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ָנה    ִמׁשְ

ֵיין ֶנֶסְך    סב,א ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ּבְ ָכרֹו ָאסּור.  -ַהׂשּ   ׂשְ
ָכרֹו ַלֲעׂשֹות ִע    ּמֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ׂשְ

ָאַמר לֹו:  י ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום"ַאף ַעל ּפִ ל ֵיין ֶנֶסְך ִמּמָ ר.  - "ַהֲעֵבר ִלי ָחִבית ׁשֶ ָכרֹו מּותָּ   ׂשְ
ֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ְלָהִביא ָעֶליָה ֵיין ֶנֶסְך  ָכָרּה ָאסּור.  -ַהׂשּ   ׂשְ

יַח  ִהּנִ י ׁשֶ ב ָעֶליָה, ַאף ַעל ּפִ ָכָרּה ֵליׁשֵ ר -ּגֹוי ְלִגינֹו ָעֶליָה ׂשְ ָכָרּה מּותָּ   .  ׂשְ
   

ָמָרא    ּגְ

ָכרֹו ָאסּור"ַמאי ַטְעָמא    ? "ׂשְ
  

ָכרֹו ַנִמי ָאסּורהֹוִאיל ְוֵיין ֶנֶסְך ָאסּור ּבַ  :ִאיֵליָמא     - ֲהָנָאה, ׂשְ
ֶרם  ֲהָנָאה, ּדַ ֲהֵרי ָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהּכֶ   ֲאסּוִרין ּבַ

  ּוְתַנן: 
ְדֵמיֶהן ְמָכָרן ְוִקיּדֵ " ת -ׁש ּבִ ׁשֶ   ! (קידושין נו:) "ְמקּוּדֶ
  

א ֲעבֹוָדה ָזָרההֹוִאיל ְותֹוֵפ  :ֶאלָּ ָמיו ּכַ    .ס ֶאת ּדָ
  

ֶמיָה,  ִביִעית ּתֹוֶפֶסת ֶאת ּדָ   ַוֲהֵרי ׁשְ
  ּוְתַנן: 

יָנר ֶזה, ְלקֹוט ִלי ּבֹו ָיָרק ַהּיֹום" :ָהאֹוֵמר ַלּפֹוֵעל" ָכרֹו ָאסּור - "ֵהיָלְך ּדִ    ,ׂשְ

ר - 'קֹוט ִלי ָיָרק ַהּיֹוםְל ' ָכרֹו מּותָּ    !(שביעית ח, ד) "ׂשְ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְנסּו ֲחָכִמים ּקָ ִרין  :ְקָנס הּוא ׁשֶ ַחּמָ    ,ּבְ

   .ּוְבֵיין ֶנֶסךְ 
  
ֲאָמַרן - "ֵיין ֶנֶסךְ "    .ָהא ּדַ
  
ִרין"    ?ַמאי ִהיא - "ַחּמָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִביִעית ַהַחּמָ " ֵפירֹות ׁשְ ין ְמָלאָכה ּבְ ָהיּו עֹוׂשִ ָכָרן -ִרין ׁשֶ ִביִעית' ׂשְ   .'ׁשְ
  

ִביִעית"ַמאי  ָכָרן ׁשְ   ? "ׂשְ
  

ָיֲהִביַנן ְלה :ִאיֵליָמא ִביִעיתּדְ ירֹות ׁשְ ָכר ִמּפֵ     - ּו ׂשָ
ִביִעית,  ירֹות ׁשְ   ִנְמָצא ֶזה ּפֹוֵרַע חֹובֹו ִמּפֵ

  ְולֹא ִלְסחֹוָרה!  - (ויקרא כה, ו) 343ה""ְלָאְכלָ ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה: 
  

א  ִביִעיתּדְ  -ְוֶאּלָ ת ׁשְ ַ ְקדּוׁשּ ָכָרן ּבִ    .ָקדֹוׁש ׂשְ
  

   :? ְוָהַתְנָיא"ָקדֹוׁש "ּוִמי 
יָנר ֶזה ּוְלקֹוט ִלי ָיָרק ַהּיֹום"ָהאֹוֵמר ַלּפֹוֵעל: " ר,  - "ֵהיָלְך ּדִ ָכרֹו מּותָּ   ׂשְ

ָכרֹו ָאסּור - "ְלקֹוט ִלי ָיָרק ּבֹו ַהּיֹום"   ! "ׂשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִביִעית,  ירֹות ׁשְ ָכר ִמּפֵ   ְלעֹוָלם ָיֲהִביַנן ֵליּה ׂשָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ךְ  343 ִרים ִעּמָ ְבָך ַהּגָ ִכיְרָך ּוְלתֹוׁשָ ָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלׂשְ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבּדְ ּבַ  ְוָהְיָתה ׁשַ

  רש"י
  מתני' 
. עובד כוכבים ששכר את השוכר

ישראל לעשות עמו מלאכה ביין 
נסך להריקו מכלי אל כלי או 
להעביר חבית ממקום למקום 

מר שנתנסך וביין נסך ממש קא
לעבודת כוכבים וסתם יינן 

   מיבעיא לן בגמרא:
שכרו לעשות עמו מלאכה 

. כל שכרו מותר דאף על גב אחרת
דאגרא דיהיב לא משום מלאכה 
אחרת היא ובגמרא מפרש לה 

   שפיר:
  

