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ָנה    ִמׁשְ

ָלִמים ֲאסּוִרין,  ל ַהּצְ   ּכָ
ָנה,  ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ ֵהן ֶנֱעָבִדין ּפַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ָידֹו:ֵאינֹו ָאסּור,  ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶ א ּכָ ל,     ֶאּלָ   ַמּקֵ
  אֹו ִצּפֹור, 
ּדּור.    אֹו ּכַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ָבר ל ּדָ ָידֹו ּכָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶ   .  ַאף ּכָ

   

ָמָרא    ּגְ

ָנה"ִאי ּדְ  ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ ַנן?  -  "ֶנֱעָבִדין ּפַ ַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

י יִ ָאַמר  ר יֹוֵסףַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ְצָחק ּבַ   : ַרּבִ
ָנה.  ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ י ֵמִאיר ָהיּו עֹוְבִדין אֹוָתּה ּפַ ל ַרּבִ ְמקֹומֹו ׁשֶ   ּבִ

ָחֵייׁש ְלִמיעּוָטא  י ֵמִאיר ּדְ ָאר ְמקֹומֹות, ַאּטּו אֹותֹו ָמקֹום.  -ְוַרּבִ ַזר ׁשְ   ּגָ
א  י ְלִמיעּוּטָ ָלא ָחְייׁשִ ַנן ּדְ ָאר ְמקֹומֹות ַאּטּו אֹותֹו ָמקֹום. לֹ  -ְוַרּבָ ְזרּו ׁשְ   א ּגָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ִנינּו.  ל ְמָלִכים ׁשָ ְרֵטי ׁשֶ ַאְנּדַ   ּבְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ִנינּו.   ַתח ְמִדיָנה ׁשָ   ּוְבעֹוְמִדין ַעל ּפֶ

  
הָאַמר   מא,א    : ַרּבָ

ָפִרים, ַמ  ל ּכְ ׁשֶ   ֲחלֹוֶקת ּבְ
ים  ַרּכִ ל ּכְ ׁשֶ ִרין.  -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  ְלנֹוי ָעְבִדי ְלהּו. 

  
ָאַמר ְלנֹוי ָקָעְבִדי ְלהּו?!  א ְלַמאן ּדְ   ְוִדְכָפִרים ִמי ִאיּכָ

אי ְלִמיְפְלִחיְנהּו ָעְבִדי ְלהּו!  ָפִרים ַוּדַ ּכְ   ּדִ
  

א ַמר:   ֶאּלָ ַמר ָהִכי ִאּתְ   ִאי ִאּתְ
הָאַמר    : ַרּבָ

ים,  ַרּכִ ל ּכְ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ָפִרים  ל ּכְ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּוִרים.   -ֲאָבל ּבְ   ּדִ

   
        
        
        
        

 רש"י

 מתני' 
   . בהנאה:אסורין כל הצלמים

. פילוט''א ובגמרא מפרש כדור
דהני ודאי נעבדין דמשום 
חשיבותא אשקלוה להנך חפצי 

   בידייהו:
  

  גמ' 
. מדלא קתני מ''ט דרבנן

וחכמים אומרים אינו נעבד 
אלא מי שיש בידו וכו' מכלל 

   דסבירא להו דנעבדים:
. כשהמלך מת עושין אנדרטי

צורתו בפתח השער לזכרון 
ר רבי מאיר דאגב והתם קאס

   חביבותא פלחי ליה:
בעומדין על פתח המדינה 

. בהנהו קאסר רבי מאיר שנינו
  דחשיבי להו:

. מי שרו מי איכא למ''ד וכו'
רבנן הא ודאי דכפרים 
למפלחינהו עבדי להו דבני כפר 

  לא עבדי לנוי:
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ָידֹו:, , , , אֹוְמִרים: ֵאיָנן ֲאסּוִרין ֲחָכִמים"וַ  ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶ א ּכָ ל,     ֶאּלָ   ַמּקֵ

  אֹו ִצּפֹור, 
ּדּור   ]."אֹו ּכַ

  
ל" ל.  -  "ַמּקֵ ַמּקֵ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ַחת ּכָ רֹוֶדה ֶאת ַעְצמֹו ּתַ   ׁשֶ

ִצּפֹור.  - "ִצּפֹור" ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ַחת ּכָ ּתֹוֵפׂש ֶאת ַעְצמֹו ּתַ   ׁשֶ
ּדּור" ַכּדּור.  -  "ּכַ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ַחת ּכָ ּתֹוֵפׂש ֶאת ַעְצמֹו ּתַ   ׁשֶ

  
ָנא:    ּתָ

  ַסִייף,   פּו ֲעֵליֶהן:"הֹוִסי
  ֲעָטָרה, 
ַעת"   . ַטּבַ

  
ָעְלָמא,  - "ַסִייף" ָרא ְסבּור: ִלְסִטים ּבְ   ֵמִעיּקָ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו.  ַחת ּכָ הֹוֵרג ֶאת ַעְצמֹו ּתַ   ּוְלַבּסֹוף ְסבּור: ׁשֶ
ָעְלָמא,  - "ֲעָטָרה" ִליֵלי ּבְ ֵדיל ּכְ ָרא ְסבּור: ּגָ   ֵמִעיּקָ

ֲעָטָרה ְלֶמֶלְך. ּוְלַבּסֹוף ְסבּור:    ּכַ
ַעת" ָעְלָמא,  - "ַטּבַ ְייָמא ּבְ ּתַ ָרא ְסבּור: ִאיׁשְ   ֵמִעיּקָ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ְלִמיָתה.  ַחת ּכָ חֹוֵתם ֶאת ַעְצמֹו ּתַ   ּוְלַבּסֹוף ְסבּור: ׁשֶ
  
  
  

 רש"י

. לשון גנאי תחת כל העולם כולו
  נקיט כלומר שרודה על כל:

. אומן שם לי (גדיל כלילי
. שליח עטרה): אישתיימא

  הנושא חותם המשלחו:
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ל ּדָ  ָידֹו ּכָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶ   . . . . ָבר"ַאף ּכָ
  

ָנא:    ּתָ
  "ֲאִפיּלּו ְצרֹור, 
  . ֲאִפיּלּו ֵקיָסם"

  
ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ

ָידֹו צֹוָאה  ַפׂש ּבְ   ַמהּו?  -ּתָ
  

י צֹוָאה,  יּה ּכִ ַאּפֵ י ָעְלָמא ִזילּו ּבְ   ִמי ָאְמִריַנן: ּכּוּלֵ
יְלָמא:    אֹו ּדִ

צֹוָאה?  י ָעְלָמא ּכְ י כּוּלֵ ַאּפֵ ִזיל ּבְ   הּוא ִמיהּו ּדְ
  
  יקּו.  ּתֵ 

   

 רש"י
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ָנה          ִמׁשְ

ְבֵרי ְצָלִמים  ִרין,  -ַהּמֹוֵצא ׁשִ   ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ
ְבִנית ֶרֶגל  ְבִנית ָיד אֹו תַּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין,  -ָמָצא תַּ

ֶהן ֶנֱעָבד ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ
   

ָמָרא    ּגְ
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ְבֵרי ֲעבֹוָדה זָ    ָרה. ֲאִפיּלּו ׁשִ
  

ַנן:    ְוָהֲאַנן ּתְ
ְבֵרי ְצָלִמים"   ! "ׁשִ

  
ְבֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ֲאִפיּלּו ׁשִ ין ּדַ   הּוא ַהּדִ

ָקָתֵני:  ְבֵרי ְצָלִמים"ְוָהא ּדְ ָקָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא: - "ׁשִ ּום ּדְ ְבִנית ֶרֶגל   ִמׁשּ ְבִנית ָיד תַּ    –"ָמָצא תַּ
  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין, 

ֵני ׁשֶ  ֶהן ֶנֱעָבד"ִמּפְ ּיֹוֵצא ּבָ   . ּכַ
  

ַנן:    ּתְ
ְבִנית ֶרֶגל  ְבִנית ָיד תַּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין,  - "ָמָצא תַּ

ּיֹוֵצא ּבֹו ֶנֱעָבד" ּכַ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ
אי?     ַאּמַ

ָבִרים ִניְנהּו!   מא,ב   ְוָהא ׁשְ
  

ָמּה  ְרּגְ מּוֵאלּתִ   : ׁשְ
ִסיָסן.   עֹוְמִדין ַעל ּבְ   ּבְ

   
  
  

 רש"י

 מתני' 
. טעמא מפרש הרי אלו מותרין

בגמ' דכי הוו שלימים ספק לא 
עבדום ואת''ל עבדום אימור 
בטלום לכך שיברום הוי ספק 

   ספיקא ולקולא:
. תבנית יד שכיוצא בהן נעבד

   לבדה הן עובדין:
  

  גמ' 
שברי  אמר שמואל אפילו

. לא תימא שברי עבודת כוכבים
צלמים דוקא משום דשמא לא 
עבדום מעולם אפי' כשהיו 
שלימין דאפי' שברי עבודת 
כוכבים שראינום שעבדוה 
כשהיתה שלימה מותרין דכיון 

   דנשברה שוב אין עובדין אותה:
. משום דקבעי למיתני סיפא כו'

דאי תנא עבודת כוכבים הוה 
ם אמינא דוקא עבודת כוכבי

דמצא תבנית יד או תבנית רגל 
דאסורה אבל צלמים אפי' 
תבנית יד שרי להכי תנא ברישא 
צלמים למימר דאע''ג דשמא לא 
עבדום אפ''ה לשבר חשוב כגון 
תבנית יד חיישינן וכשעומדין על 

  בסיסן כדמוקים ליה לקמן:
. על כנן מקום על בסיסן

המתוקן לה כיון דאותבינהו 
  התם ודאי פלחי להו:
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ַמר:    ִאּתְ

ָרה ֵמֵאיֶליָה:  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
י יֹוָחָנן   ָאַמר: ֲאסּוָרה.  ַרּבִ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶרת.  ַרּבִ   ָאַמר: מּוּתֶ
  
י יֹוָחָנן" ָלּה.  -ָאַמר: ֲאסּוָרה"  ַרּבִ ּטְ ָהא לֹא ּבִ   ּדְ
ן ָלִקיׁש " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶרת ַרּבִ יל ָלּה,    -" ָאַמר: מּוּתֶ ּטּוֵלי ְמַבּטֵ ָתָמא ּבַ   ִמּסְ

ְבָרא ַמְצָלה ֵליּה?!  ּה ָלא ַאְצָלה, ְלַההּוא ּגַ   ֵמיַמר ָאַמר: ִאיִהי ַנְפׁשָ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה  ן ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ֻרתֹות" ּפֹות ָיָדיו ּכְ י כַּ ּתֵ גֹון ּוׁשְ   , (שמואל א' ה, ד) 270"ְורֹאׁש ּדָ

ֵני ָדגֹון"ּוְכִתיב:  ן לֹא ִיְדְרכּו כֹהֲֹ   ! (שמואל א' ה, ה) 271"ַעל ּכֵ
  

ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאַמר לֹו: ִמׁשּ
ן,  -ָהָתם  ְפּתָ גֹון, ְועֹוְבִדין ֶאת ַהּמִ יִחין ֶאת ַהּדָ ּנִ ּמַ   ׁשֶ

ְפ  גֹון, ַוֲאָתא ֵאיִתיב ֵליּה ַעל ַהּמִ ֵריּה ְלּדָ ַבֵקיּה ִאיּסָ ָאְמִרי ָהִכי: ׁשְ ן. ּדְ   ּתָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ְבֵרי ְצָלִמים  ִרין" -"ַהּמֹוֵצא ׁשִ   . ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

ְבֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה'    ֲאסּוִרין!  -ָהא 'ׁשִ
  

ְבֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה  יָמא: ׁשִ   ֲאסּוִרין,  -ָלא ּתֵ
א ֵאיָמא: ָהא ְצָלִמים ַעְצָמן    ֲאסּוִרין,  -ֶאּלָ

י ֵמִאיר.  ַרּבִ   ּוְסָתָמא ּכְ
  

ַנן:  ַמע ְלהּו ְלַרּבָ י ֵמִאיר ִנׁשְ ַרּבִ י יֹוָחָנן, ִמּדְ   ְוַרּבִ
ִרין,  ְבֵרי ְצָלִמים מּוּתָ י ֵמִאיר: ְצָלִמים ֲאסּוִרין, ׁשִ   ָלאו ָאַמר ַרּבִ

ִרין.  ָבֶריָה מּוּתָ ַנן ֲעבֹוָדה ָזָרה ַנִמי: ִהיא ֲאסּוָרה ּוׁשְ   ְלַרּבָ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
  דּום, ֵאיַמר לֹא ֲעָבדּום, ֵאיַמר ֲעָב  -ָהָתם 

לּום,  ּטְ ְמֵצי לֹוַמר: ֲעָבדּום ֵאיַמר ּבִ   ְוִאם ּתִ
ָלּה?  ִבּטְ אי ֲעָבדּוָה, ִמי ֵייַמר ּדְ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוּדַ

אי  אי!  -ָהֵוי ָסֵפק, ּוַוּדַ   ְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

אי"?!    ְו"ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  : ְוָהַתְנָיא

ֵני יֹוָמן  ירֹות, ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ יַח ְמגּוָרה ְמֵלָאה ּפֵ ת, ְוִהּנִ ּמֵ ִנין" -"ָחֵבר ׁשֶ ֶחְזַקת ְמתּוּקָ   . ֲהֵרי ֵהן ּבְ
ִריְנהּו,  ְ ִריְנהּו ָסֵפק לֹא ַעׂשּ ְ אי ְטִביִלי, ָסֵפק ַעׂשּ ַוּדַ   ְוָהא ָהָכא ּדְ

אי!    ְוָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

אי הּוא, ָהָתם וַ  אי ּוַוּדַ   ּדַ
ִריְנהּו,  ְ אי ַעׂשּ ַוּדַ   ּדְ

י ֲחִניָנא חֹוָזָאה,  ְדַרּבִ   ּכִ
ָאַמר  י ֲחִניָנא חֹוָזָאהּדְ   : ַרּבִ

ַחת ָידֹו.  ן ִמּתַ ֵאינֹו ְמתּוּקָ ָבר ׁשֶ ֵאינֹו מֹוִציא ּדָ   ֲחָזָקה ַעל ָחֵבר ׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ָרא ָלא ְטִביִלי,    ֵמִעיּקָ

  ְוָסֵפק הּוא,  ָסֵפק
ּה,  ּלָ ּמֹוץ ׁשֶ בּוָאתֹו ּוַמְכִניָסּה ּבַ ָאַמר: ַמֲעִרים ָאָדם ַעל תְּ ֲעָיא ּדְ י אֹוׁשַ ְדַרּבִ   ּכִ
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 "ירש

. לא ידרכו כהני דגון על מפתן דגון
  אלמא חשיבי להו שברים:

   . בתמיה:משם ראיה
. לאו עבודת כוכבים שבורה התם

קחשיבי לה דאינהו סבור כיון שראו 
   אברים חשובין שלו על מפתן:

. גבורת שבקיה איסריה לדגון
ושררת הצלם עזבתו והלכה וישבה 
על מפתן איסריה שר שלו כמו 

ותא (בשחיטת חולין איסריה דעני
   בפרק כל הבשר (דף קה)):

. ואע''ג דאסר וסתמא כר''מ
בצלמים מודה בשבריהן: ומקשי' 
ולרבי יוחנן דקאמר הכא מודה ר''מ 
דשברי צלמים מותרין מדר''מ נשמע 
לרבנן דרבנן נמי שרו בשברי עבודת 
כוכבים דהא צלמים לרבי מאיר 
כעבודת כוכבים לרבנן נינהו 

לרבנן דכי היכי ומדר''מ נשמע 
דקאמר שברי צלמים מותרין ה''נ 
ודאי ס''ל לרבנן צלמים שיש בידן 
מקל או צפור דשבריהן מותרין 
וה''מ למימר מדרבנן נשמע לרבנן 
דהא אסרי צלמים שיש בידן מקל 
או צפור ומ''מ שבריהן מותרין והאי 
דלא קאמר הכי משום דלא חזינא 
בהדיא במתניתין דקא שרי שברי 

   מים שהן אסורין:אותן צל
   . לשון קושיא:לאו אמר ר''מ וכו'

. ספק להיתר וודאי הוי ספק וודאי
   אסור:

. שהוחזק אין ספק מוציא מידי ודאי
   תחלה לאיסור:

. כיון שאנו והא הכא דודאי טבילי
רואין שנגמרה מלאכתן ודאי 

   בחזקת טבל היו מיד:
. כי היכי התם ודאי וודאי הוא
ה''נ פשיטא דפשיטא לך שהיו טבל 

לך שעישרן החבר מיד שמוחזק 
   בכך:

. כי היכי ואב''א ספק וספק הוא
דמספקא לן אם עישרן אם לאו נמי 
מספקא לן אם היו מעולם טבל אם 
לאו דאע''ג דנגמרה מלאכתן השתא 
ונתמרחו בכרי איכא למימר לא באו 

   לכלל טבל מעולם:
. דהכניסה דעבד להו כרבי אושעיא

פני הבית ואע''ג במוץ שלה ולא ראה 
דטבל שלא ראה פני הבית מיתסר 
באכילת קבע והכא מחזקינן להו 
בחזקת מתוקנין ושרינן להו 
באכילת קבע אין כאן ספק מוציא 
מידי ודאי דאכילת קבע בדאורייתא 
לא אשכחינן ומדרבנן הוא דמיתסר 
והימנוה רבנן לחזקת חבר לתקנתא 
דידהו אבל אי הוה חזינן ליה 

ם שראו פני הבית דמרחינהו קוד
ובאו לכלל טבל לא נפקי תו מידי 

   ודאי עד דמעשרינהו קמן:
. לחצירו במוץ שלה ולא ומכניסה

ימרחנה בכרי בגורן שבשדה דמירוח 
הוא גמר מלאכה והכנסתו לבית 
הוא קובעתו למעשר לאסור בו 
אכילת עראי כדאמרינן בהשוכר את 
הפועלים (ב''מ דף פח.) וכיון 

ר מלאכה לא דהכניסה קודם גמ
קבעה ליה לכך וכי מהדר להו 
וממרח להו בתוך הבית לא מקבעי 
דפני הבית הוא דקבעי ולא תוך 
הבית כדיליף התם מואכלו בשעריך 
ואפילו מירחו בשדה והכניסו דרך 
גגות וקרפיפות אמרינן בברכות (דף 

   לה:) דלא מקבעי:
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ר.  ֲעׂשֵ ֶהְמּתֹו אֹוֶכֶלת ּוְפטּוָרה ִמן ַהּמַ ֵהא ּבְ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

אי"?!    ְו"ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  ְוָהַתְנָיא: 

י ְיה"ָאַמר    : ּוָדהַרּבִ
ְפָחתוֹ    מב,א ׁשִ ה ּבְ יָלה ֵנֶפל ַלּבֹור, ^ ַמֲעׂשֶ ִהטִּ ִריּמֹון ׁשֶ ל ֵמִציק ֶאָחד ּבְ   ׁשֶ

יץ ֵליַדע ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה.    ּוָבא ּכֵֹהן ְוִהּצִ
ה ִלְפֵני ֲחָכִמים ְוִטיֲהרּוהּו,    ּוָבא ַמֲעׂשֶ
ם" ן ׁשָ ֵלס ְמצּוּיִ ה ּוַבְרּדְ חּוְלּדָ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

יָלה ֵנֶפל, ְוָה  אי ִהּטִ ַוּדַ   א ָהָכא ּדְ
ָררּוהּו,  ָררּוהּו, ָסֵפק לֹא ּגְ   ָסֵפק ּגְ

אי!    ְוָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

יָלה ֵנֶפל ַלּבֹור,  יָמא: ִהּטִ   ָלא ּתֵ
ִמין ֵנֶפל ַלּבֹור.  יָלה ּכְ א ֵאיָמא: ִהּטִ   ֶאּלָ

  
  ָתֵני! ָק  "ֵליַדע ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה הּוא"ְוָהא 

  
יָלה,  יָלה, ִאם ֵנֶפל ִהּטִ   ָהִכי ָקָאַמר: ֵליַדע ִאם רּוַח ִהּפִ

יָלה,  ְמֵצי לֹוַמר: ֵנֶפל ִהּטִ   ְוִאם ּתִ
  ֵליַדע ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה. 

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ָררּוהּו.   אי ּגְ ם ַוּדַ ן ׁשָ ֵלס ְמצּוּיִ ה ּוַבְרּדְ חּוְלּדָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
   

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ְבִנית ֶרֶגל  ְבִנית ָיד, תַּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין,  -"ָמָצא תַּ
ֶהן ֶנֱעָבד" ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

אי?    ַאּמַ
ָבִרים ִניְנהּו!    ָהא ׁשְ

  
ָמּה  ְרּגְ מּוֵאלָהא ּתִ   : ׁשְ

ִסיָסן.  עֹוְמִדין ַעל ּבְ   ּבְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
לּ  -"ּגֹוי  ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ל ֲחֵברֹו. ְמַבטֵּ   ֹו, ׁשֶ

ָרֵאל  ל ּגֹוי" -ְוִיׂשְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   . ֵאינֹו ְמַבטֵּ
ָרה ֵמֵאֶליָה!  ּבְ תַּ ׁשְ ּנִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֱהֵוי ּכַ אי? ּתֶ   ַאּמַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָחָסּה.  ּפְ   ׁשֶ
  

ָחָסּה" ַמאי ָהֵוי?    ְוִכי "ּפְ
ַנן:    ְוָהא ּתְ

ּלֹ  י ׁשֶ ָחָסּה ַאף ַעל ּפִ ְטָלה""ּפְ ָרּה ּבָ   ! (עבודה זרה נג.) א ִחסְּ
  

ָחָסּה ּגֹוי,  ּפְ י ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ָרֵאל  ָחָסּה ִיׂשְ ְטָלה.  -ֲאָבל ּפְ   לֹא ּבָ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ָרֵאל  ָחָסּה ִיׂשְ י ּפְ ְטָלה.  -ְלעֹוָלם ּכִ   ַנִמי ּבָ
יל ָלּה  ּה ָלּה, ַוֲהַדר ְמַבּטֵ ְלָמא ַמְגּבַ ֵזָרה ּדִ א, ּגְ ָרֵאל, ֶאּלָ ַיד ִיׂשְ   , ְוָהֵוי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ

ָרֵאל  ַיד ִיׂשְ ֵטָלה ְלעֹוָלם.  -ְוָכל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ֵאיָנּה ּבְ
  

 רש"י

. כדי שתהא בהמתו אוכלת
להכי נקט בהמתו דמאכל 

ו קחשיב ליה אכילת בהמת
עראי וליכא אפילו איסורא 
דרבנן כדתנן במסכת פאה (פ''א 
מ''ו) מאכיל לבהמה לחיה 
ולעופות עד שימרח בכרי אלמא 
מאכל בהמה עראי קרי ליה 
דאילו גבי אדם אף על גב דלא 
נמרחו אסור לאכול קבע אלא 
עראי ולגבי לא ראה פני הבית 
נמי בהמתו שריא אבל איהו 

ן לאכול קבע אלא אסור מדרבנ
עראי אבל אי ראה פני הבית 
אפילו מאכל בהמה חייב 
במעשר דהא דתנן (דמאי פ''א 
מ''ג) הלוקח לזרע ולבהמה 

 פטור בדמאי תנינן לה:
. גברא אלמא וישראל מציק
   הוה:

. על שפת הבור לידע והציץ בו
   אם זכר:

. חכם ומורה הוראה הוה כהן
ונתכוין להורות לה ישיבת ימי 

   ה וימי טהרה:הטומא
   . בלשון ארמי אפא:ברדלס

. וכבר אכלוהו או מצוין שם
גררוהו לחור שלהן ולא איהל 

   כהן זה על המת:
. וספק ספיקא היא כמין נפל

דשמא לא נפל היה אלא שפיר 
   מלא רוח:

. ולא תשב לידע אם רוח הפילה
עליו ימי טומאה וטהרה אם נפל 

   הפילה:
 . ואם יראהואם תמצי לומר וכו'

שהוא נפל עדיין יציץ אם זכר 
   אם נקבה:

. שחזקתן בכך והא ודאי גררוהו
   ודאי הוא:

. בין ששניהן שלו ושל חבירו
עובדין ליראה אחת בין שזה 
עובד לפעור וזה למרקוליס והא 
דעבודת כוכבים מותרת ע''י 
ביטול נפקא לקמן (נב.) מנין 
לעובד כוכבים שפוסל עבודת 

   כוכבים וכו':
ה עליה ישראל . הכשפחסה

בפטיש עד שנתמעכה צורתה 
אבל לא חיסרה כלום הלכך לא 

   בטיל:
. גבי עובד כוכבים פחסה והתנן

   אע''ג וכו':
. הני מילי פחסה עובד כוכבים

   דגלי דעתיה ומבזי ומבטל לה:
. דלא אבל פחסה ישראל לא

דמי לעבודת כוכבים שנשתברה 
מאליה דהתם אמר איהי נפשה 

הכא קסבר לא מצלה וכו' אבל 
עובד כוכבים לא קפדא עבודת 

   כוכבים אפחיסה:
ורבא אמר לעולם כי פחסה 

   . הוי ביטול מעליא:ישראל נמי
. רבנן גזור דכל ביטול אלא

ישראל לאו ביטול גזירה דלמא 
מגבה לה וקני לה בהגבהה דכל 
דבר הפקר כגון מציאה נקנית 

   בהגבהה:
. וטעונה אין לה בטלה עולמית

נן בפרק [ר''י] גניזה כדילפי
  (לקמן נב.) מושם בסתר:
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  ֵאיִתיֵביּה: 
ָרִכים ְוַטְרֵטיאֹות  ֶהן ּדְ ה ּבָ ְרקּוִליס, ְוִחיּפָ ֵהִביא ֲאָבִנים ִמן ַהּמַ רֹות,  -"ּגֹוי ׁשֶ   מּותָּ

ֵהִביא ֲא  ָרֵאל ׁשֶ ָרִכים ְוַטְרֵטיאֹות ְוִיׂשְ ֶהן ּדְ ה ּבָ ְרקּוִליס ְוִחיּפָ   . ֲאסּורֹות" –ָבִנים ִמן ַהּמַ
ָרה ֵמֵאֶליָה!  ּבְ תַּ ׁשְ ּנִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֱהֵוי ּכַ אי? ּתֶ   ַאּמַ

  
ְדָרָבא.   ָהָכא ַנִמי ּכִ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ה ֲעבֹוָדה ָזָרה: יּפָ ִ ׁשּ     "ּגֹוי ׁשֶ
יּפוּ  ִרין.  -ֶייָה ְלָצְרּכֹו: ִהיא, ְוׁשִ   מּותָּ

ּה:   ֲאסּוָרה,  -ִהיא     ְלָצְרּכָ
יּפּוֶייָה  ִרין.  -ׁשִ   מּותָּ

ה ֲעבֹוָדה ָזָרה:  יּפָ ִ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ   ְוִיׂשְ
יּפּוֶייָה  ּה: ִהיא ְוׁשִ ין ְלָצְרּכָ ין ְלָצְרּכֹו ּבֵ   . ֲאסּוִרין" -ּבֵ

ָרה ֵמֵא  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֱהֵוי ּכַ אי? ּתֶ   ֶליָה! ַאּמַ
  

ְדָרָבא.    ָהָכא ַנִמי ּכִ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, 
ם.  יל ַלּיָ   אֹו ַמטִּ

ה ֶזֶבל,    ָאְמרּו לֹו: ַאף ִהיא ַנֲעׂשָ

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם"ּוְכִתיב:  ק ּבְ   ."(דברים יג, יח) 272"לֹא ִיְדּבַ
יֱהֵוי כַּ  אי? ּתֶ ָרה ֵמֵאֶליָה! ַאּמַ ּבְ תַּ ׁשְ ּנִ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ

  
ְדָרָבא.   ָהָכא ַנִמי ּכִ

  
  ֵאיִתיֵביּה:

ן ָיִסיָאן" י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרקֹון, ְוֹראׁשֹו ָחתּוְך,    ָמָצא צּוַרת ּדְ

ָרֵאל ֲחָתכֹו  ר,  -ָסֵפק ּגֹוי ֲחָתכֹו ָסֵפק ִיׂשְ   מּותָּ
ָרֵאל ֲחָתכֹו  אי ִיׂשְ   . סּור"ָא  –ַוּדַ

ָרה ֵמֵאֶליָה!  ּבְ תַּ ׁשְ ּנִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֱהֵוי ּכַ אי? ּתֶ   ַאּמַ
  

ְדָרָבא.    ָהָכא ַנִמי ּכִ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִמים,  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ַאף לֹא ְיָרקֹות ּבִ
ֶרת ֲעֵליֶהן" יה נֹוׁשֶ ִבּיָ ַהּנְ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

ֲעבוֹ  יֱהֵוי ּכַ אי? ּתֶ ָרה ֵמֵאֶליָה! ַאּמַ ּבְ תַּ ׁשְ ּנִ   ָדה ָזָרה ׁשֶ
  

יֶמת.   ר ֲעבֹוָדה ָזָרה ַקּיֶ ִעיּקַ אֵני ָהָתם, ּדְ   ׁשָ
  

יֶמת,   מב,ב  ר ֲעבֹוָדה ָזָרה ַקּיֶ ִעיּקַ ין, ּדְ יּפּוּיִ   ְוָהא ׁשִ
ִרין"!  יּפּוֶייָה מּוּתָ ּה ִהיא ֲאסּוָרה ְוׁשִ   ְוָקָתֵני: "ְלָצְרּכָ

  
ֵריּה  ַע ַר ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   ָאַמר:  ב ְיהֹוׁשֻ

ִדיָלָתּה.  ֶרְך ּגְ ֵטָלה ּדֶ ֵאין ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
  

ן ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ׁש  ל ֶהְקּדֵ רֹאׁש ָהִאיָלן ׁשֶ ּבְ   לֹא ֶנֱהִנין, ְולֹא מֹוֲעִלין.  -"ֵקן ׁשֶ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְר  272 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ּבֶ

 רש"י

. יש עכו''ם שעובדין מרקוליס
לגל של אבנים וקורין לה 
מרקוליס וכל הבא זורק לה אבן 

  והיא עבודתה:
. שהרי ביטלו העובד מותרת

   כוכבים שסתר לגל:
. דלמא מגבה לה לכולה כדרבא

מרקוליס ברישא והדר מבטל 
   ליה וסותרו:

אין להסיק . שצריך לשפלצרכו
   בשפאיה:

. דהא היא ושפאיה מותרין
בטלה עובד כוכבים ששיפה 

   [לצרכו]:
   . ליפותה:לצרכה

. דמיזרק זריק ושפאיה מותרין
   להו ולא פלח להו:

. ישראל ששיפה עבודת כוכבים
של עובד כוכבים דאי של ישראל 
אפי' שיפה נמי עובד כוכבים 
היא ושפאיה אסורין דעבודת 

או בת בטולי כוכבים דישראל ל
   היא:

. הך דשיפה ישראל לצרכו תיהוי
כעבודת כוכבים שנשתברה 

   מאליה:
. המוצא שוחק וזורה לרוח

   עבודת כוכבים של מתכת:
. אמרו לו אף היא נעשית זבל

כלומר הוא מתכוין לאבדה שלא 
יהנה ישראל ממנה וגם עתה 
יהנה ישראל ממנה שהרי 
השחקים נעשים זבל ונאמר לא 

   מאומה:ידבק בידך 
. סתמא לעבודת צורת דרקון

כוכבים כדתנן במתניתין (דף 
   מב:):

. והוי ספק עובד כוכבים חתכו
   ביטול:

. ולא הוי ספק ישראל חתכו
   ביטול:

. דתלינן בעובד כוכבים מותר
דהא ספק ספיקא הוא ושמא 

   לא נעבד מעולם:
. מתני' קתני אף לא ירקות

זורעין תחתיה של אשירה 
גשמים שהצל ירקות בימות ה

קשה להן וכן צל אילן קשה להן 
ואין נהנה ממנה אבל לא בימות 
החמה שהצל יפה להן ונמצא 
נהנה מאשירה. כל אשירה אילן 

   הוא:
רבי יוסי אומר אף לא ירקות 

. לפי שהנבייה בימות הגשמים
נושרת על הירקות והוה לזבל 
ונמצא בעל הירק נהנה מן 
האשירה. נבייה הן העלין 

מן האילן בימות הנושרין 
   הגשמים:

. דעיקר עבודת כוכבים קיימת
האילן לא בטל הלכך נבייה 

  הנושרת ממנה אסורה:
. זה דרכה כל דרך גדילתה

השנה להשיר עלין שלה ולגדל 
אחרים אבל שפאן עובד כוכבים 

   דעתו לבטלן ולהשליכן:
   . דאסור מדרבנן:לא נהנין

. אם נהנה לא מעל ולא מועלין
חייב קרבן מדאורייתא שית

  מעילה לקמן מפרש טעמא:
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ָרה  ל ֲאׁשֵ ּה ׁשֶ רֹאׁשָ יז -ּבְ ָקֶנה" ַיתִּ   . (מעילה יג:) ּבְ
ְך:  ְעּתָ   ָקא ָסְלָקא ּדַ

ֶהן, ְוָקָתֵני:  ָתה ּבָ ּנּו ֵעִצים ְוִקיּנְ ְבָרה ִמּמֶ ׁשָ גֹון ׁשֶ ָקֶנה"ּכְ יז ּבְ   ! "ַיתִּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ֶהן.  ָתה ּבָ ַאְייֵתי ֵעִצים ֵמָעְלָמא, ְוִקיּנְ גֹון ּדְ   ּכְ

  
ָקָתֵני גַּ  ְיָקא ַנִמי, ּדְ ׁש: ּדַ י ֶהְקּדֵ   , "לֹא ֶנֱהִנין ְולֹא מֹוֲעִלין"ּבֵ

ׁש:  י ֶהְקּדֵ ּבֵ ָקָתֵני ּגַ ַאְייֵתי ֵעִצים ֵמָעְלָמא, ַהְיינּו ּדְ ָלָמא: ּדְ ׁשְ   , "לֹא ֶנֱהִנין ְולֹא מֹוֲעִלין"ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
ַנן,  – "לֹא ֶנֱהִנין" ַרּבָ   ִמּדְ

אֹוַרְייָתא,  - "ְולֹא מֹוֲעִלין"   ִמּדְ
ָה  י. ּדְ יׁשִ   א לֹא ַקּדִ

ֶהן  ָתה ּבָ ּנּו ְוִקיּנְ ְבָרה ֵעִצים ִמּמֶ ָ ׁשּ : ׁשֶ א ִאי ָאְמַרּתְ אי  - ֶאּלָ י! "לֹא מֹוֲעִלין"ַאּמַ יׁשִ   ? ָהא ַקּדִ
  

  ִמיֵדי ִאיְרָיא?! 
אן ָעְסִקיַנן,  -ָהָכא  ִאין ְלַאַחר ִמּכָ ִגיּדּוִלין ַהּבָ   ּבְ

ִגיּדּוִלי   ן. ְוָקא ָסַבר: ֵאין ְמִעיָלה ּבְ
  
הוּ וְ  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

יז"ַמאי    ? "ַיתִּ
ֶאְפרֹוִחין.  יז ּבְ   ַיתִּ

  
י ַיֲעקֹבָאַמר ֵליּה  ֲחִליָפאלְ  ַרּבִ ר ּתַ י ִיְרְמָיה ּבַ   :ַרּבִ

אן ְוָכאן  ֶאְפרֹוִחין ּכָ ָרּה ְלָך: ּבְ ִרין,  -ַאְסּבְ   מּוּתָ
אן ְוָכאן  ֵביִצים ּכָ   ֲאסּוִרין.  -ּבְ

  
יַמר ָא    : ַרב ַאׁשִ

ן  ִריִכין ְלִאּמָ ּצְ מּו.  - ְוֶאְפרֹוִחין ׁשֶ ֵביִצים ּדָ   ּכְ
  
        

 רש"י

. ישליך עצי הקנה יתיז בקנה
במקל מן האילן וישרפנה ויהנה 
מהם ולא יעלה על האשירה 
ויטלם דאם כן נמצא משתמש 
באשירה במקום סולם וזו היא 

  הנאה ממנו מן האשירה:
. וישרוף עצי וקתני יתיז בקנה

הקנה אלמא עבודת כוכבים 
   ת:שנשתברה מאליה מותר

. מדרבנן דלמא אתו לא נהנין
לאיתהנויי מעצי האילן דהקדש 
גופיה ובאשירה לא גזור משום 

   דבדילי מינה:
. כלומר מהא לא מידי איריא

תסייעיה לר' יוחנן לעולם 
בשקינתה בעצי הקדש גופו 

   ומשום הכי לא מועלין:
. באילן אחר דבגידולין הבאין

שהוקדש עסקי' והוא לא 
קסבר האי הקדיש אלא אילן ו

תנא אין מעילה בגידולין 
ומדרבנן הוא דאסירי וגבי 
אשירה נמי בשקינתה בעצי 
אשירה עצמן וקתני יתיז כריש 

   לקיש:
. מהדר ורבי אבהו א''ר יוחנן

לתרוצי לתיובתיה בשינויא 
אחרינא לעולם לא תוקמה 
בשינויא דחיקא דאייתי עצים 
מעלמא ואפילו הכי לא תילף 

דת מיניה היתר שברי עבו
כוכבים דהא דקתני יתיז בקנה 
אאפרוחין קאי לא אעצים 
ואיצטריך לאשמועינן דלא 
גזרינן התזת קנה שמא יעלה 
דרך האילן ורישא בעצים 
וקסבר אין מעילה בגידולין וגלי 
אהקדש דאסור מדרבנן וכ''ש 
לאשירה דמדאורייתא נמי 
אסירא תוספת יותר מעיקרה 
כדתנן במתני' גידעו ופיסלו 

כוכבים והחליף נוטל לעבודת 
מה שהחליף והשאר מותר והא 
דלא ערבינהו משום דלא מצי 
למיתני ליה ולא מועלין 
באשירה דהא לא שייכא בה דין 
מעילה וסיפא באפרוחין וגלי 
באשירה וה''ה להקדש וקסבר 

   אין מעילה בגידולין:
. מתני' אליבא דר' אסברה לך

   יוחנן:
. בין בהקדש בין כאן וכאן

ותרין דאין צריכין באשירה מ
   לאילן:

. בביצים כאן וכאן אסור
שצריכין לאילן וגזור בה רבנן 

  כעל אילן עצמו:
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ָנה    ִמׁשְ

ִלים ַוֲעֵליֶהם: ה,   ַהּמֹוֵצא ּכֵ   צּוַרת ַחּמָ
  צּוַרת ְלָבָנה, 
ָרקֹון  ַלח.  -צּוַרת ּדְ   יֹוִליֵכם ְלַים ַהּמֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ִדין  ַעל ַהְמכּוּבָ   ֲאסּוִרין,  -ׁשֶ

ין  ַעל ַהְמבּוּזִ ִרין -ׁשֶ         .  .  .  .  מּותָּ
            

ָמָרא    ּגְ

ָפְלִחי ְלהּו,   ְלֵמיְמָרא: ְלָהֵני הּוא ּדְ   ּדִ
  ָלא.  –ְלִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

ֹוֵחטּוְרִמיְנִהי:  ים,   "ַהׁשּ   ְלׁשּום ַיּמִ
  ְלׁשּום ְנָהרֹות, 
ר,    ְלׁשּום ִמְדּבָ

ה,    ְלׁשּום ַחּמָ
  ְלׁשּום ְלָבָנה, 

לֹות,    ְלׁשּום ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
דֹול,  ר ַהּגָ   ְלׁשּום ִמיָכֵאל ׂשַ

יְלׁשּול ָקָטן    ! ֲהֵרי ֵאּלּו ִזְבֵחי ֵמִתים" -ְלׁשּום ׁשִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְלִחי,  ִחי ּפָ ּכְ ַמׁשְ   ִמיְפַלח ְלָכל ּדְ

יִבי ָציְ  ֲחׁשִ ָלָתא ּדַ   יִרי ְלהּו ּוָפְלִחי ְלהּו, ֵמיַצר ּוְמַפְלִחי, ָהֵני ּתְ
ָעְלָמא ָעְבִדי ְלהּו.  -ְלִמיֵדי ַאֲחִריָנא    ְלנֹוי ּבְ

  
תַמְנֵקיט  ׁשֶ יָתא ְוָתֵני:  ַרב ׁשֵ   חּוְמֵרי ַמְתִנּיָ

לֹות  ּזָ ל ַהּמַ ה ּוְלָבָנה.  –ּכָ ל ַחּמָ ּזַ ִרין, חּוץ ִמּמַ   מּוּתָ
ְרצּוִפין  ְרצוּ  –ְוָכל ַהּפַ ִרין, חּוץ ִמּפַ   ף ָאָדם. מּוּתָ

ָרקֹון.  –ְוָכל ַהּצּורֹות  רֹות, חּוץ ִמּצּוַרת ּדְ   מּוּתָ
  

  ָאַמר ָמר: 
לֹות  ּזָ ל ַהּמַ ה ּוְלָבָנה".  –"ּכָ ל ַחּמָ ּזַ ִרין, חּוץ ִמּמַ   מּוּתָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ

ה  עֹוׂשֶ ֵרי?!  -ִאיֵליָמא ּבְ לֹות ִמי ׁשָ ּזָ ל ַהּמַ ה, ּכָ עֹוׂשֶ   ִאי ּבְ
י"יב: ְוָהְכִת  רֹום!  - (שמות כ, כ) 273"לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ י ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ   לֹא ּתַ

מֹוֵצא,  יָטא ּבְ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ
  ּוְכִדְתַנן: 

ָרקֹון  ה, צּוַרת ְלָבָנה, צּוַרת ּדְ ִלים ַוֲעֵליֶהם צּוַרת ַחּמָ ַלח"יֹוִליֵכם ְלַים  -"ַהּמֹוֵצא ּכֵ   . ַהּמֶ
  

מֹוֵצא  ְרצּופֹות ֵאיָמא ְמִציָעָתא:  -ִאי ּבְ ל ַהּפַ ְרצּוף ָאָדם" –"ּכָ ִרין, חּוץ ִמּפַ   ; מּותָּ
מֹוֵצא  ְרצּוף ָאָדם ִמי ָאסּור?!  -ִאי ּבְ   ּפַ

  ְוָהְתַנן: 
ָרקֹון  ה, צּוַרת ְלָבָנה, צּוַרת ּדְ ִלים ַוֲעֵליֶהם צּוַרת ַחּמָ ַלח" יֹוִליֵכם -"ַהּמֹוֵצא ּכֵ   . ְלַים ַהּמֶ

ָרקֹון" ְרצּוף ָאָדם  – "צּוַרת ּדְ   לֹא!  -ִאין, ּפַ
ַע.  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ה, ְוִכְדַרב הּוָנא ּבְ עֹוׂשֶ יָטא ּבְ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ

  
ה  עֹוׂשֶ ל ַהּצּורֹות ֵאיָמא ֵסיָפא:  -ִאי ּבְ ָרקֹון" –"ּכָ רֹות, חּוץ ִמּצּוַרת ּדְ   ; מּותָּ

ה,  עֹוׂשֶ ָרקֹון ִמי ֲאִסיר?! ְוִאי ּבְ   צּוַרת ּדְ
י ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב"ְוָהְכִתיב:    ,  (שמות כ, כ) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ

 ִאין,  -ָהֵני   מג,א 
ָרקֹון    לֹא!  -צּוַרת ּדְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם 273   לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ

 רש"י

 מתני' 
. מזל חמה וכן לבנה צורת חמה

ורבנן היא דאמרי (לעיל דף מ:) 
כל שאר צלמים מותרין ובגמ' 

   מפרש מאי שנא הני:
. שעל כלים שעל המכובדים

מכובדים שתשמישן לכבוד 
   מפרש לה:ובגמ' 

  
  גמ' 

. לשר הממונה על לשם הרים
   ההרים:
. תולעת אלמא שילשול

אורחייהו למיפלחינהו ומסתמא 
   נמי נגזור דלמא פלחינהו:

אמר אביי מיפלח לכל דמשכחי 
. ומספיקא לא גזור רבנן פלחי

   עלייהו דאם כן אין לך המותר:
. הלכך ציירי להו ופלחי להו

ציירי להו מיצר ומיפלח לצייר 
ורה כדי לעבדה להני תלת צ

   דחשיבי להו וכו':
   . דומה לנחש:דרקון

. מלקט משניות מנקיט חומרי
החמורות לתרצן ואומרן בבית 

   המדרש כדי שיתנו לבן לפרקן:
. לקמן (דף מג:) מפרש מותרים

מאי מותרין: ודגים לא קרי 
   פרצוף אלא צורה:

. והאי מותרין אילימא בעושה
   דקאמר מותר לציירן:

   . בדמות העומדין אצלי:יאת
   . ומותרין בהנאה קאמר:במוצא

. דכל אלא פשיטא בעושה
פרצופין כגון דחיה ובהמה 
מותר לציירן ואף על גב דשור 
ואריה ונשר שמשין של מעלה 
הן לא דמו דהתם ארבעתן יחד 
לגוף אחד והכא חד פרצוף ותו 
לא חוץ מפרצוף אדם דאפילו 

   לחודיה אסור:
. דרב יהושע וכדרב הונא בריה

דאמר לקמן בשמעתין קרי ביה 
  לא תעשון אותי כדמותי:

. שמשין שבמרום. אבל הני אין
צורת דרקון דאינה במרום 

  שריוה:
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מֹוֵצא,  יָטא ּבְ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ
ה"ּוְכִדְתַנן:  ִלים ַוֲעֵליֶהם צּוַרת ַחּמָ   . "ַהּמֹוֵצא ּכֵ

  
א  מֹוֵצא, ּוְמִציֲעָתא  -ְוֵסיָפא ֵריׁשָ ה?!  -ּבְ עֹוׂשֶ   ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ִאין,  

א ְוֵסיָפא  מֹוֵצא,  -ֵריׁשָ   ּבְ
ה.  -ּוְמִציֲעָתא  עֹוׂשֶ   ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

מֹוֵצא,  ּה ּבְ   ּכּוּלָ
י ְיהּוָדה ִהיא.  -ּוְמִציֲעָתא    ַרּבִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י ְיהּוָדה" יס, מֹוִסיף: ַאף ּדְ  ַרּבִ   מּות ֵמִניָקה ְוָסר ַאּפִ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו,  -ֵמִניָקה  ִניָקה ּכָ ּמֵ ה ׁשֶ ם ַחּוָ   ַעל ׁשֵ

יס  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו" -ָסר ַאּפִ ָסר ּוֵמִפיס ֶאת ּכָ ם יֹוֵסף ׁשֶ   . ַעל ׁשֵ
  

יל,  ּיֵ ִריָוא ְוָקא ּכַ ָנֵקיט ּגְ   ְוהּוא ּדְ
ן ְוָקא ֵמִניָקה. ָנְקָטא ּבֵ     ְוִהיא ּדְ

   
  

 רש"י

  . אשה מניקה בן:מניקה
   . שסר ונעשה שר:סר אפיס

. בשני והפיס את כל העולם
רעבון והפיס כמו והפיס דעתו 
אלמא פרצוף אדם לרבי יהודה 

   אסור:
. א דנקט גריוא וקא כיילוהו

אסור על שם יוסף אבל פרצוף 
  אדם גרידא שרי בהנאה:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָרקֹון?    "ֵאיֶזהּו צּוַרת ּדְ
יֵרׁש  ן ֶאְלָעָזרּפֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ָרָקיו" ין ּפְ ׁש לֹו ִציִצין ּבֵ ּיֵ ל ׁשֶ   . ּכָ
  

י ַאִסיַמֲחֵוי  אר.  ַרּבִ ְרֵקי ַצּוַ ין ּפִ   ּבֵ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ
י ׁשִ  ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר. ֲהָלָכה ּכְ   ְמעֹון ּבֶ

  
  

 רש"י

. תרגום של סנפיר לשון ציצין
  אחר כמו שערות:

   . חליותיו:פרקיו
. שאם אין לו ציצין הלכה כר''ש

  מותר:
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ְך ַאַחר  ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ יּפַ ִריּבִ ר ּבְ ּפָ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ֶרְך,  ַרּבִ ּדֶ   ּבַ
ָרקֹון,  ַעת ְוָעֶליָה צּוַרת ּדְ ם ַטּבַ   ּוָמָצא ׁשָ

לּום,  - ָקָטן ּוָמָצא ּגֹוי    ְולֹא ָאַמר לֹו ּכְ
ָלּה  ּטְ דֹול ְוָאַמר לֹו: ּבַ ָלּה,  -ָמָצא ּגֹוי ּגָ ּטְ   ְולֹא ּבִ

ָלּה.  - ְסָטרֹו    ּוִבּטְ
  

ָלת:  ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ל ֲחֵבירֹו.  ּלֹו ְוׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ּה: ּגֹוי ְמַבּטֵ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

ּה:  ַמע ִמיּנָ ִטי  ּוׁשְ יָה יֹוֵדַע ּבְ ׁשֶ ּמְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ ל,  -ב ׁשֶ   ְמַבּטֵ
יָה  ׁשֶ ּמְ ִטיב ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ל.  -ְוׁשֶ   ֵאינֹו ְמַבּטֵ

ְרחֹו.  ַעל ּכָ ל ּבְ ּה: ּגֹוי ְמַבּטֵ ַמע ִמיּנָ   ּוׁשְ
  

ּה  ף ּבָ י ֲחִניָנאְמַגּדֵ   : ַרּבִ
ּפָ  י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ְתַנן: ְוֵלית ֵליּה ְלַרּבִ י ָהא ּדִ ִריּבִ   ר ּבְ

יל: ּצִ   ִמן ָהֲאִרי,   "ַהּמַ
  ּוִמן ַהּדֹוב, 
ֵמר,    ּוִמן ַהּנָ
ִייס,    ּוִמן ַהּגַ
ָהר,    ּוִמן ַהּנָ

ל ָים,    ּוִמּזּוטֹו ׁשֶ
ל ָנָהר,  לּוִליתֹו ׁשֶ ְ   ּוִמׁשּ

דֹוָלה,    ְוַהּמֹוֵצא: ְסַרְטָיא ּוְפָלְטָיא ּגְ   ּבִ
י ָהַרּבִ ם ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ    –ם ְמצּוִין ׁשָ

ּלֹו,    ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ין ֵמֶהן" ָעִלים ִמְתָייֲאׁשִ ַהּבְ ֵני ׁשֶ   !ִמּפְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יֵאׁש,  ּה ִמּיַ ִמיּנָ   ְנִהי ּדְ
יֵאׁש?!  -ֵמִאיּסּוָרא    ִמי ִמּיַ

  
ח ָלּה  ּכַ ַלח ָלּה,  - ֵמיַמר ָאַמר: ִאי ּגֹוי ַמׁשְ   ִמְפַלח ּפָ

כַּ  ָרֵאל ַמׁשְ ין ָלּה ְלגֹוי ּוָפַלח ָלּה.  ִאי ִיׂשְ ָדֶמיָה ְיָקִרין ְמַזּבֵ   ח ָלּה ַאְייֵדי ּדְ
   

 רש"י

. כלומר אדם גדול וכן בריבי
  קורין לו בכינוי:

. ולא הגביהה עד מצא טבעת
   כוכבים: שבטלה העובד

   . הכהו על הלחי:סטרו
. לשון ים החוזר זוטו של ים

לאחוריו עשר וחמש עשרה 
פרסאות ושוטף כל מה שמוצא 
   בדרך חזרתו וכן עושה בכל יום:

. כשהנהר גדל ויוצא על שלולית
   גדותיו ופושט:

. וכיון דאייאש מתייאשין מהן
עובד כוכבים בטלה מדעתיה 
דלא למפלחה ותו לא צריך 

   ה:לבטול
. עדיין מאיסורא מי מייאש

העובד כוכבים שאיבדה קורא 
לה עבודת כוכבים דמימר אמר 

  וכו':
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ַנן ָהָתם:    ּתְ

מּות צּורֹות ְלָבנֹות ָהָיה לֹו ְל  ְמִליֵאל"ּדְ ן ּגַ ּכֹוֶתל,  ַרּבָ ַטְבָלא ּבַ יתֹו ּבְ ֲעִלּיָ   ּבַ
ֶהן ַמְרֶאה ֶאת ַהֶהְדיֹוטֹות,  ּבָ   ׁשֶ

זֶ  ֶזה ְרִאיֶתם?"ְואֹוֵמר ָלֶהן: ּכָ   . ה ְרִאיֶתם אֹו ּכָ
ֵרי?!    ּוִמי ׁשָ

י"ְוָהְכִתיב:  ים ְלָפַני!  - (שמות כ, כ) 274"לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ ׁשִ ּמְ י ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ   לֹא ּתַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
מֹוָתן,  ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ֶאְפׁשָ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ א ׁשַ   לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ

  ְדַתְנָיא: כִּ 
ְבִנית ֵהיָכל,  ִית תַּ ה ָאָדם ּבַ   "לֹא ַיֲעׂשֶ

ְבִנית אּוָלם,    ַאְכָסְדָרה תַּ
ְבִנית ֲעָזָרה,    ָחֵצר תַּ

ְבִנית ׁשּוְלָחן,    ׁשּוְלָחן תַּ
ְבִנית ְמנֹוָרה,    ְמנֹוָרה תַּ

מֹוֶנה.  ל ׁשְ ׁש ְוׁשֶ ל ׁשֵ ל ָחֵמׁש ְוׁשֶ ה ׁשֶ   ֲאָבל הּוא עֹוׂשֶ
ַבע לֹ  ל ׁשֶ כֹות. ְוׁשֶ ָאר ִמיֵני ַמתָּ ל ׁשְ ה ֲאִפיּלּו ׁשֶ   א ַיֲעׂשֶ

ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹוַנאי.  ית ַחׁשְ ָעׂשּו ּבֵ ֶדֶרְך ׁשֶ ה, ּכְ ל ֵעץ לֹא ַיֲעׂשֶ   ַאף ׁשֶ

ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאְמרּו לֹו: ִמׁשּ
ַבַעץ,  ְרֶזל ָהיּו, ְוחֹוִפין ּבְ ל ּבַ ּפּוִדין ׁשֶ   ׁשַ

ירּו  ֶסף,  -ֶהֱעׁשִ ל ּכֶ אּום ׁשֶ   ֲעׂשָ
ירּו  ל ָזָהב" -ָחְזרּו ְוֶהֱעׁשִ אּום ׁשֶ   . ֲעׂשָ

  
ֵרי?!  מֹוָתן ִמי ׁשָ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ   ְוׁשַ

  ְוָהַתְנָיא: 

י"" ּמָ  - (שמות כ, כ) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ ים ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ י ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ   ! "רֹוםלֹא ַתֲעׂשּון ּכִ
  

ֵייָאַמר    :  ַאּבַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי.   מג,ב  ִנים ּבַ ָעה ּפָ ְדמּות ַאְרּבָ א ּבִ   לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ

  
ֵרי,  ּתְ ׁשְ ְרצּוף ָאָדם ְלחּוֵדיּה ּתִ ה, ּפַ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

ְנָיא:  ה ּתַ ּמָ ְרצּוף ָאָדםַאּלָ ִרין, חּוץ ִמּפַ ְרצּופֹות מּותָּ ל ַהּפַ   !"ּכָ
  

