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  שביתת הארץ- פרשת שביעית .ב

) תורת כהנים(= ספרא תנאי המדרש הבצירוף  ז בפרק כה בספר ויקרא יוצגו להלן -פסוקים א

  .  לתורהי"ופירוש רש

 

 : שביתת הארץ,פרשת שביעית - כהויקרא פרק 

  .ֵלאמֹר ִסיַני ְ�ַהר מֶֹ�ה ֶאל 'ה ַוְיַדֵ�ר ]א[

  .'הַל ַ�ָ�ת ָה)ֶר� ְוָ�ְבָתה ָלֶכ� נֵֹת- ֲאִני ֲאֶ�ר ָה)ֶר� ֶאל ָתבֹא, ִ+י :ֲאֵלֶה� ְו)ַמְרָ' ִיְ&ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ$ֵ�ר ]ב[

  .ְ'ב,)ָת2 ֶאת ְו)ַסְפָ' ,ַ+ְרֶמָ� ִ'ְזמֹר ָ�ִני� ְוֵ�� ָ&ֶדָ� ִ'ְזַרע ָ�ִני� ֵ�� ]ג[

  .ִתְזמֹר לֹא ְוַכְרְמָ� ִתְזָרע לֹא ָ&ְדָ� ',הַל ַ�ָ�ת ָל)ֶר� ֶיהִיְה ַ�ָ�ת4- ַ�ַ�ת ַה3ְִביִעת ,ַב3ָָנה ]ד[

  .ָל)ֶר� ִיְהֶיה ַ�ָ�ת4- ְ�ַנת ,ִתְבצֹר לֹא ְנִזיֶרָ� ִע7ְֵבי ְוֶאת ִתְקצ4ר לֹא ְקִציְרָ� ְסִפיַח ֵאת ]ה[

  .ִע9ְָ� ַה8ִָרי� ,ְלת4ָ�ְבָ� ְוִלְ&ִכיְרָ� ֶתָ�ְוַלֲאָמ ,ְלַעְבְ$ָ� ְלָ� ְל)ְכָלה ָלֶכ� ָה)ֶר� ַ�ַ�ת ְוָהְיָתה ]ו[

  .ֶלֱאכֹל ְ'ב,)ָת2 ָכל ִ'ְהֶיה ְ�;ְרֶצָ� ֲאֶ�ר ְוַלַחָ:ה ְוִלְבֶהְמְ'ָ� ]ז[

 

 :)ג" קו ע-א " וייס קה עורתמהד(פרשה א , בהר, )תורת כהנים  (=ספרא

 
   .רֵלאמֹ ִסיַני ְ�ַהר מֶֹ�ה ֶאל 'ה ַוְיַדֵ�ר :פסוק א

   !?והלא כל המצות נאמרו מסיני,  מה עני- שמיטה אצל הר סיני= " אל משה בהר סיני לאמר' וידבר ה"] 1[

  . אA כול� נאמרו כללותיה� ודקדוקיה� מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני

  

   :י"רש

   !?מסיני נאמרו המצות כל והלא, סיני הר אצל שמיטה ענין מה - סיני בהר

 שנויה כך, מסיני ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו שמיטה מה אלא

  . כהנים בתורת

 שכללותיה למדנו, תורה במשנה מואב בערבות שנשנית קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי :פירושה שכך לי ונראה

 כללותיהן כולם היו שמסיני למשה שנדבר דבור כל על כאן ולמד הכתוב ובא, מסיני נאמרו כולן ופרטותיה

  .מואב בערבות ונשנו וחזרו, ודקדוקיהן

  

8992' עמ, )ט"תשי(ט "מחניי	 ל, "עני� שמיטה אצל הר סיני ",שמעמ תא"ראו ג	 מאמרו של רי.  

***  
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  .'הַל ַ�ָ�ת ָה)ֶר� ְוָ�ְבָתה ָלֶכ� נֵֹת- ֲאִני ֲאֶ�ר ֶר�ָה) ֶאל ָתבֹא, ִ+י :ֲאֵלֶה� ְו)ַמְרָ' ִיְ&ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ$ֵ�ר :בפסוק 