  גמ' 
. אלמא איסורי הנאה מקודשת

דמיהן מותרין וכל שכן שכר 
   פעולתו:

אלא הואיל ותופס את דמיו 
. דכיון דנתנסך וכביםכעבודת כ

לעבודת כוכבים הרי היא 
כעבודת כוכבים דדמיה אסורין 
כדאמרן (לעיל נד:) כל שאתה 
מהיה הימנו הרי הוא כמוהו וכי 
היכי דדמיו אסורין שכר פעולתו 

   נמי אסור:
. לשון מכר הוא לקוט לי בו

   דמשמע לקוט לי שוויו ירק:
. לשהותו אחר זמן שכרו אסור

   ר בשביעית:הביעור אלא מתבע
. לשון שכירות הוא לקוט לי ירק

ולא לשון מכר ואין לו דמים 
   שיתפסו בקדושת שביעית:
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ָיא ָלְך    ְולֹא ִלְסחֹוָרה!  "ְלָאְכָלה"ּוְדָקא ַקׁשְ
ר.  ַצד ֶהיּתֵ יַהֵביּה ִניֲהֵליּה ּבְ   ּדִ

ִדְתַנן    :ּכְ
  אַמר ָאָדם ַלֲחֵבירֹו:  לֹא יֹ "

י"  סב,ב  ַלִים ְלֵחֶלקַהֲעֵלה ִלי ּפֵ לּו ִלירּוׁשָ    "רֹות ַהּלָ
ַלִים"ֲאָבל אֹוֵמר לֹו:  ירּוׁשָ ּתֹוָתם ּבִ   , "ַהֲעֵלם ְלאֹוְכָלם ְוִלׁשְ

ם ל ִחּנָ ָנה ׁשֶ  . "ְונֹוְתִנין ֶזה ָלֶזה ַמתָּ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ִביִעית, ּדְ ְלעֹוָלם  ת ׁשְ ַ ְקדּוׁשּ   ָקדֹוׁש ּבִ
ָיא ָלְך     ',ּפֹוֵעל'ּוְדָקא ַקׁשְ

ָלא ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה ּפ  ַנן,  -ֹוֵעל ּדְ   לֹא ְקָנסּוהּו ַרּבָ
ָנֵפיׁש ַאְגַרְייהּו  ִרין ּדְ הּו.  -ַחּמָ ַנן ּבְ   ָקְנסּו ַרּבָ

אֵני.  ּדְ ּוַמְתִניִתין חּוְמָרא    ֵיין ֶנֶסְך ׁשָ
   

  

  רש"י
   . מתנת חנם:צד היתר

   . גבי מעשר שני:כדתנן
. שתטול שם חלק בהם לחלק

דאסור לפרוע חובו ממעשר שני 
    ואע''ג שגם זה אוכלו בירושלים:

. דיין נסך דקניס נמי ומתני'
פיש אגריה חומרא פועל דלא נ

    דיין נסך שאני:
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ָכרֹו ְסַתם ֵייָנן, ַמהּו?    ׂשְ
יָון ִאיּסּוָרא ָחמּור  ִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ ָכרֹו ַנִמי ָאסּור,  - ֵיין ֶנֶסךְ ְד כִּ ּדְ   ׂשְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָכרֹו ַנִמי ִקיל?  -הֹוִאיל ְוטּוְמָאתֹו ִקיל    ַאף ׂשְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

יּה  ֲאַגר ַאְרּבֵ ְבָרא ּדַ ַההּוא ּגַ   ְסַתם ֵייָנן, לִ ּדְ
ַאְגָרא,  י ּבְ   ְיַהבּו ֵליּה ִחיּטֵ

יה  אּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַרב ִחְסּדָ
ִקְבֵרי.    ָאַמר ֵליּה: ִזיל ְקֵליְנהּו ְוָקְבִריְנהּו ּבְ

  
ִריְנהּו!  ּדְ   ְוֵליָמא ֵליּה: ּבַ

  
ָלה.  הּו ִליֵדי ַתּקָ   ָאתּו ּבְ

  
ִריְנהּו?    ְוִליְקִליְנהּו ְוִליַבּדְ

  
הוּ  ִלי ּבְ ְלָמא ְמַזּבְ    .ּדִ

   
ֵעיַנְייהּו!  ִריְנהּו ּבְ   ְוִלְקּבְ

   :ַנןִמי ָלא ּתְ 
ּה, " ְסַקל ּבָ ּנִ   ֶאָחד ֶאֶבן ׁשֶ

ְתָלה ָעָליו,  ּנִ   ְוֶאָחד ֵעץ ׁשֶ
ֱהַרג ּבֹו,  ּנֶ   ְוֶאָחד ַסִייף ׁשֶ
ֱחַנק ּבוֹ  ּנֶ    ,ְוֶאָחד סּוָדר ׁשֶ

ִרים ִעּמוֹ  ם ִנְקּבָ   ! "ּכּוּלָ
  

ָתא  ֵבי ִדיָנא, מּוְכָחא ִמיּלְ ָקא ָקְבִרי ּבְ ין ִנינְ ּדַ ָהָתם ּדְ   הּו, ֲהרּוֵגי ֵבית ּדִ
ָתא,    ָהָכא לֹא מּוְכָחא ִמיּלְ

