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 ויוצאין על הכלאים" :זט סוגיה

* 

 רקע

המשנה אומרת שבית דין שולחים שליחים לוודא שאין כלאים בשדות. נחלקו הראשונים 
 מהו החידוש בדין זה.

 מקורות

ם... שמנכשין שדותיהן התקינו שיהו מפקירין כל השדה ו: "ויוצאין אף על הכלאי-א. ו.
 כולה"

 ב. שקלים פ"א מ"א
 ג. רש"י ד"ה ואת מקואות המים

 נמוקי יוסף ב. ]למעלה[ "ויוצאין על הכלאים... אבל אאינך לא פרכינן"   
 תלמיד רבינו יחיאל מפריס ב. ד"ה ויוצאין על הכלאים   
 מאירי ב. ד"ה ויוצאין על הכלאים   
 רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הי"א   

 יז-כלאים פ"ב הל' טו        

 

ם י א ל כ ה ל  ע ן  י א צ ו י ו ה  " ד ס  י ר פ מ ל  א י ח י ו  נ י ב ר ד  י מ ל  ת

ויוצאין על הכלאים. שלוחי בית דין יוצאין בכרמים ובשדות לראות אם גדלו שם כלאים ויעקרו 
ת אין אסור ביציאתן, אותם, ועל יציאה ליכא ריבותא, דמילתא דפשיטא הוא ואפילו לדבר הרשו

ובעקירת העשבים נמי ליכא רבותא דאפילו בשבת לא חשיבא מלאכה להתחייב עליה דמקלקל הוא 
אלא הא אתא לאשמועינן דזמן יהציאתן הוי במועד ואין צריך לצאת קודם, ולהכי פריך עלה 

 בגמרא אלא על הכלאים במועד הוא דנפקינן מקמי הכי לא כו'.

 

י א צ ו י ו ה  " ד  . ב י  ר י א םמ י א ל כ ה ל  ע  ן 

ויוצאין על הכלאים פי' שולחין בית דין את שלוחיהן במועד לשכור פועלים לעיין בשדות אם 
נזרעו כלאים ויעקרום מיד ולא משום עקירה הוצרך להשמיענו היתר זה שהרי קלקול הוא הואיל 
ולא מצד שהם מרובים ביותר הוא עוקרם כדי להשיב היניקה על אפניה לנשארות אלא מחמת 

כלאים ואחר שאין בעקירה זו סרך ניכוש קלקול הוא ולא נאסר במועד אלא יציאה על העיון הוא ה
שהוצרך להתיר ואע"פ שבאחד באדר משמיעין על הכלאים ובחמשה עשר בו יוצאין לעקור פי' 
בגמ' שאין הדבר כן אלא בזרעים שנזרעו בבכיר אבל אותן שנתאחרה זריעתן אין הכלאים ניכרין 

 ו בניסן ויוצאין בפסח בחולו של מועד לעיין בהם וכן הלכה.בהם עד ט"
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 הסבר הסוגיה

 ]משנה ב.[                         ."ועושין כל צורכי הרבים... ויוצאין אף על הכלאים"
 

משנתנו אומרת שבחול המועד: "מתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים 
]פ"א הכלאים". במסכת שקלים ועושין כל צורכי הרבים ומציינין את הקברות ויוצאין אף על 

... מתקנין את הדרכים ואת ]באדר[משנה מקבילה למשנתנו: "בחמשה עשר בו  מ"א[
הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צרכי הרבים ומציינין את הקברות ויוצאין אף על 

מקשה על משנתנו האומרת שיוצאים על הכלאים בחול המועד, והרי  ]ו.[הכלאים". הגמ' 
במסכת שקלים מפורש שיוצאים בט"ו באדר? מתרצת הגמ' שיוצאים פעמיים, במשנה 

בט"ו באדר יוצאים על הבכירות, ובחול המועד פסח יוצאים על האפילות. מקשים 
הראשונים מדוע הגמ' שאלה רק על היציאה על הכלאים, ולא שאלה על שאר הדברים 

 המנויים במשנה?

