כדרכו אסור, אלא מגביה 
דקשי, הא אידך מעלי לה! אמר אביי: ג' טפחים מעלי לה, מעם הארץ ודאי קשי לה, מכאן ואילך - לא 
מקשי קשי לה ולאו עלויי מעלי לה, גבי שביעית עבדינן מידי דודאי קשי לה, גבי מקח וממכר עבדינן 

מידי דודאי מעלי לה. 

  רשב"ם מסכת בבא בתרא דף פ עמוד ב

בתולת השקמה - שלא נקצצה מעולם.

ובתולת השקמה ג' טפחים - בתמיה והלא די בפחות.

מפני שהיא עבודה - שיגדל יותר וכתיב וכרמך לא תזמור )ויקרא כה(.

כדרכו אסור - כדמפרש לקמיה.

מכאן ואילך - מן הקרקע עד ג' ומג' עד י'.

לא מקשי קשי - כל כך ולא עלויי מעלי אלא מספקא לן משום דזימנין קשי וזימנין מעלי.

הלכך גבי שביעית - שאסור לזמור אילן כדי שיבריא עבדינן מידי דודאי קשי דפשיטא לן ביה דלא 
ישביח בזימור זה משום דספק איסור דאורייתא לחומרא אבל גבי מקח וממכר דעת המוכר לשייר 

לעצמו כדי מחיית האילן ודאי.

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה כא-כב

אילן,  עבודת  שקציצתה  מפני  השנים  בשאר  שקוצצין  כדרך  בשביעית  שקמה  בתולת  קוצצין  אין 
מעם  קוצצה,  כיצד  עבודתה.  כדרך  שלא  אותה  קוצץ  לעציה  צריך  ואם  ותוסיף,  תגדל  זו  שבקציצה 

הארץ או למעלה מעשרה טפחים...

מתבאר בדין בתולת השקמה שהקציצה הראשונה שלה גורמת להצמחה, אסור לקצוץ אפילו כשכוונתו 

רק לצורך נטילת העצים, אלא רק באופן שניכר שפעולת הקציצה קשה לשקמה – גומם או קוצץ מעל 

עשרה טפחים. ולכאורה מוכח שעשיית עבודה חקלאית בכוונה שונה בלבד אסורה.
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המדל זיתים

  משנה מסכת שביעית פרק ד משנה ד 

הוא  איזה  שיגום  עד  במחליק  ומודים  ישרש  אומרים  וב"ה  יגום  אומרים  שמאי  בית  בזיתים  המדל 
המדל אחד או שנים המחליק שלשה זה בצד זה במה דברים אמורים מתוך שלו אבל מתוך של חבירו 

אף המחליק ישרש. 

  רמב"ם פירוש למשנה 

כבר ביארנו שהמדל היא הכריתה והמיעוט מן דל. ואמרו כאן המדל בזיתים, הוא שיקצצם לעצים. 
בית שמאי אומרים שאם קצץ גזע או שנים אסור לו לעקור שרשיהן מן האדמה כדי שלא יתקן את 
השדה, וזה הוא ענין אמרם יגום, ר"ל שכורתו עם פני הארץ ומשאיר השרשים באדמה. ובית הלל 
מתירים לעקור השרשים. ואם עקר שלשה גזעים בשורה אחת אסור לו לעקור שרשיהם לפי שהוא 

מקום גדול וראוי לזרוע בו, וכאלו עקר האילנות כדי לעשותה שדה לבן, וזה מעבודת הארץ.

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה יח 

הקוצץ אילן או שנים לעצים ה"ז מותר לשרשן, קצץ שלשה או יתר זה בצד זה לא ישרש, שהרי מתקן 
מותר  חבירו  משדה  אבל  שלו  מתוך  בד"א  בארץ,  שרשיו  ומניח  הארץ  מעל  קוצץ  אלא  הארץ  את 

לשרש. 

מתבאר בדעת הרמב"ם שהמדל אילנות ואין כוונתו אלא לשימוש בעצים מותר, אך רק מקום שני אילנות 

שאינו מקום גדול דיו לזרוע בו ואין ניכר בפעולה עבודת הקרקע, ובשדה חברו מותר אף שלושה אילנות, 

חקלאית  עבודה  שעשיית  מוכח  ולכאורה  הארץ.  לתיקון  כוונתו  שאין  ניכר  חברו  בשדה  ונמצא  שהואיל 

בכוונה שונה בלבד אסורה.

כיצד ניישב דברי הרמב"ם?

ערוך השלחן - דעת הרמב"ם כדעת התוספות ואין מתכוון ופסיק רישא בשביעית אסור 
מן התורה.

