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ָנה    ִמׁשְ

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַצד ַמְרקּוִליס  ַצד זֹו ּבְ לׁש ֲאָבִנים זֹו ּבְ   ֲאסּורֹות,  -ׁשָ

ִים  תַּ רֹות.  -ׁשְ   מּותָּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְראֹות ִעּמֹו  ּנִ   ֲאסּורֹות,  -ׁשֶ
ֵאין ִנְראֹות ִעּמֹו  רֹות -ְוׁשֶ         .  .  .  .  מּותָּ

            

ָמָרא    ּגְ

ָבִרים, ּבִ  ַנן ָקָסְבִרי עֹוְבִדין ִלׁשְ ָלָמא ַרּבָ   ׁשְ
יּה ָנַפל  א ְלֵמיַמר ִמיּנֵ ִאיּכָ   ֲאסּורֹות,  -ִנְראֹות ִעּמֹו, ּדְ

ֵאין ִנְראֹות ִעּמֹו  רֹות.  -ׁשֶ   מּוּתָ
ָמֵעאל ַמאי ָקָסַבר?  י ִיׁשְ א ַרּבִ   ֶאּלָ

ָבִרין  י ַנִמי ִלי -ִאי עֹוְבִדין ִלׁשְ ְרּתֵ   ְתַסר! ֲאִפיּלּו ּתַ
ָבִרים  ָלת ַנִמי לֹא!  -ִאי ֵאין עֹוְבִדין ִלׁשְ   ֲאִפיּלּו ּתְ

  
ר יֹוֵסףָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

ּנּו  רּו ִמּמֶ ׁשְ ּנָ ָידּוַע ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּורֹות.  -ּבְ   ּדִ
ָבִרים  ָאַמר: ֵאין עֹוְבִדין ִלׁשְ ָלאו ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה, ָהֵני ִמי -ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ   ּלֵ

ֵרי  ּבּוֵרי ִמיְתּבְ ָרא ּתַ ֵמִעיּקָ   ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה.  -ֲאָבל ָהָכא, ּדְ
ִליִגי  י ּפְ ְסָתָמא.   -ּכִ   ּבִ

ְמקֹוָרבֹות ַנִמי,   נ,א    ּבִ
ְבֵרי  יּה ָנַפל ּדִ א ְלֵמיַמר ִמיּנֵ ִאיּכָ   ַהּכֹל ֲאסּורֹות,  -ּדְ

י ּפְ  ְמרּוָחקֹות.  -ִליִגי ּכִ   ּבִ
  

ַצד ַמְרקּוִליס"ְוָהא    ָקָתֵני!  "ּבְ
  

ַצד"ַמאי    ? "ּבְ
יֵדיּה.  ע ַאּמֹות ּדִ ַצד ַאְרּבַ   ּבְ

  
דֹול,  ַצד ַמְרקּוִליס ּגָ ין ַמְרקּוִליס ָקָטן ּבְ ָמֵעאל ָסַבר: עֹוׂשִ י ִיׁשְ   ַרּבִ

ָדְמָיין ְלַמְרקּוִליס  לׁש ּדְ   ֲאסּורֹות,  -ׁשָ
יִ  ּתַ רֹות.  -ם ׁשְ   מּוּתָ

דֹול,  ַצד ַמְרקּוִליס ּגָ ין ַמְרקּוִליס ָקָטן ּבְ ַנן ָסְבִרי: ֵאין עֹוׂשִ   ַרּבָ
ִים,  ּתַ ָנא ׁשְ לׁש ְולֹא ׁשְ ָנא ׁשָ   לֹא ׁשְ

  ֲאסּורֹות,  -ִנְראֹות ִעּמֹו 
ֵאין ִנְראֹות ִעּמֹו  רֹות.   -ׁשֶ   מּוּתָ

            
        
        
        

 רש"י

 מתני' 
. וכ''ש רבי ישמעאל: זו בצד זו

אחת ע''ג שתים דזהו עיקר 
   מרקוליס ותחלתו:

. מרקוליס גדול בצד מרקוליס
שכבר עבדוהו וזרקו עליו אבנים 

   הרבה:
. ובגמרא מפרש שתים מותרות

   טעמא:
. דנראה שנפלו שנראות עמו

   משם אסורות בין ג' בין שתים:
. אין סמוכות לו ושאין נראין עמו

   מותרות ואפי' ג':
  

  גמ' 
. כל האבנים עובדין לשברים

הנזרקות שם נתוספו על 
המרקוליס ונעשה גדול עבודת 
כוכבים וכשהן נושרות הוו שברי 

והשתא לא חשיב עבודת כוכבים 
להו תקרובת אלא עבודת 

   כוכבים בפני עצמה:
. שאינן מעיקרא תבורי מיתברי

  מחוברות ודרכן ליפול:
. כגון באמה וחצי במקורבות

   אמה:
. בארבע אמות דודאי מרוחקות

   לאו מיניה נפול:
. כלומר עושין מרקוליס קטן

   דרכן לעשות כן:
   . מקורבות מאד:נראות עמו

. דלאו מותרות שאין נראות עמו
   מיניה נפול:

   . היינו בידוע:אבנים שנשרו
. אכתי הוה עבודת נראות עמו

   כוכבים:
. הוו להו שאין נראות עמו

  שברים:
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  ָאַמר ָמר: 

ר ׁשְ ּנָ ָידּוַע ׁשֶ ּנּו "ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּורֹות".  -ּו ִמּמֶ   ּדִ
  

  ּוְרִמיְנִהי: 
ְרקּוִליס,  רּו ִמן ַהּמַ ׁשְ ּנָ   "ֲאָבִנים ׁשֶ

  ֲאסּורֹות,  -ִנְראֹות ִעּמֹו 
ֵאין ִנְראֹות ִעּמֹו  רֹות.  -ׁשֶ   מּותָּ

ָמֵעאלוְ  י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
לׁש    ֲאסּורֹות,  -ׁשָ

ִים  תַּ רֹות" –ׁשְ   ! מּותָּ
  

  : ָרָבא ָאַמר
יָמא  רּו"ָלא ּתֵ ׁשְ ּנָ ְמְצאּו'. "ׁשֶ ּנִ א ֵאיָמא: 'ׁשֶ   , ֶאּלָ

  
ָמֵעאל  י ִיׁשְ רֹות"ְוָסַבר ַרּבִ ִים מּותָּ תַּ   ?! "ׁשְ

  ְוָהַתְנָיא: 
ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְתִפיָסה לֹו  ִים ּבִ תַּ   ֲאסּורֹות.  -ׁשְ
לׁש, ֲאִפיּלּו ְמרּוָחקֹות    ! ֲאסּורֹות" –ׁשָ

  
  : ָרָבאר ָאַמ 

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אן  ְתִפיָסה ַאַחת,  -ּכָ   ּבִ
אן  י ְתִפיסֹות.  -ּכָ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

  
ֵמי?    ְוֵהיִכי ּדָ

  
יֵני ּוֵביֵני.  א ּגֹוְבָהה ּבֵ ִאיּכָ   ּדְ

  
ְווָנא ִמי ָהֵוי?  ַהאי ּגַ   ּוַמְרקּוִליס ּכְ

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
  "ֵאּלּו ֵהן ַאְבֵני ֵבית קּוִליס: 

אן  יֶהן"ַאַחת ִמּכָ ּבֵ אן ְוַאַחת ַעל ּגַ   ! ְוַאַחת ִמּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ר ַמְרקּוִליס.   ִעיּקַ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   ּכִ

  
  
  

 רש"י

. נראות עמו תני שנמצאו
אסורות שממנו נפול ושברים 
דמרקוליס ודאי אסורין 

  כדאמרן:
. דלאו שאין נראות עמו מותרות

   מיניה נפול:
. בתוך עאל שתיםוסבר רבי ישמ

   ארבע אמותיו מותרות:
והתניא ר' ישמעאל אומר שתים 

. וסתם תפיסה ד' בתפיסה לו
   אמות וקתני אסורות:

. הא דקתני בתפיסה אחת
אסורות בתפיסה אחת שאין 
הפסק בינם למרקוליס ואסורה 
בין לר' ישמעאל בין לרבנן דכל 
תוך ד' אמות נראות עמו קרי ליה 

פליגי ובשלש מרוחקות הוא ד
והא דאוקימנא לעיל פלוגתייהו 
בתוך ד' אמות ולר' ישמעאל 
שתים מותרות ולרבנן ג' נמי 
מותרות בשתי תפיסות 

   כדמפרש:
. תל מפסיק בינם דאיכא גובהה

למרקוליס דהוו להו כמרוחקות 
דליכא למימר מיניה נפלו הלכך 
לר' ישמעאל שתים מותרות אבל 
ג' אסורות דעושין מרקוליס קטן 

   רקוליס גדול:בצד מ
   . זו בצד זו:כה''ג

. תחילתו אבל עיקר מרקוליס
קטן הנעשה בצד הגדול עובדין 
לו כל דהו: ה''ג אמאי קרי ליה 
בנן של קדושים דלא איסתכל 

  בצורתא דזוזא:
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א ֲחרּוב,  אי ַמְלּכָ י ַיּנַ   ּבֵ

יּה ַמְרקּוִליס,    ֲאתּו ּגֹוִים אֹוִקימּו ּבֵ
ְקִלינְ  ְלִחי ְלַמְרקּוִליס ׁשָ ָלא ּפָ   הּו, ָאתּו ּגֹוִים ַאֲחִריֵני ּדְ

ָרִכים ּוְסְטַרָטאֹות,  ֶהן ּדְ   ְוִחיּפּו ּבָ
ַנן  א ַרּבָ י,  -ִאיּכָ ָפְרׁשִ   ּדְ

ַנן  א ַרּבָ י.  -ְוִאיּכָ ְרׁשִ ָלא ּפָ   ּדְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְך ֲעֵליֶהן,  ים ְמַהּלֵ ל ְקדֹוׁשִ ָנן ׁשֶ   ּבְ

  ַוֲאַנן ִנְפרֹוׁש ֵמֶהן?!
  
  

ים ל ְקדֹוׁשִ ָנן ׁשֶ   "? ַמאן ִניהּו "ּבְ
י ִסיָמאי.  ַרּבִ י ְמַנֵחם ּבְ   ַרּבִ

  
ים"?  ל ְקדֹוׁשִ ָנן ׁשֶ אי ָקרּו ֵליּה "ּבְ   ְוַאּמַ

  
זּוָזא  צּוְרָתא ּדְ ֲאִפיּלּו ּבְ ל. -ּדַ ּכֵ   לֹא ִמיְסּתַ

  
ָפֵריׁש?  ַמאן ּדְ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ָאַמר  י ָהא ּדְ לָסַבר ָלּה ּכִ יּדֵ ר יֹוֵסףָאַמר  ַרב ּגִ יא ּבַ   : ַרבר ָאַמ  ַרב ִחּיָ

ֵטיָלה עֹוָלִמית?  ֵאין ָלּה ּבְ ִין ְלִתְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ עֹור ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים"ׁשֶ ְמדּו ְלַבַעל ּפְ ּצָ   , (תהלים קו, כח) "ַוּיִ
ת  ֵטיָלה ְלעֹוָלם,  -ַמה ּמֵ   ֵאין לֹו ּבְ

ְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה    ֵטיָלה ְלעֹוָלם. ֵאין ָלּה ּבְ  -ַאף ּתִ
  

ֵריׁש?  ָלא ּפָ   ּוַמאן ּדְ
  

א.  ִנים, ְוֵליּכָ ֵעין ּפְ ֵעיָנא ּכְ   ָאַמר: ּבָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרב יֹוֵסף ּבַ
ר ִיְרְמָיהִאיְקַלע  ה ּבַ   ְלַאְתִרין,  ַרּבָ

יֵדיּה:    ַוֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ
ְרקּוִל    נ,ב ֵהִביא ֲאָבִנים ִמן ַהּמַ ָרִכים ְוַטְרֵטיאֹות "ּגֹוי ׁשֶ ֶהן ּדְ ה ּבָ רֹות, ^ -יס ְוִחיּפָ   מּותָּ

ָרִכים ּוְסַרֵטיאֹות  ֶהן ּדְ ה ּבָ ְרקּוִליס ְוִחיּפָ ֵהִביא ֲאָבִנים ִמן ַהמַּ ָרֵאל ׁשֶ   , ֲאסּורֹות" –ִיׂשְ
יָפְרִקיָנּה.  ר ּדִ ר ַנּגָ ר ְוָלא ּבַ   ְוֵלית ַנּגָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ר ֲא    ָנא, ֲאָנא ָלא ַנּגָ
ר ֲאָנא,  ר ַנּגָ   ְוָלא ּבַ

  ּוָפֵריְקָנא ֵליּה: 
ל,  יּדֵ ַרב ּגִ ָיא ֵליּה? ּדְ   ַמאי קּוׁשְ

א.   ִנים, ְוֵליּכָ ֵעין ּפְ ֵעיָנא ּכְ   ּבָ
   

  
        

 רש"י

. והני מנין לתקרובת כו'
תקרובת נינהו דהזורק אבן 
למרקוליס זו היא עבודתו הלכך 

היא לאו עבודת כוכבים עצמה 
  דתיסגי להו בביטול:

. זבחים שבמקדש הוא כעין פנים
דהוי תקרובת כדכתיב (שמות 
כב) זובח לאלהים יחרם בלתי 
לה' לבדו אלמא דומה כלפני' 
קרי זבח עבוד' כוכבים ואבנים 

  אין עובדין להם בפנים:
. דבטלינהו עובד מותרות

   כוכבים:
   . חכם בן חכם:נגר בן נגר
ולקמן  . שיוכל לתרצהדיפרקינה

   מפרש מאי קא קשיא ליה:
. דאין ביטול לתקרובת דרב גידל

  והכא קתני מותרות:
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אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרב יֹוֵסף ּבַ

ר ִיְרְמָיהִאיְקַלע  ה ּבַ   ְלַאְתִרין,  ַרּבָ
יֵדי   ּה: ַוֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ

ִביִעית,  ְ ׁשּ   "ַמְתִליִעין, ּוְמַזֲהִמין ּבַ
ּמֹוֵעד.    ְוֵאין ַמְתִליִעין ּוְמַזֲהִמין ּבַ

אן ְוָכאן  ִמין,  -ּכָ   ֵאין ְמַגּזְ
ּזּום  ֶמן ְלּגִ ִביִעית" -ְוָסִכין ׁשֶ ְ ׁשּ ין ּבַ ּמֹוֵעד ּבֵ ין ּבַ   . ּבֵ

יָפְרִקיָנּה.  ר ּדִ ר ַנּגָ ר ְוָלא ּבַ   ְוֵלית ַנּגָ
  

  : ִביָנאָר ָאַמר 
ר ֲאָנא, ּוְמָפְרִקיָנא ָלּה:  ר ַנּגָ ר ֲאָנא, ְוָלא ּבַ   ֲאָנא ָלא ַנּגָ

ָיא ֵליּה?    ַמאי ָקא ַקׁשְ
ָיא ֵליּה:  ִביִעית ָקא ַקׁשְ   ִאיֵליָמא: מֹוֵעד ַאׁשְ

ָאַסר?  ָנא מֹוֵעד ּדְ ֵרי, ּוַמאי ׁשְ ׁשָ ִביִעית ּדְ ָנא ׁשְ   ַמאי ׁשְ
  

ֵמי?!    ִמי ּדָ
ִביִעית:    ָאַסר ַרֲחָמָנא,  -אָכה ְמלָ   ׁשְ

ֵרי,  -ִטיְרָחא    ׁשָ
  מֹוֵעד: ֲאִפיּלּו ִטיְרָחא ַנִמי ָאסּור! 

  
ָיא ֵליּה:  יּזּום ָקא ַקׁשְ א ִזיהּום ַאּגִ   ְוֶאּלָ

ָאסּור?  יזּּום ּדְ ָנא ּגִ ֵרי, ּוַמאי ׁשְ ׁשָ ָנא ִזיהּום ּדְ   ַמאי ׁשְ
  

ֵמי?!    ִמי ּדָ
  ֵרי, אֹוקֹוֵמי ִאיָלָנא, ְוׁשָ  -ִזיהּום 
יזּּום    ַאְברּוֵיי ִאיָלָנא, ְוָאסּור!  -ּגִ

  
ָיא ֵליּה,  א ִזיהּום ַאִזיהּום ָקא ַקׁשְ   ְוֶאּלָ

ָקָתֵני:  ִביִעית"ּדְ ְ ׁשּ   . "ַמְתִליִעין ּוְמַזֲהִמין ּבַ
  ּוְרִמיְנִהי: 

ִטיעֹות,    "ְמַזֲהִמין ֶאת ַהּנְ
  ְוכֹוְרִכין אֹוָתן, 

  ְוקֹוְטִמין אֹוָתן, 
ין ָל  ים, ְועֹוׂשִ תִּ   ֶהם ּבָ

ָנה" ָ ִקין אֹוָתן, ַעד רֹאׁש ַהׁשּ   . (שביעית ב, ד) ּוַמׁשְ
ָנה  ָ   ִאין,  –ַעד רֹאׁש ַהׁשּ

ִביִעית  ְ ׁשּ   לֹא!  -ּבַ
  

ר ָחָמא,  ְדַרב עּוְקָבא ּבַ   ְוִדְלָמא ּכִ
ָאַמר  ר ָחָמאּדְ   : ַרב עּוְקָבא ּבַ

י ָהוּו:  קּוׁשֵ ֵרי ִקׁשְ   ּתְ
  , ְוָאסּור, ְלַאְברּוֵיי ִאיָלָנא -ַחד 

ֵרי.  -ְוַחד  יֵלי, ְוׁשָ   ְלַסּתּוֵמי ּפִ
ֵרי ִזיֲהמּוֵמי ָהֵוי:     ָהִכי ַנִמי ּתְ

ֵרי,  -ַחד    ְלאֹוקֹוֵמי ִאיָלֵני, ְוׁשָ
  ְלַאְברּוֵיי ִאיָלֵני, ְוָאסּור!  -ְוַחד 

  
ָיא ֵליּה,  יָכה ָקא ַקׁשְ א ִסיָכה ַאסִַ   ְוֶאּלָ

ָקָתֵני:  זּ ּדְ ֶמן ַלּגִ ִביִעית" -ּום "ָסִכין ׁשֶ ְ ׁשּ ּמֹוֵעד, ּוֵבין ּבַ ין ּבַ   , ּבֵ
  ּוְרִמיְנִהי: 

ָנה" ָ ִמין אֹוָתן ַעד רֹאׁש ַהׁשּ ִבין, ּוְמַפטְּ ין, ּוְמַנּקְ ּגִ   . (שביעית ב, ה) "ָסִכין ֶאת ַהּפַ
ָנה  ָ   ִאין,  -ַעד רֹאׁש ַהׁשּ

ִביִעית  ְ ׁשּ   לֹא!  -ּבַ

 רש"י

. נוטלין תולעת מתליעין
  שבאילן:
. כשיש מכה באילן ומזהמין

ונשרה קצת קליפתו מדביקין 
שם זבל וקושרין שלא ימות ולא 
דמי האי לאין מזבלין דמועד 
קטן (דף ג.) דהתם זבול דקרקע 

   שבשדה ושבכרם: והויא עבודה
. שביעית ומועד אין כאן וכאן

מגזמין קוטע את הנוף כדי 
שיוציא נופות הרבה סביבות 

   הגיזום:
. כדי שלא אבל סכין שמן לגיזום

ימות האילן אם נגזם קודם לכן 
מלאכה שהיא עבודת קרקע 
אסר רחמנא והני לאו מלאכת 
קרקע נינהו דאוקומי אילנא 
בעלמא הוא שלא ימות ואין 

ביחו לאילן אלא מעמידו מש
   בכמות שהוא:

. דשביעית אגיזום אלא זיהום
דשביעית קשיא ליה דקתני כאן 

   וכאן אין מגזמין:
. שלא יתקלקל מכמות אוקומי

   שהוא אבל אינו משביחו:
   . מחזיקו ומשביחו:אברויי

. גדר אמה ועושין להם בתים
גובה סביבותיו וממלאין אותו 

   עפר:
שביעית  . של ערבעד ראש השנה

אע''פ שעבודת האילן אסור 
שלשים יום לפני ראש השנה 
הכא שרי שלא ימותו הנטיעות 
דהנך שלשים יום מדרבנן הן 

   והכא לא גזור:
. במסכת סוכה בפ' דרב עוקבא

  לולב וערבה:
. חפירה תחת קישקושי
   הזיתים:

. אם נתגלו שרשי סתומי פילי
   האילן שרי דאוקומי הוא:

ה סכין אותן . פגי תאינאת הפגין
בשמן כשהן חונטין כדי שיהו 

   שמינות:
. ממלאין את מפטמין אותן

הנקבין שמן פגין הוא פירי עצמו 
  כשגדל מעט:
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ֵמי?!    ִמי ּדָ

ֵרי,  אֹוקֹוֵמי ִאיָלָנא, -ָהָכא    ְוׁשָ
יָרא, ְוָאסּור!  -ָהָתם  ּטּוֵמי ּפֵ   ּפִ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ יּדְ  ַרב ַסּמָ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאׁשִ

ר ִיְרְמָיה ה ּבַ ָיא ֵליּה: ַרּבָ מֹוֵעד ָקא ַקׁשְ מֹוֵעד ַאִזיהּום ּדְ   , ִסיָכה ּדְ
ִדי ַהאי אֹוקֹוֵמי ְוַהאי אֹוקֹוֵמי  ׁשָ  -ִמּכְ ָנא ַהאי ּדְ ָאסּור?! ַמאי ׁשְ ָנא ַהאי ּדְ   ֵרי, ּוַמאי ׁשְ

יָפְרִקיָנּה!   ר ּדִ ר ַנּגָ ר ְוָלא ּבַ ָקָאַמר ֵליּה: ֵלית ַנּגָ   ַהְיינּו ּדְ
   

  
  

 רש"י

. האי אוקומי והאי אוקומי
זיהום נמי אוקומי הוא מדשרי 
ליה בשביעית כדשנינן לעיל מאי 
שנא סיכה דשרי דקתני סכין 

 שמן לגיזום כו':
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל,  ַמּקֵ עֹוְבִדין אֹוָתּה ּבְ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ָפֶניָה  ל ּבְ ַבר ַמּקֵ יב,  -ׁשָ   ַחּיָ

ָפֶניָה ָזַרק  ל ּבְ טּור.  -ַמּקֵ   ּפָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ
ֵעין ְזִביָחה  ֲהָוה ֵליּה ּכְ ַבר" ּדַ ָנא "ׁשָ ֵעין ְזִריָקה!  –ַמאי ׁשְ   "ָזַרק" ַנִמי ֲהָוה ֵליּה ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א.  ֶרת, ְוֵליּכָ ּבֶ ּתַ ֵעיָנא ְזִריָקה ִמׁשְ   ּבָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ל ֵמיֵמי ַרְגַלִים  "ָסַפת ָלּה   נא,א  ְך ְלָפֶניָה ָעִביט ׁשֶ סֵּ ּנִ יב"^ -צֹוָאה, אֹו ׁשֶ   . ַחּיָ

ָלָמא  ׁשְ ל ֵמיֵמי ַרְגַלִים"ּבִ ֶרת,  "ָעִביט ׁשֶ ּבֶ ּתַ א ְזִריָקה ִמׁשְ   ִאיּכָ
א צֹוָאה  א?!  -ֶאּלָ ֶרת ִאיּכָ ּבֶ ּתַ   ַמאי ְזִריָקה ִמׁשְ

  
צֹוָאה ַלָחה.    ּבְ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ

  ַחט ָלּה ָחָגב: "ׁשָ 
י ְיהּוָדה יב,  - ַרּבִ   ְמַחּיֵ

  . ּפֹוְטִרים" – ֲחָכִמיםוַ 
ְלִגי,  ָהא ָקִמיּפַ   ַמאי ָלאו ּבְ

ֵעין ְזִביָחה,  ָמר ָסַבר: ָאְמִריַנן ּכְ   ּדְ
ֵעין ְזִביָחה,    ּוָמר ָסַבר: ָלא ָאְמִריַנן: ּכְ

ִנים?  ֵעין ּפְ א: ּכְ   ֶאּלָ
  

י ָעְלָמא ָלא ָא  כּוּלֵ ֵעין ְזִביָחה, לֹא, ּדְ   ְמִריַנן ּכְ
ֵעיַנן,  ִנים ּבָ ֵעין ּפְ א ּכְ   ֶאּלָ

ֵהָמה.   אר ּבְ ארֹו ּדֹוֶמה ְלַצּוַ אֵני ָחָגב, הֹוִאיל ְוַצּוָ   ְוׁשָ
   

  
  
  

 רש"י

שעובדין אותה  עבודת כוכבים
. שמקשקשין לפניה במקל

  במקל:
. שבר מקל בפניה חייב

כדאמרינן בפרק ד' מיתות 
(סנהדרין דף ס:) דכל עבודות 
שבפנים שעבד בהן עבודת 
כוכבים בין דרכה בכך בין שאין 
דרכה בכך חייב דכתיב זובח 
לאלהים וגו' אלא מידי דחזי 
לשם אסור לכל עבודת כוכבים 

פנים דרכה בכך ודבר שאינו כעין 
חייב דנפקא לן מאיכה יעבדו 
הגוים האלה וגו' אין דרכה בכך 
פטור וזו אם לא היו עובדין 
אותה במקל לא מחייב בשבר 
מקל דלא שייכא בפנים ואם היו 
עובדין אותה בזריקת מקל לא 
מצי למידק זרק מקל בפניה 
פטור ואם בשבירת מקל פלחי 
לה פשיטא דחייב ואפי' לא דמי 

אלא כגון שהיו עובדין לפנים 
אותה בקשקוש מקל או בענין 
אחר הלכך שבר מקל בפניה חייב 
ואע''פ שאין עבודתה בכך דכיון 
דדמי שבירה לזביחת בהמה של 
פנים ששובר מפרקתה הרי זבח 
לפניה דבר שרגילה בו אבל זרק 
פטור הואיל ואין עבודתה בכך 
והא לא דמיא לעבודת פנים 

   כדמפרש לקמן:
. כגון זריקת שתברתזריקה המ

דם של פנים שאינה מחוברת 
אלא משתבר ונופל טיפים 

   טיפים:
  . האכילה צואה:ספת לה צואה

   . אפילו אין עבודתה בכך:חייב
   . מילתיה דרב כתנאי:לימא

. לכל עבודת שחט לה חגב
כוכבים שבעולם בין דרכה בין 

   אין דרכה בכך:
. רבי יהודה סבר אמרינן מר סבר

ואע''פ דלאו זביחה כעין זביחה 
ממש היא דהא אין שחיטת 
חגבים נוהגת והויא כשבירת 
מקל דחייב הואיל ואיכא למימר 
כעין זביחה וה''ה שבירת מקל 
דהויא שבירה וחיתוך מדלא 
אשמעינן אווז ותרנגול דשייכא 
ביה שחיטה ממש: ורבנן סברי 
   לא אמרינן בשבירה כעין זביחה:

לא דכ''ע לא אמרינן כעין 
. ובמקל אפילו רבי יהודה הזביח

פטר וליתא לדרב דכעין פנים 
בעינן מידי דדמי לזביחה כגון 
חיה ועוף ובהמה אפי' אין ראויין 

   לקרבן:
ושאני חגב הואיל וצוארו דומה 

. דיש לה צואר כבהמה לבהמה
ולהכי מחייב רבי יהודה דכעין 

  שחיטת פנים הוא:
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ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ל,  ַמּקֵ עֹוְבִדין אֹוָתּה ּבְ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ַבר ַמ  ָפֶניָה ׁשָ ל ּבְ יב, ְוֶנֱאֶסֶרת,  –ּקֵ   ַחּיָ

ל ְלָפֶניָה  יב,  -ָזַרק ַמּקֵ   ַחּיָ
  ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת. 

