
 דף� מבט

  ה': בעזרת נלמד היום

 פב דף שבת

 משום  (=  בחרס  ולא  בצרור  מקנח  הונא  רב  לדעת  :(בשבת)  וחרס  צרור  לפניו  היו

 לקנח  ומותר  מוקצה).  משום  (=  בצרור  ולא  בחרס  מקנח  חסדא  רב  ולדעת  סכנה),

 חלקים  שהם  כיון  סכנה  בהם  אין  משום  הונא,  רב  לדעת  אף  (מחרס)  הכלים  באוגני

 הבשר. את קורעים ואינם

 מהם  אחד  לדעת  המנונא.  ורב  חסדא  רב  בזה  נחלקו  :(בשבת)  ועשבים  צרור  לפניו  היו

 מהם  אחד  ולדעת  הבשר.  את  וחותכים  לחים  שהם  משום  בעשבים,  ולא  בצרור  מקנח

 מוקצה. שהוא משום בצרור, ולא יזיזם) ולא לקרקע, מחוברים (כשהם בעשבים מקנח

 לחברו,  פצים  בין  ליתן  כדי  הוא  חרס  המוציא  של  שיעורו  יהודה  רבי  לדעת  משנה:

 כדי  חרס  חתיכת  שם  מניחים  ביניהם,  חלל  ויש  זה  על  זה  קרשים  כשמסדרים  כלומר

 גחלת  בו  לחתות  כדי  הוא  השיעור  מאיר  רבי  לדעת  יתעקמו.  שלא  החלל  את  למלא

 משקה. רביעית בו לקבל כדי יוסי רבי ולדעת בוערת.

 לחומה  יהפך  במצרים  שהבטחון  מצרים  במלך  הבוטחים  את  מקלל  ישעיה  הנביא 8

 ִמָּיקּוד  ֵאׁש  ַלְחּתֹות  ֶחֶרׂש  ִבְמִכָּתתֹו  ִיָּמֵצא  "ְולֹא  חרס,  כלי  כשברי  יהיו  ושבריה  הנשברת

 גחלים בו לחתות שאפשר שיעור אפילו יהיה לא שבשברים כלומר ,ִמֶּגֶבא" ַמִים ְוַלְחׂשֹף

  מהגומא. מים בו לדלות או

 רבי  של  משיעורו  גדול  יוסי  רבי  של  ששיעורו  משמע  שמהמשנה  מקשה  הגמרא  גמרא:

 ברביעית.  ששיעורו  אמר  יוסי  רבי  ואילו  לדבריו  שיעור  נתן  לא  מאיר  רבי  שהרי  מאיר,

 שדרך  משום  גדול,  מאיר  רבי  של  ששיעורו  משמע  הנ"ל  מהפסוק  זאת  ולעומת

 הראוי  שיעור  בחרס  יהיה  שלא  קיללם  שבהתחלה  כלומר  בדבריהם,  להוסיף  המקללים

 מגבא"  מים  "לחשוף  של  יותר  קטן  שיעור  שאפילו  הוסיף  ואח"כ  מיקוד"  "אש  בו  לחתות

 שהוא  גדולה  ממדורה  אש  לחתות  של  לשיעור  המשנה  שכוונת  מתרץ  אביי  בו.  יהיה  לא

 מים. רביעית בו לקבל הראוי מחרס גדול יותר שיעור

 יין המוציא עלך הדרן

 |135 | 

 052-342-4473 0527628377עיצוב והפקה: "אור הספר התורני" 

 עיצוב והפקה:

 052-7628377"אור הספר התורני" 

 להצטרפות:

mabatladaf18@gmail.com 

 )↓↓↓↓(המשך בדף הבא 



 דף� מבט

 האדם  את  (=  במשא  מטמאה  זרה  עבודה  -  עקיבא  רבי  אמר  משנה:  תשיעי.  פרק

 כנדה. בה) נגע שלא ואפילו הנושאה

 הכותל,  ונפל  ע"ז,  בו  שעובדים  בית  של  כקיר  גם  משמש  ביתו  כותל  שהיה  מי  גמרא:

 כיצד  הע"ז.  את  בזה  ומהנה  לע"ז  קיר  בונה  גם  הוא  כך  שע"י  משום  לבנותו  לו  אסור

 היה  ואם  הכותל.  את  שלו  השטח  בתוך  ובונה  הע"ז  מרשות  אמות  ד'  מרחיק  יעשה?

 צריך  והוא  לע"ז  שייך  הכותל  מקום  שחצי  אומרים  אנו  בשותפות,  הע"ז  ושל  שלו  הכותל

 אבניו  חכמים  לדעת  הכותל.  את  יבנה  ושם  אמות,  ד'  שלו  לתוך  והלאה  משם  להרחיק

 כנדה. במשא מטמאים עקיבא רבי ולדעת כשרץ, מטמאים הכותל של ועפריו ועציו

 על  יושבים  נדה  או  וזב  תחתיה,  כלים  ויש  יתדות  גבי  על  שמונחת  אבן  מסמא:  אבן 8

 הכלים  על  מכבידים  לא  והנדה  שהזב  למרות  האבן  שתחת  הכלים  נטמאו  האבן,  גבי

 שתחתיהם.

 לנדה, הוקשה היא שהרי במשא מטמאה ע"ז עקיבא לרבי ובין לחכמים בין :רבה לדעת

 ולדעת  כנדה,  -  מסמא  באבן  אף  מטמאה  ע"ז  עקיבא  רבי  שלדעת  היא  ומחלוקתם

 מסמא. באבן מטמא שאינו כשרץ - מסמא באבן מטמאה היא אין חכמים

 היא  ולרבנן  כשרץ,  מטמאים  ע"ז  שמשמשי  ללמדנו  לשרץ  הוקשה  אף  ע"ז  עקיבא  לרבי

 מסמא. אבן לגבי לא אבל כנדה, במשא מטמאה שהיא ללמדנו לנדה אף הוקשה

 ולא במשא שמטמאה לנבלה להקישה יכול הכתוב היה חכמים שלדעת מקשה הגמרא

 ומטמאה  כנדה  היא  אחד  שמצד  (ללמדנו  ושרץ  לנדה  הוקשה  היא  ומדוע  מסמא,  באבן

 שהיא  מתרצת  הגמרא  מסמא)?  באבן  מטמא  שאינו  כשרץ  היא  שני  ומצד  במשא

 אין  אבר  ממנה  נחתך  שאם  כלומר  לאברים,  אינה  שנדה  שכמו  ללמדנו  לנדה  הוקשה

 ע"ז  כך  מסמא,  באבן  מטמא  ואינו  החי  מן  אבר  משום  אלא  נדה  משום  מטמא  הוא

 ע"ז. טומאת מדין מטמאה אינה החוליה והתפרקה, חוליות חוליות העשויה

 שהיא סובר שר"ע אלא מסמא, באבן מטמאה לא שע"ז מודים כולם :אלעזר רבי ולדעת

 כשרץ. - במשא מטמאה אינה שהיא סוברים וחכמים כנדה, - במשא מטמאה
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