ֵריּה ַרב ָאַמר  ַע ּדְ  ְיהּוָדה ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ִמיַע ִלי:  ַע ׁשְ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ְרֵקיּה ּדְ   ִמּפִ

י" ֲעׂשּון אֹוִתי,  - (שמות כ, כ) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ   לֹא ּתַ
ין  ׁשִ ּמָ ָאר ׁשַ ֵרי.  -ֲאָבל ׁשְ   ׁשָ

  
ֵרי?!  ין ִמי ׁשָ ׁשִ ּמָ ָאר ׁשַ   ּוׁשְ

  ְוָהַתְנָיא: 
י" רֹום,  - (שמות כ, כ) ""לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ י ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ   לֹא תַּ

ֵרת ָ ָרִפים ְוַחּיֹות ַהּקֶדׁש ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ גֹון אֹוָפִנים ּוׂשְ   ! "ּכְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
דֹור ָהֶעְליֹון.  ּמָ ּבַ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ א ׁשַ   לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ

  
ּבַ  ֵרי?! ְוׁשֶ ְחּתֹון ִמי ׁשָ דֹור ַהתַּ   ּמָ

  ְוָהַתְנָיא: 
ַמִים"" ָ ׁשּ ר ּבַ לֹות, - (שמות כ, ד) 275"ֲאׁשֶ ה ּוְלָבָנה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ    ְלַרּבֹות ַחּמָ

ַעל" ֵרת" - (שמות כ, ד) "ִמּמַ ָ   ! ְלַרּבֹות ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכםלֹא ַתֲעשׂ  274   ּון ִאתִּ
ַחת לָ  275 ִים ִמתַּ ּמַ ר ּבַ ַחת ַוֲאׁשֶ ָאֶרץ ִמתָּ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ר ּבַ מּוָנה ֲאׁשֶ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל תְּ   ָאֶרץלֹא ַתֲעׂשֶ

 רש"י

  . גרסינן:דמות צורות לבנות
. כדי לבדקן אם כזה ראיתם

   יהיו דבריהם מכוונים:
. הכא לא תעשון כדמות שמשי

   לא גרסינן במרום:
. ממש שאפשר לעשות כמותן

כגון שמשין של מטה חצר 
ם והיכל ומנורה אבל ואול

שמשין של מעלה שאי אפשר 
לעשות כמותן ממש אלא ציור 

   דוגמתן מותר:
. בארכו ורחבו בית תבנית היכל

ורומו ושיעור מדת פתחיו אבל 
   אם נשתנה במקצת מותר:

. אבל עושה מנורה של חמש
נרות ושל ששה ושל שמונה 
שאינן דומין לשל מקדש ושל 
שבעה לא יעשה שהיא כשל 

ואפילו של שאר מיני מקדש 
מתכות שאף היא אע''פ שאינה 
של זהב כשרה במקדש כדילפי' 
בהקומץ רבה (מנחות דף כח:) 
מכלל ופרט וכלל אבל של עץ 
שרי דאינה כשרה במקדש 

   דהפרט מפורש מתכת:
רבי יוסי בר יהודה אמר אף של 

. שאף היא כשרה עץ לא יעשה
   במקדש:

. עשאוה ומלכות בית חשמונאי
ל עץ לאחר שטימאו במקדש ש

יונים את ההיכל ונטלו כל כליו 
וגברה יד בית חשמונאי ונצחום 
דרבי יוסי בר יהודה דריש ליה 
בריבויי ומעוטי ועשית מנורת 
ריבה זהב טהור מיעט מקשה 
תיעשה המנורה חזר וריבה 

   ריבה כל מילי ומיעט חרס:
   . בדיל:בבעץ

. אלמא המשמשין לפני במרום
  ר:שמשין עליונים קאס

. פני שור ואדם ארבעה פנים
ואריה ונשר לחיה אחת דוגמת 
חיות הקדש דכתיב אתי 

   השרויות אצלי:
. כדכתיב אתי שבמדור העליון

אבל חמה ולבנה במדור התחתון 
  הם:
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ְנָיא ַהִהיא ְלעֹוְבָדם.  י ּתַ   ּכִ

  
יְלׁשּול ָקָטן ַנִמי! ִאי "ְלעֹוְבָדם" ֲאִפי   ּלּו ׁשִ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי, 

ְקָרא ָנְפָקא,  יֵפיּה ּדִ   ִמּסֵ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָאֶרץ"" ר ּבָ    ְלַרּבֹות ָיִמים ּוְנָהרֹות ָהִרים ּוְגָבעֹות, - (שמות כ, ד) "ֲאׁשֶ

ַחת" יְלׁשּול ָקָטן - (שמות כ, ד) "ִמּתָ   . "ְלַרּבֹות ׁשִ
ֵריְדָתא יה ּגְ ּיָ ֵרי?!  - ַוֲעׂשִ   ִמי ׁשָ

  ְוָהַתְנָיא: 
י"" רֹום,  - (שמות כ, כ) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ י ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ   לֹא תַּ

לֹות" ה ּוְלָבָנה, ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ גֹון ַחּמָ   ! ּכְ
  

ְמִליֵאל,  ן ּגַ אֵני ַרּבָ   ׁשָ
ֲאֵחִרים ָעׂשּו לֹו.    ּדַ

  
ֲאֵחִרים ָעׂשּו לֹו, ְוָאַמר ֵליּה ְוָהא  מּוֵאלַרב ְיהּוָדה, ּדַ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

ֵדין!  ָנא, ְסֵמי ֵעיֵניּה ּדְ יּנָ   ׁשִ
  

חֹוָתמֹו ּבֹוֵלט,  -ָהָתם    ּבְ
ָדא.  ּום ֲחׁשָ   ּוִמׁשּ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

חֹוָתָמּה ּבֹוֵלט:  ַעת ׁשֶ   "ַטּבַ
יָחּה,  -ָאסּור    ְלַהּנִ

ר  ּה. ַלֲח  -ּומּותָּ   תֹום ּבָ
  חֹוָתָמּה ׁשֹוֵקַע: 

ר  יָחּה,  -מּותָּ   ְלַהּנִ
ּה" -ְוָאסּור    . ַלֲחתֹום ּבָ

  
ָדא?!   יַנן ַלֲחׁשָ   ּוִמי ָחְייׁשִ

   
ָעא,  ְנַהְרּדְ ף ְוָיֵתיב ּבִ ׁשָ א ּדְ ּתָ י ְכִניׁשְ   ְוָהא ּבֵ

ְרָטא,  יּה ַאְנּדַ אֹוְקִמי ּבֵ   ּדְ
יּה  ׁשְ ְוָהוּו ָעְייִלי ּבֵ ָדא!  ֵלִויוְ  מּוֵאלֲאבּוהַּ ּדִ י ַלֲחׁשָ יּה, ְולֹא ָחְייׁשִ ַגּוֵ   ּוְמַצּלּו ּבְ

  
אֵני.  ים ׁשָ   ַרּבִ

  
ְמִליֵאל ָיִחיד ֲהָוה!  ן ּגַ   ְוָהא ַרּבָ

  
יא הּוא,  ָנׂשִ יָון ּדְ   ּכֵ

יּה.  ּבֵ ים ּגַ ִכיִחי ַרּבִ   ׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ָרִקים ֲהַואי.    ּפְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

אֵני.ְלִהְת  ד ׁשָ   ַלּמֵ
  

ַתְנָיא:    ּדְ

ה ָלֵמד ְלָהִבין ּוְלהֹורֹות - (דברים יח, ט) 276"לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות""   .  "ֲאָבל ַאתָּ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן  276 א ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ּבָ י ַאתָּ תֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהםּכִ   ָלְך לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ּכְ

 רש"י

  . עובדי כוכבים:דאחרים עשו לו
והא דרב יהודה דאחרים עשו 

   . צורה בטבעת שהיה מניח:לו
   ורתו:. פחות צסמי עיניה דדין

. שלא יאמרו לה הוא חשדא
   עובד:

   . צורתה:חותמה
. כשהוא ומותר לחתום בה

חותם שוקע החותם בשעוה 
   ואינו נראה מבחוץ:

. אסור לחתום חותמה שוקע
דכשהוא חותם הוי חותמה 
בולט ולקמן פריך ה''נ ניחוש 

   לחשדא:
. שם מקום שהיה דשף ויתיב

במדינת נהרדעא ויש אומר 
טלו עמהן מאבני יכניה וגלותו נ

ירושלים ומעפרה ובנאוהו שם 
והיינו דשף ויתיב בנהרדעא 
נישוף כאן ונתיישב כאן והיינו 
דכתיב כי רצו עבדיך את אבניה 

   וכו':
   . צלם:אנדרטא

. וניחוש והא ר''ג יחיד הוה
   לחשדא:
. של חוליות ולא היה דפרקים

מחברם אלא בשעת בדיקת 
עדים וכל יומא לא חזו לה 

  שדא:וליכא ח
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        מג, במג, במג, במג, ב . . . . 10101010
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִדין  ַעל ַהְמכּוּבָ   ֲאסּוִרין,  -ׁשֶ
ין  ַעל ַהְמבּוּזִ ִרין" –ׁשֶ         ....מּותָּ

        
ִדין""ְמכֵאיזֹו ֵהן  ין", ְוֵאיזֹו ֵהן ּוּבָ   ? "ְמבּוּזִ

  
  : ַרבָאַמר 

ִדין" ִים,  - "ְמכּוּבָ   ְלַמְעָלה ִמן ַהּמַ
ין" ִים.  - "ְמבּוּזִ ה ִמן ַהּמַ   ְלַמּטָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ין"ֵאּלּו ָוֵאּלּו    ֵהן,  "ְמבּוּזִ
א ֵאּלּו ֵהן  ִדין"ֶאּלָ יִרין, ְוַעל ַהנְּ  - "ְמכּוּבָ ֵ ַעל ַהׁשּ עֹות. ׁשֶ ּבָ   ָזִמים ְוַעל ַהּטַ

  
מּוֵאל:  ׁשְ ָווֵתיּה ּדִ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ִדין  יִרין,     - "ְמכּוּבָ ֵ ַעל ַהׁשּ   ׁשֶ
ָזִמים,    ְוַעל ַהּנְ

עֹות,  ּבָ   ְוַעל ַהטַּ
ין  ַעל ַהּיֹורֹות,     - ְמבּוּזִ   ׁשֶ

  ְוַעל ַהּקּוְמְקָמִסין, 
ים,    ְוַעל ֵמַחֵמי ַחּמִ

ִדיִנין,  ַעל ַהסְּ   ְוׁשֶ
חֹות" ְוַעל ְטּפָ   .  ַהּמִ

   

 רש"י

. על אוגני למעלה מן המים
  הכלי:

. בשולים למטה מן המים
   ובדפנות:

. שמשתמשין בהן במאכל מבוזין
ובמשתה ואין מכובדין אלא 

   העשויין לתכשיט:
   . צמידין:שירין

. סירות קטנות של קומקמוסין
  מתכת:
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        מד, אמד, אמד, אמד, א    ––––מג, ב מג, ב מג, ב מג, ב  . . . . 11111111
ָנה    ִמׁשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, 

ם.  יל ַלּיָ   אֹו ַמטִּ
ה ֶזֶבל,    ָאְמרּו לֹו: ַאף הּוא ַנֲעׂשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם"ׁשֶ ק ּבְ   .  (דברים יג, יח)    277"לֹא ִיְדּבַ
   

ָמָרא    ּגְ
ְנָיא   : ּתַ

י יֹוֵסי"ָאַמר ָלֶהם    , ַרּבִ
ָבר ֶנֱאַמר:   מד,א אְתֶכם  ַוֲהלֹא ּכְ יֶתם ֶאת ָהֵעֶגל, ^"ְוֶאת ַחּטַ ר ֲעׂשִ   ֲאׁשֶ

ק ְלָעָפר,  ר ּדַ ֵאׁש ָוֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאׁשֶ רֹף אתֹו ּבָ י ָוֶאׂשְ   ָלַקְחתִּ
ַחל ַהּיֵֹרד ִמן ָההָ  ִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהּנַ   ! (דברים ט, כא) ר"ָוַאׁשְ

ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאְמרּו לֹו: ִמׁשּ

ָרֵאל"ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ֵני ִיׂשְ ק ֶאת ּבְ ׁשְ ִים ַוּיַ ֵני ַהּמַ ֶזר ַעל ּפְ   ,(שמות לב, כ) 278"ַוּיִ
סֹוטֹות.  א ְלבֹוְדָקן, ּכְ ין ֶאּלָ ּוֵ   לֹא ִנְתּכַ

י יֹוֵסיָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ
ָבר ֶנֱאַמר:  ּה,  "ְוַגםַוֲהלֹא ּכְ ָתה ִמְפַלְצּתָ ר ָעׂשְ ִביָרה ֲאׁשֶ   ֶאת ַמֲעָכה ִאּמֹו ֱהִסיָרּה ִמּגְ

ַנַחל ִקְדרֹון" רֹף ּבְ ׂשְ ֶדק ַוּיִ   ! (מלכים א' טו, יג. דברי הימים ב' טו, טז) ַוּיָ
ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאַמר לֹו: ִמׁשּ

ל ְצָמִחין"   . ַנַחל ִקְדרֹון ֵאינֹו ְמַגּדֵ
  

  ְולֹא?! 
  ְוָהַתְנָיא: 

ה ְויֹוְצִאין ְלַנַחל ִקְדרֹון, "ֵא  ַאּמָ   ּלּו ְוֵאּלּו, ִמְתָעְרִבין ּבָ
ִנין ְלֶזֶבל,  ּנָ ִרין ַלּגַ   ְוִנְמּכָ

ֶהן"   ! (יומא נח:, פסחים כב.) ּומֹוֲעִלין ּבָ
  

  ְמקֹומֹות ְמקֹומֹות ֵיׁש ּבֹו, 
ל ְצָמִחין,  -ֵיׁש ָמקֹום    ְמַגּדֵ

ל ְצָמִח  - ְוֵיׁש ָמקֹום  ֵאין ְמַגּדֵ   ין.ׁשֶ
  

  ? "ִמְפַלְצָתּה"ַמאי 
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֲהָוה ַמְפִליא ֵליָצנּוָתא.     ּדַ

  
ְדָתֵני    : ַרב יֹוֵסףּכִ

ָתה ָלּה,  ִמין ַזְכרּות ָעׂשְ   ּכְ
ָכל יֹום.    ְוָהְיָתה ִנְבֶעֶלת לֹו ּבְ

י יֹוֵסי:    ָאַמר ָלֶהן ַרּבִ
ָבר ֶנֱאַמר:  ת ַוֲהלֹא ּכְ ת ְנַחׁש ְנחֹׁשֶ ה""ְוִכּתַ ה מֹׁשֶ ר ָעׂשָ   ! (מלכים ב יח, ד) 279ֲאׁשֶ

ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאְמרּו לֹו: ִמׁשּ
ָרף"ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ה ְלָך ׂשָ ה ֲעׂשֵ   , (במדבר כא, ח) 280"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

ָך, – "ְלָך" לְּ ֶ   ִמׁשּ
ּלֹו.  ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ   ְוֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ

  
ַכּתּוֵת  ִדין הּוא ּדְ   י לֹא ֲהָוה ָצִריְך, ְוָהָתם ּבְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְר  277 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ּבֶ
ר ָעׂשוּ  278 ח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ּקַ ָרֵאלַוּיִ ֵני ִיׂשְ ְק ֶאת ּבְ ׁשְ ִים ַוּיַ ֵני ַהּמַ ֶזר ַעל ּפְ ק ַוּיִ ר ּדָ ְטַחן ַעד ֲאׁשֶ ֵאׁש ַוּיִ רֹף ּבָ ׂשְ    ַוּיִ
ה כִּ  279 ה מֹׁשֶ ר ָעׂשָ ת ֲאׁשֶ חֹׁשֶ ת ְנַחׁש ַהּנְ ָרה ְוִכתַּ בֹת ְוָכַרת ֶאת ָהֲאׁשֵ ּצֵ ר ֶאת ַהּמַ ּבַ מֹות ְוׁשִ ִמים הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהּבָ ִרים לֹו י ַעד ַהּיָ ָרֵאל ְמַקּטְ ה ָהיּו ְבֵני ִיׂשְ ָהֵהּמָ

ן תָּ ְקָרא לֹו ְנֻחׁשְ   ַוּיִ
ׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי 280 ל ַהּנָ ים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה כָּ ָרף ְוׂשִ ה ְלָך ׂשָ ה ֲעׂשֵ   ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ

 רש"י

 מתני' 
. שלא יכשל בה וזורה לרוח

   ישראל ליהנות ממנה:
יזרנה לרוח גם  . אםאף הוא

   עתה יש הנאה ממנה:
  

  גמ'
הרי הוא אומר ויזר על פני 

. דליכא למיחש לזבל המים
והאי דלא השליכו לים שלם לא 
נתכוין אלא לבדקן כסוטות 
שהמים בודקין אותם שחטאו 
והורגים אותם כדאמרי' התם 
(יומא סו:) זיבח וקיטר בסייף 
גיפף ונישק באסכרה שמח בלבו 

   בהדרוקן:
. השפילה ה מגבירההסיר

   ממלכות:
   . לקמן מפרש:מפלצת

. ולא וידק וישרף בנחל קדרון
   חייש לזבל מוידק קא מותיב:

. מואכות ואת חטאתכם וגו'
אותו טחון קא מותיב אבל 
מואשרוף לאו תיובתא היא דכל 
כמה דלא שחיק ליה מחובר 

   בהדדי ואינו נעשה זבל:
. דמים החיצונים אלו ואלו

ם ששיריהן ודמים הפנימיי
נשפכין על יסוד מזבח החיצון 

   והן יורדין מן היסוד לרצפה:
. סילון של מים ומתערבין באמה

   שהיה בעזרה:
. לאו קרבן מעילה ומועלין בהם

קאמר דאין מעילה בדם קדשים 
כדאמרינן בפרק הוציאו לו אלא 
   אסור ליהנות מהן אלא בדמים:

   . לזבל גנותיהן:לגננים
. ויש בומקומות מקומות יש 

   מגדל ויש שאינו מגדל:
. ליצנות מופלא מפליא ליצנותא
   כדתני רב יוסף:

. כי בימים וכתת נחש הנחושת
ההמה בית ישראל מקטרין לו 
אלמא עבודת כוכבים הוה 

   וכתיב וכתת:
. אותן שהקטירו ואין אדם אוסר

לו לא היו יכולין לאסרו שאין 
בהן כח להקצותו לעבודת 

  כוכבים:
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תֹו.  ְתֵריּה, ָעַמד ְוִכיּתְ ָרֵאל ּבַ ָקא ָטעּו ִיׂשְ ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ א ּכֵ   ֶאּלָ
ָבר ֶנֱאַמר:  יו"ָאַמר ָלֶהם: ַוֲהלֹא ּכְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ֵאם ּדָ ָ יֶהם ַוִיׂשּ ם ֶאת ֲעַצּבֵ ַעְזבּו ׁשָ   ! (שמואל ב ה, כא) "ַוּיַ

  
ַהאי  ַמע ּדְ ִוד""ַויִּ ּוַמאי ַמׁשְ ֵאם ּדָ ָ י הּוא?  ׂשּ ַזרּוּיֵ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ

  
ם  ִדְמַתְרּגֵ ֵאם" :ַרב יֹוֵסףּכְ ָ ׂשּ ְזֵרם ְורּוַח ּתִ   , (ישעיהו מא, טז) 281"ּתִ

ַטְלְטִלינּון.  ְזֵרינּון ְורּוַח תְּ ִמיַנן: ּתִ   ּוְמַתְרּגְ
ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאְמרּו לֹו: ִמׁשּ

ֵא ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ְרפּו ּבָ ָ ׂשּ   , (דברי הימים א יד, יב) 282ׁש""ַוּיִ
ֵאם',  ָ ׂשּ ְרֵפם ַוּיִ ׂשְ ִתיב 'ַוּיִ ָלא ּכְ   ּוִמּדְ

ׁש.  ֵאם ַמּמָ ָ ׂשּ ּה: ַוּיִ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

ל ָמקֹום ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי!    ִמּכָ
  

ְדַרב הּוָנא,    ּכִ
ַרב הּוָנא ָרֵמי,    ּדְ

ִתיב:  ֵאׁש"ּכְ ְרפּו ּבָ ָ ׂשּ ִוד ַוּיִ   , רי הימים א יד, יב)(דב "ַוּיֹאֶמר ּדָ
ֵאם"ּוְכִתיב:  ָ ׂשּ   ! (שמואל ב ה, כא) "ַוּיִ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  י.  -ּכָ יּתִ י ַהּגִ א ִאיתַּ ּבָ   קֹוֶדם ׁשֶ
אן  י.  -ּכָ יּתִ י ַהּגִ א ִאיּתַ ּבָ   ְלַאַחר ׁשֶ

  
ְכִתיב:  ר ָזָהב"ּדִ כַּ ָקָלּה ּכִ ם ֵמַעל רֹאׁשֹו ּוִמׁשְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּקַ   .(שמואל ב יב, ל) 283"ַוּיִ

  
ֵרי?    ּוִמי ׁשָ

  
  ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ִניְנהּו! 

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָלּה.  א ּוִביּטְ י ּבָ יּתִ י ַהּגִ   ִאיּתַ
  
  

ר ָזָהב" ּכַ ָקָלּה ּכִ ח ָלּה?  -  "ִמׁשְ   ֵהיִכי ָמֵצי ַמּנַ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִוד.    ְראּוָיה ָלנּוַח ַעל רֹאׁש ּדָ

  
י ֲחִניָנאַרּבִ  ַרּבִ   ָאַמר:  י יֹוֵסי ּבְ

ּה,    ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת ָהְיָתה ּבָ
ָרא ָלּה.  ֲהַות ּדָ   ּדַ

  
י ֶאְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ

ר ָזָהב.  ּכַ ָוה ּכִ ָ ׁשּ ּה ׁשֶ   ֶאֶבן ְיָקָרה ָהְיָתה ּבָ
  
  

י" י ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרּתִ   . (תהלים קיט, נו) "זֹאת ָהְיָתה ִלי ּכִ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה  281 ִפיץ אֹוָתם ְוַאתָּ ֵאם ּוְסָעָרה תָּ ָ ׂשּ ְזֵרם ְורּוַח תִּ לתִּ ְתַהּלָ ָרֵאל תִּ ְקדֹוׁש ִיׂשְ יהָוה ּבִ ִגיל ּבַ   תָּ
ֵאׁש  282 ְרפּו ּבָ ָ ׂשּ ִויד ַוּיִ ם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַוּיֹאֶמר ּדָ ַעְזבּו ׁשָ   ַוּיַ
ַלל ָה  283 ִוד ּוׁשְ ִהי ַעל רֹאׁש ּדָ ר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַותְּ ּכַ ָקָלּה ּכִ ם ֵמַעל רֹאׁשֹו ּוִמׁשְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּקַ ה ְמאֹדִע ַוּיִ   יר הֹוִציא ַהְרּבֵ

 רש"י

. דמותר תי נמי לא צריךדכתו
  ליהנות ממנו:

   . לפרסומי מילתא:עמד וכיתתו
   . לשון זורה לרוח:דזרויי

. תזרם תזרינון ורוח כדמתרגם
תשאם ורוחא תטלטלינון אלמא 

   וישאם לשון זירוי וטלטול:
. בדברי אמרו לו הרי הוא אומר

הימים ויאמר דוד וישרפו 
ומדלא כתב בחד קרא וישרפם 

או תרוייהו וישאם ש''מ ל
כדקאמרת ששרפם ואח''כ זורה 

   לרוח:
. נטלם עמו אלא וישאם ממש

ונהנה מהם ומתחלה אמר 
לעבדיו לשרפן כדמפרש ואזיל 
מוישרפו לא מצי לאותבינהו 
לרבנן דכל זמן שאין נדוקין ע''י 

   כתישה אינו נעשה זבל:
. וישרפו קשו קראי אהדדי

משמע אסור בהנאה וישאם 
   משמע נהנה מהם:

. וביטלה אמר דם שבא איתיקו
   דוד לשרפם:

. והדר וישאם ובא איתי וביטלה
דוד איתי הגתי עובד כוכבים 

   היה:
. בבני עמון קאי עטרת מלכם

ועבודת כוכבים שלהם מלכם 
שמה על שם מלוכה כדכתיב 
(מ''א יא) ולמולך שקוץ בני עמון 
והאי עטרת מלכם בעבודת 

   כוכבים קאמר:
כבד  . והלאהיכי מצי מנח לה

ששים מנה הוה ומאד היא 
כבידה וקרא כתיב ותהי על 

  ראש דוד:
. האי ותהי על ראש דוד אר''י

לאו דמנח לה אלא הכי קאמר 
חשובה וראויה לדוד שעשוי 

   למדת ראשו והולמתו כדלקמן:
. דרך אותה האבן אבן שואבת

להגביה המתכת ולתלותה 
   באויר:

. שהיתה נושאת דהות דריא לה
   ה:לעטרה ומגביהת
. והיינו משקלה ששוה ככר זהב

ככר זהב שקולה היא כככר 
   זהב:

. עדות עטרה זו זאת היתה לי
  מעידה עלי שאני הגון למלכות:
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י  ּקּוֶדיָך ָנַצְרּתִ ּפִ ַכר ׁשֶ ׂשְ   זֹאת ָהְיָתה ִלי ְלֵעדּות.  -ּבִ
  

  ַמאי ֵעדּוָתּה? 
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ין ְוהֹוַלְמּתֹו.  ִפיּלִ ְמקֹום ּתְ יָחּה ּבִ ָהָיה ַמּנִ   ׁשֶ

  
ין! ִפיּלִ ֵעי ַאּנּוֵחי ּתְ   ְוָהא ּבָ

  
מּוֵא ָאַמר  ר ַרב ִיְצָחקַרב ׁשְ   : ל ּבַ

ין.  י ְתִפיּלִ ּתֵ יַח ּבֹו ׁשְ ָראּוי ְלַהּנִ רֹאׁש ׁשֶ   ָמקֹום ֵיׁש ּבָ
  
  

ֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות" נּו ָעָליו ֶאת ַהּנֵ ּתְ ֶלְך ַוּיִ ן ַהּמֶ   , (דברי הימים ב כג, יא) 284"ַוּיֹוִציאּו ֶאת ּבֶ
ִליָלא,  - "ֵנֶזר"   זֹו ּכְ

י ְיהּוָדהָאַמר  - "ֵעדּות" ִוד,ַרבָאַמר  ַרּבִ ל ָהָראּוי ְלַמְלכּות     : ֵעדּות ִהיא ְלֵבית ּדָ ּכָ   הֹוַלְמּתֹו,  -ׁשֶ
ֵאינֹו ָראּוי ְלַמְלכּות    ֵאין הֹוַלְמּתֹו.  -ְוָכל ׁשֶ

א ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמלְֹך" ֵ ית ִמְתַנׂשּ ן ַחּגִ ה ּבֶ   , (מלכים א א, ה) 285"ַוֲאדִֹנּיָ
ְת ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ּמִ א ְלהֹוְלמֹו ְולֹא הֹוַלְמּתֹו. : ׁשֶ ֵ   ַנׂשּ

  
  

ים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו" ִ ים ַוֲחִמׁשּ ַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרׁשִ   . (מלכים א א,ה) "ַוּיַ
  

  ַמאי ְרבּוַתְייהּו? 
  

