Zoreah 2 – Watering the Lawn: Sukkos, Kiddush and Sprinkler Systems

1 – On Sukkos, we find it much easier for everyone to wash for
challah outside with buckets of water. The problem is the water then runs
from our deck to the grass below. Is that an issue on Shabbos and Yom Tov?
2 – My neighbors have kiddush in their grassy backyard every
Shabbos. They attract a large crowd and I find it disturbing to my Shabbos
quiet… I heard that it’s against Halacha to eat over grass on Shabbos. Does
this give me the right to shut down their weekly kiddush?
: מועד קטן דף ב.1
 רב יוסף, משום חורש: משום מאי מתרינן ביה? רבה אמר, המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת,אתמר
. האי נמי מרפויי ארעא, לרפויי ארעא-  מה דרכו של חורש, כוותי דידי מסתברא: אמר רבה.משום זורע:אמר
 אמר ליה אביי. הכא נמי מצמח פירא,  לצמוחי פירא-  מה דרכו של זורע, כוותי דידי מסתברא:אמר רב יוסף
: משום זורע לא? לרב יוסף קשיא, משום חורש אין: לדידך קשיא. ולרב יוסף קשיא, לדידך קשיא:לרבה
. קשיא... ? משום חורש לא,משום זורע אין
It was stated: one who weeds or one who waters seedlings on Shabbat, for what prohibited
labor do we forewarn him? Rabba said: plowing. Rav Yosef said: sowing. Rabba said:
According to my opinion it is reasonable. Just as the usual objective of plowing is to loosen
the earth, so too, this loosens the earth. Rav Yosef said: According to my opinion, it is
reasonable. Just as the usual objective of sowing is to cause the fruit to grow, here too causes
the fruit to grow. Abaye said to Rabba: According to your opinion, it is difficult, and
according to the opinion of Rav Yosef, it is difficult. Abaye explains: According to
your opinion, it is difficult: Is it true that for the plowing, yes, he is forewarned, but for
sowing, no, he is not forewarned? Similarly, according to the opinion of Rav Yosef,
it is difficult: Can it be that for the sowing, yes, he is forewarned, but for plowing, no, he is not
forewarned? … Indeed, it is difficult according to both.

 שלחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיף ג.2
 האוכלים בגנות אסורים ליטול ידיהם על העשבים שמשקים אותם אף על פי שאינם מכוונים פסיק רישיה...
: אבל מותר להטיל בהם מי רגלים או שאר משקים שאינם מצמיחין,הוא
 ולכן טוב להחמיר שלא לאכול בגנות אם ישתמש שם עם מים דבקושי יש ליזהר שלא יפלו שם מים )בית:הגה
(יוסף בשם סה"ת

 משנה ברורה אורח חיים סימן שלו.3
 וגם משום חורש שמרפיא, והמשקה את הזרעים חייב משום זורע דמועיל להצמיח- )כו( שמשקים אותן
:הקרקע ע"י הלחלוח
 דאי אפשר שלא יועיל לגדלם ואם אוכל בגינה שאינה שלו ולא של אדם האוהבו יש- )כז( פסיק רישא הוא
 והרבה פוסקים אוסרין גם בפ"ר דלא ניחא ליה,מתירין דס"ל כיון דפ"ר דלא ניחא ליה הוא שרי אף לכתחלה
: וכמבואר בסוף סימן ש"כ ע"ש,לכתחלה

-1-

 שמירת שבת כהלכתה פרק כו.4

. שבת דף יח.5
 ֲאָבל ֵאין נוְֹתִנין ִחִטּין...  פּוְֹתִקין ַמִים ַל ִגּיָנּה ֶעֶרב ַשָׁבּת ִעם ֲחֵשׁיָכה וִּמְתַמֵלּאת ְוהוֶֹלֶכת ׇכּל ַהיּוֹם כּוּלּוֹ:ָתּנוּ ַרָבַּנן
.ִמְפֵּני ֶשַׁמְּשַׁמַעת קוֹל:  ַמאי ַטְעָמא? ָאַמר ַרָבּה. ָהֵריַחִים ֶשׁל ַמִים ֶאָלּא ִבְּכֵדי ֶשִׁיָּטֲּחנוּ ִמְבּעוֹד יוֹםwְלתוֹ
The Sages taught: One may open a canal that passes adjacent to a garden on Shabbat eve at
nightfall, so that water will flow into a garden and continuously fills with water all Shabbos
long … However, one may not place wheat kernels into the water mill unless he does so in a
way so that they will be ground while it is still day on Friday. The Gemara asks: What is the
reason? Rabba said: Because it makes noise.
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