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מנחות ד� פה. 
הא� מלבד מה שחורשי� בשנה ראשונה ובשנה שניה קוד� זריעה, צרי� ג� לחרוש עוד הפע� 

בתחילת שנה שניה1, או לא? 
 

בשדה שאינה עבודה בשדה עבודה (חרושה) מאשתקד  
צרי% לא צרי% למשנתנו 
צרי% צרי% לברייתא 

 
 

מה ה� זמני שש התקופות? [תוד"ה וזורעה]. 
 

חו�  קי�   קציר  קור  חור�  זרע     
חצי תשרי עד לר"מ  

חצי כסליו  
חצי כסליו עד 
חצי שבט  

חצי שבט 
עד חצי ניס(  

חצי ניס( עד 
חצי סיו(  

חצי סיו( עד 
חצי אב  

חצי אב עד 
חצי תשרי  

אב אלול  סיו( תמוז  ניס( אייר  שבט אדר  כסליו טבת  תשרי חשו(  לר"י  
אלול תשרי  תמוז אב  אייר סיו(  אדר ניס(  טבת שבט  חשו( כסליו  לר"ש  

 
 

מה היא שיטת רש"י בבבא מציעא (קו:) בביאור "עד דאתו אריסי מדברא וקיימא כימה 
ארישייהו" (דהיינו, שעוברי! ח' שעות מאז שהתחיל לעלות מזל טלה)? [תוד"ה וזורעה]. 

 
לסו� עשר2  לסו� שמונה   לסו� שש   לסו� ארבע   לסו� שעתי�   עלות השחר  

 דגי          
טלה3    דגי         
שור  טלה     דגי       

 תאומי שור   טלה     דגי     
סרט(     תאומי שור   טלה     דגי   

מתחיל  
אריה 

מתחיל 
סרט(  

מתחיל 
  תאומי

מתחיל 
שור  

מתחיל 
טלה  

מתחיל 
  דגי

                                                            

1 כ% היא מצות המנחות, שלא להביא( משדות שזורעי בה שנה אחר שנה, אלא משדה שנרה 
שנה אחת וזורעה שנה שניה. והדר% היא שבשעת זריעה תמיד חורשי קוד זריעה, והנדו( כא( 

צרי% לחרוש ג"כ בתחילה שנה שניה.  
2 לשיטת רש"י זו השעה שרגילי הפועלי להכנס לאחר תשע שעות ביו קרוב לסו� העשירית, 

ואז נמצאת כימה שהוא זנב טלה מעל ראש הפועלי דהיינו באמצע הרקיע.  
3 לסו� שעה עשירית בחודש אדר, אחר שמונה שעות משהתחיל מזל טלה להעלות, אז זנבו נמצא 

  .באמצע השמי מעל ראש הפועלי
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מנחות ד� פה:  
מה היא שיטת תוס' בהנ"ל4? [תוד"ה וזורעה בעמ' א']. 

 
לסו� י"ב  לסו� עשר  לסו� שמונה   לסו� שש   לסו� ארבע   לסו� 

שעתי�  
עלות 

השחר  
דלי             

 דגי דלי            
טלה5    דגי דלי           
שור  טלה     דגי דלי         

 תאומי שור   טלה     דגי דלי       
סרט(     תאומי שור   טלה     דגי דלי     
מתחיל 
אריה 

מתחיל 
סרט(  

מתחיל 
  תאומי

מתחיל 
שור  

מתחיל 
טלה  

מתחיל 
  דגי

מתחיל 
דלי 

 
 
 

                                                            

4 תוס' הקשו על פירש"י, דאי( רואי כוכבי בשעה עשירית, ואי% נאמר שהפועלי רואי למזל 
כימה על ראש ויודעי שהגיע זמנ להכנס. ועוד שאי( דר% פועלי לחזור מעבודת כבר בשעה 
עשירית. ולכ( ה פירשו שמיירי בחודש שבט, שאז מזל כימה על ראשיה בסו� היו בשעה 

השתי עשרה, וכדלהל(.   
5 לסו� שעה שתי עשרה בחודש שבט, אחר שמונה שעות משהתחיל מזל טלה להעלות, אז זנבו 

  .נמצא באמצע השמי מעל ראש הפועלי


