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מועד קט ד ו.
המוצא אבני מצויינות בסיד תחתיה טמא  ,הא ג ביניה טמא?
1

יש חורש ביניה
אי חורש ביניה

יש סיד ביניה
טמא
טמא

מועד קט ד ו:

סיד שפו על ראשיה ומפוזר
טהור
טמא

2

אי סיד ביניה כלל
טהור
טהור

הא מותר להשקות באופני דלהל?
להשקות שדה אילנות כולה ,שדה גריד

לר' אליעזר
ב יעקב
לחכמי  ר' מאיר

שדה סת  :אסור ,רק למשו מאיל לאיל מותר
4
שדה מטוננת )היתה לחה ויבשה( :מותר
מותר

3

זרעי שלא שתו
קוד המועד
5
אסור להשקות
מותר להשקות

הא מותר להרבי )השקאה מועטת( מקומות דלהל במועד ובשביעית?

גינה
שדה לב  תבואה

במועד
6
מותר
לחכמי  ר"מ :מותר
לר"א ב יעקב :אסור

בשביעית

מותר

 1ובזה אי חילוק בי אב אחת לשתי אבני ,דתחת כל אב טמא ,והנידו בשתי אבני הא ג
טמא ביניה.
 2כלומר ,שנראה שכאילו נית רק על ראשי האבני ומש נתפזר לכא ולכא .בזה יש חילוק,
דא יש חורש ביניה  דהיינו שנראה שחרשו ש ,שיש לתלות שע"י החרישה התפזר הסיד 
ביניה טהור ,או משו שהחרישה מטהרת ,דלא נשאר עצ כשעורה במקו אחד) ,ע' בתוס' ד"ה
אמר באור( .וא אי חורש ביניה שאי אפשר לתלות את פיזור הסיד בחרישה בודאי שנתנו
אותו מתחילה ש לש ציו ,בזה הדי שביניה טמא .והתוס' פירשו בעני אחר.
 3דאילנות עצמ נחשבי כשדה בית השלחי כיו שה זקוקי להרבה מי ,וא לא ישק יהיה
לו פסידא .אכ ההיתר הוא דוקא למשו מאיל לאיל  שכיו שמשקה רק את האילנות עצמ
חשוב כשדה בית השלחי ,אול אסור לעשות השקאה לכל השדה כולה ,כיו ששאר השדה שלא
במקו האילנות חשובה כשדה בית הבעל שאסור לטרוח בשבילה במועד.
 4דכיו שהיתה לחה קוד ועכשיו נתייבשה אפי' בשדה בית הבעל יש לה פסידא והתירו
להשקותה בחוה"מ.
 5דכיו שלא נתרגלו לשתות מי קוד המועד ,אפי' שזו שדה בית השלחי שבעיקרו מותר
להשקותה ,מ"מ אלו לא יהיה לה פסידא א לא ישק במועד.
 6רבינא התיר להרבי גינה הסמוכה לביתו שעי"ז הירקות שצומחי בה ימהרו לגדול ,ולמד זאת
דמזה שהתירו חכמי )היינו ר"מ( להשקות שדה גריד )שדה הבעל( במועד הג שאי ההשקיה הזו
מונעת הפסד אלא רק עושה אותה מאפילה לחריפה שתמהר לבשל פירותיה ,ה"ה גינה מותר
לטע זה.
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מועד קט ד ו:
הא מותר לצוד את האישות )חפרפרת( והעכברי משדות דלהל במועד ובשביעית?

לתנא קמא
לחכמי  ר' יהודה

משדה האיל
צד כדרכו
צד כדרכו

1

משדה הלב
צד כדרכו
2
צד שלא כדרכו

 1בגמ' מבואר דה"ה שדה הלב הסמו לשדה איל מותר כדרכו דשמא יצאו משדה הלב להזיק
לשדה האיל.
 2והטע שיש לאסור כדרכו בשביעית אפי' שאי זו לכאורה עבודת קרקע ,פירשו התוס' )בד"ה
צדי( משו שציר למיסקל אבני מתו שדהו כשמפנה את האישות.

