
 

 

  

  

  

  מצא אבן מצויינת

, אם יש סיד (מצוינות, תחתיהן טמא), תחתיה טמא. שתיים (בסיד)מצויינת  (אחת)אמר רב יהודה: מצא אבן  )(ו' א'

  ביניהן טהור.  ,. ואם אין סיד ביניהן(דמשום ציון הוא), ביניהן טמא (על הארץ)ביניהן 

ה תחתי ,בן אחת מצויינתמצא א והתניא:?! )דליכא חרישה ביניהן, טהור כי ליכא סיד(ואע"ג דליכא חורש  (ומקשה)

(לפי שציין ביניהן טמא  ,שאין סיד ביניהן) אף על פי(ביניהן טהור. ואם לאו,  ,טמא. שתיים, אם יש חורש ביניהן

  ! האבנים מכאן ומכאן ולא חשש לציין בינתיים)

דה לכאן , ומרו(על ראשי האבנים), כשהסיד שפוך על ראשיהן (בברייתא שאם אין חורש טמא)אמר רב פפא: הכא 

. ואי לא, סיד (נקלף מהאבנים) 2אי איכא חורש ביניהן, ביניהן טהור, דאימור מחמת חורש הוא דאיקלף 1ולכאן.

  , וטמא.(שנעשה מחמת ציון טומאה)דביני ביני הוא 

(שאם היתה טמאה, היה לה  טמא, וכל השדה כולה טהורה(המצר) מצר אחד מצוין, הוא (מצא שדה ש)אסי:  מר רבא

. שניים, הם טמאין, וכל השדה כולה טהורה. שלושה, הם טמאין, וכל השדה כולה טהורה. ארבע רוחות)ציון מ

ן ממקום טומאה, שלא להפסיד את ארבעה, הן טהורין, וכל השדה כולה טמאה. דאמר מר: אין מרחיקין ציו

  3.רץ ישראלא

  שיטות הראשונים

סיד ביניהן, ביניהן טמא. אין ו שתי אבניםלמסקנה, , ריטב"או רש"ילגירסת : מצא שתי אבנים מצויינות תחתיהן בסיד

(כי מניחים סיד ביניהן, ביניהן טהור. ואם סיד שפוך על ראשיהן ומרודה לכאן ולכאן, אף כשאין סיד ביניהן, ביניהן טמא 

יֵניֶהן"כתב  והרמב"ם . אא"כ יש חורש ביניהן.סיד שהיה ביניהן)השאלו שאריות     4."ִאם ֵיׁש ֶחֶרס ּבֵ

יֶהן: " הרמב"ם: כתב אין סיד ביניהן א ַעל ָראׁשֵ יֵניֶהן ֶאּלָ יֵניֶהן ְוִאם ֵאין ִסיד ּבֵ ְנָין -ִאם ֵיׁש ֶחֶרס ּבֵ א ּבִ ֵאין ֶזה ֶאּלָ ; ָטהֹור, ׁשֶ

אן  אן ּוִמּכָ יֶהן ִמּכָ ה ַעל ָראׁשֵ יד ְמֻרּדֶ יֵניֶהן, ְוָהָיה ַהּסִ , אם אין סיד הראב"דוהקשה  "ָטֵמא.ֲהֵרי ֶזה ִצּיּון, וְ  -ְוִאם ֵאין ֶחֶרס ּבֵ

  ביניהן, לעולם טהור, אע"פ שאין שם חורש!

                                                
 שהוא נראה שעיקר הסיד היה נשפך על ראשי האבנים, והוא מרוקע ודק בינתיים. תלמיד ר"י מפריש.  . 1
 . ובנדפס (וילנא) "דאקפל".(וכן הוא במפרש וכן הגיה ב"ח)דקדוקי סופרים   . 2
 היו מציינים סמוך להם, ולא עליהם ממש. ולכן כל השדה בחזקת טומאה. אבל המיצרים טהורים, אחרת  . 3
. שגרס "חרס" במקום "חורש", וביאר הכסף משנה, שהחרס מוכיח שאינו ציון קבר, אלא בנין היה. ותוספות כתבו, "אם יש חרסית, יש 4

. ח,יא)(הל' טומאת מת, רמב"ם מקורות: לתלות שנתן לצידי האבן חרסית, והסיד נתחבר בו, וצרפו הסיד שעל ראשו עמה". 