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֵעין ְזִביָחה  ָהְוָיא ֵליּה ּכְ ַבר" ּדְ ָנא "ׁשָ ֵעין ְזִריָקה!  –ַמאי ׁשְ   "ָזַרק" ַנִמי ָהְוָיא ֵליּה ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א. ּבָ  ֶרת, ְוֵליּכָ ּבֶ ּתַ   ֵעיַנן ְזִריָקה ִמׁשְ
  

ה ֵיָאְסרּו!  ּמֶ ית ַמְרקּוִליס ּבַ ה, ַאְבֵני ּבֵ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יָה לְ  ַאְלּתִ ָיא ִלי, ּוׁשְ ר ֲאבּוהַּ ַאף ְלִדיִדי ַקׁשְ ה ּבַ   , ַרּבָ

ר ֲאבּוהַּ וְ  ה ּבַ ר ַרבלְ  ַרּבָ יא ּבַ   , ִחּיָ
ר ַרבוְ  יא ּבַ   , ַרבלְ  ִחּיָ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ְמַגּדֵ ה ּכִ   ְוָאַמר ֵליּה: ַנֲעׂשָ
  

ד,  ל ּגֹוי ֲאסּוָרה ִמּיָ ָאַמר: ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
ַלָחּה!  ָהא ָלא ּפְ ֵרי, ּדְ ּתְ יׁשְ ָעֵבד, ּתִ ּתֵ ָאַמר: ַעד ׁשֶ א ְלַמאן ּדְ   ֶאּלָ

  
ית ֲעבוֹ  ל ַאַחת ְוַאַחת ַנֲעׂשֵ ּה. ָאַמר ֵליּה: ּכָ   ָדה ָזָרה, ְוִתְקרֹוֶבת ַלֲחֶבְרּתָ

ֵרי!  ּתְ ׁשְ ְתַרְייָתא ִמיָהא ּתִ   ִאי ָהִכי, ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַקָלּה.    ִאי ָיְדַעּתְ ָלּה, ִזיל ׁשְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ּה.  ְקרֹוֶבת ַלֲחֶבְרּתָ ְקרֹוֶבת ְלַעְצָמּה ְוּתִ ית ּתִ ל ַאַחת ְוַאַחת ַנֲעׂשֵ   ּכָ
  
  

ַנן:    ּתְ
רֹאׁשֹו:"ָמ  סּות,   ָצא ּבְ   ּכְ

  ּוָמעֹות, 
ִלים  ִרין, -אֹו ּכֵ     ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

  

יֵלי ֲעָנִבים,  ְרּכִ   ּפַ
ִלים,  ּבֳ ל ׁשִ   ֲעָטרֹות ׁשֶ

  ֵיינֹות, 
ָמִנים,    ׁשְ

  ּוְסָלתֹות, 
ַח  י ִמְזּבֵ ּיֹוֵצא ּבֹו ָקֵרב ְלַגּבֵ ּכַ ָבר ׁשֶ   . (עבודה זרה נא:) ָאסּור" –ְוָכל ּדָ

ׁשְ  ָמִנים ּוְסָלתֹות" ָלָמא ּבִ ִנים,  -"ֵיינֹות ׁשְ ֵעין ּפְ א ּכְ   ִאיּכָ
ֶרת,  ּבֶ ּתַ ֵעין ְזִריָקה ִמׁשְ א ּכְ   ְוִאיּכָ

א  ִלים"ֶאּלָ ּבֳ ל ׁשִ יֵלי ֲעָנִבים ַוֲעָטרֹות ׁשֶ ְרּכִ א,  - "ּפַ ִנים ִאיּכָ ֵעין ּפְ   לֹא ּכְ
א!  ֶרת ִאיּכָ ּבֶ ּתַ ֵעין ְזִריָקה ִמׁשְ   ְולֹא ּכְ

  
אָאַמר  ָבאָר ָאַמר    : עּוּלָ

ה ְלָכְך.   ִחּלָ ָצָרן ִמתְּ ּבְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

 רש"י

. שבר מקל לפניה חייב ונאסרת
שעבודתה בשבירה בין  המקל בין

שאין עבודתה בשבירה הויא 
עבודה להתחייב והויא תקרובת 
ליאסר כדאמרן דכעין זביחה 

  היא:
. וכגון זרק מקל בפניה חייב

שעבודתה בזריקת מקל מאיכה 
   יעבדו:

. המקל דלא הוי ואינה נאסרת
   תקרובת אלא מידי דכעין פנים:

. דבעינן כעין פנים אלא מעתה
למרקוליס במה  אבנים הנזרקות

   יאסרו:
. התוספת כמגדל עבודת כוכבים

על המרקוליס קטן ליעשות 
מרקוליס גדול ואיסורו משום 
עבודת כוכבים עצמה ולא משום 
תקרובת אבל מקל לא איתעביד 
עבודת כוכבים דעיקרה של 

   עבודת כוכבים לאו מקל נינהו:
. דהא כולה גידול הא לא פלחה

   עבודת כוכבים נינהו:
. לענין בת לחבירתהותקרו

שתהא חבירתה נעבדה ממנה 
ונאסרה ממנה חבירתה משום 
עבודת כוכבים וניתרת בביטול 
אבל תקרובת למהוי זבחי מתים 
שאין בטלין עולמית לא הוו 
דכעין פנים בעינן ומקל לא 
אתעביד עבודת כוכבים ושרי 

   לגמרי:
. שהרי עבודת בתרייתא תשתרי

כוכבים נעשית אבל לא נעבדה 
   יין:עד

. אם אתה מכירה אי ידעת לה
לאחרונה זיל שקלה כלומר שאין 

   לה היכר לפיכך כולה אסורה:
. שהרי אין לה תקרובת לעצמה

עבודה אחרת אלא זריקה 
ובזריקתה נעשית עבודת כוכבים 
ונעבדת ואפילו אחרונה נאסרת 

   משום עבודת כוכבים עצמה:
. בגמרא מפרש הרי אלו מותרין

   ב):טעמא לקמן (עמוד 
. לצורך עבודת שבצרן מתחלה

כוכבים ובבצירותן עבדה 
לעבודת כוכבים דהוי כשבר מקל 

  לפניה דדמי לזביחה:
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הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

טּור?  הּוא ּפָ ֲעַלת מּום ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ֵהָמה ּבַ ִין ַלּזֹוֵבַח ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ י ַלה' ְלַבּדוֹ ׁשֶ ְלתִּ   , (שמות כב, יט) ""זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם ּבִ

ִנים.  ֵעין ּפְ א ּכְ   לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ
  

ּה    : ָרָבאָהֵוי ּבָ
ַמאי?    ּבְ

ַעִין  ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ֲעָיא?!  -ִאיֵליָמא ּבְ יְדהּו, ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיּבָ ָבָמה ּדִ א ִלְבֵני ֹנַח ַחְזָיא ְלָגבֹוהַּ ּבְ ּתָ   ָהׁשְ
ר ֵאֶבר, ְוכִ  ְמחּוּסַ א? ּבְ י ֶאְלָעָזר, ֶאּלָ   ְדַרּבִ

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ   : ַרּבִ
הּוא ָאסּור ִלְבֵני נַֹח?  ר ֵאֶבר ׁשֶ ִין ִלְמחּוּסַ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ַנִים ִמּכֹל"ׁשֶ ר ׁשְ ׂשָ ל ּבָ ל ַהַחי ִמּכָ   , (בראשית ו, יט) 303"ּוִמּכָ
ּה.  ּלָ י ֵאָבִרין ׁשֶ ין ָראׁשֵ ַחּיִ ֵהָמה ׁשֶ   ָאְמָרה ּתֹוָרה: ָהֵבא ּבְ

  
ל ַהַחי"ַהאי  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ְטֵריָפה!  "ּוִמּכָ   ִמיּבָ

  
  ָנְפָקא.  (בראשית ז, ג) 304"ְלַהֲחיֹות ֶזַרע"ִמ 
  

ָאַמר: ְטֵריָפה ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת,    ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
ָאַמר: ְטֵריָפה יֹוֶלֶדת  א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיָמר!  -ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ְך"ָאַמר ְקָרא:     – (בראשית ו, יט) "ִאּתָ

ְך" דֹוִמין ְלָך.  - "ִאתָּ   ּבְ
  

  ְוִדְלָמא ֹנַח ּגּוֵפיּה ְטֵריָפה ֲהָוה!
  

ִמים" יּה.  (בראשית ו, ט) 305"ּתָ ִתיב ּבֵ   ּכְ
  

ְלָמא  ִמים"ּדִ ְדָרָכיו!  - "ּתָ   ּבִ
  

יק" יּה.  (בראשית ו, ט) "ַצּדִ ִתיב ּבֵ   ּכְ
  

ְלָמא  ִמים"ּדִ ְדָרָכיו, וְ  - "ּתָ יקּבִ יו!  ""ַצּדִ ַמֲעׂשָ   ּבְ
  

נַֹח ּגּוֵפיּה ְטֵריָפה ֲהָוה,    ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ ּדְ
ְך נַח ְטֵריָפה ֲהָוה, ָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא:  ִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ   ּדְ

ְכָווָתְך  יל,  -ּדִ   ַעּיֵ
ֵלִמין  יל?!  -ׁשְ   ָלא ְתַעּיֵ

  
ָנְפָקא ֵמ  א ּדְ ּתָ ְך"ָהׁשְ   ה ִלי? ָלּמָ  "ְלַהֲחיֹות ֶזַרע", "ִאּתָ

  
ְך"ִאי ֵמ  ָעְלָמא, ַוֲאִפיּלּו ָזֵקן ַוֲאִפיּלּו ָסִריס,  - "ִאּתָ   ֲהָוה ָאִמיָנא ְלַצְווָתא ּבְ

ַמע ָלן ְלַהֲחיֹות ֶזַרע.     ָקא ַמׁשְ
   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ְך ָזָכר ּוְנֵקָבה 303 ָבה ְלַהֲחיֹת ִאּתָ ִביא ֶאל ַהּתֵ ַנִים ִמּכֹל תָּ ר ׁשְ ׂשָ ל ּבָ ל ָהַחי ִמּכָ   ִיְהיוּ  ּוִמּכָ
ֵני ָכל ָהָאֶרץ 304 ְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל ּפְ ְבָעה ׁשִ ַמִים ׁשִ ָ ם ֵמעֹוף ַהׁשּ   ּגַ
ְך נַֹח  305 דֹרָֹתיו ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ ִמים ָהָיה ּבְ יק תָּ ה ּתֹוְלדֹת נַֹח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ   ֵאּלֶ

 רש"י

. משמע שראוי לשם בלתי לה'
  הכתוב מדבר:

   . טייל''א:דוקין
. כל זמן שלא ניתנה לבני נח

   תורה אף ישראל נקראו בני נח:
. חזיא לגבוה בבמה דידהו

ר אבר דילפינן לקמן דמחוס
   נאסר להן ולא מום אחר:

. דלא אשכחן אלא במחוסר אבר
   דליתחזי לגבוה:

הבא בהמה שחיין ראשי אברים 
. שגלוי וידוע לפניו שעתיד שלה

להקריב נח כדכתיב ויקח מכל 
   הבהמה הטהורה וגו':

. דבר מלהחיות זרע נפקא
שעושה פירות וטריפה שניקב 
קרום של מוח או שחתכו רגליה 

ולדת: אלא למ''ד שוב אינה י
טריפה יולדת איצטריך מכל החי 
למעוטה דלא נפקא מלהחיות 

   זרע:
. ולא טרפה הלכך מכל בדומין לך

   החי למחוסר אבר אתא:
. ודלמא נח גופיה טריפה הוה

ואע''ג דחי כמה שנים דלמא 
טריפה חיה ס''ל הלכך לא נפקא 
מאתך למעוטי טריפה ואתא 
מכל החי למעוטה ולא 

חי דהא טריפה ממשמעותא דה
חיה אלא מריבויא ומפרשים 
להאי החי לשון בריאות וטריפה 
הוא דאימעיט אבל מחוסר אבר 

   לא:
. הא להחיות זרע למה לי

   אימעוט טריפה:
. טריפה הוא דממעיט אי מאתך

אבל זקן וסריס מחמת חולי 
דאנא אמינא לצוותא בעלמא 
אמר רחמנא לעיילינהו וטריפה 

בל לא ניעול שתמות בתיבה א
לעשות פירות לא איכפת ואפילו 

   זקן וסריס ליעול קמשמע לן:
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י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

יב?  הּוא ַחּיָ ֵהָמה ְלַמְרקּוִליס ׁשֶ ֹוֵחט ּבְ ִין ַלׁשּ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ִעיִרם""ְולֹ ׁשֶ ְ חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלׂשּ   , (ויקרא יז, ז) 306א ִיְזּבְ

ְכִתיב:  ּה, ּדִ ה ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם"ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְכַדְרּכָ   , (דברים יב, ל) 307"ֵאיָכה ַיַעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ
ּה.  ַדְרּכָ ּלֹא ּכְ ֵנהּו ִעְנָין ְלׁשֶ   ּתְ

  
ָאָתא?!    ְוָהא ְלָהִכי הּוא ּדְ

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא: ַה    אי ִמיּבָ
ים:"  נא,ב  ָקָדׁשִ ר ּבְ אן, הּוא ְמַדּבֵ מֹות,   ַעד ּכָ ַעת ִאיּסּור ַהּבָ ׁשְ ן ּבִ יׁשָ ִהְקּדִ   ׁשֶ

מֹות,  ַעת ִאיּסּור ַהּבָ ׁשְ   ְוִהְקִריָבן ּבִ
ן ָאמּור,  ֲהֵרי עֹוְנׁשָ   ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ַתח אֶהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו" ׁשֶ   . יקרא יז, ד)(ו 308"ְוֶאל ּפֶ
ַמְענּו,  -עֹוֶנׁש    ׁשָ

ִין?  -ַאְזָהָרה    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֲעֶלה עֹלֶֹתיָך"תַּ ן ּתַ    ,(דברים יב, יג) 309"ּפֶ

א,  י ִאיּלָ י ָאִבין ָאַמר ַרּבִ   ְוִכְדַרּבִ
ָאַמר  י ָאִביןּדְ אָאַמר  ַרּבִ י ִאיּלָ   : ַרּבִ

ֱאַמר: ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵמר"  ּכָ ָ    ,"ִהׁשּ
ן"    ,"ּפֶ
ה.  - "ַאל" ֲעׂשֶ לֹא ּתַ א ּבְ   ֵאינֹו ֶאּלָ

ים: ָקָדׁשִ ר ּבְ אן ְוֵאיָלְך הּוא ְמַדּבֵ מֹות,   ִמּכָ ר ַהּבָ ַעת ֶהיתֵּ ׁשְ ן ּבִ יׁשָ ִהְקּדִ   ׁשֶ
מֹות,  ַעת ִאיּסּור ַהּבָ ׁשְ   ְוִהְקִריָבן ּבִ

ֱאַמר: ּנֶ ָרֵאל ֶאת ִזְבֵחיֶהם ֲאׁשֶ  ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ָיִביאּו ּבְ   , (ויקרא יז, ה) 310ר ֵהם זְֹבִחים""ְלַמַען ֲאׁשֶ
ָבר.  י ְלָך ּכְ ְרתִּ ִהתַּ   ׁשֶ

ֶדה" ָ ֵני ַהׂשּ מֹות,    - (ויקרא יז, ה) "ַעל ּפְ ַעת ִאיּסּור ַהּבָ ׁשְ ָבָמה ּבִ ל ַהּזֹוֵבַח ּבְ ּכָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ֶדה.  ָ ֵני ַהׂשּ ִאיּלּו הּוא זֹוֵבַח ַעל ּפְ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ה.  - (ויקרא יז, ה) ה'""ֶוֱהִביֻאם לַ    זֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ
ה  ֲעׂשֶ ִין?  -ּוִמְצַות לֹא תַּ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם"תַּ   . (ויקרא יז, ז) 311"ְולֹא ְיַזּבֵ
ֵרת?    ָיכֹול ְיֵהא ָענּוׁש ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְהֶיה זֹאת ָלֶהם"תַּ ת עֹוָלם ּתִ   , (ויקרא יז, ח) 312"ֻחּקַ
  ! ת ָלֶהם, ְולֹא ַאֶחֶרת ָלֶהם"זֹא

  
  : ָרָבאָאַמר 

חּו",  יּה: "ְולֹא ִיְזּבְ   ְקֵרי ּבֵ
יּה: "ְולֹא עֹוד".     ּוְקֵרי ּבֵ

   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִע  306 ְ חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלׂשּ ְהֶיה ּזֹאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתםְולֹא ִיְזּבְ ת עֹוָלם תִּ ר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם ֻחּקַ  יִרם ֲאׁשֶ
ְדרׁש ֵלאלֵֹהיֶהם ֵלאמֹר ֵאיָכה ַיַעְבדּו הַ  307 ֶניָך ּוֶפן תִּ ְמָדם ִמּפָ ָ ֵקׁש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהׁשּ ּנָ ן תִּ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ן גַּ ִהׁשּ ה ּכֵ ה ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ְוֶאֱעׂשֶ   ם ָאִניּגֹוִים ָהֵאּלֶ
ן לַ  308 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ן  'הְוֶאל ּפֶ ּכַ ֶרב ַעּמוֹ  'הִלְפֵני ִמׁשְ ָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמּקֶ ם ׁשָ ב ָלִאיׁש ַההּוא ּדָ ם ֵיָחׁשֵ   ּדָ
ְרֶאה 309 ר תִּ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ּבְ ן תַּ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ   ִהׁשּ
ֶדה ֶוֱהִביֻאם לַ ְלַמ  310 ָ ֵני ַהׂשּ ר ֵהם זְֹבִחים ַעל ּפְ ָרֵאל ֶאת ִזְבֵחיֶהם ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ָיִביאּו ּבְ ָלִמים לַ  'הַען ֲאׁשֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ׁשְ   אֹוָתם 'הֶאל ּפֶ
ר ֵהם זִֹני 311 ִעיִרם ֲאׁשֶ ְ חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלׂשּ ְהֶיה ּזֹאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתםְולֹא ִיְזּבְ ת עֹוָלם תִּ   ם ַאֲחֵריֶהם ֻחּקַ
ר ַיֲעֶלה עָֹלה אֹו ָזַבח 312 תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ָיגּור ּבְ ר ֲאׁשֶ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ   ַוֲאֵלֶהם ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ

 רש"י

. אף על פי שאין למרקוליס
  עבודתו בזביחה:

. לעבודת כוכבים לכדרכה
שעבודתה בזביחה דהא נפקא לן 

  מאיכה יעבדו:
. האי ולא יזבחו בפרשת עד כאן

שחוטי חוץ כתיב ועד פסוק זה 
הענין מדבר בקדשים שהקדישם 

ר הבמות לאחר בשעת איסו
שהוקם המשכן והקריבן בשעת 

   איסור הבמות:
. שגילה לך שהרי עונשן אמור

   הענין את עונשן שהן בכרת:
. האי ולא יזבחו מכאן ואילך

   עוד:
. קודם שהוקם בשעת היתר

המשכן והזהיר הכתוב שאע''פ 
שהיו מוקדשין לשם הקרבת 
במה לא יקריבום עוד בבמה 
לגבוה שנאמר את זבחיהם 

ים העומדים קודם לכן זבח
שהתרתי בבמה לגבוה בשעת 
איסור הבמות כזובח על פני 

   השדה לעבודת כוכבים:
. כאלו שהוקדשו זו מצות עשה

קודם הקמת המשכן והקריבן 
   אחרי כן בבמה שעובר בעשה:

. כאילו יכול יהא ענוש כרת
הקדישן בשעת איסור והקריבן 

   דענוש בהן כרת לעיל:
   שה:. עשה ולא תעזאת להם

. כרת אלמא ואין אחרת להם
לאזהרת שוחטי חוץ קדשים 
שהוקדשו בשעת היתר הבמות 

   אתא ואזהרת מרקוליס מנלן:
קרי ביה ולא יזבחו וקרי ביה 

. והאי עוד לא איצטריך ולא עוד
שדי אזהרה אתרוייהו ותחשביה 

  תרי לאוי:
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        נא, בנא, בנא, בנא, ב . . . . 9999
ָנה          ִמׁשְ

רֹאׁשֹו:   ָמעֹות,     ָמָצא ּבְ
סּות,    ּכְ

ִלים  ִרין.  -אֹו ּכֵ   ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ
  

יֵלי ֲעָנִבים,  ְרּכִ   ּפַ
ּבֳ  ל ׁשִ   ִלים, ֲעָטרֹות ׁשֶ

  ֵיינֹות, 
ָמִנים,    ּוׁשְ
  ּוְסָלתֹות, 

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּיֹוֵצא ּבֹו ָקֵרב ַעל ּגַ ּכַ ָבר ׁשֶ         .  .  .  .  ָאסּור -ְוָכל ּדָ
            

ָמָרא    ּגְ

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ר יֹוֵסףָאַמר  יא ּבַ ֲעָיאָאַמר  ַרב ִחּיָ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר: ּקוּ   ּכָ ְראּו ֶאת ׁשִ    ,ֵציֶהם"ַוּתִ

ֶהם" ר ִעּמָ ֶסף ְוָזָהב ֲאׁשֶ ֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ּכֶ ּלֻ   , (דברים כט, טז) ְוֶאת ּגִ
ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם"ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:    , (דברים ז, כה) 313"לֹא ַתְחמֹד כֶּ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ֶהם"   , "ֲעֵליֶהם"ּדּוְמָיא ּדַ  - "ִעּמָ

ל נֹוי ָא   - "ֲעֵליֶהם"ָמה  ָבר ׁשֶ   סּור, ּדָ
ל נֹוי  ֵאינֹו ׁשֶ ר,  -ׁשֶ   מּוּתָ

ֶהם"ַאף  ל נֹוי ָאסּור,    - "ִעּמָ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ל נֹוי  ֵאינֹו ׁשֶ ר.  -ְוׁשֶ   מּוּתָ

  
ֶהם"ּדּוְמָיא ּדְ  "ֲעֵליֶהם"ְוֵאיָמא:    , "ִעּמָ

ֶהם"ָמה  ֶהם,  - "ִעּמָ ִעּמָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ּכָ
ֲעֵליֶהם!  - "ֲעֵליֶהם"ַאף  ל ׁשֶ   ּכָ

  
ן, לֹא   . "ֲעֵליֶהם"יֹאַמר  ִאם ּכֵ

  
ל נֹוי הּוא!  - "ָמעֹות" ָבר ׁשֶ   ּדָ

  
ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ארֹו.  ַצּוָ ִכיס ָקׁשּור ְוָתלּוי לֹו ּבְ   ּבְ
  

סּות" ל נֹוי הּוא!  - "ּכְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
  

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ַחת לֹו ַעל רֹאׁשֹו.  ֶלת ּומּוּנַ ְכסּות ְמקּוּפֶ   ּבִ

  
ִלי" ל נֹוי הּוא!  - "ּכְ ָבר ׁשֶ   ּדָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יּה.   יְלָתא ַאֵריׁשֵ ּכִ ְסִחיָפא ֵליּה ַמׁשְ   ּדִ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ   : ַרב ַאִסי ּבַ
ְלָקִלין  הּוא ִלְפִנים ִמן ַהּקִ ל ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ַמִים ּוֶמַלח ָאסּור,  -ּכָ

ְלָקִלין: ל נֹוי   חּוץ ַלּקִ ָבר ׁשֶ   ר, ָאסוּ  -ּדָ
ל נֹוי  ֵאינֹו ׁשֶ ר.  -ׁשֶ   מּותָּ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם 313 ֵאׁש לֹא ַתְחמֹד כֶּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תִּ י תֹוֲעַבת  ּפְ ֵקׁש ּבֹו ּכִ ּוָ ן תִּ   ֱאלֶֹהיָך הּוא 'הְוָלַקְחתָּ ָלְך ּפֶ

 רש"י

 מתני' 
. של מרקוליס מעות מצא בראשו

נן של כסות וכלים מותרין שאי
   נוי כדמפרש בגמרא:

  
  גמ' 

. עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם
משמע שהיו מקריבין עץ ואבן 
וכסף וזהב וקרי ליה קרא 
שקוצים אלמא כל מה דמקריבין 

   קמיה מיתסר:
וכתוב אחד אומר לא תחמוד 

. אבל עץ ואבן כסף וזהב עליהם
   לא כתיב:

. הא כיצד עמהן דומיא דעליהן
אסור דהא מה עליהן דבר של נוי 

כסף וזהב הוא אף עמהן דכתיב 
עץ ואבן אם של נוי הוא אסור 
ואם לאו מותר ולקמן פריך הא 

   מעות דבר של נוי הוא:
. דהא כתיב נמי עץ כל שעמהם

ואבן וסתם עץ ואבן לאו דנוי 
   נינהו:

. כוליה א''כ לא יאמר עליהם
קרא לא איצטריך דהשתא מה 
שעמהן דאינו עליו ממש 

דשקוצים נינהו  אשמועינן קרא
ואסירי שעליהן מיבעיא לך לשון 
אחר כל שעמהן דאשר ריבויא 

   הוא:
. ואמאי מעות דבר של נוי הוא

   קתני מתני' דמותר:
. מכופלת פלייד''א מקופלת
   בלע''ז:

דסחיפא לה משכילתא 
. כפויה לו גביע ארישיה ארישיה

ואינה עשויה כמין כובע אלא כלי 
ותנין ארוך ובלשון כנען אקדון ונ

בו מים כדאמרינן (שבת דף עז:) 
משיכלא משי כולה שמכבסין בו 

   בגדים ורוחצין בו ידיהן:
. מחיצה היא פרוסה קלקלין

לפני עבודת כוכבים וקלקלין 
   הוא כינוי של קלעים:

. דלא לנוי הוא אפי' מים ומלח
כיון דכעין פנים נינהו הוה 

   תקרובת:
. לאו משום חוץ לקלקלין

   תקרובת איתיה:
. דנפקא הלכך של נוי אסור

   מאשר עמהן:
. ואפי' הוא שאינו של נוי מותר

כעין פנים דהא חוץ לקלקלין לא 
  מנחי תקרובת:
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ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
  ָנְקִטיַנן: ֵאין ִקְלָקִלין לֹא ִלְפעֹור 

  ְולֹא ְלַמְרקּוִליס. 
  

  ְלַמאי? 
ֵרי  ֵמי, ְוׁשָ חּוץ ּדָ ִנים ּכְ ֲאִפיּלּו ּפְ יּה,  –ִאיֵליָמא ּדַ עּוֵרי ְמָפֲעִרין ַקּמֵ א ּפַ ּתָ   ָהׁשְ

  ַלח לֹא ַמְקְרִבין ֵליּה?! ַמִים ּוֶמ 
  

ֵמי, ְוָאסּור.   ִבְפִנים ּדָ א: ֲאִפיּלּו חּוץ ּכְ   ֶאּלָ
   

        
        

 רש"י

. אין תורת קלקלין אין קלקלין
  לא לפעור ולא למרקוליס:

   . אין לו קלקלין:למאי הלכתא
. דלא מיתסר דבר שאין אי נימא

של נוי לפנים מקלקלין דידיה 
   בודת כוכבים:כשאר ע

. השתא פעורי מפערין קמיה
   מתריזין לפניו:

. ומיתסר אפי' חוץ כפנים דמי
שהרי כל עבודתו דרך בזיון 
וקלקלין הוי צניעות ולכבוד 
  הלכך לא שייכי ביה ולא מפסקי:
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ָנה    ִמׁשְ

ה אֹו ֶמְרָחץ:  יּנָ ָהָיה ָלּה ּגִ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
טֹוָבה,  ּלֹא ּבְ   ֶנֱהִנין ֵמֶהן ׁשֶ
טֹוָבה.    ְוֵאין ֶנֱהִנין ֵמֶהן ּבְ

ל ֲאֵחִר  ּה ְוׁשֶ ּלָ טֹוָבה.  -ים ָהָיה ׁשֶ ּלֹא ּבְ טֹוָבה ּוֵבין ׁשֶ ין ּבְ   ֶנֱהִנין ֵמֶהן ּבֵ
  

ל ָנְכִרי     ֲעבֹוָדה ָזָרה: ד,  -ׁשֶ   ֲאסּוָרה ִמּיָ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ יָעֵבד -ְוׁשֶ תֵּ   .  ֵאין ֲאסּוָרה ַעד ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

טֹוָבה" טֹוַבת ּכֹוָמִרין,  - "ּבְ   ּבְ
טֹוָבה" ּלא ּבְ טֹוַבת ּכֹוָמִרין. ׁשֶ  - "ׁשֶ   ּלֹא ּבְ

ֵרי.  ׁשָ   ְלַאּפּוֵקי טֹוַבת עֹוְבֶדיָה, ּדְ
  

יָפא:  ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ   ִאיּכָ
טֹוָבה" ּלא ּבְ טֹוָבה ְוׁשֶ ל ֲאֵחִרים ֶנֱהִנין ֵמֶהן ּבְ ּה ְוׁשֶ ּלָ   . "ָהָיה ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

טֹוָבה" טֹוַבת ֲאֵחִרים,  - "ּבְ   ּבְ
טוֹ  ּלֹא ּבְ טֹוַבת ּכֹוָמִרין.  - ָבה""ׁשֶ ּלֹא ּבְ   ׁשֶ

  
יָפא  ַמְתֵני ַאּסֵ א.  -ַמאן ּדְ ן ַאֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

  
א  ַמְתֵני ַאֵריׁשָ ֵמי.  -ּוַמאן ּדְ יר ּדָ ּפִ טֹוַבת ּכֹוָמִרין ַנִמי ׁשַ ֲהָדּה, ֲאִפיּלּו ּבְ א ֲאֵחִרים ּבַ ִאיּכָ יָון ּדְ יָפא, ּכֵ   ֲאָבל ַאּסֵ

   
  
  
        

 רש"י

 מתני' 
. שלא נהנין ממנה שלא בטובה

יעלו שכר לכומרים דאין הקדש 
לעבודת כוכבים כדאמרן בפ' כל 

   צלמים (לעיל דף מד:):ה
  

  גמ' 
. עובדי כוכבים העובדין עובדיה

אותה לא איכפת לן אי יהבינן 
   להו שאר טובת הנאה פורתא:

. דכיון דכולה כ''ש ארישא
דעבודת כוכבים אסור לתת 

  שכר:
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ל ָנְכִרי  ד" -"ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   . . . . ֲאסּוָרה ִמּיָ

  
י?    ַמְתִניִתין ַמּנִ

  
י ֲעִקיָבא ִהיא.    ַרּבִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ם ַהּגֹוִים"" ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ   , (דברים יב, ב) 314"ַאּבֵ
ֶהן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַה  ׁשּו ּבָ ּמְ תַּ ׁשְ ּנִ ֵכִלים ׁשֶ ר. ּבְ תּוב ְמַדּבֵ   ּכָ

ָמרּום?   ָיכֹול: אּום ְולֹא ּגְ   ֲעׂשָ
ָמרּום ְולֹא ֱהִביאּום?    ּגְ

ֶהן?  ׁשּו ּבָ ּמְ תַּ   ֱהִביאּום ְולֹא ִנׁשְ
  ָיכֹול ְיהּו ֲאסּוִרים? 

