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 (2השקאה בחול המועד ) :גסוגיה 

** 
 רקע

להשלמת יסוד דין השקאה נדלג לסוגיה בדף ו: המביאה מחלוקת תנאים בדין השקאה. 
או שהיא  יש להבין האם מחלוקת התנאים בסוגיה נובעת מיישום המושגים שלמדנו בדף ב.

 נובעת מגדרים חדשים. 

 מקורות

 א. ו: "מתני' ר"א בן יעקב אומר... שיצאו ירקות למוצאי שביעית" 
 ב. רש"י ד"ה וחכמים מתירים בזה ובזה

 תוס' ד"ה ואין, וחכמים, שרי    
 ב: "מתני' ר' אליעזר בן יעקב אומר... ולא פריק"-רי"ף ב.    
 גמ' שדה מטוננתנמוקי יוסף ד"ה מתני' מושכין,     
 ריטב"א ד"ה מתני' ר"א בן יעקב, תניא נמי הכי    
 ד-רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח הל' ג    

 ג. שו"ע סי' תקלז סע' ז ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק כח, שער הציון אות כה[
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לאילן. פירשה רש"י ז"ל בשדה בית הבעל דהרוחה מתני' ר"א בן יעקב אומר מושכין המים מאילן 
בלחוד הוא ולפיכך אין משקין, אבל משיכה בעלמא מאילן לאילן דרך החריצין המתוקנין לכך 

 מותר דאפי' טירחא ליכא, והיינו דאמרינן בריש פירקין דר' אליעזר סבר דהרוחה אסיר להשקות.
יתין ובהא פליגי דר' אליעזר סבר אבל בירושלמי משמע דמיירי בבית השלחין כרישא דמתנ

במשיכה סגי לאילנות שלא יאבדו ואידך הרוחה בעלמא הוא ואסור ומוקים לה בשהן נטועין מטע 
עשרה לבית סאה, וכלשון הזה אמרו שם ר' אבין בשם ר' שמואל בסתם הן חלוקין מה נן קיימין אם 

ן קיימין בנטועין מטע עשרה במרווחים דברי הכל אסור אם ברצופין דברי הכל מותר אלא כי נ
 לבית סאה ר' אליעזר עביד להו כמפוזרין ורבנן עבדי להו כרצופין.

וכן הא דתנן זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד. מפרש רש"י ז"ל משום דלא הוי דבר 
האבד ואפי' בבית השלחין, וחכמים מתירין בזה ובזה בין ברישא בין בסיפא דקסברי הרוחה נמי 

י בטירחא זוטא, אבל לשיטת הירושלמי אינו מן הטעם הזה אלא משום דסברי דאע"ג דלא שתו שר
 דבר האבד הוא.

ולזה הפירוש הא דאמרינן בשמעתא קמייתא ר' אליעזר בן יעקב היא דאסר בהרוחה משום דמפרש 
שדה גריד  לה טפי נקטינן ליה, אי נמי ר' אליעזר ומחלוקתו נקטינן, ולא גרסינן במשנה ואין משקין

 דהא שדה גריד היינו בית הבעל ואפי' רבנן מודו בה וכן רש"י ז"ל לא גריס לה במשנה.
תניא נמי הכי כשאמרו אסור להשקותה כו' ואין משקין שדה גריד. עד כאן תשלום הברייתא, ואידך 
דקתני וחכמים מתירין בזה ובזה פיסקא דמתני' היא, ויש שמערבין אותה עם הברייתא וחכמים 

 מתירין אפילו בשדה גריד דלא הויא אלא הרוחה, וכשיטת רש"י ז"ל במשנתינו.



 2 ו.ן טמועד ק, טמך הלכות יו"אתורת 

 הסבר הסוגיה

"רבי אליעזר בן יעקב אומר מושכין את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את 
כל השדה זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד וחכמים מתירין בזה 

 ]משנה ו:[                                                                                   .ובזה"
 

עקב וחכמים שתי מחלוקות בדין השקאה: לרבי אליעזר בן יעקב חלקו רבי אליעזר בן ינ
אסור להשקות שדה אילן אלא רק למשוך מים מאילן לאילן, ואסור להשקות זרעים שלא 
שתו לפני המועד. לחכמים מותר להשקות את כל שדה האילן, ומותר להשקות זרעים שלא 

 שתו לפני המועד. 

