
 

 

 

 

 

 שיעור הוצאת עצם זכוכית וצרור

רבי יהודה אומר: כדי לעשות ממנו חף.  (2). )כף(כדי לעשות תרווד  (1) - )שיעור הוצאתו(עצם  משנה: )פ"א א'(
 . . וקטן משל חכמים(1)שיני מנעולוכדמפרש עולא, חפי פותחת 

זכוכית  :)בתוספתא( תנא. (2גים וראשו חד)כמו מחט מעץ שיש לאורכדי לגרור בו ראש הכרכר  -זכוכית  (משנה: )המשך
 כדי לפצוע בה שתי נימין כאחת.  -

ר' אלעזר בר יעקב אומר: כדי לזרוק  (2). )להבריחו(כדי לזרוק בעוף  (1) -או אבן  )שבר אבן(צרור  (משנה: )המשך
 . )להבריחה. ולא בעוף(בבהמה 

רבי אלעזר בן  תניא:. וכמה שיעורו? ר זה בהכאתו()הבהמה בצרואמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: והוא שמרגשת בה 
 יעקב אומר: משקל עשרה זוז. 

 שיטות הראשונים

 )הל' שבת יח,יא( כחכמים, כדי לעשות חותם האגרת. הרמב"ם: פסק שיעור הוצאת אדמה

 )הל' שבת יח,יא( כחכמים, כדי לזבל כרישה. הרמב"ם: פסק שיעור הוצאת זבל וחול הדק

 .3)הל' שבת יח,ד( כדי לעשות קולמוס המגיע לראשי אצבעותיו הרמב"םפסק  :שיעור הוצאת קנה

 : פסק הרמב"ם )הל' שבת יח,יב( כתנא קמא, כדי לעשות תרווד.שיעור הוצאת עצם

)הל' שבת יח,יא( כרבי אלעזר בן יעקב, כדי לזרוק בבהמה ותרגיש, והוא  הרמב"ם: פסק שיעור הוצאת צרור אבן
  4משקל עשרה זוז.

  ול והוצאת אבנים של בית הכסאטלט

לרשות  בהוצאתן )או להתחייבזונין על לבי מדרשא. אמר להו: רבותי, אבנים של בית הכסא, שיעורן בכמה  )פ"א א'(

כזית, כאגוז, וכביצה. אמר להו: וכי  )שלוש אבנים(? אמרו לו: (5לקינוח משום כבוד הבריות לטלטלןהרבים, או להתיר 
 .מספרם וגודלם( מַשֶנה)ולא נמנו וגמרו מלוא היד  (ומסיק)?! )לבית הכסא(ניס יכ )מאזניים(טורטני 

 רבי יוסי אומר: כזית כאגוז וכביצה. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו: מלוא היד.  :)בתוספתא(תניא 

 

                                                

 ראה ביתר ביאור בערוך, ערך חף א.  . 1

 ראה הרחבה בערוך )ערך כרכד(.  . 2

אצבעותיו", כלומר מקום  ראשיהרמב"ם נקט "אצבעותיו". והסתפקה הגמרא קשר עליון או תחתון. ו לקשרילשון הברייתא "המגיע  . 3
 מפרשי הרמב"ם. . חיבור האצבעות לכף היד, דהיינו קשר עליון, שפסק לקולא שרק בשיעור גדול מתחייב

רמב"ם )הל' שבת יח,יא(.  –להבריחו, והוא שירגיש בה, ושיעורה משקל עשרה זוז. וצ"ב. מקורות  בעוףורבינו ירוחם כתב, כדי לזרוק  . 4
 נו ירוחם )תולדות אדם וחוה, נתיב יב, חלק יד(.רבי

 ואידי ואידי חד שיעורא הוא, דבמידי דחזי להו מיחייב על הוצאתו. רש"י.  . 5

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון 'ג
 "אפ| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

רבי  (1)וכמה שיעורן?  מותר להכניס לבית הכסא. (6)מתוקנות ואין בהן חידודיןשלוש אבנים מקורזלות  תנו רבנן:
 רבי יהודה אומר: כביצה.  (2)מאיר אומר: כאגוז. 