  ערוך השלחן שמיטה ויובל סימן יט סע' כב

והמזנב בגפנים שמקטע זנבות הגפנים והקוצץ קנים ה"ז קוצץ כדרכו בקרדום או במגל ובמגירה ובכל 
מה שירצה ובלבד שלא יתכוין לשם זימור )רמב"ם בפירוש המשנה( ואין זה פסיק רישא שוודאי יהיה 
תועלת להאילן דא"כ נראה שאסור וי"א דכוונתו שיתעבה )רע"ב( ותימא הוא. ובארנו בסעי' ב ובדין 
זה יש פלוגתא במשנה שם דריה"ג מצריך להרחיק טפח ור"ע מתיר לקוץ נדרכו ופסק הרמב"ם כר"ע. 

ערוך השלחן - השווה דעת הרמב"ם עם דעת התוספות, שוודאי אין מתכוון ופסיק רישא אסור כבדיני 

שבת. והמזנב בגפנים שביאר הרמב"ם 'בלבד שלא יתכוין לשם זימור ואין זה פסיק רישא שוודאי יהיה 

תועלת להאילן דא"כ נראה שאסור'.
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הראי"ה קוק – אין מתכוון ואפילו בפסיק רישא לדעת הרמב"ם מותר בשביעית, ואסרו 
חכמים משום מראית עין במקרים מסוימים.

ולא  הראי"ה קוק בשו"ת משפט כהן העמיד את היתר המזנב בגפנים מטעם מלאכה לאוקמי אילנא 

בהיתר אין מתכוון. על פי הבנה זו, אין קשר בין דין שאין קוצצים בתולת שקמה ודין מדל בזיתים שהותר 

לומר שדעת הרמב"ם כדעת התוספות שאינו  וניתן  זו,  רק באופן שניכר שאין עבודה אסורה בפעולה 

מתכוון בלבד עדיין יהיה אסור בשביעית מן התורה כבדיני שבת.

 

  שו"ת משפט כהן )עניני א"י( סימן סז 

הזמירה, כפי מה שהיא מורגלת בימינו בגפנים המורכבים, איננה אותה הזמירה שהיתה נוהגת בימים 
הראשונים, וכמו שנוהגים הערבים עד הנה לזמר את גפניהם הגדלים פרא בלא הרכבה, שהם חותכים 
זו היא פשוט להוסיף  ראשי הענפים או חלקים מהם, ומניחים חלקים גדולים. והכונה של מלאכה 
פירות הגפן, אבל מה שנוהגין בגפנים המורכבים לחתוך את כל הזמורות עד סמוך לגוף האילן אין 
כונת זמירה זו להוסיף פירות, כי יודעי דבר אומרים, שאם יונחו הגפנים בלא זמירה, ויהיו להם ענפים 
ארוכים, יעשו בשנה זו פירות הרבה יותר ממדת הפירות שעשו ע"י זמירה הנהוגה, אלא שע"י רבוי 
זו  כן כונת זמירה  על -  ייבש לגמרי,  יוכחש הרבה האילן, ובמשך זמן קטן  הפירות ושלוח הענפים 
בעיקרה היא לאוקמי אילנא שיעמוד חי, כפי טבע גידולו. ויש לומר שזהו בכלל המזנב בגפנים, ששנינו 

בפ"ד מ"ו.

לעומת זאת, הראי"ה קוק בשבת הארץ קונטרס אחרון פרק ט ביאר את משנת המזנב בהיתר 'אין 

מן התורה  מותר  מתכוון  אין  שביעית  וסובר שבהלכות  על התוספות  חולק  דהיינו שהרמב"ם  מתכוון'. 

וחכמים אסרו במקרים מסוימים משום מראית עין, ומבאר את ההבחנה בין מקרה של קציצת בתולת 

השקמה למזנב בגפנים.

