
 מועד קטן ג       בס"ד
 

 דאורייתא – אבות

 ⬧   לא תבצור –בצירה    ⬧   לא תקצור –קצירה    ⬧   לא תזמור –זמירה    ⬧   לא תזרע –זריעה    ⬧

 ⬧   לשביעית( ענין )אם אינו ענין לשבת תנהו בחריש ובקציר תשבות –חרישה    ⬧

 מדרבנן –תולדות 

 כות בעיקר האילןאמל מלאכות באילן מלאכות בקרקע

 ניכוש: תולש עשבים רעים 

 עידור: חופר תחת הגפנים 

 כיסוח: חותך עשבים הרעים 

 מקרסמין: חיתוך ענפים יבשים מאילנות 

 מזרדין: חיתוך ענפים כשיש יותר מדאיההה 

 מפסגין: סומכים האילן שהוא רענן 

 מזבלין: מניחים זבל בעיקרי אילנות 

 מפרקין: אבנים שעל עיקרי האילן 

  באבק שרשים הנראיםמאבקין: מכסין 

 מעשנין: עושין עשן תחת האילן 

 מותר –עבודה שאינה בשדה ובכרם 

 קשקוש תחת הזתים: חופר תחת הזתים 

 )עידור תחת הגפנים: חופר תחת הגפנים )עתיקא 

 מילוי מים בנקעים: תחת האילנות 

 עוגיות לגפנים: גומא תחת הגפן ליתן בו מים 
 
 
 
 
 

ת ַלה דויקרא כה  ָאֶרץ ַשבָּׁ ֶיה לָּׁ תֹון ִיהְּׁ ִביִעת ַשַבת ַשבָּׁ ה ַהשְּׁ נָּׁ ֹמר 'ּוַבשָּׁ ָך ֹלא ִתזְּׁ מְּׁ ַכרְּׁ ע וְּׁ רָּׁ ָך ֹלא ִתזְּׁ דְּׁ  :שָּׁ
ַנתה        ֹצר שְּׁ ִזיֶרָך ֹלא ִתבְּׁ ֵבי נְּׁ ֶאת ִענְּׁ צֹור וְּׁ ָך ֹלא ִתקְּׁ ִצירְּׁ ִפיַח קְּׁ ָאֶרץ ֵאת סְּׁ ֶיה לָּׁ תֹון ִיהְּׁ  :ַשבָּׁ

 
 
 

 : אתה דן כעין הפרט, וחרישה הוא כעין זריעה וזמירה ולוקהכלל ופרט וכלל
 אינו לוקה על חרישה אבל: אין בכלל אלא מה שבפרט, על זריעה וזמירה לוקה כלל ופרט

 
 

 תוספות
 שביעית

 מפסחלשדה לבן איסור 
 עצרתושדה אילן מ

 היתר לנטיעות ילדות
 עד ראש השנה

 יוםאיסור לזקנות מל' 
 קודם ראש השנה

 רב נחמן בר יצחק
 ב"ש וב"ה גזרו

 ר"ג ובית דינו בטלהו
 חריש ובקציר תשבות –קראי  הלכה למשה מסיני

 מסקנא
 ב"ש וב"ה גזרו

 ר"ג ובית דינו בטלהו
 לר"ע: דבר האבוד מותר

 לר"י: הלכה למשה מסיני
 לר"ע: בחריש ובקציר תשבות

 מהלכה למשה מסיני הנ"ל לר"י:

 דסברי )גזירה שוה משבת בראשית( שאין תוספות לשביעית ,רבן גמליאל ובית דינו בטלו הכל ר' יוחנן

 רב אשי
 לר' ישמעאל: הלכה למשה מסיני לר' ישמעאל: הלכה למשה מסיני ב"ש וב"ה גזרו

 רבן גמליאל ובית דינו בטלו תוספות שביעית בזמן שאין בית המקדש קיים

 

 עשהלא ת –פרט  עשה -כלל 

 עשה - כלל