ָנא:    ּתָ
ם ְנטּוֵלי ְטחֹול ַוֲחקּוֵקי ַכּפֹות ָהַרְגַלִים ָהיּו"   .  "ּכּוּלָ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֻחהּו ְיהֹוָיָדע 284 ְמׁשָ ְמִליכּו אֹתֹו ַוּיִ ֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות ַוּיַ נּו ָעָליו ֶאת ַהּנֵ תְּ ֶלְך ַוּיִ ן ַהּמֶ ֶלךְ  ַוּיֹוִציאּו ֶאת ּבֶ   ּוָבָניו ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהּמֶ
א ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמלְֹך ַויַּ  285 ֵ ית ִמְתַנׂשּ ה ֶבן ַחּגִ ים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניוַוֲאדִֹנּיָ ִ ים ַוֲחִמׁשּ   ַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרׁשִ

 רש"י

. ויושבת בראשו יפה הולמתו
  ומכוונת למדת ראשו:

. חריץ שבראשו מקום תפילין
למעלה מן הפדחת מקום שמוחו 

   של תינוק רופס:
ח מקום יש בראשו דראוי להני

. שרחב החריץ שם ב' תפילין
מקום כרך שני רצועות והיא 

   היתה נוחה בחצי רחבו:
. ביואש ויוציאו את בן המלך

כתיב בבן אמציה שהחביאה 
אותו אחותו כשהרגה עתליה 
את כל זרע המלוכה וכשגדל 
הוציאוהו ונתנו עליו הנזר 

   לעדות שהוא מזרע המלוכה:
. אמר רב יהודה שביקש להולמו

ב דאמר רב יהודה לעיל ואף על ג
ראויה היתה לנוח אבל אנוחי 
לא מנח לה מיהו חדא שעתא 
בדקי ליה בגויה אם הגון הוא 

   למלכות:
   . דהנך חמשים איש:רבותייהו

. דמשמע שהיו דכתיב ויעש לו
   משונים:

   . הטחול מכביד:נטולי טחול
. נטל וחקוקי כפות הרגלים

הבשר מן העצם ולא היו 
  בברקנים:מרגישים בקוצים ו
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ָנה    מד,ב   ִמׁשְ

ַא  לֹוְספֹוס ֶאת ׁשָ ן ּפְ רֹוְקלֹוס ּבֶ ְמִליֵאלל ּפְ ן ּגַ ַעּכֹו,  ַרּבָ   ּבְ
ל ַאְפרֹוִדיִטי,  ְרָחץ ׁשֶ ּמֶ ָהָיה רֹוֵחץ ּבַ   ׁשֶ

תֹוַרְתֶכם:  תּוב ּבְ ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם"ָאַמר ֵליּה: ּכָ ק ּבְ   , (דברים יג, יח)    286"לֹא ִיְדּבַ
ְרָחץ  ּמֶ ה רֹוֵחץ ּבַ ֵני ָמה ַאתָּ ל ַאְפרֹוִדיִטי? ִמּפְ   ׁשֶ
ְרָחץ.  ּמֶ יִבין ּבַ   ָאַמר לֹו: ֵאין ְמׁשִ

ְגבּוִלי.  ָאה ּבִ ְגבּוָלּה, ִהיא ּבָ אִתי ּבִ ָצא, ָאַמר לֹו: ֲאִני לֹא ּבָ ּיָ   ּוְכׁשֶ
ה ֶמְרָחץ נֹוי ְלַאְפרֹוִדיִטי,    ֵאין אֹוְמִרים: ַנֲעׂשֶ

ְרָחץ. ה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלּמֶ א אֹוֵמר: ַנֲעׂשֶ    ֶאּלָ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ךָ  ּלְ ה ִנְכָנס ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ה, ִאי ַאתָּ    ,ָערּום  :ִאם נֹוְתִנים ְלָך ָממֹון ַהְרּבֵ
   ,ּוַבַעל ֶקִרי

ָפֶניָה,  ין ּבְ תִּ   ּוַמׁשְ
יִנין ְלָפֶניָה,  תִּ יב ְוָכל ָהָעם ַמׁשְ י ַהּבִ   זֹו עֹוֶמֶדת ַעל ּפִ

א  ּום ֱאלֹוהַּ ָאסּור,  - ב)ב)ב)ב)    (דברים יב,(דברים יב,(דברים יב,(דברים יב,    287"ֱאלֵֹהיֶהם"לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ּנֹוֵהג ּבֹו ִמׁשּ         ֶאת ׁשֶ
ּום ֱאלֹוהַּ  ֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ִמׁשּ ר -ֶאת ׁשֶ           .מּותָּ

        

ָמָרא    ּגְ

  ְוֵהיִכי ֲעִביד ָהִכי? 
ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְרָח  ית ַהּמֶ ר ְלַהְרֵהר, חּוץ ִמּבֵ ָכל ָמקֹום מּוּתָ א! ּבְ ּסֵ ית ַהּכִ   ץ ּוִמּבֵ
  

ְלׁשֹון חֹול ָאַמר לֹו  יָמא: ּבִ ֵייְוָהָאַמר  -ְוִכי ּתֵ ְלׁשֹון קֶֹדׁש,   : ַאּבַ ר ְלאֹוְמָרן ּבִ ל חֹול מּוּתָ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ
ְלׁשֹון חֹול!  ל קֶֹדׁש ָאסּור ְלאֹוְמָרן ּבִ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ

  
ָנא:    ּתָ

יִבי ָצא ָאַמר לֹו: ֵאין ְמׁשִ ּיָ ׁשֶ ְרָחץ""ּכְ ּמֶ   .  ן ּבַ
   

  
ר יֹוֵסףָאַמר  י ַרב ָחָמא ּבַ ַרּבִ ֲעָיאָאַמר  ּבְ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ְמִליֵאל ְלאֹותֹו ֶהְגמֹון.  ן ּגַ יבֹו ַרּבָ נּוָבה ֵהׁשִ ׁשּוָבה ּגְ   ּתְ
נּוָבה.    ַוֲאִני אֹוֵמר: ֵאיָנּה ּגְ

  
יּה?  נּוְבּתֵ   ַמה ּגְ

  
ָקֲאַמר לֹו:  י ַה ּדְ ָפֶניָה""זֹו עֹוֶמֶדת ַעל ּפִ ין ּבְ תִּ יב ְוָכל ָאָדם ַמׁשְ   . ּבִ

ָפֶניָה"ְוִכי  ין ּבְ תִּ ֵטל. ָרָבאַמאי ָהֵוי? ְוָהָאַמר  - "ַמׁשְ ָכל יֹום ְוֵאינֹו ּבָ ָפֲעִרין ְלָפָניו ּבְ ּמְ עֹור יֹוִכיַח, ׁשֶ   : ּפְ
  

נּוָבה",   "ַוֲאִני אֹוֵמר: ֵאיָנּה ּגְ
ָכְך,  -זֹו    ֲעבֹוָדָתּה ּבְ

ָכְך. ֵאין ֲע  -ְוזֹו    בֹוָדָתּה ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָקֲאַמר ֵליּה:  נּוָבָתּה ֵמָהָכא, ּדְ ְגבּוִלי"ּגְ ָאה ּבִ ְגבּוָלּה ְוִהיא ּבָ אִתי ּבִ   . "ֲאִני לֹא ּבָ

ְגבּוָלּה ַמאי ָהֵוי?  א ּבִ   ְוִכי ּבָ
  ְוָהְתַנן: 

ה  יּנָ ׁש ָלּה ֶמְרָחץ אֹו ּגִ ּיֵ טֹוָבה,  ֶנֱהִנין ֵמֶהן -"ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ּלֹא ּבְ   ׁשֶ
טֹוָבה"   . (עבודה זרה נא:) ְוֵאין ֶנֱהִנין ֵמֶהן ּבְ

  
נּוָבה",    "ַוֲאִני אֹוֵמר: ֵאיָנּה ּגְ

ֵמי.  ְבטֹוַבת ֲאֵחִרים ּדָ ְמִליֵאל ּכִ ן ּגַ טֹוַבת ַרּבָ ּלֹא ּבְ   ׁשֶ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְר  286 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ּבֶ
דּון ֶאת כָּ  287 ַאּבְ ד תְּ בָ ַאּבֵ ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ ם יְֹרׁשִ ר ַאתֶּ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ֵעץ ַרֲעָנןל ַהּמְ   עֹות ְוַתַחת ּכָ

 רש"י

 מתני' 
. מין עובד כוכבים פרוקלוס

   היה:
. שם עבודת כוכבים אפרודיטי

   והמרחץ עומד בחצרה:
. דברי תורה במרחץ אין משיבין

   לפי שאדם עומד ערום:
. שהמרחץ היא באה בגבולי

קודם לה והמרחץ נעשה לכל 
הבא למרחץ ולא כל הימנה 
שתהא גוזלת את הרבים: ועוד 

ין אנו אומרים תשובה אחרת א
נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי 
דמרחץ לאו דבר נוי הוא אלא 
נעשה אפרודיטי נוי למרחץ 
נמצא שהיא משמשתו והיא 

   טפלה והוא עיקר:
. חריץ העשוי בקרקע ביב

   להוציא שופכין לרה''ר:
. בתורה לאיסור אלא לא נאמר

אלהיהם דכתיב אבד תאבדון 
   וגו':

  
  גמ' 

ליה  . דאהדרוהיכי עביד הכי
במרחץ והלא אין משיבין 
במרחץ ואסור לאמרו בלשון 
חול בבית המרחץ שאע''פ 
שאינה בלשון הקדש לא נפקי 

   מקדושתייהו:
   . כלומר דחהו בקש:גנובה

. ר' חמא קאמר לה ואני אומר
   ופליגא אדר' הושעיא רביה:

. כלומר ואפילו וכי בא בגבולה
קדמה עבודת כוכבים למרחץ 

   מאי איכפת לן:
. שלא יחזיק טובה א בטובהשל

לכומרים ובהנאה לא מיתסר 
כדאמרינן לקמן אין הקדש 
לעבודת כוכבים עד שיקריב 

   לפניו בתקרובת:
. שהיה חשוב כבטובת אחרים

וטובה היא להם כשהוא נהנה 
מהן הלכך אי לאו מרחץ קודם 

  הוה אסור כל הני:
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יא ר ִחּיָ יִמי ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשִ

ָקֲאַמר לֹו:  נּוָבָתּה ֵמָהָכא, ּדְ ָפֶניָה""זֹו ּגְ יִנין ּבְ תִּ יב ְוָכל ָאָדם ַמׁשְ   . עֹוֶמֶדת ַעל ַהּבִ
ָפֶניָה ַמאי ָהֵוי?  יִנין ּבְ ּתִ   ְוִכי ַמׁשְ

  ְוָהְתַנן: 
ָפֶניָה,    "ָרק ּבְ

ָפֶניָה,  ין ּבְ תִּ   ִהׁשְ
יְרָרּה,    ּגֵ

ּה ֶאת ַהּצֹוָאה  ֵטיָלה" -ְוָזַרק ּבָ   . (עבודה זרה נג.) ֲהֵרי זֹו ֵאיָנּה ּבְ
  

נּוָבה", "ַוֲאִני    אֹוֵמר: ֵאיָנּה ּגְ
יס ָלּה,  -ָהָתם  א הּוא ָרַתח ֲעָלּה, ַוֲהַדר ְמַפּיֵ ְעּתָ   ְלִפי ׁשַ
ִזְלזּוָלּה ַקְייָמא.  -ָהָכא  א ּבְ ְעּתָ א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ   ּכָ

  
א ר עּוּלָ ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ

ָקֲאַמר ֵליּה:  נּוָבָתּה ֵמָהָכא, ּדְ ה ֶמ   ּגְ   ְרָחץ נֹוי ְלַאְפרֹוִדיִטי, "ֵאין אֹוְמִרין: ַנֲעׂשֶ
ְרָחץ" ה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלּמֶ א ַנֲעׂשֶ   , ֶאּלָ

ה ֶמְרָחץ ְלַאְפרֹוִדיִטי נֹוי"ְוִכי ָאַמר:    ַמאי ָהֵוי?  - "ַנֲעׂשֶ
  ְוָהַתְנָיא: 

ִית ֶזה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה",   ָהאֹוֵמר: "   "ּבַ

לּום,  -"ּכֹוס ֶזה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה"    לֹא ָאַמר ּכְ

ׁש ַלֲעבֹוָדה ָזָרהׁשֶ    . "ֵאין ֶהְקּדֵ
  

נּוָבה",    "ַוֲאִני אֹוֵמר: ֵאיָנּה ּגְ
ְסָרא,  ּסּוֵרי ָלא ִמיּתַ ִאיּתַ   ְנִהי ּדְ

א.     נֹוי ִמיָהא ִאיּכָ
  
  

 רש"י

. מילתא ואני אומר אינה גנובה
  מפרשי: דרבי חמא בר יוסף קא

. בטיט ובצואה לא בטלה גיררה
לקמן (דף נג.) נפקא לן מוהיה כי 

  ירעב והתקצף וקלל במלכו:
. שאין הקדש לעבודת כוכבים

באמירה עד שיקריבנה לפניה 
   בתקרובת:

. אי הוה רחיצה נוי מיהא איכא
נוי לעבודת כוכבים אסור 
לייפות עבודת כוכבים אף על גב 
דאיתסורי לא מיתסר מרחץ 

  נאה:בה
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ָנה     מה,א   ִמׁשְ

ָבעֹות    :ַהּגֹוִים ָהעֹוְבִדים ֶאת ֶהָהִרים ְוֶאת ַהּגְ
ִרין,  -ֵהן    מּותָּ

ֲע  ֶ   ֲאסּוִרין,  -ֵליֶהן ּוַמה ׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם"ׁשֶ   . (דברים ז, כה)    288"לֹא ַתְחמֹד ּכֶ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ְולֹא ֶהָהִרים ֱאלֵֹהיֶהם,  - (דברים יב, ב)    289"ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים"
ָבעֹות" ָב  -    (דברים יב, ב)    "ֱאלֵֹהיֶהם ... ַעל ַהּגְ   עֹות ֱאלֵֹהיֶהם. ְולֹא ַהּגְ

יָרה ֲאסּוָרה?  ֵני ָמה ֲאׁשֵ   ּוִמּפְ
ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם,  ּה תְּ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם  ּה תְּ ׁש ּבָ ּיֵ   .  .  .  .  ָאסּור -ְוָכל ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ

  ֲאִני אֹוִבין ְוָאדּון ְלָפֶניָך: 
ה מֹוֵצא: ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ בוֹ   ּכָ , ַהר ּגָ   הַּ

ָאה,  ָ   ְוִגְבָעה ִנׂשּ
ם ֲעבֹוָדה ָזָרה -ְוֵעץ ַרֲעָנן  ׁש ׁשָ ּיֵ ע ׁשֶ         .  .  .  .  ּדַ

            

ָמָרא    ּגְ

א!  א ַקּמָ ּנָ ִליִלי ַהְיינּו ּתַ י יֹוֵסי ַהּגְ   ְוַרּבִ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ָרִמי ּבַ
יַנְייהּו,  א ּבֵ ַהר ִאיּכָ   ִצּפּוי ַהר ּכְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ַהר, ּוִמיְתַסר,  -: ִצּפּוי ַהר ּתַ   ֵאינֹו ּכְ
ִליִלי ָסַבר: ִצּפּוי ַהר  י יֹוֵסי ַהּגְ ַהר.  -ְוַרּבִ   ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ת ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

י ָעְלָמא: ִצּפּוי ַהר  כּוּלֵ ַהר,  -ּדְ   ֵאינֹו ּכְ
ְלִגי,   מה,ב  ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו ָקִמיּפַ ּנְ ִאיָלן ׁשֶ  ְוָהָכא ּבְ

ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו  ּנְ א ָסַבר: ִאיָלן ׁשֶ א ַקּמָ ּנָ ר,  -ּתַ   מּוּתָ
ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו  ּנְ ִליִלי ָסַבר: ִאיָלן ׁשֶ י יֹוֵסי ַהּגְ   ָאסּור.  -ְוַרּבִ

  
אי?    ִמּמַ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא:    ִמּדְ

יָרה ֲאסּוָרה?  ֵני ָמה ֲאׁשֵ   "ִמּפְ
ִפ  ּה תְּ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   יַסת ְיֵדי ָאָדם, ִמּפְ

ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם  ׁש ּבֹו תְּ ּיֵ   . ָאסּור" –ְוָכל ׁשֶ
  

ִפיַסת ָאָדם" ׁש ּבֹו תְּ ּיֵ   ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  - "ְוָכל ׁשֶ
ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו. ּנְ   ָלאו ְלַאּתּוֵיי ִאיָלן ׁשֶ

  
  

ָטעוֹ  ּנְ י ְיהּוָדה, ָסַבר: ִאיָלן ׁשֶ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ָאסּור.  - ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו ְוַאף ַרּבִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ   ְולֹא ֶהָהִרים ֱאלֵֹהיֶהם,  - (דברים יב, ב) "ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים"ִמּתֹוְך ׁשֶ
ָבעֹות" ָבעֹות ֱאלֵֹהיֶה  - (דברים יב, ב) "ֱאלֵֹהיֶהם ... ַעל ַהּגְ   ם, ְולֹא ּגְ

ל ֵעץ ַרֲעָנן ֱאלֵֹהיֶהם"ׁשֹוֵמַע ֲאִני:  ַחת ּכָ   ְולֹא ַרֲעָנן ֱאלֵֹהיֶהם,  - (דברים יב, ב) "ּתַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵאׁש"תַּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ   . "(דברים יב, ג) 290"ַוֲאׁשֵ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחתָּ ָלְך ּפֶ  288 ֵאׁש לֹא ַתְחמֹד ּכֶ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תִּ י תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך הּואּפְ ֵקׁש ּבֹו ּכִ ּוָ   ן תִּ
ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִר  289 ם יְֹרׁשִ ר ַאתֶּ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד תְּ ל ֵעץ ַרֲעָנןַאּבֵ ָבעֹות ְוַתַחת ּכָ   ים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ
ם ֶא  290 ְצתֶּ ְדתֶּ ְוִנתַּ עּון ְוִאּבַ ַגּדֵ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ קֹום ַההּואת ִמְזּבְ ָמם ִמן ַהּמָ  ם ֶאת ׁשְ

 רש"י

 מתני' 
. ההרים עצמן מותרין לחצוב אבנים הן מותרין

מהן ולזריעה דמחובר לא מתסר כדנפקא לן 
(לקמן) מאלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם 

   כדדריש ר' יוסי הגלילי:
. כגון אם ציפום זהב וכסף אסור ומה שעליהן

שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך 
ו עבודת כוכבים מקרו ולא ואע''ג דאינהו לא

מתסרי גזירת הכתוב היא (שהרים וגבעות שהן 
קרקע עולם אין בהן כח לאסרן אבל עבודת 
כוכבים מיהא הוי) דתלוש שעליהם כתלוש של 
שאר עבודת כוכבים שנאמר לא תחמוד עליהם על 
כל שהן נעבדין משמע ועל כרחנו אנו צריכין לפרש 

ן בהשוחט דלאו עבודת כוכבים מיקרו דאמרינ
(חולין דף מ.) הא דאמר להר והא דאמר לגדא דהר 
שהשוחט לשם הר לא מיקרי זבחי מתים והא 
דתניא לקמן ועובדיהם בסייף משום האי טעמא 
הוא דאע''ג דלאו עבודת כוכבים נינהו לענין 
איתסורי עובדיהם מיהא לשם עבודת כוכבים 
עבדי להו ולעבודת כוכבים מיכווני חייב דהוא 

   דמחובר (בפרק בתרא (דף נד)): דומיא
. הרי המקרא מלמדנו ר' יוסי הגלילי אומר

שהמחובר אינו נאסר שנא' אבד תאבדון את כל 
המקומות אשר עבדו שם הגוים וגו' ומה תאבדו 
את אלהיהם על ההרים משמע צלמים ופסיליהם 
שעל ההרים קרויים אלהיהם ולא ההרים קרויים 

מה אשירה אלהיהם ומאחר שהוא כן ומפני 
אסורה ולא דרשינן נמי תחת כל עץ רענן אלהיהם 
ולא עץ רענן אלהיהם והלא אילן מחובר הוא ולמה 

   אסרו הכתוב דכתיב ואשריהם תגדעון:
   . שאדם נטעו:מפני שיש בהן תפיסת ידי אדם

. אפרש ואדון לפניך אר''ע אני אובין [ואדון] לפניך
 שאין לנו לדרוש מיעוטא מתחת עץ רענן שלא
נאמר אלא למסור להם סימני מקום שרגילין 
אמוריים לעבוד שם עבודת כוכבים כדי שיחפשו 
ישראל שם ויבערום ומיעוטא דהרים וגבעות 
מיהא מינה ממעטינן ממשמעותיה דקרא שלא 
צוה לאבד את ההרים אבל כל עץ רענן צוה לנו 
לאבד במקום אחר ואשריהם תשרפון באש והכא 

   סימנא:לא נקיט ליה אלא משום 
  

  גמ' 
. בין למר בין ורבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא

   למר הרים וגבעות שרו:
. תנא קמא סבר ציפוי הר אינו כהר ומיתסר

   דכתיב לא תחמוד כסף עליהם כל שעליהם:
. בטל לגבי הר וכיון דהר ורבי יוסי סבר ציפוי הר

לאו עבודת כוכבים ציפוי נמי לא מיתסר ועליהם 
   אלהיהם תלושין קאי:דקרא אפסילי 

. רב ששת אמר דכולי עלמא ציפוי הר אינו כהר
ואסור ור' יוסי לטפויי אתנא קמא קאתי 

  למיתסר:
. שלא לשם אשרה ולבסוף עבדו אילן שנטעו

דשמעיה לת''ק דאמר הרים וגבעות שרו ה''ה כל 
כיוצא בהן שמחוברין ולא היתה תחילתו לעבודת 

נטעו מתחילה כוכבים ואיזו היא אשירה אסורה ש
לכך דתפיסת יד אדם אינו כלום אא''כ היא לשם 
עבודת כוכבים אבל נטעו גרעין שלא לשם אשירה 
אין זו תפיסת ידי אדם הואיל וההיא שעתא לאו 
דעתיה לעבודת כוכבים היה וממעטי ליה מתחת 
כל עץ רענן ולא עץ עצמו ואתא ר' יוסי הגלילי 

אשירה  למימר אילן שנטעו גרעין אפי' שלא לשם
ולבסוף עבדו אסור דלא דמי להר שהרי יש בה 
תפיסת ידי אדם בנטיעה הילכך תוספתו אסור 
אבל עיקרו קודם שהשתחוה לו מודה דשרי 

   כדלקמן (דף מח.):
. שמעינן דר' יוסי אסר אילן שנטעו ולבסוף ממאי

עבדו: הא דמיהדר ותני כל שיש בו תפיסת יד וכו' 
   לאתויי מאי:

. ולקמן (דף מח.) ריהם תשרפוןתלמוד לומר ואש
  מפרש ממאי דבנטעו ולבסוף עבדו קאי:
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א,  ל ֵעץ ַרֲעָנן"ֶאּלָ ַחת ּכָ ה ִלי?  - "ּתַ   ָלּמָ

י ֲעִקיָבא הּוא ּדְ    ָאָתא, ַההּוא ְלַרּבִ
ָאַמר  י ֲעִקיָבאּדְ   : ַרּבִ

,     "ֲאִני אֹוִבין ְוָאדּון ְלָפֶניָך: בֹוהַּ ה מֹוֵצא ַהר ּגָ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ   "ּכָ
ם ֲעבֹוָדה ָזָרה" ׁש ׁשָ ּיֵ ע ׁשֶ ָאה ְוֵעץ ַרֲעָנן, ּדַ ָ   . ְוִגְבָעה ִנׂשּ

  
ַנן, ַהאי  ֵאׁש"ְוַרּבָ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ   ִדי ֵליּה? ַמאי ָעְב  -  "ַוֲאׁשֵ

  
ה ְלָכְך.   ִחיּלָ ָטעֹו ִמּתְ ּנְ ֵעי ֵליּה ְלִאיָלן ׁשֶ   ִמיּבָ

   
ֵעי ֵליּה ְלָהִכי!  י ְיהּוָדה ַנִמי ִמיּבָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ְוַרּבִ

  
  ָהִכי ַנִמי.

