בס"ד

מועד קטן ו) .נקודתיים( עד ז) .משנה(
ביאורים
איסור מלאכה בחוה"מ :הראשונים התחבטו בשאלת תוקף איסור מלאכה .מצד אחד הגמרא )חגיגה יח (.מביאה פסוקים ללימוד
האיסור )ומזה משמע שהאיסור הוא מהתורה( .מצד שני מצאנו שבמקום הפסד התירו חכמים לעבוד )ומזה משמע שהאיסור הוא מדרבנן(.
הרמב"ם )וראשונים נוספים( :האיסור הוא מדרבנן  -והפסוקים שמביאה הגמרא הינם אסמכתא בלבד.
הרמב"ן )וראשונים נוספים( :האיסור הוא מהתורה אבל התורה נתנה לחכמים את הזכות להחליט אילו מלאכות יהיו אסורות )התורה
נתנה לחכמים מעין צ'ק פתוח ולפיכך אחרי שחכמים החליטו שמלאכה מסויימת אסורה תוקף האיסור הוא מהתורה(.

ציטוט מהמשנה
בחוה"מ )שאז שכר הפועלים נמוך(:

שליחי ב"ד יוצאים לראות אם
עקרו את הכלאיים.

שני התאריכים של יציאת השליחים
ט"ו אדר )כמשנה בשקלים(  -על התבואה המוקדמת או על כלל הזרעים.
חוה"מ פסח )כמשנתינו(  -על התבואה המאוחרת או על ירקות

וכשהכלאיים
ניכרים
אף
יוצאים
קודם.

מעשי שליחי בית הדין

שיעור הכלאיים שחייבים לבטל:
אם מעורב  1/24זרע ממין אחר.

בראשונה :עוקרין ומשליכין לפני בהמתם של בעלי השדה) .ואז העבריינים היו מרוצים מאוד(

תקנה א' :עוקרין ומשליכין על הדרכים.
תקנה ב' :מפקירין את כל השדה.

)ואז העבריינים עדיין היו מרוצים(
)ואז אף עבריין לא היה מרוצה(

משנה
שדה בעל )שעקרונית אסורה(  -משיכת מים מאילן לאילן:
מח' נוספת של ראב"י וחכמים )בברייתא(:
שדה בעל  -זילוף מים
)ראב"י אוסר וחכמים מתירים(.

ראב"י :מותרת בתנאי שלא ישקה את כל השדה.
חכמים :מותר ללא הגבלה.
שדה שלחין )שעקרונית מותרת(  -זרעים שלא הושקו לפני החג )שדה יבשה(:

כולם מודים שמותר לזלף מים על שדה בעל:

ראב"י :אסור להשקותם )ושדה לחה שהתייבשה נחשבת כשדה שהושקתה(

בערב שביעית  -כדי שיצאו ירקות בשביעית.

חכמים :מותר להשקותם )על אף שאין בכך הפסד  -ולכן מותר גם לזלף מים על גינה(

בשביעית  -כדי שיצאו ירקות במוצאי שביעית.

משנה
אישות )בריה ללא עיניים( ועכברים במועד ובשביעית:
במטעי עצים:
מותר לצוד כרגיל) .כי ההפסד מרובה(
כששדה התבואה סמוכה למטעי עצים:
מותר לצוד בדרך הרגילה )שמא יצאו
משדה זו לזו(.

בשדה תבואה:
ת"ק :מותר לצוד כרגיל.
חכמים :מותר לצוד רק בשינוי) .כי ההפסד מועט(

תיקון פירצה בכותל גינתו:
במועד :מותר לתקן בדרך ארעי )ובכותל חצרו מותר לתקן כדרכו  -מחשש לגנבים(.
בשביעית :מותר לתקן אף כדרכו.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

ואם יש סכנה שהכותל יפול לרה"ר
מותר אפילו לסתור ולבנות.
ומותר גם לסתום חורי נמלים.
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