  .(ו' א', ד"ה אמר)תוספות 

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ו| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  שלוחי בית דין לעקור כלאים יציאת

  ויוצאין אף על הכלאים. :)משנההמשך ( ' א')ב(

: באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים, ורמינהו !ואכלאים בחולו של מועד נפקינן?(ומקשה)  (ו' א')

קורין את המגילה בכרכים, ויוצאין לקווץ את הדרכים, ולתקן הרחובות, ולמוד המקואות,  בחמשה עשר בו

  ועושין כל צרכי רבים, ומציינין את הקברות, ויוצאין על הכלאים! 

    -  חנינארבי אלעזר ורבי יוסי בר 

   5חד אמר: כאן בבכיר, כאן באפיל.

   6בירקות. וחד אמר: כאן בזרעים, כאן

אבל  ;ניצן ניכר אלא שאין (דאין יוצאין עליהם קודם אדר וקודם חולו של מועד) יוחנן: לא שנו רבי אמראמר רבי אסי 

  יוצאין עליהן.  ,ניצן ניכר

  מאי שנא בחולו של מועד דנפקינן? 

, לפי שאינם עוסקים (שיכול לשכור פועלים בזולאמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: משום שכר פעולה דמוזלי גבן 

  .)ל המועדבמלאכה בחו

אי סלקא ד 7מתרומת הלשכה יהבינן להו. ,יא: שמע מינה כי יהבינן להו שכראמר רב זביד ואיתימא רב משרש

  מאי נפקא לן מינייהו, כל כמה דבעו ליתן להו!  ,דעתך מדידהו יהבינן להו

  ימעט.  ,ל סאה שיש בה רובע זרע ממין אחרכ ,רב שמואל בר יצחק: כאותה ששנינו ועד כמה? אמר

  !(ואת אמרת ימעט) : התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולהוהתניא(ו' ב') 

והיו בעלי  : בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפני בהמתן,דתניאלאחר תקנה.  לא קשיא: כאן קודם תקנה, כאן

התקינו שיהו עוקרין  .שמשליכין לפני בהמתם אחת שמנכשין להם שדותיהן, ואחת ,בתים שמחין שתי שמחות

התקינו שיהו מפקירין כל השדה  .מחין שמחה גדולה שמנכשין שדותיהןמשליכין על הדרכים. ועדיין היו שו

   .כולה

  שיטות הראשונים

שבט"ו באדר יוצאים שלוחי בית דין לבדוק את הזרעים,  יהמאירכתב : יציאת שלוחי בית דין בט"ו באדר ובחוה"מ פסח

  , לראות את הזרע האפילחוזרים חוה"מ פסח , וניכרין בט"ו באדר. ובכגון תבואה וקטנית, שנזרעים בתחילת החורף

                                                
  .על הבכירות יוצאים בט"ו באדר. על האפילות בחול של מועד דפסח. מפרש. 5
  .על התבואה יוצאין בט"ו באדר, שקודמין לירקות. מפרש. 6
טובא  כא מילי) אי"ו א'ובפרק בתרא דכתובות (דף ק .מתנה עלייהו ית דיןדלב ב !אין להקשות הא אית בהן מעילהכתבו תוספות, . 7

  .שנוטלין שכרן מתרומת הלשכה

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ו| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

ַסח ִלְראֹות ָהָאִפיל כתב " והרמב"ם 8.ואת הירקות שלא ניכר בט"ו באדר, מֹוֵעד ַהּפֶ ּלְ ֻחּלֹו ׁשֶ ין ּבְ ית ּדִ לּוֵחי ּבֵ ְוחֹוְזִרין ׁשְ

ָצא. ּיָ   9"ׁשֶ

 והרמב"ם, כמסקנה דהכא, דמתרומת הלשכה יהבינן להו. דהרי": פסק מתרומת הלשכה יהבינן להו ,כי יהבינן להו שכר

  10.זה דיןהשמיט 

השיעור של אחד מכ"ד בסאה, נאמר , ותוספותי רש"לפי  :ימעט ,כל סאה שיש בה רובע זרע ממין אחר ,כאותה ששנינו

ֵד כתב " והרמב"ם. בין בבא לזרוע בתחילה, ובין כשזרע ומצא תערובת כלאים לאחר שזרע יִנין, ַהּזֹוֵרַע ׂשָ הּו ִמין ִמן ַהּמִ

ְלַאִים ַמח ָרָאה ּבֹו ּכִ ּצָ ֶדה, - 11ּוְכׁשֶ ָ ׂשּ ָעה ּבַ ִרים ְוַאְרּבָ ין ָהַאֵחר ֶאָחד ֵמֶעׂשְ ֵני  12ִאם ָהָיה ַהּמִ ַמֲעֶטּנּו, ִמּפְ ּיְ ט ַעד ׁשֶ ֲהֵרי ֶזה ְיַלּקֵ