  שבת הארץ קונטרס אחרון  פרק ט

אלא שבעיקר הענין, אם אנו אומרים דין פסיק רישא בדבר שאינו מתכווין בשביעית איכא לעיונא, 
טובא הן אמת דמד' התוס' )סנהדרין כ"ו א' ד"ה לעקל( שכתבו אהא דאמרי' שם שיכול לומר על 
הזמירה לעקל בית הבד אני צריך וקשה דמ"מ מה בכך מ"מ הוא משביח הכרם דהכי אמרינן בפרק 
כלל גדול הזומר וצריך לעצים חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום נוטע ותירצו דעביד ליה 
משמע שאם רק יש בו תיקון אע"פ שאינו  נוטע,  באותו ענין דודאי קשי ליה דליכא לחייבו משום 
מתכוין כ"א לצורך העצים לעקל בה"ב אסור. והיינו ע"כ משום פסיק רישא, ומזה נראה, דדמי שביעית 
ומדברי הרמב"ם בפיה"מ )פ"ד מ"י( משמע דלא ס"ל כהתוס' דסנהדרין הנ"ל,  לשבת בדין פסי"ר. 
אלא דבשביעית לא איכפת לן בפסי"ר וכל שאינו מתכוין מותר. שכן כתב שם אהא דהמזנב בגפנים 
יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח ור"ע אומר קוצץ כדרכו בקרדום או במגל ובמגירה  והקוצץ קנים ר' 
ובכל מה שירצה 'והענין שאין צריך שינוי בכרתו, זה כשלא נתכוין לזמור'  והנה כאן אי אפשר לומר 
לשום  צריך  ואינו  כדרכו  שקוצץ  נאמר  מפורש  שהרי  לי',  קשי  דודאי  בענין  לי'  דעביד  התוס',  כד' 
שינוי כלל, ועיקר טעמא הוא רק משום שאינו מתכוין א"כ שמע מינה דהרמב"ם ס"ל דבשביעית לא 
איכפת לן משום פסי"ר. וצריך לומר לשיטה זו שמה שמצינו לפעמים שהחמירו לשנות זהו רק משום 
מראית עין ואין למדים בזה דברי סופרים מדברי סופרים. ונראין הדברים שעבודה הרגילה להעשות 
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בצורתה ע"פ רוב לשם עבודת האילן - החמירו בה משום מראית עין, לעשות דוקא בשינוי גם כשצריך 
לעצים. אבל עבודה שיש עושין לשם אילן ויש עושין לשם עצים, אין כאן מראית עין, על כן במזנב 
לד' הרמב"ם כשאינו מכוין  או לשם עצים מותר  זמירה  הוא לשם  הוא אם  בגפנים שהדבר שקול 
לזמר אבל בקציצת בתולת השקמה נראה שרוב הקציצה היא לשם השבחת האילן )והכי דייק לשון 
המשנה 'אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית מפני שהיא עבודה'(, לכן אסור לעולם אפילו כשמתכוין 
לעצים עד שיעשה בשינוי כזה דודאי קשי ליה, דאז יוצא מכלל מראית עין. וגם לדעת התוס' דהכא 
מוכרחים אנו לומר סברא זו שמה שצריך בקציצת בתולת שקמה שיהי' ודאי קשי לי' )בב"ת פ' ע"ב( 
הוא משום מראית עין, דאי משום פסיק רישא לבד, די במה שיהי' ספק אי מעלי ליה, ושוב אין כאן 
פסי"ר, אלא ודאי דסברת מראית עין פשוטה היא בלאו הכי, אלא שלדעת התוס' יש כאן ג"כ איסור 
]וי"ל עוד דמה שהוא ספק בידיעה אינו מבטל את ערך פסי"ר די"ל שודאי מעלי לי' אלא  פסי"ר. 
וזהו גם בדבר שהוא שקול, אם הוא  יודעים[. ולהרמב"ם נראה שאין כאן משום פסי"ר,  שאין אנו 
נעשה לטובת האילן או לעצים וכיו"ב, וק"ו הדברים במה שדרך עשיתו הוא יותר שלא לטובת האילן, 
כה"ג דלקיטת ענבים יבשים שהוא רגיל ודאי יותר לאכילה מלטובת האילן, אין כאן חשש מראית עין 

וכשמתכוין לאכילה שפיר דמי.

מתכוון  שאין  כל  שביעית  ובהלכות  התוספות,  דעת  על  חולקת  הרמב"ם  שדעת  מבאר  קוק  הראי"ה 
אפילו פסיק רישא מותר מן התורה. אלא שיש פעמים שחכמים החמירו משום מראית עין, ונראין הדברים 
שעבודה הרגילה להיעשות בצורתה על פי רוב לשם עבודת האילן והשבחתו )כקציצת בתולת השקמה( 
החמירו בה משום מראית עין, לעשות דווקא בשינוי באופן שקשה לאילן גם כשצריך לעצים שאז יוצא מכלל 
מראית עין. אבל עבודה שיש עושין לשם אילן ויש עושין לשם עצים )כמזנב בגפנים(, אין כאן מראית עין, 

שהדבר שקול הוא אם הוא לשם זמירה או לשם עצים מותר כשאינו מכוון לזמר. 

הרב אוירבך – אין התכוון ופסיק רישא בשביעית לדעת הרמב"ם באיסור תורה אסור, 
באיסור דרבנן מותר.

הרבבאוירבךבבמנחתבשלמהבהבחיןבביןבדעתבהתוספותבשאיןבמתכווןבאסורבוביןבדעתבהרמב"םבשאיןבמתכווןב

מותר.באלאברקבשהעמידבדעתבהרמב"םבבאיסוריבדרבנן,באךבבאיסורבדאורייתאבכזמירהבאףבשאיןבמתכווןב

רקב אלאב מתכווןב ואינוב אילנותב שלושהב שלב מקוםב בזיתיםב המדלב מדועב התייחסב )ולאב התירב לאב הרמב"םב

