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ד עמוד א- מועד קטן ג׳ ב.1
וְ הָ נֵי הִ לְ כְ תָ א נִ ינְ הּו קְ ָראֵ י נִ ינְהּו דִ ְתנַן בֶּ חָ ִריׁש ּובַ קָ צִ יר ִת ְׁשבֹּ ת ַרבִ י עֲקִ יבָ א אֹומֵ ר אֵ ין צָ ִריְך לֹומַ ר חָ ִריׁש וְ קָ צִ יר ׁשֶּ ל ְׁשבִ יעִ ית
ׁשֶּ ה ֲֵרי כְ בָ ר ֶּנאֱמַ ר שָ דְ ָך ל ֹּא ִתז ְָרע וְ כ ְַר ְמָך ל ֹּא ִתזְמֹּ ר אֶּ לָא חָ ִריׁש ׁשֶּ ל ע ֶֶּּרב ְׁשבִ יעִ ית ׁשֶּ נִכְ נָס לִ ְׁשבִ יעִ ית וְ קָ צִ יר ׁשֶּ ל ְׁשבִ יעִ ית
ׁשֶּ יָצָ א לְ מֹוצָ אֵ י ְׁשבִ יעִ ית ַרבִ י י ְִׁשמָ עֵאל אֹומֵ ר מָ ה חָ ִריׁש ְרׁשּות אַ ף קָ צִ יר ְרׁשּות יָצָ א קְ צִ יר הָ עֹומֶּ ר ׁשֶּ הִ יא ִמצְ וָה
Moed Katan 3b-4a
Are these prohibitions of plowing before the Sabbatical Year really halakhot transmitted to
Moses from Sinai? They are actually prohibitions based on explicit verses. As we learned in a
baraita with regard to the verse “In plowing and in reaping you shall rest” (Exodus 34:21)
that Rabbi Akiva says: It is unnecessary for the verse to speak about plowing and reaping
during the Sabbatical Year, as it was already stated: “But in the seventh year shall be a
sabbath of solemn rest for the land, a sabbath for the Lord; your field you shall not sow, and
your vineyard you shall not prune” (Leviticus 25:4). This teaches that during the seventh year
all agricultural labor is prohibited. Rather, the verse comes to prohibit plowing on the eve of
the Sabbatical Year that entered into the Sabbatical Year, i.e., plowing in the sixth year that
will benefit crops growing in the seventh year, and reaping the crops of the Sabbatical Year
that continued into the conclusion of the Sabbatical Year, i.e., reaping seventh-year produce
that continued to grow into the eighth year. Rabbi Yishmael says that this verse is to be
understood as referring to Shabbat and not to the Sabbatical Year, in accordance with the
straightforward meaning of the verse. It teaches as follows: Just as only optional plowing is
prohibited on Shabbat, as there is no instance where plowing fulfills a biblical mitzva, so too,
only optional reaping is prohibited, to the exclusion of the reaping of the omer offering,
which is a mitzva, and consequently permitted on Shabbat.
 תלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק א הלכה א.2
[דף א עמוד א] מתני' עד אימתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי ובית
:הלל אומרים עד עצרת וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו
 גמ' עד אימתי חורשים כו' כתיב [שמות כג יב] ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות וכתיב.א
בחריש ובקציר תשבות מה אנן קיימין אם לענין שבת בראשית והלא כבר נאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל
מלאכתך ואם לענין שבתות שנים והלא כבר נאמר שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך אלא אם אינו
ענין לשבת בראשית ולא לענין שבתות השנים תניהו ענין באיסור שני פרקים הראשונים בחריש ובקציר
תשבות בחריש שקצירו אסור ואיזה זה זה חריש של ערב שביעית שהוא נכנס לשביעית ובקציר שחרישו
אסור ואיזה זה זה קציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית
 שמעת רבי אחא בשם רבי יונתן בשעה שאסרו למקרא סמכו ובשעה שהתירו למקרא סמכו בשעה שאסרו.ב
למקרא סמכו בחריש ובקציר תשבות בחריש שקצירו אסור ואי זה זה זה חריש של ערב שביעית שהוא נכנס

לשביעית ובקציר שחרישו אסור ואי זה זה זה קציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית ובשעה שהתירו
למקרא סמכו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך מה ערב שבת בראשית את מותר לעשות מלאכה עד
שתשקע החמה אף ערב שבתות שנים את מותר לעשות מלאכה עד שתשקע החמה