)רגבי אדמה הנפרכים, שאינם אמר רב יהודה: אבל לא את הפאייס. מאי פאייס? אמר ר' זירא: כרשיני בבלייתא 

 . ראויים לקינוח, ואסורים בטלטול(

, אלא כלאחר יד , משום שמשיר שערות()בלא שינויאמר רבא: אסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול 
 . )כלומר בשינוי, כגון שאוחז צרור בשתי אצבעותיו(

מכניס )שאם ישתיירו לו עכשיו, יוכל להשתמש בהם בהמשך השבת, אמר רבי ינאי: אם יש מקום קבוע לבית הכסא 

 . 7)בגודל רגל מדוכה של בשמים(מלוא היד. אם לאו, כהכרע מדוכה קטנה של בשמים  שם(

)על האבנים אמר ליה אביי לרב יוסף: ירדו עליה גשמים . )ראה להלן(אמר רב ששת: אם יש עליה עד, מותר 

 אמר ליה: אם היה רישומן ניכר מותר. ונשטשטשו, מהו?  המקורזלות(

)אם עלה שם להיפנות, מי חיישינן בעא מיניה רבה בר רב שילא מרב חסדא: מהו להעלותם אחריו לגג  )פ"א ב'(

 . (8רחא יתירתא או לאלטי

 אמר ליה: גדול כבוד הבריות, שדוחה את לא תעשה שבתורה. 

 שיטות הראשונים

רבינו  .9לטלטלן בחצר, ולהכניסן לבית הכסא ,אי נמי .להתחייב עליהןפירש,  רש"י: באיזה איסור עוסקת הסוגיא
ין להכניסן מכרמלית לרשות פירשו, לעני תוספותפירש, לעניין להעבירן בכרמלית יתר מד' אמות.  חננאל

 כתב שיש אומרים שרק בחצר התירו, ויש אומרים שאף מכרמלית לרשות היחיד. 10והרמ"אהיחיד. 

, הלכתא כדמסיק נמנו וגמרו מלוא היד. ורא"ש ,ר"ח, רי"ף, רמב"םפסקו : אבנים של בית הכסא שיעורן בכמה

 : מותר לאדם לטלטל 11כתב והראב"ןמלוא היד.  אפילו הן ארבע או חמש אבנים, ובין כולן רש"י ור"ןוביארו 

                                                

 ערוך )ערך מקורזלות(.  . 6

 פיסוק הקטע על פי פירוש רבינו חננאל ורי"ף. וראה להלן.  . 7

דאסור ליטול קיסם משלפניו, תיקשי לכולה שמעתין דשרי לטלטל אבנים  רש"י. כתבו תוספות )ד"ה מהו(: וקשה לר"י א"כ הא דפריך . 8
מקורזלות! ונראה לר"י דהכא מבעיא ליה משום דבית הכסא קרוב על הגג ויכול להכין שם מע"ש. ומהדר ליה דאפילו הכי שרי. 

א לא מצי פריך שדרכן היה ולהכי פריך ליה דאסור לטלטל קיסם משלפניו לפי שהיה יכול להזמין מאתמול. אבל אכולה שמעת
לפנות בשדה ובית הכסא רחוק, ולא אטרחוה רבנן להכניס שם מע"ש וגם אם יזמינם שמא יקחם אחר. עכ"ל. והשו"ע )או"ח שיב,א( 

 מותר.  -נקט כרש"י, שכתב: ואפילו להעלותם לגג עמו, דהוי טירחא יתירא 

מותר להכניס לבית . רש"י. ובמסכת סוכה )ל"ו ב'( פירש רש"י, על הוצאתו ואידי ואידי חד שיעורא הוא, דבמידי דחזי להו מיחייב . 9
וצ"ב  בתוך ארבע אמות, ובית כסא בשדה, ואינו מוקף מחיצות, ואין כאן אלא טלטול דרבנן, ומשום כבוד הבריות לא גזור. ,כסא

 כוונתו. 