לנטילתבהעציםבשלכאורהבישבכאןברקבאיסורבדרבנןבבכלבזאתבאסור(.ב

  מנחת שלמה שביעית פרק ד משנה ו

אכן הרמב"ם )פ"א הל' כ( כתב להדיא דזינוב הגפנים וקציצת הקנים שוין שמותר לעשותן כדרכו, ...יש 
להעיר מלשון הרמב"ם שסתם ולא כתב כאן דמרי בצריך לעצים, שלא כבשאר ההלכות )שם הל' יח 
טובא  צ"ע  לעצים, אך  צריך  שאינו  אף  דשרי  לכאורה  בכך, ומשמע  דמרי  להדיא  והל' יט( שפירש 
להשביחו  ע"מ  עצמו  העץ  לצורך  הוא  שהזינוב  נימא  אי  היא  גמורה  זמירה  הא  זה  דבר  התירו  היאך 
היתר  שכל  שם  לעיל  מש"כ  על  עצמו  סמך  שהרמב"ם  צ"ל  וע"כ  תורה  שאסרה  כרם  זמירת  היינו 
הקציצה מרי בצריך לעצים. ואולי מזנב אין זה זימור אלא מין דבר אחר שמותר לר"ע אפילו מדרבנן.

והנה שיטת התוס' בסנהדרין )כו ע"א ד"ה לעקל( ובב"ב )פ ע"ב ד"ה לא( שהקוצץ עצים מן האילן 
בשביעית אף בכה"ג שהוא קוצץ לעצים ואינו מכוין כלל לתיקון האילן, מ"מ צריך גם להקפיד שלא 
תצא מזה שום תועלת להאילן דאל"כ הו"ל זמירה, ובמסכת גיטין )מד ע"ב ד"ה שנתקווצה( ובמו"ק 
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)יג ע"א ד"ה נטבה או( כתבו דנטילת עצים מחוברין מן הקרקע הוי איסור תורה, דאמרינן בשבת 
זרדין אם ליפות את הקרקע כל שהוא, ואע"פ שאין מכוין ליפות דקאמר  התולש עולשין והמזרד 
התם דפטור גבי שבת כגון בארעא דחבריה, גבי שביעית חייב דלא בעינן כלל מלאכת מחשבת. אולם 
בדעת הרמב"ם הנ"ל )פ"א הל'כ( משמע דגם בשביעית כל שאין כוונתו לזימור הרי הוא קוצץ כדרכו 
אפילו  באופן כזה שמועיל ודאי להאילן וכמו"ש בפיהמ"ש כאן ע"ש ובקונטרס אחרון לשבת הארץ 

ובעוד מחברים שהאריכו בזה.

ורחש לבי לומר דטעמו של הרמב"ם הוא משום דאזיל לשיטתו דסובר שיש גם קצירה לעבודת הארץ 
)עיין לעיל משנה ד( ואפי"ה משמע דמקרא ד'והיתה שבת הארץ לכם לאכלה' ילפינן דכיוון שמכווין 
רק לאכילה ולא לעבודת הארץ שפיר מותר לקצור כדרכו אפילו בכה"ג דהוי פסיק רישא לגבי תיקון 
השדה והאילן, ונמצא לפי"ז דבמה שכתב הרמב"ם )פ"ד הל' א( לגבי קצירת פירות שביעית 'ואוכל', 

כוונתו לומר שלא יכוון בקצירתו אלא למאכל ואז שפיר מותר אפי בכה"ג דהוי נמי לעבודת הארץ.

אמנם נראה דמה שמתיר הרמב"ם עבודה בשביעית כשאינו מכוין לעבודת האילן הוא רק במזנב בגפנים 
או קוצץ קנים דאין זה זימור ממש האמור בתורה ...משא"כ בזמירה דאורייתא הרי פסק להדיא )פ"א 
הל' כא( 'אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית כדרך שקוצצין בשאר השנים מפני שקציצתה עבודת 
והיינו משום  ואם צריך לעציה קוצץ אותה שלא כדרך עבודתה',  ותוסיף,  זו תגדל  אילן שבקציצה 

דכיוון דהוי עבודה דאורייתא לא שרי אלא ע"י שינוי וכמבואר שם במפרשי המשניות.

שזו  שניכר  במלאכה  רק  התוספות  לדעת  אף  רישא  ופסיק  התכוון  אין   – איש  החזון 
עבודתה אסור, אך שאין ניכר עבודתה מותר. 

גםבהחזוןבאישבביארבאתבהשוניבהדיניבביןבהקוצץבבתולתבשקמהבלדיןבמזנבבבגפניםבוהמדלבבזיתיםבומקרהבשלב

כוהןבוזמר,בוכןבביןבכלבהמקריםבהללובלדיןבהמסקלבוהמלקטבעציםבואבניםבשהותרברקבבשדהבחברו.ב

  חזון איש שביעית סימן יט ס"ק יד

וכן יש להסתפק בהא דמדל בזיתים במ"ד ובמזנב בגפנים במ"ו דכולהו איירי בצריך לעצים וכמו שפי' 
הר"מ וכמש"כ התויו"ט שזו גם דעת ר"ש והרע"ב, אי שרי אף באיכא ניחותא, והא דאמר בירושלמי 

ובגמ' דידן סנהדרין כ"ו א' הלב יודע אם לעקל כו' היינו לאפוקי אם בלבו הזימור עיקר ולעקל טפל. 