  
ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו ְמָנא ֵליּה?  ּנְ א ִאיָלן ׁשֶ   ֶאּלָ

  
גַ ָנְפָקא ֵליּה ִמ:  ֵריֶהם ּתְ עּון""ַוֲאׁשֵ   , (דברים ז, ה) 291ּדֵ

יּדּועֹו  ּגִ רֹו  –ֵאיֶזהּו ֵעץ ׁשֶ ר?  -ָאסּור, ְוִעיּקָ   מּוּתָ
ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו.  ּנְ   ֱהֵוי אֹוֵמר: ִאיָלן ׁשֶ

  
ֵאׁש"ְוָהא:  ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ ְלמּוָדא!  "ַוֲאׁשֵ   ָקא ָנֵסיב ָלּה ּתַ

  
  "ִאיּלּו לֹא ֶנֱאַמר" ָקָאַמר, 

עּון" ִאיּלוּ  ַגּדֵ ֵריֶהם ּתְ ֵאׁש", ָהִייִתי אֹוֵמר: "ֲאׁשֵ ְרפּון ּבָ ׂשְ ה ְלָכְך,  - לֹא ֶנֱאַמר: "ּתִ ִחיּלָ ָטעֹו ִמּתְ ּנְ ִאיָלן ׁשֶ   ּבְ
ְכִתיב:  א ּדִ ּתָ ֵאׁש"ָהׁשְ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ ר ֵליּה "ַוֲאׁשֵ יּתַ עּון", ִאּיַ ַגּדֵ ֵריֶהם ּתְ   , "ַוֲאׁשֵ

ָטעֹו  ּנְ   ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו. ְלִאיָלן ׁשֶ
  

ַנן, ַהאי  עּון"ְוַרּבָ ַגּדֵ ֵריֶהם ּתְ   ַמאי ָעְבִדי ֵליּה?  - "ַוֲאׁשֵ
  

ן ֵלִוי,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ִלְכְדַרּבִ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָרֵאל,  יּדּוֵעי ֲעבֹוָדה ָזָרה קֹוְדִמין ְלִכיּבּוׁש ֶאֶרץ ִיׂשְ   ּגִ
יּבּוׁש ֶאֶרץ יִ  ָרֵאל קֹוֵדם ְלִביעּור ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּכִ   ׂשְ

  
ָתֵני    :ַרב יֹוֵסףּדְ

חָֹתם"" ם ֶאת ִמְזּבְ ְצּתֶ ח, – (דברים יב, ג) 292"ְוִנּתַ    ְוַהּנַ

בָֹתם" ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ ח - "ְוׁשִ   . "ְוַהּנַ
  

ח" ְך?  "ְוַהּנַ   ָסְלָקא ַדְעּתָ
ֵעי!  ֵריָפה ּבָ   ׂשְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

רֹוף. ְרדֹוף, ְוַא  ְך ׂשְ   ַחר ּכָ
  

י ְיהּוָדה, ַהאי ְסָבָרא ְמָנא ֵליּה?  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ְוַרּבִ
  

דּון"ָנְפָקא ֵליּה ֵמ  ַאּבְ ד ּתְ   , (דברים יב, ב) "ַאּבֵ
ד" ְך  "ַאּבֵ דּון"ְוַאַחר ּכָ ַאּבְ   . "ּתְ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
יֵרהֶ  291 רּו ַוֲאׁשֵ ּבֵ ׁשַ בָֹתם תְּ ּתֹצּו ּוַמּצֵ חֵֹתיֶהם תִּ י ִאם ּכֹה ַתֲעׂשּו ָלֶהם ִמְזּבְ ֵאׁש ּכִ ְרפּון ּבָ ׂשְ עּון ּוְפִסיֵליֶהם תִּ ַגּדֵ   ם תְּ
ַגּדֵ  292 ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ   עּון ְוִאּבַ

 רש"י

ר' יוסי בר' יהודה סבר אילן 
. שנטעו ולבסוף עבדו אסור

מדקאמר דלא דרשינן ולא עץ 
רענן אלהיהם דאי קסבר אילן 
שנטעו ולבסוף עבדו שרי לדרוש 
תחת כל עץ רענן ולמישרייה 
והכי איבעי ליה למיתני מתוך 

ולא עץ רענן אלהיהם שנאמר 
שומע אני כל האשרות מותרות 

  ת''ל ואשריהם תשרפון וגו':
. דכיון דלא מצינן לכדר''ע

למידרשיה דהא כתיב ואשריהם 
תשרפון מוקמינן ליה לסימנא 

   אבל קמאי למיעוטא דרשינן:
. מה שהחליף אחרי כן גידועו

דקאמר תגדעון מכלל דעיקרו 
  עוזב בקרקע ויהנה ממנה:

ריהם תשרפון באש והא ואש
. רבי יוסי בר' יהודה נסיב

תלמודא למלתיה ולמיסר אילן 
   שנטעו ולבסוף עבדו:

. קא נסיב בלשון אילו לא נאמר
לה למלתיה למיסר אילן שנטעו 

   ולבסוף עבדו:
וה''ק אילו לא נאמר ואשריהם 

. לאילן שנטעו תשרפון באש
מתחלה הייתי אומר ואשריהם 
תגדעון למיסריה הוא דאתי 
אבל אילן שנטעו ולבסוף עבדו 
שרי תלמוד לומר ואשריהם 
תשרפון באש לאילן שנטעו 
מתחלה לכך ואייתר ליה 
ואשריהם תגדעון לאילן שנטעו 

   ולבסוף עבדו:
   . דאמרי כל האילן מותר:ורבנן

. שעיקרו האי ואשריהם תגדעון
מונח בארץ במאי אוקמי ליה אי 
באילן שנטעו מתחלה לכך כולה 

   אסור:
. עי ליה לכדר' יהושע וכו'מיב

גידוע זה לא להתיר עיקרו אלא 
שיגדעו מיד בכניסתם ולאחר 
כיבוש יחפשו אחריהם לשרשם 

   ולבערם:
גידועי עבודת כוכבים קודמין 

. בכניסתן נצטוו לכיבוש א''י
לגדעם מיד ולאחר כיבוש 

   ישרשו אחריהם:
   . מדלא כתב ישרוף:והנח

. דהא אתי לידי שריפה בעי
עוד כתיב אחרינא פסילי תקלה ו

   אלהיהם תשרפון:
. עד שתרדוף ותכלה את הנח

   העובדי כוכבים ואח''כ שרוף:
. מדרב יוסף האי סברא מנליה

לא נפקא דהוא גופיה אתגדעון 
ואתשרפון קא סמיך דאי 
מונתצתם הוה אמינא הנח 
דוקא דגזירת הכתוב היא שאין 
צריך לבער מדלא כתב בהו 

דחזינן  שריפה אבל באשרה כיון
בה שני ביטולין אמרינן נמי 
התם דונתצתם קודם לכיבוש 
   כתיב ולאחר כיבוש בעי שריפה:

. אלמא יש שהות ואח''כ תאבדון
  הפסק בינתיים:
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ֵעי ֵליּה ְלעֹוֵקר ֲעבֹוָדה ָזָרה,    ָהא ִמיּבָ
ִריְך ְלׁשָ  ּצָ   ֵרׁש ַאֲחֶריָה. ׁשֶ

  
ֵרׁש ַאֲחֶריָה ְמָנא ֵליּה?  י ְיהּוָדה, ְלׁשָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ְוַרּבִ

  
קֹום ַההּוא"ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ   . (דברים יב, ג) 293"ְוִאּבַ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ם.    ַההּוא ְלַכּנֹות ָלּה ׁשֵ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ֵרׁש ַאֲחֶריָה?  ִריְך ְלׁשָ ּצָ ִין ָלעֹוֵקר ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָמם"תַּ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ    . (דברים יב, ג) "ְוִאּבַ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו   מו,א    , ַרּבִ

ָבר ֶנֱאַמר: דּון" ַוֲהלֹא ּכְ ַאּבְ ד ּתְ   . (דברים יב, ב) "ַאּבֵ
ְלמּוד לֹוַמ  ן, ַמה תַּ קֹום ַההּוא"ר: ִאם ּכֵ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ   ? (דברים יב, ג) "ְוִאּבַ

ם.    ְלַכּנֹות ָלּה ׁשֵ
ָבח?    ָיכֹול ִלׁשְ

ְך?!  ָבח ָסְלָקא ַדְעּתָ   ִלׁשְ
ָבח ְולֹא ִלְגַנאי?  א, ָיכֹול לֹא ִלׁשְ   ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר: י ֵחֶר  תַּ ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב ּתְ ּקְ ׁשַ ץ ּתְ ּקֵ   ,(דברים ז, כו) 294ם הּוא""ׁשַ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ְלָיא"  ית ּגָ ְרָיא",  - ָהיּו קֹוִרין אֹוָתּה "ּבֵ ית ּכַ   קֹוִרין אֹוָתּה "ּבֵ

ל"    .  ""ֵעין קֹוץ" -"ֵעין ּכָ
   

  
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ם ֶאת ִמְזבְּ  293 ְצתֶּ ם ֶאת ׁשְ ְוִנתַּ ְדתֶּ עּון ְוִאּבַ ַגּדֵ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ קֹום ַההּואחָֹתם ְוׁשִ   ָמם ִמן ַהּמָ
ַתֲעֶבנּ  294 ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ   ּו ּכִ

 רש"י

  . לשון גובה גלי:בית גליא
. לשון חפירה בית כריא

  ושפלות:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א . . . . 14141414
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ תּתָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָבעֹות: ִרין,  -ן ֵה   "ַהּגֹוִים ָהעֹוְבִדים ֶאת ֶהָהִרים ְוֶאת ַהּגְ   מּותָּ
ַסִייף,  -ְועֹוְבֵדיֶהן    ּבְ

ָרקֹות: ָרִעים ְוֶאת ַהּיְ   ֲאסּוִרין,  -ֵהן   ְוֶאת ַהּזְ
ַסִייף" –ְועֹוְבֵדיֶהן    . ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י?  ָאַמר ָלְך, ַמּנִ   ּדְ
  

ר ְיהּוָדה ִהיא,  י יֹוֵסי ּבַ   ַרּבִ
ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו  ּנְ ָאַמר: ִאיָלן ׁשֶ   סּור. ָא  -ּדְ

  
ַנן!  ה ְלָכְך, ְוַרּבָ ִחּלָ ָטעֹו ִמּתְ ּנְ ִאיָלן ׁשֶ   ְולֹוְקָמּה ּבְ

  
ְך,    ָלא ָסְלָקא ַדְעּתָ

ַהר,  ָקָתֵני ּדּוְמָיא ּדְ   ּדְ
ה ְלָכְך,  - ַמה ַהר  ִחּלָ ּלא ְנָטעֹו ִמּתְ   ׁשֶ

ה ְלָכְך.   -ַאף ַהאי ַנִמי  ִחּלָ ּלא ְנָטעֹו ִמּתְ   ׁשֶ
   

        
        

 רש"י

. דבני נח נצטוו ועובדיהן בסייף
על עבודת כוכבים בסנהדרין (דף 
נו.) ואמרינן התם כל מיתה 
האמורה לבני נח אינה אלא 

  סייף:
. שזרען מתחלה ולוקמה בזרעים

   לכך:
   . דאסורין ואפילו לרבנן:ורבנן
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        מו, אמו, אמו, אמו, א . . . . 15151515
ַמר:    ִאיּתְ

לּו ַא  ְלּדְ ּדַ ּנִ   –ְבֵני ַהר ׁשֶ
יא י ִחּיָ ֵני ַרּבִ י יֹוָחָנןוְ   ּבְ   : ַרּבִ

  ַחד ָאַמר: ֲאסּורֹות, 
רֹות.    ְוַחד ָאַמר: מּוּתָ

  
רֹות"?  ָאַמר: "מּוּתָ ַמאן ּדְ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ַהר,    ּכְ

ר,  ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם ּומּוּתָ ֵאין ּבֹו תְּ   ַמה ַהר ׁשֶ
ֵאין ּבָ  ִרין. ַאף ָהֵני ׁשֶ ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם ּומּוּתָ   ֶהן ּתְ

  
ר!  ן ְמחּוּבָ ּכֵ ַהר ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
ֵהָמה ּתֹוִכיַח.    ּבְ

  
ְבֵהָמה,    ַמה ּלִ

ים! ֲעַלת ַחּיִ ן ּבַ ּכֵ   ׁשֶ
  

  ַהר יֹוִכיַח. 
  

ין,    ְוָחַזר ַהּדִ
ְרִאי ֶזה,    לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ְרִאי ֶזה,    ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ּבָ  ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ר, ַהּצַ ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם ּומּוּתָ ֶהן תְּ ֵאין ּבָ   ֶהן ׁשֶ

ר.  ִפיַסת ְיֵדי ָאָדם ּומּוּתָ ֶהן תְּ ֵאין ּבָ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ
  

יָתן!  ִרּיָ ּנּו ִמּבְ ּתַ ן לֹא ִנׁשְ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ
  

ֲעַלת מּום, ּוֵמַהר.  ֵהָמה ּבַ א ָאְתָיא ִמּבְ   ֶאּלָ
ה ּוֵמִאיָלן ָיֵבׁש. ְוִאי ַנִמי, ִמ  ּמָ ֵהָמה ּתַ   ּבְ

  
ִתיב:  ָאַסר, ְלָהִכי ּכְ ַתֲעֶבּנּו"ּוַמאן ּדְ ֶצּנּו ְוַתֵעב ּתְ ּקְ ׁשַ ץ ּתְ ּקֵ   , (דברים ז, כו) 295"ׁשַ

ָרא,  יָנא ְלֶהיּתֵ ָאְתָיא ִמּדִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ
ְתָיא.    לֹא ּתַ

  
רּו,  ׁשָ יא ּדְ י ִחּיָ ְבֵני ַרּבִ ים ּדִ ּיֵ ְסּתַ   ּתִ

הָבֵעי ּדְ  ֲחוֹות ָלּה, ַמהּו? ִחְזִקּיָ ּתַ יָצה ְלִהׁשְ   : ָזַקף ּבֵ
ֲחָוה ָלּה,  ּתַ ֲחוֹות ָלּה ְוִהׁשְ ּתַ ְך: ְלִהׁשְ   ָקא ָסְלָקא ַדְעּתָ

ה:  ה, ִאי ָלא ָהֵוי ַמֲעׂשֶ ֲעָיא ֵליּה: ַהאי ְזִקיָפָתּה, ִאי ָהֵוי ַמֲעׂשֶ   ָקא ִמיּבָ
ְסָרא;    ֲאָבל לֹא ָזַקף ָלא ִמיּתַ

ַמ  רּו. ׁשְ ׁשָ יא ּדְ י ִחּיָ ֵני ַרּבִ ּה: ּבְ   ע ִמיּנָ
  

לֹא ְזָקָפּה  ב ּדְ ֲחָוה ָלּה, ַאף ַעל ּגַ ּתַ ָאְסִרי ְוִהׁשְ יא ּדְ י ִחּיָ ֵני ַרּבִ   ֲאסּוָרה,  -לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך: ּבְ
ֲחוֹות ָלּה, ְולֹא ִה  ּתַ יָצה ְלִהׁשְ ַקף ּבֵ זָּ גֹון ׁשֶ ַמאי ָעְסִקיַנן: ּכְ ֲחָוה ָלּה. ְוָהָכא ּבְ ּתַ   ׁשְ

  
  ּוְלַמאן? 

ד"  ָרֵאל ֲאסּוָרה ִמּיָ ל ִיׂשְ ָאַמר: "ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ֲאסּוָרה,  -ִאי ְלַמאן ּדְ
יָעֵבד"  ּתֵ ָאַמר: "ַעד ׁשֶ ַלָחּה!  -ִאי ְלַמאן ּדְ   ָהא ָלא ּפְ

  
ֲח  ּתַ ֲחוֹות ָלּה, ְולֹא ִהׁשְ ּתַ יָצה ְלִהׁשְ ַקף ּבֵ ּזָ גֹון: ׁשֶ ֲחָוה ָלּה. לֹא ְצִריָכא ּכְ ּתַ   ָוה ָלּה, ּוָבא ּגֹוי ְוִהׁשְ

ָאַמר  י ָהא ּדְ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּכִ   : ׁשְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֵחֶרם הּוא 295 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם כָּ   ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ

 רש"י

. נעקרו מאליהן והשתחוה שנדלדלו
 עכו''ם להם:

. שאינה מחובר ואינה בהמה תוכיח
נאסרת בהשתחויה דמדאסר רחמנא 
 נעבד לגבוה דכתיב מן הבקר ולא כל
הבקר להוציא הנעבד בפרק שור שנגח 
(ב''ק דף מ:) מכלל דלהדיוט שרי דאי 
להדיוט אסור למה לי קרא לגבוה הא 
ממשקה ישראל כתיב מן המותר 

   לישראל:
. דאינה נאסרת נמי מבהמה בעלת מום

   אם השתחוה לה:
. דכי פרכת מה לבהמה שכן בעלת ומהר

חיים הלכך חשיבא ולא מיתסרא הר 
שכן מחובר בהמה  יוכיח מה להר

תוכיח וחזר הדין כו' הצד השוה שבהן 
שאין תפיסת יד אדם וזהו טעם עצמו 
להתיר שאין יכולין לתלות טעם היתרן 
בטעם אחר דאי אמרת היתרן משום 
מחובר הרי בהמה ואי משום חיים הרי 
הר ע''כ טעם היתרן משום דאין בהן 
תפיסת יד אדם שבדבר זה הושוו 

כל השווין להן שניהן אף אני אביא 
בדבר זה שיהו מותרין והשתא ליכא 
למיפרך שכן לא נשתנו מברייתן דהא 

   בהמה נשתנית במום:
. דנשתנה מברייתו ואפי' ומאילן יבש

הכי לא מיתסר לרבנן דפליגי עליה דר' 
יוסי ברבי יהודה הצד השוה שבהן 
שאין בהם תפיסת יד אדם לשם עבודת 

א כוכבים דתפיסה דנטיעה דמעיקרא ל
הויא תפיסה לרבנן דלאו אילן הוא 
ההוא שעתא שנטעו גרעין ור' יוסי בר' 
יהודה דחשיב ליה תפיסה ואסר ליה 
משכחת לה באילן שעלה מאליו 
דאפילו לר' יוסי לא מיתסר כל זמן 

   שלא עשה מעשה בגופו:
. בעבודת להכי כתיב שקץ תשקצנו

כוכבים לאתויי הנך דאע''ג דאתא 
תרא כדאמרן מדינא להצד השוה להי

לא תייתינהו להיתרא וממשמעותא 
דקרא נפקא דמשמע כל דרשות שאתה 
דורש בעבודת כוכבים לא תדרשם אלא 
לשקץ ולאסור ואין לך להתיר בו אלא 

   מה שהתיר לך הכתוב בפירוש:
   . יהודה וחזקיה שמן:בני רבי חייא

. דאכתי איכא תפיסת יד הוי מעשה
   עו:אדם אלמא בני ר' חייא תפיסת יד ב

. הוא לעולם אימא לך בני ר' חייא
דאמרי דלא בעינן תפיסת יד בדבר 
תלוש ולא בבעלי חיים בין בעובד 
כוכבים בין בישראל ונאסרת מיד 

   בהשתחואה:
   . כגון שזקפה ולא השתחוה לה:והכא

. שהקים עבודת כוכבים של ישראל
ישראל לעבדה פלוגתא דר' ישמעאל 

   :):ור''ע בפ' ר' ישמעאל (לקמן נא
. אליבא דמאן קבעי חזקיה ולמאן

למילתיה כיון דאיהו לא תפיסת ידי 
אדם בעי וזה לשם עבודת כוכבים 
העמידה בין הוי מעשה בין לא הוי 
מעשה הרי קראה עבודת כוכבים 
ולמ''ד עבודת כוכבים של ישראל 
אסורה מיד הא נמי אסורה מיד ולמ''ד 
עד שיעבדוה הא לא פלחה ופשיטא 

   דשריא:
. לעולם אליבא דמ''ד עד צריכא כו'לא 

   שתיעבד קבעי ליה:
. דהשתחוה לה עובד כוכבים אחר וכגון

זקיפתו של ישראל ולא אמרינן הא לאו 
דעובד כוכבים הוא ואין יכול לאסור 
בהשתחואה דבר שאינו שלו וכדרב 
יהודה אמר שמואל כו' והאי מעשה 
דבעינן משום גילוי דעתא דאי לאו דגלי 

ה לא הוה מיתסרא ישראל דעתי
  בהשתחואה דעובד כוכבים:
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ֲחָוה ָלּה  ּתַ ֲחוֹות ָלּה ּוָבא ּגֹוי ְוִהׁשְ ּתַ ַקף ְלֵביָנה ְלִהׁשְ ּזָ ָרֵאל ׁשֶ   ֲאסּוָרה. –ִיׂשְ
ֲעָיא ֵליּה:    ְוָקא ִמיּבָ

ָרא ְזִקיָפָת  ִמיְנּכְ   ּה, ְלֵביָנה הּוא ּדְ
יָצה    ָלא  -ֲאָבל ּבֵ
ְלָמא:    אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
יקּו.    ּתֵ

        
        

 רש"י

. אפילו למ''ד עד אסורה
שתיעבד ולא אמרינן הא לאו 
דעובד כוכבים הוא ואין יכול 
לאסור בהשתחואה דבר שאינו 
שלו דכיון דאוקמה ישראל גלי 
אדעתיה דניחא ליה בעבודת 
כוכבים וכי פלח לה עובד 

  כוכבים שליחותיה קא עביד:
אדם נעשית . בידי לבינה

ונאסרת לד''ה והך זקיפה דנקט 
משום גלויי דעתא הוה דאי לא 
זקפתו ישראל לשם עבודת 
כוכבים לא מיתסרא דכיון דשל 
ישראל הוא אינה נאסרת 
בהשתחוואתו של עובד כוכבים 
שהרי אינה שלו והאי טעמא 
מפרשינן במלתיה דשמואל 
לקמן בפרק ר' ישמעאל (דף גג:) 

תא קבעי לה וה''נ לענין גלויי דע
חזקיה ולא משום מעשה דבדבר 
תלוש ולאו בעלי חיים לא בעינא 
מעשה בגופו ונאסר מיד 
בהשתחואה לבני ר' חייא 
וקמיבעיא ליה לחזקיה דוקא 
לבינה דמינכרא זקיפתה 
שרחבה יותר על עביה וכשהיא 
זקופה נראית גבוה ואיכא גלויי 

  דעתא אבל ביצה לא כו':
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ֲחֶוה ְלַהר, ֲאָבָניו  ּתַ ׁשְ ַח?  -ַהּמִ ְזּבֵ   ַמהּו ַלּמִ
,   מו,ב  בֹוהַּ ר ֵאֶצל ּגָ ְמחּוּבָ  ֵיׁש 'ֶנֱעָבד' ּבִ

בוֹ  ר ֵאֶצל ּגָ ְמחּוּבָ ? אֹו ֵאין 'ֶנֱעָבד' ּבִ   הַּ
  

 , בֹוהַּ ר ֵאֶצל ּגָ ְמחּוּבָ ְמֵצי לֹוַמר ֵיׁש 'ֶנֱעָבד' ּבִ   ִאם ּתִ
מּו, אֹו לֹא?  ן ּדָ ָקְרּבָ ן ּכְ יֵרי ָקְרּבָ   ַמְכׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

 , ר ְלָגבֹוהַּ ְמחּוּבָ ָתלּוׁש ְלֶהְדיֹוט, ָאסּור ּבִ ר ּבְ ּמּוּתָ   ַקל ָוחֹוֶמר: ּוָמה ֶאְתָנן ׁשֶ
ְכִתיב:  ֶלב""לֹא ָתִביּדִ   , (דברים כג, יט) 296א ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ

לּוׁש,  ָנא ּתָ   ָלא ׁשְ
ר,  ְמחּוּבָ ָנא ּבִ   ְוָלא ׁשְ

 !? ר ְלָגבֹוהַּ ְמחּוּבָ ָאסּור ּבִ ין ׁשֶ ָתלּוׁש ְלֶהְדיֹוט ֵאינֹו ּדִ ָאסּור ּבְ   ֶנֱעָבד ׁשֶ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ָרָבאלְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ
,  אוֹ  ר ְלָגבֹוהַּ ְמחּוּבָ ר ּבִ ָתלּוׁש ֵאֶצל ֶהְדיֹוט מּוּתָ ָאסּור ּבְ ֱעָבד ׁשֶ   ִחיּלּוף: ּוַמה ּנֶ

ֱאַמר:  ּנֶ   ְולֹא ֶהָהִרים ֱאלֵֹהיֶהם,  - (דברים יב, ב) 297"ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים"ׁשֶ
ָנא ְלֶהְדיֹוט,    ָלא ׁשְ
 , ָנא ְלָגבֹוהַּ   ְוָלא ׁשְ

ָתל ר ּבְ ּמּוּתָ ?  -ּוׁש ְלֶהְדיֹוט ֶאְתָנן ׁשֶ ר ְלָגבֹוהַּ ְמחּוּבָ ר ּבִ ּמּוּתָ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
ּום  ית ה' ֱאלֶֹהיָך"ְוִאי ִמׁשּ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  - (דברים כג, יט) "ּבֵ   ִמיּבָ

ית ה' ֱאלֶֹהיָך"" ִית,  - (דברים כג, יט) "ּבֵ ָאה ַלּבַ ֵאיָנּה ּבָ ָרט ְלָפָרה ׁשֶ   ּפְ

ְבֵרי  י ֱאִל ּדִ   . יֶעֶזרַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ! ְלַרּבֹות ֶאת ָהִריּקּוִעים"
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א,    ֲאָנא ָקָאִמיָנא ְלחּוְמָרא ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְלקּוּלָ

א ְוחּוְמָרא  ְרִכיַנן.  -קּוּלָ   ְלחּוְמָרא ּפָ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ א ְוחּוְמ ָרָבאלְ  ַרב ּפַ א קּוּלָ ִאיּכָ   ָרא, : ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
ְרִכיַנן?!  א ָלא ּפָ   ְלקּוּלָ

י ֲעִקיָבא,  י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ְפִליִגי ַרּבִ ַסח, ּדִ ּפֶ ָאה ּדְ   ְוָהא: ַהּזָ
יב ֵליּה ְלַגְבָרא,  י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ְלחּוְמָרא, ְוָקא ְמַחּיֵ ַרּבִ   ּדְ

א ּוָפַטר,  י ֲעִקיָבא ְלקּוּלָ   ְוַרּבִ
י ֲעִקיָבא לְ  ֵריְך ַרּבִ א! ְוָקא ּפָ   קּוּלָ

ְתַנן:    ּדִ
יב  י ֲעִקיָבא"ֵהׁשִ   : ַרּבִ

ת   אֹו ִחיּלּוף: ּבָ ַ בּות ֵאיָנּה ּדֹוָחה ַהׁשּ ּום ׁשְ ִהיא ִמׁשּ ָאה ׁשֶ    –ּוַמה ַהּזָ
ן?!" ּכֵ ל ׁשֶ אֹוַרְייָתא לֹא ּכָ ִהיא ּדְ ִחיָטה ׁשֶ   . (פסחים סה:) ׁשְ

  
יַקר ֵליּה ּתַ  ָמֵריּה, ְוִאּיַ י ֱאִליֶעֶזר ּגְ   ְלמּוָדא, ָהָתם ַרּבִ

י ֲעִקיָבא ְלַאְדּכּוֵריּה.    ַוֲאָתא ַרּבִ
  

ֲאַמר ֵליּה: ין,   ְוַהְיינּו ּדַ ַעת ַהּדִ ׁשְ יֵרִני ּבִ ְכּפִ י, ַאל תַּ   "ַרּבִ
ָך:  ל ֲאִני ִמּמְ ְך ְמקּוּבָ בּות,   ּכָ ָאה ׁשְ   ַהּזָ

ת" ּבָ ַ   .  ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
            

        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  296 ית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ֶלב ּבֵ ֵניֶהםלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ם ׁשְ   ּגַ
ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִר  297 ם יְֹרׁשִ ר ַאתֶּ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד תְּ ל ֵעץ ַרֲעָנןַאּבֵ ָבעֹות ְוַתַחת ּכָ   ים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ

 רש"י

סור לגבוה ואע''ג דשרי . דבעלי חיים אנעבד
להדיוט וקמיבעיא ליה מי חייל שם נעבד על 

 המחובר לאסרו לגבוה או לא:
. אצל גבוה אכתי ואם תמצי לומר יש נעבד

מיבעיא ליה הכי האי נעבד דלאו לקרבן גופיה 
קא בעי לה אלא לבנין מזבח דמכשירי קרבן מי 

   אמרינן כקרבן דמי ונעבד אסור בהן או לא:
. ואפי' למכשירי קרבן ר לגבוהאסור במחוב

דכתיב בית ה' דמשמע אפילו לבנין הבית וכתיב 
   אתנן סתמא לא שנא תלוש כו':

. כיון דלא משכחת קרא בהדיא דאסר או חילוף
אתנן במחובר לגבוה אלא משום דקרא סתמא 
כתיב אסרת ליה במחובר והדר ילפת נעבד 
מיניה לאיסורא אימא איפכא דהא קרא סתמא 

   ד במחובר:שרי נעב
דכתיב [אלהיהם על ההרים] ולא ההרים 

. אימא אפי' לגבוה שריא והדר נילף אלהיהם
   אתנן מיניה למשרייה במחובר:

. ובעית למימר דבית הוי ואי משום בית ה'
מחובר וקאסר ודרשת ליה הכי לא תביא אתנן 
של בית שאם נתן לה בית באתננה אסור 

   להקדישו לצורך בנין הבית:
. פרה אדומה שאינה באה בעי ליה כו'ההוא מי

לבית ששחיטתה בהר הזיתים דכתיב והוציא 
   אותה אל מחוץ למחנה:

. טסי זהב שעושין ציפוי לכותל היכל רקועים
לבית קדשי הקדשים כדאמרינן בשקלים בפרק 

   התרומה דכיון דנוי הוא מיתסר:
. דיינינן וכל דין ק''ו קרי ליה פירכא פרכינן

   מה אתי:משום דבלשון תי
. טמא מת שחל שביעי שלו להיות הזאה דפסח

   בשבת בערב הפסח:
. דן ק''ו לחומרא דקתני א''ר אליעזר דר''א

ועליה אני דן ומה שחיטה שהיא משום מלאכה 
דוחה את השבת זו שמשום שבות אינו דין 
שתדחה ויזה עליו ויתחייב בפסח ור''ע פריך 
לקולא ופטר מפסח דקתני אמר לו ר''ע או 
חילוף מה הזאה דמשום שבות אינה דוחה שבת 
שחיטה דמשום מלאכה היא אינו דין שלא 

   תדחה אלמא ק''ו לקולא פריך:
. משום אתקפתיה דרישא דתנן השיב ר''ע כו'

דמילתא נקט ואייתי לה הכא ומיהו אתקפתיה 
דרב פפא מאו חילוף דר''ע קאתי ולסיועי לרב 

   הונא באו חילוף דידיה:
חילוף דר''ע לא סלקא אדעתא  . ההוא אוהתם

דר''ע למדייניה ולמימר לא תדחייה שחיטה את 
השבת אלא משום דר''ע היה מקובל ובא מר''א 

   עצמו שהיה רבו שהזאה אינה דוחה שבת:
. דר''א נשתכח הימנו ואייקר ליה תלמודא

הלכה ובעי למידן מק''ו הזאה משחיטה דדחייא 
לתא ואתי ר''ע לאדכוריה גמריה ואמרה למי

בלשון או חילוף ודאין ק''ו שחיטה מהזאה דלא 
תדחה אע''פ שאי אפשר דהא ודאי שחיטה 
דחייא דכתיב במועדו ואפילו בשבת אלא כי 
היכי דניתיב לר''א לליביה למימר כיון דקא 
יליף האי שחיטה מהזאה דלא תדחה ודאי 
פשיטא ליה בהזאה דלא דחייא ומיהו לא 