ין ָנה; ּבֵ ַכּוָ ְלַאִים ָזַרע ּבְ א יֹאְמרּו: ּכִ ּמָ ְתבּוָאה ְוִקְטִנית אֹו ֵזְרעֹוֵני  ַמְרִאית ָהַעִין, ׁשֶ בּוָאה ְוִקְטִנית ּבִ ַמח תְּ ּצָ ין ָהַאֵחר ׁשֶ ָהָיה ַהּמִ ׁשֶ

אן  חּות ִמּכָ ה. ְוִאם ָהָיה ַהּצֹוֵמַח ּפָ ּנָ ְתבּוָאה ְוִקְטִנית ּוְבֵזְרעֹוֵני ּגִ ה ּבִ ּנָ  13"ֵאינֹו ָצִריְך ְלַמֲעטֹו. -ּגִ

        במועד שדות וגינות השקיית

אליעזר בן יעקב אומר: מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה.  רבי: שנהמ (ו' ב')

בזרעים ובשדה כולה, דרבנן (, לא ישקם במועד. וחכמים מתירין בזה ובזה (לא פסדי) זרעים שלא שתו לפני המועד

  .)14להשקות שדה בית הבעל שרו

  , מותר.(לחה)אמר רב יהודה: אם היתה שדה מטוננת 

נמי הכי: כשאמרו אסור להשקותן במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד. אבל זרעים  ניאת

יבש, ובית (ששתו לפני המועד, מותר להשקותן במועד. ואם היתה שדה מטוננת, מותר. ואין משקין שדה גריד 

  זה., במועד. וחכמים מתירין בזה וב)הבעל הוא, אלא שלא נפלו גשמים זה זמן מרובה

דאפלא  ?. שדה גריד מאי טעמאבחולא דמועדא )להשקות(שרי לתרבוצי  15אמר רבינא: שמע מינה האי תרביצא

כי . ה)כדי שיהא חריף וממהר לבשל פירותיו שרו ליה רבנן, ולא משום פסידא, דבשדה בעל ליכא פסידא(משוי לה חרפא 

  .לא משום פסידא, לשוויי חרפא)(תרביצא נמי משקין לה משום הרווחה ו אפלא משוי לה חרפא נמי

                                                
   .שלא היה מנהגן לזרען אלא סמוך לסוף החורף. 8
   ולא הזכיר הירקות. מקורות: רמב"ם (הל' כלאים ב,יז). מאירי (ו' א', ד"ה באחד באדר).. 9

  .מקורות: רמב"ם (הל' שקלים פרק ד). רי"ד (פסקיו). 10
  . דרך אמונה. ואח"כ ראה אותו ,ו בשעת זריעה כללע בולא יד ,ונהוהיינו שנתערב בו שלא בכ. 11
אם יש בשטח  :בשטח השדהאלא  ית סאה,מכ"ד בנופל לב חדולא מא ,משמע דכאן אין תלוי לא ברובע לסאהכתב ב'דרך אמונה', . 12

שער בגודל (כיון שאחר שגדל, אי אפשר לדעת כמה התערבו, ואפשר רק ל ין צריךא ,ואם לאו ;צריך למעט, מכ"ד חדה אהשד

כל וה ,להיובין בא לזרוע בתח ,שאין שום חילוק בין מצא תערובות לאחר שנזרע פות,אבל דעת רש"י ותוס. השדה. ביאור ההלכה)

  .והכי נקטינן להלכה .גבי בא לזרוע זכר לעילשיעורו כנ
  מקורות: רש"י (ו' ב'). תוספות (ו' א', ד"ה שיש). רמב"ם (הל' כלאים ב,ז). . 13
 אוקימנא בריש פירקין, דהא דקתני בית השלחין אין, בית הבעל לא, רבי אליעזר בן יעקב היא, ולא רבנן. רש"י.דהכי   . 14
גינה של ירקות. לשון אחר: נוהגין היו להשקות שדה לאחר קצירה מיד, לפי שיוצאין בו ירקות, וכשמשקין אותו ממהרין לצאת   . 15

  אותן ירקות. רש"י.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 'ו| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  בשביעית, אבל לא במועד. )(בית הבעל שדה לבן 16מרביצין תנו רבנן:

  מרביצין בין במועד בין בשביעית! תניא:והא (ומקשה) 

, (דאמר במתניתין זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד) הא רבי אליעזר בן יעקב ,אמר רב הונא: לא קשיא

  17.עליה ושרו)(דפליגי  הא רבנן

ולא עוד אלא שמרביצין שדה לבן  .כדי שיצאו ירקות בשביעית ,אידך: מרביצין שדה לבן ערב שביעית תניא

  כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. ,בשביעית

  שיטות הראשונים

דליכא פסידא, אלא  דבבית הבעל איירי,רש"י דעת : מושכים את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה כל השדה

, ש, ומאירירא"ראב"ד, ודעת  18.ליכא טירחא מידיד (לרבי אליעזר בן יעקב) הכי מושכין המים מאילן לאילן לופיוא הרווחה,

. אלא מיירי בבית השלחין, וכשאין זרעים תר טורח מועטילא מסתבר לפלוגי בהרויחא להדבבית הבעל לא שרי מידי, ד

 19.20בין האילנות

. ודעת שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ורבינו ירוחם ,רא"ש רי"ץ גיאת, רי"ף, רמב"ם,דעת : משיכת מים מאילן לאילן

  21.מב"םרכפסק  והשו"ע, שהלכה כרבנן. רש"י וראב"ד

                                                
(תורת האדם, שער פורתא, כדי שיצאו ירקות. ומשקין היינו השקאה גמורה דבית השלחין. רש"י. ורמב"ן  מרביצין היינו השקאה  . 16

פירש שריבוץ שדה סתם פירושו בכל מקום השקאה מועטת על מנת לזורעה. ד"ה והאי דקתני בברייתא) האבל, עניין האבלות, 

  .ודחה פירוש רש"י שפירש מרביצין השקאה מועטת לירקות
ובמשנה מסכת שביעית (ב,י) אמרינן: מרביצין בעפר (=בשדה) לבן דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אוסר. וכתב על זה   . 17

) 'אבל לא במועד' כרבי אליעזר בן יעקב, הא שם הברייתא שנאמר בהיאך אפשר לאוקמי (: "תמוה מאוד, ה(שנות אליהו)הגר"א 

(כמבואר 'ומרביצין בעפר (=בשדה) לבן בשביעית', ורבי אליעזר בן יעקב סבירא ליה דאסור בשביעית (באותה ברייתא) קתני 

! ונראה לי להגיה דכן צריך לומר: תנו רבנן: אין מרביצין בעפר לבן בשביעית ובמועד (כשיטת ראב"י). והא תניא: )הנ"לבמשנה 

  מרביצין בעפר לבן בשביעית ובמועד (כחכמים). עיי"ש.
  וראה ר"ן (חי', ו' ב', ד"ה מתני' ראב"י) בהרחבת דבריו.   . 18
דהנך אילנות בית השלחין אינון, ודרך לזרוע בין האילנות ותחתיהן, ומחמת שהורגלו להשקות הזרעים תמיד, גם האילנות למדו   . 19

ר בן יעקב דמושכין את המים להיות עייפים ואי לא משקי להו פסדי. ומיירי דהשתא אין זרעים בין האילנות. וקאמר רבי אליעז

מאילן לאילן משום דאיכא פסידא אי לא משקה להו. אבל לא שישקה את השדה כולה אף על גב דבהשקאה זו איכא הרוחה 

 .(בתוספותיו)לאילנות. רא"ש 
ל הַ   . 20 ֶקה ֶאת ּכָ ּלֹא ַיׁשְ ִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלן, ּוִבְלַבד ׁשֶ ִכין ֶאת ַהּמַ ֶדה ַלָחה והרמב"ם כתב: "ּומֹוׁשְ ֶדה; ְוִאם ָהְיָתה ׂשָ ָ קֹות ֶאת  -ׂשּ ר ְלַהׁשְ ֻמתָּ

ָבִרים ָהֵאּלּו  ל ַהּדְ ּכָ ּמֹוֵעד. ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ ִצין ֶאת ַהׂשּ ּה. ּוְמַרּבְ ּלָ ֶהם טַֹרח ָיֵתר." וכתב המגיד משנה שביאר המשנה כדברי ראב"ד  - ּכֻ ֵאין ּבָ

מקורות: זרעים אלא אילנות לבד, והמשכת המים מאילן לאילן מספיק להו. ורא"ש, דמיירי בבית השלחין, ואין שם לא ירקות ולא 

  להלן, פיסקה הבאה.
או"ח תקלז,ז. ונראה שמדובר בהשקיית אילנות בבית השלחין שיש בו רק אילנות, ולא ירקות וזרעים, והמשכת המים מאילן   . 21

  . , וכשיטת הרא"ש)(וכפי שביאר המגיד משנה, הו"ד בב"י, דברי הרמב"םלאילן מספיק להו 

: עיין בחי' ריטב"א וברי"ץ גיאת שהעתיקו את דברי הירושלמי, שכתב דדברי ראב"י שאוסר (ד"ה מאילן)וכתב בביאור הלכה   