ַנב ְוַאְייֵתי ָקְבָרא ָהָכא.     ֵאיַמר: ֱאיָנׁש ּגְ
   

  רש"י
. דאסור בהנאה דאיסוריה חמור

   כיין נסך ממש:
. כדאמרינן באין דטומאתן קיל

מעמידין (לעיל דף ל:) שלש יינות 
הן יין נסך אסור בהנאה ומטמא 
טומאה חמורה בכזית סתם יינן 
אסור בהנאה ומטמא טומאת 

   משקין ברביעית:
   . ספינתו:ארביה

   בית הקברות: .בי קיברי
. יפזרם כמות שהם ל''ל ליבדרינהו

   לשרפן:
. אינשי לידי תקלה דהדרי אתו בהו

   ומלקטי להו:
   . הכי בעינייהו:ולקברינהו

. דכתיב לא תלין כולן נקברין עמו
נבלתו על העץ כי קבור תקברנו אף 
העץ במשמע והכי אמרינן בפרק 
נגמר הדין עץ שומע אני בין תלוש 

ל כי קבור תקברנו מי בין מחובר ת''
שאינו מחוסר אלא קבורה יצא זה 
שמחוסר קבורה ותלישה אלמא עץ 
גופיה איסורי הנאה וקברי ליה 

   בעיניה ולא חיישינן לתקלה:
. שאני התם כיון דקברי בבי דינא

בבית הקברות המתוקנים בבית 
דין מוכחא מילתא לכל מאן 
דמשכח להו התם ידע דמהרוגי 

    ב''ד הוו ופירש:
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ֵבי  איּדְ י ַיּנַ ִמיִנית,  ַרּבִ ְ ׁשּ ים, ּוָפְרעּו ְלהּו ּבַ ִביִעית ֵמֲעִנּיִ יֵרי ׁשְ   ָיְזִפי ּפֵ

י יֹוָחָנןֲאתּו ָאְמרּו ֵליּה לְ    . ַרּבִ
  

  ָיאּות ֵהן ָעְבִדין.   ָאַמר ְלהּו: 
ר,  ֶאְתָנן מּוּתָ ן ּבְ   ּוְכֶנְגּדָ

ַתְנָיא:    ּדְ
א ָעֶליָה, "   ָנַתן ָלּה ְולֹא ּבָ

א ָעֶליָה ְולֹא ָנַתן ָלּה ֶאְתָנָנּה  ר –ּבָ   . "מּותָּ
  
א ָעֶליָה " יָטא – "ָנַתן ָלּה ְולֹא ּבָ ׁשִ    !ּפְ

יָון  ָעְלָמא הוּ ּדְ ּכֵ ָנה ּבְ א ָעֶליָה, ַמּתָ ָיֵהיב ָלּה לֹא ּבָ   !א ּדְ
  

  ְותּו: 
א ָעֶליָה ְולֹא ָנַתן ָלּה "    !ָהא לֹא ָיֵהיב ָלּה ְולֹא ִמיֵדי - "ּבָ

ר" -"ֶאְתָנָנּה לֹא ָנַתן ָלּה ַמאי ּדְ ְוֵכיָון     !?מּותָּ
  

א    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ
א ָעֶליָה,  ְך ּבָ   ָנַתן ָלּה ְוַאַחר ּכָ
ְך ָנַתן  א ָעֶליָה ְוַאַחר ּכָ ר -ָלּה אֹו ּבָ   .ֶאְתָנָנּה מּוּתָ

  
  
א ָעֶליָה " ְך ּבָ   , "ָנַתן ָלּה ְוַאַחר ּכָ

א ָעֶליָה    סג,א   ֵליחּול ֲעָלּה ִאיּסּור ֶאְתָנן ְלַמְפֵרַע! ^ְלִכי ּבָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : 344ַרּבִ
ְדָמה ְוִהְקִריָבתֹו.  ּקָ ׁשֶ   ּכְ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

יוְקִני ֵליְך ֵמַעכְ 'ָאַמר ָלּה: ּדְ ִאי  ֵרי   - 'ׁשָ ׁשָ יָטא ּדְ ׁשִ    !ּפְ
ָיֵהיב ָלּה!  ָעְלָמא הּוא ּדְ ָנה ּבְ יָאה, ּוַמּתָ ַעת ּבִ ׁשְ ָהא ֵליֵתיּה ּבִ   ּדְ

יו' :לֹא ָאַמר ָלּה ּדְ ְוִאי     ?!ֵהיִכי ָמֵצי ַמְקְרָבה  -' ְקִני ֵליְך ֵמַעְכׁשָ
יתֹו קֹ  ׁש ֶאת ּבֵ י ַיְקּדִ    ,ַמר ַרֲחָמָנאָא  (ויקרא כז, יד) 345ֶדׁש לה'""ְוִאיׁש ּכִ