מ"מ אם לא אכפת לי' עכשיו בתיקון השדה ודאי שרי וכדתנן במדל ובמזנב רע"א קוצץ כדרכו כו' 
וכדאמר בירושלמי ובגמ' הלב יודע משמע שהעבודה כדרכה. ויש לעיין הלא בבתולת שקמה תנן אין 
קוצצין אע"ג דמכוין לעצים, ואפשר דהתם כדמפרש ר"י דגומם עם הארץ דאם משייר מינכר מלתא 
שהוא לעבודת האילן דלעצים טפי ניחא לגומם עם הארץ אבל בגפנים וקנים דעבודתן שלא לשייר 

פליג ר"ע אריה"ג דא"צ לשייר טפח ולפ"ז נראה דאף בשל אחרים אין קוצן כדרך  עבודתה.

דלא משמע כן  ויש לתמוה במש"כ תוס' סנהדרין כ"ו א' דלא הותר לעקל אלא באופן שקשה לה 
כלל וכמש"כ לעיל והא דאמר ב"ב פ' ב' דעבדינן מה דודאי קשה לה היינו משום דכל שפורש מלקוץ 
עד הארץ עבודתו מוכחת עליו דעושה לעבודת האילן ובזה ניחא דבעי לעשות מידי דודאי קשה לה 
דאל"כ נראה שמקפיד לקיומה וחס עלה למקצצה כולה, ורשב"ם ז"ל פי' משום דספיקא דאוריתא 
היא וקשה הא תולדות דרבנן ואף לדעת הר"מ דכל אילנות אסירי בזימור מה"ת מ"מ נראה דקציצת 

בתולת שקמה תולדה, ועוד דבאינו מתכוין אלא לעצים מותר מה"ת למש"כ לעיל.

נוטע  משום  לחייבו  דליכא  לי'  קשה  דודאי  ענין  באותו  לי'  דעביד  כתבו  שם  סנהדרין  ותוספות 
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כדאמרינן גבי שבת דשאני גבי שבת כו' ובמהרש"א הקשה מי דחקם לחלק ]ומה שפי' מהרש"א 
תמוה[ ונראה דודאי אי אפשר לפרש דכסח באופן שאינו מועיל דא"כ למה אמר הלב יודע כו' ועוד 
במה פליגי ריה"ג ור"ע פ"ד מ"ו אלא כונתם שכל זימור צריך דקדוק וחכמה והרבה מומין יש באילנות 
שגורמין גרעון בגידולן ובפירותיהן וכל זימור שאינו על צד הדקדוק עושה גרעון בפירות ובשבת חשיב 
זומר דסוף סוף הזמירה הועילה ככל זומר אף שלא דקדק כהוגן אבל לענין שביעית כיון דאין עושין כן 
והוא נתכוין לעצים שרי אבל אם נתכוין לזימור אסור והיינו דאמר הלב יודע כו' , ודאתאן עלה מבואר 
בדבריהם כמש"כ דבשביעית כל שמכוין לעצים שרי אלא שאם יש במעשיו דקדוק של זימור אסור, 
כדרכו בקרדום כו' לא בא לאפוקי  י"ל דהא דאמר ר"ע פ"ד מ"ו קיצץ  כמו בבתולת שקמה. ולפ"ז 
אלא מריה"ג דמצריך לשייר טפח אבל מ"מ אסור לדקדק כדרך הזומרין 'וכדרכו' היינו כדרכו בשעה 

שקוצץ לעצים.

  חזון איש שביעית סימן יט ס"ק טו

והנה למדנו לפ"ז דבמקום שיש שינוי בעיקר העבודה בין עושה לצורך העצים לעושה לצורך האילן אז 
אין חילוק בין עושה בשלו בין עושה בשל אחרים כגון קוצץ בתולת השקמה דבגומם עם הארץ מותר 
מותר  מדקדק  שאינו  כשניכר  הגפן  וכן מזנב  ובמגביה מן הארץ אסור אף בשל אחרים,   אף בשלו, 
אף בשלו וכשמדקדק אסור אף בשל אחרים וריה"ג חשיב לי' מדקדק כיון שאינו קוצץ האילן דרך 
השחתה ומצריכו להניח טפח, ]מיהו בקנים צ"ע מחלוקתן ועי' קמן[ ובמקום שאין שינוי בעבודה כמו 

מסקל ומלקט עצים ומשרש הזיתים אז בשלו אסור ובשל אחרים מותר.

  דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק א )קנה( 

זמירה  יש איסור  גב דבגפנים  ואף על  המזנב בגפנים. לכרות קצת מן הענפים מפני שצריך לעצים 
דאורייתא מ"מ מותר דכל זימור צריך דקדוק וחכמה וכל זימור שאינו על צד הדקדוק ניכר שאינו 
לעבודת האילן ולכן אם נתכוין לעצים מותר אבל אם עושהו ע"ד הדקדוק אסור אף אם נתכוין לעצים 

לפ"ד התוס'.