לא הכי אהדר איסתייעא מילתיה ולא אידכר א
ליה עקיבא עקרת מה שכתוב בתורה בין 
הערבים במועדו ואפי' בשבת אמר לו ר''ע הבא 
לי מועד לאלו להזאה ולהבאתו מחוץ לתחום 
כמועד לשחיטה ונימא ליה מימר כך מקובלני 
ממך הזאה אינה דוחה לאו אורח ארעא 

   דכסיפא ליה מילתא לומר ששכח תלמודו:
. ירני בשעת הדיןוהיינו דקאמר ליה אל תכפ

כשאמר לו ר''ע הבא לי מועד לאלו כמועד 
לשחיטה כעס ר''א ואמר לו עקיבא בשחיטה 
השבתני בשחיטה תהא מיתתך ואמר לו ר''ע אל 
תכפירני בשעת דין זה שאנו חלוקין ודנין זה 
כנגד זה אל תכחד דבריך ראשונים וזכור מה 
שלמדתני הזאה שבות כו' אלמא מיניה גמר 

  ליה:
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ים, ַמהּו ִלְמָנחֹות?  ֲחֶוה ְלָקַמת ִחּטִ ּתַ ׁשְ   ַהּמִ
  

ֶנֱעָבד,  יּנּוי ּבְ   ֵיׁש ׁשִ
ֶנֱעָבד? יּנּוי ּבְ   אֹו ֵאין ׁשִ

  
ֵריּה ָאַמר    , ַרב ַנְחָמןּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַח  י ִמְזּבֵ ל ָהֲאסּוִרין ְלַגּבֵ ִרים" -"ּכָ   , (תמורה ל:) ְוָלדֹוֵתיֶהן מּותָּ

  ְוָתֵני ֲעָלּה: 
י ֱאִליֶעֶזר"   .אֹוֵסר" ַרּבִ
   

ַמר ֲעָלּה:    ְוָלאו ִאּתְ
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

רּו,   עּו ּוְלַבּסֹוף ִעיּבְ ְרּבְ ּנִ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ
עּו מז,א  רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְרּבְ ְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּוִרין.  -ֲאָבל ִעיּבְ  ּדִ

ֵמי!  ְוָהָכא ַנִמ  עּו ּדָ רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְרּבְ ִעיּבְ   י, ּכְ
  

ָאְמִרי  א ּדְ   ִאיּכָ
רּו,  עּו ּוְלַבּסֹוף ִעיּבְ ְרּבְ ּנִ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּכְ

עּו  רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְרּבְ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור,  -ֲאָבל ִעיּבְ   ּדִ
ֵמי.  עּו ּדָ רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְרּבְ י ִעיּבְ   ְוָהֵני ַנִמי, ּכִ

  
א?! ָהכִ  ּתָ   י ָהׁשְ

ֵהָמה,  א ּבְ תָּ ֵהָמה ְוָהׁשְ ָרא ּבְ   ָהָתם ֵמִעיּקָ
ּה  ַאְנּפָ ֲאִחיָזא ּבְ א הּוא ּדַ ׁשָ   ּדָ

א ִקְמָחא.   ּתָ י ְוָהׁשְ ָרא ִחיּטֵ   ָהָכא, ֵמִעיּקָ
   

  
        

 ירש"

המשתחוה לקמת חטים מה הן 
. להדיוט מישרא שרי למנחות

דאין מחובר נאסר להדיוט וכי 
קמיבעיא ליה לגבוה אם תמצי 
לומר יש נעבד במחובר אצל 
גבוה הכא מאי כיון דהדר טחין 
להו יש שינוי בנעבד דלא מיתסר 
לגבוה אלא בעיניה אבל היכא 

  דאישתני שפיר דמי:
דלא . ואסיר או אין שינוי בנעבד

מהני ליה שינוי אית דגרס 
המשתחוה לחטין קמחן מהו 
למנחות וא''א לומר כן דכיון 
דתלוש נינהו נאסרו בהנאה 
להדיוט אפילו למאן דבעי 
תפיסת ידי אדם בתלוש דהא 
איכא תפיסה טובא קצירה 
ועימור ודישה וכ''ש לגבוה 
דאסור וכיון דנעשה עבודת 
כוכבים תו מאי מהני להו שינוי 

יא עבודת כוכבים לא מיבע
דכתיב והיית חרם כמוהו כל 
שאתה מהייה ממנו הרי הוא 
כמוהו אלא אפילו כל איסורי 
הנאה כן וכל הנעשה מהן נאסר 

   דהא הנאה היא:
. כגון מוקצה כל האסורין

   ונעבד:
. וקס''ד השתא ור''א אוסר

דבבהמה מעוברת שרבעה או 
השתחוה לה עסקינן וביש שינוי 

'ק סבר יש בנעבד קמיפלגי דת'
שינוי בנעבד הלכך ולדותיהן 
מותרין דמעיקרא עובר והשתא 
בהמה ור''א סבר אין שינוי 
בנעבד אלמא פלוגתא היא: ה''ג 
ולאו מי אתמר עלה אמר רבא 
אמר רב נחמן מחלוקת כשנרבעו 
ולבסוף עיברו וכדמפרש 
בתמורה בפ' כל האסורין דת''ק 
סבר זה וזה גורם מותר ורבי 

וזה גורם אליעזר סבר זה 
  אסור:

אבל עיברו ולבסוף נרבעו ד''ה 
. דהיא וולדה נרבעו וגבי אסורין

נעבד נמי היא וולדה נעבדו 
ואסורים ואע''ג דחזר ונשתנה 
אין שינוי בנעבד להוציאו 

   מאיסורו:
. רב זוטרא גופיה ואיכא דאמרי

לאיסורא הוה פשט וה''ק 
ואתמר עלה אמר רבא אמר רב 

   נחמן כו':
ו ולבסוף נרבעו וה''נ כעיבר

. ואסירי לד''ה דאין שינוי נינהו
בנעבד: ומהדר ליה תלמודא 

   הכי השתא:
. לא אישתני דמעיקרא התם

במעי אמו היה קרוי בהמה 
   והשתא קרוי בהמה:

. דלתי דשא הוא דאחיזא באפה
  הרחם היו סגורין בפניו:
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ֵעי    : ֵריׁש ָלִקיׁש ּבָ

ֲחֶוה ְלֶדֶקל,  ּתַ ׁשְ   ַהּמִ
  לּוָלבֹו ַמהּו ְלִמְצָוה? 

  
ִאיָלן ׁשֶ  ה ְלָכְך ּבְ ִחּלָ ָטעֹו ִמּתְ ֲאִפיּלּו ְלֶהְדיֹוט ַנִמי ָאסּור.  -ּנְ ֵעי ְלָך, ּדַ יּבָ   לֹא ּתִ

ֵעי ְלָך  יּבָ י ּתִ ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו.  -ּכִ ּנְ ִאיָלן ׁשֶ   ּבְ
ר ְיהּוָדה  י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֲאִפיּלּו ְלֶהְדיֹוט ַנִמי ָא  -ְוַאּלִ ֵעי ְלָך, ּדַ יּבָ   סּור, לֹא ּתִ

ֵעי ְלָך  יּבָ י ּתִ ַנן: ְלִעְנַין ִמְצָוה ַמאי?  -ּכִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ
  

, אֹו לֹא?  י ָגבֹוהַּ ַלּפֵ   ִמי ְמִאיס ּכְ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ֲעָיא ֵליּה,  ָלּה ָקִמּבָ יּטְ ּבִ יָרה ׁשֶ ֲאׁשֵ   ּבַ

חּוי ֵאֶצל ִמ  חּוי ֵאֶצל ִמְצֹות, אֹו ֵאין ּדִ   ְצֹות? ֵיׁש ּדִ
  

ְתַנן:  ְפׁשֹוט ֵליּה ִמּדִ   ּתִ
ה  ּלָ הּו ְוִנְתּגַ יסָּ ַכּסֹות,  -"ּכִ טּור ִמּלְ   ּפָ

הּו ָהרּוַח  יסָּ יב ְלַכּסֹות" -ּכִ   . (חולין פז.) ַחּיָ
ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ה, ֲאָבל לֹא ָחזַ  ּלָ ָחַזר ְוִנְתּגַ א ׁשֶ נּו, ֶאלָּ ה לֹא ׁשָ ּלָ ַכּסֹות.  -ר ְוִנְתּגַ טּור ִמּלְ   ּפָ
ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ

ה  ּלָ י ָחַזר ְוִנְתּגַ   ַמאי ָהֵוי?  -ּכִ
ֵחי!  ֵחי ִאיּדְ   הֹוִאיל ְוִאיּדְ

  
אְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  זֹאת אֹוֶמֶרת: 
יחּוי ֵאֶצל ִמְצֹות!    ֵאין ּדִ

  
ֲעָיא ֵליּה:  א ּגּוֵפיּה ִאיּבַ ּפָ   ַרב ּפַ

ט ּפְ  יחּוי ֵאֶצל ִמְצֹות, ִמְפׁשַ ֵאין ּדִ א ּדְ ּפָ יָטא ֵליּה ְלַרב ּפַ   ׁשִ
א,  ָנא ְלקּוּלָ   ָלא ׁשְ

ָנא ְלחּוְמָרא,    ְוָלא ׁשְ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

ָקא ֵליּה,    ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ
  ּוְלחּוְמָרא ָאְמִריַנן, 

א ָלא ָאְמִריַנן?    ְלקּוּלָ
  

יקּו.   ּתֵ
        
        

 רש"י

. את''ל יש לולבו מהו למצוה
נעבד במחובר אצל גבוה הכא 

  מצות לולב מאי: לענין
. שנאסרה אף להדיוט אשירה

וביטלה כדאמרינן במתני' נוטל 
מה שהחליף וקמיבעיא ליה אם 

  ראויה שוב למצוה אם לאו:
. מי הוי יש דחוי אצל מצות

שייכא תורת דחוי במצות 
דנימא הואיל ונדחה בעודו 

   אשירה ידחה עולמית:
   . ומשתריא:או אין דחוי

. לאחר אלא שחזר ונתגלה
   כיסתו הרוח:ש

ה''ג והוינן בה כי חזר ונתגלה 
. הא אידחי ליה מאי הוי

כשכיסתו הרוח כיון דכל זמן 
דלא נתגלה פטור מלכסות 

   אידחי ליה מכיסוי:
. כגון גבי אשירה ל''ש לקולא

שבטלה למיהדר לאישתרויי 
   לולבו למצוה:
. כגון גבי כיסוי ל''ש לחומרא

   דמחייבינן למיהדר ולכסויי:
. א ספוקי מספקא ליהאו דלמ

   אי יש דחוי אי אין דחוי:
. אין דחוי ולחומרא אמרינן

הלכך גבי כיסוי חייב לכסות 
אבל לקולא כגון הכא לא 
אמרינן אין דחוי למישרא 

  תיקו:
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        מז, אמז, אמז, אמז, א . . . . 19191919
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ׁשְ  ֵכֶלת? ַהּמִ ֲחֶוה ִלְבֵהָמה, ַצְמָרּה ַמהּו ְלּתְ   ּתַ
  

ַמאי?  ֵכֶלת ּדְ   ּתְ
ֵכֶלת ְלּכֲֹהִנים  ר ָחָמא!  -ִאי ּתְ ָרִמי ּבַ ֲעָיא ּדְ   ַהְיינּו ּבָ

ֵכִלת ְלִציִצית  ֵריׁש ָלִקיׁש!  - ְוִאי ּתְ ֲעָיא ּדְ   ַהְיינּו ּבָ
  

  ִאין ָהִכי ַנִמי, 
ֵעי ֵליּה,  ָלא ֲהָוה ְלִמיּבָ   ּדְ

י ַאֲחָרָנָייָתא. ְוַה  א ִמיּלֵ ִאיּכָ ּום ּדְ ֵעי ֵליּה ָהא ִמׁשּ ָקא ּבָ   אי ּדְ
  

  ַצְמָרּה ַמהּו ִלְתֵכֶלת? 
  ַקְרֶניָה ַמהּו ַלֲחצֹוְצרֹות? 

  ׁשֹוֶקיָה ַמהּו ַלֲחִליִלין? 
ֵני ֵמֶעיָה ַמהּו ְלפֹארֹות?    ּבְ

  
ְכִלי  יָרה ּבִ ר ׁשִ ָאַמר: ִעיּקַ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ אי ֲאִסיר. לֹא  -ַאּלִ ַוּדַ ֵעי ְלָך, ּדְ יּבָ   תִּ

ֵעי ְלָך  יּבָ י ּתִ ה  -ּכִ ּפֶ יָרה ּבַ ר ׁשִ ָאַמר: ִעיּקַ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ָעְלָמא הּוא ּוַמְייִתיַנן,  -ַאּלִ סּוֵמי ָקָלא ּבְ   ּבַ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

  ֲאִפיּלּו ָהִכי ֲאִסיר? 
  

יקּו.    ּתֵ
   

  
  
        
        

 רש"י

. דבגדי כהונה תכלת דכהנים
לצורך עבודה וקמיבעיא לן 
מכשירי קרבן כקרבן דמו או לא 
ואת''ל כקרבן דמו היכא 

ה כשצובעין אותו יש דנשתנ
שינוי בנעבד להתירו לגבוה או 

  לא:
. דהנך היינו בעיא דרמי בר חמא

תרתי בעיי בעא רמי בר חמא 
   לעיל בשמעתין:

. וקמבעיא אי תכלת דציצית
הואיל דבר מצוה הוא מי מאיס 

   נעבד כלגבוה או לא:
   . דבעי בלולב:היינו דר''ל

. לשיר של קרבן לחצוצרות
ל דשיר מעכב דקיימא לן בהחלי

   את הקרבן:
   . לשיל''ש בלע''ז:חלילין

. נימין של כינור לפארות
   קורד''ש בלע''ז:

. פלוגתא היא עיקר שירה בכלי
   בפ' החליל (סוכה דף נ:):

. מאיסי ואפילו אפילו הכי אסור
את''ל לענין דקל דמותר לולבו 
הכא כיון דצורך קרבן מאיס 

   טפי:
. אינו נאסר להדיוט מעין

  ר הוא:דמחוב
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        מז, אמז, אמז, אמז, א . . . . 20202020
ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ

ֲח  ּתַ ׁשְ   ֵמיָמיו ַמהּו ִלְנָסִכים?  -ֶוה ְלַמְעָין ַהּמִ
  

ֲעָיא ֵליּה?    ַמאי ָקא ִמיּבָ
  ִאיֵליָמא ְלָבבּוָאה ָקא ָסֵגיד, 

ְלָמא:    אֹו ּדִ
א ָקא ָסֵגיד?    ְלַמּיָ

  
ֵעי ֵליּה ֵסֶפל, ְלֶהְדיֹוט!  יּבָ   ְוּתִ

  
א ָקא ָסֵגיד,    ְלעֹוָלם ְלַמּיָ

א ּדְ  ֲעָיא ֵליּה: ְלַמּיָ ֵאי ָאְזדּו, ְוָהִכי ָקִמּבָ ֵאי ַקּמָ יּה ָקא ָסֵגיד, ְוַקּמָ   ַקּמֵ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

א ָקא ָסֵגיד?  ַמּיָ   ְלַדְברֹוָנא ּדְ
  

ְסִרי?!    ּוִמי ִמיּתַ
י יֹוָחָנןְוָהא ָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ְיהֹוָצָדקִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ים ֵאין ֶנֱאָסִרין!  ל ַרּבִ   ַמִים ׁשֶ
  

ָקא נָ    ְבִעי ֵמַאְרָעא. לֹא ְצִריָכא ּדְ
  
        
        

 רש"י

  . דידיה פרצוף שלו:אי לבבואה
. ותיבעי לך בספל ולהדיוט

מדאיבעיא ליה במחובר ולגבוה 
מכלל דפשיטא ליה דבתלוש 
כה''ג אסירי להדיוט והא 

   בתלוש נמי איכא למיבעיא:
. למים שהוא למיא דקמיה

רואה עכשיו לפניו השתחוה 
   והרי הלכו להם:

. כלומר מעין וקמאי קמאי
ל זמן שהמים באים המקלח כ

ראשון ראשון והולכין להם 
   והבאים אחריהן מותרים:

. לקילוח של א''ד לדברונא דנהר
נהר והילוכו השתחוה והרי כל 
הנהר נעבד ואי יש נעבד במחובר 

  אסירי:
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        בבבב- - - - מז, אמז, אמז, אמז, א . . . . 21212121
ָנה    ִמׁשְ

יתֹו ָסמּוְך ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  ָהָיה ּבֵ   ִמי ׁשֶ
  ָאסּור ִלְבנֹותֹו.  -ְוָנַפל 

ה?  יַצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ
ע ַאּמֹות ּובֹוֶנה.  ּלֹו ַאְרּבַ תֹוְך ׁשֶ   ּכֹוֵנס ּבְ

  

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּלֹו ְוׁשֶ    -ׁשֶ
    ָצה. ִניּדֹון ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱח   מז,ב 

  

ֶרץ,  –ֲאָבָניו, ֵעָציו ַוֲעָפרֹו  ׁשֶ ִאין, ּכְ   ְמַטּמְ

ֱאַמר: ּנֶ ֶצּנּו" ׁשֶ ּקְ ׁשַ ץ ּתְ ּקֵ   . (דברים ז, כו)    298"ׁשַ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה,  ִנּדָ   ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹו ָדָוה ֵצא ּתֹ ֹאַמר לֹו"ׁשֶ ְזֵרם ּכְ   , (ישעיה ל, כב)    299"ּתִ
 ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ה ְמַטּמְ ּדָ   א, ַמה ּנִ

א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   .  .  .  .  ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ
            

ָמָרא    ּגְ

  ְוָהא ָקא ַמְרַווח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! 
  

י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר    : ַרּבִ
א.  ּסֵ ית ַהּכִ ֲעַבד ֵליּה ּבֵ   ּדַ

  
ֵעי ְצִניעּוָתא!    ְוָהא ּבָ

  
ַלְיָלה.  א ּדְ ּסֵ ית ַהּכִ ֲעַבד ֵליּה ּבֵ   ּדַ

  
  ר: ְוָהא ָאַמר ָמ 

ּיֹום" ְפֶנה ּבַ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ְיָלה ּבְ ּלַ ְפֶנה ּבַ   ,"ֵאיֶזהּו ָצנּוַע? ַהּנִ
ְכֶדֶרְך,  אֹוִקיְמָנא ּבִ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ

ֵעי ְלֶמֱעַבד!    ִמיהּו ְצִניעּוָתא ּבָ
  

ֲעַבד ֵליּה ְלִתינֹוקֹות.    ּדַ
  

  ִאי ַנִמי, 
ִהיְזֵמי ְוִהיְנֵגי. ָגֵדיר ֵליּה ּבְ   ּדְ

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
מֹ  298 יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ   הּו ׁשַ
מֹו ָדָוה ֵצא ּתֹאַמר לוֹ  299 ְזֵרם ּכְ ַכת ְזָהֶבָך תִּ ת ַמסֵּ ָך ְוֶאת ֲאֻפּדַ ִסיֵלי ַכְסּפֶ אֶתם ֶאת ִצּפּוי ּפְ   ְוִטּמֵ

 רש"י

 מתני' 
מי שהיה כותלו סמוך לעבודת 

. שהיה אחד מכותלי כוכבים
עבודת כוכבים והבית עצמו 

   נעבד:
. שבונה כותל בנותואסור ל

   לעבודת כוכבים:
   . ד' אמות:כונס לתוך קרקעו

. היה שלו ושל עבודת כוכבים
  שמקום עובי הכותל חציו שלו:

. אותו נידון מחצה על מחצה
חלק של עבודת כוכבים אינו 
עולה לו בכניסת ד' אמות אבל 
חלקו עולה לו שאם היה עביו 
שתי אמות מונה האמה שלו 

   ת לתוך שלו:וכונס עוד ג' אמו
. של אותו אבניו ועציו ועפרו

כותל מטמאין כשרץ אפילו 
חלקו לפי שאין ברירה. שרץ אין 

   מטמא במשא:
   . לשון שרץ:שקץ

. דכתיב וכל נדה מטמאה במשא
הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו 
אלמא טמיתיה לכלי אשר נשא 
אותה ואע''פ שלא נגעה שאפילו 
היו עשרה כלים זה על זה כולן 

   לל אשר תשב עליו הן:בכ
. בעבודת כוכבים תזרם כמו דוה

   מישתעי:
  

  גמ' 
   . שנפנה שם:דעביד ליה בהכ''ס

. ואנן תנן והא בעי צניעותא
דאסור לבנות כותל להפסיק 
בינו ובין עבודת כוכבים לפי 

   שבונהו לעבודת כוכבים:
. שצריך במקום שנפנה ביום

צניעות ואע''ג דשנינו בפ' הרואה 
ב.) לא תימא במקום (ברכות ס

שיהא צריך להתרחק בלילה 
כביום אלא אימא כדרך שנפנה 
ביום שיהא נפרע מיושב 
וכשיעור שנתנו חכמים טפח 
וטפחיים מ''מ ש''מ דבעינן נמי 
בלילה צניעות והכא ליכא 
צניעות דחזו ליה בני עבודת 

   כוכבים:
  . קוצים וברקנים:היזמי והינגי
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ָנה    ִמׁשְ

ים ֵהן:  תִּ ה ּבָ לׁשָ   ׁשְ
ה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ִחּלָ ָנאֹו ִמתְּ ּבְ ִית ׁשֶ   ֲהֵרי ֶזה ָאסּור.  -ּבַ
ׁש  יּדֵ ידֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוחְִ ידֹו ְוִכּיְ ׁש.  -ִסּיְ ִחיּדֵ ֶ   נֹוֵטל ַמה ׁשּ

ר -ִהְכִניס ְלתֹוָכּה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוהֹוִציָאּה    .  ֲהֵרי ֶזה מּותָּ
   

  ָמָרא גְּ 
  : ַרבָאַמר 

ֲחֶוה ְלַבִית ֲאָסרֹו.  ּתַ ׁשְ   ַהּמִ
  

רֹו  לּוׁש ּוְלַבּסֹוף ִחּבְ ֵמי. -ַאְלָמא ָקָסַבר: ּתָ ָתלּוׁש ּדָ   ּכְ
  

ָנאֹו"ְוָהֲאַנן:  ַנן!  "ּבְ   ּתְ
  

ָנאֹו  ֲחָוה לֹו,    -ּבְ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ָנאֹו.  ּלא ּבְ י ׁשֶ ֲחָוה ַאף ַעל ּפִ ּתַ   ִהׁשְ

  
ָעה ָהוּו!  ה, ַאְרּבָ לׁשָ   ִאי ָהִכי, ָהֵני ׁשְ

  
ֲחָוה  ּתַ ָנה ְוִהׁשְ יּטּול, ּבָ ְלִעְנַין ּבִ יָון ּדִ יב ֵליּה.  -ּכֵ   ַחד ָקא ָחׁשֵ

  
        

 רש"י

 מתני' 
ענין ביטול . לשלשה בתים הן

   עבודת כוכבים:
. שתחלת בניינו לעבודת בית

כוכבים והיו עובדין את הבית 
   עצמו:

. דכל הבית הוי הרי זה אסור
עבודת כוכבים ואם העובד 
כוכבים בנאו אסור עד שיבטלנו 
שיתוץ ממנו קצת ואם של 
ישראל הוא אסור עולמית אבניו 

   עציו ועפרו:
. סיידו וכיידו לעבודת כוכבים

ה בית בנוי לדירת אדם שהי
והקצהו לעבודת כוכבים וטחו 
בסיד ועשה בו ציורין לעבודת 

   כוכבים:
. אם בא נוטל מה שחידש

ישראל לבטלו נוטל מה שחידש 
ומותר הבית ואע''פ שלא ביטלו 
עובד כוכבים או אפילו היתה 
של ישראל מומר שאין עבודת 
כוכבים שלו בטילה הכא בטיל 

ההוא שאין נאסר אלא חידוש ו
חידוש שבטל אסור בהנאה 
לעולם ובגמרא מוקי לה כגון 
שלא נעבד הבית מעולם אבל 
אם השתחוה לה עובד כוכבים 
אחרי כן נאסר כל הבית ובעי 
עובד כוכבים לבטלו ואם 
השתחוה לה ישראל אסורה 

   עולמית:
. הכניס לתוכו עבודת כוכבים

ואת הבית עצמו לא נתכוין 
לעבוד ולא הקצהו לתשמיש 

ודת כוכבים אלא לפי שעה עב
   הכניס לתוכו עבודת כוכבים:

  
  גמ' 

. אבני בית תלוש ולבסוף חברו
   תלושין ובנאן וחברן בקרקע:

. וקסבר אע''פ שלא השתחוה
תנא דידן עבודת כוכבים אסורה 

   מיד ואע''פ שלא נעבדה:
לענין ביטול בנה והשתחוה חד 

. דבין בנה בין חשיב ליה
ל השתחוה כולו אסור אם ש

עובד כוכבים היא צריך עובד 
כוכבים לבטלו ואם של ישראל 

  היא אין לה בטילה עולמית:
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ָנה    ִמׁשְ

לׁש ֲאָבִנים ֵהן:    ׁשָ
ה ְלִבימֹוס  ִחּלָ ֲחָצָבּה ִמתְּ   ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה.  -ֶאֶבן ׁשֶ

יָדּה  יָדּה ְוִכּיְ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ִסּיְ ֶרת.  - ְלׁשֵ יד, ּומּותֶּ יד ְוִכּיֵ ּיֵ סִּ ֶ   נֹוֵטל ַמה ׁשּ
ָקּה  ֶרת -ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִסיּלְ         .  .  .  .  ֲהֵרי זֹו מּותֶּ

            

ָמָרא    ּגְ

י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ל ֶאֶבן.  גּוָפּה ׁשֶ יד ּבְ יד ְוִכּיֵ ּיֵ ּסִ   ְוהּוא ׁשֶ

  
ַבִית ַנן,  ְוָהא ּדּוְמָיא ּדְ   ּתְ

גּוֵפיּה הּוא, ּוִמיְתַסר!    ּוַבִית ָלאו ּבְ
  

י.  יֵני אּוְרּבֵ א ּבֵ ִית ַנִמי ִאיּכָ   ּבַ
  

ְייֵעיּה!  ייַע ַוֲהַדר ׁשַ ׁשִ   ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ
  

ַמר:  יּטּול ִאּתְ י ַאִמי ְלִעְנַין ּבִ ַרּבִ ַמר ּדְ י ִאּתְ א ּכִ   ֶאּלָ
יד ּבְ  יד ְוִכּיֵ ּיֵ ּסִ ב ּדְ ֵמי, ְוַאף ַעל ּגַ יר ּדָ ּפִ ׁש ׁשַ ִחיּדֵ ֶ י ָנַטל ַמה ׁשּ ל ֶאֶבן, ּכִ   גּוָפּה ׁשֶ

ֵתיָמא:  ַמהּו ּדְ ל ֶאֶבן,   ּדְ גּוָפּה ׁשֶ יד ּבְ יד ְוִכּיֵ ּיֵ ּסִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ּה,  ר ּכּוּלָ ּסַ ְמָיא ְוִתיּתַ ה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּדָ ִחּלָ ֲחָצָבּה ִמּתְ ֶאֶבן ׁשֶ   ּכְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