ְלמּוד לֹוַמר:  ם ַהּגֹוִים"תַּ ר ָעְבדּו ׁשָ ָעְבדּו;  - "ֲאׁשֶ ּיֵ ֵאין ֲאסּוִרין ַעד ׁשֶ   ׁשֶ
אן ָאְמרּו: ל ָנְכִרי   ֲעבֹוָדה ָזָרה  ִמּכָ יָעֵבד,  -ׁשֶ תֵּ   ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ַעד ׁשֶ

ד,  ָרֵאל ֲאסּוָרה ִמּיָ ל ִיׂשְ   ְוׁשֶ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבִרים:    ִחיּלּוף ַהּדְ

ל ָנְכִרי  ד,  -ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ֲאסּוָרה ִמּיָ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ יָעֵבד"ַעד ׁשֶ  -ְוׁשֶ   . תֵּ

  
  ָאַמר ָמר: 

ר" תּוב ְמַדּבֵ ֶהן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּכָ ׁשּו ּבָ מְּ תַּ ׁשְ ּנִ ֵכִלים ׁשֶ   . "ּבְ
  

ִתיב!  "ְמקֹומֹות"ָהא    ּכְ
  

ְכִתיב:  ְסִרי, ּדִ ָלא ִמיּתַ   , (דברים יב, ב) "ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים"ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְמקֹומֹות, ּדְ
  ֵהיֶהם, ְולֹא ֶהָהִרים ֱאלֹ 

ֵנהּו ִעְנָין ְלֵכִלים.   נב,א   ּתְ
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִר  314 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

בכלים שנשתמשו בהן לעבודת 
. ולקמן כוכבים הכתוב מדבר

  פריך הא מקומות כתיב:
כוכבים של מכאן אמרו עבודת 

. ולקמן פריך הא עובד כוכבים
בכלים אוקימתה עבודת כוכבים 

   מנלן דעד שתיעבד:
. ולקמן מפרש חילוף הדברים

   טעמא:
. את אלהיהם את אלהיהם

  בההיא קרא כתיב:
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ָעֵבד,  תֵּ א ַעד ׁשֶ ל ָנְכִרי ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ֶאּלָ אן ָאְמרּו: ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   "ִמּכָ

ד" ָרֵאל ִמּיָ ל ִיׂשְ   . . . . ְוׁשֶ
  

ֵכִלים אֹוִקיְמָנא ָלּה!    ְוָהא ּבְ
  

ים אָֹתם ֶאת ֱא ָאַמר ְקָרא:  ם יְֹרׁשִ ר ַאּתֶ   , (דברים יב, ב) לֵֹהיֶהם""ֲאׁשֶ
יׁש    ְל'ֵכִלים',  "ֱאלֵֹהיֶהם"ַמּקִ

ָעְבדּו  ּיֵ ִלים' ַעד ׁשֶ ָעְבדּו.  "ֱאלֵֹהיֶהם"ַאף  -ַמה 'ּכֵ ּיֵ   ַנִמי ַעד ׁשֶ
  

יׁש,  ָלא ַמּקִ י ֲעִקיָבא ּדְ   ְוַרּבִ
  ִהְפִסיק ָהִעְנָין. "ֶאת"ָאַמר ָלְך: 

  
ַחן ֲעבֹוָד  ּכַ ָמֵעאל, ַאׁשְ י ִיׁשְ ָעֵבד, ְוַרּבִ ּתֵ ֵאין ֲאסּוָרה ַעד ׁשֶ ל ָנְכִרי ּדְ   ה ָזָרה ׁשֶ

ד  ֲאסּוָרה ִמּיָ ָרֵאל ּדַ ִיׂשְ   ְמָנא ֵליּה?  -ּדְ
  

ָעֵבד,  ּתֵ   ְסָבָרא הּוא: ִמָנְכִרי ַעד ׁשֶ
ד.  ָרֵאל ֲאסּוָרה ִמּיָ ִיׂשְ   ּדְ

  
ָלל ּוְכָלל ָלא!  ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ   ֵאיָמא: ּדְ

  
ֲעָיא, ִא  ִניָזה ּבָ א ּגְ ּתָ ְסָרא?! ָהׁשְ   יְתסּוֵרי ָלא ִמיתַּ

  
ְדָנְכִרי!    ְוֵאיָמא: ּכִ

  
יֶתם ֶאת ָהֵעֶגל"ָאַמר ְקָרא:  ר ֲעׂשִ אְתֶכם ֲאׁשֶ   , (דברים ט, כא) 315"ְוֶאת ַחּטַ

ֵחְטא.  יה ָקם ֵליּה ּבְ ּיָ ַעת ֲעׂשִ ְ   ִמׁשּ
  

ֵחְטא,  ְבָרא ּבְ י ְלֵמיָקם ּגַ   ֵאיָמא: ָהֵני ִמילֵּ
ְסָר  סּוֵרי ָלא ִמיּתַ   א! ִאיּתְ

  
ָכה"ָאַמר ְקָרא:  ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ   , (דברים כז, טו) 316"ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

יה ָקם ֵליּה ּבְ  ּיָ ַעת ֲעׂשִ ְ   . "ָארּור"ִמׁשּ
  

ְבָרא ּבְ  י ְלֵמיָקם ּגַ   , "ָארּור"ֵאיָמא: ָהֵני ִמילֵּ
ְסָרא!  סּוֵרי ָלא ִמיּתַ   ִאיּתְ

  
ִתיב "תֹוֲעַבת ה'"    .(דברים כז, טו) ּכְ

  
י ֲעִקיָבא,?    ְוַרּבִ

  
ִביא ִליֵדי תֹוֵעָבה. ָבר ַהּמֵ   ּדָ

  
ד  ֲאסּוָרה ִמּיָ ל ָנְכִרי ּדַ י ֲעִקיָבא, ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ְמָנא ֵליּה?  -ְוַרּבִ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ֵאׁש"ָאַמר ְקָרא:  ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ   , (דברים ז, כה) 317"ּפְ
לֹו ַנֲעׂשָ  ּסְ ּפִ ֶ . ִמׁשּ   ה ֱאלֹוהַּ

  
  ְוִאיָדְך? 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר ּדַ  315 ֵאׁש ָוֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאׁשֶ רֹף אֹתֹו ּבָ י ָוֶאׂשְ יֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקְחתִּ ר ֲעׂשִ אְתֶכם ֲאׁשֶ ַחל ַהּיֵֹרד ִמן ָהָהרְוֶאת ַחּטַ ִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהּנַ   ק ְלָעָפר ָוַאׁשְ
ָכה ּתֹוֲעַבת  316 ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמןַמ  'הָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ֲעׂשֵ
י תֹוֲע  317 ֵקׁש ּבֹו ּכִ ּוָ ן תִּ ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחתָּ ָלְך ּפֶ ֵאׁש לֹא ַתְחמֹד כֶּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תִּ   ֱאלֶֹהיָך הּוא 'הַבת ּפְ

 רש"י

. מקיש אלהות למקומות
  דאוקמינן בכלים:

. דכתיב מה כלים עד שיעבדו
   אשר עבדו שם:

ן . דילפינהשתא גניזה בעיא
   לקמן מושם בסתר:

. עד ואימא כדעובד כוכבים
   שתעבד:

. דאמר בשל ישראל עד ור''ע
שתעבד האי תועבת ה' לאו 
דמיתסר משעת עשייתה אלא 
ה''ק ארור משעת עשייה דעשייה 

  מביאתו לידי תועבה שעובדה:
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ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתֵני ַרב יֹוֵסף,    ַההּוא ִמיּבָ
ָתֵני    : ַרב יֹוֵסףּדְ

ּפֹוֵסל ֱאלֹוהֹו?  ִין ְלגֹוי ׁשֶ   "ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵאׁש"ׁשֶ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ   . (דברים ז, כה) "ּפְ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
מּוֵאל,    ָנְפָקא ֵליּה ִמׁשְ

ׁשְ    מּוֵאל ָרֵמי, ּדִ
ִתיב:  ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם"ּכְ   , (דברים ז, כה) "לֹא ַתְחמֹד ּכֶ

  , (דברים ז, כה) "ְוָלַקְחּתָ ָלְך"ּוְכִתיב: 
יַצד?    ָהא ּכֵ

לֹו ֶלֱאלֹוהַּ  ּסְ ְחמֹד",  -ּפִ   "לֹא ּתַ
ָסלֹו ֵמֱאלֹוהַּ    ."ְוָלַקְחּתָ ָלְך"ּפְ

  
ַחן: ֲעבוֹ  ּכַ י ֲעִקיָבא, ַאׁשְ ד, ְוַרּבִ ל ָנְכִרי ֲאסּוָרה ִמּיָ   ָדה ָזָרה ׁשֶ

ָעֵבד  ּתֵ ָרֵאל ַעד ׁשֶ   ְמָנַלן?  -ִיׂשְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֶתר"ָאַמר ְקָרא:  ּסָ ם ּבַ   , (דברים כז, טו) 318"ְוׂשָ

ֶתר.  ּסֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ה ָלּה ּדְ ֲעׂשֶ ּיַ   ַעד ׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

י ִיְצ  ֲעָיא ֵליּה ְלִכְדַרּבִ   ָחק, ַההּוא ִמיּבָ
ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ   : ַרּבִ

ִניָזה?  עּוָנה ּגְ ּטְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ִין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶתר"ׁשֶ ּסָ ם ּבַ   . "ְוׂשָ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
א ָאַמר ַרב,  ַרב ִחְסּדָ   ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ

ָאַמר  אּדְ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ל  ִין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ִניָזה? ִמּנַ עּוָנה ּגְ ּטְ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ַח"ׁשֶ ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ע ְלָך ֲאׁשֵ   , (דברים טז, כא) 319"לֹא ִתּטַ
ִניָזה.  ָרה ְטעּוָנה ּגְ ִניָזה, ַאף ֲאׁשֵ ַח ָטעּון ּגְ ְזּבֵ   ַמה ּמִ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדֵריׁש ָלִקיׁש,    ַההּוא ִמיּבָ

ָאַמר    : יׁש ָלִקיׁש ֵר ּדְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ָרה ּבְ ִאיּלּו נֹוֵטַע ֲאׁשֵ ֵאינֹו ָהגּון ּכְ ין ׁשֶ ּיָ ֲעִמיד ּדַ ל ַהּמַ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָעֶריָך"ׁשֶ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ   ,  (דברים טז, יח) 320"ׁשְפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ
ל ֵעץ"ְוָסֵמיְך ֵליּה:  ָרה ּכָ ע ְלָך ֲאׁשֵ   . (דברים טז, כא) "לֹא ִתּטַ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ ַח, ׁשֶ ִאיּלּו ְנָטעֹו ֵאֶצל ִמְזּבֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּכְ ח"ּוִבְמקֹום ּתַ   .  "ֵאֶצל ִמְזּבַ
   

  
        
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה פֶ  318 ר ַיֲעׂשֶ ָכה ּתֹוֲעַבת ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן 'הֶסל ּוַמּסֵ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ַמֲעׂשֵ
ח  319 ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ע ְלָך ֲאׁשֵ ךְ  'הלֹא ִתּטַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ר תַּ   ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ר  320 ָעֶריָך ֲאׁשֶ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ תֶּ ט ֶצֶדקֱא  'הׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים תִּ ּפַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמׁשְ ָבֶטיָך ְוׁשָ   לֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ִלׁשְ

 רש"י

  . שיכול לבטלו:שפוסל אלוהו
כתיב לא תחמוד וכתיב ולקחת 

ורישא . ותרוייהו בחד קרא לך
דקרא פסילי אלהיהם תשרפון 

   באש לא תחמוד וגו':
. שיפה ה''ק פיסלו לאלוה

   לעבודת כוכבים לא תחמוד:
. שבטלו מלשון פסלו מאלוה

פסולת ולקחת לך דפסילי 
דרישא דקרא תרי גווני משמע 
ודרשינן ליה אאיסור ואהיתר 

   דקרא:
. עבודות שבסתר דברים שבסתר

הוא עובדה שלא ישמעו ב''ד 
   יסקלוהו:ו

. דכשהיא שלימה שטעונה גניזה
   גנוזה בקרקע:

. דהא אסור מה מזבח טעון גניזה
   בהנאה:

. תלמידי חכמים אצל מזבח
דאשירה אוקמינן בדיין שאינו 

  הגון הלכך מזבח נמי בגברי:
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ֵעי    : ַרב ַהְמנּוָנאּבָ

ִלי ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַמהּו?  ְך ּכְ   ִריּתֵ
  

ַמאן?    ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהן,  -ָנְכִרי ִאיֵליָמא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ  ׁשֵ ּמְ י ֲעִקיָבא ְמׁשַ ָמֵעאל ּוֵבין ְלַרּבִ י ִיׁשְ ין ְלַרּבִ   ּבֵ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה  ׁשֵ ּמְ ָעְבדּו!  -ּוְמׁשַ ּיֵ   ֵאין ֲאסּוִרין ַעד ׁשֶ

ַמאן?  א ּדְ יּבָ ָרֵאל, ַאלִּ ִיׂשְ א ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ   ְוֶאּלָ
י ֲע  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֲעָיא?!  -ִקיָבא ִאיֵליָמא ַאלִּ יָה ִמיּבָ ׁשֶ ּמְ ָעֵבד, ְמׁשַ ּתֵ ְסָרא ַעד ׁשֶ א ִהיא ּגּוָפּה ָלא ִמיּתַ ּתָ   ָהׁשְ

ד,  ָאַמר: ֲאסּוָרה ִמּיָ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ א ַאּלִ   ְוֶאּלָ
  ַמאי? 

ְמִריַנן,  ין ּגָ ׁשִ ּמְ ׁשַ ין ִמּמְ ׁשִ ּמְ   ְמׁשַ
ָעְבדּו,  -ַמה ָהָתם  ּיֵ   ַעד ׁשֶ

ָעְבדּו,  -ָכא ַאף ָה  ּיֵ   ַעד ׁשֶ
ּה:  ְלָמא ִמיּנָ   אֹו ּדִ

ד?  יָה ֲאסּוִרין ִמּיָ ׁשֶ ּמְ ד, ַאף ְמׁשַ ַמר, ַמה ִהיא ֲאסּוָרה ִמּיָ   ּגָ
  

ה"!  ֵעי ֵליּה "ָעׂשָ יּבָ ִלי"? ּתִ ְך ּכְ ֲעָיא ֵליּה "ִריּתֵ ָקא ִמיּבָ   ַמאי ִאיְרָיא ּדְ
  

ָנה ָקִמ  ּום טּוְמָאה ְיׁשָ ֲעָיא ֵליּה, ַרב ַהְמנּוָנא ִמׁשּ   יּבָ
ְתַנן:    ּדִ

ֵליֶהן  ׁשּוֵטיֶהן, ּוְמַקּבְ כֹות, ּפְ ֵלי ַמתָּ   ְטֵמִאין,  -"ּכְ
רּו  ּבְ תַּ   ָטֲהרּו,  -ִנׁשְ

ִלים  ָאן ּכֵ ָנה" -ָחַזר ַוֲעׂשָ   .(כלים יא, א) ַיְחְזרּו ְלטּוְמָאה ְיׁשָ
ֲעָיא ֵליּה:    ְוָהִכי ָקִמיּבָ

י ָהְדָרא טּוְמָאה, ָהֵני ִמילֵּ  ַנן ּכִ ַרּבָ אֹוַרְייָתא, ֲאָבל טּוְמָאה ּדְ   לֹא,  -י ְלטּוְמָאה ּדְ
ְלָמא:    אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
ַנן!  ַרּבָ ָאר טּוְמאֹות ּדְ ֵעי ֵליּה ׁשְ   ְוִתיּבָ

  
ֲעָיא ֵליּה:    ֲחָדא ִמּגֹו ֲחָדא ָקִמיּבָ

ַנן ִמי ָהְדָרא, אֹו לֹא ָהְדָרא?  ַרּבָ   טּוְמָאה ּדְ
יְמֵצי ֵליָמא    –ָלא ָהְדָרא  ִאם ּתִ

אֹוַרְייָתא אֹו לֹא?  טּוְמָאה ּדְ ַנן ּכְ ְויּוהָּ ַרּבָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמי ׁשָ ּום חּוְמָרא ּדַ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמׁשּ   טּוְמָאה ּדַ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  
  

 רש"י

. כלי שנשבר והקיש ריתך כלי
עליו בקורנס עד שריקעו 

  ונתפשט ונתמלא פגימתו:
. משמשי כו'בין לר' ישמעאל 

עבודת כוכבים של עובד כוכבים 
אין אסורין עד שיעבדו כדאמרן 
לעיל (דף נא.) הביאום ולא 
נשתמשו בהן יכול יהו אסורין 
ת''ל אשר עבדו ור''ע בעבודת 
כוכבים עצמה פליג אבל בכלים 

   לא פליג:
. דישראל ממשמשי משמשין

עבודת כוכבים דעובד כוכבים 
גמר ולא מיתסר עד שישתמשו 

   בהן לעבודת כוכבים:
. עשאו (כולו) לעבודה עשה

   מתחילה:
. וצריכה חזרו לטומאתן ישנה

טבילה וביציאות השבת (דף 
טז:) מפרש טעמא גזרה שמא 
יאמרו טבילה בת יומא עולה 
וקא מיבעיא כלי שנשתמשו בו 
לעבודת כוכבים ואמרי' במסכת 
שבת בפ' א''ר עקיבא (דף פג.) 
משמשיה טמאין שברן כדי 

טהרן וחזר וריתכן לעבודת ל
כוכבים ועדיין לא נשתמשו בו מי 

   הדר לטומאה קמייתא או לאו:
. דחוזרין מי אמרינן ה''מ

   לטומאתן ישנה דאורייתא:
. עבודת כוכבים אבל טומאת

דרבנן היא וקראי אסמכתא 
   בעלמא:

. כגון כלי שאר טומאות דרבנן
דמטמאו במשקין דמדאורייתא 

רבנן לא מטמאו משקין כלי ו
גזור משום משקה זב וזבה כגון 
רוקו ומימי רגליו דאב הטומאה 

   נינהו ומטמאי כלי:
. כלומר בשאר חדא מגו חדא

טומאות נמי מיבעיא ליה והאי 
דנקט עבודת כוכבים שאילה 
אחרת [היא] הנשאלת מתוך 
פשטה של ראשונה את''ל בשאר 
טומאות דרבנן לא הדרי הכא 

  מאי:
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יּה  ֵעי ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבָ איֵמ  ַרּבִ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ל אֹוָכלִ  ְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ַמהּו?  -ים ּתִ
  

יּטּול, ְלַטֲהִריְנהּו ִמּטּוְמָאה, אֹו לֹא?  ָיא ְלהּו ּבִ   ִמי ְמַהּנְ
  

ִלים!  ֵעי ֵליּה ּכֵ   ְוִתיּבָ
  

ִלים"  ְטָלה,  -"ּכֵ ִמְקֶוה טּוְמָאה ַנִמי ּבָ ִאית ְלהּו ָטֳהָרה ּבְ יָון ּדְ ֲעָיא ֵליּה, ּכֵ   לֹא ָקִמיּבָ
ֲעָיא ֵליּה אֹוָכִלין. י ָקִמיּבָ   ּכִ

  
ֵעי ֵליּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ּגּוָפּה!    ְוִתיּבָ

  
ֲעָיא ֵליּה,    ֲעבֹוָדה ָזָרה ּגּוָפּה לֹא ִמיּבָ

ְטָלה.   נב,ב  ֵטיל, טּוְמָאה ַנִמי ּבָ ִאיּסּוָרּה ּבָ יָון ּדְ  ּכֵ
ֲעָיא ֵליּה  י ָקא ִמיּבָ ל אֹוָכִלין  -ּכִ ְקרֹוֶבת ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ַמאי?  –ּתִ

  
ִאיּס  יָון ּדְ ְטָלה, ּכֵ יֵדל, טּוְמָאה ַנִמי לֹא ּבָ ְדַרב ּגִ ֵטיל, ּכִ   ּוֵריּה ָלא ּבָ

ְלָמא:    אֹו ּדִ
ֵטיל,  אֹוַרְייָתא לֹא ּבָ   ִאיּסּור ּדְ

ֵטיל?  ַנן ּבָ ַרּבָ   טּוְמָאה ּדְ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  
  

 רש"י

בים של תקרובת עבודת כוכ
. מי סלקא טומאה אוכלין מהו

  מינייהו ע''י ביטול או לא:
. שנשתמשו בהן ותיבעי לך כלים

לעבודת כוכבים אי סלקא 
טומאה מינייהו כי היכא דסלקא 

   איסורא:
. כשאר כיון דאית להו טהרה

טומאות במקוה הכא דמקוה 
דידיה היינו ביטול כיון דאיסורא 
בטיל מינייהו טומאה ודאי נמי 

   קא:סל
. דלית כי קמיבעיא לן אוכלין

להו טהרה כשאר טומאות 
   במקוה:

. של ותיבעי ליה עבודת כוכבים
אוכלין כגון השתחוה לפת 
ותיבעי לך אי סלקא טומאה 

  בביטול או לא:
. מאי כיון דאיסורא לא בטיל

מדרב גידל בריש פירקין (דף נ.) 
בשאר טומאה דלית ליה טהרה 
במקוה דנימא כי היכי דשאר 
טומאות סלקי הא נמי קלה 

   למיסק מנייהו:
. כיון טומאה נמי לא בטלה

  דליכא למימר הכי:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ אּולּבְ ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ יֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ׁשּו ּבָ  יּמְ ִ ׁשּ ִלים ׁשֶ ׁש? ּכֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֶהן ּבְ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּיִ ֵבית חֹוְניֹו, ַמהּו ׁשֶ   ֶהן ּבְ
  

ית ֲעבֹוָדה ָזָרה ִהיא,  ית חֹוְניֹו ָלאו ּבֵ ָאַמר: ּבֵ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֲעָיא ֵליּה ַאּלִ   ְוָקא ִמיּבָ
ְתַנן:    ּדִ

ֵבית חֹוְניֹו  ׁשּו ּבְ יּמְ ִ ׁשּ ׁשּו ּבַ  -"ּכֲֹהִנים ׁשֶ ּמְ ַלִים, לֹא ְיׁשַ ירּוׁשָ ּבִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ   ּמִ
  . (מנחות קט.) ְוֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר ְלָדָבר ַאֵחר"

ְבֵני ֵדָעה ִניְנהּו,  ּום ּדִ ַנן, ִמׁשּ ָקְנִסיְנהּו ַרּבָ   ּכֲֹהִנים הּוא ּדְ
ִלים    לֹא,  -ֲאָבל ּכֵ
ְלָמא:    אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
  ָאַמר לֹו: 

  ֲאסּוִרים ֵהן, 
ַכְחנּוהּו. ּוִמְקָרא ָהיָ  ָיֵדינּו ּוׁשְ   ה ּבְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

נּו" ׁשְ ַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקּדָ ַמְלכּותֹו ּבְ ֶלְך ָאָחז ּבְ ר ִהְזִניַח ַהּמֶ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ   , (דברי הימים ב' כט, יט) 321"כָּ
ִליְנהּו,  "ֵהַכנּו"  ַמאי ָלאו ַאְטּבְ   ּדְ

נּו" ׁשְ ַנְנהּו!  - "ִהְקּדָ יׁשְ ַאְקּדִ   ּדְ
  

ֶהֱחַזְרּתָ ִלי ֲאֵבָדִתי:  ַמִים ׁשֶ ָ ה ַלׁשּ רּוְך ַאתָּ   ָאַמר לֹו: ּבָ
ַנְזנּום,  - "ֵהַכּנּו" ּגְ   ׁשֶ

נּו"וְ  ׁשְ יֶהם. - "ִהְקּדָ ְחּתֵ נּו ֲאֵחִרים ּתַ ׁשְ ִהְקּדַ   ׁשֶ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
מֹוַנאי ֶאת ַאְבֵני  ית ַחׁשְ ְנזּו ּבֵ ּה ּגָ י ָיָון""ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ּבָ צּו ַאְנׁשֵ ּקְ ִ ׁשּ ַח ׁשֶ ְזּבֵ   . (מידות א, ו) ַהּמִ

תְוָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
צּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה!  ּקְ ִ ׁשּ   ׁשֶ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ח ּוְדַרׁש,  -ָהָתם  ּכַ   ְקָרא ַאׁשְ

ְכִתיב:  לּוָה"ּדִ ִריִצים ְוִחּלְ   .  (יחזקאל ז, כב) 322"ּוָבאּו ָבּה ּפָ
  

  ֲעֵביד? ָאְמִרי: ֵהיִכי נַ 
ִריְנהּו  ֵלמֹות" -ִניְתּבְ   ָאַמר ַרֲחָמָנא!   (דברים כז, ו) 323"ֲאָבִנים ׁשְ

ְרֶזל" -ִנְנְסִריְנהּו    ָאַמר ַרֲחָמָנא!  (דברים כז, ה) 324"לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ
  

ְייהּו!  ְקִליְנהּו ְלַנְפׁשַ ִריְנהּו ְוִליׁשְ אי? ִליְתּבְ   ְוַאּמַ
ֲע ִמי לֹא ָאַמר  ַלִים; ָיאַרב אֹוׁשַ ל ְירּוׁשָ א ְוַדֲהָבא ׁשֶ ְסּפָ ּום ּכַ עֹוָלם ִמׁשּ ּבָ ֶסף ְוָזָהב ׁשֶ ל ּכֶ ׁשּו ִלְגנֹוז ּכָ ּקְ   : ּבִ

ָעְלָמא?  א ּדְ ַלִים ָהְוָיא רּוּבָ ּה: ְירּוׁשָ   ְוָהֵויַנן ּבָ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
יָנא ׁשִ  יאָנא טּוִרּיָ יָנָרא ַהְדִרּיָ ׁשּו ִלְגנֹוז ּדִ ּקְ ַלִים, ּבִ ל ְירּוׁשָ ֵני ִטְבָעּה ׁשֶ   יָפא, ִמּפְ

ר:  הּוא מּוּתָ ְצאּו ָלּה ִמְקָרא ִמן ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּמָ לּוָה"ַעד ׁשֶ ִריִצים ְוִחּלְ   ! (יחזקאל ז, כב) "ּוָבאּו ָבּה ּפָ
  

.  -ָהָתם  הּו ְלָגבֹוהַּ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ   לֹא ִאׁשְ
הּו ְלָגבוֹ  -ָהָכא  ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ִאׁשְ יָון ּדְ הּו ֶהְדיֹוָטא.  ּכֵ י ּבְ ּמּוׁשֵ ּתַ   הַּ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלִאׁשְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ם ִלְפֵני ִמזְ  321 נּו ְוִהּנָ ׁשְ ַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקּדָ ַמְלכּותֹו ּבְ ֶלְך ָאָחז ּבְ ר ִהְזִניַח ַהּמֶ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ ח ְוֵאת ּכָ   'הּבַ
לּו ֶאת ְצפּוִני  322 לּוָה  ַוֲהִסּבֹוִתי ָפַני ֵמֶהם ְוִחּלְ ִריִצים ְוִחּלְ   ּוָבאּו ָבּה ּפָ
ח   323 ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות תִּ   ֱאלֶֹהיךָ  'הֱאלֶֹהיָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת לַ  'הֲאָבִנים ׁשְ
ַח לַ  324 ם ִמְזּבֵ ָ ְרֶזל 'הּוָבִניָת ׁשּ ח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ   ֱאלֶֹהיָך ִמְזּבַ

 רש"י

. מפרש בשמעתין בתרייתא בית חוניו
דמנחות חוניו בנו של שמעון הצדיק שברח 
למצרים מפני אחיו ובנה שם מזבח ופליגי 
התם איכא למ''ד לשם עבודת כוכבים 

' יוסי ואיכא למ''ד לש''ש וקמיבעיא ליה לר
בן שאול אליבא דמ''ד לאו בית עבודת 
כוכבים היא דאליבא דמ''ד דעבודת 
כוכבים היא לא קמיבעיא ליה דהשתא 
להדיוט אסורין כדאמר לעיל בכלים 
שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים הכתוב 

  מדבר לגבוה מיבעיא:
. כהנים ששימשו ואין צ''ל לדבר אחר

 לעבודת כוכבים אין צ''ל שלא ישמשו עוד
למקדש כדכתיב ביחזקאל (מד) יען אשר 
ישרתו אותם לפני גלוליהם וגו' וכתיב 
בתריה לא יגשו אלי לכהן לי ומדקאמר אין 
צ''ל לדבר אחר מכלל דבית חוניו לאו דבר 
אחר הוא ואפ''ה קתני דכהנים אסירי 

   וקמיבעיא ליה לר' יוסי כלים מאי:
. וידעי שנאסרו כהנים דבני דעה נינהו

לשם גבוה והלכו ועבדו בבמה הבמות אף 
   הוא דקנוס רבנן:

   . קנסי או דלמא לא שנא:אבל כלים לא
. בהנך דעבודת כוכבים מקרא היה בידינו

דהיכא דמדאורייתא הוה בהו טעמא 
להתירא קנסוהו רבנן אע''ג דלאו בני דעה 
נינהו ה''נ אע''ג דלאו בית עבודת כוכבים 
ולא מיתסרי מדאורייתא קנסוהו רבנן 

   לים ככהנים:בכ
. כהנים שבימי חזקיהו היו כל הכלים

מגידין לו כל הכלים של בית המקדש אשר 
הזניח אחז במלכותו במעלו לעבודת 

   כוכבים:
. הכנו והקדשנו מאי לאו הכנו דאטבלינ'

   מטומאת עבודת כוכבים:
. שחזרו ומשחום והקדשנום דאקדישננהו

בשמן המשחה אלמא כיון דמדאורייתא 
הא הקדש נינהו ואין אדם לא מתסרי ד

אוסר דבר שאינו שלו אינהו נמי לא גזרו 
   עלייהו הואיל ולאו בני דעה נינהו:

. זהו המקרא שהחזרת לי אבדתי
   ששכחתי:

. אבל הנך שהקדשנו אחרים תחתיהן
   קנסוהו רבנן וגנזום:

. שימוש ארבע לשכות מזרחית צפונית
שהיו במקצעות העזרה קא חשיב במס' 

   מ''ו):מדות (פ''א 
. ואמר רב ששת ששיקצו' לעבודת כוכבים

אלמא אע''ג דלהדיוט לא מיתסרי דאין 
אדם אוסר דבר שאינו שלו גזור בהו רבנן 
לגבי גבוה ואע''ג דלאו בני דעה נינהו ובבית 
חוניו נמי אע''ג דלאו בית עבודת כוכבים 
ולא מיתסרי כלים דידיה מדאורייתא גזור 

   בהו רבנן:
. דמדאורייתא דרושהתם קרא אשכח ו
   אסירי אפי' להדיוט:

. מכיון דכתיב ובאו בה פריצים וחללוה
שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יצאו כליו 
לחולין וכיון דנפקי לחולין קנינהו 
בהפקירא והוו להו דידהו וכשנשתמשו 

   בהן לעבודת כוכבים נאסרו:
. הנך דבית חשמונאי כשנצחום היכי אמרי

   נעביד:
ל יד עובד כוכבים כדי . עניתברינהו

   לבטלן:
. שאין בהם פגימות ואפילו אבנים שלימות

בפגימות סכין שתחגור בה צפורן פוסלת 
   בהן כדאמרינן בהכל שוחטין (חולין יח.):

. לאחר שבירתן להשוות פגימתן ננסרינהו
   לא תניף עליהם ברזל כתיב ועמדו וגנזום:

   . כדי לבטלן מעבודת כוכבים:ונתברינהו
. שהרי חולין הן לינהו לנפשייהוונשק

   וכדקאמרת ובאו בה פריצים וחללוה:
. שרובה משום כספה וזהבה של ירושלים

   הקדש:
. מטבעות של טריינא הדריינא שיפא

ירושלים טיריינא הדריינא על שם מלכי 
רומי נעשו הצורות ושמם טוריינוס 

   אדריינוס:
. ישן ביותר שנישוף מחמת יושנו שיפא

  ניכרת: ואין הצורה
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ָנה   ִמׁשְ

ל ֲחֵבירֹו,  -ָנְכִרי  ּלֹו, ְוׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ְמַבטֵּ
ָרֵאל  ל ָנְכִרי.  -ְוִיׂשְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ֵאין ְמַבטֵּ

  
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה  יָה,  -ַהְמַבטֵּ ׁשֶ ּמְ ל ְמׁשַ   ְמַבטֵּ

ין  ׁשִ ּמְ יָה: ְמׁשַ ׁשֶ ּמְ ל ְמׁשַ יטֵּ ִרין,  -ּבִ   מּותָּ
  .  .  .  .  ֲאסּוָרה -ְוִהיא 

        

ָמָרא             ּגְ

יַמְתֵני ֵליּה  ילְ  ַרּבִ י ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : ׁשִ
ל ֲחֵבירֹו" ּלֹו ְוׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   . "ָנְכִרי ְמַבטֵּ

ַיְלדּוְתָך: ָנְכִר  ִניָת ָלנּו ּבְ י, ׁשָ ָרֵאלָאַמר לֹו: ַרּבִ ל ִיׂשְ ּלֹו ְוׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   . י ְמַבטֵּ
ְטָלה?! ְוָהא  ָרֵאל ִמי ָקא ִמּבַ ֶתר"ִיׂשְ ּסָ ם ּבַ ִתיב!  (דברים כז, טו) 325"ְוׂשָ   ּכְ

  
ֵריּה ָאַמר  ל ּבְ י ִהיּלֵ י וֹוָלסּדְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

פּות.  ּה ׁשּוּתָ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ   לֹא ִנְצְרָכה ׁשֶ
  

ַיְלדּותֹו ַמאי ָק    ָסַבר? ּבְ
  ּוְבִזְקנּותֹו ַמאי ָקָסַבר? 