 נחלקו הראשונים בהסבר מחלוקתם:

מפרש שהשקאת כל שדה האילן והשקאת זרעים שלא שתו ]ד"ה לא ישקם במועד[ רש"י 
לפני המועד אינה נצרכת למניעת פסידא אלא רק להרווחה. רבי אליעזר בן יעקב וחכמים 

. רבי אליעזר סובר כרבי יהודה ]ב.[נחלקו במחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בריש פרקין 
קאה להרווחה, וחכמים סוברים כרבי מאיר שמותרת השקאה למניעת פסידא ואסורה הש

 שמותרת גם השקאה להרווחה.

שהשקאה להרווחה אסורה גם  ]פ"א ה"ג[מפרש על פי הירושלמי  ]ד"ה מתני'[הריטב"א 
לרבי אליעזר בן יעקב וגם לרבנן, והם נחלקו האם השקאת כל שדה אילן והשקאת זרעים 

או השקאה להרווחה. חכמים  שלא שתו מים לפני המועד היא השקאה למניעת הפסד
סוברים שמניעת מים משדה אילן ומירקות שלא שתו לפני המועד יכולה לגרום לפסידא, 

]לקמן נרחיב בהסבר שיטת ורבי אליעזר בן יעקב סובר שהשקאה זו מיועדת להרווחה בלבד 

 . הסבר זה קשה שהרי לפיו התנאים נחלקו במחלוקת מציאותית. אולי ניתן לפרשהירושלמי[
שיש סבירות נמוכה שאי השקאת הזרעים תגרום להפסד. רבנן סוברים שסבירות נמוכה 
להפסד מתירה מלאכה במועד, ורבי אליעזר בן יעקב סובר שסבירות נמוכה להפסד אינה 

 .[)סי' תקלז סע' א ד"ה דבר(]עיין ביאור הלכה מתירה מלאכה במועד 

ם המובאים במשנה, בברייתא להבנת הסוגיה ושיטות הראשונים נבאר את כל המקרי
 ובגמ':

 נחלקו הראשונים בדין משיכת מים מאילן לאילן:

משמע שמדובר בשדה בית הבעל שיש בו גם אילנות  ]ד"ה מושכין מים מאילן לאילן[מרש"י 
וגם ירקות. להשקאת האילנות מספיק למשוך מים מאילן לאילן, והשקאת כל השדה 

הוא שדה בית הבעל אסור להשקות את הירקות, אבל מיועדת לצורך הירקות. כיוון שהשדה 
אילנות זקוקים להרבה מים ודינם כשדה בית השלחין. רבי אליעזר בן יעקב וחכמים נחלקו 

. רבי אליעזר סובר כרבי יהודה שמותרת ]ב.[במחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בריש פרקין 
כרבי מאיר שמותרת גם  השקאה למניעת פסידא ואסורה השקאה להרווחה, וחכמים סוברים

 השקאה להרווחה.

מפרש בשם רש"י שהשקאת האילנות אינה למניעת הפסד אלא  ]ד"ה מתני'[הריטב"א 
להרווחה, רבי אליעזר בן יעקב אוסר השקאה להרווחה, ולכן אוסר להשקות את כל השדה. 
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ו משיכת מים מאילן לאילן מותרת מפני שאין בה טרחה, ומלאכה ללא טרחה מותרת אפיל
 להרווחה. חכמים סוברים כרבי מאיר שמותר להשקות להרווחה.

הריטב"א מפרש בשם הירושלמי שמדובר בשדה שיש בו אילנות בלבד. כשבשדה הרבה 
אילנות כולי עלמא מודים שמותר להשקות את כל השדה, כשבשדה מעט אילנות כולי 

קב וחכמים היא עלמא מודים שאסור להשקות את כל השדה, מחלוקת רבי אליעזר בן יע
בשדה שיש בה עשרה אילנות בבית סאה, חכמים סוברים שדינה כשדה שיש בו הרבה 
אילנות, והאילנות יכולים להנזק אם לא ישקה את כל השדה, ורבי אליעזר בן יעקב סובר 

 שדינה כשדה שיש בה מעט אילנות, ומספיק למשוך מים מאילן לאילן.