 .3ויקרא כ״ה:א׳-י״ב
ֲׁשר א ֲִנַ֖י נֹּ ֵ ָּ֣תן לָכֶּ ֶ֑ם
(א) וַיְ דַ ֵבֵּ֤ר ה' אֶּ ל־מֹּ ׁשֶֶּׁ֔ ה בְ ַהַ֥ר סִ ינַ ַ֖י לֵאמֹֹּֽ ר׃ (ב) דַ ֵּ֞ ֵבר אֶּ ל־בְ נֵ ֵּ֤י י ְִש ָראֵ ֙ל וְ אָ מַ ְר ָ ָּ֣ת ֲאל ֶׁ֔ ֵֶּהם ִ ֵּ֤כי תָ בֹּ אּו֙ אֶּ ל־הָ ֶׁ֔ ָא ֶּרץ א ֶּ ַ֥
יעת
ת־תבּואָ ָ ֹֽתּה׃ (ד) ּובַ שָ נָ ָּ֣ה הַ ְשבִ ִ֗ ִ
וְ ׁשָ בְ ָ ָּ֣תה הָ ֶׁ֔ ָא ֶּרץ ׁשַ ָבַ֖ת לַה'׃ (ג) ֵ ֵּׁ֤שׁש ׁשָ נִ ים֙ ִתז ַ ְָּ֣רע שָ ֶׁ֔ ֶּדָך וְ ֵ ַׁ֥שׁש ׁשָ ִנַ֖ים ִתזְמָֹּּ֣ ר כ ְַר ֶּ ֶ֑מָך וְ אָ סַ פְ ָ ַ֖ת אֶּ ְ
ִירָך ָּ֣ל ֹּא
ׁשַ ַבֵּ֤ת ׁשַ בָ תֹון֙ יִהְ יֶּ ָּ֣ה ל ֶׁ֔ ָָא ֶּרץ ׁשַ ָבַ֖ת לַה' ָ ֹֽשדְ ָך֙ ָּ֣ל ֹּא ִתז ָ ְֶׁ֔רע וְ כ ְַר ְמָךַ֖ ַ֥ל ֹּא ִתזְמֹֹּֽ ר׃ (ה) ֵ ָּ֣את ְס ִ ֵּ֤פיחַ קְ ִ ֹֽצ ְירָך֙ ָּ֣ל ֹּא ִתקְ ֶׁ֔צֹור וְ אֶּ ת־עִ נְ ֵבַ֥י נְ ז ֶּ ַ֖
תֹוׁשבְ ֶָׁ֔ך הַ ג ִ ַָ֖רים עִ ָ ֹֽמְך׃
ִתבְ צֶֹּ֑ ר ְׁשנַ ַ֥ת ׁשַ בָ ַ֖תֹון יִהְ יֶּ ַ֥ה ל ָ ָֹֽא ֶּרץ׃ (ו) ְ֠ ְוהָ י ְ֠ ְָתה ׁשַ בַ ת הָ ָ ֵּ֤א ֶּרץ ָלכֶּם֙ לְ אׇ כְ ֶָׁ֔לה לְ ָךַ֖ ּולְ עַבְ ְדָךָּ֣ וְ ַלאֲמָ ֶּ ֶ֑תָך וְ לִ ְש ִ ֹֽכ ְירָך֙ ּולְ ָ ָּ֣
(ח) וְ סָ פ ְַר ָ ָּ֣ת לְ ִָ֗ך ׁשֶֶּׁ֚ בַ ע ׁשַ בְ תָֹּּ֣ ת ׁשָ ֶׁ֔ ִנים ֶּ ַׁ֥שבַ ע ׁשָ ִנַ֖ים
ׇל־תבּואָ ָ ַ֖תּה ֶּלא ֹֽ ֱֹּכל׃ {ס}
ֲׁשר בְ אַ ְר ֶּצֶָ֑ך ִתהְ יֶּ ַ֥ה כ ְ
(ז) וְ לִ בְ הֶּ ְמ ְת ֶָׁ֔ך וְ ַ ֹֽלחַ יָ ַ֖ה א ֶּ ָּ֣
ֶּ ָּׁ֣שבַ ע פְ ע ִ ֶָ֑מים וְ הָ יָּ֣ ּו לְ ִָ֗ך ְימֵ י֙ ׁשֶֶּׁ֚ בַ ע ׁשַ בְ תָֹּּ֣ ת הַ שָ ֶׁ֔ ִנים ֵ ַ֥תׁשַ ע וְ אַ ְרבָ ִ ַ֖עים ׁשָ ָנֹֽה׃ (ט) וְ ַ ֹֽהעֲבַ ְר ֵּ֞ ָת ׁשֹופַ ֵּ֤ר ְתרּועָה֙ בַ חָֹּּ֣ דֶּ ׁש הַ ְשבִ ֶׁ֔ ִעי בֶּ ע ַָ֖שֹור
אתם ְד ֛רֹור בָ ָ ַ֖א ֶּרץ לְ כׇל־יֹּ ְׁש ֶּבֶ֑יהָ
לַחֶֹּ֑ דֶּ ׁש בְ יֹום֙ הַ כִ פ ִ ֶֻּׁ֔רים תַ ע ִ ֲַ֥בירּו ׁשֹופָ ַ֖ר בְ כׇל־אַ ְרצְ ֶּ ֹֽכם׃ (י) וְ קִ דַ ְׁש ִ֗ ֶּתם ֵ ָּ֣א ת ְׁשנַ ֵּ֤ת הַ ח ֲִמ ִשים֙ ׁשָ ֶָׁ֔נה ּוקְ ָר ֶּ ַ֥
יֹובָּ֣ל ִִ֗הוא ְׁשנַ ֛ת הַ ח ֲִמ ִ ַ֥שים ׁשָ נָ ַ֖ה ִתהְ יֶּ ָּ֣ה לָכֶּ ֶ֑ם ָּ֣ל ֹּא
ל־מ ְׁשפַחְ ַ֖תֹו תָ ֻּ ֹֽׁשבּו׃ (יא) ֵ
יֹובַ֥ל הִ וא֙ ִתהְ יֶּ ָּ֣ה ָל ֶֶּׁ֔כם וְ ׁשַ בְ ִ֗ ֶּתם ֶׁ֚ ִאיׁש אֶּ ל־ ֲא ֻּחז ֶָׁ֔תֹו וְ ִ ַ֥איׁש אֶּ ִ
ֵ
ת־תבּואָ ָ ֹֽתּה׃
יֹובָּ֣ל ִֶׁ֔הוא קַֹּ֖ דֶּ ׁש ִתהְ יֶּ ָּ֣ה לָכֶּ ֶ֑ ם ִמן־הַ שָ ֶׁ֔ ֶּדה ת ֹּאכְ לַ֖ ּו אֶּ ְ
יחיהָ וְ ַ֥ל ֹּא ִתבְ צְ ַ֖רּו אֶּ ת־נְ ז ֶּ ִֹֽריהָ ׃ (יב) ֶׁ֚ ִכי ֵ
ִתז ָ ְֶׁ֔רעּו וְ ֵּ֤ל ֹּא ִתקְ צְ רּו֙ אֶּ ת־סְ פִ ֶׁ֔ ֶּ
Leviticus 25:1-12
(1) The LORD spoke to Moses on Mount Sinai: (2) Speak to the Israelite people and say to them:
)When you enter the land that I assign to you, the land shall observe a sabbath of the LORD. (3
Six years you may sow your field and six years you may prune your vineyard and gather in the

