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  .ג �ד מועד קט�

  ?ומדוע, החורש בשביעית הא� לוקה

  

  ?ומדוע  ?מה הדי�  

דאיכא כלל ופרט וכלל  לוקה  יוחנ� ' לר
1

  

אלעזר' לר
2

מדכתב זמירה ובצירה  אינו לוקה  
3

  

  

  :מועד קט� ד� ג

חורשי� בשנה ששית שדות דלהל�עד מתי 
4

?  

  

   תבואה�בשדה הלב�     בשדה איל�  

ועיל לפרימזמ� שכבר אינו מ  לבית שמאי
5

משתכלה הלחה  לתנא קמא 
6

  

שמעו�' לר  מעצרת ש"ור, לבית הלל
7

  הפסח  

  

                                                           

1
כלל .  כלל�" שנת שבתו� יהיה",  פרט�" שד� לא תזרע",  כלל�" שבת שבתו� יהיה לאר�"דכתיב  

א� חרישה עבודת , ולוקה' מה הפרט עבודת האר� וכו, ופרט וכלל אי אתה ד� אלא כעי� הפרט
שכלל , אילעא' אבי� אמר ר' ע לית להו את מה שאמר ר"דכו' והסיקה הגמ [.ולוקה' האר� וכו

 ].בעשה ופרט בלא תעשה שאי� דני� כעי� הפרט
2

אלעזר אמר ' ר: איתא' בעמוד ב' אכ� בגמ. חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה: איתא' בגמ 
אלא שבתירו� , )ה רבי"בד(' וכ� דייקו התוס. ' יכול ילקה על חרישה וכו:חרישה והכי קאמר

ח "כלאי� פ(אול� בירושלמי . וכהפשטות, אכ� בתירו� השני נשארו אתה, הראשו� דחו ראיה זו
 .ל שאינו לוקה"יוחנ� ס' ל דלוקה ור"אליעזר ס' שר, כתוב להיפ�) ה"ז ה"א וסנהדרי� פ"ה
3

ועל כרח� שכתבה אות� התורה , דהרי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, וה� מיותרי� 
 .ומזה נתמעט ג� חורש, לומר שעליה� הוא חייב אבל על דברי� אחרי� לא

4
כ יש תועלת עדיי� לפירות או לגידולי� של ששית "מ אסור לחרוש אא"א� ששנה ששית היא מ 

  .לי שביעית לא הותראול� א� כל התועלת תהיה רק לגידו
5

פ הוא זמ� " שעכ,)ה עד"בד(' ופירשו התוס. ה" שזמ� זה קרוב לזמ� עצרת שנתנו ב,'ומבואר בגמ 
ה לקולא מלבד מאות� הדברי� שנזכרו "ש לחומרא וב"כיו� שבכל מקו� ב, מוקד� לעצרת

  .בעדיות
6

אד� עדיי� חורשי� וזמ� זה הוא כל זמ� שבני , היינו מעת שתגמר עונת הגשמי� של שנה ששית 
ל שאי אפשר "ש וס"וזה הטע� שחולק ר. אכ� אי� זה שיעור קבוע. בשביל ליטע מקשאות ומדלעות

 .ועל כרח� שיש שיעור קבוע, לתת לכל אחד ואחד בידו
7

שמעו� שאמר עד פסח ועד עצרת היינו אליבא ' דר) ה תקנתא דשמאי והלל"בד(י לקמ� "רש' ע 
  .ה"ש וב"דב