רושלמי אין חידוש עקרוני. בשיטת הריטב"א בשיטת רש"י ובשיטת הריטב"א אליבא די
 בשם רש"י מתחדש שדין מלאכה בחול המועד נקבע על פי רמת הטרחה:

 א. טרחה רבה אסורה אפילו למניעת הפסד.

 ב. מעט טרחה מותרת למניעת הפסד ואסורה להרווחה.

 ג. מלאכה קלה שאין בה טרחה מותרת אפילו להרווחה. 
 

 שלא שתו לפני המועד:נחלקו הראשונים בדין זרעים 

מפרש שכיוון שהזרעים אינם מלומדים לשתות  ]ד"ה זרעים שלא שתו, לא ישקם במועד[רש"י 
מים לפני המועד, אין הפסד אם אינו משקה אותם במועד, ולכן רבי אליעזר בן יעקב אוסר 
להשקותם. חכמים סוברים כרבי מאיר שמותר להשקות להרווחה, ולכן מותר להשקותם 

  במועד.

על פי הירושלמי מסכים לפירושו של רש"י בשיטת רבי אליעזר בן  ]ד"ה מתני'[הריטב"א 
יעקב וחולק בשיטת חכמים. לדעתו חכמים מודים שהשקאה להרווחה אסורה, והם סוברים 

 שיש פסידא אפילו בזרעים שלא שתו לפני המועד.

מועד מפני שהן פוסק: "זרעים שלא שתו מלפני המועד לא ישקם ב ]פ"ח ה"ד[הרמב"ם 
צריכין מים רבים ויבא לידי טורח יתר". הרמב"ם מפרש שרבי אליעזר בן יעקב אוסר 
להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד מפני שהם זקוקים להרבה מים, ובהשקאתם יכולה 

 להיות טרחה רבה.

מביא את הראב"ד האומר: "אם אירע אונס בהם לפני  ]ב. באלפס ד"ה מתני'[הנמוקי יוסף 
המועד שלא יכול להשקותה שמותר להשקותם במועד ואינו אסור אלא כששכח להשקותם 
או שנתעצל בהם", משמע שלדעת הראב"ד האיסור להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד 
הוא מפני שמכוון מלאכתו למועד, ולכן כשלא השקה מחמת אונס מותר לו להשקותם 

 במועד.
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. נחלקו ]=לחה[עזר בן יעקב להשקות שדה מטוננת רב יהודה אומר שמותר לדעת רבי אלי
 הראשונים מהו המקרה שאליו מתייחס דינו של רב יהודה:

מסבירים שדינו של רב יהודה מתייחס לשדה  ]פ"ח ה"ג[ורמב"ם ]ד"ה אמר רב יהודה[ ש"י ר
 אילן. אם השדה מטוננת מותר להשקות את כל השדה, ולא רק למשוך מים מאילן לאילן.

מסבירים שדינו של רב יהודה  ]סי' תקלז[והטור  ]ב. באלפס ד"ה גמ' שדה[וסף הנמוקי י
מתייחס לזרעים שלא שתו לפני המועד, ואם השדה מטוננת מותר להשקות את הזרעים 
במועד. ניתן לפרש שהדין נאמר בזרעים בלבד מפני שזרעים המונחים באדמה אינם 

לקלים. רק כשהזרעים באים במגע עם מתקלקלים, כשם שזרעים המונחים בארון אינם מתק
מים, הקליפה מתפרקת, הם מוציאים שורשים ומתחילים לצמוח. רבי אליעזר בן יעקב אומר 
שאסור להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד מפני שהזרעים מונחים באדמה, והם יתחילו 

מתייחס את תהליך צמיחתם אחר המועד. מסביר רב יהודה שדינו של רבי אליעזר בן יעקב 
לקרקע יבשה בלבד, אבל בקרקע מטוננת יש רטיבות המרקיבה את הזרעים, וחייבים 

 להשקותה כראוי כדי שהצמחים לא יתייבשו.