   .  אל האר� המיוחדת,"אל האר� "מר לומודתל? יכול משבאו לעבר הירד- = " כי תבאו"] 2[

   .  לא עמו- ומואב=  "אשר אני נות- לכ� "מר לומודתל? יכול משבאו לעמו- ומואב

  , משפחות ולא חילקו לבתי אבותחילקו ל,  כיבישו ולא חיליקומרמני- אתה או

  ? יכול יהוא חייבי- בשמיטה, חילקו לבתי אבות ואי- כל אחד ואחד מכיר את שלו

   . שיהא כל אחד ואחד מכיר את כרמו" כרמ�",  שיהא כל אחד ואחד מכיר את שדהו,"שד� "מר לומודתל

  , שניתחייבו בחלה ובעורלה ובחד = כיו- שעברו ישראל את הירד-: נמצאתה אומר

  ,  נתחייבו בעומר=  היגיע ששה עשר בניס-

  , ניתחיבו בשתי הלח� = שהוא חמשי� יו� 

  .ניתחייבו במעשרות = לארבע עשרה שנה 

  . התחילו מוני� לשמטה

  , לעשרי� ואחת שנה עשו שמיטה

  .לששי� וארבע עשו יובל

  
   –" ושבתה האר�"] 3[

  ?וואותיכול מלחפור בורות ושיחי� ומערות ומלתק- את המק  ]א[

ד(" שד� לא תזרע וכרמ� לא תזמור"תלמוד לומר  פסוק   A    .)'סו

  ? ולחריש לעידור לניכוש ולכיסוח ולביקוע מניי-, אי- לי אלא לזרע ולזמיר  ]ב[

�(" וכרמ� לא ","שד� לא"תלמוד לומר    1.כל מלאכה שבשד� ושבכרמ� = ) ש

   ?י- מאבקי�ומני- שאי- מזבלי� ואי- מפרקי� ואי- מעשני� בעלי� וא  ]ג[

   ."שד� לא"תלמוד לומר 

   ?ומני- שאי- מקרסמי� ואי- מזרדי� ואי- מפסלי� באילנות  ]ד[

�(" וכרמ� לא", "שד� לא"תלמוד לומר    . )ש

ולא יעשה עוגיאות בי- איל- , ולא ימלא את הנקעי� שתחת הזיתי�, יכול לא יקשקש תחת הזיתי�  ]ה[

   ?לאיל- חבירו

�(" ע וכרמ� לא תזמורשד� לא תזר"תלמוד לומר     ?ולמה יצאו, הזרע והזמיר בכלל היו, )ש

  , להקיש לה�

  . אA אי- לי אלא דבר שהוא עבודה באר� ובאיל-, אלא מה זרע וזמיר מיוחדי� שה� עבודה באר� ובאיל-

  
   2.בראשית בשבת שנאמר כשם', ה לשם -' לה שבת  :י"רש

  8הרחבה לדרשה זו ראו עמוד 

***  

                                                      
1
 .8כ דרשה "ראה להל- בתו 
  .7כ דרשה "ראה להל- בתו 2
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   .ְ'ב,)ָת2 ֶאת ְו)ַסְפָ' ,ַ+ְרֶמָ� ִ'ְזמֹר ָ�ִני� ְוֵ�� ָ&ֶדָ� ִ'ְזַרע ָ�ִני� ֵ�� :גפסוק 

  ? יכול אA שנת היובל תהיה עולה למני- שני שבוע] 4[

  , "שש שני� תזרע שד� ושש שני� תזמור כרמ�"תלמוד לומר 

  . י שבוע ואי- שנת היובל עולה למניי- שנ,שני זרעי� עולות ממני- שני שבוע
  

   ?כונס- אתה בשביעית = מני- לאורז ולדוח- ולפרגי� ולשומשמי� שהשרישו לפני ראש השנה ] 5[

  . בשביעית = " ואספת את תבואתה"תלמוד לומר 

   ?פ שלא השרישו"יכול אע

  , "ואספת... שש שני� תזרע שד�"תלמוד לומר 

  . לא ששה זרעי� ושבעה אסיפי�, ששה זרעי� וששה אסיפי�

   ?כונסה אתה בשביעית = מניי- לתבואה שהביאה שליש לפני ראש השנה :  אומרת- ב- יוסAיונ' ר

 .ואA משהביאה שליש, "ואספת את תבואתה"תלמוד לומר 

***  

  
   .ִתְזמֹר לֹא ְוַכְרְמָ� ִתְזָרע לֹא ָ&ְדָ� ',הַל ַ�ָ�ת ָל)ֶר� ִיְהֶיה ַ�ָ�ת4- ַ�ַ�ת ַה3ְִביִעת ,ַב3ָָנה :דפסוק 