 רש"י

 מתני' 
. לענין ביטול שלש אבנים הן

   עבודת כוכבים:
   . מן ההר:אבן שחצבה

. מקום מושב מתחלה לבימוס
עבודת כוכבים שמושיב הצלם 
עליה ועובדין את הבימוס 

   כעבודת כוכבים עצמו:
. ואפי' לא העמיד רההרי זו אסו

עליה ואם עובד כוכבים חצבה 
צריך עובד כוכבים לבטלה 
ולחסר ממנה מעט עד שתפגום 
ואם ישראל חצבה לעבוד עליה 
   עבודת כוכבים אסורה עולמית:
. סיידה וכיידה לעבודת כוכבים

   והיא היתה חצובה ועומדת:
. ישראל מה שחידש העובד נוטל

כוכבים וזורה לרוח והאבן 
שלא נעשה עבודת  מותרת

   כוכבים אלא החידוש:
. העמיד עליה עבודת כוכבים

לפי שעה ולא הקצה את האבן 
לבימוס וסילקה הרי זו מותרת 

   ואין צריכה ביטול:
  

  גמ' 
והוא שסייד וכייד בגופה של 

. שחקק בה צורה בברזל אבן
אבל סייד וכייד עליה ע''י טיח 
מותרת בלא ביטול הואיל ולא 

   בים:עבדה עובד כוכ
. סיוד וכיוד שלה אינה והא בית

נעשה ע''י חקיקה אלא טח על 
   הכותל:

. בין לבינה ללבינה ביני אורבי
   מכניסו והוה ליה בגופה:

. כלומר מתניתין מי לא עסקינן
סייד וכייד סתמא קתני ומי לא 
משתמע נמי דאי הוה בית שיע 
מתחלה קודם איסור והדר האי 
ושייעיה לשם עבודת כוכבים 

קתני נוטל דלא סגי בלא נטילת ו
   חידוש:

. ולא לענין לענין ביטול אתמר
תחלת איסור למימרא דלא 
ניתסר אלא אם כן סייד בגופיה 
אלא ודאי בלא גופיה נמי 
אסירא ור' אמי אביטול קאי 
וה''ק אפי' סייד בגופיה סגי לה 
בהא ביטולא דמתני' ולא בעי 

   ביטול דעובד כוכבים:
עי עובד . ותיבותיתסר כולה

כוכבים לבטלה או אם היתה 
של ישראל תאסר עולמית קמ''ל 
דלא חייל שם עבודת כוכבים 

  אלא אחידוש:
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ָנה       אמח,   ִמׁשְ

רֹות ֵהן:  לׁש ֲאׁשֵ   ׁשָ
ם ֲעבֹוָדה ָזָרה  ה ְלׁשֵ ִחּלָ ָטעֹו ִמתְּ ּנְ   ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה.  - ִאיָלן ׁשֶ

ם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֶהֱחִליף  לֹו ְלׁשֵ יסְּ עֹו,  ּפִ יּדְ ֶהֱחִליף.  -ּגִ ֶ   נֹוֵטל ַמה ׁשּ
יָה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוְנָטָלּה  ְחתֶּ ֶרתֲהֵרי זוֹ  -ֶהֱעִמיד תַּ         .  .  .  .   מּותֶּ

            

ָמָרא    ּגְ

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ל ִאיָלן.  גּופֹו ׁשֶ יב ּבְ ִהְבִריְך ְוִהְרּכִ   ְוהּוא ׁשֶ

  
לֹו"ְוָהֲאַנן  עֹו ּוִפיסְּ יּדְ ַנן!  "ּגִ   ּתְ

  
ַמר,  יּטּול ִאיּתְ אי, ְלִעְנַין ּבִ י ַיּנַ ַרּבִ ַמר ּדְ י ִאיּתְ א ּכִ   ֶאּלָ

ִהְב  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ל ִאיָלן, ּדְ גּופֹו ׁשֶ יב ּבְ   ִריְך ְוִהְרּכִ
ֶהֱחִליף  ֶ י ָנַטל ַמה ׁשּ ֵמי.  -ּכִ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

  
ל ִאיָלן,  גּופֹו ׁשֶ יב ּבְ ִהְבִריְך ְוִהְרּכִ יָון ּדְ ֵתיָמא: ּכֵ ַמהּו ּדְ   ּדְ

ּה,  ר ּכּוּלָ ּסַ ֵמי, ְוִליּתַ ה ּדָ ִחּלָ ָטעֹו ִמּתְ ּנְ ִאיָלן ׁשֶ   ּכְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  
  

 רש"י

 מתני' 
. עד שיבטלנה הרי זו אסורה
   העובד כוכבים:

. עובד כוכבים או ישראל גידעו
לעבודת כוכבים לצורך עבודת 
כוכבים לעבוד הגידולין שיגדלו 

ע בו מעתה והוא כבר היה נטו
   כשבא ישראל ליהנות ממנו:

. ושורפו כדין נוטל מה שהחליף
   אשרה ועיקרו מותר בהנאה:

  
  גמ' 

. בגופו מאותה והוא שהבריך
הברכה והרכבה היו חליפותיו 
דה''ל הנך גידולין הנטועין 
מתחלה לכך דאי לאו הכי אפילו 

   חידוש לא מיתסר:
. משום מעשה פורתא גידעו תנן

   יתסר:שינוי בעלמא להיכירא מ
. ולא לענין לענין ביטולא איתמר

תחלת איסור לומר שאם לא 
הבריך בגופו לא יהא צריך 
ביטול אלא אביטול קאי דכי 
מבטל ליה ישראל סגי בהכי 
אע''ג דנעשה מעשה בגופו של 

  אילן:
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

יּה  ֲחֶוה ְלִאיָלן, ּתֹוַסְפּתֵ ּתַ ׁשְ   ֲאסּוָרה.  -ַהּמִ
  

י ֶאְלָעָזר:    ְמִתיב ַרּבִ
לֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶהֱחִליף  עֹו ּוִפיסְּ יּדְ ֶהֱחִליף" -"ּגִ ֶ   . נֹוֵטל ַמה ׁשּ

לֹו" עֹו ּוִפיסְּ יּדְ   ִאין,  - "ּגִ
לֹו  עֹו ּוִפיּסְ יּדְ   א! לֹ  -לֹא ּגִ

  
מּוֵאל:    ָאַמר ָלְך ׁשְ

י?    ָהא ַמּנִ
ַנן ִהיא,    ַרּבָ

ָאַמר  מּוֵאל ּדְ ָאַמר:  -ּוׁשְ ר ְיהּוָדה, ּדְ י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו ּכְ ּנְ   . ָאסּור" -"ִאיָלן ׁשֶ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ת ַנן ּבְ ר ְיהּוָדה ְוַרּבָ י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ אי ּדְ ִליִגי? ִמּמַ   ֹוֶסֶפת ּפְ

ְלָמא: ּתֹוֶסֶפת    ְלִדְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור,  -ּדִ
ִליִגי,  רֹו ּפְ   ּוְבִעיּקָ

רֹו ַנִמי ָאסּור,  ר ְיהּוָדה ָסַבר: ִעיּקָ י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ   ּדְ
ְכִתיב:  ֵאׁש"ּדִ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ   , (דברים יב, ג) 300"ַוֲאׁשֵ

ר ִאיָלן ַנן ָסְבִרי: ִעיּקַ ֵרי,   ְוַרּבָ   ׁשָ
ְכִתיב:  עּון"ּדִ ַגּדֵ יֵרֶהם ּתְ   , (דברים ז, ה) 301"ַוֲאׁשֵ

ֵרי?  רֹו ׁשָ יּדּועֹו ָאסּור ְוִעיּקָ ּגִ   ֵאיֶזהּו ִאיָלן ׁשֶ
ָטעֹו ּוְלַבּסֹוף ֲעָבדֹו!  ּנְ   ֱהֵוי אֹוֵמר: ִאיָלן ׁשֶ

  
ָלא ְמָתְרִציַנן ָהִכי  יָמא: ָהא ּדְ ַנן [חכמים]  -ְוִכי ּתֵ ר ְיהּוָדה, ֵאיּפּוְך ַרּבָ י יֹוֵסי ּבַ ּבִ   ִלְדרְַ

ַנן!  ר ְיהּוָדה ְלַרּבָ י יֹוֵסי ּבַ   ּוְדַרּבִ
  

לֹו, ַמאן ָקָתֵני ָלּה?  עֹו ּוִפיּסְ יּדְ ן, ּגִ   ִאם ּכֵ
ר ְיהּוָדה,  י יֹוֵסי ּבַ ַנן ְולֹא ַרּבִ   לֹא ַרּבָ

לֹו ַנִמי ּתֹוֶסֶפת ֲאסּוָרה,  עֹו ּוִפיּסְ יּדְ לֹא ּגִ ַנן, ּבְ   ִאי ַרּבָ
ר ִאיָלן ַנִמי ָאסּור! ִא  ר ְיהּוָדה, ִעיּקַ י יֹוֵסי ּבַ   י ַרּבִ
  

ַנן,  ֵעית ֵאיָמא: ַרּבָ   ִאי ּבָ
ר ְיהּוָדה.  י יֹוֵסי ּבַ ֵעית ֵאיָמא: ַרּבִ   ְוִאי ּבָ

  
ר ְיהּוָדה"  י יֹוֵסי ּבַ ֵעית ֵאיָמא: ַרּבִ ע -"ִאי ּבָ יּדְ לֹא ּגִ ר ְיהּוָדה: ּבְ י יֹוֵסי ּבַ י ָקָאַמר ַרּבִ לֹו, ּכִ   ֹו ּוִפיּסְ

ר ִאיָלן  ְסָתָמא,  -ִעיּקַ   ָאסּור ּבִ
לֹו  עֹו ּוִפיּסְ יּדְ יּה ְבתֹוֶסֶפת ִניָחא ֵליּה,  -ֲאָבל ּגִ ְעּתֵ י ַאּדַ ּלֵ   ּגַ

ר ִאיָלן  ִעיּקַ   לֹא ִניָחא ֵליּה.  -ּבְ
  

ַנן"  ֵעית ֵאיָמא: ַרּבָ לֹו" -"ִאיּבָ עֹו ּוִפיסְּ יּדְ   ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,  "ּגִ
ר, ָסלְ  ּסַ ר ִאיָלן ַנִמי ִליּתַ גּוֵפיּה, ִעיּקַ ה ּבְ ֲעַבד ֵליּה ַמֲעׂשֶ יָון ּדַ ְך ָאִמיָנא: ּכֵ   ָקא ַדְעּתָ

ַמע ָלן.     ָקַמׁשְ
   

        
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֵרי 300 בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ עּון ְוִאּבַ ַגּדֵ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ   ֶהם תִּ
עּון ּוְפִסיֵליֶהם תִּ  301 ַגּדֵ יֵרֶהם תְּ רּו ַוֲאׁשֵ ּבֵ ׁשַ בָֹתם תְּ ּתֹצּו ּוַמּצֵ חֵֹתיֶהם תִּ י ִאם ּכֹה ַתֲעׂשּו ָלֶהם ִמְזּבְ ֵאׁש ּכִ ְרפּון ּבָ   ׂשְ

 רש"י

. תלמודא מהדר אמר לך שמואל
  הכי מצי שמואל לתרוצי:

. דפליגי עליה דרבי הא מני רבנן היא
סי בר יהודה ואמרי אילן שנטעו יו

ולבסוף עבדו מותר הלכך גידעו 
ופיסלו הויא כנטוע מתחלה לכך 
דמשום גידוע מחליף טפי ומיתסרא 

   אבל לא גידעו לא:
. מאי דוחקיך מתקיף לה רב אשי

  לאוקמא לדשמואל אליבא דתנאי:
ממאי דרבנן ור' יוסי בתוספת 

. דלרבנן שריא ודשמואל תנאי פליגי
   היא:

. מא תוספתו דברי הכל אסורדל
בהשתחואה ודשמואל דברי הכל 

   היא:
. דרבי יוסי סבר ובעיקר אילן פליגי

עיקר אילן אסור אפי' היכא דלא 
   נטעו מתחלה לכך:

. אשריהם דכתיב ואשריהם תשרפון
תרי משמע חד לנטוע מתחלה לכך 

   וחד לנטוע ולבסוף עבדו:
. אילן שלא ניטע לכך ורבנן סברי
ואשריהם תגדעון משמע  שרי דכתיב

יש אשרה שאין עיקרה אסורה אלא 
גידועה והעיקר תשאר בארץ לצורך 
ואי משום ואשריהם תשרפון 
דמשמע כל האילן בנטוע מתחלה 
לכך קאמר והאי לשון רבים דקרא 
אכל אשרות שבארצכם הנטועות 

   מתחלה לכך קאי:
. הא לא תרצינן בשמעתא וכי תימא

בי יוסי דלעיל הכי דהא אוקימנא דר
יליף טעמא לאילן שנטעו ולבסוף 
עבדו מואשריהם תגדעון אלמא 
מודה הוא דעיקרו מותר ובתוספת 

   פליגי:
. תרוצא דרבנן לרבי יוסי איפוך

ודרבי יוסי לרבנן דהא לא בהדיא 
שמעינן ליה לרבי יוסי דיליף טעמא 
מואשריהם תגדעון דהא רבי יוסי 
ואשריהם תשרפון באש נסב ליה 

ילתיה ואנן הוא דקשיא תלמודא למ
לן האי מיבעיא ליה לשנטעו מתחלה 
לכך ואוקימנא לטעמיה מואשריהם 
תגדעון הלכך אפיך תרוצא דרבי 
יוסי דתרצת ואימא רבי יוסי 
מואשריהם תשרפון באש דמשמע 
לשון רבים נפקא ליה תרוייהו ורבנן 
ילפי היתירא מואשריהם תגדעון ור' 
יוסי ההוא מיבעיא ליה לגידועי 

בודת כוכבים קודמין לכיבוש ארץ ע
ישראל ורבנן נפקא להו מאבד 

   תאבדון וכן כולה תרצתא:
   . דתוספתו דברי הכל אסור:אם כן
. דמתני' דמשמע דכי לא גידעו גידעו

שרי מאן קתני לה: ה''ג אי רבנן ל''ל 
גידעו ופיסלו בלא גידעו ופיסלו נמי 

   הא אמרינן תוספתו אסור:
. לן נמי אסוראי רבי יוסי עיקר אי

ומתני' תני מה שהחליף ותו לא 
   הלכך על כרחך דשמואל תנאי:

. ולעולם איבעית אימא רבנן כו'
   דשמואל דברי הכל:

. ודקשיא ואיבעית אימא רבי יוסי
לך האמר עיקר אילן אסור 
ומתניתין קתני מה שהחליף ותו לא 
לא קשיא כי קאמר ר' יוסי עיקר 

   אילן אסור בסתמא כו':
. הואיל ונעשה נמי ליתסרעיקרו 

  מעשה בגופו קמ''ל:
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ָנה    ִמׁשְ

ָרה?    ֵאיזֹו ֲאׁשֵ
יָה ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ְחתֶּ ׁש תַּ ּיֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
עֹוְבִדין אֹוָתּה. ל ׁשֶ    ּכָ

ל,  יו ּגַ ְחתָּ ָהיּו עֹוְבִדין אֹותֹו, ּוָמְצאּו תַּ ִאיָלן ׁשֶ ַצְיָדן ּבְ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
ְמעֹוןָאַמר ָלֶהן  י ׁשִ   : ַרּבִ

ה, ּוְבָדקּוהּו ּוָמְצאּו ּבֹו צּוָרה,  ל ַהּזֶ ְדקּו ֶאת ַהּגַ   ּבִ
יר ָלֶהן ֶאת ָהִאי         . . . . ָלןָאַמר ָלֶהן: הֹוִאיל ְוַלּצּוָרה ֵהן עֹוְבִדין, ַנתִּ

            

ָמָרא    ּגְ

ָרה"   . "ֵאיֶזהּו ֲאׁשֵ
  

רֹות"ְוָהא ֲאַנן:  לׁש ֲאׁשֵ ַנן!  "ׁשָ   ּתְ
  

ִים   ָהִכי ָקָאַמר: ּתַ   ְלִדְבֵרי ַהּכֹל,  -ׁשְ
ַנן.   -ְוַאַחת  ְמעֹון ְוַרּבָ י ׁשִ   ַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ

ְמעֹון ַוֲחָכִמים?  י ׁשִ ּה ַרּבִ ְחְלקּו ּבָ ּנֶ ָרה ׁשֶ   ֵאיזֹו ִהיא ֲאׁשֵ
ל יָה ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ּכָ ְחּתֶ ׁש ּתַ ּיֵ   ׁשֶ

עֹוְבִדים אֹוָתּה.  ל ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר: ּכָ י ׁשִ   ַרּבִ
  

ָרה ְסָתם?    ֵאיזֹו ִהיא ֲאׁשֵ
  

  : ַרבָאַמר 
ירֹוֶתיָה.  יָה ְוֵאין טֹוֲעִמין ִמּפֵ ְחּתֶ ִבין ּתַ ּכֹוָמִרים יֹוׁשְ ל ׁשֶ   ּכָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְמֵרי ְלֵבי ַנְצְרֵפי  ֲאִפיּלּו ָאְמִרי: ָהֵני   ָאסּור,  -ּתַ
יֹום ֵאיָדם.  ֵתי ֵליּה ּבְ יְכָרא ְוׁשָ י ׁשִ ָרֵמי ּבֵ   ּדְ

  
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ִדיָתאָאְמרּו ִלי  פּוְמּבְ   : ָסֵבי ּדְ
מּוֵאל.   ׁשְ   ִהְלְכָתא ּכִ

  

 רש"י

 מתני' 
. בגמרא איזו היא אשרה כו'

   פריך והא אנן ג' אשרות תנן:
. את האילן כל שעובדין אותה

עצמו אבל אם עובדין את 
עבודת כוכבים שתחתיו האילן 

   מותר:
  

  גמ' 
. ל''ל למיהדר והא אנן ג' הן תנן

ומיבעי איזו היא ועוד התם תני 
   ת והכא תני חדא:תל

. שהרי אילן שתים דברי הכל
   עצמו עבודת כוכבים:

. לאו איזוהי אשרה סתם
אתירוצא דמתני' קאי אלא 
מילתא באפי נפשה קאמר 
תלמודא דפליגי בה אמוראי 
איזו היא אשרה סתם אילן 
שלא הוברר לנו שהיא אשרה 
באיזה סימן ניכר אם היא 

   אשרה אם לאו:
ודאי  .ואין טועמין מפירותיה

   פלחי לה:
. שם עבודת כוכבים בי נצרפי

  שלהם:
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ָנה   מח,ב     ִמׁשְ

ב  ּה, ְוִאם ָיׁשַ ִציּלָ ב ּבְ   ָטהֹור.  -לֹא ֵיׁשֵ
יָה, ְולֹא יַ  ְחתֶּ   ֲעבֹור תַּ

  ָטֵמא.  -ְוִאם ָעַבר 
יָה  ְחתֶּ ים, ְוָעַבר תַּ   .  .  .  .  ָטהֹור -ָהְיָתה ּגֹוֶזֶלת ֶאת ָהַרּבִ

            

ָמָרא    ּגְ

ּה" ִציּלָ ב ּבְ   . . . . "לֹא ֵיׁשֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ּה.  א ְלֵצל ִציּלָ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ב ָטֵמא. ִמ  ל קֹוָמָתּה, ִאם ָיׁשַ ְבצְֵ ָלל ּדִ   ּכְ
  

ב  ִפיּלּו ְלֵצל קֹוָמָתּה ַנִמי, ִאם ָיׁשַ ּאֲ   ָטהֹור,  - לֹא, ּדַ
ב.  ּה לֹא ֵיׁשֵ ֲאִפיּלּו ְלֵצל ִציּלָ ַמע ָלן: ּדַ   ְוָהא ָקא ַמׁשְ

  
  

יָפא:  ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ   ִאיּכָ
  

ב    . ָטהֹור" -"ְוִאם ָיׁשַ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
א ְלֵצל קֹוָמָתּה.    לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ּה  ְלֵצל ִציּלָ ָלל ּדִ ב.  -ִמּכְ ה ֵיׁשֵ ִחּלָ   ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
ב  ֲאִפיּלּו ְלֵצל קֹוָמָתּה, ִאם ָיׁשַ ַמע ָלן: ּדַ   ָטהֹור.   - לֹא, ָהא ָקא ַמׁשְ

   
  
  

 רש"י

 מתני' 
. האי צל לאו לא ישב בצילה

תחת נוף האילן הוא דאם כן לא 
מתני ליה ואם ישב טהור דהא 
קתני סיפא לא יעבור תחתיה 
ואם עבר טמא אלא מן האילן 
והלאה הלכך לאו אהל הוא 
שכשהחמה במזרח או במערב 
יש לכל אדם צל ארוך 

כשהחמה עומדת באמצע ו
הרקיע אין לכל דבר צל אלא 

   תחתיו:
. נוף האילן שהאהיל תחתיה

   עליו האילן:
. כדמפרש ואם עבר טמא

   בגמרא:
. שהיה היתה גוזלת את הרבים

   נופה נוטה לרשות הרבים:
. דהך ועבר תחתיה טהור

טומאה דרבנן היא וקרא 
דמייתינן בגמרא אסמכתא 

בפ' בעלמא היא והכי נמי אמרי' 
ר' ישמעאל (לקמן נב:) דהך 
טומאה דרבנן היא והיכא 
דגוזלת את הרבים לא גזור 

   רבנן:
  

  גמ' 
. דלא ישב בצילה דהא פשיטא

   קא מיתהני מעבודת כוכבים:
. שחרית וערבית שצל לצל צילה

ארוך לכל דבר מאד וכל זמן 
שלא עברה מדת אורך הצל את 
מדת גובה קומת האילן הצל עב 

ילך הצל דק וחשוך מכאן וא
וקלוש והיא צל צלו ואצטריך 
לאשמועינן דאפילו בצל צילה 

   לא ישב:
מכלל דבצל קומתה אם ישב 

. בתמיהה והלא אינו מן טמא
   האילן היא ולא תחת נופו:

לא בצל קומתה נמי אם ישב 
. ובלבד שלא ישב ממש טהור

תחתיה ומשום רישא נקט צל 
צילה דקתני לא ישב לכתחלה 

ו בצל צילה לא ואשמעינן דאפיל
ישב אבל סיפא ישב טהור אפילו 

   אצל קומתה קאי:
. מכלל דבצל צילה לכתחלה ישב

בתמיהה כיון דאוקמת מתני' 
אצל קומתה ורישא נמי דקתני 
לא ישב בצל קומתה מכלל 
דבצל צילה לכתחלה ישב והא 

   קא מיתהני:
. ובלבד שלא יהא אם ישב טהור

תחתיה דהא קתני לקמן דאי 
  ''ש ישב:עבר טמא וכ
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יָה, ְוִאם ָעַבר  "ְולֹא ְחתֶּ   . . . . ָטֵמא" –ַיֲעבֹור תַּ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה.  א ּתִ ֵליּכָ ר ּדְ   ִאי ֶאְפׁשָ

  
י?    ַמּנִ

  
ֵתיָרא ִהיא.  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִין ְלִתְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ל?  ִמּנַ אֹהֶֹ ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ   ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ עֹור ַוּיֹ ֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים" ׁשֶ ְמדּו ְלַבַעל ּפְ ּצָ   , (תהלים קו, כח) "ַוּיִ
אֶֹהל  א ּבְ ת ְמַטּמֵ אֶֹהל" -ַמה מֵּ א ּבְ ְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמָ   . ַאף תִּ

  

 רש"י

א''א דליכא תקרובת עבודת 
. ונמצא האילן מאהיל כוכבים

  על התקרובת ועליו:
. דאי עבר דיעבד או עובר עבר

  לכתחלה:
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ְחתֶּ  ים, ְוָעַבר תַּ         . . . . ָטהֹור" –יָה "ָהְיָתה ּגֹוֶזֶלת ֶאת ָהַרּבִ

        
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

  ָעַבר, 
  אֹו עֹוֵבר? 

  
ן ֶאְלָעָזר י ִיְצָחק ּבֶ ֵמיּה ּדְ  ַרּבִ ְ הִמׁשּ   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ

  עֹוֵבר. 
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  ִאם ָעַבר. 
  

ִליִגי:    ְוָלא ּפְ
א ַאֲחִריָנא,  -ָהא  יְרּכָ א ּדִ ִאיּכָ   ּדְ
יְר  -ָהא  א ּדִ ֵליּכָ א ַאֲחִריָנא. ּדְ   ּכָ

  
תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ ֵעיּה:  ַרב ׁשֵ ּמָ   ְלׁשַ

י ָמֵטית ְלָהָתם ַאְרִהיֵטִני.    ּכִ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
א ַאֲחִריָנא  יְרּכָ א ּדִ ֵליּכָ ֵרי!  -ִאי ּדְ ָרא ׁשָ ה ִלי "ַאְרִהיֵטִני"? ִמיׁשְ   ָלּמָ

א ַאֲחִריָנא  יְרּכָ א ּדִ ִאיּכָ י ָאַמר "ַאְרִהי -ְוִאי ּדְ ֵרי?! ּכִ   ֵטִני" ִמי ׁשָ
  

א ַאֲחִריָנא,  יְרּכָ א ּדִ ֵליּכָ   ְלעֹוָלם ּדְ
אֵני.     ָאָדם ָחׁשּוב ׁשָ

  
  
  

 רש"י

. רב ששת סגי כי מטית התם
נהורא הוה וזה מושכו והיתה 
בעירו אשרה גוזלת את הרבים 

  א''ל כי מטית התם:
  . משכני במרוצה:ארהיטני
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ָנה          ִמׁשְ

ִמים, ׁשָ ימֹות ַהּגְ יָה ְיָרקֹות ּבִ ְחתֶּ   זֹוְרִעין תַּ
ה.  ימֹות ַהַחּמָ   ֲאָבל לֹא ּבִ

ׁשָ  -ְוַהֲחֵזיִרין  ימֹות ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחמָּ   ִמים. לֹא ּבִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִמים,  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ַאף לֹא ְיָרקֹות ּבִ
ֶרת ֲעֵליֶהן ְוהָֹוה ָלֶהן ְלֶזֶבל ה נֹוׁשֶ ִבּיָ ַהּנְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ

   

ָמָרא    ּגְ

י יֹוֵסי ָסַבר: ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם  ַרּבִ   ָאסּור,  - ְלֵמיְמָרא ּדְ
ַנן ָאְמִרי: ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם  ר. –ְוַרּבָ   מּוּתָ

  
ְמִעיַנן ְלהּו,  ָכא ׁשָ   ָהא ִאיּפְ

ְתַנן:    ּדִ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם.  יל ַלּיָ   ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח אֹו ַמטִּ
ה ֶזֶבל,    ָאְמרּו לֹו: ַאף ִהיא ַנֲעׂשָ

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם" ְוֶנֱאַמר: ק ּבְ   , "(דברים יג, יח) 302"לֹא ִיְדּבַ
ַרּבָ  ָיא ּדְ ַנן, ַקׁשְ ַרּבָ   ַנן ַאּדְ

י יֹוֵסי!  ַרּבִ י יֹוֵסי ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
  

י יֹוֵסי"  ַרּבִ י יֹוֵסי ַאּדְ ַרּבִ ָלָמא "ּדְ ׁשְ ָיא:  -ּבִ   לֹא ַקׁשְ
ָקָאֵזיל ְלִאיּבּוד  יר,  -ָהָתם ּדְ   ַמּתִ

ָלא ָקָאֵזיל ְלִאיּבּוד   ָאסּור.  -ָהָכא ּדְ
ַנן"  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ א "ּדְ ָיא!  –ֶאּלָ   ַקׁשְ

  
  ֵאיּפּוְך. 