yield. (4) But in the seventh year the land shall have a sabbath of complete rest, a sabbath of the
LORD: you shall not sow your field or prune your vineyard. (5) You shall not reap the
aftergrowth of your harvest or gather the grapes of your untrimmed vines; it shall be a year of
complete rest for the land. (6) But you may eat whatever the land during its sabbath will
produce—you, your male and female slaves, the hired and bound laborers who live with you, (7)
and your cattle and the beasts in your land may eat all its yield. (8) You shall count off seven
weeks of years—seven times seven years—so that the period of seven weeks of years gives you
a total of forty-nine years. (9) Then you shall sound the horn loud; in the seventh month, on the
tenth day of the month—the Day of Atonement—you shall have the horn sounded throughout
your land (10) and you shall hallow the fiftieth year. You shall proclaim release throughout the
land for all its inhabitants. It shall be a jubilee for you: each of you shall return to his holding and
each of you shall return to his family. (11) That fiftieth year shall be a jubilee for you: you shall
not sow, neither shall you reap the aftergrowth or harvest the untrimmed vines, (12) for it is a
jubilee. It shall be holy to you: you may only eat the growth direct from the field.
•

Most commentaries (Rash Sirilio, Pnei Moshe, Gra) who insist on reading the Bavli and
Yerushalmi together change the verse in 2 אfrom #4 to #5, creating the contradiction they
then need to solve.
כ״א: שמות ל״ד.4
יעי ִת ְׁשבֶֹּ֑ ת בֶּ חָ ִ ַ֥ריׁש ּובַ קָ ִ ַ֖ציר ִת ְׁשבֹֹּֽ ת׃
ַ֖ ִ ִ(כא) ֵ ֵּׁ֤שׁשֶּ ת י ִָמים֙ תַ ע ֶׁ֔ ֲֹּבד ּובַ יַ֥ ֹום הַ ְשב