  
ַלח,  ָנְכִרי ּפָ א ּדְ ְעּתָ ָרֵאל ַאּדַ ַיְלדּותֹו ָסַבר: ִיׂשְ   ּבְ

יּה  ַנְפׁשֵ ל ּדְ ָנְכִרי ְמַבּטֵ יָון ּדְ ְטָלה.  -ּכֵ ָרֵאל ַנִמי ִמּבַ ִיׂשְ   ּדְ
י ְמַב  ַלח, ּכִ יּה ּפָ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ָרֵאל ַאּדַ ֵטיל. ּוְבִזְקנּותֹו ָסַבר: ִיׂשְ ָרֵאל ָלא ּבָ ִיׂשְ יּה, ּדְ ַנְפׁשֵ ל ָנְכִרי ּדְ   ּטֵ

  
  
  

יָפא:  ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ   ִאיּכָ
  

ל ָנְכִרי" ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ָרֵאל ֵאינֹו ְמַבטֵּ   . "ִיׂשְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵריּה ָאַמר    נג,א ל ּבְ י ִהיּלֵ י וֹוָלס^ּדְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ׁש לֹו ּבָ  ּיֵ פּות, לֹא ִנְצְרָכה ׁשֶ   ּה ׁשּוּתָ

ָנְכִרי,  ל ּדְ לֹא ְמַבּטֵ ָרֵאל הּוא ּדְ ַמע ָלן: ִיׂשְ   ְוָקא ַמׁשְ
ל.  יּה ְמַבּטֵ ַנְפׁשֵ   ֲאָבל ָנְכִרי ּדְ

  
  

ַרְייָתא:  ַמְתֵני ָלּה ַאּבָ א ּדְ   ִאיּכָ
ן ְמַנְסָיא" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֵטיָל  -ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   . ה עֹוָלִמית"ֵאין ָלּה ּבְ
  

  ? "עֹוָלִמית"ַמאי 
  

ֵריּה ָאַמר  ל ּבְ י ִהיּלֵ י וֹוָלסּדְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
פּות,  ּה ׁשּוּתָ ׁש לֹו ַלּגֹוי ּבָ ּיֵ א ׁשֶ   לֹא ִנְצְרָכה, ֶאּלָ

ַלח.   יּה ּפָ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ָרֵאל ַאּדַ ַמע ָלן: ִיׂשְ   ְוָקא ַמׁשְ
   

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר ַיֲעׂשֶ  325 ָכה ּתֹוֲעַבת ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן 'הה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ַמֲעׂשֵ

 רש"י

 מתני' 
ישראל אינו מבטל עבודת 

. דעובד כוכבים של עובד כוכבים
כוכבים פוסל אלוהו ילפינן ולא 
ישראל וכל שכן דישראל אינו 
מבטל עבודת כוכבים דישראל 
דאין לה בטילה עולמית דהא 

   ושם בסתר כתיב:
  

  גמ' 
שנית לנו בילדותך שלו ושל 

. ועכשיו אתה שונה לנו ישראל
בירו אבל של ישראל לא: ושל ח

ומקשי תלמודא דישראל מי 
   בטלה והא ושם בסתר כתיב:

שיש לו לעובד כוכבים בה 
. ובזקנותו חזר בו דאף שותפות

על גב שיש לו שותפות אינו יכול 
   לבטל חלקו של ישראל:

. לר' הילל בריה ואיכא דמתני לה
   דר' וולס:

  . דמתניתין:אסיפא
 א''ר הילל לא נצרכה אלא שיש

. לישראל שותפות בה והא לו
גופה לא אצטריך לאשמועינן 
דהא נמי פשיטא שאינו יכול 
לבטל חלקו של עובד כוכבים 
שאפילו שלו אין יכול לבטל אלא 
למידק מינה ישראל הוא דלא 
מבטל חלק העובד כוכבים אבל 
עובד כוכבים יכול לבטל חלק 
עצמו ולא אמרינן כי היכי דחלקו 

ק של של ישראל לא בטיל חל
   עובד כוכבים נמי לא בטיל:

שיש לו לעובד כוכבים בה 
. אפילו ביטל עובד שותפות

כוכבים חלקו ההוא דישראל לא 
   בטיל:

וקמ''ל ישראל אדעתא דנפשיה 
. ולא תלי בדעת עובד פלח

  כוכבים:
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        נג, אנג, אנג, אנג, א . . . . 17171717
ָנה   ִמׁשְ

יַצד   נג,א ָלּה ְמַב  ּכֵ   ? טְּ
ָעּה, אׁש רֹ, חֹוְטָמּה  אׁש רֹ, ָאְזָנּה  אׁש רֹ ָקַטע    ֶאְצּבָ

ָחָסּה  י ַעל ַאף, ּפְ ּלא ּפִ ָרּה, ׁשֶ    ִחיסְּ
ָלּה  יטְּ   ; ּבִ

ָפֶניָה  ָרק ין, ּבְ תִּ ָפֶניָה  ִהׁשְ ָרָרּה , ּבְ ּה  ָזַרק, ּגְ    ַהּצֹוָאה ֶאת ּבָ
ֵטיָלה. ֵאיָנּה  זוֹ  ֲהֵרי    ּבְ

נָ  אוֹ  ְמָכָרּה  ּכְ    ּה:ִמׁשְ
י   : אֹוֵמר ַרּבִ

ל יטֵּ   , ּבִ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ל לֹא יטֵּ   .  ּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

ָלּה?  יּטְ ַמאי ּבִ ָרּה, ּבְ י לֹא ִחיּסְ   ּכִ
  

י ֵזיָרא:    ָאַמר ַרּבִ
ָפֶניָה  ָחָסּה ּבְ ּפְ    .ׁשֶ

   
  

  רש"י
  מתני' 
   . מיעכה בקורנס:פחסה
   . בטיט סחוב והשלך:גררה

. דלפום שעתא רתח ילהאינה בט
עלה והדר פלח לה כל הני ביטולי 

   בעובד כוכבים קמיירי:
  

  גמ' 
  . וקלקל צורתה:שפחסה בפניה
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        נג, אנג, אנג, אנג, א . . . . 18181818
ָפֶניָה  "ָרַקק ין, ּבְ תִּ ָפֶניָה  ְוִהׁשְ    ].ֵטיָלהּבְ  ֵאיָנּה  זוֹ  ֲהֵרי -[...  ּבְ

  
י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

ף ִיְרַעב ִכי ְוָהָיה"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ל ְוִהְתַקּצַ ַמְלּכוֹ  ְוִקּלֵ   , (ישעיה ח, כא) 326"ְלָמְעָלה ּוָפָנה ּוֵבאלָֹהיו ּבְ
ְתֵריּה:  יט ֶאֶרץ ְוֶאל"ּוְכִתיב ּבַ ה ַיּבִ ָכה ָצָרה ְוִהּנֵ   , כב) (ישעיה ח, וגו' 327"ַוֲחׁשֵ

ב  ַאף ַעל ּגַ ל ַמְלּכֹו ֶוֱאלָֹהיו ּוָפָנה ְלַמְעָלה, ּדְ ּדְ יט" ֶאֶרץ "ֶאלִקּלֵ    .ַיּבִ
   

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַמְלּכֹו ּוֵבאלָֹהיו ּוָפָנה ְלָמְעָלה 326 ל ּבְ ף ְוִקּלֵ ה ְוָרֵעב ְוָהָיה ִכי ִיְרַעב ְוִהְתַקּצַ ּה ִנְקׁשֶ   ְוָעַבר ּבָ
ה צָ  327 יט ְוִהנֵּ חְוֶאל ֶאֶרץ ַיּבִ ָכה ְמעּוף צּוָקה ַוֲאֵפָלה ְמֻנּדָ   ָרה ַוֲחׁשֵ

  רש"י
   . דהדר פלח לה:מנהני מילי
. מקלל את עבודת וקלל במלכו

   כוכבים שלו ומבזה אותה:
. לבו למעלה ופנה למעלה

   לשמים:
. חוזר ועובד ואל ארץ יביט

    לו:עבודת כוכבים ש
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        נג, אנג, אנג, אנג, א . . . . 19191919
ָנה: אוֹ  "ְמָכָרּה  ּכְ    ִמׁשְ

י ל: אֹוֵמר ַרּבִ יטֵּ   , ּבִ
ל]" לֹא: אֹוְמִרים ֲחָכִמים[וַ  יטֵּ   .  ּבִ
  

י ָאַמר  ְזֵעיִרי י , וְ יֹוָחָנןַרּבִ א רּבַ  ִיְרְמָיהַרּבִ   , ַרבָאַמר  ַאּבָ
ל.  יּטֵ ְבֵרי ַהּכל ּבִ ָרֵאל ּדִ צֹוֵרף ִיׂשְ צֹוֵרף ּגֹוי, ֲאָבל ּבְ   ַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ָרֵאל ַמֲחלֹוֶקת.  צֹוֵרף ִיׂשְ   ְוַחד ָאַמר: ּבְ
  

ֲעָיא ְלהוּ    : ִאיּבַ
י ְבֵרי ַהּכל לֹא ּבִ ָרֵאל ַמֲחלֹוֶקת, ֲאָבל צֹוֵרף ּגֹוי ּדִ צֹוֵרף ִיׂשְ ל, ּבְ   ּטֵ

ֶזה ַמֲחלֹוֶקת?   ֶזה ּוֵבין ּבָ ין ּבָ ְלָמא ּבֵ   אֹו ּדִ
  

ַמע  א ׁשְ   ּתָ
יָאַמר "ּדְ    : ַרּבִ

ָלה,  ָכָרּה ְלַחּבָ ּמְ ׁשֶ ָבַריי ּכְ   ִנְרִאין ּדְ
ָכָרּה ְלעֹוְבָדּה  ּמְ ְבֵרי ֲחֵביַריי ׁשֶ   ".ּדִ

ָלה"ַמאי    ?"ְלַחּבָ
  ? "ְלעֹוְבָדּה"ּוַמאי 

ָלה"ִאיֵליָמא  ׁש, ְלַח  "ְלַחּבָ ָלה ַמּמָ ׁש,  "ְלעֹוְבָדּה "ּבָ   ְלעֹוְבָדּה ַמּמָ
ָאַמר  ַמאן ּדְ ל"ַמאי ַטְעָמא ּדְ יטֵּ    ?"ּבִ

ָאַמר  ל"ּוַמאי ַטְעָמא ְלַמאן ּדְ יטֵּ    ?"לֹא ּבִ
א ָלאו ָלּה " :ֶאּלָ ָרֵאל,  "ְלַחּבְ ָלה, ּוַמּנּו? צֹוֵרף ִיׂשְ ָעִתיד ְלַחּבָ   ְלִמי ׁשֶ

ָעִת  "ְלעֹוְבָדּה "   יד ְלעֹוְבָדּה, ּוַמּנּו? צֹוֵרף ּגֹוי. ְלִמי ׁשֶ
ֶזה ַמֲחלֹוֶקת!  ֶזה ּוֵבין ּבָ ין ּבָ ּה: ּבֵ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
   !לֹא

  : ָהִכי ָקָאַמר
ָרֵאל,  ָלה, ּוַמּנּו? צֹוֵרף ִיׂשְ ָכָרּה ְלַחּבָ ּמְ ׁשֶ ָבַריי ַלֲחֵביַריי ּכְ י: ִנְרִאין ּדְ   ָאַמר ַרּבִ

ַאף ֲחֵביַריי לֹא ֶנְחְלקּו ָע  ָכָרּה ְלעֹוְבָדּה ׁשֶ ּמְ ׁשֶ א ּכְ    ,ַלי ֶאּלָ
ָלה מֹודּו ִלי.    ֲאָבל ְלַחּבָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרה, " רּוָטאֹות ִמן ַהּגֹוִים ּוָמָצא ּבָ   ַהּלֹוֵקַח ּגְ
ְך  ּלא ָנַתן ָמעֹות ָמׁשַ   ַיֲחִזיר,  -ִאם ַעד ׁשֶ

ךְ  ַתן ָמעֹות ָמׁשַ ּנָ ֶ ַלחיֹוִליְך ְלַים ַה  - ִאם ִמׁשּ    ."ּמֶ
ַנן ִהיא,  י ַרּבָ ָרֵאל ַמֲחלֹוֶקת, ָהא ַמּנִ צֹוֵרף ִיׂשְ ָלָמא ּבְ ׁשְ   ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ

ל יּטֵ ְבֵרי ַהּכל ּבִ ָרֵאל ּדִ צֹוֵרף ִיׂשְ צֹוֵרף ּגֹוי ַמֲחלֹוֶקת, ֲאָבל ּבְ : ּבְ א ִאי ָאְמַרּתְ י - ֶאּלָ    ?ָהא ַמּנִ
  

אֵני ָהָתם,    ׁשָ
ְגרּוָטאוֹ  א ּדִ ֲעתָּ ַאּדַ יןּדְ א ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא ַזּבֵ ְעּתָ ין, ַאּדַ    .ת ַזּבֵ

  
  

  רש"י
זעירי משמיה דרבי יוחנן ור' ירמיה בר 

. פליגי בטעמא דמתני': אבא משמיה דרב
   סתם לוקחי מתכת צורפים הן:

. שמכרה עובד בצורף עובד כוכבים
כוכבים לצורף חבירו התם קאמרי רבנן 
דלא בטלה דסבר המוכר כיון דלוקח זה 

   עובד כוכבים הוא פלח לה ולא תבר לה:
. כוכבים לצורף ישראלאבל מכרה עובד 

מסתמא בטלה מדעתיה דמידע ידע דהאי 
   תבר לה:

   . דביטל:נראין דבריי שמכרה לחבלה
. דלא ביטל כשמוכרה ודברי חביריי

לעובדה ומדקתני נראין דברי בהא אבל 
דברי חביריי אין נראין בה מכלל דחבריה 
נמי בלחבלה פליגי ומדקאמר נראין דברי 

י אין נראין בה חביריי בלעובדה אבל דברי
מכלל דאיהו נמי עלה פליג וה''ק אני 
שמעתי בשתיהן ביטל והן שמעו בשתיהן 
לא ביטל ונראית שמועתי משמועת 
חביריי בלחבלה ושמועת חביריי 

   משמועתי בלעובדה:
. שנתנה ע''מ אילימא לחבלה ממש

   לחבלה:
. בלעובדה הא בהדיא מ''ט דמ''ד ביטל

מא לא אמר ליה לשם עבודת כוכבים אל
   אפקיה מוכר מכלל עבודת כוכבים:

. בלחבלה הא ודאי ומ''ט דמ''ד לא ביטל
   בטלה מדעתיה:

. והאי סתמא זבין ליה ומנו צורף ישראל
ודקאמרי רבנן דלא ביטל מימר אמר האי 
צורף ישראל הדר מזבין לה לעובד כוכבים 
ופלח לה ור' סבר כיון דצורף ישראל הוא 

דסתמא  מידע ידע האי עובד כוכבים
   חבולי מחביל לה ומתיכה בכור:

. לעולם בצורף ישראל אפילו לרבנן לא
נראין דבריי  ַרִּבי  ביטל והאי דקאמר

כשמכרה לחבלה לאו דפליגי רבנן עליה 
דנימא נראין דבריי לשומעי מחלוקתינו 

לפרושי  ַרִּבי  מדברי חביריי אלא
פלוגתייהו אתא ולאשמועינן דבצורף 

פליגי וה''ק נראין עובד כוכבים הוא ד
דבריי לחביריי ומודים הם לי כשמכרה 
למי שעתיד לחבלה שדברי חביריי 
כשמכרה לעובדה הן ולישנא דמלתא 
דיקא הכי מדלא קתני ונראין דברי 
חביריי אלא ודברי חביריי מכלל דנראין 
דרישא לחביריו קאמר דנראין הלכך אי 
הוה תני סיפא ונראין הוה משמע ונראין 

ריי לי בלעובדה וא''כ במאי דברי חבי
   פליגי:

   . שברי כספים:גרוטאות
. לעובד אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר

כוכבים ויבטלנה ואחר כך אם ירצה 
יקחנה ממנו ואע''ג דמשך לא אמרינן 
עבודת כוכבים של ישראל היא ואינה 
בטילה דהא משיכה בטעות הואי דלא ידע 

   שיש בהן עבודת כוכבים:
. יוליך הנאה לים עות משךאם משנתן מ

המלח ואין רשאי להחזירה לעובד כוכבים 
וליטול מעותיו ואע''ג דמשיכה בטעות 
הואי כיון דיהב דמי כי הדר שקלינהו 
מיחזי כמאן דמזבן אלמא אע''ג דזבין 
עובד כוכבים לישראל קתני אסורה דלא 

   בטלה:
אי אמרת בשלמא כו' אלא אי אמרת 

. לה האלצורף ישראל דברי הכל בט
מתניתין דישראל הוי לוקח וקתני יוליך 

   לים המלח מני:
. דהאי עובד כוכבים אדעתא שאני התם

דעבודת כוכבים לא זבין לא ידע שיש שם 
עבודת כוכבים אבל היכא דזבין עבודת 
כוכבים לבדה לצורף ישראל דברי הכל 

  ביטלה מדעתו:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָנבּוָה ִליְסִטין,  ,ָלָוה ָעֶליָה " ּגְ ְפָלה ָעֶליָה ַמּפֹוֶלת, אֹו ׁשֶ ּנָ   אֹו ׁשֶ
ם,  ָעִלים ְוָהְלכּו ִלְמִדיַנת ַהּיָ יחּוָה ַהּבְ ִהּנִ   אֹו ׁשֶ

ַע ִאם ֲעִתיִדין ַלֲחזֹור ּכְ    נג,ב ֵטיָלה -ִמְלֶחֶמת ְיהֹוׁשֻ   . "ֵאיָנּה ּבְ
  

  ּוְצִריָכא, 
ָנא  ִאי ּתְ ָלּה, "ָלָוה ָעֶליָה "ּדְ ּטְ ָנּה לֹא ּבִ ָלא ַזּבְ   , ִמּדְ

ָלּה "ָנְפָלה ָעֶליָה ַמּפֹוֶלת"ֲאָבל  ּטְ ּטּוֵלי ּבִ י ָלּה ֵאיָמא ּבַ ָלא ָקא ְמַפּנֵ   , ִמּדְ
   !ְצִריָכא

ָנא  ָסַבר"ָה ַמּפֹוֶלתָנְפָלה ָעֶלי"ְוִאי ּתְ ּום ּדְ ֵקיְלָנא ָלּה  :, ִמׁשּ ָבֵעיָנא ָלּה, ׁשָ ל ֵאיַמת ּדְ    ,ָהא ַמְנַחת, ּכָ
ָנבּוָה ִלְסִטים"ֲאָבל  ָלּה, "ּגְ ּטְ ּטּוֵלי ּבִ ְתָרּה ּבַ ר ַאּבַ ָלא ָקא ְמַהּדַ   , ִמּדְ

   !ְצִריָכא
ָסַבר: ִאי ּגֹוי ּום ּדְ ָנבּוָה ִלְסִטין, ִמׁשּ ָנא ּגְ ַלח ָלּה,  ְוִאי ּתְ ֵקיל ָלּה ִמְפַלח ּפָ   ׁשָ

יֵדי  ַקָלּה ַאּיְ ָרֵאל ׁשְ ין ָלּה ְלגֹוי ּוָפַלח ָלּה,ּדְ ִאי ִיׂשְ ֶמיָה ְיָקִרין ְמַזּבֵ   ּדָ
ם"ֲאָבל  ָעִלים ְוָהְלכּו ִלְמִדיַנת ַהּיָ יחּוָה ַהּבְ ֲהַדְייהוּ "ִהּנִ ְקלּו ּבַ ָלא ׁשָ לּוָה,  ,, ִמּדְ ּטְ ּטּוֵלי ּבַ   ּבַ

   !ְצִריָכא
   

  

  רש"י
. עובד כוכבים אפילו לוה עליה

   מצורף ישראל:
. ואינו או שנפלה עליה מפולת

   חש לפנותה:
. ואינו מחזר או שגנבוה ליסטים

  אחריה: 
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ֵטיָלה" ַע ֵאיָנּה ּבְ ִמְלֶחֶמת ְיהֹוׁשֻ   . "ִאם ֲעִתיִדין ַלֲחזֹור ּכְ
  

ַע ִמיֲהַדר ֲהדּור?    !ִמיֵדי ִמְלֶחֶמת ְיהֹוׁשֻ
  

ֵטיָלה.  ַע ְוֵאין ָלּה ּבְ ִמְלֶחֶמת ְיהֹוׁשֻ   ָהִכי ָקָאַמר: ִאם ֲעִתיִדין ַלֲחזֹור ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

ה ִלי ְלִמיְתְלֵייּה  ַע?  ְוָלּמָ ִמְלֶחֶמת ְיהֹוׁשֻ   ּבְ
  

ַמע ָלן,  ב אֹוְרָחא ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ   ִמּלְ
י ָהא    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ּכִ

ֲחָוה ָלּה ֲאָסָרּה.  ּתַ ֲחֹות ָלּה, ּוָבא ּגֹוי ְוִהׁשְ ּתַ ַקף ְלֵביָנה ְלִהׁשְ ּזָ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ
  

  ֲאָסָרּה? ּדַ  ְמָנַלן
  

י ֶאְלָעזָ ָאַמר    : רַרּבִ
ָרֵאל,  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשֶ ְתִחיּלָ   ּכִ

ָאַמר ַרֲחָמָנא ֵאׁש" :ּדְ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ   .(דברים יב, ג) 328"ַוֲאׁשֵ
  

ּלֹו!  ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ ה ִהיא ָלֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ְוֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ ֵדי ְירּוׁשָ   ִמּכְ
ִביּטּולָ  ָרא, ּבְ ֵמִעיּקָ ּום ָהָנְך ּדְ ָעְלָמא ָסֵגי ְלהּו! ְוִאי ִמׁשּ   א ּבְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ִניָחא ְלהּו ּבַ ְייהּו ּדְ ְעּתַ לּו ַאּדַ ָרֵאל ָלֵעֶגל, ּגְ ָפְלחּו ִיׂשְ א ִמּדְ   ֶאּלָ
יְדהּו ָעְבִדי.  ִליחּוָתא ּדִ   ְוִכי ָאתּו ּגֹוִים, ׁשְ

ִניָחא לֵ  יּה ּדְ ְעּתֵ ְלָיא ּדַ ַקף ְלֵביָנה ּגָ ּזָ ָרֵאל ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָהִכי ַנִמי ִיׂשְ   יּה ּבַ
יֵדיּה ָקָעֵביד ִליחּוָתא ּדִ    .ְוִכי ָאָתא ּגֹוי ּוָפַלח ָלּה, ׁשְ

  
ִמיֵדי ַאֲחִריָנא לֹא ִניָחא ְלהּו, ּבְ ֵעֶגל הּוא ּדְ   ?ְוִדְלָמא ּבָ

  
ָרֵאל": ָאַמר ְקָרא ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ   , (שמות לב, ד) 329"ֵאּלֶ

ִאיּוּו ֶלֱאלֹוהֹות ַהְרּבֵ  ד ׁשֶ   ה. ְמַלּמֵ
  

ְסרוּ  ַבֲהֵדי ֵעֶגל ִניּתַ ל ּדְ ֵרי!  ,ֵאיָמא ּכָ ּתְ אן ְוֵאיָלְך ִניׁשְ   ִמּכָ
  

   ?ַמאן מֹוַכח
   

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַגּדֵ  328 ֵ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
ַצר 329 ָדם ַוּיָ ח ִמּיָ ּקַ ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוּיִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ ָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶ הּו ֵעֶגל ַמּסֵ ֲעׂשֵ ֶחֶרט ַוּיַ   אֹתֹו ּבַ

  רש"י
. לקמיה פריך כמלחמת יהושע

הא לא הדור אמוריים שיצאו 
   להלחם עם יהושע:

. הרי היא ה''ק אם עתידין לחזור
אסורה כאותה עבודת כוכבים 
של אמוריים שיצאו למלחמה 
ודימו לחזור לפיכך נאסרו 

ודת כוכבים שלהם בהנאה עב
דכתיב לא ידבק בידך מאומה מן 
החרם שהרי לא ביטלום מדעתם 

   ביציאתם:
למה ליה למיתלינהו במלחמת 

   . ליתני אינה בטילה:יהושע
. לפי מלתא אגב אורחיה קמ''ל

דרכו שהיה צריך ללמדינו שלא 
בטל נתן סימן לדבריו ללמדנו 
מתוך הסימן מילתא אחריתי 

ה דאמר ישראל לסיוע לרב יהוד
שזקף לבינה כו' דילפינן איסור 
דעבודת כוכבים מאותן שבימי 

   יהושע לכל דבריה:
. ולא השתחוה להשתחוות לה

לה ובא העובד כוכבים 
והשתחוה לה אסורה אע''פ 

   שאינה שלו:
. אע''פ שאינה ומנלן דאסרה

   שלו:
. אלמא א''ר אלעזר וכו'

   ממלחמת יהושע יליף:
מא . אלואשריהם תשרפון

אילנות נמי אסירי ומכדי הארץ 
וכל המחובר לה ירושה לישראל 
היא מאבותיהם שהרי לאברהם 
נאמר כי לך אתננה וגוים שבאו 
אחרי כן לא יכלו לאסרן 

   בהשתחואה:
. משום אשירות דמעיקרא ואי

היו קודם שניתנו לאברהם ולא 
   ידעינן הי נינהו:

מכדי עבודת כוכבים של עובד 
. וקיימא י להכוכבים בביטול סג

לן (לקמן דף סד) עובד כוכבים 
מבטל עבודת כוכבים על כרחו 
ליכפינהו לעובדי כוכבים 

   וליבטלינהו:
. הלכך הויא שליחותייהו עבדי

עבודת כוכבים של ישראל ואינה 
   בטילה עולמית:

. ניחא להו במידי אחרינא לא
ולא אסרי אשירות דהא לאו 

   שליחותייהו הוה:
תן אשירות . אוכל דבהדי עגל

שהיו באותו הזמן יאסרו 
דשליחותייהו הוה אבל הנעבדות 
מכאן ואילך שחזרו בתשובה 

   לאו שליחותייהו הוה:
. מי יודע איזו היתה מאן מוכח

באותה שעה ואיזהו נעבדה 
  אחרי כן:
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ָנה    ִמׁשְ

לֹום  ַעת ׁשָ ׁשְ יחּוָה עֹוְבֶדיָה, ּבִ ִהּנִ ֶרת,  -ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   מּותֶּ
ַעת ִמְלָחָמה  ׁשְ   ֲאסּוָרה. -ּבִ

ל ְמָלִכים  ימּוִסיאֹות ׁשֶ רֹות, ֲה  -ּבִ   ֵרי ֵאּלּו מּותָּ
ָלִכים עֹוְבִרים.  ַהּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ מַּ ֵני ׁשֶ    ִמּפְ

   

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ר.  לֹום, ּומּוּתָ ַעת ׁשָ ׁשְ יחּוָה עֹוְבֶדיָה ּבִ ִהּנִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ית ִנְמרֹוד ֲהֵרי ִהיא ּכַ   ּבֵ

ֵמי ַעת ִמְלָחָמה ּדָ ׁשְ ְדִריְנהּו ַרֲחָמָנא ּכִ ִכי ּבָ ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ
ֲעָיא ְלִמיֲהַדר     .ֲהדּור -ִאי ּבָ

ָלּה  -לֹא ֲהדּור ּדְ ִמ  ּטְ ּטּוֵלי ּבִ    .ּבַ
   

  

  רש"י
  מתני' 

. דאין דעתם שהניחו עובדיה
   לחזור:

. הואיל ויצאו בשעת שלום מותרת
   עמהם ביטלוה:לדעת ולא נטלוה 

. אבני גזית בימוסיאות של מלכים
המתוקנין בדרך מהלך המלך 
וכשהמלך עובר מושיבין שם 

   עבודת כוכבים והוא משתחוה לה:
. כלומר מפני שמעמידין אותה

מפני שצריך להעמידה בשעה 
שהמלכים עוברים שאינן מוכנות 

למושב עבודת כוכבים כל שעה 
אלא לאותה שעה ולקמן פריך 

   הכי מותרין בתמיה: ומשום
  

  גמ' 
. מגדל שבנו דור הפלגה בית נמרוד

לעבודת כוכבים ונמרוד היה מלך 
   עליהם:

. שנאמר ויפץ דכי בדרינהו רחמנא
    ה' אותם:
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רֹות" ל ְמָלִכים ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ ימּוִסיאֹות ׁשֶ    "ּבִ
  

ֲעִמיִדין אֹוָתּה "ְוִכי  ּמַ ֵני ׁשֶ ָלִכים עֹוְבִריןִמּפְ ַהּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִרין? " ּבְ    !מּוּתָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
   ָהִכי ָקָאַמר:

ֶדֶרְך ַא  ֶרְך זֹו ְוהֹוְלִכין ּבְ יִחין ּדֶ ָלִכים עֹוְבִרין, ּוְמָלִכים ַמּנִ ַהּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲעִמיִדין אֹוָתן ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ֶחֶרת.  ִמּפְ
   

  

  רש"י
. ואין ומהלכין בדרך אחרת

חוששין להן הלכך לאו משמשי 
    עבודת כוכבים חשיבי:
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י ֲאָתא  אּכִ ִגיָמא. עּוּלָ יָמָסא ּפְ   , ָיֵתיב ַאּבִ

  
אלְ  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה     :עּוּלָ

מּוֵאלוּ  ַרבְוָהא  ם ָאסּור!  ׁשְ ְפּגַ ּנִ ימּוס ׁשֶ ְרַוְייהּו: ּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
י ֲעבֹוָד  ָבִרים ָהֵני ִמיּלֵ ָאַמר: ֵאין עֹוְבִדים ִלׁשְ ָבִרים, ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָתא ְלִמְפַלח ִלׁשְ יּה ִמּלְ ִזיָלא ּבֵ   ה ָזָרה, ּדְ

ת ֵליּה!    ֲאָבל ַהאי לֹא ִאיְכּפַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
מּוֵאל ּוָמְלִאיַנן ַעְייִנין.  ַרב ּוׁשְ   ַמאן ָיֵהיב ָלן ֵמַעְפָרא ּדְ

י יֹוָחָנןָהא  ְפ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ּנִ ימּוס ׁשֶ ְרַוְייהּו: ּבִ ָאְמִרי ּתַ ר. ּדְ ם מּותָּ   ּגַ
ָאַמר י ֲעבֹוָדה ָזָרה :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָבִרים, ָהֵני ִמיּלֵ ָתא ְלַבּטּוָלּה,  ,עֹוְבִדין ִלׁשְ יּה ִמיּלְ ְפַלָחּה ִזיָלא ּבֵ ֵכיָון ּדִ   ּדְ

ימּוס ַאֲחִריָנא.  ְקִלי ְלַהאי ּוַמְייתּו ּבִ   ֲאָבל ָהֵני ׁשָ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָח ּדְ ּתַ   ָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש: ַרּבִ
ם " ְפּגַ ּנִ ימּוס ׁשֶ ר,  -ּבִ   מּותָּ

ם  ְפּגַ ּנִ ַח ׁשֶ    ,ָאסּור   –ִמְזּבֵ
ֵתץ רּוּבוֹ  ִיּנָ   . "ַעד ׁשֶ

  
ֵמי  ימּוס"ֵהיִכי ּדָ    ?"ּבִ
ֵמי  ַח "ֵהיִכי ּדָ   ? "ִמְזּבֵ

  
ר ִאיִדיָאַמר  י ַיֲעקב ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ימּוס"   ת, ֶאֶבן ַאַח  - "ּבִ
ַח " ה.   - "ִמְזּבֵ   ֲאָבִנים ַהְרּבֵ
  

הָאַמר    נד,א   : ִחְזִקּיָ
  ַמאי ְקָרא? 

