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 (3השקאה בחול המועד ) :דה סוגי

** 

 רקע

קבעה כלל  ]ב.[להשלמת דיני השקאה במועד נדלג לסוגיה בדף ד. הגמ' בריש פרקין 
שאסור לעשות מלאכה לצורך הרווחה, ומותר לעשות מלאכה למניעת הפסד, אבל טרחה 

סוגייתנו מתחדד המושג "טרחה יתירה", ויש הגבלה יתירה אסורה אף למניעת הפסד. ב
]שים לב: על פי פירושו של רש"י ד"ה נהרות המושכין מן נוספת בהיתר השקאה בחול המועד 

האגמים, קשה להבין את דברי הגמ'. רוב הראשונים מפרשים שתליית מחלוקת רבי יוחנן ורב אשי בדינו של 

אמר את דינו באגמים דלא פסקי. איני יודע לבאר את פירוש  ר' זירא מבוססת על מסקנת הגמ' שרבי זירא

 .רש"י[

 מקורות

 ד: "אבל לא ממי הגשמים וממי הקילון... הא בחדתי הא בעתיקי"-א. ד.
 ב. תוס' ד"ה בשלמא

 א: באלפס, "כדתנן משקין בית השלחין במועד ובשביעית... אבל עתיקי שרי"-רי"ף א.    
 למא מי קילון...", ד"ה הפסיקות, שתי, תנונמוקי יוסף ד"ה גמ', "בש    
 ריטב"א ד"ה שתי ערוגות ד"ה מדלין מים לירקות   

 ר"ן ד"ה אפילו ערוגה אחת    
 ג, ]מגיד משנה ה"א ד"ה נהרות[-ב, פ"ח הל' א-ג. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הל' א

 י, טו, יח[-ה ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק ט-ד. שו"ע סי' תקלז סע' א
 

ת ו ק ר י ל ם  י מ ן  י ל ד מ  , ת ו ג ו ר ע י  ת ש ה  " ד א  " ב ט י  ר
שתי ערוגות וכו'. פי' בבית השלהין היא וקמ"ל שגזרו השקאה בקילון אפילו בדבר מועט כגון זה 

 שאין בו טורח כהשקאה דשדה גדולה, משום דלא פלוג רבנן.
רחינן מדלין מים לירקות כדי לאכלן. פי' כדי לאכלן במועד דכל שהוא לצורך אוכל נפש מטרח ט

כל מה דאפשר ואפי' דש וקוצר וטוחן ואפי' בפרהסיא כדאיתא לקמן )י"ב ב'(, ומסתברא דהכא 
קמ"ל דכיון שעומדין וראויין לאכילה ועומדין לימכר מדלין להשקותן, ולא סוף דבר שזה ממש 

 צריך לאכלן דא"כ פשיטא.

 

ת ח א ה  ג ו ר ע ו  ל י פ א ה  " ד ן  "  ר

לא ידלה. פירוש ודוקא דעביד ליפותן אחר המועד אפילו ערוגה אחת חציה נמוך וחציה גבוה 
דמפסד לא פסדי ולצורך המועד לא עביד דלא בעי למיכל מיניהו במועדא. הלכך אף על גב 

 דטירחא זוטרא הוא אסור, כדאמרינן בסמוך.
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 הסבר הסוגיה

 ]משנה ב.[                          ."אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון"
 

בבור עמוק, וצריך לדלות את המים כדי שיהיה אפשר מי קילון הם מים המכונסים 
להשקות בהם. מי גשמים הם שלוליות וגבים וניתן להשקות בהם אף ללא שאיבת המים. 
לפיכך מקשה הגמ' מדוע אסור להשקות ממי גשמים והרי אין בהם טרחה יתירה. מתרץ רבי 

