
 

 

 

 

 

 סדרי עדיפויות בקינוח בצרור וחרס ועשבים 

)משום סכנה, שמקרע , ואין מקנח בחרס )המוקצה(רב הונא אמר: מקנח בצרור  (1) -היו לפניו צרור וחרס  )פ"ב א'(

 ורב חסדא אמר: מקנח בחרס, ואין מקנח בצרור.  (2). הבשר(

 , דמקנח בחרס ואין מקנח בצרור.שר()החלקים, ואינם מקרעים הבומבאר דמודה רב הונא באוגני כלים 

 (2). )ראה להלן(חד אמר: מקנח בצרור, ואין מקנח בעשבים  (1)רב חסדא ורב המנונא:  -היו לפניו צרור ועשבים 
 . )המוקצה(וחד אמר: מקנח בעשבים, ואין מקנח בצרור 

 ! ם בעשבים()משמע שאין מקנחיהמקנח בדבר שהאור שולטת בו, שיניו התחתונות נושרות  מיתיבי:

 . )לחין אין האש שולטת בהן ומותר(לא קשיא הא בלחין הא ביבשין  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

 .1השו"ע, כרב הונא, שמקנח בצרור. וכן פסק רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו צרור וחרס, במה מקנח

 ורבותינו. וכתב: דמאן דאסר לקנח בעשבים, שהעשבים לחים, וחותכין את הבשררש"י : פירש םקינוח בעשבי
מפרשים: משום תלישה. ואיני יודע מהו, דאי בעשבים מחוברין, מי איכא מאן דשרי?! וכמדומה אני דמוקמי לה 

אלא שימוש במחובר לקרקע, לא אסרו , שרי"ד. וביאר רי"ד וריא"זוכן ביארו  במחוברין, ומקנח בהן בחיבורן.
. וכן פסק 3, כמאן דאמר מקנח בעשביםמב"ם וריא"זר. ופסקו 2שהם קשים ,באילנות ובקנים וכיוצא בהן

 .4השו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיב(

א ... ד.  ּתָ ְ ש  ְרּכֶ י ַהּכַ ּנֵּ ִ ק ש  ּלֹא ְיַנּתֵּ ֶ ָנה ש  ּום ַסּכָ ּ חֹל, ִמש  ֶחֶרס, ֲאִפּלּו ּבַ ַח ּבְ ַעת(ָאסּור ְלַקּנֵּ ִפי ַטּבַ לּוִים ּבְ ַעִים ַהּתְ  . )פי' ַהּמֵּ
אֹ הָ  ה.  ַח ּבְ ָנה, ְמַקּנֵּ ּום ַסּכָ ּ א ִמש  יּכָ ם לֵּ ֲחָלִקים הֵּ יָון ּדַ כֵּ י ֶחֶרס ֲחָלִקים, ּדְ ת ְצרֹור ְוָאְזנֵּ ּבָ ַ ש  הּוא ָראּוי יּו ְלָפָניו ּבְ ֶ ֶזן ַהֶחֶרס ש 

 ִ ש  יבֵּ ם ַלִחים, ֲאָבל ּבִ ִבים ִאם הֵּ ֲעש ָ ַח ּבַ ִבים, ְיַקּנֵּ ִלי; ְצרֹור ַוֲעש ָ י ַהּכְ ִכין ְלַכסֹות ּבֹו ּפִ ים ּוְמַחּתְ ם ַחּדִ הֵּ ֶ י ש  נֵּ ִחין ִמּפְ ין ְמַקּנְ ים אֵּ
ר.  ש ָ  ֶאת ַהּבָ

ש  בִּ  ו.  ּמֵּ ּתַ ְ ּום ִמש  ּ ם; ּוִמש  ּלֹא ְיִזיזֵּ ֶ ִרים, ּוִבְלַבד ש  ם ְמֻחּבָ ִבים ַלִחים ֲאִפּלּו הֵּ ֲעש ָ ת ּבַ ּבָ ַ ש  ִחין ּבְ לֹא ָאְמרּו ְמַקּנְ א, ּדְ יּכָ ר לֵּ ְמֻחּבָ
ִאיָלן ֲאבָ  א ּבְ ֶיֶרק. ֶאּלָ  ל לֹא ּבְ

                                                