  
   ?ומני- לשלשי� יו� לפני ראש השנה הרי ה- ככל השנה] 6[

  , "ובשנה השביעית שבתו� יהיה לאר�"תלמוד לומר 

  . שה� עושות לשלש שני�,  שביעית שלה� שנייה=  בנות שוח :מיכ- אמרו

  . שה� עושות לשתי שני�,  שביעית שלה� מוצאי שביעית= הפרסיות :  אומריהודה' ר

  . א בבנות שוחלא אמרו אל: אמרו לו
  

ד( "'שבת לה" כש� שנאמר בשבת בראשית = " 'לה שבת"]  7[ ה י  � רי ב    ".'שבת לה" כ� נאמר בשביעית ,)ד
  

   3. כל מלאכה שבשד� וכל מלאכה שבכרמ�= " שד� לא תזרע וכרמ� לא תזמור"]   8[

  

   :י"רש

  .ולכרמים לשדות - לארץ יהיה

 שרופה) יז פ תהלים(, כסוחים קוצים) יב לג ישעיה (לו ודומה, חתכס לא ותרגומו. זמורותיה שקוצצין - תזמר לא

  .כסוחה באש

  

***  

                                                      
  . ב3רשה ראה לעיל ד 3
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   .ָל)ֶר� ִיְהֶיה ַ�ָ�ת4- ְ�ַנת ,ִתְבצֹר לֹא ְנִזיֶרָ� ִע7ְֵבי ְוֶאת ִתְקצ4ר לֹא ְקִציְרָ� ְסִפיַח ֵאת :הפסוק 

  .  שיהו אסורי� בשביעית על הספחי�מיכ- סמכו חכמי� = " את ספיח קציר� לא תקצור) "ג(]  9[

]1   . המופקר אבל אתה בוצר מ-,  מ- השמור באר� אי- אתה בוצר=  "ואת ענבי נזירי� לא תבצור"]0
  

]1    ; לא תבצור כדר� הבוצרי�= " לא תבצור"]  1

  : מיכ- אמרו

   –תאיני� של שביעית 

  , אבל קוצה אתה בחורבה, אי- קוצי� אותה במוקצה

  , דורכי� בעריבהאבל , אי- דורכי� ענבי� בגת

  . אבל כותש ומכניס לבדידה, אי- עושי� זיתי� בבד ובקוטבי

  . אA טוח- הוא בבד ומכניס לבדידה:  אומרשמעו-' ר
  

]1    –" שבת שבתו� יהיה לאר�"]  2

   ;מותר את לעשות מלאכה בגופו של איל-, פ שפירותיה שמיטה" אע,כיו- שיצת שביעית

  . שבטאבל פירותיו אסורי� עד חמשה עשר ב

  

   :י"רש

  .ספיח קרוי הוא, הקציר בעת בה שנפל הזרע מן צמחה והיא זרעתה לא אפילו - קצירך ספיח את

  .לכל יהיה הפקר אלא, קציר כשאר בו מחזיק להיות - תקצור לא

  .הפקרתם ולא מהם אדם בני והפרשת שהנזרת - נזירך

  .המופקר מן אלא, בוצר אינך אותם - תבצר לא

***  
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   .ִע9ְָ� ַה8ִָרי� ,ְלת4ָ�ְבָ� ְוִלְ&ִכיְרָ� ְוַלֲאָמֶתָ� ,ְלַעְבְ$ָ� ְלָ� ְל)ְכָלה ָלֶכ� ָה)ֶר� ַ�ַ�ת ָהְיָתהְו :ופסוק 

]1    ;ואי- אתה אוכל מ- השמור,  מ- השבות באר� אתה אוכל= " והיתה שבת האר� לכ�"]  3

  ,  שדה שנטייבה:מיכ- אמרו

   ;וכלי�א :אומרי�בית הלל ו, ירותיה בשביעית אי- אוכלי� פ:  אומרי�בית שמיי

   .אומרי� בטובה ושלא בטובהבית הילל  ו, אי- אוכלי� פירות שביעית בטובה: אומרי�בית שמיי

  . זה מקולי בית שמיי ומחומרי בית הילל, חילוA הדברי�:  אומררבי יהודה
  

]1    . ולא לאחרי�= " לכ�"]  4

]1    .ולא להביא נסכי� ממנה, ות ולא להביא ממנה מנח= " לאוכלה"]  5

]1    ? מה תלמוד לומר= " ל� לעבד� ולאמת�"]  6

ג(" ובשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמ�"לפי שנאמר  כ   , )יא, שמות 