יתוֹ "ַמה  ְרׁשּותֹו!  "ּבֵ ְרׁשּותֹו, ַאף ּכל ּבִ   ּבִ
  

א  יָאה, ְוִאי ִמיְצְטִריְך ֵליְך ְקֵני'ָאַמר ָלּה: ּדְ ֶאּלָ ַעת ּבִ יְך ַעד ׁשְ ּבֵ יו ֶלֱהֵוי ּגַ   . 'ֵמַעְכׁשָ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  : ע"פ מסורת הש"ס-בגירסת דפוס וילנא רבי (אליעזר). תוקן כאן ובהמשך הסוגיה לפי המקבילה תמורה כט. 344
ׁש ֶאת בֵּ  345 י ַיְקּדִ ן ָיקּוםְוִאיׁש ּכִ ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ּכֵ ֲאׁשֶ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכַ   יתֹו קֶֹדׁש ַליהָֹוה ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן ּבֵ

  רש"י
. קודם זמן יזפי פירי שביעית

   הביעור:
. אשתכח ופרעי להו בשמינית

דאכלי עניים בשמינית אחר 
   הביעור חליפי פירות שביעית:

. כיון דההיא שעתא יאות הן עבדין
לא הוו הנך בעין ולא איחלופי הני 
בהני לאו חליפין נינהו ולא חיילא 

   קדושת שביעית עלייהו:
ואח''כ נתן  . בא עליהוכנגדו באתנן

לה אתננה מותר להקרבה דכיון 
דלאו בשעת ביאה יהביה ניהליה כי 
הדר יהב לה ההוא טלה מתנה 

   בעלמא הוא:
. מפרש נתן לה ולא בא עליה כו'

   ואזיל:
. אלא ה''ק נתן לה ולא בא עליה

   עכשיו אלא לאחר זמן:
. ולא נתן לה עכשיו או בא עליה

  אלא לאחר זמן: 
. תנן למפרעליחול עליה איסור א

   שהרי מתחלה ע''מ ביאה נתנו לה:
. קודם ביאה פשיטא קני מעכשיו

דמותר דאע''ג דע''מ ביאה יהביה 
ניהלה כיון דמקמי ביאה יהביה 

   ניהלה לאו שכר ביאה הוא:
. ואי מצטריך ליך קני מעכשיו

הלכך איצטריך מתני' לאשמועינן 
דאע''ג דאמר לה לא ניקני לך עד 

ר אמר לה אי שעת ביאה כיון דהד
מצטריך ליך קני מעכשיו הויה לה 
מתנת חנם כי שקלתיה 

  ואקריבתיה:
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י ֶאְלָעָזרָאַמר ["   : ַרּבִ

ְדָמה ְוִהְקִריָבתֹו. ּקָ ׁשֶ   ּכְ
יָאה, ְוִאי ִמיְצְטִריְך ֵליְך ְקֵניֶלֱהֵוי ...  ַעת ּבִ יְך ַעד ׁשְ ּבֵ יו ּגַ   "]. ֵמַעְכׁשָ

  
ֵעי  ֲעָיאּבָ   : ַרב הֹוׁשַ

תֹו, ַמהּו?  יׁשָ   ָקְדָמה ְוִהְקּדִ
  

יָון  ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט"ָאַמר ָמר: ּדְ ּכֵ בֹוהַּ ּכִ יּה ּדָ  - (קידושין כח:) "ֲאִמיָרתֹו ַלּגָ ַאְקִריְבּתֵ ַמאן ּדְ   ֵמי. ּכְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵעיֵניּה?  א ִמיָהא ָהא ָקֵאי ְוִאיֵתיּה ּבְ ּתָ   ָהׁשְ
  

י ּדְ ִמ ְוִתְפׁשֹוט    , ֶאְלָעָזרַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ  ְדָמה ְוִהְקִריָבתוֹ " :ַרּבִ ּקָ   , "ׁשֶ

תֹו לֹא!  יׁשָ ְוָקא ִהְקִריָבתֹו, ֲאָבל ִהְקּדִ   ּדַ
  
י ּדְ  ֲעָיא ֵליּה ּגּוֵפיּה ָקא ִמי ֶאְלָעָזרַרּבִ    ,ּבָ

   ?ַמאי
י  יָטא ֵליּה ְלַרּבִ ׁשִ ט ּפְ תוֹ ּדְ  ֶאְלָעָזרִמיְפׁשַ יׁשָ ְוָקא, ֲאָבל ִהְקּדִ   לֹא,  - ִהְקִריָבתֹו ּדַ
יָאה,  ַעת ּבִ ׁשְ ָהא ִאיֵתיּה ּבִ   ּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָטא ֵליּה,  - "ִהְקִריָבתוֹ " ׁשִ   ּפְ
תוֹ 'וְ  יׁשָ ָקא ֵליּה  - 'ִהְקּדִ    .ְמַסּפְ
  
   .יקוּ ּתֵ 
  
  

  רש"י
. (בתוספתא) כיון דאמר מר

 דקידושין בפ''ק (דף כח:):
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ְך ָנַתן ָלּה ֶאְתָנָנּה " א ָעֶליָה ְוַאַחר ּכָ ר -ּבָ   . "מּותָּ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ִנים ֶאְתָנָנּה " לׁש ׁשָ אן ַעד ׁשָ ְך ָנַתן ָלּה, ֲאִפיּלּו ִמּכָ א ָעֶליָה ְוַאַחר ּכָ   ! "ָאסּור -ּבָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר  אָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ
  ָיא: ָלא ַקׁשְ 

