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  .ב �ד מועד קט�

  ?לתנא דמתניתי� הא� משקי� שדה במועד ובשביעית

  

 שדה צמאה�בית השלחי�   
1

 שדה מיושבת�בעל בית ה 
2

 

ממעיי� שיצא בתחילה או לא יצא
3

  אי� משקי�  משקי� 

מי גשמי� ומי הקילו�
4

  אי� משקי�  אי� משקי�  

  

הא� מותר לעשות את האמה
5

כשלא היתה קוד�( בתחילה 
6

  ?ביעיתבמועד ובש) 

  

  בשביעית  במועד   

  אי� עושי�  אי� עושי�  אלעזר ב� עזריה' לר

  עושי�  אי� עושי�  לחכמי�

  

  ? ממעיי� שיצא בתחילה או לא יצא בתחילהלתנאי� דלהל� הא� משקי� בשדות אלו

  

   בית הבעל  בית השלחי�  

  משקי�  משקי�  מאיר' לר

משקי�  יהודה' לר
7

  אי� משקי�  

  אי� משקי� : י� שיצא בתחילהמעי  אלעזר ב� עזריה' לר
  משקי�: מעיי� שלא יצא בתחילה

  אי� משקי�

  

                                                           

1
 .כגו� שדה שנמצאת בהר שלא מספיק לה מי גשמי� וצרי� להשקותה כל הזמ� 
2

לא ,  וא� שא� ישקה אותו תהיה לו הרווחה שתצמיח תבואתה יותר.שמספיק לה מי גשמי� 
 .אלא רק שלא יהיה לו הפסד, וח במועד בשביל הרווחההתירו לטר

3
 ושלא יצא . היינו מעיי� שרק עתה מתחיל לנבוע ולא החזיק את דרכו עדיי�,שיצא בתחילה 

מעיי� שיצא בתחילה שאי� אגפיו ' והחידוש הוא דאפי.  היינו מעיי� נובע מזמ� מרובה,בתחילה
ואי� לחוש שמא יפלו ויבוא לתקנ� , פ� מותרבכל או, חזקי�)  הקרקע שסביבו�דהיינו צדדיו (

 .באיסור
4

ולא התירו , מי הקילו� ה� מי� הנמצאי� בבור עמוק ויש טירחא לדלות� ולהשקות בה� 
ד אחר "ומ, ל שגזרו מי גשמי� אטו מי קילו�"ד אחד ס"שמ.) ד� ד(לקמ� ' וע. טירחא כזו במועד

 .ש"ע, ח שיש בה� טורמי קילו�כל שמי גשמי� עצמ� נעשי� "ס
5

והטע� .  ומשדה לשדה�היינו חריצי� שעושי� בקרקע שבה� המי� הולכי� סביב השדה  
 .משו� שה� רוחב אמה ובגובה אמה,  אמהשנקראי�

6
וכגו� שנפלו אבני� או עפר לתו� האמה מותר לחוטטה . אול� לתק� את האמה במועד מותר 

 .ולהוציא�
7

 דמטע� זה אי� להעמיד בוודאות ,'ומבואר בגמ, ודוקא ממעיי� אבל לא ממי גשמי� ומי קילו� 
, )ממעיי�' אפי(מענו שאוסר להשקות את בית הבעל שדא� ש, אליעזר ב� יעקב' את משנתנו כר

בדר� טירחא דהיינו '  להשקות אפי�מ לא שמענו שאוסר במקו� פסידא דהיינו שדה בית הבעל "מ
, שמענו כ�, � שדה בית השלחי� שחרבהיהודה שאמר משקי' ורק מדברי ר. ממי גשמי� ומי קילו�

דא� נשארה (משמע שהיה לה מעיי� ועכשיו חרב ויצא מעיינה מחדש " שחרבה"דמזה שאמר 
  .רק אז מותר) חרובה ונעשית בורה אי� טע� להשקותה דהא אי� לה תקנה
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  :מועד קט� ד� ב

  ?משו� מה מתרי� ונענשי� על המלאכות דלהל� בשבת

  

  הזומר וצרי� לעצי�  המנכש והמשקה  

לרבה
1

   דכ� דמיו� מלאכתו�משו� קוצר    דמרפה את הקרקע כחורש�משו� חורש   

לרב יוס�
2

   דאזלינ� בתר המחשבה�משו� נוטע   יח הפירות כזורע דמצמ�משו� זורע  

  משו� נוטע ומשו� קוצר  משו� חורש ומשו� זורע לרב כהנא

  

  

                                                           

1
.  והמעשה גור� לרפות את הקרקע�ל לרבה דאזלינ� בתר המעשה "דס ,)ה קא"בד(' ביארו התוס 

  .ולא אזלינ� בתר המחשבה לצמח את הפירות
2

ולא בתר הדמיו� ,  דהיינו לצור� מה שעושה את זה�ל דאזלינ� בתר המחשבה שהיא העיקר "ס 
  .לאיזה מלאכה נדמית הקרקע אחר ההשקאה והניכוש