   ?מניי- אA לעשירי�, שיכול אי- לי אלא פירות שביעית נאכלי� אלא לעניי� בלבד

   ;עבדי� ושפחות אמורי�, � אמורי� הרי בעלי� עשירי,"ל� ולעבד� ולאמת�"תלמוד לומר 

�(" ואכלו אביוני עמ�" למה נאמר ,א� כ-    ?)ש

  . רבי יהודהדברי , ולא עשירי�, העניי� אוכלי� אחר הביעור

  . אחד עניי� ואחד עשירי� אוכלי� אחר הביעור:  אומריוסי' ר

�(" ואכלו אביוני עמ�: "דבר אחר   . והראוי לבהמה לבהמה,  הראוי לאד� לאד� = . )ש

]1   .י� לרבות את האכסני= " הגרי� עמ�",  מ- הגוי= " ולתושב�",  מ- הגוי= " ולשכיר�"]7

  

   :י"רש

 כבעל בהם תנהוג שלא אלא, אסרתים בהנאה ולא באכילה לא, עליך שאסרתים פי על אף -' וגו הארץ שבת והיתה

  .ותושבך כירךוש אתה, בה שוים יהיו הכל אלא, הבית

  .השמור מן אוכל אתה ואי, אוכל אתה השבות מן - לאכלה לכם הארץ שבת

 תלמוד ?לעשירים באכילה אסורים יהיו יכול, עמך אביוני ואכלו) יא כג שמות (שנאמר לפי - ולאמתך ולעבדך לך

  .כאן אמורים ושפחות ועבדים בעלים הרי, "ולאמתך ולעבדך לך" לומר

  .הגוים אף - ולתושבך ולשכירך

***  
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   .ֶלֱאכֹל ְ'ב,)ָת2 ָכל ִ'ְהֶיה ְ�;ְרֶצָ� ֲאֶ�ר ְוַלַחָ:ה ְוִלְבֶהְמְ'ָ� :זפסוק 

]1    ? מה תלמוד לומר= " ולבהמת� ולחיה"]  8

   ?בהמה שהיא ברשות� אינו די- שתאכל, ומה א� חיה שאינה ברשות� הרי היא אוכלת

  , אוכלת לעול� הייתי אומר יכנוס לבהמה ותהא ,אילו כ-

   ,אבל בהמה תהיה אוכלת לעול�, בפירות אד� = מה אני מקיי� ביעור פירות שביעית 

  , מקיש בהמה לחיה" ולבהמת� ולחיה"וכשהוא אומר 

  . כלה לחיה שבשדה כלה לבהמת� שבבית, כל זמ- שחיה אוכלת בשדה בהמה אוכלת בבית

]1    .לפונטוס  עקילס לעבדיולא מה שהוציא,  מה שבארצ� אוכלי�= " אשר בארצ�"] 7

  . שמעתי בפירוש שמוציאי� לסוריא ואי- מוציאי� לחוצה לאר�: שמעו- 'רמר א

]1   . אA לצבוע בה צבע,  אA להדלקת הנר= " ותהיה"]  9

]2   ,  מלמד שאי- נאכלת אלא תבואה= " כל תבואתה"]   0

   ? מאימתיי אוכלי� פירות האיל- בשביעית:מיכ- אמרו

  .  כונס לתו� ביתו, ביחלו; אוכל בה� פיתו בשדה, משהזריחו–הפגי� 

  . תחייבי� במעשרו = שאר שני שבוע - בוכ- כיוצא בה

   . כונס לתו� ביתו, הבאיש;משגרע אוכל בו פיתו בשדה = הבוסר 

  . חייבי� במעשרות = שאר שני שבוע  בוכ- כיוצא בו

   ;כל זמ- שה� עושי� שלשת לוגי� לסאה = זיתי� 

   ; כותש וס� בשדה, הכניס� חצי לוג; פוצע ואוכל בשדה,אהסהכניסו רביעית ל

  .  כותש בשדה וכונס לתו� ביתו,הכניסו לוג

   .תשאר שני שבוע חייבי� במעשרו- בוכ- כיוצא בה

  , יה�גושאר כל פירות האיל- אי- את רשאי לכבוש מה� ולשלוק מה� ולא לאכול מפ

  . אלא כעונת- למעשרות כ� עונת- לשביעית

]2    –" ללאכו"] 1

  , ולא לעשות ממנה מלוגמא, ולא לעשות ממנה זלחי-

  .ולא לעשות ממנה אפיקטפיזי�, ולא לעשות ממנה איספלנית

  