 רמב"ם )הל' שבת כו,ה(. רא"ש )סי' ב(. -מקורות . ה-דאו"ח שיב, . 1

 ב'.  כדאמר בפרק בכל מערבין, ל"ד . 2

וטלטול העשבים אינו טלטול שהן מחוברין, ואין חוששין שמא יתלוש העשבים בקינוחו, שדבר שאין מתכוין מותר. וכתב ריא"ז,  . 3
אינן ראויין ם יבשי ם. ואם היו העשביהרי זה אסור, שאי אפשר שלא יתלוש בקנוחו, שאם היו עשבים לחים ביותרונראה בעיניי 

 . ור שולטת בו שיניו נושרות, ומקנח בצרור ואינו מקנח בעשבים היבשיםלקינוח, שהמקנח בדבר שהא

וביאר המשנ"ב )ס"ק יט( שמש"כ השו"ע 'מקנחים בעשבים לחים אפילו הם מחוברים, ובלבד של יזיזם', היינו שלא ו. -האו"ח שיב, . 4
 רמב"ם )הל' שבת כו,ה(.  -ישמוט אותם ממקום חיבורם משום תלישה. מקורות 

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון 'ד
 ב"פ| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיעור הוצאת חרס 

רֹו  )קרש(כדי ליתן בין פצים  )שיעור הוצאתו(חרס  (1)משנה: )פ"ב א'(  )כשמסדרים קורות על הארץ, ויש חלל בין ַלֲחבֵּ

 . דברי רבי יהודה. אחד לחברו, מניחים שם חרס שלא יתעקמו, והוא שיעור מועט(

 . )להעביר בו גחלים בוערות ממקום למקום(ור רבי מאיר אומר: כדי לחתות בו את הא (2)

)הלוג מים, והוא שיעור מועט משיעורו של רבי מאיר; שכן כפי מסקנת הגמרא, רבי יוסי אומר: כדי לקבל בו רביעית  (3)

 . רבי מאיר דיבר על חרס גדול לחתות אש ממדורה גדולה(

 שיטות הראשונים

 א( כרבי יוסי, ששיעור הוצאת חרס, כדי לקבל בו רביעית.)הל' שבת יח,י הרמב"ם: פסק שיעור הוצאת חרס

 

 

 הדרן עלך המוציא יין

 

 פרק אמר רבי עקיבא

 עבודה זרהטומאת 

ם  )בעניין עבודה זרה( 5אמר רבי עקיבא: מניין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה, שנאמר משנה: )פ"ב א'( ְזרֵּ "ּתִ
א ּתֹאַמר )תרחיקם( מֹו ָדָוה צֵּ  מטמאה במשא, אף עבודה זרה מטמאה במשא. )=דוה(מה נדה  ";וֹ ל ּכְ

)שמהנה מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה, ונפל, אסור לבנותו  :)עבודה זרה, פרק כל הצלמים, מ"ז א'(התם  תנן

)שהיה חצי מקום הכותל של  שלו ושל עבודה זרה . כיצד יעשה? כונס לתוך שלו ד' אמות ובונה. היההעבודה זרה(

לפי  ,)המחצה שלו בלבד כלולה בארבע אמות שחייבוהו חכמים להיכנס בתוך שלו, נידון מחצה על מחצה ודה זרה(עב

 . שחייבוהו חכמים להרחיק משלו ד' אמות(

יֶתָך ְוָהִייָת חֵּ " 6, שנאמר)במגע ולא במשא(מטמאים כשרץ  (1) - )של הכותל(אבניו ועציו ועפריו  ָבה ֶאל ּבֵּ ֶרם )ְולֹא ָתִביא תֹועֵּ

מֹהוּ  ֶצּנּו  (ּכָ ּקְ ַ ש  ץ ּתְ ּקֵּ ַ ֶרם הּוא(ש  י חֵּ ַתֲעֶבּנּו ּכִ ב ּתְ מֹו ָדָוה"; (2)". )ְוַתעֵּ ם ּכְ ְזרֵּ מה נדה  רבי עקיבא אומר: כנדה, שנאמר "ּתִ
 .מטמאה במשא אף עבודה זרה ,)את אדם הנושאה(מטמאה במשא 

 )אבן אתקש לנדה. כי פליגי באבן מסמא  לא פליגי דמטמאה, דהא כולי עלמאאמר רבה: במשא ד (1) )פ"ב ב'(

                                                

