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 רקע

יתנו אינה קשורה להלכות חול המועד אלא לגדרי מלאכות בשבת. נחזור לדף ב. סוגי
הגמ' דנה כיצד מגדירים תולדה, והאם ניתן לחייב על מעשה אחד שיש לו שתי אבות, שתי 
חטאות. כיוון שהסוגיה אינה קשורה להלכות חול המועד לא נכנס בה לעובי הקורה אלא 

 נלמד אותה מקופיא.

 מקורות

 שקה מים לזרעים... כלאים שדך לא"א. ב: "אתמר המנכש והמ
 ב. תוס' ד"ה קא

 ג. מאירי ד"ה המנכש בשבת
 

ת ב ש ב ש  כ נ מ ה ה  " ד י  ר י א  מ

המנכש בשבת חייב משום חורש והמשקה מים בשבת חייב משום זורע שהנכוש תולדת 
חורש וההשקאה תולדת זורע ואע"פ שהנכוש דומה לקצירה תדע שאין התלישה תולדה 

לדבר הנקצר אבל מי שקוצר לצורך הקרקע אין זה קוצר  של קצירה אלא במי שצריך
ומתוך שהוא מרפה את הארץ נקרא חורש ואע"פ שדומה גם כן לזריעה מצד שהוא 
מצמיח מ"מ אין לתולדה אחת אלא אב אחד אחר שאינו מכוין אלא לדבר אחד ואע"פ 
שהנמשך ממנו דומה לזריעה מ"מ המעשה דומה לחרישה אבל מלאכה הדומה לשתי 

לאכות והוא מכוין בה לשתיהן חייב בשתי חטאות בשוגג כגון שזימר כרמו והוא צריך מ
לעצים שנמצא שהוא מכוין להצמחת הכרם ולקצירת העצים ומפני זה חייב שתים משום 
נוטע ומשום קוצר ואם אינו צריך לעצים אינו חייב אלא משום נוטע עשה בדומה לזה 

ו חייב אלא אחת ויש בהן שהוא חייב שתים שתי מלאכות שהן מין אחד שבמלאכה אינ
והם הזורה והבורר והמרקד ששלשתן ממלאכה אחת ולא מנו כל אחת ואחת בפני עצמה 
אלא מפני שהיו כלן במשכן וכל מלאכה שהיתה במשכן נמנית בפני עצמה ומכאן אתה 

 למד להשוות שאין הדבר שוה לכל המלאכות ודברים אלו אינן מתבארין אלא במקומן.

 הסבר הסוגיה

"אתמר המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ביה רבה אמר משום 
 ]גמ' ב:[                                                     .חורש רב יוסף אמר משום זורע"

 

נחלקו רבה ורב יוסף האם מנכש ומשקה מים לזרעים תולדה של חורש או תולדה של 
ולדה נקבעת על שהם נחלקו בהגדרת תולדה, רב יוסף סובר שת ]ד"ה קא[זורע. מסביר התוס' 
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פי תכלית המלאכה. מטרת מנכש ומשקה מים לזרעים אינה לרכך את האדמה אלא לגרום 
לצמיחת הזרעים, ולכן מלאכות אלו תולדה של זורע. רבה סובר שתולדה אינה נקבעת על פי 
התכלית אלא על פי המעשה, מנכש ומשקה מים לזרעים עושים פעולה של ריכוך הקרקע, 

 תולדה של חורש. ולכן מלאכות אלו 

מסברא ניתן לחלק בין מנכש לבין משקה מים לזרעים. עיקר פעולת השקאה מיועדת 
להצמחת הזרעים, ולכן ניתן לומר שמעשה השקאה הוא מעשה של זריעה, אף שאין רואים 
בעינים את מעשה ההצמחה. ניכוש מיועד גם לשיפור הקרקע וגם לשיפור הצמיחה, ולכן 

 נים כדי להגדיר את טיב המעשה.אנו זקוקים למראה עי

ניתן לחלק בין ניכוש לבין השקאה חילוק נוסף. השקאה פועלת על הזרע בצורה ישירה, 
והיא מאפשרת את צמיחתו וגידולו, ניכוש אינו פועל על הצמח בצורה ישירה, אלא מסלק 
את העשבים השוטים המונעים מהזרע את המזון שהוא זקוק לו. ניכוש יוצר תשתית 

 יחת הזרע, והוא דומה לחרישה היוצרת את תשתית צמיחת הזרעים.לצמ

משמע שהוא מאמץ אחד מהחילוקים הללו, שהוא מונה ב[ -]הל' שבת פ"ח הל' אמהרמב"ם 
את דין מנכש בעיקרי אילנות במלאכת חרישה, ואת דין משקה צמחים ואילנות במלאכת 

 .]ד"ה המנכש בשבת[זריעה. כך מפורש גם במאירי 
 

מקשה מדוע רבה ורב יוסף אינם מחייבים גם משום חורש וגם משום זורע כשם הגמ' 
שרב כהנא מחייב זומר וצריך לעצים גם משום זורע וגם משום קוצר. הגמ' נשארת בקשיא. 

מבין שהגמ' דוחה את דברי רבה ורב יוסף ומנכש ומשקה מים לזרעים  ]לאוין עה[הסמ"ג 
 חייבים שתים.

חולק ולדעתו אין סתירה בין הפסקים. רב כהנא עוסק בפעולה  ת[]ד"ה המנכש בשבהמאירי 
אחת שיש לה שתי תכליות, ורבה ורב יוסף עוסקים בפעולה אחת עם תכלית אחת בלבד. 

אבל יש לו שתי מטרות, גם  –חיתוך ענפים מהעץ  –זומר וצריך לעצים עושה מעשה אחד 
מטרות הוא חייב גם על זורע וגם לצמיחה מחודשת וגם לשימוש בעצים, כיוון שיש לו שתי 

על קוצר. מנכש ומשקה עושים מעשה אחד עם תכלית אחת, ולכן לא ניתן לחייב אותם על 
 שתי מלאכות אלא רק על אחת.

 


