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 (1השקאה בחול המועד ) :בסוגיה 

** 

 רקע

]פסידא סוגייתנו עוסקת בדיני השקאה בחול המועד, אבל העקרונות העולים מהסוגיה 

אינם מצטמצמים לדין השקאה אלא תקפים לכל המלאכות  והרווחה, טרחה מועטה וטרחה יתירה[
ת בחול המועד. בסוגייתנו לא ניתן למצות לא את דין השקאה ולא את דין מלאכת הנעשו

דבר האבד. את דין השקאה נמצה בסוגיות הקרובות, ואת דין מלאכת דבר האבד בריש פרק 
 שני.

 מקורות

 ב: "משקין בית השלחין... משקין ממנו אפילו שדה הבעל"-א. ב.
 ויוצאין, מושכין, יתר, לגינתוב. תוס' ד"ה משקין, וחוטטין, ומציינין, 

 פירוש קילון כמו ביב"… א: באלפס, "כדתנן משקין בית השלהין-ג. רי"ף א.
 ב-רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הל' א   

 ב ומשנה ברורה ]בעיקר: סק"א[-ד. שו"ע סי' תקלז סע' א

 הסבר הסוגיה

 .ממי הקילון"אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא … "משקין בית השלחין במועד
 ]משנה ב.[                                                                                           

 
המשנה מתירה להשקות שדה בית השלחין ואוסרת להשקות שדה בית הבעל. המשנה 
מגבילה גם את השקאת שדה בית השלחין, ומתירה השקאה ממעיין, שאינה מצריכה 

 , המצריכה הדלאת מים.]=באר[הדלאת מים, ואוסרת השקאה במי קילון 

אה, עקרונות התקפים לכל המלאכות בחול ממשנה זו למדים שני עקרונות בדין השק
 המועד:

א. יש חילוק בין פסידא להרווחה. מותר לעשות מלאכה למנוע הפסד, ואסורה מלאכה 
 להרווחה.

ב. יש חילוק בין טרחה לבין טרחה יתירה. טרחה מותרת למניעת הפסד, וטרחה יתירה 
 אסורה אף למניעת הפסד.

 
 :]ב.[תנאים בברייתא דין משנתנו אינו מוסכם, ונחלקו בו ה

רבי מאיר אומר: "מעיין היוצא בתחילה משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל". לדעת רבי 
]=שדה בית ולהשקות אפילו לצורך הרווחה  ]=השקאה ממעיין[מאיר מותר לטרוח טרחה רגילה 
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. רבי מאיר אינו מתייחס לרמת הטרחה, ולא ברור האם הוא מתיר גם טרחה יתירה, הבעל[
 הפחות למניעת הפסד. לכל

ו"לא יפנה אדם אמת …", רבי יהודה אומר: "אין משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה
המים וישקה לגינתו ולחורבתו בחולו של מועד". רבי יהודה מתיר להשקות רק למניעת 

]="לא ולא להרווחה, והוא אוסר טרחה יתירה אפילו למניעת הפסד  ]=בית השלחין[פסידא 

 .מים"[יפנה אמת ה

אומר: "לא כך ולא כך, לא שנא חרב מעיינה ולא  ]על פי הסבר הגמ'[רבי אלעזר בן עזריה 
שנא לא חרב מעיינה מעין שיצא בתחילה לא". רבי אלעזר בן עזריה אינו דן האם מותר 
לטרוח טרחה רגילה לצורך הרווחה, אלא דן רק במקרה שכעת אין טרחה יתרה אבל יכולה 

]=מעין שלא יצא בתחילה, שהקרקע סביבות המעיין יכולה ליפול ולסתום את  להתפתח טרחה יתירה

 , ובמקרה זה הוא אוסר להשקות אפילו למניעת הפסד.המעין[

בשיטת רבי מאיר חשוב להדגיש נקודה אחת. רבי מאיר מתיר לטרוח טרחה רגילה 
ל רבי מאיר לצורך הרווחה, אבל אין מכאן ראיה שהוא מתיר מלאכה לצורך רווח. ההיתר ש