אין  לעצים,  צריך  אלא  למלאכה חקלאית  כוונתו  אין  כאשר  לדעת התוספות,  שאף  מבאר  איש  החזון 
צורך שיעשה פעולה הקשה ומזיקה לאילן כדי לא לעבור על איסור זמירה, אלא די בפעולה לא מדויקת 
)כמזנב בגפנים( אף שיש בה תועלת מסוימת לעץ אך לא מיטבית, ופעולה זו מותרת בין בשלו ובין בשל 
אחרים. אך אם יתכוון לתועלת האילן יעבור בפעולה זו על איסור זמירה. במקום שיש שינוי באופן ובעיקר 
העבודה, בין עושה לצורך העצים לעושה לצורך האילן, אז אין חילוק בין עושה בשלו בין עושה בשל אחרים 
כגון הקוצץ בתולת השקמה אם גומם עם הארץ או מקוצץ מעל עשרה טפחים מותר אף בשלו, שהרי 
ניכר שאין כוונתו לתועלת האילן, ובמגביה מן הארץ אסור בין בשלו ובין בשל אחרים ואף שאין כוונתו אלא 
לצורך עצים ועובר על איסור זמירה. במקום שאין שינוי באופן ועיקר העבודה בין אם כוונתו חקלאית 
ובין אם אין כוונתו אלא לצורך עצים, כמו מסקל ומלקט עצים ומשרש הזיתים )שלושה ומעלה( אז בשלו 

אסור ובשל אחרים מותר.
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	בבתולת השקמה שמשייר מן האילן ולא גומם, זו היא עבודת האילן, ולכן אי כוונה בלבד שעושה כן  	•
לצורך העצים אינו מספיק, ויש לקצוץ בצורה שקשה לצמיחת השקמה, או גומם או קוצץ מעל עשרה 

טפחים. ותנאי זה נצרך בין בשדהו ובין בשדה חברו.

כוונתו  שאין  די  וכן  לגפן,  במיוחד  המועילה  המדויקת  הזמירה  אינה  זו  קציצה  בגפנים  	במזנב  	•
לצימוח אלא לצורך נטילת העצים כדי להתיר פעולה זו. והיתר זה בין בשדהו ובין בשדה חברו.

	המדל בזיתים עד שני עצים אינה מלאכה המיועדת דווקא לתיקון הארץ הואיל והשטח קטן, לכן  	•
די שאין כוונתו לתיקון הארץ אלא לנטילת העצים כדי להתיר פעולה זו. והיתר זה בין בשדהו ובין בשדה 

חברו. אך בשלושה עצים אין שינוי בצורת העבודה ולכן אסור בשדהו ומותר רק בשדה חברו שניכר בכך 

שאין כוונתו לתקן הקרקע.

	סיקול אבנים הוא עבודת הקרקע ולכן כוונה בלבד שעושה כן לעצים אינה מספקת, ולא מצאנו בה  	•
דרך שינוי שיהיה ניכר שאינה לצורך עבודת קרקע, ולכן אסורה בשדהו ומותרת רק בשדה חברו, 

שניכר בכך שאין כוונתו לתקן הקרקע.  

אף  שנאסרו  חקלאי  לצורך  רק  המיועדות  מלאכות  בין  הרמב"ם  בדעת  הבחין  קוק  שהראי"ה  להדגיש  יש 

עין. לעומתו  מראית  חשש  אין  שאז  כמה ייעודים  שיש להן  עין, ובין עבודות  מראית  משום  שאינו מתכוון 

משום  מתכוון  כשאינו  גם  האסורות  מדויקות  חקלאיות  מלאכות  בין  הבחין  התוספות  בדעת  איש  החזון 

מלאכה בשביעית ובין מלאכות שאינן מיטביות )מדויקות( שהותרו כשאינו מתכוון ואינו עובר על איסור 

מלאכה בשביעית.

לסיכום היתר עבודה חקלאית בשדהו ובאילנותיו כשכוונתו אינה חקלאית: 

דעת התוספות:

דעת הראי"ה קוק היא שאין מתכוון אסור הן במלאכות האסורות מן התורה והן באסורות מדרבנן,  
אך אם אין מתכוון באופן שהפעולה גם קשה לאילן מותר.

)מדויקת( לצורך  ואין הפעולה מיטבית  דעת החזו"א היא שאף לדעת התוספות כל שאין מתכוון 
עבודת הקרקע או האילן, אף אם יש בה תועלת מסוימת מותר. 

לדעת הרמב"ם: 

ורק  בשביעית,  אסור  מתכוון  שאין  התוספות  כפשט  סובר  הרמב"ם  שגם  היא  השלחן  ערוך  דעת 
במקום שאין ודאות שיש תועלת להצמחה יהיה מותר )אין פסיק רישא(.