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

יּפּוְך,    ָלא ּתֵ
י יֹוֵסי  ַרּבִ ין,  -ּדְ ּנִ ְדׁשַ   ּכִ

ַנן  ַרּבָ ְדָאַמר  -ּדְ ֵריּה ּכִ ֲהָנאּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ   : ַרב ּכָ
עֹור  יַח ּבָ ּבִ ׁשְ ּמַ ֶ ר,  -ַמה ׁשּ ׂשָ ּבָ   ּפֹוֵגם ּבַ

ִב  ּנְ יַח ּבַ ּבִ ׁשְ ּמַ ֶ ה ָהָכא ַנִמי, ַמה ׁשּ ל.  -ּיָ ּצֵ   ּפֹוֵגם ּבַ
  

י יֹוֵסי ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור?!    ְוָסַבר ַרּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָעְרָלה,    נֹוְטִעין ִיחּור ׁשֶ

ל ָעְרָלה,    ְוֵאין נֹוְטִעין ֱאגֹוז ׁשֶ
ִרי" הּוא ּפְ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ִאם:מֹוֶדה ַרּבִ    ָנַטע,   י יֹוֵסי, ׁשֶ
  ְוִהְבִריְך, 
יב  ר.  -ְוִהְרּכִ   מּוּתָ

  
  ְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכי: 

י יֹוֵסי"מֹוֶדה    :  ַרּבִ
יב   מט,א  ִאם ָנַטע ְוִהְבִריְך ְוִהְרּכִ ר" –ׁשֶ     ! מּותָּ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרבֶּ ְולֹ  302 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ א ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ   ָך ּכַ

 רש"י

 מתני' 
זורעין תחתיה ירקות בימות 

. שהאילן גם הוא קשה הגשמים
   להן שמעכב החמה מלבא:

. שהצל יפה אבל לא בימות החמה
   להן:

   . לטוג''א בלע''ז:וחזירין
לא בימות החמה ולא בימות 

. שהצל יפה לחזרת הגשמים
   לעולם:

. עליו נושרין בימות שהנבייה
   הגשמים מן האילן:

  
  גמ' 

סור וקרקע עולם . נבייה דאיזה וזה
  דהיתר גורמין לירקות שיגדלו:

   . ולא חייש לזבל:שוחק וזורה לרוח
. לאבדה הוא התם קאזיל לאיבוד

מתכוין וכבר בטלה עבודת כוכבים 
ולא גרעא מעבודת כוכבים 
שנשתברה מאליה הלכך ליכא זה 
וזה גורם שהרי אין כאן איסור כל 
כך דאפילו רבנן לא אסרי אלא 

א מגבה ליה כו' משום גזירה דלמ
   כדאוקימנא בריש פירקין (דף מב.):

. שהרי דרכה הכא לא אזיל לאיבוד
בכך ואין עבודת כוכבים בטלה דרך 
גדילתה הלכך איסור הנאה הוא זה 

   וזה גורם אסור:
. כולה מתני' ולא תשני דרבי איפוך

   יוסי אדרבי יוסי כדשנית:
. מעיקרא ולעולם זה וזה כדשנין

   גורם אסור ס''ל:
. אדרבנן לא קשיא אינהו נמי דרבנן

זה וזה גורם אסור סבירא להו 
כדאמרינן אף היא נעשית זבל 
והכא היינו טעמא דשרו דליכא 
גורם איסור כלל דמה שמשביח 

   אילן את הירקות בעליו פוגם בצל:
ודרב מרי [בתמורה] (דף כד.) גבי 
אין מרגילין בפסולי מוקדשים 

ח להפשיט דרך הרגלים כעין מפו
של נפחים בעלי מומין שנפדו 
ושחטן לצרכו ואע''פ שהעור נמכר 
ביוקר אסור להרגיל לפי שבזיון 
קדשים הוא שמקלקל הבשר 
קשיא לן התם אמאי הא פסידא 
דהקדש הוא דאי הוה שרית ליה 
להרגיל ולמכור העור ביוקר הוה 
טפי פריק להו מעיקרא ושני רב 
מרי ליכא פסידא דמה שמשביח 

וגם בדמי הבשר: בדמי העור פ
. לא נאסר אלא הפירי הלכך ערלה

אגוז איסור הנאה דקא מתהני 
   מיניה שחוזר ונעשה אילן:

   . נוף:יחור
. האגוז של ערלה מותר שאם נטע

אלמא כי גדל האילן וטוען פירות 
הוו להו הנך פירות בגרמא דאגוז 
דאיסור וקרקע דהיתר וקתני 

  מותר:
. אם הבריך או והבריך והרכיב

יב יחור של ערלה באילן זקן הרכ
מותרים פירותיהן מיד אע''פ שלא 
מלאו להן שני ערלה דזה וזה גורם 
מותר וה''נ אמרינן בעלמא ילדה 
שסיבכה בזקנה בטלה לשון אחר 
אם נטע האגוז של ערלה שהוא 
איסור הנאה ולכשיגדל ונעשה 
נטיעה הבריכה והרכיבה באילן 
דהיתר מותר דאותן פירות שטוען 

מן באין נמי ע''י האילן של אחר ז
היתר וקשיא לי בלא הבריך ובלא 
הרכיב נמי איכא זה וזה גורם אגוז 

  דאיסור וקרקע דהיתר:
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יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ָאר ִאיּסּוִרין ַלֲעבֹוָדה זָ  ין ׁשְ י יֹוֵסי ּבֵ ֵני ֵליּה ְלַרּבִ   ָרה, ׁשָ

ֵני ֵליּה?!    ּוִמי ׁשָ
  ְוָהַתְנָיא: 

ֶזֶבל ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ָלה ּבְ ּבְ ְזּדַ ּנִ ֶדה ׁשֶ   "ׂשָ
יֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה" ַכְרׁשִ ָמה ּבְ טְּ ְתּפַ ּנִ ָרה ׁשֶ   . ְוֵכן ּפָ

ֵני ֲחָדא:  ֵחט"ּתָ ָ ׁשּ ָרה תִּ ַרע, ּפָ ּזָ ֶדה תִּ   . "ׂשָ
בֹור, ּוָפָרהְוַתְנָיא ִאיָדְך:  ֶדה תֵּ ְרֶזה" "ׂשָ   . תִּ

ַנן.   י יֹוֵסי, ְוָהא ַרּבָ   ַמאי ָלאו ָהא ַרּבִ
  

  לֹא, 
י ֱאִליֶעֶזר,  -ָהא    ַרּבִ

ַנן.  - ְוָהא    ַרּבָ
  

ַנן?  י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ   ִהי ַרּבִ
  

אֹור,  ׂשְ ַנן ּדִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ   ִאיֵליָמא ַרּבִ
ְתַנן:    ּדִ

רּוָמה, ׁשֶ  ל תְּ ין ְוׁשֶ ל חּוּלִ אֹור ׁשֶ ה, "ׂשְ ְפלּו ְלתֹוְך ָהִעיסָּ   ּנָ
ץ,  ֵדי ְלַחּמֵ ֶזה ּכְ ץ, ְולֹא ּבְ ֵדי ְלַחּמֵ ֶזה ּכְ   לֹא ּבְ

צּו.    ְוִנְצָטְרפּו ְוִחיּמְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א.    ַאַחר ָהַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ה,  ִחּלָ ַפל ִאיּסּור ְלַכתְּ ּנָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ַפל ִא  ּנָ ץ" -יּסּור ְלַבּסֹוף ּוֵבין ׁשֶ ֵדי ְלַחּמֵ ֵהא ּבֹו ּכְ ּיְ   . (ערלה ב, יא) ֵאינֹו ָאסּור, ַעד ׁשֶ

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ק ֶאת ָהִאיּסּור,  ַדם ְוִסיּלֵ ּקָ א ׁשֶ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ק ֶאת ָהִאיּסּור    ָאסּור. -ֲאָבל לֹא ָקַדם ְוִסיּלֵ
  

י ֱאִליֶעֶזר כִּ  ַרּבִ ַטְעָמא ּדְ אי ּדְ ֵיי?  ּוִמּמַ ּבַ אִַ   ּדְ
א,  ַאַחר ַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ ּום ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ ַרּבִ ְלָמא ַטְעָמא ּדְ   ּדִ

ִאיּסּוָרא  ֵמיר ּבְ   ֲאסּוָרה, -ִאי ּגָ
יָרא  ֶהיּתֵ ֵמיר ּבְ ִרין,  -ְוִאי ּגָ   מּוּתָ

ֵקיּה!  ֵקיּה, ּוֵבין לֹא ַסּלְ ין ַסּלְ   ּבֵ
  

ַנן  י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ א, ַרּבִ ֵעִצים, ֶאּלָ   ּדְ
ְתַנן:    ּדִ

ה ֵעִצים  ֲהָנָאה.  -"ָנַטל ֵהיֶמּנָ   ֲאסּוָרה ּבַ
ּנּור: ּה ֶאת ַהתַּ יק ּבָ ץ,  –ָחָדׁש   ִהסִּ   יּותַּ

ן  ן.  -ָיׁשָ   יּוּצַ
ת  ֲהָנָאה.  -ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ   ֲאסּוָרה ּבַ

ֲאֵחִרים  ֲהָנָאה.  -ִנְתָעְרָבה ּבַ ן ֲאסּורֹות ּבַ   ּכּוּלָ
י ֱאִליֶע    אֹוֵמר:  ֶזרַרּבִ

ַלח.  -יֹוִליְך ֲהָנָאה    ְלַים ַהּמֶ
ְדיֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה"   . (עבודה זרה מט:) ָאְמרּו לֹו: ֵאין ּפִ

  
י ֱאִליֶעֶזר, ַמאן ִניְנהּו?  ַרּבִ ְפִליִגי ֲעֵליּה ּדְ ַנן ּדִ   ַרּבָ

ֵעִצים  ַנן ּדְ   ַאְחמּוֵרי ַמְחְמִרי! -ִאיֵליָמא ַרּבָ
ׂשְ  ַנן ּדִ א ַרּבָ אֹור,    -אֹור ֶאּלָ ׂשְ ַנן ִדְמִקיִלי ּבִ ְמַעּתְ ְלהּו ְלַרּבָ ׁשָ   ֵאיַמר ּדְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמי ְמִקיִלי?!    ּבַ
  

א ְלעֹוָלם:    ֶאּלָ
י יֹוֵסי,  -ָהא    ַרּבִ

ַנן.  - ְוָהא    ַרּבָ

 רש"י

שני ליה לר' יוסי בין עבודת כוכבים לשאר 
. דאע''ג דבשאר איסורין זה וזה גורם איסורין

  מותר ס''ל הכא אסור:
. של תקרובת עבודת בכרשיני עבודת כוכבים

   בים או שעבדום:כוכ
. עד שתכלה ממנה כל שבח הזבל ותהא תבור

   בורה ולא יזרענה:
   . תכחש:תרזה

. דקתני שדה תזרע ר' יוסי היא מאי לאו הא
דשמעינן ליה דאמר גבי ערלה וזה וזה גורם 
מותר ה''נ תזרע והזרעים גדלים ע''י זבל 
דאיסור וקרקע דהיתר דלא שאני ליה בין 

סורין וקשיא אמתני' עבודת כוכבים לשאר אי
ופרה תשחט ותאכל שאף היא היתה גדילה 

   קודם לכן ע''י שאר אכילות:
. דקתני שדה תבור רבנן היא דאמרי אף והא

היא נעשית זבל כו' והא דשרי מתני' זורעין 
תחתיה ירקות הא שנינן ליה מה שמשביח 

   בנבייה פוגם בצל:
. אבל לר' יוסי בעבודת הא ר''א והא רבנן

זה וזה גורם אסור ס''ל כדקתני מתני'  כוכבים
ואי משום שוחק וזורה הא שנינן ליה לעיל ואי 
משום ערלה שני ליה בין עבודת כוכבים לשאר 

   איסורין:
   . ושאור אחר של תרומה:שאור של חולין

   . של חולין:שנפלו לתוך עיסה
   . עיסה זו:כדי לחמץ

. אותו שנפל אחרון אם של אחר אחרון אני בא
ן נפל אחרון ביטל את הראשון ומותר חולי

לזרים ואם של תרומה נפל אחרון אסור 
   לזרים:

. דאר''א אם אחרון חולין ואמר אביי ל''ש
שמותר אלא שקדם וסילק את האיסור קודם 
נפילתו של זה שכשנפל זה ליכא למימר היתר 
מצטרף לאיסור להיות שיעור ליאסר ואע''פ 

תה שכבר נתן כח איסור בעיסה ולא הי
מחומצת ע''י אחר (ואם) לא בשביל ראשון 
ואפ''ה כיון דלא הוה בו מעולם שיעור חימוץ 
ליכא למימר זה וזה גורם וביטל שני את 

   הראשון:
. אבל אם לא קדם וסילק את האיסור אסור

שאע''פ שנפל היתר לבסוף אסור דזה וזה גורם 
   אסור ולרבנן זה וזה גורם מותר:

. דקסבר גמרו משום דאחר אחרון אני בא
באיסור אסור גמרו בהיתר מותר אבל היכא 
דנפלו בבת אחת לעולם קאמר לך זה וזה גורם 

   מותר ס''ל:
   . עצים מן האשרה מתני' היא:נטל הימנה
. שהרי נעשה והוחזק מאיסורי חדש יותץ

   הנאה:
. שכבר הוחזק ואין היסקו לחזקו אלא ישן

  לאפות:
   לא נהנה:. שלא יאפו בהיסק זה ונמצא שיוצן

. בין בחדש שצננו וחזר והסיקו אפה את הפת
בעצי היתר בין בישן בהיסק של עצי איסור הוה 
ליה בתרוייהו זה וזה גורם שהפת שנאפית בו 
בחדש בהיסק שני באה ע''י גורם דאיסור 
שנתחזק בהן התנור מראשיתו וגורם היתר 
דהאי היסק וקתני הפת אסורה לר''א עד 

ם דאיסור לים המלח שיוליך הני דמי עצי
   אלמא זה וזה גורם אסור:

. פליגי עלויה ואמרי זה וזה אלא רבנן דשאור
גורם מותר דקתני אפי' נפל איסור בסוף וכ''ש 
נפלו בבת אחת מותר עד שיהא באיסור לבדו 

   כדי לחמץ:
. הא דקתני שדה תזרע ר' יוסי אלא לעולם

דשמעינן ליה גבי ערלה דאמר מותר וגבי עבודת 
בים דקאמר שוחק וזורה לרוח ולא שני בין כוכ

עבודת כוכבים לשאר איסורין וטעמא לאו 
כדשנינן משום דאזיל לאיבוד הוא ודקשיא לך 
ר' יוסי דמתני' דנבייה לדבריהם דרבנן קאמר 
להו לדידכו דקאמריתו זה וזה גורם אסור 
דקאמרי אבל לא בימות החמה מפני שהצל יפה 

מים דאיכא נמי להן אודו לי נמי בימות הגש
גורם דנבייה ורבנן אמרי ליכא גורם דאיסור 

  דמה שהשביחו בנבייה פגמו בצל:
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ַנן ָאַמר ְלהּו: ְלִדיִדי  ַרּבָ י יֹוֵסי ְלִדְבֵריֶהם ּדְ ר,  -ַרּבִ   ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ
ִמים.  -ִדיְדכּו לְ  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ָאְמִריתּו "ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור", אֹודּו ִלי ִמיַהת ַאף ְיָרקֹות ּבִ   ּדְ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

ְדָאַמר  ֵריּה ּכִ ֲהָנאּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ   . ַרב ּכָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  

ָתא יּנְ ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ַההּוא ּגִ ִזְבָלא ּדַ ל ּבְ ּבַ ִאיְזּדַ   ּדְ
ַלח  יּה ּדְ  ַרב ַעְמָרםׁשָ   , ַרב יֹוֵסףַקּמֵ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  י יֹוֵסי.  ׁשְ ַרּבִ   : ֲהָלָכה ּכְ
  

 
    

 רש"י

. שבא מדם בזבל עבודת כוכבים
פרים ועגלים הנשחטים לעבודת 
כוכבים דתקרובת עבודת 
כוכבים הן ואסורין בהנאה אבל 
אמר זבל זה לעבודת כוכבים 
אינו נאסר כדתניא (לעיל מד:) 

  בודת כוכבים:אין הקדש לע
. דזה וזה גורם הלכה כר' יוסי

  מותר:
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ָנה   מט,ב    ִמׁשְ

ה ֵעִצים  ּנָ ֲהָנָאה.  -ָנַטל ִמּמֶ   ֲאסּוִרין ּבַ
י ּנּור:ִהסִּ ֶהן ֶאת ַהתַּ ץ,  -ִאם ָחָדׁש   ק ּבָ   יּותַּ

ן  ן.  –ְוִאם ָיׁשָ   יּוּצַ
ת  ֲהָנָאה.  -ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ   ֲאסּוָרה ּבַ

ֲאֵחרֹות  ֲהָנָאה.  -ִנְתָעְרָבה ּבַ ן ֲאסּורֹות ּבַ   ּכּוּלָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַלח.    יֹוִליְך ֲהָנָאה ְלַים ַהּמֶ
ְדיֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ָאְמרּו לֹו: ֵאין    ּפִ

  

ְרּכֹור  ה ּכַ ֲהָנָאה.  -ָנַטל ֵהיֶמּנָ   ָאסּור ּבַ
ֶגד  ֲהָנָאה.  -ָאַרג ּבֹו ֶאת ַהּבֶ   ָאסּור ּבַ

ֲאֵחִרים  ֲאֵחִרים ַוֲאֵחִרים ּבַ ֲהָנָאה.  -ִנְתָעֵרב ּבַ ן ֲאסּוִרין ּבַ   ּכּוּלָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַלח, יֹוִליְך ֲהָנָאה ְלַים ַה    ּמֶ
ְדיֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה   .  .  .  .  ָאְמרּו לֹו: ֵאין ּפִ

            

ָמָרא    ּגְ

  ּוְצִריָכא, 
ְייָתא,  ַמִעיַנן: ַקּמַ ִאי ַאׁשְ   ּדְ

ת, ָקֵלי ָלּה ִאיּסּוָרא,  ְמָרה ּפַ ָקא ּגָ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ּום ּדִ י ֱאִליֶעֶזר, ִמׁשּ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ   ּבְ
ִאיֵתיּה ְלִאי ְרּכֹור ּדְ ֵעיֵניּה ֲאָבל ּכַ ַנן.  -ּסּוָרא ּבְ   ֵאיָמא מֹוֵדי ְלַרּבָ

ְרּכֹור,  ַמִעיַנן: ּכַ   ְוִאי ַאׁשְ
ַנן,  ָהא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ּבְ

ת  י ֱאִליֶעֶזר,  -ֲאָבל ּפַ   ֵאיָמא מֹודּו ֵליּה ְלַרּבִ
  ְצִריָכא. 

  
ֵריּה ָאַמר  יא ּבְ ר ַנְחָמִניּדְ  ַרב ִחּיָ ה ּבַ אָאַמר  ַרּבָ   : ֵעיִריזְ ָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

י ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
אָאַמר ִלי  ר ַרב ִחְסּדָ א ּבַ   : ַאּבָ

  : ְזֵעיִריָהִכי ָאַמר 
י ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ת,  א ּפַ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
  לֹא.  -ֲאָבל ָחִבית 

  
אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ֶרת.    ֲאִפיּלּו ָחִבית מּוּתֶ
  

ַחְמֵריּה,  ֵיין ֶנֶסְך ּבְ ִאיְתָעַרב ֵליּה ֲחִביָתא ּדְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
יּה ּדְ  אֲאָתא ְלַקּמֵ   : ַרב ִחְסּדָ

ֵרי ָלְך.   תְּ ַנֲהָרא, ְוִנׁשְ ֵדי ּבְ ע זּוֵזי, ּוׁשְ קֹול ַאְרּבַ   ָאַמר: ׁשְ
  
  

 רש"י

 מתני' 
   . דויל''ו בלע''ז:כרכור

  גמ' 
   . דיש פדיון:בהא קאמר ר''א

   . דיש פדיון:ל''ש
. משום דלא מנכרא ביה אלא פת

   איסור ממש:
. של יין נסך אבל חבית

שנתערבה בחביות של היתר 
כולן אסורות בהנאה ואין לה 

הנאה לים המלח תקנה בהולכת 
להתיר ולהמכר כל חבית לבדה 
או להשקות מהן לחמרים עובדי 
כוכבים משום דאיתיה לאיסור 
בעיניה אבל מוכרן כולן חוץ 
מדמי יין נסך שבהן דהשתא לא 

   מתהני מחבית דאיסורא:
. בהנאה למכרן לבד ונשתרי לך

לבד או לעשות מהן כביסה או 
להשקות מהן לעובדי כוכבים 

ך מילתא לפלוגתא ולא דמיא ה
דרשב''ג ורבנן דפליגי בפ' בתרא 
(לקמן עד.) ביין נסך שנפל לבור 
כולו אסור בהנאה רשב''ג אומר 
מוכר כולו לעובדי כוכבים חוץ 
מדמי יין נסך שבו דהתם 
תרוייהו סבירא להו כרבנן 
דהכא דאין פדיון ליין נסך 
ומיהו כי מזבין ליה חוץ מדמי 

ן יין נסך שבו לא מיתהני מיי
נסך מידי משום דליתיה 

  לאיסורא בעיניה:
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ָנה    ִמׁשְ

ָלּה?  יַצד ְמַבטְּ   ּכֵ
  

  ִקיְרֵסם, 
  ֵזיֵרד, 

ְרִביט,  ל אֹו ׁשַ ה ַמּקֵ ּנָ   ָנַטל ִמּמֶ
ָלּה.  -ֲאִפיּלּו ָעֶלה  טְּ   ֲהֵרי ֶזה ּבִ

  

ּה  ה ְלָצְרּכָ יּפָ   ֲאסּוָרה,  -ׁשִ
ּה  ּלא ְלָצְרּכָ ֶרת -ׁשֶ         .  .  .  .  מּותֶּ

            

ָמָרא    ּגְ

ָפִאין  ֵהא ֲעֵליֶהן?  -אֹוָתן ׁשְ   ַמה ּתְ
  

ִליגִ  ּה ּפְ רוְ  ַרב הּוָנאי ּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   , ַרב ַרּבִ
  ַחד ָאַמר: ֲאסּוִרין.

ִרין.    ְוַחד ָאַמר: מּוּתָ
  

ִרין,  ָאַמר: מּוּתָ ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ֲעבֹוָדה ָזָרה:  יּפָ ִ ׁשּ   "ּגֹוי ׁשֶ
ִרין,  -ְלָצְרּכֹו  ָפֶאיָה מּותָּ   ִהיא ּוׁשְ

ּה  ִרין. ִהיא ֲאסּוָר  -ְלָצְרּכָ ָפֶאיָה מּותָּ   ה, ּוׁשְ
  

ה ֲעבֹוָדה ָזָרה:  יּפָ ִ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ   ְוִיׂשְ
ין ְלָצְרּכֹו  ּה ּבֵ ין ְלָצְרּכָ ָפֶאיָה ֲאסּוִרין" -ּבֵ   .ִהיא ּוׁשְ

  

 רש"י

 מתני' 
   . לאשירה:כיצד מבטלה

. קיסמין יבשין שבאילן קירסם
   נטל לצרכו לשרוף:

   . זרודין לחין שבה:זרד
   . לייפותה:לצרכה

  
  גמ' 

. ששיפה לצרכה אותן שפאים
   ולא בטלה:

. שפאין מי מה תהא עליהן
   בטילי או לאו:

. שאין רישראל ששיפה כו' אסו
   ישראל מבטל עבודת כוכבים:
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ַמר:   ִאיּתְ

ָרה:  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
  ָאַמר:  ַרב

ל ֵקיָסם ְוֵקיָסם.  ל ּכָ   ָצִריְך ְלַבּטֵ
מוּ וּ    ָאַמר:  ֵאלׁשְ

ִדיָלָתּה.  ֶרְך ּגְ א ּדֶ ֵטָלה ֶאּלָ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאיָנּה ּבְ
  

ָלא?!  ּטְ ִדיָלָתּה ִמי ִמּבַ ֶרְך ּגְ ה, ּדֶ ַרּבָ   ַאּדְ
  

א ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאּלָ
ִדיָלָתּה.  ֶרְך ּגְ א ּדֶ ל ֶאּלָ   ֵאין ֲעבֹוָדה ָזָרה ְצִריָכה ְלַבּטֵ

  
ְלִגי:  ָהא ָקִמיּפַ   ֵליָמא ּבְ

ָמ  ָבִרין, ּדְ   ר ָסַבר: עֹוְבִדין ִלׁשְ
ָבִרין?    ּוָמר ָסַבר: ֵאין עֹוְבִדין ִלׁשְ

ָבִרין,  י ָעְלָמא עֹוְבִדין ִלׁשְ כּוּלֵ   לֹא, ּדְ
ְלִגי:  ָבִרים ָקִמיּפַ ְבֵרי ׁשְ ׁשִ   ְוָהָכא ּבְ

ָבִרים  ְבֵרי ׁשְ   ֲאסּוִרין,  -ָמר ָסַבר: ׁשִ
ִרין. ָבִרים מּוּתָ ְבֵרי ׁשְ    ּוָמר ָסַבר: ׁשִ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ִרין,  ָבִרים מּוּתָ ְבֵרי ׁשְ י ָעְלָמא: ׁשִ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי:  כֹול ְלַהֲחִזיָרּה ָקִמיּפַ ּיָ ל ֻחְליֹות ּוְבֶהְדיֹוט, ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ְוָהָכא ּבַ

ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה  יָון ּדְ ֵטָלה.  -ָמר ָסַבר: ּכֵ   לֹא ּבְ
ִדיָלָתּה, ּוָמר ָסַבר: ֵא  ֶרְך ּגְ א ּדֶ ֵטָלה ֶאלָּ   ין ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ

ִדיָלָתּה ִהיא,  ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה, ָהא ָלאו ּגְ   ּדְ
ל.     ְוֵאין ְצִריָכה ְלַבּטֵ

        

  הדרן עלך כל הצלמיםהדרן עלך כל הצלמיםהדרן עלך כל הצלמיםהדרן עלך כל הצלמים

 רש"י

. אע''פ שנשתברה רב אמר
מאליה צריכה ביטול וכל קיסם 
וקיסם נעשית עבודת כוכבים 
בפני עצמה הלכך לא סגי לחד 

  בביטולא דחבריה:
אין עבודת כוכבים צריכה לבטל 

. אבל אלא כשהיא דרך גדילתה
זו שנשתברה בטלה מעצמה 
דמימר אמר איהי נפשה לא 
מצלה לההוא לגברא מצלה 

   ליה:
. לא דכ''ע עובדין לשברים

שנשתברו מאליהן והא דאמר 
שמואל בריש פירקין (דף מא.) 
אפי' שברי עבודת כוכבים 
מותרין בהנאה למוצאן התם 
הוא דלא חזינן לה דנשתברה 
מאיליה דאמרינן עובד כוכבים 
שברן ואזלינן בתר רובא דהא 
עבודת כוכבים דנשתברה 

   לא שכיחא:מאיליה 
. דקאמר רב כל קיסם והכא

וקיסם לשון שברי שברים כגון 
דנשתברו שברים לשברים 
ובשברי שברים הוא דפליג 
שמואל עילויה: ה''ג ואיבעית 
אימא דכ''ע אין עובדין לשברי 
שברים והכא בעבודת כוכבים 
שהיתה של חוליות דקין והרי 
הן כשברי שברים ונפלה 

   ונתפרקו חליותיה עסקינן:
. שאין והדיוט יכול להחזירה

   צריכה אומן:
. שנשתברה אין עבודת כוכבים

  צריכה לבטל:
. כשהיא אלא דרך גדילתה

קיימא כגון נבייה דמתני' 
דשברי שברים הן שנופל עלה 
אחר עלה א''כ העלה עצמו 
משתבר לכמה שברים ואפ''ה 
אסור משום דדרך גדילתה היא 
דהיינו אורחה כל שתא אבל 

ינו אורחיה ליפול הכא לאו הי
  ולהתפרק הלכך בטלה:


