הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי 91430
טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004

מועד קט ד ד.
#ב ָ ִציר ִ ְֹת"?
מה היא מחלוקת התנאי בפירוש הפסוק )שמות לד:כא( " ֶ ָח ִרי ַ
על מה הפסוק מדבר?
במצות שביעית
בשבת בראשית

לר' עקיבא
לר' ישמעאל

ומה בא לחדש?
לאסור תוספת שביעית
2
להתיר קציר העומר

1

מדוע אי משקי בחול המועד במי גשמי ,והא משקי מנהרות המושכי מי מהאגמי?

לר' יוחנ
לרב אשי

מדוע אי משקי במי גשמי?
גזירה מי גשמי אטו מי קילו
4
מי גשמי עצמ מגיעי למי קילו

ומה הדי בנהרות וכו'?
אסור  דג ה בכלל הגזירה
5
מותר  דבה אי חשש הנ"ל

3

הא מותר להשקות בחול המועד מפסיקות ובריכות 6מי שנתמלאו מעיו"ט?

לרב פפא
לרב אשי

כשאי אמת המי
עוברת ביניה
7
אסור
אסור

כשעוברת אמת המי
ואי רוב העיר שותה ממנה
אסור
9
מותר

כשעוברת אמת המי
ורוב העיר שותה ממנה
8
מותר
מותר

 1דחריש וקציר דשביעית עצמה כבר כתוב שהוא אסור בשביעית ,ועל כרח שבא לחדש על תוספת.
 2קצירה דומיא דחרישה ,מה חרישה בכל מקו דינה שא מצא חרוש אי מצוה לחרוש  וא"כ לא מיירי
הפסוק בחרישה של מצוה ,ג קצירה על כרח שלא מדבר בקצירה של מצוה .וקצירת העומר תמיד היא
קצירה של מצוה ,דהא אפילו א מצא קצור צרי לקצור ולהביא ,ומזה למדנו שמה שצרי לשבות הוא
דוקא מקצירה שאינה של מצוה ,אבל קצירה של עומר דוחה שבת.
 3דמזה שמצינו שגזר ג במי גשמי אפי' בלי לחשוש שמא יגיעו לידי מי קילו ,ורק משו שלא יבואו
להתיר ג במי קילו ,א"כ ג בנהרות המושכי מי מ האגמי שייכת אותה גזירה שמא יבואו להתיר
במי קילו ואסור.
 4פי' ,בריכה הנעשית ממי גשמי בתחילה קל להשקות ממנה ,אול ככל שדולי ממנה עוד ועוד המי
נעשי עמוקי ,ויש טורח בדליית ממש כמו במי קילו לכ אסור.
 5דכיו שהנהרות מושכי את המי מ האגמי ,א"כ הג שהמי נחסרי ע"י ההשקאה מ"מ ה
מתמלאי כל הזמ ואי לחוש שמא יבואו לידי מי קילו דהיינו שיצטר לטרוח בדליית .ובהמש
העמידה הגמ' שמיירי באגמי שבבל שחשובי כמי שאינ פוסקי ואי ש חשש שמא ירד גובה
המי ויהיה טורח בדליית כמי קילו.
 6רש"י פירש :שה חדא מילתא .וברש"י כת"י פירש :פסיקות ה חריצי שאינ מתוקני כל כ לעבור
בה מי ,ובריכות ה גומות מתוקנות יפה.
 7כיו דעבידי דפסקי ויש לחוש שמא יטרח לדלות מי כדי להמשי את השקאתו.
 8דכיו שיכול להשקות רוב השדה מאמת המי ,א"כ המיעוט שנשאר יוכל להשקות מפסיקות ובריכות
בלא חשש ,אבל א אי רוב השדה שותה מאמת המי ,יש לחוש שמא יגמרו הפסיקות והברכות שמה
יצטר להשקות את רוב השדה ויטרח להביא מי מרחוק.
 9ואע"ג שלא תשתה השדה מ האמה ביו אחד ,מ"מ בכמה ימי היא תשתה ולכ אי לחוש שמא יבוא
לידי איסור להביא מאמת המי אחרת.
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מועד קט ד ד:
אליבא דר' אלעזר ב עזריה שאי עושי את האמה ג לא בשביעית מפני החששות דלהל,
מה הדי באופני אלו?