ידן, אף שלהרבה פוסקים דינה ככרמלית, מכל מקום אין או"ח שיב,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק ח( שהעיקר כדעה שניה. ורשות הרבים ד . 10
 ר"ח )פ"א א', ד"ה זוז(. תוספות )סוכה ל"ו ב', ד"ה בשבת(.  –להקל. מקורות 

 שבת, סי' שנג.  . 11

 ת”בעזהשי

 פ”תש ג' סיון
 פ"א| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 . 12אבנים בשבת לקינוח אפילו גדולות, עד כמלוא היד שלוש

, כהכרע, היינו כשיעור רש"י: לפי פירוש אם יש מקום קבוע לבית הכסא, מלוא היד. אם לאו, כהכרע מדוכה קטנה

פירושו, אם אין מקום קבוע,  ורי"ף בינו חננאלר. ולפי 13המכריע, דהיינו כאגוז, שהוא גדול מכזית וקטן מכביצה

 . כרי"ףפסק  15והשו"ע. 14יכניס כשיעור הכרע מדוכה קטנה של בשמים

פירש דאדלעיל קאי, אם יש על המדוכה קינוח המעיד שעשויה לכך,  רש"י: אמר רב ששת אם יש עליה עד, מותר
ד כגון סמרטוטין, ומימרא באנפי נפשה היא, פירשו, ע ורי"ף ,והגאונים, רבינו חננאלמותר לטלטלה לקינוח. 

והכי קאמר: אם יש על האבן עד, מותר לטלטל ולקנח בה ואפילו היא כמלא היד, מפני שהיא כמזומנת 

אי ְלִקּנּוַח ִהיא כתב " והרמב"ם .16לקנוח ּדַ ּוַ ׁש ָעֶליָה ִטּנּוף, ׁשֶ ּיֵּ דֹוָלה -ֶאֶבן ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלּה ַוֲאִפּלּו ִהיא ּגְ " וכן פסק .ֻמּתָ
 . 17השו"ע

הוא המשך הנדון לעיל. ופשיט, אם רישומן של שאריות הצואה ניכר עדיין, היא לרש"י : ירדו עליה גשמים
פירשו, ירדו  ורמב"ם ,ור"ח, רי"ףמאוסה מלהשתמש בה לבשמים, ולא התבטל ממנה ייחוד לשימוש לקינוח. 

שמא יהא כסותר או טוחן. ופשיט, אם היה רישומן בקרקע, מי חיישינן  ונטבעוגשמים על האבנים המקורזלות 
 .18ניכר מותר. שאם מכיר מסביבות האבן שעדיין יש מי גשמים תחתיה, מותר שעדיין לא נתחברה כל כך האבן

 .19השו"ע וכן פסק

פירש, לא ימשמש  ורבינו חננאלפירש, משום השרת נימין.  רש"י: אסור למשמש בצרור בשבת אלא כלאחר יד
  21לפירושו. ראשונים. והסכימו 20, ונמצא בא לידי כתישה או טחינה)שלא ישרט בשרו(י להחליקן בצרורות כד

 

                                                

וכן ראה בפירוש רבינו חננאל שכתב במהלך הסוגיא: ופירוש דברי ר' ינאי, אם יש מקום קבוע לבית הכסא שנפנה בו, מטלטל לשם  . 12
 מלוא היד לקנח בהן.  כל אחדאבנים מקורזלות,  שלוש

והמילים מדוכה קטנה וכו' הם נושא חדש; והוא: דין מדוכה קטנה של בשמים )שהיא כלי שמלאכתו לאיסור(, שאם יש עליה עד  . 13
ים, וז"ל הרמב"ן: מותר לטלטלה. ודברי רב ששת מתייחסים להיתר טלטול מדוכה שהיא כלי שמלאכתו לאיסור. והקשו עליו הראשונ

וכמה הוא רחוק! חדא, שאין לשון הכרע נופל על זה, שלא נאמר כאן בדרך הכרעה! ועוד, שהיה לו לומר כדברי המכריע! ועוד, וכי 
דרכן של בני אדם לקנח עצמן במדוכה קטנה של בשמים דקאמרת אם יש עליה עד מותר?! ועוד, בלא עד נמי לישתרי שהרי כל 

 ך גופן ולצורך מקומן. הכלים ניטלין לצור

לפי פירוש זה, המילים מדוכה קטנה וכו' מתייחסות לנושא לעיל מיניה. וכתב רבינו חננאל: וראינו בתלמוד ארץ ישראל מלוא רגל  . 14
 מדוכה קטנה של בושם. וכן הביאו הרי"ף. 