א ּתֹאַמר . 5 מֹו ָדָוה צֵּ ם ּכְ ְזרֵּ ַכת ְזָהֶבָך ּתִ ת ַמּסֵּ ָך ְוֶאת ֲאֻפּדַ י ַכְסּפֶ ִסילֵּ אֶתם ֶאת ִצּפּוי ּפְ  לֹו. ישעיהו ל,כב: ְוִטּמֵּ

 דברים ז,כו.  . 6

 ת”בעזהשי

 פ”תש ד' סיון
 פ"ב| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

רבי עקיבא סבר  ;ששמוה על גבי יתידות וכלים תחתיה, ונדה או זב יושבים עליה, אע"פ שאינם מכבידים על הכלים, טמאים(
מה שרץ לא  ,מטמאה באבן מסמא. ורבנן סברי כשרץ , מה נדה מטמאה באבן מסמא, אף עבודה זרהכנדה

 מא. לא מטמאה באבן מס זרהאף עבודה  מטמא באבן מסמא,

 .)של הע"ז, שמטמאים רק במגע(למאי הלכתא איתקש לשרץ? למשמשיה  ולרבי עקיבא,

 ,נדה אינה לאברין ולוקשה רחמנא לנבלה! אין הכי נמי. אלא: מה ,לרבנן, למאי הלכתא איתקש לנדה? למשאו
 אינה לאברין.  אף עבודה זרה

רבי עקיבא סבר  פליגי דלא מטמאה. כי פליגי במשא;לא  למאכולי עאלעזר אמר: באבן מסמא ד ביור (2)
מטמאה במשא. ורבנן סברי כשרץ, מה שרץ לא מטמא במשא,  אף עבודה זרה מה נדה מטמאה במשא, ,כנדה

 אף ע"ז לא מטמאה במשא. 

? למשמשיה. ורבנן למאי הלכתא איתקש לנדה? )שאינו מטמא במשא(למאי הלכתא איתקש לשרץ  ורבי עקיבא
)אם נחתך אבר ממנה, מטמא במשא ובאוהל משום תורת אבר מן החי, אבל לא משום תורת אבר מן נדה אינה לאברים  מה

 לאברים. , אף עבודה זרה אינההנדה. ונפקא מינה דלא מטמא באבן מסמא(

ף א ,י נמי, אלא: מה נדה אינה לאבריןאין הכ י עקיבא, למאי הלכתא איתקש לנדה למשא, לוקשיה לנבלה!ורב
 עבודה זרה אינה לאברין. 

 שיטות הראשונים 

י סֹוְפִרים,  -ֻטְמַאת ֲעבֹוָדה ָזָרה )הל' שאר אבות הטומאות ו,א( " הרמב"ם: כתב מקור דין טומאת עבודה זרה ְברֵּ ִמּדִ
ֲהרּו..." )ברא תְֹכֶכם ְוִהּטַ ר ּבְ ֶ ָכר ֲאש  י ַהּנֵּ ש  ָלּה ֶרֶמז ִמן ַהּתֹוָרה: "ָהִסרּו ֶאת ֱאלֹהֵּ ְמָאה  שית לה,ב(.ְויֵּ ָעה ֲאבֹות ַהּטֻ ַאְרּבָ

ן  ּלָ ְך ָלּה. ְוֻטְמַאת ּכֻ ְתַנּסֵּ ּנִ ֶ ּה, ְוַיִין ש  ּלָ ֶ יָה, ְוִתְקרֶֹבת ש  ֶ ש  ּמְ ַ ּה: ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעְצָמּה, ּוְמש  ש  ּבָ יֶהם.יֵּ ְברֵּ  "ִמּדִ

עבודה זרה  ה זרה מ"א ב'()עבוד, דאפילו למאן דאמר תוספות וריטב"א: כתבו אבניו ועציו ועפריו מטמאים כשרץ
כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן ולכל עץ ועץ ולכל עפר  בירושלמיהא מוקי לה שנשתברה מאיליה מותרת, 

ברים יא ,שלא נאמר כן אלא בע"ז העשויה בתבנית בריהכתבו,  ובעל המאור והמאירי דהוי ע"ז שלימה. ,ועפר
מבואר, שהבית  הרמב"ם. ומדברי ע טומאה מהם בכךאין בו דין אברים להפקי ,שהוא ע"ז אבל בית ;בריםיא

 . 7אינו ע"ז, אלא משמש לע"ז שבתוכו, ולכן חומרתו שמטמא לאיברים, כדין משמשי ע"ז

וחכמים  בי עקיבאר שמחלוקת ,אלעזר ביכדעת ר הרמב"םרבינו חננאל ו: פסקו במה מטמאה עבודה זרה