ִנים" ִרים ְוַחּמָ צֹות לֹא ָיֻקמּו ֲאׁשֵ יר ְמֻנּפָ ַאְבֵני ּגִ ַח ּכְ ל ַאְבֵני ִמְזּבֵ ׁשּומֹו ּכָ   , (ישעיהו כז, ט) 330"ּבְ
צֹות לֹא ְיקּומּון ֲאׁשֵ  יר ְמנּוּפָ ַאְבֵני ּגִ א ּכְ ִנים,ִאי ִאיּכָ   ִרים ְוַחּמָ

  ָיקּומּו.   -ִאי ָלאו 
        
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַאְבֵני ִגר ְמֻנּפָ  330 ַח ּכְ ל ַאְבֵני ִמְזּבֵ ׂשּומֹו ּכָ אתֹו ּבְ ִרי ָהִסר ַחּטָ ל ּפְ ר ֲעֹון ַיֲעקֹב ְוֶזה ּכָ זֹאת ְיֻכּפַ ִניםצֹות לֹ ָלֵכן ּבְ ִרים ְוַחּמָ   א ָיֻקמּו ֲאׁשֵ

  רש"י
. לעובד כוכבים לא איכפת ליה

חזי למושב אי נשבר דאכתי 
   עבודת כוכבים:

. בימוס מאחר שנפגם שקלי האי
ושדו ליה לבראי ומייתי 

   אחרינא:
. שמקריבין עליו זבח מזבח

   לעבודת כוכבים:
. מנא ידוע היכי דמי בימוס וכו'

לן הי הוה בימוס למושב והי הוה 
מזבח שמקריבין עליו דנפרוש 

  מיניה:
. דמזבח הוי אבנים מאי קרא

   שינתץ רובו: הרבה ואיסורו עד
   . כפור גרושל''א:גיר

   . שוב לא יקריבו עליו:לא יקומו
    . דלא ניתצו יקומו:ואי לאו
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ָנא:    ּתָ

ּלֹו "   ָאסּור,  -ֶנֱעַבד ׁשֶ
ל ֲחֵבירֹו  ר –ְוׁשֶ   . "מּותָּ

  
  ּוְרִמיְנִהי: 

  ֵאיֶזהּו ֶנֱעַבד? "
ָרצֹון אֹוֶנס ּוֵבין ּבְ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ׁשֹוֵגג ּוֵבין ּבְ ין ּבְ עֹוְבִדים אֹותֹו ּבֵ ל ׁשֶ   ,"ּכָ

גֹון ַהאי א ֵמי? ָלאו ּכְ ֲחָוה ָלּה?! ּדְ ֹוֶנס ֵהיִכי ּדָ תַּ ֱהַמת ֲחֵבירֹו ְוִהׁשְ   ָאַנס ּבֶ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
   !לֹא

יֵדיּה  ֲחָוה ִלְבֶהְמּתֹו ּדִ ּתַ ֲאָנסּוהּו ּגֹוִים ְוִהׁשְ גֹון ׁשֶ    .ּכְ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבִ
ָטֵריּה,    אֹוֶנס ַרֲחָמָנא ּפְ

ְכִת  ה ָדָבר"יב: ּדִ ֲעָרה לֹא ַתֲעׂשֶ   ! (דברים כב, כו) 331"ְוַלּנַ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ְכַלל ַהּכֹ     ,(שמות כ, ה) 332"לֹא ָתָעְבֵדם"ל, ָהיּו ּבִ

תּוב:  ַרט ְלָך ַהּכָ ּפָ ֶהם"ּוְכׁשֶ ֶהם (ויקרא יח, ה) 333"ָוַחי ּבָ מּות ּבָ ּיָ   ָיָצא אֹוֶנס,  ,ְולֹא ׁשֶ
ַתב ַרֲחָמָנא י": ַוֲהַדר ּכְ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ אֹוֶנס כב, לב) ויקרא( 334"ְולֹא ְתַחּלְ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ִצְנָעא,    ָהא ּבְ

ַפְרֶהְסָיא    .ְוָהא ּבְ
  

ַנןָאְמרּו ֵליּה    , ָרָבאלְ  ַרּבָ
יָעא ָלְך:  ְמַסּיְ ְנָיא ּדִ   ּתַ

ָמד, ַאף ַעל ּפִ " ְ ַעת ַהׁשּ ׁשְ ל ּגֹוִים ּבִ ימּוִסיאֹות ׁשֶ ְטלוּ ּבִ ימּוִסיאֹות לֹא ּבָ ֵטל אֹוָתן ּבִ ָמד ּבָ ְ ַהׁשּ    ."י ׁשֶ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
יָען  ַסּיְ ּום ָהא לֹא ּתְ   ִאי ִמׁשּ

ָרצֹון.  ד ֲהָוה ּוְפַלח ָלּה ּבְ ָרֵאל ְמׁשּוּמָ   ֵאיַמר: ִיׂשְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יָמא   ֵאיַמר,  ,ָלא ּתֵ

ד ֲהָוה ָרֵאל ְמׁשּוּמָ אי ִיׂשְ א ַוּדַ ָרצֹון.  ֶאּלָ   ּוְפַלח ָלּה ּבְ
  

ה    :ָאַמר ִחְזִקּיָ
ְך ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַיִין ַעל ַקְרֶניָה.  יּסֵ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ר ַאֲהָבהַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ְרָייה!  ָעְלָמא הּוא, ְוׁשָ ימּוס ּבְ   ַהאי ֶנֱעַבד הּוא? ַהאי ּבִ
  

א ָאַמר  ר ַאֲהָבהֶאּלָ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
גוֹ  ין ַקְרֶניָה. ּכְ ְך ָלּה ַיִין ּבֵ יּסֵ ּנִ   ן ׁשֶ

ה ּה ַמֲעׂשֶ ֲעַבד ּבָ   .ּדַ
  

ֲאָתא  אְוִכי ָהא ּדַ י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ   : ַרּבִ
ֲחֶוה ִלְבֶהַמת ֲחֵבירֹו  ּתַ ׁשְ ָאְמרּו ַהּמִ י ׁשֶ   לֹא ֲאָסָרּה,  -ַאף ַעל ּפִ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ן ַהּדָ  331 ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ּכֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ֲעָרה ֵחְטא ָמֶות ּכִ ה ָדָבר ֵאין ַלּנַ ֲעָרה לֹא ַתֲעׂשֶ הְוַלּנַ   ָבר ַהּזֶ
י ָאנִֹכי  332 ֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ּכִ תַּ א ּפֵֹק  ה'לֹא ִתׁשְ ִעים ְלׂשְֹנָאיֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקּנָ ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים ַעל ׁשִ   ד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ּבָ
ֶהם ֲאִני  333 ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרתֶּ   ה'ּוׁשְ
ָרֵאל ֲאִני  334 ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ תִּ ׁשְ י ְוִנְקּדַ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ֶכם 'הְולֹא ְתַחלְּ ׁשְ   ְמַקּדִ

  רש"י
. בבעלי חיים הנאסר נעבד

   לגבוה:
. היה כשהשתחוה לו אם שלו

   אסור אם לאו אינו נאסר לגבוה:
. חדא הוה אלא תנא מזיד ורצון

   רצון אצל אונס:
   . בין אונס בין רצון:הכל היו

. לא תחללו והאי בפרהסיא
דקתני אונס אסור בפרהסיא: 
שעת גזרה פרהסיא הוא ואונס 

   הוא:
. דא''א בכל ודאי ישראל מומר

העובדין שלא יהא בהן אחד 
מומר אחרי שרואה את ישראל 
ידם מטה נוטה לבו לעבודת 

   כוכבים:
. לעולם אונס דקתני חזקיה אמר

שאנס בהמת חבירו ואפילו הכי 
אהדדי דהא דתני לא תרמינהו 

אסור כגון שניסך לעבודת 
כוכבים בין קרניה של בהמת 
חברו דעביד מעשה והא ודאי 

   מיתסרא כדיליף לקמן (ע''ב):
. בתמיהה נעבד והאי נעבד הואי

לא קרי אלא שעשה את הבהמה 
   עצמה עבודת כוכבים:

. שויוה והאי בימוס בעלמא
ובעלי חיים לא מיתסרי משום 

   ם:משמשי עבודת כוכבי
. שעשה עבודת כגון שניסך לה

כוכבים ועשה בה מעשה אבל 
בהשתחואה או עבודה אחרת 
דלאו בגופה לא מיתסר דבר 

   שאינו שלו:
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ה  ּה ַמֲעׂשֶ ה ּבָ   ֲאָסָרּה.  -ָעׂשָ
  

  :ָמןַרב ַנְח ָאַמר ְלהּו 
ָבֶבל,  ַמֲעִתיְך ּבְ ָמּה ַרב הּוָנא ִלׁשְ ְרּגְ ָבר ּתִ א: ּכְ   ּפּוקּו ְוִאְמרּו ֵליּה ְלעּוּלָ

ְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ  ֱהַמת ֲחֵבירֹו ְרבּוָצה ּבִ   : ָהְיָתה ּבֶ
ּה ִסיָמן ֶאָחד  ַחט ּבָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ   .ֲאָסָרּה  –ּכֵ

  
  ? "ֲאָסָרּה "ּדְ ְמָנא ָלן 

אֵני ּכֹ  - ֲהִניםִאיֵליָמא ִמּכֹ  ֵני ֵדָעה ִניְנהּו! ּדִ ֲהִנים, ְוִדְלָמא ׁשָ   ּבְ
  

ַח  א ֵמַאְבֵני ִמְזּבֵ א!   - ְוֶאּלָ ּפָ ַרב ּפַ   ְוִדְלָמא ּכְ
  

ִלים,    נד,ב א ִמּכֵ   ְוֶאּלָ
ְכִתיב:  ַמְלכּותוֹ ּדִ ֶלְך ָאָחז ּבְ ר ִהְזִניַח ַהּמֶ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ    ,"ְוֵאת ּכָ

ַמֲע  נּו"ּבְ ׁשְ   (דברי הימים ב כט, יט),  335לֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקּדָ
ָנְזנּום,  - "ֵהַכּנּו"  :ְוָאַמר ָמר ּגְ   ׁשֶ

נּו" ׁשְ יֶהן.  - "ְוִהְקּדָ ְחּתֵ נּו ֲאֵחִרים ּתַ ׁשְ ִהְקּדַ   ׁשֶ
  

ּלוֹ  :ְוָהא ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ   !ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ
  

ה הּו ַמֲעׂשֶ ֲעַבד ּבְ יָון ּדַ א ּכֵ רּו ְלהוּ ִא  ,ֶאּלָ ּסְ    ,יּתַ
ה, ֲאָסָרּה.   ,ָהָכא ַנִמי ּה ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ָעׂשָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ם ִלְפֵני ִמזְ  335 נּו ְוִהּנָ ׁשְ ַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקּדָ ַמְלכּותֹו ּבְ ֶלְך ָאָחז ּבְ ר ִהְזִניַח ַהּמֶ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ ח ְוֵאת ּכָ   ה'ּבַ

  רש"י
   . לעבודת כוכבים:סימן אחד

. שאנסום מלכי אי נימא מכהנים
ישראל לעשות כומרים לעבודת 
כוכבים וכתיב ולא יגשו אלי 

   (עוד) לכהן לי (יחזקאל מד):
    . וקנסא הוא:ני דעה נינהודב

. שגנזום מלכי בית מאבני מזבח
חשמונאי משום דשיקצום מלכי 
יון לעבודת כוכבים ואע''ג 
דהקדש הוו ולא יכול העובד 
כוכבים לאסרן אפ''ה כיון דעבוד 

   מעשה אסרינהו רבנן:
. דאמר קרא אשכחו דלמא כר''פ

ודרוש שיצאו לחולין וקנאום 
  ן:העובדי כוכבים ויכלו לאסר

. של בית המקדש ואלא מכלים
   שהזניחם אחז:

. גזרו עליהם חזקיה איתסרו להו
וסיעתו איסור עולם אף להדיוט 
דקתני גנזום ולא אמרינן ליפרקו 

    וליפקו לחולין:
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י ֲאָתא  יִמיּכִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּדִ   : ַרּבִ

ֲחֶוה ְלַקְרַקע עֹוָלם לֹא ֲאָסָרּה,  ּתַ ׁשְ ָאְמרּו ַהּמִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
יִחין ּוְמָערֹות  ּה ּבֹורֹות ׁשִ   ָרּה. ֲאָס  -ָחַפר ּבָ

  
י ֲאָתא  ר ְיהּוָדהּכִ מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרּבִ

ים לֹא ֲאָסָרן,  ֲחֶוה ְלַבֲעֵלי ַחּיִ ּתַ ׁשְ ָאְמרּו ַהּמִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ָאן ֲחִליִפין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה   ֲאָסָרן.  - ֲעׂשָ

  
י ֲאָתא    ָאַמר:  ָרִביןּכִ

ָמֵעאל ּבַ  י ִיׁשְ ּה ַרּבִ ִליגּו ּבָ ַנן ּפְ י יֹוֵסי ְוַרּבָ   ר ַרּבִ
  ֲאסּוִרין,  -ֲחִליִפין   ַחד ָאַמר:

ִרין;  -ֲחִליֵפי ֲחִליִפין    מּוּתָ
  ְוַחד ָאַמר: ֲאִפיּלּו ֲחִליֵפי ֲחִליִפין ַנִמי ֲאסּוִרין. 

  
ָאַמר: ֲחִליֵפי ֲחִליִפין ֲאסּוִרין?  ַמאן ּדְ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
מֹ ָאַמר ְקָרא  מֹוהּו.  - (דברים ז, כו) 336הּו""ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ ּנּו ֲהֵרי הּוא ּכָ ה ִמּמֶ ה ְמַהּיֶ ַאּתָ ל ׁשֶ   ּכָ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
  הּוא ְולֹא ֲחִליֵפי ֲחִליִפין.  - (דברים ז, כו) "הּוא"ָאַמר ְקָרא: 

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ֶרם,  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהּכֶ   ַההּוא ִמיּבָ

ִאם ְמָכָרן ְוִק  ְדֵמיֶהן ׁשֶ ׁש ּבִ ת.  -יּדֵ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ֶרם ָלא ְצִריִכי ִמיעּוָטא,    ָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהּכֶ
ֶאָחד,  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִביִעית ׁשְ ָהְוָיא ְלהּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוׁשְ   ּדְ

ִדין ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ    .ְוָכל ׁשְ
  

   ?ָזָרה ֲעבֹוָדה
  

ֲאָמַרן    .ָהא ּדַ
  

ִביִעית    ?ׁשְ
  

ְכִתיב:  ְהֶיה ָלֶכם"ּדִ י יֹוֵבל הּוא קֶדׁש ּתִ   ,(ויקרא כה, יב) 337"ּכִ
ָמיו ְוָאסּור, ַמה ּקֹ    ֶדׁש ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ

ֶמיָה ַוֲאסּוָרה ִביִעית ּתֹוֶפֶסת ֶאת ּדָ    .ַאף ׁשְ
  

ָמיו ְויֹוֵצא ְלחוּ ִאי: ַמה ּקֹ  ין, ֶדׁש ּתֹוֵפס ֶאת ּדָ   ּלִ
ין!  ֶמיָה ְויֹוְצָאה ְלחּוּלִ ִביִעית ּתֹוֶפֶסת ֶאת ּדָ   ַאף ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְהֶיה"ּתַ ֵהא,  (ויקרא כה, יב) "ּתִ ֲהָוָייָתּה ּתְ   ּבַ
יַצד?     ָהא ּכֵ

ִביִעית  ְ ׁשּ ֲעִרין ּבַ ר ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִמְתּבָ ׂשָ ִביִעית ּבָ ֵפירֹות ׁשְ   ָלַקח ּבְ
גִ  ר ּדָ ׂשָ ּבָ ִגים ִנְכַנס ַיִין, ָלַקח ּבַ ִגים ַיִין ָיְצאּו ּדָ ּדָ ִגים, ּבַ ר ִנְכְנסּו ּדָ ׂשָ   ים ָיָצא ּבָ

ֶמן,  ֶמן ָיָצא ַיִין ְוִנְכַנס ׁשֶ ִין ׁשֶ ּיַ   ּבַ
יַצד?    ָהא ּכֵ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַתֲעֶבנּ  336 ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ  ּו ּכִ
בּוָאָתּה  337 ֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת תְּ ָ ְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהׂשּ י יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש תִּ   ּכִ

  רש"י
. של בית המקדש ואלא מכלים

   שהזניחם אחז:
. גזרו עליהם חזקיה איתסרו להו

וסיעתו איסור עולם אף להדיוט 
ם ולא אמרינן ליפרקו דקתני גנזו

   וליפקו לחולין:
. לעבודת כוכבים חפר בו בורות

   אסרה אף להדיוט:
   . להדיוט אפי' הן שלו:לא אסרן

. החליפן בעבודת כוכבים חליפין
שהיתה לו עבודת כוכבים 
והחליפה לעובד כוכבים 

   בבהמתו:
   . כי חרם הוא:הוא

. והכי משמע הוא למעוטי ערלה
כל  תופס את דמיו כדאמרן

שאתה מהיה אבל ערלה היא 
אסורה בכל מקום שהיא אבל 
דמיה אינה תופסת לאסרן ואם 
מכרן וקידש בדמיהן מקודשת 
דלא מיתפסי באיסורא וממונא 
הוא אע''ג דאיהו אסור 
לאתהנויי מינייהו מיהו ההיא 
הנאה מטיא לה על ידי ערלה 
אבל איהי לא מערלה קא מטיא 
ליה ודוקא קידושי אשה אבל 

   נויי מינייהו מדרבנן אסור:איתה
. לתפוס שני כתובין הבאין כאחד

דמיהן באיסורן אע''פ שהן 
   אסורין בכ''מ שהן:

   . והיית חרם כמוהו:הא דאמרן
. דכתיב קדש תופס את דמיו

   ופדה בערכך:
. נאכלין קודם הביעור מתבערין

קודם שיכלה לחיה מן השדה 
   אותו המין שמכר:

לי האי . דכויצא בשר ונכנס דגים
   לא תפיס:
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ִביִעית, ּוְפִרי ַעְצמֹו ָאסּור.  ְ ׁשּ ס ּבַ   ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ִנְתּפָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵני ְכתּוִבין ִדין,  ָקָסַבר: ׁשְ ֶאָחד ְמַלּמְ ִאין ּכְ   ַהּבָ
  ְלַמעּוִטיְנהּו.   "הּוא"ְוִאיְצְטִריְך 

   
  
  

  רש"י
. פרי של שביעית ופרי עצמו

    שמכר ראשון:
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ָנה    ִמׁשְ

רֹוִמי:  ֵקִנים ּבְ ֲאלּו ֶאת ַהּזְ   ׁשָ
ָלּה?  ה ֵאינֹו ְמַבטְּ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָלּמָ   ִאם ֵאין ְרצֹונֹו ּבַ

ֵאין צֹוֶרְך ָל  לֹו, ָאְמרּו ָלֶהן: ִאיּלּו ְלָדָבר ׁשֶ   עֹוָלם ּבֹו ָהיּו עֹוְבִדין ָהָיה ְמַבטְּ
לֹות,  ּזָ ָבָנה ְוַלּכֹוָכִבים ְוַלּמַ ה ְוַלּלְ   ֲהֵרי ֵהן עֹוְבִדין ַלַחּמָ

ֹוִטים?  ֵני ַהׁשּ ד עֹוָלמֹו ִמּפְ   ְיַאּבֵ
צּ  ָבר ׁשֶ יַח ּדָ ֵאין צֹוֶרְך ָלעֹוָלם ּבֹו, ְוַיּנִ ָבר ׁשֶ ד ּדָ ן, ְיַאּבֵ   ֹוֶרְך ָהעֹוָלם ּבֹו! ָאְמרּו ָלֶהן: ִאם ּכֵ

ל ֵאּלּו,   ָאְמרּו ָלֶהן: ַאף ָאנּו ַמֲחִזיִקין ְיֵדי עֹוְבֵדיֶהן ׁשֶ
ְטלּו.   ֲהֵרי ֵהן לֹא ּבָ ֵהן ֱאלֹוהֹות, ׁשֶ ְדעּו ׁשֶ אֹוְמִרים: תֵּ   ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ

ַנן  נּו ַרּבָ   ּתָ
רֹוִמי: " ֵקִנים ּבְ ֲאלּו ִפלֹוסֹוִפין ֶאת ַהּזְ   ׁשָ

ָלּה?  ִאם ֱאלֵֹהיֶכם ֵני ָמה ֵאינֹו ְמַבטְּ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמּפְ   ֵאין ְרצֹונֹו ּבַ
ָלּה.  ֵאין ָהעֹוָלם צֹוֶרְך לֹו ָהיּו עֹוְבִדין ֲהֵרי הּוא ְמַבטְּ   ָאְמרּו ָלֶהם: ִאיּלּו ְלָדָבר ׁשֶ

ד עֹוָל  לֹות, ְיַאּבֵ ּזָ ָבָנה ְוַלּכֹוָכִבים ְוַלּמַ ה ְוַלּלְ ֹוִטים? ֲהֵרי ֵהן עֹוְבִדין ַלַחּמָ ֵני ַהׁשּ   ם ִמּפְ
ין.  ן ֶאת ַהּדִ ְלְקלּו ֲעִתיִדין ִליתֵּ ּקִ ִמְנָהגֹו נֹוֵהג, ְוׁשֹוִטים ׁשֶ א עֹוָלם ּכְ   ֶאּלָ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ְצַמח,  ּלא תִּ ין הּוא ׁשֶ ְרַקע ּדִ ּקַ ים ְוָהַלְך ּוְזָרָעּה ּבַ ל ִחטִּ ַזל ְסָאה ׁשֶ ּגָ   ֲהֵרי ׁשֶ

ִמְנָהגֹו נ א עֹוָלם ּכְ   ֹוֵהג ְוהֹוֵלְך, ֶאּלָ
ין.  ן ֶאת ַהּדִ ְלְקלּו ֲעִתיִדין ִליתֵּ ּקִ   ְוׁשֹוִטים ׁשֶ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ר,  ְתַעּבֵ ּלא תִּ ין הּוא ׁשֶ ת ֲחֵבירֹו ּדִ א ַעל ֵאׁשֶ ּבָ   ֲהֵרי ׁשֶ

ִמְנָהגֹו נֹוֵהג ְוהֹוֵלְך,  א עֹוָלם ּכְ   ֶאּלָ
ין ן ֶאת ַהּדִ ְלְקלּו ֲעִתיִדין ִליתֵּ ּקִ   . "ְוׁשֹוִטים ׁשֶ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו 

י,  י ּפּוְמּבִ ּלִ ין ֶסַלע ׁשֶ עֹוׂשִ ִעים ׁשֶ ין ָלְרׁשָ ּיָ רּוְך הּוא: לֹא ּדַ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ְרִחי.  ַעל ּכָ יִמין אֹוִתי ּבְ ַמְטִריִחין אֹוִתי ּוַמְחּתִ א ׁשֶ   ֶאּלָ

  
ַאל ִפלֹוסֹפֹוס ֶאָחד ֶאת  ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ    :ַרּבָ

תֹוַרְתֶכם:  תּוב ּבְ י ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאׁש אֹ ּכָ א"כְֹ "ּכִ   , (דברים ד, כד) ָלּה הּוא ֵאל ַקּנָ
ּה?  א ּבָ עֹוְבֶדיָה, ְוֵאין ִמְתַקּנֵ א ּבְ ֵני ָמה ִמְתַקּנֵ   ִמּפְ

ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר לֹו: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ן  ָהָיה לֹו ּבֵ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ   ֶאָחד, ְלֶמֶלְך ּבָ

ם ָאִביו,  ם ַעל ׁשֵ ֶלב ְוֶהֱעָלה לֹו ׁשֵ ל לֹו ֶאת ַהּכֶ ּדֵ ן ָהָיה ְמּגַ   ְואֹותֹו ַהּבֵ
א",  ֶלב ַאּבָ י ּכֶ ַחּיֵ ע אֹוֵמר: "ּבְ ּבָ הּוא ִנׁשְ   ּוְכׁשֶ

ֶלְך, ַעל ִמי הּוא ּכֹוֵעס ַמע ַהּמֶ ָ ׁשּ ׁשֶ    ?ּכְ
ן הּוא ּכֹוֵעס ֶלב הּוא ּכֹוֵעס?  ,ַעל ַהּבֵ   אֹו ַעל ַהּכֶ

ן הּוא ּכֹוֵעס.    ֱהֵוי אֹוֵמר: ַעל ַהּבֵ
ֶלב'ָאַמר לֹו:  ׁש!  'ּכֶ ּה ַמּמָ ה קֹוֵרא אֹוָתּה? ַוֲהלֹא ֵיׁש ּבָ   ַאּתָ

  ָאַמר לֹו: ּוָמה ָרִאיָת? 
ּה,  ל ָהִעיר ּכּוּלָ ְרָפה ּכָ ִעיֵרנּו, ְוִנׂשְ ֵליָקה ּבְ ַעם ַאַחת ָנְפָלה ּדְ   ָאַמר לֹו: ּפַ

ית ֲעבֹוָדה  ַרף! ְואֹותֹו ּבֵ   ָזָרה לֹא ִנׂשְ
ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר לֹו: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ

ְרָחה ָעָליו ְמִדיָנה,  ּסָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ   ְלֶמֶלְך ּבָ
ה?  ִתים הּוא עֹוׂשֶ ה אֹו ִעם ַהּמֵ ים הּוא עֹוׂשֶ ה ִמְלָחָמה, ִעם ַהַחּיִ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ   ּכְ

ים הּוא  ה. ֱהֵוי אֹוֵמר: ִעם ַהַחּיִ   עֹוׂשֶ
ֶלב'ָאַמר לֹו:  ה קֹוֵרא אֹוָתּה,  'ּכֶ ה ִמן ָהעֹוָלם!  'ֵמת'ַאּתָ ֶדּנָ ן ְיַאּבְ ה קֹוֵרא אֹוָתּה, ִאם ּכֵ   ַאּתָ

ֵאין ָהעֹוָלם ָצִריְך לֹו ָהיּו עֹוְבִדין ָלּה,  ,ָאַמר לֹו: ִאיּלּו ְלָדָבר ׁשֶ   ֲהֵרי הּוא ְמַבּטְ
ָב  ה ְוַלּלְ ֵני ׁשֹוִטים?ֲהֵרי ֵהן עֹוְבִדין ַלַחּמָ ד עֹוָלמֹו ִמּפְ ָאיֹות, ְיַאּבֵ לֹות, ַלֲאִפיִקים ְוַלּגֵ ּזָ    !ָנה, ַלּכֹוָכִבים ְוַלּמַ

  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  
ֵני ָהֲאָדָמה ְנֻאם ה',    נה,א   "ָאסֹף ָאֵסף ּכל ֵמַעל ּפְ

  רש"י
  מתני' 

. של אלו אף אנו מחזיקין ידיהן
העובדין לחמה וללבנה אם היינו 
רואין ששאר עבודות כוכבים 
חריבות מעצמן ואלו קיימות 

   היינו מודים לאלו:
  גמ' 

   . חכמי האומות:פילוסופין
. רושם שעושים סלע שלי פומבי

שלי שאני רושם בו ובלע''ז 
ר לכל שכל קויי''ן עושין הפק

הרוצה לחתום בו יחתום בו 
כלומר שבאין על הערוה על כרחי 

   ומולידין:
. שאני אלא שמטריחין אותי

יוצר הוולד על כרחי ומולידין 
שהרי גזרה לפני שינהוג העולם 
כמנהגו ומיבעיא לי היכא 
איתמר דריש לקיש ובאיזה 
מקרא הוא דורש קבלה זו 
שהקב''ה קובל על כך ובתנחומא 

אותו פסוק צור ילדך דריש מ
   תשי וגו':
. מתקנא לנקום את אל קנא

   עובדיהם:
. מלחמה עם החיים הוא עושה

   ומכלה את ממונם:
  . אפיקי מוצאי מים:לאפיקים

. כלומר האכלה את אסוף אסף
   הכל בתמיה:



307       27272727סוגיה              ""ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל    ––––מסכת עבודה זרה פרק ד' מסכת עבודה זרה פרק ד' מסכת עבודה זרה פרק ד' מסכת עבודה זרה פרק ד' 

לֹות  ְכׁשֵ ם ְוַהּמַ ַמִים ּוְדֵגי ַהּיָ ָ ִעים"ָאֵסף ָאָדם ּוְבֵהָמה ָאֵסף עֹוף ַהׁשּ   , ג)-(צפניה א, ב וגו' 338ֶאת ָהְרׁשָ
ֵדם ִמן ָהעֹוָלם?  ֶהן ְיַאּבְ ִלים ּבָ ִעים ִנְכׁשָ ָהְרׁשָ ֵני ׁשֶ   ְוִכי ִמּפְ

ֵני ָהֲאָדָמה"ְוֲהלֹא ְלָאָדם ֵהן עֹוְבִדין,  י ֶאת ָהָאָדם ֵמַעל ּפְ   ?  ד)-(צפניה א, ג וגו' 339"ְוִהְכַרּתִ
  
  
  

ר ָצָבא ֶאת ס ׂשַ ַאל ַאְגִריּפָ ְמִליֵאל ׁשָ ן ּגַ   :ַרּבָ
תֹוַרְתֶכם:  ִתיב ּבְ א"ּכְ י ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאׁש אְכָלה הּוא ֵאל ַקּנָ   , (דברים ד, כד) "ּכִ

יר ָעׁשִ יר ּבְ ִגּבֹור ְוָעׁשִ ָחָכם, ְוִגּבֹור ּבְ א ָחָכם ּבְ א ֶאּלָ לּום ִמְתַקּנֵ    !ּכְ
ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר לֹו: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ

ּתֹו, ְלָא  ה ַעל ִאׁשְ ָ א ִאׁשּ ׂשָ ּנָ   ָדם ׁשֶ
ה  ּנָ ּה,  -ֲחׁשּוָבה ִמּמֶ ָאה ּבָ   ֵאין ִמְתַקּנְ
ה  ּנָ חּוָתה ִמּמֶ ּה.  -ּפְ ָאה ּבָ   ִמְתַקּנְ

  
י ֲעִקיָבאָאַמר ֵליּה זּוִנין לְ    : ַרּבִ

ָך ָיַדע  י ְוִלּבְ א, דּ ִלּבִ ׁשָ ּה ְמׁשָ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵלית ּבָ
ְב  ִדיְוָהא ָקָחֵזיַנן ּגַ ּמְ י ִמּצַ ִרי ְוָאתּו ּכִ ּבְ י ִמּתַ ָאְזִלי ּכִ    !ֵרי ּדְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר לֹו: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ֵעִדים,  ּלא ּבְ ֵני ִעירֹו ָהיּו ַמְפִקיִדין ֶאְצלֹו ׁשֶ ִעיר, ְוָכל ּבְ ָהָיה ּבָ   ְלָאָדם ֶנֱאָמן ׁשֶ

ֵעִדים. ּוָבא ָאָדם ֶאָחד ְוִהְפ    ִקיד לֹו ּבְ
ֵעִדים,  ּלא ּבְ ַכח ְוִהְפִקיד ֶאְצלֹו ׁשֶ ַעם ֶאָחד ׁשָ   ּפַ

ֶרּנוּ  ּתֹו: ּבֹוא ְוִנְכּפְ    .ָאְמָרה לֹו ִאׁשְ
ד ֶאת ֱאמּוָנֵתינוּ  הֹוֶגן, ָאנּו ְנַאּבֵ ּלא ּכְ ה ׁשֶ ֹוֶטה ֶזה ָעׂשָ ׁשּ ֵני ׁשֶ    ?!ָאַמר ָלּה: ְוִכי ִמּפְ

ְך ִיּסּוִרין, ּבְ  יִעין אֹוָתן: ַאף ּכָ ּבִ ִרין אֹוָתן ַעל ָהָאָדם, ַמׁשְ ּגְ ׁשַ ּמְ ָעה ׁשֶ   ׁשָ
לֹוִני,  יֹום ּפְ א ּבְ ְלכּו ֶאּלָ ּלא ּתֵ   ׁשֶ

לֹוִנית,  ָעה ּפְ לֹוִני ּוְבׁשָ יֹום ּפְ א ּבְ ְצאּו ֶאּלָ   ְולֹא ּתֵ
לֹוִני לֹוִני.  ,ְוַעל ְיֵדי ּפְ   ְוַעל ְיֵדי ַסם ּפְ

ן לָ  יַע ְזַמּנָ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּלא ֵנֵצא, ּכֵ ין הּוא ׁשֶ   ֵצאת, ָהַלְך ֶזה ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאְמרּו ִיּסּוִרין: ּדִ
בּוָעֵתנּו?  ד ׁשְ הֹוֶגן ָאנּו ְנַאּבֵ ּלא ּכְ ה ׁשֶ ֹוֶטה ֶזה עֹוׂשֶ ׁשּ ֵני ׁשֶ   ְוחֹוְזִרין ְואֹוְמִרים: ְוִכי ִמּפְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו    : ַרּבִ

ְכִתיב:     ?(דברים כח, נט) 340ֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים""וָ ַמאי ּדִ
בּוָעָתן ׁשְ ִליחּוָתן, ְוֶנֱאָמִנים ּבִ ׁשְ    .ָרִעים ּבִ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר ֵליּה    : ַרב ְיהּוָדהלְ  ָרָבא ּבַ

ַאְתִרין,  ית ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ א ּבֵ   ָהִאיּכָ
ִכי ִמְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמְטָרא, ִמְתֲחִזי ְלהּו ּבְ    ֶחְלָמא ַוֲאַמר ְלהּו : ּדְ

ְבָרא ְוָאֵתי ִמְטָרא!  ֲחטּו ָלּה ּגַ ְבָרא ְוַאְייֵתי ִמְטָרא, ׁשָ ֲחטּו ִלי ּגַ   ׁשַ
ָתא  ֵכיְבָנא, ָלא ֲאַמִרי ְלכּו ָהא ִמּלְ א, ִאי ָהֵוי ׁשָ ּתָ   ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ

ְכִתיב:  :ַרבָאַמר ּדְ  ר ָחַלק ה' ֱאלֶֹהיָך אָתם ְלָכל הָ ַמאי ּדִ ים""ֲאׁשֶ   ?  (דברים ד, יט) 341ַעּמִ
ֵדי ְלטֹוְרָדן ִמן ָהעֹוָלם ְדָבִרים, ּכְ ֶהֱחִליָקן ּבִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו 

ְכִתיב:  ן ֵחן"ַמאי ּדִ ִצים הּוא ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיּתֶ   ? (משלי ג, לד) "ִאם ַלּלֵ
א  ּמֵ א ִלּטַ   ּפֹוְתִחין לֹו,  -ּבָ

א  ֵהר ּבָ יִעין אֹותֹו.   -ִלּטַ   ְמַסּיְ
   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֵני ָהֲאָדָמה ְנֻאם  בבבב 338 ִעים ְוִהכְ 	גגגג. ה'ָאסֹף ָאֵסף ּכֹל ֵמַעל ּפְ לֹות ֶאת ָהְרׁשָ ְכׁשֵ ם ְוַהּמַ ַמִים ּוְדֵגי ַהּיָ ָ ֵני ָהֲאָדָמה ָאֵסף ָאָדם ּוְבֵהָמה ָאֵסף עֹוף ַהׁשּ י ֶאת ָהָאָדם ֵמַעל ּפְ ַרתִּ

  ה'ְנֻאם 
ַעל ֶאת ׁשֵ  339 ָאר ַהּבַ ה ֶאת ׁשְ קֹום ַהּזֶ י ִמן ַהּמָ ם ְוִהְכַרתִּ לִָ ֵבי ְירּוׁשָ ל יֹוׁשְ ָמִרים ִעם ַהּכֲֹהִניםְוָנִטיִתי ָיִדי ַעל ְיהּוָדה ְוַעל ּכָ   ם ַהּכְ
דֹלֹת ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִניםֶאת ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶע  ה'ְוִהְפָלא  340   ָך ַמּכֹות ּגְ
ַמִים ְונִ   341 ָ ֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצָבא ַהׁשּ ֶמׁש ְוֶאת ַהּיָ ֶ ַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהׁשּ ָ א ֵעיֶניָך ַהׁשּ ָ ׂשּ ר ָחַלק ּוֶפן תִּ ם ֲאׁשֶ ֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדתָּ תַּ ְחתָּ ְוִהׁשְ לֶֹהיָך אָֹתם ְלכֹל ֱא  ה'ּדַ

ָמִים ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ ים תַּ  ָהַעּמִ

  רש"י
אסף אדם ובהמה והמכשלות 

. כל דברים את הרשעים
   שהרשעים נכשלין בהן:

מיה . בתוהכרתי את האדם
    שהרי אף לאדם הן עובדין:

. עובד כוכבים אגריפס שר צבא
היה ממונה על ראשי גייסות 

   ובימי אגריפס המלך היה:
. אשתו אין מתקנאה בה

הראשונה אינה מקפדת [כל כך] 
לשנוא את בעלה [אבל אם 
פחותה ממנה מתקנאה ומקפדת 

   עליו לשנאתו]:
   . ישראל היה:זונין

. פסחים דאזלי כי מתברי
ולכין לעבודת כוכבים הה

שנתפרקו איבריהן מחמת חוליין 
   וחוזרין באיברין מצומדים:

. שמיסרים את רעים בשליחותן
   הגוף:

. מניחן שהחליקן בדברים
    לטעות:
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ָנה    ִמׁשְ

ּפּוַח.  ָידֹו ְונֹוֵתן ַלתַּ הּוא נֹוֵטל ּבְ י ׁשֶ ְכִרי, ַאף ַעל ּפִ עּוָטה ִמן ַהּנָ ת ּבְ   לֹוְקִחין ּגַ
ֵרד ַלּבֹור.  ּיֵ ה ֵיין ֶנֶסְך ַעד ׁשֶ   ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ

ּבֹור  ,ָיַרד ַלּבֹור ּבַ ֶ ר. ָאסּור, ְוַה  -ַמה ׁשּ ָאר מּותָּ ְ   ׁשּ
ת,    נה,ב ּגַ ְכִרי ּבַ   ֲאָבל לֹא ּבֹוְצִרין ִעּמֹו. ^ּדֹוְרִכין ִעם ַהּנָ

טּוְמָאה לֹא ּדֹוְרִכין ְולֹא ּבֹוְצִרין ִעּמֹו,  ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ
ת,  ת ּוְמִביִאין ִעּמֹו ִמן ַהּגַ   ֲאָבל מֹוִליִכין ִעּמֹו ָחִבּיֹות ַלּגַ

ין ְולֹא עֹוְרִכין ִעּמֹו, ַנְחּתֹום ׁשֶ  טּוְמָאה לֹא ָלׁשִ ה ּבְ   הּוא עֹוׂשֶ
ְלֵטר ת ַלּפַ    .ֲאָבל מֹוִליִכין ִעּמֹו ּפַ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ה ֵיין ֶנֶסְך.  ְך, עֹוׂשֶ ׁשֵ ִהְתִחיל ְלִהּמָ יָון ׁשֶ   ַיִין ּכֵ

  
ַנן    :ּתְ

ְכִרי, ְוַאף ַע " עּוָטה ִמן ַהּנָ ת ּבְ ּפּוַח לֹוְקִחים ּגַ ָידֹו ְוָנַתן ַלתַּ ַטל ּבְ ּנָ י ׁשֶ   ! "ל ּפִ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
קּוָקה ּוְמֵלָאה.  ַגת ּפְ   ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵרד ַלּבֹור" ּיֵ ה ֵיין ֶנֶסְך ַעד ׁשֶ   ! "ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ
  

קּוָקה ּוְמֵלָאה ,ָהָכא ַנִמי ַגת ּפְ    .ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
בּ " ּבַ ֶ רָיַרד ַלּבֹור, ַמה ׁשּ ָאר מּותָּ ְ   ! "ֹור ָאסּור ְוַהׁשּ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

ָנה ִראׁשֹוָנה,  ִמׁשְ אן ּבְ   ּכָ
ָנה ַאֲחרֹוָנה ִמׁשְ אן ּבְ   .ּכָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים בד"ד: "   ּבָ
ְכִרי  ת, ּבַ ֵאין ּבֹוְצִרין ִעם ַהּנָ    ַּגַ

ָאסּור ִלְגרֹום טּוְמָאה ַלחוּ  ָרֵאל; ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ין ׁשֶ   ּלִ
ָרֵאל    ,ְוֵאין ּדֹוְרִכין ִעם ִיׂשְ

טּוְמָאה,  ירֹוָתיו ּבְ ה ּפֵ עֹוׂשֶ   ׁשֶ
יַע ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ָאסּור ְלַסּיֵ   ,ׁשֶ

ת, ּגַ ְכִרי ּבַ יַנן  ֲאָבל ּדֹוְרִכים ִעם ַהּנָ    .ַרב הּוָנאְד לִ ְולֹא ָחְייׁשִ
  ְוָחְזרּו לֹוַמר דב"ד: 

ת,ֵאין  ּגַ ְכִרי ּבַ ּום  ּדֹוְרִכין ִעם ַהּנָ    .ַרב הּוָנאּדְ ִמׁשּ
ָרֵאל   נו,א    ,ְוֵאין ּבֹוְצִרין ִעם ִיׂשְ

טּוְמָאה,  ירֹוָתיו ּבְ ה ּפֵ עֹוׂשֶ   ׁשֶ
ֵאין ּדֹוְרִכין.  ן ׁשֶ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ

ת,  ּגַ ְכִרי ּבַ   ֲאָבל ּבֹוְצִרין ִעם ַהּנָ
ין  ר ִלְגרֹום טּוְמָאה ְלחּוּלִ ּמּותָּ ָרֵאלׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ   .  "ׁשֶ

        
        
        

  רש"י
  מתני' 

   . שבעטה ודרכה עובד כוכבים:גת בעוטה
. ענבים מתוך יין בעדשים של גת שהוא נוטל

   שקורין מיי''ש:
פת גל הענבים שתחת הקורה . אסיונותן לתפוח

קרי תפוח ובלע''ז ש''ק וקסבר תנא דידן לא הוי 
   יין נסך עד שירד לבור:

. אם נגע בו העובד כוכבים אחרי מה שבבור אסור
כן בור היו עושין לפני הגת והכלי נתון שם לקבל 
היין ויש שטחין הבור בסיד והיין משתמר בתוכו 

   ואינו מאבד טפה והוא בור סיד:
. ולא אמרינן ין עם העובד כוכבים בגתדורכ

משתכר באיסורי הנאה הוא דאפילו בשתיה סבר 
האי תנא דשרי כל זמן שלא ירד לבור ומשום 
גורם טומאה ליכא שמשעה שדרך בהן העובד 
כוכבים מעט נטמאו ומשום מסייע ידי עוברי 
  עבירה ליכא שהעובד כוכבים לא נצטווה על כך:

ין בגת טמאה וגורם . לפי שנותנאבל לא בוצרין
טומאה הוא שנתינתן לגת לשם דריכה הוא 
ודריכתן תטמאם וקודם דריכה ודאי לא מקבלי 
טומאה דסתמא לא הוכשרו והא דקיי''ל הבוצר 
לגת הוכשר היינו היכא דהוכשר ודאי וקסבר 

   אסור לגרום טומאה לחולין שבא''י:
. העושה פירותיו בטומאה עובר עבירה וישראל

צטווה על כך הלכך אפילו דורכן נמי הוא שהרי נ
אסור שדריכתן בעבירה בגת טמאה ודריכתן הוא 
עיקר טומאתן כשנעשין משקה הן טמאין ע''י 
הגת ואסור לסייע ידי עוברי עבירה אלא פורשין 
מהן כדי שלא ירגיל בכך אבל עובד כוכבים לאו 

   עובר עבירה הוא שלא נצטווה:
לגת ומביאין  . ריקניותאבל מוליכין עמו חביות

עמו חביות מלאות מן הגת דאין כאן עבירה 
דמאחר שנטמאו בגת מותר לתת היין בחביות 

   טמאות:
. שכל מעשה עריכה זו לא לשין ולא עורכין עמו

   בעבירה:
   . שאופה את הפת:לפלטר

  
  גמ' 

. שהגת עשויה במדרון ומשעה שהתחיל לימשך
   שהוא נמשך מצד העליון לצד התחתון קרוי יין:

. שפקקו הצינור ע''פ הבור שלא יכול לירד פקוקה
והיא היתה כולה מלאה ענבים ולא נמשך בה יין 

   ולא זז ממקומו אלא במקום שנסחט שם עומד:
. והא קתני עד שירד לבור אבל לנמשך לא ומקשין

   חיישינן:
. ואשמעינן בגת מלאה ה''נ בגת פקוקה ומלאה

ד היין אין בה משיכה עד שיטול פקק שלפניה ויר
   והיא משיכתו מיד:

. והא הכא דהתחיל לירד והרי והשאר מותר
   נמשך וקתני מה שבגת מותר:

   . סימנין הן:בד''ד דב''ד
. וה''ה לישראל אין בוצרין עם העובד כוכבים כו'

העושה פירותיו בטומאה ומוסיף עליו ישראל 
שאף אין דורכין עמו בצירה היא גרם טומאה 

   הגת טמאה:שהבוצרו מוליכו לגת ו
   . לעיל פרשתי:ידי עוברי עבירה

. דכיון דכבר אבל דורכין עם העובד כוכבים
נטמאו ועובד כוכבים לאו עובר עבירה הוא שלא 

   נצטווה שרי:
. למיסריה משום ולא חיישינן לדרב הונא

משתכר באיסורי הנאה משהתחיל לימשך דאינו 
  יין עד שירד לבור:

ום דגורם טומאה . משואין בוצרין עם ישראל כו'
הוא ואף ע''ג דסבירא לן השתא מותר לגרום 
טומאה לחולין כדקתני סיפא ה''מ דעובד כוכבים 
אבל דישראל טבולים הם לתרומה ואסור לגרום 
טומאה לתרומה דכתיב ואני הנה נתתי לך את 
משמרת תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר 
 וכ''ש שאין דורכין שדריכתן מטמאתן ומסייע ידי

  עוברי עבירה
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ֵרד ַלּבֹור"  ּיֵ ה ֵיין ֶנֶסְך ַעד ׁשֶ   . "ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ

  
  ְוָהַתְנָיא 

ה" ְקּפֶ ּיִ ֶ   ! "ַיִין ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא   :ָלא ַקׁשְ

י ֲעִקיָבא,  -ָהא    ַרּבִ
ַנן -ָהא     .ַרּבָ

  
ְתַנן    :ּדִ

   -ַיִין "
ֵרד ַלּבֹור,  ּיֵ ֶ   ִמׁשּ

  אֹוֵמר:  י ֲעִקיָבאַרּבִ 
ה ְקּפֶ ּיִ ֶ    ."ִמׁשּ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

  ?ָחִביתּדְ אֹו ִקיּפּוי  ,ּבֹורּדְ ִקיּפּוי 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה. " ְקּפֶ ּיִ ֶ   ַיִין ִמׁשּ
יּנֹור ת ָהֶעְליֹוָנה ּוִמן ַהּצִ ָפה, קֹוֵלט ִמן ַהּגַ ּקָ י ׁשֶ    ."ְוׁשֹוֶתה ,ַאף ַעל ּפִ

ַמע ִמינָּ    : ּה ׁשְ
   .ּבֹור ָקָאְמִריַנןּדְ ִקיּפּוי 

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ֵבי  ַרב ְזִבידְוָהָתֵני  ֲעָיאּדְ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
   :ַיִין"

ה,  ֵרד ַלּבֹור ְוִיְקּפֶ ּיֵ ֶ   ִמׁשּ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחִבּיֹות ֶלה ּבְ ׁשְ ּיִ ֶ   ! "ִמׁשּ
  

ְרָצּה ַנִמי ְלָהְך ַקַמְייָתא ָהִכי:    ּתַ
   :ַיִין

ה,  ֵרד ַלּבֹור ְוִיְקּפֶ ּיֵ ֶ   ִמׁשּ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ

ָחִבּיֹות.  ֶלה ּבְ ׁשְ ּיִ ֶ   ִמׁשּ
  

ָקָתֵני:  א ַמְתִניִתין ּדְ   ְוֶאּלָ
ֵרד ַלּבֹור" ּיֵ ה ֵיין ֶנֶסְך ַעד ׁשֶ    !"ֵאינֹו עֹוׂשֶ

ֵאי ִהיא?  ּנָ ָלָתא ּתַ   ֵליָמא ּתְ
  

   !לֹא
אֵני ַיִין ֶנֶסְך,    ׁשָ

ַאְחִמירוּ  ַנן ּדְ יה ַרּבָ    .ּבֵ
  

אֵני ֵליּה   נו,ב  ָלא ׁשָ    ,ּוְלָרָבא ּדְ
ֵאי ּנָ ְתָלָתא ּתַ    .מֹוִקים ֵליּה ּכִ

   
  

  רש"י
. הוי גמר מלאכה יין משיקפה

לענין מעשר ליאסר בו שתיית 
עראי. משיקפה לשון צף כמו 
קפא תהומא דמסכת סוכה (דף 
נג.) שצפין החרצנים על היין 

   כשהוא נח בבור:
. מה שבבור קולט ואע''פ שקפה

מן הגת העליונה ושותה שאותו 
שלא ירד לבור לא נגמר 

   מלאכתו:
. מקום דרך מרזב רמן הצנו

   המקלח היין לבור:
. ש''מ קיפוי דבור קאמר

מדקתני ואע''פ שקפה קולט מן 
הגת דאי בחביות מה ענינו אצל 

   גת:
 . במתני' דביאושעיא ַרִּבי  בדבי
   אושעיא: ַרִּבי 

. לשון השולה משישלה בחביות
דגים מן הים (חולין דף סג.) 
משישלה היין מן הבור להנתן 

מפרש בב''מ בחביות וכן 
בהשוכר את הפועלים (דף צב:) 
ולעיל קתני לרבנן משירד לבור 

   ולר''ע משיקפה:
אלא מתניתין דקתני עד שירד 

. הא ירד לבור אע''פ שלא לבור
   קיפה הוי יין:

. כי היכי דקתני לענין נסך נימא
ה''נ ס''ל לענין מעשר ופליג 

   אדרבנן ואדרבי עקיבא:
ר . תנא דידן סבתלתא תנאי היא

משירד לבור ולרבנן משיקפה 
   בבור ולר''ע משישלה:

. אבל במעשר שאני יין נסך כו'
  אי כרבנן אי כר''ע:

. ולרבא דלא שני ליה
מדאותבינא לעיל מעשר מיין 
נסך דמתניתין ושנייה רבא לא 
קשיא אלמא לא שני ליה דאי 
שני ליה לימא שאני יין נסך 
דאחמירו ביה רבנן על כרחך 

    תנאי:מוקי לה כתלתא 
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ּבֹור " ּבַ ֶ    ,ָאסּור –ַמה ׁשּ

ָאר  ְ ר -ְוַהׁשּ   . "מּותָּ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ּלֹ  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ת, לֹא ׁשָ ְרּגּוְתִני ַלּגַ   א ֶהֱחִזיר ּגַ

ת ָאסּורֲאָבל ֶהֱחִזיר גַּ     .ְרּגּוְתִני ַלּגַ
  

ָרא?  ּסְ ַמאי ָקא ִמיתַּ ְרּגּוְתִני ּגּוָפּה, ּבְ   ּגַ
  

ִנּצֹוק    .ּבְ
  

ּה ִנּצֹוק ִחיּבּור?  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

יא י ִחּיָ ְדָתֵני ַרּבִ    :ּכִ
ָחַסּתּו ְצלֹוִחיתוֹ " ּפְ   , "ׁשֶ

ָחַסּתּו ּבֹורוֹ  ּפְ    .ָהָכא ַנִמי ׁשֶ
   

  

  רש"י
. הוא סל גדול שקשור גרגותני

בצנור והיין יורד מן הצנור לתוכו 
ומתוכו לבור כדי לסנן היין מזגין 

   וחרצנין:
   . אף מה שבגת:אסור
. קילוח היורד מגרגותני בנצוק

לבור ומחבר הגרגותני ליין נסך 
   שבבור:

. ולקמן ש''מ נצוק חיבור
בהשוכר את הפועל (דף עב:) 

   פליגי בה:
. לקמן שפחסתו צלוחיתו

   בהשוכר (שם):
. שנתמלא הבור שפחסתו בורו

עד שהגיע היין וטפח בשולי 
הגרגותני כמו פחסה בפניה דכל 

    הצלמים (לעיל מב.):



311       31313131סוגיה              ""ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל    ––––מסכת עבודה זרה פרק ד' מסכת עבודה זרה פרק ד' מסכת עבודה זרה פרק ד' מסכת עבודה זרה פרק ד' 

        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נו , ב נו , ב נו , ב נו , ב  . . . . 31313131
ֵני ַההּוא ית ׁשְ ׁשִ ְתָנא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ    .ְינּוָקא ּדִ

ת?  ּגַ ְכִרי ּבַ יּה: ַמהּו ִלְדרֹוְך ִעם ַהּנָ עּו ִמיּנֵ   ּבְ
ת"ָאַמר ְלהּו:  ּגַ ְכִרי ּבַ   . "ּדֹוְרִכין ִעם ַהּנָ

יֵדיּה!  ְך ּבִ   ְוָהא ָקא ְמַנּסֵ
ָצֵייְרָנא ְלהּו ִליֵדיּה.    ּדְ

ֶרֶגל!  ְך ּבָ   ְוָהא ָקא ְמַנּסֵ
ֵמיּה ִניּסּוְך. ּדְ ִניּסּוְך    ֶרֶגל ָלא ׁשְ

  
  

ָעא,  ְנַהְרּדְ ֲהָוה ּבִ   ַההּוא עּוְבָדא ּדַ
ָרֵאל ְוגֹוי ְלַההּוא ַחְמָרא,  ָדׁשּו ִיׂשְ   ּדְ

ְהֵייּה  מּוֵאלְוׁשָ ָלָתא ִריְגֵלי ׁשְ   .ּתְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָקָסַבר:    נז,א ּום ּדְ ְחָנא ּתַ ^ִאיֵליָמא ִמׁשּ ּכַ ִאי ַמׁשְ ֲהָנָאה. ּדְ י ָנָתן, אֹוְסִריֵניּה ֲאִפיּלּו ּבַ ַרּבִ ָאַסר ּכְ א ּדְ   ּנָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵכר, " ֶרֶגל ִיּמָ ין ּבָ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ   ְמָדדֹו ּבֵ

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ד  ּיָ ֶרֶגל  -ּבַ ר -ָאסּור, ּבָ   . "מּותָּ

ֶרֶגל ִמי ָאַמר? ּדַ ֵאיַמר  ד, ּבָ ּיָ י ָנָתן ּבַ   ָאַמר ַרּבִ
  

  א: ֶאלָּ 
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ֵרי ּכְ ׁשָ א ּדְ ּנָ ְחָנא ּתַ ּכַ ִאי ַמׁשְ יה.  - ּדְ ִתּיָ ׁשְ ְרֵייּה ֲאִפיּלּו ּבִ   ִאיׁשְ

  
יָרם,  ּבִ ֲהָוה ּבְ א ּדַ   ַההּוא עּוְבּדָ

ִדיְקָלא ְוַאְייֵתי לּוִליָבא,  ֲהָוה ָקא ָסֵליק ּבְ ַההּוא ּגֹוי ּדַ   ּדְ
ּה  ראׁשָ ָקא ָנֵחית ָנַגע ּבְ ֲהֵדי ּדְ וָנה,  ּבַ ַכּוָ ּלא ּבְ ַחְמָרא ׁשֶ לּוִליָבא ּבְ   ּדְ

ְרֵייּה    ְלַזּבּוֵניּה ְלגֹוִים.  ַרבׁשַ
  

ֲהָנאָאְמרּו ֵליּה    , ַרבלְ  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ּכָ
ה ֵיין ֶנֶסְך! ּדַ ְוָהא ָמר הּוא  ן יֹומֹו הּוא עֹוׂשֶ ינֹוק ּבֶ   ָאַמר: ּתִ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ִת  ׁשְ ֲאַמִרי ֲאָנא ּבִ ֲהָנָאה ִמי ֲאַמִרי?ֵאימּור ּדַ יה, ּבַ    !ּיָ
  
  

  רש"י
   . בן שש שנים:בשית שנין

. ומשנה והא קמנסך בידיה
אחרונה קתני חזרו לומר אין 
דורכין דס''ל כרב הונא 

   דמשהתחיל לימשך הוי יין:
. שהיו מתקבצין תלת ריגלי

לשמוע דרשה הלכות פסח בפסח 
הלכות עצרת בעצרת והלכות חג 

   בחג:
. אי משכחנא תנא דאסר כר' נתן

יין בהנאה במגעו של עובד 
כוכבים אע''פ שלא נסכו לעבודת 
כוכבים דניסוך לא הוי אסור 

   בהנאה אלא על ידי שכשוך:
. עובד כוכבים ליין של מדדו

שהכניס ידו  ישראל בין ביד
וזרועו לתוכו לשער כמה יין יש 
בו כמו שעושין בקנה שקורין 

   פייל''א:
   . דכיון דלא נתכוין לנסך:ימכר

. דשרי מגע של עובד כר''ש
   כוכבים שלא נתכוין לנסך:

. כדקתני מתניתין אף בשתיה
שמעון  ַרִּבי  נפל לבור ועלה כו'
   מתיר אף בשתיה:

ן . אלמא לא בעינתינוק בן יומו
    כוונה:
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   ,ּגּוָפא

ה ֵיין ֶנֶסךְ ַרבָאַמר " ן יֹומֹו עֹוׂשֶ ינֹוק ּבֶ   . ": ּתִ
  

יאֵאיִתיֵביּה  ר ִחּיָ יִמי ּבַ   : ַרבלְ  ַרב ׁשִ
לּו ְולֹא ָטְבלּו, " ּמָ   ַהּלֹוֵקַח ֲעָבִדים ִמן ַהּגֹוִים, ׁשֶ

לּו וְ  ּמָ ָפחֹות, ׁשֶ ְ ֵני ַהׁשּ    ,לֹא ָטְבלוּ ְוֵכן ּבְ
ּוק  ׁשּ ן ּוִמְדָרָסן ּבַ   ָטֵמא,  -רּוּקָ

  ְוָאְמִרי ָלּה: ָטהֹור. 
דֹוִלים  ים ֵיין ֶנֶסְך,  -ֵייָנן ּגְ   עֹוׂשִ

ים  ים ֵיין ֶנֶסְך,  -ְקַטּנִ   ֵאין עֹוׂשִ
ים?  דֹוִלים ְוֵאּלּו ֵהן ְקַטּנִ   ְוֵאּלּו ֵהן ּגְ

דֹוִלים  ִטיב ֲעבֹוָדה ָזָרה -ּגְ יָה,  יֹוְדִעין ּבְ ׁשֶ ּמְ   ּוְמׁשַ
ים  יָה  -ְקַטּנִ ׁשֶ ּמְ ִטיב ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ   . "ֵאיָנם יֹוְדִעין ּבְ

דֹוִלים" : ָקָתֵני ִמיַהת ים"ִאין,  - "ּגְ    !לֹא - "ְקַטּנִ
  

ָמּה  ְרּגְ ָפחֹותַא  :ּתַ ֵני ׁשְ    .ּבְ
  

   !ָקָאַמר "ְוֵכן"ָהא 
  

ן ּוִמְדָרָסן.    רּוּקָ
  

ָאַמ    , "ָטֵמא" :רָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ    ,"ָטהֹור" :ֶאּלָ
א ְלֵמיַמר    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ָפחֹות, ּדִ ֲעָבִדים ּדּוְמָיא  ֵני ׁשְ   ּבְ
ָפחֹות  ֵני ׁשְ ין ֵיין ֶנֶסְך, ּדְ  -ָמלּו ְולֹא ָטְבלּו הּוא    -ַמה ּבְ   עֹוׂשִ

  לֹא,  -ָמלּו ְוָטְבלּו 
ן.    ַאף ֲעָבִדים ּכֵ

מּוֵאל,  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ָמלּו ְוָטְבלּו  י ׁשֶ ין ֵיין ֶנֶסְך,  -ַהּלֹוֵקַח ֲעָבִדים ִמן ַהּגֹוִים, ַאף ַעל ּפִ   עֹוׂשִ
יֶהם,  ַקע ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּפִ ָ ׁשּ ּתִ   ַעד ׁשֶ

ַמע ָלן    .לֹא: ּדְ ָקא ַמׁשְ
   

  

  רש"י
. דקיימא לן שמלו ולא טבלו

ביבמות (דף מו.) לעולם אינו גר 
   עד שימול ויטבול:
. אע''פ שנולדו וכן בני השפחות

בבית ישראל ולא גדלו בין 
העובדי כוכבים בעו מילה 
וטבילה וכשלא טבלה אמו 
מתחלה קמיירי דאי טבלה אמו 

    אינהו למה להו טבילה:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןּגּוָפא, ָאַמר    : ׁשְ

ין ֵיין ֶנֶסךְ  לּו ְוָטְבלּו עֹוׂשִ ּמָ י ׁשֶ יֶהם.  ,ַהּלֹוֵקַח ֲעָבִדים ִמן ַהּגֹוִים, ַאף ַעל ּפִ ַקע ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּפִ ָ ׁשּ ּתִ   ַעד ׁשֶ
  

ה    ?ְוַכּמָ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֵנים ָעׂשָ    ר חֶֹדׁש. ַעד ׁשְ

  
הֵאיִתיֵביּה    : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרּבָ

לּו ְולֹא ָטְבלּו, " ּמָ   ַהּלֹוֵקַח ֲעָבִדים ִמן ַהּגֹוִים ׁשֶ
לּו ְולֹא ָטְבלוּ  ּמָ ָפחֹות ׁשֶ ְ ֵני ַהׁשּ    ,ְוֵכן ּבְ

ן ּוִמְדָרָסן    נז,ב ּוק ָטֵמא, ^רּוּקָ ׁשּ   ּבַ
  ְוָאְמִרי ָלּה: ָטהֹור. 

   :ֵייָנן
דֹוִלים    ין ֵיין ֶנֶסְך, עֹוׂשִ  -ּגְ
ים  ין ֵיין ֶנֶסְך.  -ְקַטּנִ   ֵאין עֹוׂשִ

ים?  דֹוִלים ְוֵאּלּו ֵהן ְקַטּנִ   ֵאּלּו ֵהן ּגְ
דֹוִלים  יָה,  -ּגְ ׁשֶ ּמְ ִטיב ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ ּיֹוְדִעין ּבְ   ׁשֶ
ים  יָה  -ְקַטּנִ ׁשֶ ּמְ ִטיב ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ ֵאין יֹוְדִעין ּבְ   . "ׁשֶ

  ִאין  - "ָמלּו ְולֹא ָטְבלוּ " :ִמיַהתָקָתֵני 
  !לֹא –ָמלּו ְוָטְבלּו 

 
ָמּה  ְרּגְ ָפחֹות: ַא ּתַ ֵני ׁשְ    .ּבְ

  
  !ָקָתֵני ""ְוֵכןָהא 

  
ן ּוִמְדָרָסן. ַא    רּוּקָ
  

ָאַמר    , "ָטֵמא"ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
ָאַמר  א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר"ָטהֹור"ֶאּלָ   ?, ַמאי ִאיּכָ

ַמע לָ  ָפחֹות, ּדִ ֲעָבִדים ּדּוְמָיא  :ןָהא ָקא ַמׁשְ ֵני ׁשְ   ּבְ
ָפחֹות ֵני ׁשְ דֹוִלים  :ַמה ּבְ ים ּדְ הּוא  -ּגְ ין ֵיין ֶנֶסְך, ְקַטּנִ ין ֵיין ֶנֶסְך,  -עֹוׂשִ   ֵאין עֹוׂשִ
דֹוִלים  :ַאף ֲעָבִדים ַנִמי ים  -ּגְ ין ֵיין ֶנֶסְך, ְקַטּנִ ין ֵיין ֶנֶסְך,  -עֹוׂשִ   ֵאין עֹוׂשִ

  ַרב, ּדְ ִמ  ְלַאּפּוֵקי
ה ֵיין ֶנֶסְך, ַרבָאַמר ּדְ  ן יֹומֹו עֹוׂשֶ ינֹוק ּבֶ   : תִּ

ַמע ָלן   לֹא.ּדְ  :ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
אין טומאתן . אפי' בשוק שבשוק

ספק אלא טומאתן ודאית 
מדרבנן שגזרו על העובדי 
   כוכבים שיהו כזבין לכל דבריהן:

. דמלו ולא טבלו ואמרי לה טהור
מילתא דלא שכיחא הוא ולא 

   גזור עלייהו:
. דכיון דאצל אבני השפחות

ישראל גדלו ולא גזרו על יינן 
   בקטנותן:

. הושוו בני ארוקן ומדרסן
חין מן השפחות לעבדים הנק

   השוק ולא איינן:
. הניחא למאן דתני טמא

איצטריך למתני בני השפחות 
משום רוקן ומדרסן לאשמועינן 
דטמא אלא למאן דתני טהור 
כיון דעבדים טהור כ''ש אבני 
השפחות דלגבי יין לא הושוו 
אהדדי ואיסורי דיין נסך לאו 
קאי עלייהו למה ליה למיתנינהו 
 בהדדי הכי איבעי ליה למיתני
עבדים שמלו ולא טבלו רוקן 
טהור בני השפחות שמלו ולא 

   טבלו יינם גדולים כו':
. ודאי לענין נסך הא קמ''ל כו'

ערבינהו ומיהו לאו לענין קטנים 
ולאפוקי מדרב (נחמן) אלא לענין 
גדולים דקאמר עושין יין נסך 
ודוקא לא טבלו אבל מלו וטבלו 

    לא ולאפוקי כו':
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ְמחֹוָזא,  ֲהָוה ּבִ א ּדַ   ַההּוא עּוְבּדָ

ָרֵאל, ּדְ ֲאָתא ּגֹוי ָעֵייל ַלֲחנּוָתא    ִיׂשְ
  ָאַמר ְלהּו: ִאית ְלכּו ַחְמָרא ְלַזּבּוֵני? 