   :י"רש

 בהמה מקיש ?ולבהמתך לומר תלמוד מה, עליך שמזונותיה, שכן כל לא בהמה אוכלת חיה אם - ולחיה ולבהמתך) ז(

  , לחיה

  .הבית מן לבהמתך כלה השדה מן לחיה כלה, הבית ןמ לבהמתך האכל השדה מן אוכלת שחיה זמן כל

***  

  

 



  האר�_שביתת_ב             7   �"נער� על ידי מנח� כ

  

 "ושבתה הארץ: "3דרשה 
  ומבנה הדרשה) בבלי וירושלמי(השוואה למקבילות 

  
כל חלק ו) ה=א(שה חלקי� יבנויה חמהדרשה  4".ושבתה האר�" על  בהרחבה הדרשה בתורת כהני�להל- מוצגת

  ).ומרתלמוד ל(ומסיי� בתשובה ) מניי-/יכול(פותח בשאלה 

   ?מותרות לעשות- בשנה השביעית/  אילו מלאכות אסורות:הדרשה עוסקת בשאלה

  : כדי להשיב לשאלה זו מתמודד בעל הדרשה ע� שני פסוקי�

  .'הַל תַ!ָ$ ָה#ֶר� ְוָ!ְבָתה ָלֶכ� נֵֹת- ֲאִני ֲאֶ�ר ָה)ֶר� ֶאל ָתבֹא, ִ+י :ֲאֵלֶה� ְו)ַמְרָ' ִיְ&ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ$ֵ�ר ]ב[

  .ִתְזמֹר לֹא ְוַכְרְמָ� ִתְזָרע לֹא ָ&ְדָ� ',הַל ַ�ָ�ת ָל)ֶר� ִיְהֶיה ַ�ָ�ת4- ַ�ַ�ת ַה3ְִביִעת ,ַב3ָָנה ]ד[

כל דבר : " מבוססת על אחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בה-החמישיהתשובה הסופית הניתנת בחלק 

ו של בעל המדרש ומסקנת" אלא ללמד על הכלל כולו יצא,  על עצמו יצאלמדללא , ויצא מ- הכלל ללמדבכלל היה ש

  .מותרותהמלאכות היא שהמלאכות שנאסרו בשביעית ה- מלאכות בעבודת האר� והאיל- וכל שאר בתורת כהני� 

  

  :מסייעת בהבהרת המבנה של הדרשה שבתורת כהני�המפורטות להל- ההשוואה למקבילות 

בבלי בההבדל העיקרי הוא שהדרשה . תורת כהני�מדרש בש הלכה הדומה ל נמצא מדרבלי מועד קט�בב. א

  .'ולא מזכירה את פסוק ב בלבד מתמקדת בפסוק ד

 הבנויה מופיעה דרשה קצרה ותמציתית] ד"ז כד ע"סנהדרי- פ, ד"ז ט ע"שבת פ: ובמקבילות [בירושלמי כלאי�. ב

  ."כלל ופרט"על 

  

  .של הדרשה שבתורת כהני�ככל הנראה הדרשות בתלמודי� ה- עיבודי� 

  

                                                      
 tannaim/JS/il.ac.biu.www://http/" אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית "ורק של המדרש ג� באתר ינית- לראות את צילו� כתב יד נוי 4

 Aאמור 8מגילה "בסו."  



  האר�_שביתת_ב             8   �"נער� על ידי מנח� כ

  

  

  א " מועד קטן ג עבבלי  ספרא= רת כהנים תו

שבתה האר�" ופ(" ו בס    –)ק 

מלחפור בורות ושיחי� ומערות ומלתק- את  יכול ]א[

  ?המקוואות

זמור "ל"ת זרע וכרמ� לא ת ד(" שד� לא ת  A ו    .)ס

  : והתניא

  

  

  , "שד� לא תזרע וכרמ� לא תזמר"