גשמים, גזרו חכמים מי יוחנן שכיוון שגם מי קילון וגם המים שבשלוליות ובגבים מקורם מ
שלוליות וגבים אטו מי קילון. רבי אשי מתרץ שחכמים אסרו מי גשמים מפני שבשעה שירד 
מפלס המים יצטרכו לדלות את המים. הנפקא מינה בין תירוצו של רבי יוחנן לבין תירוצו 
של רב אשי הוא במי גשמים שאין בהם חשש שמפלס המים ירד לרמה שיצטרכו לדלות את 

. לרבי יוחנן אסור להשקות במים אלו מפני הגזרה, ולרב אשי מותר להשקות במים המים
אלו. דינו של ר' זירא, שמותר להשקות בנהרות המושכים מים מן האגמים כיוון שהאגמים 

]על פי הסבר זה שבבבל אינם פוסקים, מהוה דוגמא לנפקא מינה שבין רבי יוחנן לבין רב אשי 

)כך מפורש בריטב"א ד"ה הני ים אם מפלס המים אינו יורד לרמה הדורשת שאיבה לסוגיה מותר להשקות באגמ

, ולדעתו מותר להשקות רק אם המים אינם פוסקים )פ"ח ה"א(. המגיד משנה מפרש אחרת בדעת הרמב"ם אגמי(

 .מהנהרות המושכים מן האגמים[

בריכה בסוגיה מתחדש שגם במקום שיש הפסד ואין טרחה יתירה, מותר להשקות רק מ
ואגם שאין חשש שיפסקו המים. לפיכך אסור להשקות מהפסיקות והבריכות, ומותר 
להשקות מבריכה הנוטפת מים משדה בית השלחין רק אם הבריכה עדיין מטפטפת ומקור 

 המים שלה לא פסק.

מביאה ברייתא האומרת שאסור להדלות מערוגה נמוכה להשקות ערוגה  ]ד.[הגמ' 
דלות מחצי ערוגה נמוכה לחצי ערוגה גבוהה. הברייתא מתירה גבוהה, ואסור אפילו לה

 להדלות מים רק כשמדלה לצורך אכילה במועד.

הראשונים מתקשים בהסבר הברייתא, מדוע אסור לדלות מים לערוגה גבוהה, והרי 
 בהדליית מים לערוגה אחת אין טרחה יתירה, ומותר לטרוח טרחה מועטת למניעת הפסד.

: "גזרו השקאה בקילון אפילו בדבר מועט כגון זה שאין שתי ערוגות[ ]ד"המבאר הריטב"א 
בו טורח כהשקאה דשדה גדולה, משום דלא פלוג רבנן". כיוון שבהשקאה בקילון יש טרחה 
מרובה, חכמים לא חילקו בין הדלייה לערוגה אחת לבין שאיבה לשדה שלם, וגזרו על 

 שניהם.

"א ומפרש: "ודוקא דעביד ליפותן אחר המועד חולק על הריטב ]ד"ה אפילו ערוגה[הר"ן 
דמפסד לא פסדי". מותר להדלות הדלייה שאין בה טרחה יתירה למניעת הפסד, והברייתא 

)ד"ה שתי ]כך משמע גם מרבינו יחיאל מפריס אוסרת רק במקרה שאין פסידא אלא מדלה ליפותם 

 .[ערוגות, דקא דלי דוולא(

מבאר: "דכל ענין זה נמסר לחכמים והם ראו שלא  תנו[]בנמוקי יוסף א: באלפס ד"ה הראב"ד 
כל הפנים שוים אלא לפי אבידתו התירו את טרחו וכך שיערו טורח מי קילון אינו ראוי 
לפסידת בית השלחין, וכן לא שוה פסידא דערוגה לטירחא דהדלאה דכיון דערוגה שבצדה 
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מבאר שיש התאמה בין  שותה תו לא הויא פסידא לאידך וטירחא יותר מפסידא". הראב"ד
רמת ההפסד לרמת הטרחה, במקום שיש הפסד גדול מאוד חכמים התירו אפילו טרחה רבה. 
בבית השלחין שיערו חכמים שההפסד אינו שקול לטרחה, ואסרו השקאה במי קילון. 
בערוגה יש הפסד מועט והטרחה בהדלייה מערוגה לערוגה אינו שקול להפסד, ולכן חכמים 

 אסרו. 