 נחלקו הראשונים בהסבר דין שדה מטוננת:

מפרש שמדובר בשדה לחה שהתייבשה. כיוון שהשדה היתה  ]ד"ה אמר רב יהודה[רש"י 
של מים, ומניעת מים במועד יכולה לגרום לפסידא  לחה השורשים התרגלו לאספקה שוטפת

 לאילנות. 

פוסק: "ואם היתה שדה לחה מותר להשקות את כולה ומרביצין את  ]פ"ח ה"ג[הרמב"ם 
השדה במועד, שכל הדברים האלו אין בהן טורח יתר". כשהשדה לחה הטרחה בהשקאת כל 

 ות כל השדה.השדה שווה לטרחה במשיכת מים מאילן לאילן, ולכן מותר להשק

לדעת רש"י ההיתר של שדה מטוננת מתייחס רק למקרה שהשדה היתה לחה והתייבשה, 
 ולדעת הרמב"ם ההיתר מתייחס רק למקרה שהשדה עדיין לחה.

לפי הסברו של הרמב"ם מתחדש בסוגיה חידוש דומה לחידושו של הריטב"א בשם 
ילן לאילן, מפני שאין טרחה . הריטב"א בשם רש"י מחדש שמותר למשוך מים מארש"י

במלאכה זו, ומותר לעשות מלאכה שאין בה טרחה לצורך הרווחה. הרמב"ם מתיר בשדה 
מטוננת להשקות את כל השדה, למרות שאין בכך צורך, מפני שאין בהשקאה זו תוספת 

אה ]דינו של הרמב"ם אינו זהה לדינו של הריטב"א בשם רש"י. לדעת הריטב"א מותר לעשות השקטרחה 

שאין בה הכרח כלל. לדעת הרמב"ם חובה להשקות, אבל ניתן להסתפק במשיכת מים, והוא משקה את כל 

 .השדה, מפני שאין בהשקאה זו טרחה גדולה יותר ממשיכת מים מאילן לאילן[
 

הברייתא המובאת בגמ' אומרת: "...ואין משקין שדה גריד במועד וחכמים מתירין בזה 
שחכמים מתירים להשקות שדה גריד במועד. שדה גריד  בזה ובזה[]ד"ה ובזה". מסביר רש"י 

ד"ה וחכמים הוא שדה יבשה מעולם שאין צריך להשקותה, ודינה כשדה בית הבעל. רש"י ]

סובר ששיטת חכמים של המשנה זהה לשיטת חכמים בברייתא, והם סוברים  מתירים בזה ובזה[
, הריטב"א סובר שכל י שראינו לעילכרבי מאיר שמותר להשקות שדה בית הבעל במועד. כפ

מפרש  ]ד"ה תניא נמי הכי[התנאים בסוגייתנו סוברים שאסור להשקות להרווחה, ולכן הוא 
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שהמשפט "וחכמים מתירין בזה ובזה" אינו חלק מהברייתא, אלא ציטוט מהמשנה כפתיחה 
 לדינו של רבינא.

 
]ד"ה שרי לתרבוצי, אפלא לשוויי רש"י במועד.  ]=גינה[רבינא מתיר להרביץ מים בתרביצא 

מפרש שהרבצה היא השקאה מועטת, והוא לומד את דינו משדה גריד. כשם שמותר  חרפא[
להשקות שדה גריד כדי לזרז את גידול הירקות כך מותר להרביץ תרביצא כדי לזרז גידול 

 הירקות. 

שדה גריד הוא רק הראשונים מקשים כיצד רבינא לומד את דינו משדה גריד, והרי היתר 
 לשיטת חכמים המתירים הרווחה, ורבי אליעזר בן יעקב אוסרה.

