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בשביעית י, ז ובעוקצין ג,י מוסרת המשנה על מחלוקת שקיימת בין רבי אליעזר וחכמים על אודות 
"מעמדה" של כוורת דבורים הניצבת על קרקע: 

כוורת דבורים – רבי אליעזר אומר הרי היא כקרקע וכותבים עליה פרוזבול ואינה מקבלת 
טומאה במקומה והרודה ממנה בשבת חייב, וחכמים אומרים אינה כקרקע, ואין כותבים 

עליה פרוזבול, ומקבלת טומאה במקומה והרודה ממנה בשבת פטור.  
משנה זו מופיעה במסכת שביעית בפרק העוסק בהלכות שמיטת כספים ובהקשר לכתיבת פרוזבול, 
ובמסכת עוקצין – בהקשר להלכות טומאה. אף שיש בה התייחסות להלכות שבת, שלדעת רבי 
אליעזר, הרודה מן הכוורת עושה מלאכת תולש, ולדעת חכמים, אין פעולה זו אלא איסור "שבות" 
(מדרבנן) – אין בה כל התייחסות לרדיית דבש מן הכוורת בשנת השמיטה. ברם מדברי רבי יהודה 

שבתוספתא (סוף עוקצין) ניתן להבין, שדין אחד לשבת ולשמיטה:  
אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על חלות דבש שאין מקבלין טומאה באביהן...על מה 
נחלקו על השבת ועל השמיטה.על השבת ועל השמיטה.על השבת ועל השמיטה.על השבת ועל השמיטה. שרבי אליעזר אומר, הרי היא (הכוורת) כקרקע, וחכמים אומרים הרי 

היא ככלי. 
מכאן עולה, שהמחלוקת ביניהם כוללת אולי גם את ההתייחסות לרדיית דבש בשנת השמיטה, 
שלדעת רבי אליעזר יש לאסור, והרי היא כעבודת אדמה (תולש), ולדעת חכמים, אין בכך כל איסור 

(גם לא "שבות", כי אין "שבות" בשמיטה) ורדיית הדבש מותרת. 
מחשבה זו מסתייעת בסוגיה העוסקת במערכת היחסים שבין יהודי לנכרי בכל הנוגע לעבודות השדה     

בשמיטה. עפ"י המשנה בשביעית ד, ג:  
חוברין נירין מן הנכרי בשביעית אבל לא מישראל, ומחזקין ידי גויים בשביעית אבל לא ידי 

ישראל, ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום. 
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הסוגייה שבתלמוד הירושלמי המוסבת על משנה זו, מסבירה את המשנה ואף מספרת מעשה אודות 
שני אמוראים: רבי חנינא בר פפא ורבי שמואל בר נחמן, שהלכו בדרך וברכו חקלאי שעסק בחרישה 

בשנת השמיטה. בתום הסיפור מופיע המשפט הבא: "הורה רבי אימי לרדות עמו". 
פרשני הירושלמי התחבטו בהבנת הוראתו של רבי אימי, ומהר"י קורקוס אמר על כך: "והדברים 

סתומים". פתרון כלשהו עולה מפסק ההלכה של הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל ח, ח: 
מחזיקין ידי גויים בשביעית בדברים בלבד. כגון שראהו חורש או זורע אומר לו תתחזק או 
תצליח וכיוצא בדברים אלו, מפני שאינם מצווים על שביתת הארץ, אבל לא יסעדנו ביד, 

ומותר לרדות עמהן הכוורת, וחוכרין מהן נירין, לפי שאינן בני חיוב לקנוס אותן.  
רבנו יוסף קארו ורבי דוד בן זאב (הרדב"ז) הצביעו (בפירושיהם לרמב"ם) שדבריו נשענים על 
הוראתו של רבי אימי, והוא (הרמב"ם) הבין, שרבי אימי הורה, שמותר לסייע לנכרי לרדות דבש מן 
הכוורת בשנת השמיטה. לִצדם רואה הרמב"ם את המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים כעוסקת גם 
בדיני רדייה בשביעית, והוא בהלכה זו פסק כחכמים ולא כרבי אליעזר. וכך גם בהלכותיו לשבת (כא, 
ו): "התולש חייב משום קוצר, לפיכך אסור לרדות דבש מכוורת בשבת מפני שהוא כתולש". תן 
דעתך: לא "תולש", אלא "כתולש" לאמור: אין כאן מלאכה ממש אלא, כאמור, איסור "שבות" (על 
פי המקור התלמודי שבשבת צה, ע"א). אף כאן פסק הרמב"ם כדעת חכמים ולא כדעת רבי אליעזר. 

פסק הלכה זה העלה אצל פרשני הרמב"ם את השאלה הבאה: אם אין איסור לרדות דבש בשנת 
השמיטה, מדוע לעזור ברדייה זו רק לנכרי? הרי מותר לו לישראל לרדות בעצמו מן המכוורת 
הפרטית שלו! לסילוק קושי זה הוצעו שתי הצעות: האחת – להעדיף גרסה אחרת ברמב"ם כמו: 
"ומותר לרדות עמהם בפירות" (הרש"ס), או "ומותר לדרוך עמו בפירות" – גרסאות המצויות בכתבי 
יד ובדפוסים, והשנייה – להעמיד את דברי הרמב"ם במצבים שונים, כמו: הרמב"ם מדבר על כוורת 
מחוברת לקרקע (בטיט) שלדעת רבי אליעזר וגם חכמים, הרדייה אסורה ממנה (תוספתא, שם), או 

הרמב"ם מדבר על ישראל החשוד על השביעית ("דרך אמונה") ועוד. 
 אולם מעבר לקושי שהוצג על פסקו של הרמב"ם יש עדיין להציג את הקושי על רבי אימי עצמו: 
למה מצא רבי אימי מקום להתיר רק את הסיוע לנכרי? לפיכך טענו אחדים מפרשני הירושלמי 
ובראשם הגר"א בגרסתו, שרבי אימי, כשאמר "לרדות עמו", לא התכוון לרדות דבש מכוורת, והוא 
כלל לא עסק בהכרעה הלכתית במחלוקת שבין רבי אליעזר ורבנן, (אפשר ששני אלה כלל לא 
חולקים ברדיית דבש); רבי אימי כשאמר "לרדות" התכוון ל"רדיא", שפירושה בארמית: חרישה! 
כלומר, רבי אימי התיר לסייע לנכרי בעבודת החרישה, נושא, שבו עוסקת המשנה בשביעית והסוגיה 
הירושלמית שעליה.1 אם אמנם זו הגרסה, ולכך נתכוון רבי אימי, נשמטה אפוא הקרקע מתחת פסק 

ההלכה של הרמב"ם, ועדיין מצווים אנו למצוא את המקור להלכתו זו של הרמב"ם ולהסבירה. 
 

ד"ר מאיר גרוזמן                             
המחלקה לתלמוד 
 
 
 

1 גירסת הגר"א מופיעה ב"פאת השולחן" סימן כח, וכך פירושו של המהר"א פולדא לסוגיה 
 
 
 