Exodus 34:21
(21) Six days you shall work, but on the seventh day you shall cease from labor; you shall cease
from labor even at plowing time and harvest time.
י״ב-י׳: שמות כ״ג.5
יִת ָ ָ֕רם ת ֹּאכַ ַ֖ל
ְ ְיעת ִת ְׁש ְמ ֶּ ָּ֣טנָה ּונְ טַ ְׁש ִ֗ ָתּה וְ ָ ֹֽאכְ לּו֙ אֶּ בְ יֹּ נֵ ָּ֣י ע ֶׁ֔ ֶַּמָך ו
ִ ֵּ֞ ִת־תבּואָ ָ ֹֽתּה׃ (יא) וְ הַ ְשב
ְ ֶּ(י) וְ ֵ ַׁ֥שׁש ׁשָ ִנַ֖ים ִתז ַ ְָּ֣רע אֶּ ת־אַ ְר ֶּצֶָ֑ך וְ אָ סַ פְ ָ ַ֖ת א
יעי ִת ְּׁש ֹּ֑בת לְ ַ ָּ֣מעַן יָנִ֗ ּוחַ ֹֽׁש ְֹורָך֙ ַוחֲמֹּ ֶּ ֶׁ֔רָך
ִ֖ ִ ֲשה מַּ עֲשֶֶׁׂ֔ יָך ּובַּ יּ֥ ֹום הַּ ְּׁש ִב
ֶׂ֣ ֶׁ ששֶׁ ת י ִָמים֙ תַּ ע
ֵׁ֤ )ֵיתָך׃ (יב
ֹֽ ֶּ חַ יַ ָּ֣ת הַ שָ ֶּ ֶ֑דה ֵ ֹֽכן־תַ ע ֶּ ֲַ֥שה לְ כ ְַר ְמָךַ֖ לְ ז
וְ יִ נָפֵ ַׁ֥ש בֶּ ן־אֲמָ ְתָךַ֖ וְ הַ ֵגֹֽר׃
Exodus 23:10-12
(10) Six years you shall sow your land and gather in its yield; (11) but in the seventh you shall let
it rest and lie fallow. Let the needy among your people eat of it, and what they leave let the wild
beasts eat. You shall do the same with your vineyards and your olive groves. (12) Six days you
shall do your work, but on the seventh day you shall cease from labor, in order that your ox and
your ass may rest, and that your bondman and the stranger may be refreshed.

•

Moving to the derasha that replaced the original one, in 2ב, there are several options in
play. Mahara Fulda (1) suggests #5, while Mahara Fulda (2) suggests #6. Gra suggests
#7. Rash Sirilio suggests #8.