ר' זירא
ור' אבא
בר ממל

חד  +נראה כעודר
וחד  +מכשיר
4
שפתיה לזריעה

2

כשחופר ומגיעי המי אחריו
3
לסברא זו מותר
אסור

שזורק את העפר לבחו*
אסור
5
מותר

1

הא מותר לאד להכניס את הזבל שלו לתו -השדה ,או שנראה כמזבל שדהו בשביעית?

לתנא קמא
לר' מאיר

לעשות זבלו אוצר
עושה
7
אסור

6

לתנא קמא
לר' אלעזר ב"ע

היה כבר מעט זבל בשדה
מוסי עליו והול
8
אסור

 1והיינו שלא ממלא את העפר בצידי האמה ,אלא זורק אותו ומפזר אותו לרחוק דבכה"ג אי מציאות של
הכשרת אגפי לזריעה.
 2הגרע"א הסביר שהוא איסור של מראית העי  דהחופר נראה כעודר.
 3אי זה נראה כעודר מתי שהמי באי מיד וממלאי את מה שחפר ,דאינו דומה לעודר רגיל .אכ
אומרת הגמ' שאי אפשר לומר שזו הנפ"מ בי האמוראי הנ"ל ,כיו שג למ"ד שאמר משו שנראה
כעודר יש לו לחוש לטע שמכשיר אגפיה לזריעה ,ומטע זה יש לו לאסור .ולכ מסיקה הגמ' שלכו"ע
בכה"ג אסור.
 4תוס' )בד"ה מפני( בפירוש הראשו הסבירו ,שג כא הוא איסור של מראית עי דא שאינו מתכוו
לזרוע ש מ"מ אסור משו מראית העי שהרואי חושבי שלכ הוא מתכוו לזרוע את אגפיה.
ובתירוצ השני כתבו ,שחשוב עבודת קרקע ממש ,הג שלא מתכוו לכ ,דסו סו הוי פסיק רישיה
שמוכשרי אגפיה לזריעה.
 5והאי מ"ד ס"ל שלא שיי לחוש בכה"ג לנראה כעודר ,דסת עודר כשהוא מוציא את העפר נות אותו
במקומו ואילו זה זורקו ומפזרו.
 6דהיינו ערימה אחת גדולה במקו אחד ,וכיו שהוא במקו אחד הוא קל יותר מהיכא שעושה כמה
ערימות בשדה שאז יש לאסור א לא בתנאי מיוחדי שנתבארו במשנה בשביעית )פ"ג מ"ג( שנראה
כמזבל שדהו.
 7פי' ,אסור להשי כמות גדולה )של שלשי משפלות  שיעור מדה המבואר במשנה בשביעית( ,אא"כ
העמיק את המקו שנות בו את הזבל ג' טפחי או שהגביה אותו ג' טפחי ,שאז הוא מגדר את המקו
שעושה אותו לזבל ,אבל בלא זה יש לחוש שיוסי יוסי עד שיזבל את כל השדה כולה.
 8דג באופ זה כל פע שהוא מוציא הוא נראה כמזבל ,ולכ צרי להעמיק ג' טפחי או להגביה ג'
טפחי או שית אותו על הסלע שלא ראוי לזריעה ואינו מקו זיבול] .ודייקה הגמ' שחזינ שמתיר ר'
אלעזר ב עזריה לחפור שלשה טפחי בשביעית ,ומצד שני הוא אוסר במשנתנו לחפור את אמת המי.
ותירצה הגמ' ,דאו שמיירי שהעמיק כבר קוד שביעית ,או שזבלו מוכיח עליו[.