להשקות כל השדה כולה מיירי כשהיו נטועים האילנות עשרה לבית סאה, אבל אם היו רצופות, מותר להשקות כל השדה לכולי 

(או"ח . וכן פסק החזו"א י ברבינו ירוחם, תולדות אדם וחוה, נתיב ד, חלק ה. והו"ד בב"י, או"ח תקלז,ז)(וכן הובא הירושלמעלמא 

     , ועיי"ש.קלד, ס"ק יד, ד"ה ונראה)
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בבית השלחין. ובטעמו של רבי אליעזר בן יעקב שאסר פירשו  רמב"ם ומאירי: השקאת זרעים שלא שתו לפני המועד

צריכין מים  שהםמפני  ביאר מב"םור 22.אם לא ישתו פסידאשאין שם  הנמוקי יוסף והמאירי, כתבו להשקותם במועד

 מפני שנראה כמכוין מלאכתו במועד.פירש,  רבינו ירוחםו 23.(אף כשיש פסידא) כל שיש טורח גדול אסור לעשותומרובין, ו

 .שמותר להשקותם במועד ,אירע אונס בהם לפני המועד שלא יכול להשקותה שאם ,ראב"דבשם  נמוקי יוסף וכתב

  24.או שנתעצל בהם ,נו אסור אלא כששכח להשקותםואי

, רש"י וראב"ד. ודעת שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ורבינו ירוחם ,רא"שרי"ץ גיאת, רי"ף, רמב"ם, ולעניין הלכה, דעת 

  25וסיעתו. רי"ףכפסק  והשו"עשהלכה כרבנן. 

 26כל השדה.אסר להשקות יעקב ש אי ארישא, ארבי אליעזר בןדק רש"י ורמב"םדעת  :אם היתה שדה מטוננת מותר

, , דקאי אסיפא, אזרעים שלא שתווהטור נימוקי יוסףודעת  27.(שמותר בלחה)בכל שדה הבעל הדין כן  רש"ילפירוש ו

  29.כרמב"םפסק  והשו"ע 28.אף אם לא התחיל קודם המועד ,לחה מותר להשקותה בשדה השלחיןש

  פירש, דתרביצא פירושו  ורבינו חננאל 30אם השקאה פורתא. אינה כי דהרבצה, תוספותביארו  :א שרי לתרבוציתרביצ

                                                                                                                                                                         

. (הו"ד בתוספות הרא"ש ור"ן, ב' א'). ראב"ד (הל' שביתת יום טוב, ח,ג). רמב"ם וראב"ד (ב א בדפיו)רי"ף ורבינו יהונתן מקורות:   

. (תולדות אדם וחוה, נתיב ד, חלק ה). רבינו ירוחם (ב' א', ד"ה ובלבד). תוספות הרא"ש (סי' ח). רא"ש (הל' חול המועד)יאת רי"ץ ג

(ב' א', . מאירי (ו' א', ד"ה מתני'). ריטב"א (חי', ו' ב', ד"ה מתני' ראב"י. וראה חי' ר"ן ב' א', ד"ה ודחינן). ר"ן (ב' א', ד"ה ראב"י)מאירי 

  .משנה, ד"ה ראב"י)בביאור ה
  ואם היה בהם הפסד כבר הגיע ההפסד להם מערב מועד. ואין מותר אלא דבר האבד במועד. נמוק"י.  . 22
  ראה לעיל בגמרא, ב' א', בדעת רבי אליעזר בן יעקב. משא"כ זרעים ששתו, אין צריכין מים כל כך.  . 23
(הל' ים. ובדרכי משה (תקלז, ס"ק א) כתב דמדברי הרמב"ם וכעין זה כתב המאירי בשם יש מי שפירש, וכתב שהדברים נרא  . 24

דכיון דלרמב"ם טעם  (ס"ק א)משמע דאין לחלק ובכל עניין אסור. ושכן נראה לדעת רש"י. וביאר בשעה"צ שביתת יו"ט פ"ח) 

  האיסור משום טירחא, בכל אופן אסור. וכן לטעמו של רש"י. עיי"ש.
(פירוש המשנה; הל' . רמב"ם (ב' א', בפירוש המשנה, ד"ה זרעים). מאירי (ב א ברי"ף, ד"ה שלא)נמוקי יוסף מקורות: או"ח תקלז,א.   . 25

  .(ב' א', ד"ה זרעים שלא שתו; ושם הביא כמה מהפירושים). מאירי נתיב ד, ח"ה)(. רבינו ירוחם שביתת יו"ט ח,ד)
ָבִרים ָהֵאּלּו ובטעם הדבר, כתב רש"י: "דכזרעים ששתו לפני המועד דמו, ופסדי אי לא   . 26 ל ַהּדְ ּכָ הדר ומשקה להו." והרמב"ם כתב: "ׁשֶ

ֶהם טַֹרח ָיֵתר." וכתב בביה"ל  - נפק"מ, דלרש"י אם היתה לחה ועתה נתייבשה, מותר להשקותה, ומטעם  (תקלז,א, ד"ה שכיון)ֵאין ּבָ

היתר בשדה לחה הוא דוקא דכיון שהיתה לחה, דינה כמו שהתחיל להשקותה, דתיפסד אם לא ישקנה. משא"כ לרמב"ם, ה

 בשעדיין היא לחה.
(אלא משמע דהא דשרי בשדה לחה, דוקא בשדה שיש בה שברמב"ם ושו"ע אינו נראה כן  (תקלז, ס"ק יב)וכתב בביאור הגר"א   . 27

  .אילנות. אבל בית הבעל שאין שם כלל אילנות, אף בלחה אסור)
שהשדה לחה, כיון שאין בזה הפסד אם לא ישקה אותם, והוא רק אבל שדה הבעל ושדה האילן אסור להשקות כולה, גם כ  . 28

 .(תקלז,ז, אות כה, שהבין כן מדברי ביאור הגר"א)להרווחה. על פי שער הציון 
דכיון (דבשדה מטוננת, לרש"י היינו שהיתה לחה ועתה נתייבשה כתב בביה"ל (תקלז,א, ד"ה שכיון שהתחיל),  או"ח תקלז,ז.  . 29

דה לחה הוא דוקא בשעדיין היא רמב"ם ההיתר בשאכן ל. )פסד אם לא ישקנהיו שהתחיל להשקותה דתדינה כמ ,שהיתה לחה

אלא אף לענין  . ועוד כתב, דלא רק לעניין שדה אילן נאמר הדין,ה להשקאה רבה ולית בה טרחא יתיראומטעם דאינה צריכ, לחה

(ב א ברי"ף, . נמוקי יוסף (ד"ה מטוננת). רש"י ת יו"ט, ח,ג)(הל' שביתרמב"ם מקורות:  זרעים שלא שתו, אם היתה מטוננת, מותר.

  .ד"ה שדה מטוננת)
. והתקשו תוספות, דהא קיי"ל (והיינו לכאורה כחכמים)רבינא התיר להרביץ שדה, והוכיח כן ממה שמותר להשקות שדה גריד   . 30

מדלין ירקות כדי לאוכלן, אבל לייפות אסור,  (ד' א')משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי! ועוד, דהא רבינא גופיה אמר לעיל 

אפלא לשוויי חרפא,  (בשדה גריד)אלמא הרווחה אסור! ותירצו שרבינא שהתיר, אפילו לרבי אליעזר בן יעקב. דכי היכי דשרו רבנן 

ליעזר סבר כרבי א לרבי אליעזר בן יעקב גם הרבצה אסור, ורבינאגם רבי אליעזר בן יעקב יתיר השקאה פורתא. או שמא 
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  .לזורעו אחר המועד (שתישאר לחה ויוכל)מותר להשקותו במועד ו 31,שכבר השקוהו קודם ,שדה שאין זרוע עדיין

, רי"ףרבינו חננאל ולפי גירסת אבל  32כרבינא, שמותר לתרבוצי תרביצא בחול המועד. ופסק רז"הרמב"ן וולעניין הלכה, 

 רמב"םוהעיקר.  רי"ףשדברי  ורבינו ירוחם רא"ש ווכתב 33ינה בחול המועד.גדחה דינו של רבינא, ואסור לזלף מים בנ

ּמֹוֵעד: "כתב ֶדה ּבַ ָ ִצין ֶאת ַהׂשּ ל .ּוְמַרּבְ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ֶהם ֵאין - ָהֵאּלוּ  ַהּדְ   35".34ָיֵתר טַֹרח ּבָ

והשקייתה אינה למניעת הפסד, אלא למהר ולהקדים  36., ובית הבעלהיבש: שדה גריד היא שדה שדה גרידהשקיית 

 37דפלוגתא בברייתא דשדה גריד, היינו כעין פלוגתא דמתניתין. תוספות. דעת (אפלא משוי לה חרפא)צמיחת התבואה 

 38כתבו, דפליגי אליבא דרבי אליעזר בן יעקב באפלא לשוויי חרפא, דרבנן סברי דלא היינו הרווחה. יש מפרשיםובשם 

שהשקיית שדה גריד, , י"ף, רמב"ם, ורא"שר ופסקו 39שאף חכמים בברייתא אסרו השקיית שדה גריד. נמוקי יוסףודעת 

  41השמיט דין שדה גריד. והשו"ע 40אפלא לשוויי חרפא, אסור.

                                                                                                                                                                         

בהשקאה, ופליג בהרבצה. בתירוץ נוסף כתבו דפלוגתא דשדה גריד אינה קשורה למחלוקת רבי אליעזר בן יעקב וחכמים במשנה, 

  ואף אם סוברים כרבי אליעזר בן יעקב נחלקו האם אפלא לשווי חרפא נחשבת הרווחה.
  והיינו שנקראת הגינה או השדה 'תרביצא', שהרביצוהו קודם המועד.  . 31
וכן "לפירוש רש"י שפירש 'שדה גריד מאי טעמא לא', הוא סיומא דמילתא דרבינא, הוה מסתבר דהלכה כחכמים כיון דרבינא,   . 32

  דהוא בתראה, מייתי ראייה ממילתייהו." רא"ש.
וקסבר  ,מותר להשקותם במועדלגירסתם כך פירוש הגמרא: רבינא סבר כרבי אליעזר בן יעקב, דאמר זרעים ששתו לפני המועד   . 33

(לפי רבי אליעזר בן שדה גריד אסור  (והרי). ומקשינן עלה: (שאם לא ישקם, יתייבשו)תרביצא הוי כמו זרעים ששתו לפני המועד 

, משום דאי משקי ליה האידנא יבכיר קודם, אבל לא פסיד, תרביצא נמי אי משקה האידנא קדים ובכיר, יעקב, שהוא רק להרווחה)

  . תוספות.(שפורכים דברי רבינא מכח שיטת רבי אליעזר בן יעקב) לן כרבי אליעזר בן יעקבכת דסבירא ולא פסיד! וזה השיטה הול
! והמגיד (שאסר להשקות)והראב"ד התקשה בדבריו, איך עולה פסק זה בקנה אחד עם מה שפסק הרמב"ם כרבי אליעזר בן יעקב   . 34

לתרבוצי בחולא דמועדא, היינו בשדה בית הבעל והשקאה משנה ביאר שדעת הרמב"ם כרי"ף, שמה שאמרו האי תרביצא שרי 

מועטת. ואת זה דחתה הגמרא לפי רבי אליעזר בן יעקב (כגירסת הרי"ף). ומה שפסק הרמב"ם שמרביצין את השדה, היינו בשדה 

ם שלו, ופירוש לפי גבי ָאֵבל: ומרביצין את שדהו משתגיע לעונת מי (להלן, פרק מי שהפך, י"א ב')בית השלחין. ומקורו בברייתא 

  שהוא דבר האבד אפילו קודם זריעה.
(הל' שביתת יו"ט רבינו חננאל (הו"ד בתוספות וראשונים). תוספות (ד"ה שרי). רמב"ם מקורות: בב"י ושו"ע השמיט דין תרביצא.   . 35

  . (תולדות אדם וחוה, נתיב ד, ח"ה). רא"ש (סי' ח). רבינו ירוחם )(תורת האדם, עניין האבלותרמב"ן . ח,ג)
פירשו שבית בעל נקרא גריד, לפי  (ד"ה ואין)רש"י פירש: יבש. ובית הבעל הוא, אלא שלא נפלו גשמים זה זמן מרובה. ותוספות   . 36

, שדה גריד: ארץ צמאה שלא שתת מים ואין )10' (אוצר הגאונים, עמשהוא רגיל להיות יבש וגריד. ורב פלטוי גאון כתב בתשובתו 

ע"פ שלא היתה דעתו לזורעה אלא לשני חודשים או לשלושה, וכשנזדמנו לו מים בחולו של מועד התירו לו חכמים להשקותה א

  בדעתו לזורעה היום.
להרווחה, היינו חכמים דמתניתין. ות"ק בברייתא כרבי אליעזר בן יעקב. לפי הבנה זו, פסיקת ההלכה וחכמים דשרו להשקות אף   . 37

  בברייתא, תלויה במחלוקת הראשונים אם פוסקים כרבי אליעזר בן יעקב או כחכמים.
יחה, נחשבת כהרווחה. דהיינו כולהו אית להו דרבי אליעזר בן יעקב, דהשקיה להרווחה אסורה. ונחלקו האם השקייה למהר צמ  . 38

לת"ק אפלא לשוויי חרפא חשיב ליה הרווחה, ואסור. ורבנן סברי דלאו היינו הרווחה, דיש אוהב יותר אפלא ויהיו נגמרים יותר 