ָטֶלה ֶזה' :ָאַמרּדְ  -ָהא  ֲעִלי ִלי ּבְ   . 'ִהְתּבַ
ָטֶלה'ָאַמר ָלּה: ּדְ  -ָהא  ֲעִלי ּבְ    .ְסָתם 'ִהְתּבַ

  
ָטֶלה ֶזה'ְוִכי ָאַמר ָלּה  יָכה!  'ּבְ ר ְמׁשִ   ַמאי ָהֵוי? ָהא ִמַחּסַ

  
זֹוָנה ּגֹוָיה,    ּבְ

יָכה.  ְמׁשִ ָלא ָקְנָיא ּבִ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ְרֵאִלית, לְ  זֹוָנה ִיׂשְ   עֹוָלם ּבְ

ֲחֵציָרּה.  ָקֵאי ּבַ   ּוְכגֹון ּדְ
  

ֲחֵציָרּה,  ָקֵאי ּבַ ְך ָנַתן ָלּה "ִאי ּדְ א ָעֶליָה ְוַאַחר ּכָ   , ָהא ָקְנָיא ָלּה! "ּבָ
  

   !לֹא
ְוָיה ִניֲהָלּה ַאּפֹוֵתיִקי,  ׁשָ   ְצִריָכא ּדְ

לֹוִני ֵאי ַמְייִתיָנא ֵליְך זּוֵזי ִמכָּ "ָאַמר ָלּה: ּדְ    מּוָטב,  -אן ַעד יֹום ּפְ
ֶאְתָנֵניְך".   -ְוִאי לֹא  ְקֵליּה ּבְ   ׁשַ

   
  
  
  

  רש"י
. כל כמה דיהיב לה הוי בטלה זה

   אתנן דמהשתא קניתיה:
. כי יהיב לה לאחר בטלה סתם

זמן לאו אתנן הוא דהשתא הוא 
   דקנייה (ליה):

. לאו בר משיכה ד כוכביםעוב
דכי כתיבא משיכה בישראל 

   כתיבא או קנה מיד עמיתך:
. מהשתא קודם הא קנייה (ליה)

ביאה והיכי קרי ליה בא עליה 
   ואח''כ נתן לה:

. ביום פלוני ואי לא שקליה
באתנניך הלכך בא עליה ואח''כ 
נתן לה הוא ומיהו הואיל ומשעת 
ביאה שוויה אפותיקי ועמד 

 יל עליה אתנן:בחצירה חי
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ֵבי [" איּדְ י ַיּנַ ִמיִנית,  ַרּבִ ְ ׁשּ ים, ּוָפְרעּו ְלהּו ּבַ ִביִעית ֵמֲעִנּיִ יֵרי ׁשְ   ָיְזִפי ּפֵ

י יֹוָחָנןֲאתּו ָאְמרּו ֵליּה לְ    . ַרּבִ
  "].ְבִדיןָיאּות ֵהן ָע   ָאַמר ְלהּו: 

  
תְמִתיב  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָריו ּוְלפֹוֲעָליו: "   אֹוֵמר ָאָדם ְלַחּמָ

ִדיָנר ֶזה"   , "ְלכּו ְוִאְכלּו ּבְ
ִדיָנר ֶזה" תּו ּבְ   , "ְצאּו ּוׁשְ

ׁש    סג,ב ִביִעית^  :ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּום ׁשְ    ,לֹא ִמׁשּ
ר ּום ַמֲעׂשֵ    ,ְולֹא ִמׁשּ
ּום ֵיין ֶנֶסךְ     ,ְולֹא ִמׁשּ

  ַמר ָלֶהם: ְוִאם ָא 
  , "ְצאּו ְוִאְכלּו ַוֲאִני ּפֹוֵרַע "
תּו ַוֲאִני ּפֹוֵרַע "    ",ְצאּו ּוׁשְ

ׁש  ִביִעית,   :חֹוׁשֵ ּום ׁשְ   ִמׁשּ
ר ּום ַמֲעׂשֵ    ,ִמׁשּ

ּום ֵיין ֶנֶסךְ    . "ּוִמׁשּ
ַרע  :ַאְלָמא י ָקא ּפָ ַרע -ּכִ ֵמי ִאיּסּור ָקא ּפָ    ,ּדְ

ַרע  י ָקא ּפָ ֵמ  -ָהָכא ַנִמי, ּכִ ַרע! ּדְ   י ִאיּסּוָרא ָקא ּפָ
  

ָמּה  ְרּגְ אּתִ    :ַרב ִחְסּדָ
יפֹו,  ּקִ ֶחְנָוִני ַהּמַ ד ֵליּה ּדְ ּבְ ְעּבֵ ּתַ    ,ִמׁשְ

אֹוְרֵחיּה ְלַאּקּוֵפיּדְ  יּה  ,ֵכיָון ּדְ ּבֵ יָנר ּגַ    .ָקֵני ֵליּה ּדִ
  

יפֹו  ֵאין ַמּקִ    ?ַמאי –ֲאָבל ֶחְנָוִני ׁשֶ
ר    .מּוּתָ

ָתֵני ִדיָנר ֶזה""ְצ   :ִאי ָהִכי, ַאּדְ   , אּו ְוִאְכלּו ּבְ
ִדיָנר ֶזה" תּו ּבְ   , "ְצאּו ּוׁשְ