שנה שאלה רק על יציאה על הכלאים מפני , שהמ]ד"ה ואת מקואות המים[מתרץ רש"י 
שבשאר המקרים לא קשה, שניתן לומר שיוצאים פעמיים, יוצאים לתקן את הדרכים לאחר 
סיום רוב הגשמים, וחוזרים ויוצאים לתיקון נוסף לתקן את הקלקולים שגרמו הגשמים של 

ים, שאם תחילת ניסן. הגמ' מקשה על יציאה על הכלאים מפני ששם לא שייך שיצאו פעמ
עקרו את הכלאים בט"ו באדר אין סיבה לצאת פעם שניה. מתרצת הגמ' שצריכים לצאת 

 פעם שניה מפי האפילות שלא צמחו בט"ו באדר.

וביתר ביאור בשיטה לתלמיד רבינו יחיאל  ]ב. באלפס ד"ה מתני' אין עושין[הנמוקי יוסף 
י בין יציאה על הכלאים לבין מסבירים שיש הבדל מהות ]ב. ד"ה ויוצאין על הכלאים[מפריס 

שאר המקרים, בתיקון הדרכים והרחובות עושים מלאכה האסורה במועד, ולכן מחדשת 
משנתנו שלצורך הרבים מותר לעשות מלאכות אלו. ביציאה על הכלאים אין מלאכה 
האסורה בחול המועד, שיציאה מותרת אף לדבר הרשות ועקירת העשבים היא מלאכת 

אין בה חיוב חטאת. לפיכך חייבים להסביר שמשנתנו באה להשמיע  מקלקל שאפילו בשבת
שחול המועד הוא זמן יציאה על הכלאים, ולכן מקשה הגמ' שזמן יציאה על הכלאים הוא 

 בט"ו באדר. 

חולק על הנמוקי יוסף ותלמיד רבינו יחיאל מפריס  ]ב. ד"ה ויוצאין על הכלאים[המאירי 
]כיוון שהוא אינו יכול לפרש את הגמ' ה האסורה במועד וסובר שיציאה על הכלאים היא מלאכ

. מסביר כפירוש הנמוקי יוסף ותלמיד רבינו יחיאל מפריס, הוא חייב לפרש את הגמ' כפירושו של רש"י[
המאירי: "ולא משום עקירה הוצרך להשמיענו היתר זה שהרי קלקול הוא... אלא יציאה על 

יציאה על הכלאים, שמותר לצאת בחול המועד, העיון הוא שהוצרך להתיר". החידוש בדין 
 למרות שיש טרחה רבה בעיון בזרעים ובירקות האם יש בהם כלאים.

אולי ניתן לבאר שהראשונים חולקים ביסוד דין מלאכה בחול המועד. הנמוקי יוסף 
ותלמיד רבינו יחיאל מפריס סוברים שאיסור מלאכה בחול המועד מבוסס על איסור מלאכה 

ם טוב, ולפיכך לדעתם לא יכולה להיות מלאכה המותרת מהתורה בשבת וביום בשבת וביו
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טוב ואסורה בחול המועד. המאירי סובר שאיסור מלאכה בחול המועד אינו קשור לאיסור 
מלאכה בשבת וביום טוב, אלא האיסור הוא לטרוח במועד. לפיכך לדעת המאירי יכולה 

]ניתן לומר שהנמוקי יוסף ותלמיד רבינו המועד  להיות מלאכה שאינה אסורה בשבת ואסורה בחול

יחיאל מפריס מודים למאירי, שרק מלאכות שיש בהן טרחה אסורות בחול המועד, אבל לדעתם לא יכולה 

 .להיות מלאכה שמותרת בשבת ואסורה בחול המועד[

 סיכום

 המשנה אומרת שיוצאים על הכלאים בחול המועד. נחלקו הראשונים בהסבר המשנה:

ירי מפרש שהמשנה מחדשת שמותר לצאת על הכלאים, ואין חוששים לטרחה שיש המא
 בחיפוש הכלאים.

הנמוקי יוסף ותלמיד רבינו יחיאל מפריס מפרשים שאין איסור ביציאה על הכלאים, 
 וחידוש המשנה אינו בהלכות חול המועד, אלא בזמן היציאה על הכלאים.