מתייחס להשקאה בלבד, ולא ניתן ללמוד מממנו למקומות אחרים, מפני שבהשקאת שדה 
 יש שני דברים ייחודים:

א. כל שדה זקוק למים ואינו יכול להתקיים בלעדיהם. שדה בית הבעל יכול להסתדר עם 
יוניים המים הטבעיים שלו, ואינו זקוק למקורות חיצוניים. רבי מאיר סובר שכיוון שמים ח
 לגידול הפירות והירקות, אין חובה לדקדק בכמות המים, וניתן להשקות אף להרווחה.

ב. בהרווחת פירות אין יצירת דבר חדש, אלא פיתוח מכסימאלי של פרי קיים. רבי מאיר 
 סובר שרווחים חדשים אסורים במועד, אבל פיתוח מכסימאלי של פרי קיים מותר במועד.

 
כרבי יהודה, שסתם משנה כוותיה.  ]פ"ז ה"ב[והרמב"ם א: באלפס[ ]להלכה פוסקים הרי"ף 

נשאלת השאלה האם האיסור לטרוח טרחה יתירה למניעת הפסד הוא איסור מוחלט, ואין 
התייחסות לרמת ההפסד, או שיש התאמה בין רמת הטרחה לבין רמת ההפסד. תשובה 

פרק שני, אבל נדון בה כעת מלאה לשאלה זו חורגת ממסגרת סוגייתנו, ונעסוק בה בתחילת 
 בצורה חלקית, כפי שעולה מן הסוגיה.

רבי יהודה אומר: "יתר על כן לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו ולחורבתו בחולו 
 של מועד". נחלקו הראשונים מהו "גינתו וחורבתו":

ו מפרש שגינתו הוא בית שלחין, וחורבתו הוא מקום שחרבו אילנותי ]ד"ה לגינתו[תוס' 
]תוס' מביא פירוש נוסף, אבל וחרשו וזרעו ונטעו והוא צריך מים יותר משדה בית השלחין 

. לפירוש זה רבי יהודה מחדש שטרחה יתירה אסורה אף במקום שיש העיקרון בשניהם זהה[
מפרש שגינתו וחורבתו הם שדה בית השלחין, ואסור  ]ד"ה ומאן תנא[הפסד גדול. הריטב"א 
]עיין בריטב"א ת המים מפני שאסור לטרוח טרחה יתירה למניעת הפסד להפנות אליהם את אמ

 .פירוש שלישי בשם רש"י. מחלוקת הראשונים נובעת מפרשנות שונה לדברי רבי יהודה "יתר על כן"[
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]לשון זה ברש"י ד"ה משיטת תוס' עולה שטרחה יתרה אסורה אפילו כשיש "פסידא יתירא" 

לחידוש זה, ואולי מותר לטרוח טרחה יתירה למניעת , משיטת הריטב"א אין הכרח שחרבה[
 הפסד גדול.

 סיכום

 נחלקו התנאים בגדרי ההשקאה המותרת בחול המועד:

רבי יהודה מתיר רק השקאה הכרחית לקיום הפרי, ורבי מאיר מתיר גם השקאה המיועדת 
 לרווחת הפרי. 

ה יתירה. לא רבי יהודה מתיר השקאה הכרחית לקיום הפרי רק כשאין בהשקאה טרח
ברור מדבריו אם טרחה יתירה אסורה אפילו בהפסד גדול, או שיש התאמה בין רמת ההפסד 

 לבין רמת הטרחה.

 הלכה

פוסק כרבי יהודה שמותר להשקות בית השלחין ואסור להשקות  ב[-]סי' תקלז סע' אהשו"ע 
ר להשקות שדה בית הבעל, ואת בית השלחין מותר להשקות ממעין שאין צריך הדלאה ואסו

 בהדלאה.