 או"ח שיב,א.  . 15

: אם יש עליה עד מותר, פירשו רבינו עד כגון סמרטוט או פקולין... לשון הרמב"ן בביאור שיטת הגאונים. וכ"כ הריטב"א. ולשון ר"ח . 16
 והכי קאמר: אע"פ שקינח בה כבר, הרי הוא מותר ליטלה ולהתקנח בה. עכ"ל. 

 או"ח שיב,א.  . 17

 מאירי בביאור דבריהם )בסוף פ"א,א', בד"ה וגדולי הפוסקים(. וכתב: ואע"פ שהדברים זרים, צריכים אנו לכותבם.  . 18

 או"ח שיב,ב.  . 19

 והר"ן כתב, דמיחזי כמתקן מנא.  דהוה ליה כעין ממחק, ואסיקנא כיון דכלאחר יד הוא שרו ליה כי היכי דלא ליסתכן.כתב ריטב"א,  . 20

 תוספות )ד"ה אסור(. רא"ש )סי' א(. רמב"ן )ד"ה אסור(. ריטב"א )ד"ה אמר רבא(. ר"ן )חי' ד"ה אמר רבא(.  -מקורות  . 21

 ת”בעזהשי

 פ”תש ג' סיון
 פ"א| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיב(

י ִטְרָחא א.  ָהוֵּ ג ִעּמֹו ּדְ ַח, ַוֲאִפּלּו ְלַהֲעלֹוָתם ַלּגַ ל ֲאָבִנים ְלַקּנֵּ ירּו ְלַטְלטֵּ ִרּיֹות ִהּתִ בֹוד ַהּבְ ּום ּכְ ׁש לֹו  ִמׁשּ ּיֵּ ר. ּוִמי ׁשֶ ָרה, ֻמּתָ ְיתֵּ
ין לֹו ָמקֹום ָקבּוַע, ַמכְ  ד; ְוִאם אֵּ ַח ְמלֹא ַהּיָ א, ָיכֹול ְלַהְכִניס ִעּמֹו ֲאָבִנים ְלַקּנֵּ סֵּ ית ַהּכִ עּור ָמקֹום ְמֻיָחד ְלבֵּ ׁשִ ִניס ִעּמֹו ּכְ

ר ְלהַ  חּו ּבֹו, ֻמּתָ ּנְ ּקִ ֶאֶבן ׁשֶ ר ּבָ ה; ְוִאם ִנּכָ ר ּבּוְכָנא ְקַטּנָ ד, ֻמּתָ לֹא ַהּיָ ה ִמּמְ ם ַהְרּבֵּ ה, אֹו ֲאִפּלּו הֵּ דֹול ַהְרּבֵּ ְכִניסֹו ֲאִפּלּו הּוא ּגָ
ֶהן הּוְכנּו ְלָכְך. חּו ּבָ ּנְ ּקִ יָון ׁשֶ כֵּ ן ּדְ ּלָ  ִלּטֹל ּכֻ