ִדיָדּה     :ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
יפֹו,  ּקִ ֶחְנָוִני ַהּמַ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבְ ה ּדְ ּמֶ ד ֵליּה, ּדְ ּבַ ְעּבֵ ּתַ   ִמׁשְ

יפֹו  ֵאין ַמּקִ ר!  -ֲאָבל ֶחְנָוִני ׁשֶ   מּוּתָ
  
ֵאין ַמ ד, עוֹ וְ  דֶחְנָוִני ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ יפֹו ִמי לֹא ִמׁשְ    !?ּקִ

   :ָרָבאְוָהָאַמר 
ן ָמֶנה ִלְפלֹוִני"ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו:  ל ְנָכַסאי ָלךְ  ,ּתֵ נּו ּכָ ין ָעֵרב!  - "ְוִיּקָ   ָקָנה ִמּדִ

  
א   : ָרָבאָאַמר  ,ֶאּלָ

יפֹו,  ֵאין ַמּקִ ָנא ׁשֶ יפֹו ְוָלא ׁשְ ָנא ַמּקִ   ָלא ׁשְ
ב ד ַאף ַעל ּגַ ְעּבַ ְמׁשַ יָון  ּדִ יְעּבּוֵדיּה ּדְ ֵליּה, ּכֵ יַחד ׁשִ    ,לֹא ִמּיַ

  ָלא ִמיְתַסר,
  

ִביִעית?  ּום ׁשְ ׁש ִמׁשּ אי חֹוׁשֵ א ָהָכא ַאּמַ   ֶאּלָ
יְעּבּוֵדיּה ָהָכא!  יַחד ׁשִ   ָהא ָלא ִמּיַ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יָנר.  ים לֹו ּדִ ִהְקּדִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ַמ  יּה ֲאַמִריָתּה ִלׁשְ ָעאּדְ ֲעָתא ַקּמֵ ַהְרּדְ   , ָאַמר ִלי: ַרב ְזִביד ִמּנְ
ָתֵני תּו, ַוֲאִני ּפֹוֵרַע" :ִאי ָהִכי, ַאּדְ   , "ְצאּו ְוִאְכלּו, ְצאּו ּוׁשְ

ב' ֵ תּו, ַוֲאִני ְמַחׁשּ ֵעי ֵליּה  - 'ְצאּו ְוִאְכלּו, ְצאּו ּוׁשְ    !ִמיּבָ
  

  ֵליּה:  יתִר ָאְמ 

  רש"י
   . לר' ינאי:מתיב רב ששת

. עובדי כוכבים או לפועליו ולחמריו
  עמי הארץ:

. שמא יקחו בו לא משום שביעית
פירות שביעית מן החשוד למכרם 
ותניא במס' סוכה (דף לט.) אין 
מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ 

   יותר מג' סעודות:
. דאם עמי הארץ הם ולא משום מעשר

קחו שאינו מעושר ונמצא זה וי
מאכילו דהא איהו לא ספי להו מידי 

   אלא פריטי יהב להו:
. אם עובדי כוכבים ולא משום יין נסך

הם ונמצא מאכילן יין נסך והרי 
   מזונותיהן עליו ונהנה מיין נסך:

. הוי איהו לוקח האיסור ואני פורע
ומאכילו דהשתא לא סליק נפשיה 

   מינייהו בפריטי:
   שרגיל אצלו בהקפה: .המקיפו

. האי בעל הבית משעתא דמשעבד ליה
   דיהיב חנוני פירי והוי כנותן מיד ליד:

. חנוני סמיך על זה קני ליה דינר גביה
שכבר הכיר בו שכל מקום שישנו 
הדינר קנוי לו לחנוני הלכך חליפי 
נינהו אבל הנך דבי ר' ינאי כיון דהנך 

ל עניי דמוזפי להו פירי לאו חנוני הרגי
להקיפן נינהו לא סמכא דעתיה כולי 
האי ולא משתעבד להו דבי ר' ינאי 
הלכך כי פרע לאחר זמן לאו חליפי 

   שביעית נינהו:
. דטעמא משום מקיפו הוא אי הכי

   אבל אין מקיפו שרי:
. רישא דמהדר תנא בתר אדתני

היתרא ולא אשכח אלא בצאו ואכלו 
בדינר זה דסליק מינייהו נפשיה 

   בפריטי:
. היתרא אפי' בדלא פלוג ולתנילי

סליק וכגון צאו ואכלו ואני פורע 
ובחנוני שאין מקיפו דלא משתעבד 
ליה האי בעל הבית מידי וכ''ש היכי 

   דנסתלק לגמרי:
. אי יהיב ותו חנוני שאין מקיפו

   לשלוחיה דבעל הבית:
. ליה בעל הבית מי לא משתעבד

מהשתא דקא שרית להו לדבי ר' ינאי 
   עמא:משום האי ט

והאמר רבא האומר לחבירו תן מנה 
. באותו מנה לפלוני ויקנו נכסאי לך

   ונתן:
. הלוקח את נכסיו של זה ואע''ג קנה

   דלא מטא הנאת האי מנה לידיה:
. מההוא דינר דמחייב ערב מדין ערב

לשלומי ואע''ג דלא מטי הנאה לידיה 
והאי נמי לא שנא אלמא אע''ג דלאו 

היב ליה חנוני המקיפו הוא כי י
   לשלוחיה משתעבד ליה האי:

. לא תיתני טעמא אלא אמר רבא
דברייתא משום שיעבודא ובמקיפו 
דאפילו אין מקיפו איכא שיעבודא 
ומיהו לדבי ר' ינאי לא תקשי דבין 

   מקיפו בין אין מקיפו:
   . נכסיה לשלומי:אע''ג דמשעבדי ליה

. שלא ייחד כיון דלא מייחד שיעבודיה
לאו חליפין נינהו  לו מיד מעות לכך

ולא מיתסר: ה''ג והכא אמר רב פפא 
ולא גרסינן אלא הכא דקתני חושש 

   אמר רב פפא:
. בעל הבית דינר לחנוני כשהקדים לו

קודם ששלח אצלו דהשתא מדבעל 
   הבית קאכלי ואיסורא דידיה הוא:

   . הא כבר פרע:ואני פורע
. אני אעשה לו ואני מחשב מבעי ליה
 י לו:חשבון ממה שהקדמת
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ֵני בַוֲאִני ְמ ... ְצאּו ' :ּתְ ֵ   . 'ַחׁשּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ד.  ּיָ ַטל ְוָנַתן ּבַ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ילְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

תּו",  ,ִאי ָהִכי ָתֵני "ְצאּו ְוִאְכלּו, ְצאּו ּוׁשְ   ַאּדְ
תוּ ' ֵעי ֵליּה!  - 'ְטלּו ְוִאְכלּו, ְטלּו ּוׁשְ   ִמיּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵני:  תוּ ְטלּו ְוִאְכל'ּתְ   .  'ּו, ְטלּו ּוׁשְ
   

  
  

  רש"י
. מיד החנוני ונתן להם שנשא

דהשתא איהו ספי להו איסורא 
ולאו משום פרעון דלאחר זמן 
הוא אלא דקננהו במשיכה 
ואשתכח שלקח יין נסך והשקהו 
לפועליו אבל הנך דבי רבי ינאי כי 
שקלי פירי שעת היתר הוא וכי 
פרעו לאחר זמן בשעת איסור 
שביעית לאו חליפין נינהו 

   לאיתפוסי:
 . משמע שאינו הולך עמהן:צאו
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אוְ  ַרב ַנְחָמןָיֵתיב  יוַ  עּוּלָ ּפִ ר ּפַ ר ַאִמיְוָיֵתיב  ֲאִביִמי ּבַ יא ּבַ י ִחּיָ ְייהוּ  ַרּבִ ּבַ    ,ּגַ

ֲעָיא ְלהוּ  ֵיין ֶנֶסךְ ׂשְ  :ְוָיְתִבי ְוָקא ִמיּבָ ּבֹור ּבְ   ַמהּו?  - ָכרֹו ִלׁשְ
  

יָון  ִקּיּומֹו רוֹ ּדְ ִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ   ָאסּור,  -ֶצה ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵמי?  יר ּדָ ּפִ יְפָלה ׁשַ ל ְלַמעּוֵטי ּתִ   ּכָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ּבֹור ְוָתבֹ  ָרָכה. ִיׁשְ   א ָעָליו ּבְ

  
יע ֵליּה     ?ֵליָמא ְמַסּיַ

ְלַאִים, " ּכִ   ֵאין עֹוְדִרין ִעם ַהּגֹוי ּבְ
   ,ֲאָבל עֹוְקִרין ִעּמוֹ    סד,א

ֵדי ְל  יְפָלהּכְ   . "ַמעּוֵטי ֶאת ַהתִּ
י ֲעִקיָבא ִהיא,  י? ַרּבִ   ַסְברּוהָּ ָהא ַמּנִ

ִכְלַאִים ּדְ  ים ּבְ   לֹוֶקה,  -ָאַמר: ַהְמַקּיֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלַאִים " ה ּכִ ׁש, ְוַהְמַחּפֶ   לֹוֶקה,  -ַהְמַנּכֵ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים   . "ַאף ַהְמַקּיֵ
  

י ֲעִקיָב ּדְ ַמאי ַטְעָמא    א? ַרּבִ
  

ְלַאִים"ָאַמר ְקָרא:  ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ   , (ויקרא יט, יט) 346"ׂשָ
ִין?  ים ִמּנַ א זֹוֵרַע, ְמַקּיֵ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְלַאִים"ּתַ    ."לֹא ּכִ
ֵרי יְפָלה ׁשָ    .ְוִאיּלּו ְלַמעּוֵטי ּתִ

  
ַנן ִהיא !לֹא י? ַרּבָ    .ָהא ַמּנִ

  
ַנן, ַמאי ִאיְרָיא  ֵמי! ִאי ַרּבָ יר ּדָ ּפִ   עֹוְקִרין? ֲאִפיּלּו ַקּיּוֵמי ַנִמי ׁשַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן   :ָהָכא ּבְ