פוסק: "ערוגה שחציה נמוך וחציה גבוה לא ידלה ממקום נמוך ]פ"ח ה"ב[  הרמב"ם
להשקות מקום גבוה מפני שהוא טורח גדול", נראה לבאר שהרמב"ם סובר כריטב"א, 
שהדלייה מוגדרת כטורח גדול, ולכן כל הדלייה אסורה. לגבי השקאת בית השלחין פוסק 

ל לא בית המשקה, שאם לא ישקה בית : "משקין בית השלהין במועד אב]פ"ז ה"ב[הרמב"ם 
השלהין והיא הארץ הצמאה יפסדו כל האילנות שבה, וכשהוא משקה אותה לא ידלה 

מפני שהוא טורח גדול". הרמב"ם מגדיר שללא השקאת בית השלחין יפסדו כל … וישקה
האילנות שבה, ואף על פי כן אסור לטרוח טרחה יתירה, משמע שהרמב"ם חולק על 

 עתו טרחה יתירה אסורה אף במקום שיש הפסד גדול. הראב"ד, ולד

לדעת הריטב"א חכמים אסרו כל הדלייה בין הדליית מים שיש בה  טרחה מרובה ובין 
הדלייה שאין בה  טרחה מרובה. לדעת הר"ן חכמים אסרו רק הדלייה שיש בה טרחה 

חכמים מרובה, והדלייה שאין בה טרחה מרובה מותרת למניעת הפסד. הראב"ד סובר ש
שקללו את היחס בין הטרחה לבין ההפסד, ועל פי היחס בין שניהם קבעו את המותר 
והאסור במועד. מהרמב"ם משמע שהוא חולק על הראב"ד, ולדעתו חכמים אסור טרחה 

 יתירה ללא התחשבות בגודל ההפסד.

 סיכום

נת בסוגייתנו מתחדשות שלש הלכות בדין השקאה במועד, שתיים מהן משמעותיות להב
 גדרי טרחה יתירה למניעת הפסד:

אסור להשקות במים שיכולים להפסק, ויש חשש שיצטרך לדלותם, או לדלות ממקום 
 אחר.

נחלקו הראשונים בדין דלייה שאין בה טרחה מרובה. הריטב"א סובר שכל דלייה אסורה 
אפילו דלייה שאין בה טרחה מרובה. הר"ן סובר שאסור לדלות רק כשבדלייה יש טרחה 
מרובה. הראב"ד סובר שההיתר לטרוח במועד מותנה ביחס בין גודל הטרחה לבין גודל 

 ההפסד.

לצורך אכילה במועד מותר לטרוח אפילו טרחה מרובה, ולכן מותר להדלות מים לירקות 
 לאוכלם.

 הלכה

פוסק שאסור להשקות מנהרות המושכים מים מאגמים, כשיכול  ]סי' תקלז סע' ג[השו"ע 
 . ]כך מבואר במשנה ברורה סק"ט[ו הנהרות, למרות שהאגמים לא יפסקו להיות שיפסק
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פוסק שאסור להדלות מים מחציה הנמוך של ערוגה לחציה הגבוה, משמע  ]סע' ב[השו"ע 
 מדבריו שהוא מפרש כריטב"א, שאסור אף כשיש פסידא. 

נה פוסק שמותר לטרוח טרחה יתירה לצורך אכילת ירקות במועד. המש]סע' ד[ השו"ע 
מביא פרי מגדים שמתיר טרחה יתירה לצורך אוכל נפש ולא לצורך מכשירי  ]סקט"ו[ברורה 

 אוכל נפש. המשנה ברורה מוכיח מהרמב"ן שמותר אפילו לצורך מכשירי אוכל נפש. 

 