ל ֲאָבִנים  הגה: ר ְלַטְלטֵּ ר ֻמּתָ ָחצֵּ ְוָקא ּבְ ׁש אֹוְמִרים ּדַ ֶרק ַהּמֹוִציא ַיִין יֵּ "י סֹוף ּפֶ ְרְמִלית ְוַר' ְירּוָחם ני"ב חי"ו ור"ן(. )ַרׁשִ ֲאִפּלּו ִמּכַ ׁש אֹוְמִרים ּדַ ְויֵּ
ירּוהּו.  ִרּיֹות ִהּתִ בֹוד ַהּבְ ּום ּכְ ָנן, ּוִמׁשּ ַרּבָ ינֹו ַרק ִאּסּור ּדְ י אֵּ ָהא ָנמֵּ י, ּדְ רֵּ י ׁשָ ִחיד ָנמֵּ כַ ִלְרׁשּות ָהּיָ הֹות ָמְרּדְ זּול ְוַהּגָ ֶרק לּוָלב ַהּגָ ֶרק )ּתֹוָספֹות ּפֶ י ּפֶ

ק(.   ַהּזֹורֵּ
ֶזה ִמׁשּ  ב.  ין ּבָ ַח ְואֵּ י ְלַקּנֵּ דֵּ ָלן ּכְ ר ִלּטְ ר, ֻמּתָ ּוָמן ִנּכָ עּו; ִאם ִרׁשּ ִמים ַעל ָהֲאָבִנים ְוִנְטּבְ ׁשָ ן. ִאם ָיְרדּו ּגְ ּום טֹוחֵּ ר ְולֹא ִמׁשּ  ּום סֹותֵּ
ְרפּוָאתוֹ  ז.  ינֹו ָיכֹול ִלְפנֹות, ׁשֶ ח, לֹא  ָהָיה ָצִריְך ִלְנָקָביו ְואֵּ ֶקב ִנְפּתָ ְצרֹור ְוַהּנֶ ם ּבִ ׁש ׁשָ מֵּ ַמׁשְ ּמְ ַעת ׁשֶ ּבַ ִפי ַהּטַ ׁש ּבְ מֵּ ְלַמׁשְ

ַרת נִ  ָ ּום ַהש ּ ד, ִמׁשּ ָכל ַהּיָ רֹור ּבְ ז ַהּצְ אֹוחֵּ ַהְינּו ׁשֶ חֹל, ּדְ ׁש ּבְ מֵּ ַמׁשְ ּמְ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ת ּכַ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ מֵּ ְלַאַחר ָיד, ְיַמׁשְ ׁש ּכִ מֵּ א ְמַמׁשְ יִמין, ֶאּלָ
ׁש.  מֵּ עֹוָתיו, ּוְמַמׁשְ י ֶאְצּבְ ּתֵּ ׁשְ רֹור ּבִ ֱאחֹז ַהּצְ ּיֶ ַהְינּו ׁשֶ  ּדְ

חֹל  ט.  רֹו, ֲאִפּלּו ּבַ ה ֲחבֵּ דֵּ י ּגּומֹות; ְוִאם ָהָיה ש ְ וּויֵּ א ָיבֹא ְלַאׁשְ ּמָ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ִניר ּבְ דֵּ ש ְ ׁש ִנירֹו ָאסּור ִלְפנֹות ּבִ ּדָ י ׁשֶ נֵּ ָאסּור ִמּפְ
ל.   ּוְמַקְלקֵּ

ית ֲא  י.  ָמקֹום ַהְמֻיָחד ְלבֵּ דֹות ּבְ ָ ש ּ יֶהם ּבַ ִבים ֲעלֵּ ב ָחלּול ְויֹוׁשְ ִמין מֹוׁשָ ִדין אֹוָתן ּכְ ַצּדְ ּמְ דֹולֹות ׁשֶ ָדן; ָבִנים ּגְ ר ְלַצּדְ א, ֻמּתָ סֵּ ַהּכִ
ִרּיֹות.  בֹוד ַהּבְ ּום ּכְ ָנן, ִמׁשּ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵּ ִבְנַין ֲעַראי הּוא לֹא ּגָ ב ּדְ  ְוַאף ַעל ּגַ

 השתמשות בעשבים ועציץ שזרעו בו 

נֹות בשדה ניר )פ"א ב'(  בשבת. מאי טעמא?  )שנחרשה חרישה ראשונה, ועומדת לזריעה(אמר רב הונא: אסור ִלּפָ
 חורש.  )תולדת(, ומיחייב משום ה()למקום גומא, ומשוה החריש, ושדא לתתאי )ממקום גבשושית(דילמא נקיט מעילאי 

)שאינו מתכוין לתלוש, וכרבי שמעון שהתיר דבר שעלו בו עשבים, מותר לקנח בה  )אבן קטנה(אמר ריש לקיש: צרור 

 . )שמקום גידולו הוא, אע"פ שהוא צרור ואינו עפר(, חייב חטאת )במתכוין(. והתולש ממנה בשבת שאינו מתכוין(

והניחו על גבי  )והרימו(, נימא בה מילתא: היה מונח על גבי קרקע, )עציץ נקוב שזרעו בו(אמר אביי: פרפיסא 
חייב משום  -והניחו על גבי קרקע  )והורידו(. היה מונח על גבי יתידות, )קוצר(מיחייב משום תולש  -יתידות 

 . )זורע(נוטע 

 שיטות הראשונים

, חייב לאו דוקא, אלא רש"י ותוספות: לדעת ב משום תולשהיה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יתידות, חיי
, רבינו חננאל והרמב"ם. ודעת 22איסורו דרבנן, דדמי לתולש. ולכן התירו להגביה צרור משום צורך קינוח

 . כרש"י ותוספותפסק  24והשו"ע. 23שאיסורו מן התורה

                                                

 ממש קאמר, לצורך היכי שרי רבנן איסור כרת וסקילה משום קינוח?! רש"י. דאי חייב .22

ן או כמו שוליים שיושב  . 23 ז"ל ר"ח: היה מונח ע"ג קרקע והניח ע"ג יתדות חייב משום תולש, כי כשזורעין אותו עושין לו מקום כמו ּכַ
שמניחו ע"ג יתדות הרי הוא מעבירו ממקום שמתחבר עליו שיעור שיניח ע"ג קרקע, ואפשר שהוא משרש שם ומתחבר לקרקע. וכיון 
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ית ביאר שהיא " והרמב"ם. זרעו בועציץ נקוב שהיא פרפיסא ביאר ש רש"י: באיזה עציץ מדובר -פרפיסא  ְבׁשּוׁשִ ּגַ
ִבים ּה ֲעש ָ ָעלּו ּבָ ָעָפר ׁשֶ ּלְ שבעציץ חרס נחשב כמחובר אף באינו נקוב. ורק בעץ בעי נקוב. ודעת  רש"ידעת ".ׁשֶ

פסק שיש לחוש  25והשו"עלהיפך, שדוקא בשל עץ חשוב כמחובר אף באינו נקוב. וחרס בעי נקוב.  תוספות
 .לשני הפירושים

צרור שעלו בו עשבים, מותר , כריש לקיש, שרי"ף, ראבי"ה, רא"ש, ורבינו ירוחם: פסקו צרור שעלו בו עשבים
 הביאו. 27והשו"ע. 26השמיטו והרמב"םו. לקנח ב

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיב(

יָנן ׁשֶ  ג.  ַח ּבֹו ְולֹא ַחְייׁשִ ר ְלַקּנֵּ ִבים, ֻמּתָ ָעלּו ּבֹו ֲעש ָ ן ְצרֹור ׁשֶ ּוֵּ ין ִמְתּכַ אֵּ ָדָבר ׁשֶ א ִאסּוָרא ּדְ יּכָ ְלׁשּו לֵּ ַאף ִאם ִיּתָ ְלׁשּו, ּדְ א ִיּתָ ּמָ
 הּוא. 

חַ  ד.  ִהיא ִנְפֶרֶכת. ָאסּור ְלַקּנֵּ יָנּה ְראּוָיה ְלִקּנּוַח ְלִפי ׁשֶ אֵּ י ׁשֶ נֵּ ַח ּבֹו, ִמּפְ ל ֶרֶגב ֲאָדָמה ְלַקּנֵּ חֹל, ִמׁשּ  לֹא ְיַטְלטֵּ ֶחֶרס, ֲאִפּלּו ּבַ ּום ּבְ
א  ּתָ ׁשְ ְרּכֶ י ַהּכַ ּנֵּ ק ׁשִ ּלֹא ְיַנּתֵּ ָנה ׁשֶ ַעת(. ַסּכָ ִפי ַטּבַ לּוִים ּבְ ַעִים ַהּתְ  )פי' ַהּמֵּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שלו(

ִבים)ָעִציץ  ח.  ם ֲעש ָ ּזֹוְרִעים ׁשָ ד ׁשֶ ַעל גַּ )ָערּוְך(,  (פי' ֲחִצי ּכַ לֹו מֵּ ּטְ ר ִמּלִ הֵּ ׁש ִלּזָ ינֹו ָנקּוב, יֵּ דֹות, ֲאִפּלּו אֵּ י ְיתֵּ ּבֵּ יחֹו ַעל ּגַ י ַקְרַקע ּוְלַהּנִ ּבֵּ
ל ֶחֶרס. ין ׁשֶ ץ ּבֵּ ל עֵּ הּוא ׁשֶ ין ׁשֶ ָכא, ּבֵּ  ..אֹו ִאיּפְ

 

                                                                                                                                                                         
ומתחייב משום תולש. אבל אם זרעו מעיקרא להניחו ע"ג יתדות, בזמן שמניחו ע"ג קרקע הרי הכינו במקום שמתחבר לקרקע ונמצא 

 חייב משום נוטע. עכ"ל. 

דאין בזה משום תלישה  ,על הארץ מותר ליטלודאפילו מונח  בירא ליהשמע מינה דס )השו"ע(, וכתב המג"א: ומדסתם. או"ח שיב,ג . 24
אלא איסורא דרבנן )דמיחזי כתולש(, ומשום כבוד הבריות לא גזרו כמש"כ רש"י ור"ן. וכן משמע בסימן שלו,ח עיי"ש )מובא להלן 

 רמב"ם -מקורות בסמוך(, דלא כהרמב"ם. והתולש עשבים מהצרור חייב לכולי עלמא. עכ"ל. וראה להלן סו"פ המצניע ובהערות. 
 )שבת ח,ד(. תוספות )ד"ה והניחו(.

וכתב בביה"ל )ד"ה אפילו אינו נקוב(: לכאורה הטעם דסבירא ליה דבנקוב יש איסור דאורייתא וכדעת הרמב"ם, לכך . או"ח שלו,ח . 25
, דמשמע אפילו דצרור שעלו בו עשבים מותר לקנח בו )או"ח שיב,ג(החמיר באינו נקוב עכ"פ מדרבנן; אבל א"כ לא היה לו לסתום 

להגביהו מן הארץ, דאין מתירין איסור דאורייתא בשביל זה! אלא ודאי דס"ל להמחבר שם כשיטת רש"י ותוספות שם, וכמש"כ 
המג"א שם. אלא הנכון כמו שכתב הגר"א דחשש לשיטת הסוברים דאחד מהני כלים אינו נקוב כנקוב דמיא, וחש לשני הפירושים. 

 ' שבת ח,ד(. רמב"ם )הל –מקורות עכ"ל. 

כו,ה( הל' שבת המגיד משנה כתב שאפשר שדעת הרמב"ם היא שההיתר הוא כשהצרור מונח על גבי יתידות. ונסמך על מה שהזכיר ) . 26
היה לפניו צרור וחרס, מקנח בצרור. ואע"פ שלא נזכר שם צרור שעלו בו עשבים, כיון שמונח ע"ג יתידות, אין איסור מחמת עשבים. 

דין פרפיסא שווה לדין צרור שעלו בו עשבים, והלכה כאביי ששאביי חולק על ריש לקיש, ו 'הגהות מים חיים'ב בשם וביד פשוטה כת
 שהוא בתרא. 

רי"ף )לד א בדפיו(. ראבי"ה )מסכת שבת, סי' רכד(. רא"ש )סי' ב(. רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה, נתיב יב,  -מקורות  או"ח שיב,ג. . 27
 חלק יג(.
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