דעת הראי"ה קוק היא שנראה שאין מתכוון בשביעית מותר מן התורה, ורק משום מראית עין יש 
לאסור, לכן כל שאין מתכוון לעבודה חקלאית ואופן הפעולה אין ודאות שכוונתו חקלאית מותר. 

האסורות  במלאכות  אך  מותר  מדרבנן  האסורות  במלאכות  מתכוון  שאין  היא  אוירבך  הרב  דעת 
מדאורייתא אסור.   
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ד. פסיקת ההלכה וכמה דוגמאות שכיחות לעבודות בקרקע ובאילן שאינן חקלאיות

  קטיף שביעית פרק מז הערה 3

פעולה הנעשית למטרה שאיננה חקלאית מותרת בתנאים הבאים: 

א. המטרה איננה חקלאית. 

ב. ניכר לרואה שזו המטרה על ידי אופן הפעולה או ההקשר שלה. 

ג.  אם מדובר במלאכה של תורה, כגון גיזום, עליה להיעשות באופן שאינו מועיל לצמח ולכל הפחות 
באופן שאיננו מיטבי לצמח.

כמה דוגמאות שכיחות:

 קטיף ורדים

  קטיף שביעית פרק נא 

ז. קטיף הפרחים לנוי מותר אך יש לעשותו בשינוי לא לחתוך בגובה הרגיל באותו הזן.

קטיף זה גורם לצמיחת פרחים חדשים, ומותר הואיל ואינו מתכוון, אך רק שקוטף בצורה שונה שמפסיד 

בכך בכמות הפריחה בגל הבא )קשה ליה(.  

 גיזום לשמירת הצורה הקיימת של גדר חיה, או להסיר הפרעה להולכי רגל או לחוטי 
חשמל, או לצורך נטילת סכך למצוות סוכה

  קטיף שביעית פרק נה 

ה.   גיזום שמטרתו שמירת הצורה הקיימת של הצמח בלבד מותר בתנאי שהצמח בוגר ואין הגיזום 
גורם להצמחה. לפיכך מותר לגזום גדר חיה בוגרת מלאה וכן 'שער' וכד'. אולם אסור לגזום גדר 

חיה צעירה אשר גיזומה גורם לצמיחה של ענפים חדשים אשר ממלאים את חלליה.

גיזום סכך לסוכות מותר,  וכן  ו.  גיזום ענפים המפריעים ליד מדרכה או בקרבת חוטי חשמל וכד' 
ובלבד שיהא ניכר שאינו גוזם לצורך הצמחת האילן )ויש להקפיד בזמן גיזום סכך שלא לפגוע 

באילנות ולהשחיתם(.

  דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה כ ס"ק )קנט(

אילני סרק שאין רוב העולם זומרין אותן מותר כל שאין מדקדק לעשות כדרך הזימור ואם הוא הדיוט 
ואינו יודע דרך הזימור מותר לקצוץ דאף אם יזדמן בדקדוק הזמירה כיון שלא נתכוין י"ל דאין כאן 
זמירה וכ"ש באילן שאין מזמרין אותו לעולם ואיסור זמירה שאר אילנות דרבנן כנ"ל סקי"ב והיכא 
דאין מתכוין לזימור לעולם הוא דרבנן אין להחמיר בהדיוט הקוצץ עצים ואין שום ניחותא בזימור 

וכ"ש כשמשייר טפח או קוצץ מצד אחד.
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  דרך אמונה - ציון ההלכה הלכות שמיטה ויובל פרק א ס"ק )רפג(

חזו"א )שם סקט"ו( והתיר מרן לקצוץ סכך בשביעית ואמר שכיון שאין בקי לעשות באופן שישביח 
האילן לא הוי זמירה, וכשנכנסין לביהכ"נ שלו היו שם דקלים והתיר לקצוץ קצת מהענפים כדי שלא 

יפריעו להעוברים שם.

  דרך אמונה - ביאור ההלכה הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה כ

המזנב בגפנים כו'. ג"ז מיירי דוקא בצריך לעצים כמש"כ רבנו בפיה"מ דדוקא כשלא נתכוין לזמירה 
ומה שלא כ' רבנו כן בהדיא כמש"כ בהי"ח י"ט צ"ל דסמך אדלעיל. וראיתי בפי' רבנו נתן שפי' המזנב 
זנב ואם נמשך  יוצא  בגפנים פי' המסדר את הכרם לפי שדרך הכרם להיות שתים כנגד שתים וא' 
ומותר  ערבוביא  נטוע  שהוא  כרם  ונעשה  כעיקר  הוא  הרי  באדמה  והשריש  שנים  או  א'  ענף  מהם 
לכרות הנוספות האלו בשביעית כדי לסדר הכרם ב' כנגד ב' וא' יוצא זנב עכ"ל ומיירי שמרוחקות 
יותר מד"א בין אילן לאילן דאל"ה נעשה רצופין ומזיק לכרם והוי השבחת האילן שיגדלו טוב ואסור, 
ונראה דעתו דלסדר הכרם שיהא יפה ואין בזה השבחה בגוף הפירות או באילנות אלא שיהי' נאה יותר 
אין זה עבודת האילן ומותר בשביעית וצ"ע אם דין זה מוסכם גם משאר הראשונים גם אפשר דגם הוא 
לא התיר בדבר שהוא מלאכה גמורה רק כאן שמוציא קצת גפנים שמפריעין לנוי הכרם אבל במלאכה 

גמורה באילנות כדי ליפותן אפשר דאסור וצ"ע...