  , לזמיראי- לי אלא לזרע ו  ]ב[

י�ולחריש לעידור לניכוש ולכיסוח ולביקוע  י נ   ? מ

�(" וכרמ� לא ","שד� לא "תלמוד לומר    –) ש

  .כל מלאכה שבשד� ושבכרמ�

  , אי- לי אלא זירוע וזימור

  ?  לניכוש ולעידור ולכיסוחמני�

  ".  תזמורכרמ� לא תזרע ושד� לא: "תלמוד לומר

  .וכל מלאכה שבכרמ�, כל מלאכה שבשד�

י�ו ]ג[ נ  שאי- מזבלי� ואי- מפרקי� ואי- מעשני� מ

   ?בעלי� ואי- מאבקי�

  ."שד� לא "תלמוד לומר

  ? ואי- מפסגי- באיל-, ואי- מזרדי-, שאי- מקרסמי-מני� 

  

  , "כרמ� לא" "שד� לא: "תלמוד לומר

  .כל מלאכה שבשד� וכל מלאכה שבכרמ�

י�ו ]ד[ נ  שאי- מקרסמי� ואי- מזרדי� ואי- מפסלי� מ

   ?באילנות

�(" וכרמ� לא", "שד� לא "תלמוד לומר   .)ש

ואי- מעשני- , ואי- מאבקי-, ואי- מפרקי-, שאי- מזבלי-מני� 

  ? באיל-

  , "כרמ� לא" "שד� לא: "תלמוד לומר

   .וכל מלאכה שבכרמ�, כל מלאכה שבשד�

  ,  לא יקשקש תחת הזיתי�יכול ]ה[

  

  , ולא ימלא את הנקעי� שתחת הזיתי�

גיאות     ?בי- איל- לאיל- חבירוולא יעשה עו

זמור "תלמוד לומר זרע וכרמ� לא ת �(" שד� לא ת , )ש

   ?ולמה יצאו, הזרע והזמיר בכלל היו

  אלא מה זרע וזמיר מיוחדי� , להקיש לה�

  , שה� עבודה באר� ובאיל-

  .אA אי- לי אלא דבר שהוא עבודה באר� ובאיל-

  , יכול לא יקשקש תחת הזיתי�

  , ולא יעדר תחת הגפני�

  , לא ימלא נקעי� מי�ו

  ?ולא יעשה עוגיות לגפני�

   ,"שד� לא תזרע: "תלמוד לומר

   –ולמה יצתה , זריעה בכלל היתה

  , לומר ל� מה זריעה מיוחדתו, להקיש אליה

   –עבודה שבשדה ושבכר� 

  .אA כל שהיא עבודה שבשדה ושבכר�
******************  

  ובמקבילותב "ע אל, א"ה ח"פ כלאים ירושלמי  ספרא= תורת כהנים 

שבתה האר�" ופ(" ו בס    –)ק 

 מלחפור בורות ושיחי� ומערות ומלתק- את יכול ]א[

  ?המקוואות

זמור "ל"ת זרע וכרמ� לא ת ד(" שד� לא ת  A ו    .)ס

שבתה"    ,כלל –" 'לה שבת האר� ו

  

  

זרע לא שד�" זמור לא וכרמ� ת    ;פרט –" ת

  , אי- לי אלא לזרע ולזמיר  ]ב[

י�כוש ולכיסוח ולביקוע ולחריש לעידור לני י נ   ? מ

�(" וכרמ� לא ","שד� לא "תלמוד לומר    –) ש

  .כל מלאכה שבשד� ושבכרמ�

  

י�ו ]ג[ נ  שאי- מזבלי� ואי- מפרקי� ואי- מעשני� מ

   ?בעלי� ואי- מאבקי�

  ."שד� לא "תלמוד לומר

  

י�ו ]ד[ נ  שאי- מקרסמי� ואי- מזרדי� ואי- מפסלי� מ

   ?באילנות

�(" וכרמ� לא", "לאשד�  "תלמוד לומר   .)ש

  

  ,  לא יקשקש תחת הזיתי�יכול ]ה[

  , ולא ימלא את הנקעי� שתחת הזיתי�

גיאות בי- איל- לאיל- חבירו    ?ולא יעשה עו

זמור "תלמוד לומר זרע וכרמ� לא ת �(" שד� לא ת , )ש

   ?ולמה יצאו, הזרע והזמיר בכלל היו

  אלא מה זרע וזמיר מיוחדי� , להקיש לה�

  , אר� ובאיל-שה� עבודה ב

  .אA אי- לי אלא דבר שהוא עבודה באר� ובאיל-

  

  

  

  

   ?יצאו ולמה ,היו בכלל ריוהזמ הזרע

   מיוחד ריוזמ זרע מה ל� ולומר אליה- להקיש

   ,ובאיל- באר� עבודה שה-

Aובאיל- באר� עבודה שהוא דבר כל א.  

  