י״א-ח׳: שמות כ׳.6
ֱֹלקיָך ֹֽל ָֹּּ֣א־
ִֶ֑֗ ֶּ ׇל־מלַאכְ ֶּ ֹֽתָךָ֒׃ (י) וְ יֹום֙ הַ ְשבִ יעִֶׁ֔ ָּ֖֜ י ׁשַ ָ ַ֖בֵָּׁ֣֣֤תֵׁ֣֤׀ לַה' א
ְ ׁשֵׁׁ֣֤שֶּ ת י ִ ָָּ֣מים֙ ַ ֹֽתע ֶׁ֔ ֲֹּבד֮ וְ ע ִ ַָ֖שֵָּׁ֣֣֤יתָ כ
ָּ֣ ֵּ֤ ֵ )(ח) זָכ֛ ֹו ֩ר אֶּ ת־יַ֥ ֹום הַ שַ ָ ַָּ֖֖֜בת לְ קַ דְ ִ֗ ֹֽׁשֹו׃ (ט
ֲׁשֵׁ֣֤ר בִ ְׁשע ֶּ ֶָֹֽׁ֔ריָך׃ (יא) ִ ָּ֣כי ֵ ֹֽׁשׁשֶּ ת־ ָי ִמי ֩ם עָשָ ה ה' אֶּ ת־
ָּ֣ ַ֥ ֶּ ׇל־מלָא ָּ֖֜ ָכָ֡֜ה אַ ָ ָּ֣תהֵׁ֣֤׀ ּובִ נְָךָּ֣ ְֹֽ֠־ּובִ ִ֗ ֶּתָך עַבְ דְ ָךֵּ֤ ַוא ָ ֲֹֽמ ְת ָּ֖֜ ָ֙ך ּובְ הֶּ ְמתֶֶּׁ֔ ִ֗ ָך וְ ג ְֵר ַ֖ ָ֙ך א
ְ תַ ע ֶּ ֲָּ֣שה כ
}יעי עַל־ ִֵ֗כן בֵ ַ ַ֧רְך ה' אֶּ ת־יַ֥ ֹום הַ שַ ָבַ֖ת ַוַֹֽֽיְקַ ְד ֵ ֹֽׁשהּו׃ {ס
ֶ֑ ִ ִר־בם וַיָ ַ֖נַח בַ יָּ֣ ֹום הַ ְשב
ָ ֶׁ֔ ֶּהַ שָ ַ ָּ֣מיִ ם וְ אֶּ ת־הָ ִ֗ ָא ֶּרץ אֶּ ת־הַ יָם֙ וְ אֶּ ת־כׇל־אֲׁש
Exodus 20:8-11
(8) Remember the sabbath day and keep it holy. (9) Six days you shall labor and do all your
work, (10) but the seventh day is a sabbath of the LORD your God: you shall not do any work—
you, your son or daughter, your male or female slave, or your cattle, or the stranger who is within
your settlements. (11) For in six days the LORD made heaven and earth and sea, and all that is in
them, and He rested on the seventh day; therefore the LORD blessed the sabbath day and
hallowed it.
ב׳: ויקרא כ״ה.7
ֲׁשר א ֲִנַ֖י נֹּ ֵ ָּ֣תן לָכֶּ ֶ֑ם וְ ׁשָ בְ ָ ָּ֣תה הָ ֶׁ֔ ָא ֶּרץ ׁשַ ָבַ֖ת לַה'׃
ַ֥ ֶּ (ב) דַ ֵּ֞ ֵבר אֶּ ל־בְ נֵ ֵּ֤י י ְִש ָראֵ ֙ל וְ אָ מַ ְר ָ ָּ֣ת ֲאל ֶׁ֔ ֵֶּהם ִ ֵּ֤כ י תָ בֹּ אּו֙ אֶּ ל־הָ ֶׁ֔ ָא ֶּרץ א
Leviticus 25:2

(2) Speak to the Israelite people and say to them: When you enter the land that I assign to you,
the land shall observe a sabbath of the LORD.
ב׳-א׳: שמות ל״ה.8
ָשה
ָּ֣ ֶּ שת אֹּ ָ ֹֽתם׃ (ב) ֵ ָּׁ֣שׁשֶּ ת י ִָמים֮ תֵ ע
ֹּ ַ֥ (א) ַויַקְ ֵהָּ֣ל מֹּ ׁשִֶּ֗ ה ֶּ ֹֽאת־כׇל־ע ַ ֲ֛דת בְ נֵ ַ֥י י ְִש ָר ֵ ַ֖אל ַו ָּ֣י ֹּאמֶּ ר ֲאל ֵֶּהֶ֑ם אֵֶׁ֚ לֶּה הַ דְ בָ ִ ֶׁ֔רים אֲׁשֶּ ר־צִ ּוָ ַ֥ה ה' ַל ֲע
יּומת׃
ֹֽ ָ יעי יִהְ ֶּיה לָכֶּ ַ֥ם קֹּ֛ דֶּ ׁש ׁשַ ַבַ֥ת ׁשַ בָ ַ֖תֹון לַה' ׇכל־הָ עֹּ ֶּ ַ֥שה ֛בֹו ְמלָאכָ ַ֖ה
ִ ִ֗ ְִמלָא ָכ ָ֒ה ּובַ יָּ֣ ֹום הַ ְשב
Exodus 35:1-2
(1) Moses then convoked the whole Israelite community and said to them: These are the things
that the LORD has commanded you to do: (2) On six days work may be done, but on the seventh
day you shall have a sabbath of complete rest, holy to the LORD; whoever does any work on it
shall be put to death.
•

As to the nature of the connection between the verses, Mahara Fulda raises two
possibilities – is it a  היקשor a מה מצינו. While this seems technical, it cuts to the heart of
the issue.

 רבינו חננאל מסכת מועד קטן דף ג עמוד ב.9
ואיזהו חריש של ערב שביעית שיצא למוצאי שביעית וכשהתירו אחריהן למקרא סמכו (והא) כתיב הכא בשביעית
 וכתיב בשבת בראשית שבת מה ערב שבת בראשית אתה מותר לעשות עד שתשקע החמה אף ערב שבת שביעית.שבת
.אתה מותר לעשות עד שתשקע החמה