חוטי חשמל בסביבה  יש  על הצורתה,  ושומר  לצורך הצמחה, הגדר מלאה  ניכר שאינם  אלו  בגיזומים 

)כירתו מוכחת עליו(. הורדת סכך הואיל והגיזום לא מקצועי )קשה לה(. 

 העברת עציצים מבית לחוץ במסגרת סידור הבית

  שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מא )מילואים והשמטות( 

לשבת  דמי  לא  דשביעית  נלענ"ד  לבית,  שמחוץ  קרקע  על  מרוצף  מבית  נקוב  עציץ  הוצאת  בענין 
דחשיב כזורע וכיון דכללא הוא דלא אסרו רבנן אלא "עבודת שדה וכרם" לכן כל שאינו מתכוין כלל 
לשינוי הצמיחה שפיר שרי, ואף על גב שמהקרקע הם יונקים יותר ממקום מרוצף מ"מ כיון שלמעשה 
אין רגילים היום לעשות כן להשבחת היניקה וגם ידוע שרגילים לשנותם ממקום למקום בגלל סדרי 
הבית או צורך אחר, לכן כמו דשרי בכה"ג הרבה עבודות דרבנן כך גם זה מותר כשאינו מתכוין ובפרט 
כשגם ניכר שאין כוונתו כלל להשבחת היניקה, וכל מה שנכתב בספר בענין זה הוא רק מפני שיש 
חוברת שנדפסה בחיי מרן בעל החזו"א זצ"ל וכתוב שם שזה עפ"י פסקיו ושם מבואר דאסור, אולם 

לענ"ד צ"ע.

בהעברת העציץ ניכר שאין מתכוון לתועלת העציץ אלא מחמת סידור הבית )כירתו מוכחת עליו(.
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 ניקוי חצר וגינה הסמוכות  לבית מאבנים ומכשולים

  דרך אמונה - ביאור ההלכה הלכות שמיטה ויובל פרק א 

ונראה דבחצר שאין עומד כלל לזריעה אלא להשתמשות אין בו ג"כ איסור מסקל ומותר לנקות החצר 
וראי' ממ"ש בירו' רפ"ד התקינו שיהו מביאין מן הקרוב ומן המצוי ופי' במשנה ראשונה מן הבית ומן 
כיון שאין עומד לזריעה ואף להמפרשים  החצר ומבואר דפשיטא לי' דמן החצר אין איסור מסקל 
שפי' שם פירושים אחרים בהירושלמי הזה מ"מ לא מצינו שחלקו על הדין הזה וכל שאין עומד כלל 
האבנים  את  להוציא  ומ"מ  כנלענ"ד  לנקותו  ומותר  העין  מראית  בו  אין  להשתמשות  אלא  לזריעה 

המחוברים צ"ע.

דרך אמונה התיר הוצאת אבנים עקורות )שאסור מדרבנן( לניקוי החצר בסמוך לבית מאבנים עקורות, 

עליו(. אך לא התיר אבנים  )כירתו מוכחת  לזריעה  עומד  וניכר שלא  שידוע  לסיקול  שניכר שאין מתכוון 

מחוברות, שיש חשש לאיסור תורה של חרישה. 

  מנחת שלמה שביעית פרק ג משנה ח ד"ה הרי זו תנטל

ואשכחן נמי בירושלמי ריש פ"ד דשרי ללקט זרדים לבהמתו ולכירתו משום דבהמתו מוכחת עליו 
יז, וכיוון שכן מסתפקנא  וכירתו מוכחת עליו דאין כוונתו לתקן שדהו, ופסק כן הרמב"ם פ"א הל' 
דאפשר שאף גינה קטנה הסמוכה לבית מותר לסקל ממנה עצים ואבנים, משום דכמו שבהמתו או 
כירתו גורמות היתר, הכי נמי כיוון שהיא סמוכה לבית כו"ע ידעי שדרך כל אדם לנקות את כל הסמוך 

לביתו משום נקיותא אף שלא לצורך זריעה, וכל כי האי הוה שפיר היכרא... וצריך עיון.

הרב אוירבך במנחת שלמה התיר סיקול אבנים מגינה סמוכה לבית, שניכר שאין מתכוון לצורך זריעה 

אלא לשם ניקיון )כירתו מוכחת עליו(. 