  ּה: לֹא, ָאְמרּו ֵלי
ַדְווָלא יּה  ,ֲהָוה ָיֵתיב ַחְמָרא ּבְ ְך ּבֵ יְכׁשֵ יּה ְיֵדיּה ׁשִ ֵדי ּבֵ   ָאַמר ְלהּו: ַהאי ָלאו ַחְמָרא הּוא? , ׁשָ

א,  ְדֵייּה ְלַדּנָ ִריְתֵחיּה ׁשָ ְקֵליּה ָהֵאיְך ּבְ   ׁשָ
ְרֵייּה    ְלַזּבּוֵני ְלגֹוִים.  ָרָבאׁשָ

ר ִחיִאיְפִליג ֲעֵליּה  ָנאַרב הּוָנא ּבַ ֵריּה וְ  ּנָ   . ַרב ַנְחָמןּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ
יּפּוֵרי  רוּ  ָרָבאּדְ ָנְפִקי ׁשִ   . ְוׁשָ

יּפּוֵרי  ָנאּדְ ְוָנְפִקי ׁשִ ר ִחיּנָ ר ַרב ַנְחָמןוְ  ַרב הּוָנא ּבַ    .ְוָאְסִרי ַרב הּוָנא ּבַ
  
  

ֵריּה ִאיְקַלע    נח,א   ִלְמחֹוָזא,  ַרב ַנְחָמןּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ
ֵעיּה לְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ּמָ י ַרב ֶאְלָיִקים ׁשַ ּלֵ ִניְטִרידּדְ : ְטרֹוק ְטרֹוק ּגַ י ּדְ   .לֹא ֵניתּו ֱאיָנׁשֵ

ְווָנא ַמאי?  י ַהאי ּגַ יּה, ָאַמר ֵליּה: ּכִ   ַעל ְלַגּבֵ
ֲהָנָאה.    ָאַמר ֵליּה: ָאסּור ֲאִפיּלּו ּבַ

ה ֵיין ֶנֶסךְ  :ֲאַמרּדַ ְוָהא ָמר הּוא  ְך ֵאין עֹוׂשֶ יְכׁשֵ   ! ׁשִ
ַההּוא ַחְמָרא ֵמיּה ּדְ ֲאַמִרי ֲאָנא ְלַבר ִמּדְ ַההּוא ַחְמָרא ִמי ֲאַמִרי, ֵאיַמר ּדַ ֵמי ּדְ    ?ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִדיָתא, ַאְקָפן  י ֲאַתאי ְלפּוְמּבְ ֲאִסיר ַנְחָמִניּכִ ָתא ּוַמְתִניָתא ּדַ ַמְעּתָ    .ׁשְ
ְנַהְר  ֲהָוה ּבִ א ּדַ ַההּוא עּוְבּדָ ָתא ּדְ ַמְעּתָ ָעא ְוָאַסר ׁשְ מּוֵאלּדְ ְרָיא ְוָאַסר ׁשְ ִטּבֶ י יֹוָחָנן, ּבְ   . ַרּבִ

ֵני תֹוָרה: ַוֲאַמִרי ֵליּה  ֵאיָנן ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ
ֵני תֹוָרה :ְוָאַמר ִלי ָעא ֵאיָנן ּבְ ְרָיא ּוְנַהְרּדְ ֵני תֹוָרהּדִ  ?!ִטּבֶ    ?!ְמחֹוָזא ּבְ

  
  ַמְתִניָתא: 

ֵמ " ַדח ּבְ ּקָ ִמים ּגֹוי ׁשֶ ַעם ִמן ַהּכֹוס ְוֶהֱחִזירֹו ֶלָחִבית, ַאַגְרּדָ טָּ   יֶנֶקת ְוֶהֱעָלה, אֹו ׁשֶ
ה    ,"ַוֲאָסרּוהוּ  -ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

ֲהָנָאה?    ַמאי ָלאו ּבַ
יה.  !לֹא ִתּיָ ׁשְ   ּבִ

  
כֵ 'ִאי ָהִכי, ִליְתֵני  יִיּמָ   , ַרּבִ
ְדָקָתֵני ֵסיָפא יט ָידֹו ְלָחִבית, " :ּכִ הֹוׁשִ   ַחָרם ּגֹוי ׁשֶ

ל ַיִין, ּוְכָסב ֶמן ִהיא ְוִנְמֵצאת ׁשֶ ל ׁשֶ   ּור ׁשֶ
ֵכר ה ְוָאְמרּו: ִיּמָ    !"ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

  
א  יּוְבּתָ    !ָרָבאּדְ ּתְ
א יּוְבּתָ    .ּתְ

   
  

  רש"י
 . בתמיה:אמר האי לאו חמרא

. האי ישראל בריתחיה שקליה
   כלומר לא תשתה ממנו:

. ולא היו אצלו בעיר איפליג עליה
   להתווכח עמו:

איקלע רב הונא בריה דר''נ 
. לאחר זמן אחר שחזר בו למחוזא

שהחזירו אביי ע''י תשובות שהשיב 
לו כדאמרינן לקמן אקפן נחמני 
שמעתתא ומתני' ומחוזא הוא 

   מקומו של רבא:
. סגור הדלת שמתיירא ק גליטרו

מרב הונא שלא יקפחנו בהלכות על 
   דברי מחלוקתם:

. רב הונא לגביה ובעי מיניה כי על
האי גוונא שיכשך עובד כוכבים 
ביינו של ישראל שלא בכוונת ניסוך 

   לעבודת כוכבים מאי:
   . שחזר בו:א''ל אסור אף בהנאה

. דקא שרית והא מר הוא דאמר כו'
   כוכבים:לזבוני לעובדי 

. דהוה בדוולא מי דמי דההוא חמרא
אמרינן מודינא ביה דצריך להוליך 
דמיו לים המלח ודמי שאר היין 
שבחבית מותר ומשום כיסופא 

   קאמר הכי אבל איהו כוליה שרי:
. האי מעשה כי אתאי לפומבדיתא

הוה מקמי הך דאיקלע רב הונא 
   למחוזא:

. הקיפני אביי בשמועות אקפן נחמני
ראים ובמשניות לחלוק עלי של אמו

   ולאסור כל יין החביות:
 ַרִּבי  והוה עובדא בטבריא ואסר

. ה''ג אמרי ליה לפי שאינן בני יוחנן
תורה הא דאסר שמואל ורבי יוחנן 
לבני טבריא ונהרדעי לאו משום 
דאסור אלא אחמורי אחמירו 

   עלייהו לפי שאינן בני תורה:
. אביי טבריא ונהרדעא כו' ואמר לי

   תמי':ב
. אדם הממונה לשמור אגרדמים

המדות במצות המלך שלא ישקרו 
בהם וטועם היין ונעשה סרסור 
ביניהם אגרדמים גרסינן במ''ם 
בתורת כהנים אמרינן איפת צדק 
והין צדק יהיה לכם מנה לך 

   אגרדמים על ככה:
. שנקב את מגופת שקדח במינקת

החבית במינקת והעלה את היין דרך 
נה חלול המוציא המינקת והוא ק

   ומעלה היין עד פיו וטועמו:
. עובד או שטעם מן הכוס והחזירו

   כוכבים בחבית:
. ואע''ג דשלא מאי לאו בהנאה

בכוונת ניסוך הוי האי מגע ולא יתכן 
לומר והחזירו ישראל בחבית ותיהוי 
תיובתיה האי דקאסר ליה לכולה 
חבית משום האי דאיערב ביה דא''כ 

לימא ליה אנא אמאי הויא תיובתא 
דאמרי כרשב''ג דאמר לקמן ימכר 
כולו חוץ מדמי יין נסך שבו דקיימא 

   לן הלכתא כוותיה:
   . כי היכי דקתני סיפא:וליתני ימכר

. משוגע ובעל מריבות וממהר חרם
   לעשות שלא בכוונה:

. דהואיל דסבר של שמן היה ימכר
ליכא למיגזר שמא נתכוין לנסך אבל 

ן הוא קדח במינקת דיודע דיי
חיישינן שמא ניסך לעבודת 

    כוכבים:
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ן ַאְרָזא י יֹוָחָנן ּבֶ ן ְנהֹוַראיוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ תּו ַחְמָרא ַרּבִ    ,ָהוּו ָיְתבּו ְוָקא ׁשָ

ְב  ִקיַנן, ֲאָתא ַההּוא ּגַ א ַאׁשְ   ָרא ָאַמרּו ֵליּה: ּתָ
ָתא  ְרָמא ְלָכָסא ִאיְגַלאי ִמיּלְ   ּגֹוי הּוא, ּדְ ְלָבַתר ּדִ

ֲהָנָאה,    ַחד ָאַסר ֲאִפיּלּו ּבַ
יה.  ִתּיָ ׁשְ ֵרי ֲאִפיּלּו ּבִ   ְוַחד ׁשָ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
יר ָאַסר,  -ָאַסר ּדְ ַמאן  ּפִ   ׁשַ

ׁשָ  ֵרי -ֵרי ּוַמאן ּדְ יר ׁשָ ּפִ    .ׁשַ
  

  ֵמיַמר ָאַמר: ^ָאַסר ּדְ ַמאן    נח,ב
תּו? יְכָרא ָקא ׁשָ י ָהֵני ׁשִ ַנן ּכִ ַרּבָ יּה ּדְ ְעּתֵ    !ָסְלָקא ּדַ

אי ַהאי ַחְמָרא הּוא ְוַנְסֵכיּה.  א ַוּדַ   ֶאּלָ
ֵרי,  יר ׁשָ ּפִ ֵרי ׁשַ ׁשָ   ַמאן ּדְ

ַנן כִּ  :ֵמיַמר ָאַמר ַרּבָ ְך ּדְ ְעּתָ ִקיַנן"ָסְלָקא ּדַ א ַאׁשְ תּו ַוֲאַמר ֵליּה ְלִדיִדי "ּתָ   ?! י ָהֵני ַחְמָרא ָקא ׁשָ
תּו ְולֹא ַנְסֵכיּה.  יְכָרא הּוא ָקא ׁשָ אי ׁשִ א ַוּדַ   ֶאּלָ

  
  ְוָהא ָקא ָחֵזי! 

  
ֵליְלָיא.    ּבְ

  
  ְוָהא ָקא ָמַרח ֵליּה! 

  
א ַחְדּתָ    .ּבְ

  
ַנְטָלא, ַוֲהָוה ֵליּה ַמ  יּה ּבְ וָנה ְוָאסּור! ְוָהא ָקא ָנַגע ּבֵ ַכּוָ ּלא ּבְ ע ּגֹוי ׁשֶ   ּגַ

  
   ,לֹא ְצִריָכא

ָקא מֹוִריק אֹורּוֵקי, ַוֲהָוה ֵליּה ּכֹ  ּלֹ  ,חוֹ ּדְ וָנה, ׁשֶ ַכּוָ   א ּבְ
ּלֹ ְוָכל ּכֹ  ַנןחֹו ׁשֶ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ וָנה לֹא ּגָ ַכּוָ    .א ּבְ

  

  רש"י
. האי עובד כוכבים מימר אמר

   בדעתיה:
. חשיבי כי סלקא דעתיה דרבנן

האי שתו שיכרא בתמיה אלא 
ודאי חמרא הוא ונסכיה לעבודת 
כוכבים ואע''ג דמוקמינן 
דמוריק אורוקי אפ''ה חיישינן 
דלמא נגע ונסך ואנן הוא דלא 

דבישראל רמינן אדעתין למיחזי 
   הוה מחזקינן ליה:

ומאן דשרי שפיר שרי מימר 
. האי עובד כוכבים סלקא אמר

דעתיה רבנן כשרים כי הני חמרא 
הוו שתו ואמרי לדידי תא 

   אשקיין בתמיה:
   . יין חדש אין לו ריח:בחדתא

. ס''ד שהיה והא קא נגע בנטלא
שואב היין מהחבית בכלי ששמו 
נטלא ופריך והא נגע ביה בחמרא 

''י נטלא ונהי נמי דלא ידע ע
דחמרא הוא הוה ליה מגע שלא 

   בכוונה ואסיר:
. וה''ל ומשני דקא מוריק אורוקי

כחו שלא בכוונה שלא ידע שהוא 
יין וכחו שלא בכוונה לא גזור 

    אפילו בשתיה:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י ַאִסיּבְ י יֹוָחָנןֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָסכֹו ּגֹוי, ַמהּו? יַ  ּמְ   ִין ׁשֶ
  

  ְוֵאיָמא "ְמָזגֹו"?  :ָאַמר ֵליּה 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִדְכִתיב ָקָאִמיָנא:    . (משלי ט, ב) 342"ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה ֵייָנּה"ֲאָנא ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: ְלׁשֹון ּתֹוָרה ְלַעְצָמּה, ְלׁשֹון ֲחָכִמים ְלַעְצמֹו. 

  
  ַמאי? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּוםָא  ְקַרב" :סּור, ִמׁשּ    ."ֵלְך ְלָך ָאְמִרין ְנִזיָרא, ְסחֹור ְסחֹור, ְלַכְרָמא ָלא ּתִ
  

י ִיְרְמָיה א,  ַרּבִ   ִאיְקַלע ְלַסְבּתָ
יּה,  ָרֵאל ִמיּנֵ י ִיׂשְ ּתֵ ָמְזֵגי ּגֹוי ְוִאיׁשְ   ֲחָזא ַחְמָרא ּדְ

ּום "ֵלְך ְלָך ָאְמִרין ְנִזיָרא, ְסחֹור ְס  ְקַרב"ְוָאַסר ְלהּו ִמׁשּ    .חֹור, ְלַכְרָמא ָלא ּתִ
  

  ִאְתַמר ַנִמי: 
י יֹוָחָנןָאַמר    , ַרּבִ

י ַאִסיְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָזגֹו ּגֹוי  ּמְ   ָאסּור,  -ַיִין ׁשֶ

ּום ְקַרב" :ִמׁשּ    ."ֵלְך ְלָך ָאְמִרין ְנִזיָרא, ְסחֹור ְסחֹור, ְלַכְרָמא ָלא ּתִ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ְלָחָנּה  342   ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה ֵייָנּה ַאף ָעְרָכה ׁשֻ

  רש"י
. שמזגו שנתן בו מים שמסכו

לתקנו לשתיה שכן דרך יינם 
חזק כשהיו נותנין אותו בכוס 

בו מים לפי שהוא חזק יין נותנין 
של ישראל שמסכו עובד כוכבים 

   מהו:
. אע''ג דלא נגע גזרו רבנן אסור

בכחו לאסרו בשתיה משום 
הרחקת עבירה אבל בהנאה ודאי 
לא מיתסר דלא עדיף מנגיעה ע''י 
ד''א שלא בכוונה (לעיל דף נז.) כי 
ההוא דנגע בלוליבא בחמרא 

    ושריה רב בהנאה:
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ְצָרה,  ֵריׁש ָלִקיׁש     ִאיְקַלע ְלּבָ

ִרי  ְ ָלא ְמַעׂשּ יֵרי ּדְ ָקָאְכִלי ּפֵ ָרֵאל ּדְ   ְוָאַסר ְלהּו,  -ֲחָזא ִיׂשְ
ָרֵאל  תּו ִיׂשְ ָסְגִדי ְלהּו ּגֹוִים ְוׁשָ א ּדְ    .ְוָאַסר ְלהוּ  -ֲחָזא ַמּיָ

יּה  י יֹוָחָנןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   . ַרּבִ
ִמ  ֶצר" ,ְקטֹוָרְך ֲעָלְך ִזיל ֲהַדרָאַמר ֵליּה: ַאּדְ ְצָרה "ּבֶ    .(דברים ד, מג) ָלאו ַהְיינּו ּבָ

ים ֵאין ֶנֱאָסִרין.  ל ַרּבִ   ּוַמִים ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,    ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ   נט,א  ּום  ַרּבִ ן ְיהֹוָצָדקִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ים ֵאין ֶנֱאָסִרין ל ַרּבִ   . ַמִים ׁשֶ
  

  ָיִחיד ֶנֱאָסִרין. ּדְ ָהא 
  

ִרין ִניְנהּו!  ָהא ְמחּוּבָ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ
  

  , לֹא ְצִריָכא
א.  ּלָ יְנהּו ּגַ ַתְלׁשִ   ּדְ

  
לּו ִניְנהוּ  ְלּדְ ּדַ ּנִ    ,סֹוף סֹוף ַאְבֵני ַהר ׁשֶ

ים  ּיֵ ְסּתַ י יֹוָחָנן ּדְ ּתִ    !ֲאַמר ֲאסּורֹות?ּדְ ַרּבִ
  

  , לֹא ְצִריָכא
ַטְפִחי יֵדיּה. ּדְ   ְנהּו ּבִ

   
  

  רש"י
ירי דלא מעשרי חזא דאכלי פ

. דקסבר בצרה היא ואסר להו
בצר במדבר בארץ המישור וכיון 

   דמא''י חייבין פירותי' במעשר:
. בעוד שבגדיך אדמקטורך עלך

עליך חזור אצלם והתר להם ולא 
תשהה אפילו לנוח מטורח 

  הדרך:
. פעמים שהם דתלשינהו גלא

   נתלשין הלכך אי דיחיד נאסרין:
תסתיים דרבי יוחנן דאמר 

. בתמיה כלומר מי אסורות
פשטינן מהכא גבי אבני הר 

 ַרִּבי  שנתדלדלו דאיפליגו בהו בני
יוחנן  ַרִּבי  חייא ור' יוחנן דהיינו

   דאסר:
. עובד כוכבים בידיה דטפחינהו

מלמטה ותלשן ואח''כ השתחוה 
להן הלכך יש בהן תפיסת ידי 
אדם ולא דמו לאבני הר 
שנדלדלו מאליהם ואי דיחיד 

    :נאסרים
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א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ְבָלא,  ַרּבִ   ִאיְקַלע ּגַ
ָמלּו ְולֹא ָטְבלוּ  ָרן ִמּגֹוִים ׁשֶ ִמיַעּבְ ָרֵאל ּדְ נֹות ִיׂשְ   ,ֲחָזא ּבְ

ָרֵאל תּו ִיׂשְ ָמְזגּו ּגֹוִים ְוׁשָ   ,ֲחָזא ַחְמָרא ּדְ
ְלִקי ְלהּו ּגֹוִים ְוָאכְ  ׁשָ ָרֵאל, ֲחָזא ּתּוְרמּוָסא ּדְ   ִלי ִיׂשְ

  ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי. 
יּה  י יֹוָחָנןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ    ,ַרּבִ

ֵהן ַמְמֵזִרים,  ֵניֶהם ׁשֶ   ָאַמר ֵליּה: ֵצא ְוַהְכֵרז ַעל ּבְ
ּום ֵיין ֶנֶסְך,    ְוַעל ֵייָנן ִמׁשּ

ּוֵלי גֹוִים יׁשּ ּום ּבִ ֵאיָנן ּבְ  ,ְוַעל ּתּוְרמּוָסן ִמׁשּ ּום ׁשֶ   ֵני תֹוָרה. ִמׁשּ
  
ֵהם ַמְמֵזִרים" ֵניֶהם ׁשֶ    ",ַעל ּבְ

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ  ָלא ָטֵביל ַרּבִ ּמֹול ְוִיְטּבֹול, ְוֵכיָון ּדְ ּיִ ר ַעד ׁשֶ   ּגֹוי הּוא.  -: ְלעֹוָלם ֵאינֹו ּגֵ
ר ָחָנהָאַמר וְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ָלד ַמְמֵזר. ּגֹוי  ָרֵאל ַהּוָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ   ְוֶעֶבד ַהּבָ
  
ּום ֵיין ֶנֶסךְ "    ",ּוְגזֹור ַעל ֵייָנם ִמׁשּ

ְקַרב" ּום "ֵלְך ְלָך, ָאְמִרין, ְנִזיָרא, ְסחֹור ְסחֹור, ְלַכְרָמא ָלא ּתִ    .ִמׁשּ
  
ֵני " ֵאיָנן ּבְ ּוֵלי גֹוִים, ְלִפי ׁשֶ יׁשּ ּום ּבִ   , "תֹוָרהְוַעל ּתּוְרמּוָסן ִמׁשּ

ֵני תֹוָרה"ּדְ ַטְעָמא  ֵרי"ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה ׁשָ    ?!, ָהא ּבְ
ר ַרב ִיְצָחקְוָהָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ

הּוא ַחי מֹות ׁשֶ ֱאָכל ּכְ ּנֶ ל ׁשֶ ּוֵלי גֹוִים!  ,ּכָ יׁשּ ּום ּבִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ָנא ְסִביָרא ֵליּה  י ַהְך ִליׁשָ י יֹוָחָנן ּכִ   , ַרּבִ
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ

ּוֵלי גֹוִים,  יׁשּ ּום ּבִ ת ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ת ּבֹו ֶאת ַהּפַ ל ְמָלִכים ְלַלּפֵ ֵאינֹו עֹוֶלה ְלׁשּוְלָחן ׁשֶ ל ׁשֶ   ּכָ
ֵני תֹוָרה, ּדְ ַטְעָמא    ֵאיָנן ּבְ

ֵני תֹוָרה  ֵרי -ָהא ּבְ    .ׁשָ
   

  

  רש"י
. אתורמוסן לפי שאינן בני תורה

קאי דאי הן בני תורה שרי כדמפרש 
לקמיה תורמוס אינו נאכל חי ואינו 

    עולה על שלחן מלכים:
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עּו ִמי יּה ֵמ ּבָ ֲהָנאּנֵ   : ַרב ּכָ

ת?  ּיֹוִליְך ֲעָנִבים ַלּגַ   ּגֹוי ַמהּו ׁשֶ
  

ְקַרב" ּום "ֵלְך ְלָך, ָאְמִרין, ְנִזיָרא, ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא ּתִ    .ָאַמר ְלהּו: ָאסּור, ִמׁשּ
  

ֲהָנאלְ  ַרב ֵייָמר ֵאיִתיֵביּה    : ַרב ּכָ
ַסּלִ "   נט,ב ת ּבְ ֵהִביא ֲעָנִבים ַלּגַ   ּוְבדֹודֹוִרין, ^ין ּגֹוי ׁשֶ

ף ֲעֵליֶהן  ִין ְמַזּלֵ ַהּיַ י ׁשֶ ר -ַאף ַעל ּפִ   ! "מּותָּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  , ָקָאְמַרתְּ  "ֵהִביא"

ה ָקָאִמיָנא.   ִחּלָ   ֲאָנא ְלַכּתְ
   

  
  

  רש"י
. גיגיות קטנות ובלעז דודורין

    טולינ''ץ:
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ַקֵליּה,  ַחְמָרא, ִאיְדֵרי ּגֹוי ּוׁשְ ָנַפל ְלָחִביָתא ּדְ   ַההּוא ֶאְתרֹוָגא ּדְ

יָאַמר ְלהּו  יּה ַרב ַאׁשִ יְך ּבֵ ְכׁשֵ ָלא ְלׁשַ י ֵהיִכי ּדְ    .: ִנְקטּוָה ִליֵדיּה ּכִ
ְייָפא.   ׁשַ   ּוִבְרצּוָה ַעד ּדְ

   
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ַנְסֵכיּה ְלַחְמָרא  וָנה, ּדְ ַהאי ּגֹוי ּדְ ַכּוָ ָרֵאל ּבְ   ִיׂשְ
ְלַזּבּוֵניּה ְלגֹוי ַאֲחִריָנא  ב ּדִ   ָאסּור,  -ַאף ַעל ּגַ

ֵרי לֵ  ֵמיּה ֵמַההּוא ּגֹויׁשָ ַקל ּדְ   .יּה ְלִמיׁשְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
   .ִמיְקָלא ַקְלֵייּה 

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
ַתְנָיא:    ּדְ

ְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה " ּלא ּבִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ְך ֵיינֹו ׁשֶ סֵּ ּנִ    .ָאסּור –ּגֹוי ׁשֶ
ָבאוְ  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ יוְ  ַרּבִ ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ יִרין – ְיהּוָדה ּבֶ    ,ַמתִּ

ֵני ְדָבִרים ּום ׁשְ    :ִמׁשּ
ִכין ַיִין -ֶאָחד  ֵאין ְמַנסְּ ְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ,ׁשֶ א ּבִ    .ֶאּלָ
ֱאסֹור ֵייִני ְלאֹוְנִסי - ְוֶאָחד תֶּ ל ֵהיָמָנְך ׁשֶ אֹוֵמר לֹו: לֹא ּכָ    ".ׁשֶ

   

  רש"י
. קפץ ואחזה אידרי עובד כוכבים

   בתוך היין שלא תשתקע:
. וליאסר כי היכי דלא לשכשך

ין מנסכין אלא ע''י בהנאה שא
   שכשוך:

. וברצוה לחביתא עד דשייפא
כפו החבית לצד אחד עד שישפך 
יינך לתוך כלי אחר שימשך היין 
מן העובד כוכבים ואחר כך 
יוציאנה ותהא מותרת בהנאה 
החבית דכל זמן שידו תחובה 
ביין אם יוציאנה א''א לשמור 
שלא ישכשך ואע''ג שאנו אוחזין 

מטה על  את ידו. ברצוה לשון
צידה כדאמרינן לקמן (דף עד:) 

   וחתים להו אבירצייהו שוליהן:
. שהורק לכלי אחר כמו דשייפא

  ואע''ג  השופה יין לחמרים:
. האי ישראל לעובד דלזבניה

   כוכבים אחר אסור:
למישקל דמי מההוא עובד 

. דלאו מכר הוא כוכבים שרי
ואינו נהנה מדמי יין נסך אלא 

בדתו ממני אומר לו שפכת ייני וא
   ודמי יין כשר קא שקיל:

. שלא בפני עבודת כוכבים
   רבותא אשמועינן:

   . אף בהנאה:אסור
   . אותו בהנאה:מתירין

. ואע''ג דלא לא כל הימנך כו'
סבירא לן כוותייהו להתירו 
למכור לעובד כוכבים אחר 
מההוא עובד כוכבים מיהא שרי 
לאיפרועי נזקו משום טעם דלא 

    כל הימנך:
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ַחְמָר  ִקיל ְלַבְרָזא, ַהִהיא ָחִביָתא ּדְ ּתְ ִאיׁשְ   א ּדְ

ֵויּה,  ח ְיֵדיּה ִעיּלָ   ֲאָתא ּגֹוי ִאיְדֵרי ַאּנַ
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְרָזא, ַחְמָרא ֲאִסיר,    ס,א ַלֲהֵדי ּבַ ל ּדְ ֵרי^ּכָ   .ְוִאיָדְך ׁשָ
  

ָאְמִרי,  א ּדְ   ְוִאיּכָ
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְרָזא ַחְמָרא ֲאִסיר    ,ַעד ַהּבַ
   .ֵריְוִאיָדְך ׁשָ 

  
  : ַרב ֵייָמרָאַמר 

ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ
יָה, ְוָנַגע ּבֹו ְטבּול יֹום " יּדֶ ּוֶליָה ּוֵבין ִמּצִ ין ִמׁשּ יָה, ּבֵ ין ִמּפִ ָבה, ּבֵ ּקְ ּנִ   ְטֵמָאה.  -ָחִבית ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יָה ְטהֹוָרה יּדֶ ּוֶליָה ְטֵמָאה, ִמּצִ יָה ּוִמׁשּ אן ,ִמּפִ אן ּוִמּכָ    . "ִמּכָ

   
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָרֵאל ַאּכּוָבא  א ְוִיׂשְ ּנָ    ,ַחְמָרא ֲאִסיר -ּגֹוי ַאּדַ
   ?ַמאי ַטְעָמא

י ָקָאֵתי ִמּכֹ     .ַח ּגֹוי ָקָאֵתיּכִ
א ְוגֹוי ַאּכּוָבא  ּנָ ָרֵאל ַאּדַ ֵרי -ִיׂשְ    .ַחְמָרא ׁשָ

ד ַצּדּוֵדי    ֲאִסיר.  -ְוִאי ְמַצּדֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָרֵאל ֲאחֹוֵריּה ַהאי ּגוֹ  ָדֵרי ִזיָקא ְוָקָאֵזיל ִיׂשְ    ,י ּדְ
ֵרי –ַמְלָיא  ָלא ְמַקְרֵקׁש.  ,ׁשָ   ּדְ

ְלָמא ְמַקְרֵקׁש.  -ֲחִסיָרא    ֲאִסיר, ּדִ
  ּכּוָבא, 
ְלָמא ָנַגע ,ֲאִסיר –ַמְלָיא    .ּדִ

ָלא ָנַגע.  -ֲחִסיָרא  ֵרי, ּדְ   ׁשָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
  ִזיָקא, 

ין ַמְלָיא וּ  ֵרי,  -ֵבין ֲחִסיָרא ּבֵ   ׁשָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ָכְך.   ֶרְך ִניּסּוְך ּבְ   ֵאין ּדֶ
   

  

  ירש"
   . רוזייל''י:ברזא

. קפץ עובד אידרי עובד כוכבים
כוכבים לשון נושא הוא כמו דרי 
טונא כלומ' הגביה ונשא עצמו 

   לעמוד ממקומו וקפץ להציל:
. כל דלהדי ברזא חמרא אסיר

קילוח הסמוך לנקב אסור 
בשתיה ולא בהנאה שהרי אין 
כאן שכשוך שהנקב צר ואינו 

  יכול לשכשך: 
תיה דקסבר . אף בשואידך שרי

צדדין לאו חיבור ליאסר כל היין 
ולית הלכתא כוותיה דהא מוקי 
רב יימר מילתיה דרב פפא כתנאי 
וקם ליה רב פפא כרבי יהודה 
דיחידאה ויחיד ורבים הלכה 
כרבים דפליגי רבנן עליה ואמרי 
בין מצידיה בין מפיה טמאה 

   דכולן חיבור:
. כל יין שלמעלה לנקב עד ברזא

ולו נמשך אחר אסור דכיון דכ
הנקב לצאת דרך שם הוה ליה 

   חיבור ואסור:
. איתמר הא דרב. פפא כתנאי

   ולאו דברי הכל היא:
. שהיא יושבת עליהן שכל שוליה

חביות שבתלמוד כדים של חרס 
   הן:

. הואיל וכל היין ניקבה מפיה
שלמטה נעשה בסיס לעליון הוי 
חיבור ומשוליה נמי הואיל וכל 

הוי חיבור  היין נמשך אחר הנקב
אבל נקב מצידיה טהורה מכאן 
ומכאן כרב פפא ורבנן לית להו 
דרב פפא הלכך לית הלכתא 
כוותיה וכולו אסור בשתיה 

   ומותר בהנאה:
. מערה היין עובד כוכבים אדנא

   מדנא לכובא:
   . ואוחזו בידו:וישראל אכובא

. בהנאה דהיינו נמי חמרא אסור
יין שמזגו עובד כוכבים וכחו הוא 

סרנא ליה משום לך לך אמרין וא
   כו':

   . לכובא:ואי קא מצדד אצדודי
. משום דמקרקש חמרא אסור

ליה לחמרא ובכובא מליאה 
עסקינן דלמא נגע לישנא 
אחרינא אפילו חסירא נמי כיון 
דמקרקש בכוונה הוה ליה כחו 

   בכוונה ואסור בשתיה:
   . נוד קשור:זיקא

. וחזי וקאתי ישראל אחוריה
   ד כוכבים בגווה:דלא נגע עוב

. דאין קרקוש כובא חסירא שרי
בכלי פתוח ואע''ג דכי דרי ליה 
א''א בלא קרקוש מעט כיון דלא 
ניחא ליה בקרקושיה דלמא 
מישתפיך ה''ל כחו שלא בכוונה 
ומותר אבל זיקא הוי קרקוש 

   ודומה למשכשך והוי נסך:
. אבל בכובא אין דרך ניסוך בכך

מליאה איכא למיחש לנגיעה 
הוא נותן ידו על שפתו לא כש

    פליג רב אשי ואסור:
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  ַמְעְצָרא ָזְייָרא 

י ּפִ ֵרי – ַרב ּפַ    .ׁשָ
י יְוִאיֵתיָמא  ַרב ַאׁשִ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   ָאַסר.  - ַרב ׁשִ

  
כֹ  ֲאִסירּבְ ִליִגי ּדַ י ָעְלָמא ָלא ּפְ    ,חֹו, ּכּוּלֵ

ִליִגי  י ּפְ כֹ  -ּכִ   חֹו. ַח ּכֹ ּבְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
כֹ  ֵרי, ַח ּכֹ ּבְ ׁשָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   חֹו ּכּוּלֵ

כֹ  ִליִגי ּבְ י ּפְ   חֹו. ּכִ
  

כֹ  א ּבְ   חֹו, ַח ּכֹ ֲהָוה עּוְבּדָ
קֹוד.   בַרב ַיֲעקֹ ְוָאַסר  ַהר ּפְ   ִמּנְ

   
  

  רש"י
. גת דאין דורכין מעצרא זיירא

אלא כובשין בקורה. זיירא 
מכבש כמו (שופטים ו) ויזר [את 
הגזה וימץ] טל מן הגזה מלא 

   ספל מים:
. היכא דענבים נסחטים בכחו

מכחו כגון שעולה על הנסרים 
   שעל התפוח ומכבידם:

   . דאסור:כולי עלמא לא פליגי
. כגון שמגלגל הגלגל כח כחו

שקורין ווי''ץ והיא מפלת הקורה 
    ובלשון לעז אישפלג''ל:
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  ַההּוא ָחִביָתא 

ְקָעה ְלאֹוְרכָּ   ס,ב  ִאיּפַ ָקּה ּדְ ְרָייּה  - ּה, ִאיְדֵרי ַההּוא ּגֹוי ַחּבְ אׁשַ ּפָ ר ּפַ   , ַרְפָרם ּבַ
יָמא  ֵריּה ְוִאי ּתֵ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ    .ְלַזּבּוֵני ְלגֹוִים - ַרב ְיהֹוׁשֻ

  
י  ֵריּדְ ְוָהֵני ִמיּלֵ ה ׁשָ ִתּיָ ׁשְ ּה, ֲאָבל ְלפּוְתָייּה ֲאִפיּלּו ּבִ ְקָעה ְלאֹוְרּכָ    .ּפָ

  
  א? ַמאי ַטְעָמ 

  
ה ְלֵביָנה ָקָעֵביד.    ַמֲעׂשֵ

  
א,  ַמֲעַצְרּתָ ֲהָוה ָקֵאי ּבְ ח ּדַ ּכַ ּתַ ִאׁשְ   ַההּוא ּגֹוי ּדְ

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יַח  א טֹוֵפַח ְלַהְטּפִ ָחה -ִאי ִאיּכָ ֵעי ַהּדָ    .ּוָבֵעי ִניּגּוב ,ּבָ

ָעְלָמא ָסֵגי ֵליּה  -ְוִאי לֹא  ָחה ּבְ ַהּדָ    .ּבְ
  
  

  רש"י
. כשהיא דאיפקעה לאורכה

יושבת זקופה נסדקה מלמעלה 
למטה וביקש חציה ליפול אילך 

   וחציה ליפול אילך:
. בין זרועותיו וחיברה עד חבקה

   שהביאו כלי:
לא . דהא לזבוני לעובדי כוכבים

שכשך ואפילו שקירב החצאין זו 
לזו והוי נוגע ביין ע''י חצאי 
החבית לא הוי כנוגע בקנה 
דהתם משכשך בקנה אבל הכא 

   ליכא שכשוך מידי:
. הואיל ואין אבל לפותייה

נבדלות זה מזה שהרי חציה 
העליון יושב על התחתון אלא 
שיוצא מעט מעט והעובד 
כוכבים הכבידן זו לזו ולא הוי 

   דחק יין החבית:נוגע ו
. בעלמא קא אלא מעשה לבינה

עביד כלבינה הנתונה ע''פ החבית 
   ומכבידתה:

. דישראל דהוה קאי במעצרתא
ולא היה בה יין אלא משקה 

  טופח עליהן:
. אפר ומים ואפר כדמפרש ניגוב

    לקמן בהשוכר (דף עה.):
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ָנה    ִמׁשְ

ל ַיִין, נָ  ַצד ַהּבֹור ׁשֶ ְמָצא עֹוֵמד ּבְ ּנִ   ְכִרי ׁשֶ
  ָאסּור,  -ִאם ֵיׁש לֹו ִמְלֶוה ָעָליו 

ר –ֵאין לֹו ִמְלֶוה ָעָליו     .מּותָּ
  ָנַפל ַלּבֹור ְוָעָלה, 

ָקֶנה,    ְמָדדֹו ּבְ
ָקֶנה,  ְרָעה ּבְ יז ֶאת ַהּצִ   ִהתִּ

ַח  י ָחִבית ְמרּותַּ יַח ַעל ּפִ ָהָיה ַמְטּפִ    ,תאֹו ׁשֶ
ה ָכל ֵאּלּו ָהָיה ַמֲעׂשֶ   ְוָאְמרּו:  ,ּבְ

ֵכר   .ִיּמָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר :ַרּבִ    .ַמתִּ

ֲחָמתֹו ַלּבֹור,    ָנַטל ֶאת ֶהָחִבית ּוְזָרָקּה ּבַ
ירּו.   ה ְוִהְכׁשִ   ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ׁש לֹו ִמְלֶוה ַעל אֹותֹו ַיִין ּיֵ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ְתַנן:    ּדִ

ְרׁשּותוֹ " ל ָנְכִרי, ְונֹוְתנֹו ּבִ   , ַהְמַטֵהר ֵיינֹו ׁשֶ
ה ָך ָמעֹות'ּכֹוֵתב לֹו:  ְוַהּלָ י ִמּמְ ְלתִּ ר.  - 'ִהְתַקּבַ   מּותָּ

ָרֵאל ְלהֹוִציאֹו,    ֲאָבל ִאם ִיְרֶצה ִיׂשְ
ן לוֹ  תֵּ ּיִ יחֹו ַעד ׁשֶ   ְמעֹוָתיו,  ְוֵאין ַמּנִ

ָאן ְוָאְסרוּ  ֵבית ׁשְ ה ּבְ   . "ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ
יחוֹ "ּדְ ַטְעָמא  יחֹו "ֵאין ַמּנִ ֵרי.  -, ָהא ַמּנִ   ׁשָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעיַנן :ׁשְ    .ִמְלֶוה ַעל אֹותֹו ַיִין ּבָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. על ישראל אם יש לו עליו מלוה
ע דסבר אסור לפי שלא ירא ליג

אי אמר לי מידי אמינא ליה 
   תניהו לי בחובי:

. העובד כוכבים בבור מלא נפל
יין אע''פ דנגיעה ממש הואיל 

   ושלא בכוונה הואי:
. אע''ג דנתכוין מדדו בקנה

הואיל ולדבר אחר נתכוין והא 
נגיעה לאו ממש היא אלא ע''י 

   הקנה: או שהיה מטפיח כו':
. שהיתה מחמצת המרותחת
יחות וטיפח בידו ממש ומעלה רת

על הרתיחות אין דרך ניסוך בכך 
   ומותר בהנאה:
. והכשירוהו אף זה היה מעשה

   בשתיה:
  

  גמ' 
. שעשה לו ישראל על אותו יין

את היין הזה אפותיקי לגבות 
הימנו דהשתא סמכה דעתיה 
ונגע ולא מירתת אבל לא היתה 
לו מלוה על אותו יין אע''פ שיש 

ר בשתיה לו מלוה על בעליו מות
   דמירתת ולא נגע:

. המטהר יינו של עובד כוכבים
ישראל שדרך ענבים של עובד 
כוכבים בהיתר כדי למכרו 
לישראל ואין נותן מעות לעובד 
כוכבים עד שימכרנו לאחר זמן 
   ונותן ברשותו של עובד כוכבים:

. אם והלה כותב לו התקבלתי
כותב לו העובד כוכבים 
התקבלתי ממך מעות כלומר 

יני כאילו קבלתי מעות שאיני הר
מעכב בידך להוציא יין מרשותי 

   בכל עת שתרצה:
. אם יש מפתח או חותם מותר

   ביד ישראל:
זה היה מעשה בבית שאן 

. דכיון דיש לו מלוה על ואסרו
אותו יין מאי דבעי עביד אבל 
מלוה שאינה על אותו יין כמי 
שאין לו עליו דמי דקתני רישא 

י ממך הלה כותב לו התקבלת
מעות מותר והא הכא דיש לו 
מלוה דמי היין עליו וקתני דכיון 

    דלאו על אותו יין הוא מותר:
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  . "ָנַפל ַלּבֹור ְוָעָלה"
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
נּו ֶאלָּ  ָעָלה ֵמת, לֹא ׁשָ   א ׁשֶ

  ָאסּור.  -ֲאָבל ָעָלה ַחי 
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יֹום ֵאיָדם.   ָדֵמי ֲעֵליּה ּכְ   ּדְ

   
  

  רש"י
. ואזיל דדמי עליה כיום אידם

ומודה על שניצל ומסתמא 
    נסכיה בעלייתו ואסור בהנאה:
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ֵכר, " ה ְוָאְמרּו: ִיּמָ ל ֵאּלּו ָהָיה ַמֲעׂשֶ ָקֶנה... ּכָ   ְמָדדֹו ּבְ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר :ַרּבִ   . "ַמתִּ
  

ר ַאֲה ָאַמר  א ּבַ   : ָבהַרב ַאּדָ
ָרכֹות ַעל ראׁשֹו,  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   ָינּוחּו לֹו ְלַרּבִ

יר  הּוא ַמּתִ ׁשֶ ה,  -ּכְ ִתּיָ ׁשְ יר ֲאִפיּלּו ּבִ   ַמּתִ
הּוא אֹוֵסר  ֲהָנָאה.  -ּוְכׁשֶ   אֹוֵסר ֲאִפיּלּו ּבַ

  
ֵריּה ָאַמר  יא ּבְ ר ַנְחָמִניּדְ ַרב ִחּיָ א ּבַ אָאַמר  ַאּבָ   , ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
אִרי ָלּה: ָאַמר ְוָאְמ    : ְזֵעיִריָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ָאְמִרי,  א ּדְ   ִאיּכָ
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ר ָחָנן, ָהִכי ָאַמר ְזֵעיִרי:  א ּבַ   ָאַמר ִלי ַאּבָ
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ְמעֹון.   י ׁשִ ַרּבִ   ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ

   
  

  רש"י
. מסיק ומסקנא דמילתא

  תלמודא ואין הלכה כר''ש 
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ירוּ " ה ְוִהְכׁשִ ֲחָמתֹו ַלּבֹור, ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ   . "ָנַטל ָחִבית ּוְזָרָקּה ּבַ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָזב ָטֵמא  ּבְ ל ׁשֶ ה ֵיין ֶנֶסְך,  -ּכָ גֹוי עֹוׂשֶ   ּבְ
ָזב ָטהֹור  ּבְ ל ׁשֶ ה ֵיין ֶנֶסְך.  -ּכָ גֹוי ֵאינֹו עֹוׂשֶ   ּבְ

  
ילְ  ַרב הּוָנאֵאיִתיֵביּה    : ַרב ַאׁשִ

ֲחָמתֹו ַלּבֹור, "   ָנַטל ֶאת ֶהָחִבית ּוְזָרָקּה ּבַ
ָאן  ֵבית ׁשְ ה ּבְ ירוּ  -ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ   . "ְוִהְכׁשִ

ֲחָמתוֹ "   ִאין  - "ּבַ
ֲחָמתֹו  ּלא ּבַ    !לֹא –ׁשֶ

  
יּה    סא,א יּה ּוִמיּנֵ ָקָאֵזיל ִמיּנֵ    .ָהָתם ּדְ

  
   

  רש"י
אשי . לא איירי רב כל שבזב טמא

בהיסט כלל אלא במגע ולא אתא 
לאשמעינן אלא זרק בעובד 
כוכבים דלא אסר וה''ק כל מגע 
שבזב טמא כגון בחבורין בין 
בידו בין בקנה שאם העובד 
כוכבים זב והיין כלי או אדם 
מטמא בזב אף היין נעשה בכך 
יין נסך כגון אדם הנוגע בזב בין 
שנגע בו הזב ממש בין בקנה 

ע בו עובד טמא אף היין שנג
כוכבים בין בידו בין בקנה נעשה 
יין נסך וליכא למימר דרב אשי 
אהיסטו של זב נמי קאי דאמר 
רב אשי לעיל (עמוד א) זיקא בין 
מליאה בין חסירה שרי ודכוותה 

   בהיסט של זב טמא:
. אלמא זרק שלא בחמתו לא

העובד כוכבים עשה יין נסך 
ואילו זב שזרק חפץ בכלי לא 

  טימאו: 
. שהולך יל מיניה ומיניהדקאז

ומתגלגל הכלי כל שעה ע''י 
שהוא מגלגלו ומורידו לבור 
הלכך שלא בחמתו לא דחיישינן 

    דלמא נגע:
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ָנה    ִמׁשְ

ל ָנְכִרי, ְונ ים, ַהְמַטֵהר ֵיינֹו ׁשֶ תּוַח ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַבִית ַהּפָ ְרׁשּותֹו ּבְ   ֹוְתנֹו ּבִ
ְרֵאִלים  ּה ּגֹוִים ְוִיׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ִעיר ׁשֶ ר –ּבְ    .מּותָּ

ּה ּגֹוִים  ּכּוּלָ ִעיר ׁשֶ ר -ּבְ ּמֵ ב ּוְמׁשַ ׁשֵ ּיֵ    .ָאסּור, ַעד ׁשֶ
ר מֵּ ב ּוְמׁשַ ֹוֵמר ָצִריְך ִלְהיֹות יֹוׁשֵ    ,ְוֵאין ַהׁשּ

הּוא יֹוֵצא ְוִנְכָנס ַאף ַעל ּפִ  ר.  -י ׁשֶ   מּותָּ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ְרׁשּות ּגֹוִים ַאַחת ִהיא. 
ל ָנְכִרי ְרׁשּותֹו,  ,ַהְמַטֵהר ֵיינֹו ׁשֶ   ְונֹוְתנֹו ּבִ

ה ּכֹוֵתב לֹו:  ָך ָמעֹות'ְוַהּלָ י ִמּמְ ְלתִּ ר.  - 'ִהְתַקּבַ   מּותָּ
ן לֹו ֶאת ְמעֹוָתיו,  ,ָרֵאל ְלהֹוִציאֲאָבל ִאם ִיְרֶצה ִיׂשְ  תֵּ ּיִ יחֹו ַעד ׁשֶ   ְוֵאינֹו ַמּנִ

ָאן ְוָאְסרּו.   ֵבית ׁשְ ה ּבְ   ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ּה ּגֹוִים ַנִמי,  ּכּוּלָ ִעיר ׁשֶ   ּבְ
ֲעָיירֹות!  ֲחִזיִרין ּבַ א רֹוְכִלין ַהּמַ   ְוָהִאיּכָ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ׁש  ּיֵ ִעיר ׁשֶ ָלַתִים ּוָבִריַח ּבְ    .ָלּה ּדְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵמי -ְוַחּלֹון  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ּכִ

ה  ּפָ ֵמי,  -ְוַאׁשְ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכִ
ֵמי,  -ְוִדיְקָלא  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכִ

  
יּה ' ִסיק ֵריׁשֵ ּה ַרב ַאָחא ְוָרִביָנא,  - 'ּפְ ִליִגי ּבָ   ּפְ

  ָאַסר,  -ַחד 
ֵרי –ד ְוַח     .ׁשָ
  

ָאַסר  ָסֵליק ָהָתם -ַמאן ּדְ ה ֵליּה ּדְ    .ָלּמָ
ֵרי  ׁשָ ְתָרּה.   -ּוַמאן ּדְ ֵהָמה, ְוָסֵליק ְלַעּיּוֵני ּבַ ָאְבָדה ֵליּה ּבְ   ִזיְמָנא ּדְ

   

  רש"י
  מתני' 

. המטהר יינו של עובד כוכבים
שעשאו בכשרות למכרו לישראל 
ולא נתן דמים עכשיו לעובד 
כוכבים עד שימכרנו ונותנו 

   ברשותו של עובד כוכבים:
דמירתת ליה עובד  .מותר

כוכבים ולא נגע דאמר דלמא חזו 
לי הנך ישראל דעברי ברה''ר 
ומפסידנא ואפילו אין מפתח 
וחותם שרי והוא שאין לו כלום 
על אותו יין כגון שכתב לו 
התקבלתי ממך כדאמרינן לקמן 

   באידך בבא:
. מפרש ר''ש בן אלעזר כו'

   בגמרא:
המטהר יינו של עובד כוכבים 

אם בית פתוח לרשות . כו' מותר
   הרבים כדפרי' לעיל:

. שהיין נעשה אבל אם רוצה כו'
לו משכון הואיל ויש לו מלוה על 
היין אסור דלא מירתת דסבר אי 
חזו לא מפסידנא דכי תבע לי 

   אמינא דידי הוא:
  

  גמ' 
. מוכרין בשמים רוכלין

וישראלים הן עוברין מעיר לעיר 
ומירתת עובד כוכבים דלמא חזו 

   ך רשות הרבים:לי דר
. שאין נכנסין בה דלתים ובריח

אלא ברשות וכ''ע ידעי כי עיילי 
בה ומצי למיקם עלה ההיא 

   שעתא:
. אפילו בית וחלון כרה''ר דמי

פתוח לחצר וחלון פתוח לחצר 
ברה''ר כנגד פתח הבית כמאן 
דפתוח לרה''ר דמי לשון אחר 
חלון של ישראל פתוח כנגד פתח 

עיקר: דרך  הבית כרה''ר דמי וכן
   אשפה לעמוד בני אדם עליה:

. דקל של ישראל נגד דיקלא
הפתח ומתיירא העובד כוכבים 
עכשיו יעלה ליטול פירות ויראני 

   נוגע:
. של דקל ומעתה פסיק רישיה
   אין בו פירות:

. מימר אמר עובד ומאן דאסר
    כוכבים למה ליה דסליק התם:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָא " ל ּגֹוי ּוִמיּלְ ֲחֵצירֹו ׁשֶ ִית ּבַ ֹוֵכר ּבַ   הּו ַיִין, ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח ְוֶאָחד ַהׂשּ
אֹוָתּה ָחֵצר  ר ּבְ ָרֵאל ּדָ ר,  -ְוִיׂשְ   מּותָּ

ָידוֹ  ַח ְוחֹוָתם ּבְ ֵאין ַמְפתֵּ י ׁשֶ    .ְוַאף ַעל ּפִ
ָחֵצר ַאֶחֶרת    סא,ב ָידֹו.  -ּבְ ַח ְוחֹוָתם ּבְ ְפתֵּ מַּ ר, ְוהּוא ׁשֶ   מּותָּ

אֹוָתּה ָחֵצר מּותָּ  ר ּבְ ָרֵאל ּדָ ל ּגֹוי, ְוִיׂשְ ָידוֹ ַהְמַטֵהר ֵיינֹו ׁשֶ ַח ְוחֹוָתם ּבְ ְפתֵּ ּמַ   . "ר, ְוהּוא ׁשֶ
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה  א,  ַרּבִ   ְלַתּנָ

ֵני:  ר"ּתְ ָידֹו מּותָּ ַח ְוחֹוָתם ּבְ ֵאין ַמְפתֵּ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
ָידֹו, " ַח ְוחֹוָתם ּבְ ְפתֵּ ּמַ י ׁשֶ ָחֵצר ַאֶחֶרת ָאסּור, ַאף ַעל ּפִ   ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְסִרין,  -ָכִמים ֲח וַ 

ר,  ּמֵ ב ּוְמׁשַ ֵהא ׁשֹוֵמר יֹוׁשֵ ּיְ   ַעד ׁשֶ
בֹ ּיָ יןאֹו ַעד ׁשֶ א ְלִקיּצִ ה ַהּבָ   ."א ְממּוּנֶ

  
יא?    ֲחָכִמים ַאַהּיָ
יָפא  א ַנִמי ֵמיַסר ָקא ָאַסר -ִאיֵליָמא ַאּסֵ א ַקּמָ ּנָ    !ּתַ

ֵסיָפא  א ּדְ א ַאֵריׁשָ י י -ְוֶאּלָ ֵני: ְוָהא ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ א, ּתְ ָידוֹ "ֹוָחָנן ְלַתּנָ ַח ְוחֹוָתם ּבְ ֵאין ַמְפּתֵ י ׁשֶ   ! "ַאף ַעל ּפִ
  

א ֵריׁשָ יָפא ּדְ א ַאּסֵ    :ְוֶאּלָ
א:  א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ָידֹו. "ּדְ ַח ְוחֹוָתם ּבְ ְפתֵּ ּמַ ר, ְוהּוא ׁשֶ ָחֵצר ַאֶחֶרת מּותָּ   ּבְ

  אֹוְמִרים: ְלעֹוָלם ָאסּור,  ֲחָכִמיםוַ 
יְּ  יןַעד ׁשֶ א ְלִקיּצִ ה ַהּבָ בא ְממּוּנֶ ּיָ ר, אֹו ַעד ׁשֶ ּמֵ ב ּוְמׁשַ   . "ֵהא ׁשֹוֵמר יֹוׁשֵ

  
ין" א ְלִקיּצִ ה ּבָ ִריעּוָתא הּוא ?!"ְממּוּנֶ    !ּגְ
  

בֹ  ּיָ א: ַעד ׁשֶ יןֶאּלָ א ְלִקיּצִ ֵאינֹו ּבָ ה ׁשֶ   .א ְממּוּנֶ
  
  
  

  רש"י
. ישראל דר בחצר בחצר אחרת

   אחרת:
. ג יינו של עובד כוכבים ברשותוה''

אם היין של עובד כוכבים וטהרו 
ישראל ונתנו ברשות העובד 
כוכבים עצמו וישראל דר באותה 
חצר מותר והוא שמפתח וחותם 
ביד ישראל אבל אין מפתח וחותם 
בידו אע''פ שישראל דר באותה 
חצר אסור כיון שהיין שלו דלא 

   מרתת כולי האי:
וחותם  תני אע''פ שאין מפתח

. כיון דישראל דר באותה חצר בידו
כשומר היוצא ונכנס דמי דאמרינן 

   במתני' שמותר:
. או עד שיבא ממונה הבא לקיצין

שיהא שומר ממונה לשמרו אבל 
הולך ויוצא ויש לו שעה קבועה 
לבא או עד שיבא כלומר עד שיהא 
ממונה עליהם שיתיירא זה 
מביאתו ולקמן פריך הבא לקיצין 

   וא:גריעותא ה
. יין של עובד ארישא דסיפא

כוכבים ברשות עובד כוכבים 
 וישראל דר באותה חצר דקאמר

'מ מותר והוא שמפתח וחותם ַרִּבי 
   בידו ואתו רבנן למיסריה:

. והאמר ליה רבי יוחנן לתנא כו'
אלמא פשיטא ליה לרבי יוחנן כי 
האי גוונא לקולא הוא דבעינן 

   למיזל:
ין של . היכא דיאלא אסיפא דרישא

ישראל הוא וקתני ישראל דר בחצר 
אחרת מותר והוא שמפתח וחותם 
בידו דכיון דיין דישראל הוא 
מירתת עובד כוכבים לזייף שמא 
   ירגיש בו ישראל הדר בחצר אחרת:

. דכיון דיש לו שעה גריעותא הוא
קבועה לביאתו לא מירתת עובד 

    כוכבים:
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ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   . "ִים ַאַחת ִהיאאֹוֵמר: ְרׁשּות ּגוֹ  ַרּבִ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ן ֶאְלָעָזר ְלָהֵקל אֹו ְלַהְחִמיר?  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ

  
  : ְזֵעיִריָאַמר  ַרב ְיהּוָדה

  .ְלָהֵקל
  

  : ְזֵעיִריָאַמר  ַרב ַנְחָמן
  ְלַהְחִמיר. 

  
  , "ְלָהֵקל :ְזֵעיִריָאַמר  ַרב ְיהּוָדה"

א:  א ַקּמָ ּנָ   ְוָהִכי ָקָאַמר ּתַ
ְרׁשּותֹו כְּ  ּבִ ם ׁשֶ   ָאסּור,  -ׁשֵ

ְרׁשּות ּגֹוי ַאֵחר ַנִמי  ְך ּבִ    .ָאסּור –ּכָ
יַנן ְלגֹוְמִלין    .ְוָחְייׁשִ

ְרׁשּותֹו,  ָבִרים ֲאמּוִרים ּבִ ה ּדְ ּמֶ ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ
ְרׁשּות ּגֹוי ַאֵחר  ר,  -ֲאָבל ּבִ   מּוּתָ

יַנן ְלגוֹ    ְמִלין. ְוָלא ָחְייׁשִ
  
  , "ְלַהְחִמיר :ְזֵעיִריָאַמר  ַרב ַנְחָמן"

א:  א ַקּמָ ּנָ   ְוָהִכי ָקָאַמר ּתַ
ְרׁשּותֹו,  ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבִ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

ְרׁשּות ּגֹוי ַאֵחר  ר,  -ֲאָבל ּבִ   מּוּתָ
יַנן ְלגֹוְמִלין.    ְוָלא ָחְייׁשִ

ל ְרׁשּות ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ּגֹוִים ַאַחת ִהיא,  ַרּבִ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ַנְחָמן ָאַמר ְזֵעיִרי ְלַהְחִמיר, ּדְ ּתַ
ן ֶאְלָעָזרָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ִאין ֵני ָהַרמָּ ל ְרׁשּות ּגֹוִים ַאַחת ִהיא ִמּפְ    ."ּכָ
  

י ֲאִריַסְייהּו,  ְרָזק רֹוִפיָלא אֹוִתיבּו ַחְמָרא ַגּבֵ ֵבי ּפַ   ּדְ
ַנןר ְסבוּ  יּה ּדְ  ַרּבָ   ְלֵמיַמר:  ָרָבאַקּמֵ

י ַהאי, ָקא מֹוִתיב ַהאי ַגּבֵ י ֵהיָכא ּדְ יַנן ְלגֹוְמִלין ָהֵני ִמיּלֵ י ָחְייׁשִ   ּכִ
יַנן ְרָזק רֹוִפיָלא, ְלגֹוְמִלין ָלא ָחְייׁשִ י ּפַ יּה ְלאֹותּוֵביּה ּבֵ ְרּכֵ ֲאִריֵסיּה ָלאו ּדַ יָון ּדַ    .ֲאָבל ָהָכא ּכֵ

ה, ָרָבא ָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ   : ַאּדְ
יּה,  ָלא ִמיְרַתת ִמיּנֵ י ֵהיָכא ּדְ יַנן ְלגֹוְמִלין, ָהֵני ִמילֵּ ָאַמר ָלא ָחְייׁשִ   ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ

י ֲעֵליּה ְזכּוָתא.  יּה ְמַחּפֵ ִמיְרַתת ִמיּנֵ יָון ּדְ   ֲאָבל ָהָכא ּכֵ
  

יה ַחְמָרא  ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ א ּדַ ַרּכָ ָר ּדְ ַההּוא ּכְ   ֵאל, ִיׂשְ
י,  ּנֵ יֵני ּדַ ֲהָוה ָקֵאי ּבֵ ח ּגֹוי ּדַ ּכַ ּתַ   ִאׁשְ

ב': ִאם ָרָבאָאַמר  ַגּנָ ס ָעָליו ּכְ ֵרי,  - 'ִנְתּפָ   ַחְמָרא ׁשָ
   .ָאסּור –ְוִאי לֹא 

  
 

  רש"י
. להקל דקאמר להקל או להחמיר

שכולה עובדי כוכבים  ת''ק בעיר
אסור להניחו בבית העובד כוכבים 
שהוא בעליו והוא הדין בבית עובד 
כוכבים אחר וקאמר רבי שמעון בן 
אלעזר וכי כל רשות עובדי כוכבים 
אחת היא בתמיה כלומר הואיל 
ואינו בבית בעליו מותר דהאי עובד 
כוכבים מירתת או להחמיר קאמר 
ובניחותא איתמר דתנא קמא 

בבית בעליו קאמר ואתא רבי  דוקא
שמעון בן אלעזר למימר הוא הדין 
בבית העובד כוכבים אחר דחיישינן 
לגומלין אע''ג דהאי עובד כוכבים 
שהבית שלו ייחד לו קרן זוית 
לישראל ולא נגע דנתפס עליו כגנב 
חיישינן דלמא שביק ליה לעובד 
כוכבים חבירו בעל היין דלא 
מירתת לנסוכי כי היכי דהדר 
ישראל וזבין מהאי עובד כוכבים 
זימנא אחרינא ומפקיד ליה גבי 

   ההוא דלישבוק ליה לנסוכי:
. הנח לי ואגמול לך כיוצא לגומלין

   בזו:
. ואחת רבי שמעון בן אלעזר כו'

   היא דמתניתין אתמוהי מתמה:
   . גומלין זה לזה:מפני הרמאין

   . שם האיש:פרזק
   . שני למלך:רופילא

ן כשר דזבני . ייאותיבו חמרא
   ישראל באשראי:

. עובדי כוכבים גבי אריסייהו
כמותם אריסא מירתת ממריה ואי 

   נמי נגע מסהיד עליה דלא נגע:
   . כרך:כרכא

. אם עובד אם נתפס עליו כגנב
כוכבים חלש הוא ויש אימת שופטי 
העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס 

   עליו כגנב:
. בשתיה ואי לא אסור חמרא שרי

  הנאה דודאי נגע: אף ב
    