 .8חכמים לקולא שאינה מטמאה במשאכפסקו דים באבן מסמא שאינה מטמאת. ובטומאת משא, ומו

                                                

תוספות )פ"ב ב', ד"ה  -ם בכך שמטמאים לאיברים. מאירי. מקורות והרמב"ם לשיטתו )ראה להלן(, שחידש שמשמשי ע"ז חמורי . 7
. ריטב"א )ד"ה היה(. בעל המאור )לד ב ברי"ף, ד"ה והא דבעי(. מאירי )פ"ב ב', ד"ה שמא, ועיי"ש באריכות בעוד מהלכים, אבניו(

 ודחייתם(.

 שאר אבות הטומאות ו,ב(. מב"ם )הל'ר -מקורות וטומאת ע"ז דרבנן היא.  ,דרבא משני בשינוייא דחיקי . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש ד' סיון
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י )הל' שאר אבות הטומאות ו,ג(: " הרמב"ם: כתב ומאת עבודה זרהקולת ט נֵּ ּה, ִמּפְ נּו ּבָ ְמאֹות ּדָ י ֲאבֹות ַהּטֻ ֻקּלֵּ ּכְ
ינֹו מְ  אֵּ ֶ ת, ש  א, ְוַכּמֵּ ָ ַמש ּ א ּבְ ינֹו ְמַטּמֵּ אֵּ ֶ ֶרץ, ש  ֶ ּ ש  ּו אֹוָתּה ּכַ יֶהם: ָעש  ְברֵּ ְמָאָתּה ִמּדִ ּטֻ ֶ יָנּה ש  אֵּ ֶ ה, ש  ּדָ ִית, ְוַכּנִ ַכּזַ א ּבְ א ֶאּלָ ַטּמֵּ

ָבִרים. ָאה ְלאֵּ  "ְמַטּמְ

. 9שלכולי עלמא משמשי עבודה זרה יש בהם רק טומאת מגע ולא משא ראשוניםהכתבו : משמשי עבודה זרה
י ֲעבֹוָדה ָזָרה " שחמורים מע"ז עצמה בכך שישנם לאיברים. וכתב,הרמב"ם אבל כתב  ֵּ ש  ּמְ ַ ל ְמש  ֶרץ:  -ּכָ ֶ ּ ש  ּכַ

יִ  ַכּזַ עּור ֻטְמָאָתן ּבְ ִ א. ְוש  ָ ַמש ּ ִאין ּבְ יָנן ְמַטּמְ ֲאִויר, ְואֵּ י ֶחֶרס ּבַ ע ּוְכלֵּ ַמּגָ ִלים ּבְ ִאין ָאָדם ְוכֵּ ת. ַוֲאִפּלּו ָקַצץ ְמַטּמְ
ִלי  ִית ִמן ַהּכְ ּזַ יָה ּכַ ֶ ש  ּמְ ַ ש  יָה יוֹ  -ִמּמְ ֶ ש  ּמְ ַ ְמש  ֶרץ; ְוֶזה חֶֹמר ּבִ ֶ ּ ש  א ּכַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעְצָמּה.ְמַטּמֵּ ר מֵּ ית ֲעבֹוָדה ָזָרה,  תֵּ ּובֵּ

ָציו ַוֲעָפרֹו  ין. -ֲאָבָניו ְועֵּ ִ ש  ּמְ ַ ש  ָכל ַהּמְ ע ּכְ ַמּגָ ִית ּבְ ַכּזַ ִאין ּבְ  10"ְמַטּמְ

 

                                                

. בעל המאור. וכתב אלא הא כדאיתא והא כדאיתא ,לא מדמינן להו אהדדי ,ומשמשיה גבי הדדי בודה זרהואף על גב דתני לה לע . 9
וכל שכן למאי דאסיקנא  .דסברא היא שאין משמשי עבודה זרה מטמאין כעבודה זרה ממש ודי להם שיהו טמאין כשרץריטב"א, 

  שאין ראוי לגזור במשמשין חומרא דע"ז עצמה. ,דטומאה זו אינה מדאורייתא אלא מדרבנן ,אבשילהי שמעת

 . בעל המאור )לד ב ברי"ף(. ריטב"א )פ"ב ב', ד"ה ולר"ע(.שאר אבות הטומאות ו,ה(רמב"ם )הל'  –מקורות  . 10
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