 מביא שלושה תירוצים להסביר את דינו של רבינא: ]ד"ה שרי[תוס' 

א. רבינא התיר הרבצת מים בלבד. הרבצת מים אינה השקאה גמורה אלא רק השקאה 
אפשרות שרבי אליעזר בן יעקב  ]תוס' מעלהמועטת, והיא מותרת אף לשיטת רבי אליעזר בן יעקב 

 .אוסר הרבצת מים, אבל רבינא פוסק בהרבצה כשיטת חכמים[

ב. מחלוקת התנאים בברייתא אינה זהה למחלוקת התנאים במשנה, המחלוקת במשנה 
היא האם מותר להשקות להרווחה, המחלוקת בברייתא היא האם "אפלא משוי לה חרפא" 

סק כחכמים ש"אפלא משוי לה חרפא" מוגדר מוגדר כהרווחה או כפסידא. רבינא פו
 כפסידא, והוא מתירו במועד. 

ג. בשם רבינו חננאל: המשפט "שדה גריד מאי טעמא דאפלא משויה לה חרפא הכא נמי 
אפלא משוי לה חרפא" אינו מדברי רבינא אלא דברי הגמ' לדחות את דינו של רבינא. רבינא 

)ד"ה ]כך מפורש בריטב"א או משדה מטוננת  וס'[]כך מפורש בתלמד מזרעים ששתו לפני המועד 

שמותר להרביץ מים בתרביצא, דוחה הגמ' ששם מותר מפני שיש פסידא, אבל  [אמר רבינא(
בתרביצא אין פסידא אלא רק "אפלא משוי לה חרפא", ודבר זה היינו הרווחה האסורה 

ם אינה השקאה והיא מותרת ]הריטב"א מוסיף שרבינא סבר כהסברו השני של התוס' שהרבצת מיבמועד 

 .אפילו במקום שאין פסידא. דוחה הגמ' שמותר להשקות רק במקום פסידא[
 

הרי"ף מפרש את הסוגיה כפירושו השלישי של התוס', והוא פוסק כרבי אליעזר בן יעקב, 
שהרי רב יהודה סובר כמותו, ודינו של רבינא התואם את שיטת חכמים, נדחה. בעל המאור 

יה כפירושו השני של תוס', ולדעתו גם התנאים במשנה נחלקו במחלוקת זו. מפרש את הסוג
רבי אליעזר בן יעקב סובר שהשקאת השדה כולה, והשקאת זרעים שלא שתו לפני המועד 
היא הרווחה וחכמים סוברים שהיא דבר האבד. הלכה כחכמים שמותר להשקות כל שדה 

ששתי ההשקאות הללו מוגדרות  אילן, ומותר להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד,
 כפסידא ולא כהרווחה.

 סיכום

נחלקו התנאים האם מותר להשקות את כל שדה האילן והאם מותר להשקות זרעים שלא 
שתו מים לפני המועד. הראשונים נחלקו בהסבר מחלוקתם, ומדבריהם אנו לומדים על יסוד 

 דין השקאה במועד:
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שקות להרווחה. לשיטתו בסוגיה לא רש"י מפרש שהתנאים נחלקו האם מותר לה
מתחדש עקרון חדש, אלא היא מהוה יישום נוסף למחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בריש 

 פרקין.

הריטב"א מפרש שכל התנאים בסוגייתנו סוברים כרבי יהודה שאסור להשקות להרווחה, 
 ומחלוקת התנאים מהי רמת החשש להפסד המתיר מלאכה בחול המועד.

שהדיון בסוגיה הוא בדין טרחה. אין להשקות את כל השדה ואין  מהרמב"ם משמע
להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד מפני שבהשקאתם טרחה מרובה. אם השדה מטוננת 

 אין בהשקאתה טרחה רבה, ומותר להשקותה במועד.

מותרת אף  ]משיכת מים מאילן לאילן[הריטב"א בשיטת רש"י מחדש שהשקאה ללא טרחה 
 להרווחה.

 הלכה 

פוסק כרבי אליעזר בן יעקב שמותר למשוך מים מאילן לאילן  ]סי' תקלז סע' ז[השו"ע 
ואסור להשקות את כל השדה. הוא פוסק כפירושו של הרמב"ם שאם השדה מטוננת מותר 

 . השו"ע משמיט דין זרעים שלא שתו לפני המועד. ]עיין שער הציון אות כה[להשקות את כולה 