  מדברי חכמים, משמע שהלכה כמותם. ממה שלמד רבינא דינו (לפי פירוש זה)ומבושלים בטוב. ועכ"פ 
שאף זרעים שלא שתו, . לפני המועד , בין בזרעים ששתו, בין בזרעים שלא שתוהיינווחכמים מתירים בזה ובזה,  דהא דקאמרינן  . 39

  .)הרי"ף (קרן אורה, ד"ה אבליש בהשקייתם מניעת הפסד 
  ל.כן עולה מגירסת רבינו חננאל ורי"ף, שהיה פשוט לגמרא ששדה גריד אסור, והקשו מכך על רבינא, וכנ"  . 40
. (ב א ברי"ף, ד"ה וחכמים). נמוקי יוסף (ד"ה שרי). יש מפרשים (ד"ה וחכמים)תוספות מקורות: השמיט דין שדה גריד.  ב"יוכן ב  . 41

  . (סי' ח). רא"ש (הל' שביתת יו"ט ח,ג. והו"ד ברא"ש). רמב"ם (ב ב בדפיו)רי"ף 

  ת”בעזהשי
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מותר להשקות אף שדה בית הבעל לתנא קמא ש )(בריש פירקין רש"י בשם תוספותבו כת :בשביעית בןשדה ל שקייתה

 שלחין, ובבית הבעלרק השקיית בית ופירש שהתירו , רש"י חזר בו ובסוגיין 42.רבינו יחיאל מפרישכן דעת . ובשביעית

ִקין בֵּ ", רמב"םוכן כתב  רק השקאה מועטת. ִביִעיתַמׁשְ ְ ׁשּ ָלִהין ּבַ ְ ָבן .. .ית ַהׁשּ ִביִעית  -ְוֵכן ָעָפר ַהּלָ ְ ׁשּ ִים ּבַ ּמַ ִצין אֹותֹו ּבַ ְמַרּבְ

ִביל ָהִאי ׁשְ ְסדוּ ּבִ ּלֹא ִיּפָ   43".ָלנֹות, ׁשֶ

  ערוך שולחן

  )תקלז סימן, המועד חול הלכות, ח"או(

ָבר  א.  ר ַלֲעׂשֹותֹו בְּ  ּדָ ּנּוי; חֹול ַהּמֹוֵעד ָהָאֵבד, ֻמתָּ לֹא ׁשִ ה ּבְ ִטְרָחה ַיֲעׂשֶ ר ְלָהֵקל ּבְ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ל ּבֹו).ִמיהּו ּבְ ָלִחין  (ּכָ ְ ית ַהׁשּ ְלִפיָכְך ּבֵ

קֹוָתּה קֶֹדם ָלֵכן, ִאם לֹא ֶאֶרץ ַהְצֵמָאה)(פי' הָ  ִהְתִחיל ְלַהׁשְ יָון ׁשֶ ּכֵ קֹוָתּה, ׁשֶ ר ְלַהׁשְ קֹוָתּה קֶֹדם ַהּמֹוֵעד, ֻמתָּ ִהְתִחיל ְלַהׁשְ  ׁשֶ

יָחהּ  ּבִ א ְלַהׁשְ ִקין אֹוָתּה ֶאּלָ ֵאין ַמׁשְ ַעל ׁשֶ ֵדה ַהּבַ ֵסד; ֲאָבל ׂשְ ּפָ ו תִּ ה ַעְכׁשָ ֶקּנָ קֹוָתּה.יֹוֵתר, ָא  ַיׁשְ   סּור ְלַהׁשְ

ֶדה ָלָחה, מֻ   ז.  ֶדה; ְוִאם ָהְיָתה ׂשָ ָ ל ַהׂשּ ֶקה ֶאת ּכָ ּלֹא ַיׁשְ ִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלן, ּוִבְלַבד ׁשֶ ִכין ֶאת ַהּמַ ּה.מֹוׁשְ ּלָ קֹות ֶאת ּכֻ ר ְלַהׁשְ   תָּ

  

                                                
  .ואר בירושלמי, שביעית פ"ב, הלכה ז)(וכן מבדהא טירחא לא אסירא בשביעית, אלא עבודת קרקע דווקא   . 42
(הל' שמיטה רמב"ם מקורות: והברייתא שמרביצין שדה לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית וכו', השמיט הרמב"ם. וצ"ב.   . 43

מפריש (ב' א', ד"ה  . רש"י (ו' ב', ד"ה מרביצין). רבינו יחיאל(ו' ב', ד"ה מרביצין). תוספות ויובל א,ח; ועיי"ש רדב"ז ור"י קורקוס)

  ובשביעית).