ם,  ִחּנָ ָקא ָעֵביד ּבְ גֹון ּדְ   ּכְ
י ְיהּוָדה ִהיא,    ְוַרּבִ

ם ּדְ  ַנת ִחּנָ ן ָלֶהם ַמּתְ   ָאסּור.  -ָאַמר: ִליּתֵ
  
י ֲעִקיָבא, ּדְ ֵמ  ַמע ְלַרּבִ י ְיהּוָדה ִנׁשְ   ַרּבִ

י ְיהּוָדה:ָלאו ָאַמר ַר  ם,  -ָאסּור     ּבִ ַנת ִחּנָ ן ָלֶהם ַמּתְ   ִליּתֵ
יְפָלה  ֵמי.  -ֲאָבל ְלַמעּוֵטי ּתִ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

י ֲעִקיָבא ַנִמי,    ְלַרּבִ
ב  י ֲעִקיָבא:ּדְ ַאף ַעל ּגַ ִכְלַאִים   ָאַמר ַרּבִ ים ּבְ   לֹוֶקה,  -ַהְמַקּיֵ

ֵמי!  יר ּדָ ּפִ יְפָלה ׁשַ   ְלַמעּוֵטי ּתִ
  יֵדי.  ְותּו ָלא ִמ 
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  רש"י
. לשבר חבית לשבור ביין נסך
   ולשפוך את היין:

   . שיהא שכרה מותר:מהו
. דישראל זה מי אמרינן כיון

רוצה בקיומן של חביות האלו 
שלא ישתברו עכשיו מאליהם עד 
שישברם הוא ויטול שכרם 

   אסור:
  . אין חופרין:אין עודרין

וד . להשליכן לאיבאבל עוקרין
ואע''ג דרוצה בקיומן שלא 
   יעקרו מאליהן עד שיעקרם הוא:

   . האי דקתני עוקרין:סברוה
אפילו לר' עקיבא דאמר 

. דאם המקיים בכלאים לוקה
זרען אחר ובא זה ועשה להן סייג 
וגדר כדי לקיימן לוקה אלמא 

   אסור להיות רוצה בקיומן:
. לאחר זריעתן המנכש והמחפה

 חופה עפר עליהן כדרך כל
   הזורעים:

. דהיינו נמי זורע דמה דרכו לוקה
של זורע לצמוחי פירי מכוין הא 

   נמי לצמוחי פירי מכוין:
. כלאים דהרבעה ת''ל לא כלאים

קא דריש מדסמך כלאים דלא 
תרביע גבי שדה דרשינן (מו''ק 
דף ב:) כלאים שדך לא מדלא 
כתיב בהמתך לא תרביע כלאים 
ולא תזרע שדך כלאים ש''מ שדך 

לאים דלעיל נמי דרשינן אכ
ומשמע דמזהיר הכתוב שלא יהו 
כלאים בשדה ואילו עוקרין שרי 
למעוטי תיפלה אע''ג דרוצה 
בקיומן עד שיעקרם הוא ויטול 

   שכרו:
. דלא איכפת להו אי רבנן הוא

רוצה בקיומן אבל יין נסך 
דאסור להיות רוצה בקיומן 
דישראל מצוה לבטל עבודת 

ך כוכבים ותשמישיה אימר ל
   דאסור:

. מדאצטריך ומאי איריא עוקרין
למישרי עוקרין משמע דהא 
רוצה בקיומן דמיעוט תיפלה 
הוא שרי אבל קיום גמור אסור 

   ואי רבנן אפי' קיום נמי שרי:
. והאי לעולם רבנן היא

דאיצטריך למישרי עוקרין לאו 
משום איסור רוצה בקיומו אלא 
משום איסור מתנת חנם ור' 

בפ''ק (לעיל יהודה היא דאמר 
כ.) אסור ליתן להם מתנת חנם 
ואשמעינן דלמעוטי תיפלה שפיר 
דמי: ומקשינן ונהי נמי דרבי 
יהודה היא מדרבי יהודה דשרי 
איסור דידיה גבי מיעוט תיפלה 
נשמע לר''ע דשרי נמי איסור 
קיום משום מיעוט תיפלה וגבי 
יין נסך נמי משום מיעוט תיפלה 

   שרי:
 יניה:. ליכא לאקשויי מותו
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ֲעָיא ְלהּו:    ֲהדּור ָיְתִבי ְוָקִמּבָ

ַיד ּגֹוי ֵמי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ַמהּו?  - ּדְ
  

ַיד ּגֹוי, אֹו לֹא?   ֶמיָה ּבְ   ִמי ּתֹוֶפֶסת ּדָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו 
ָרא ּבְ ַיד ּגֹוי     :ִמְסּתַ ֵמי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ִרין -ּדְ   ,מּוּתָ

ָהְנהוּ  יּה ִמּדְ ֲאתּו ְלַקּמֵ ר ֲאבּוהַּ ּדְ  ּדַ ה ּבַ   , ַרּבָ
ִאית ְלכּו, ל ַמה ּדְ ינּו ּכָ ירוּ ְותּו  ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ַזּבִ ּיְ    .ִאיְתּגַ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ַיד ּגֹוי  ֵמי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ָקָסַבר: ּדְ ּום ּדְ ִרין -ִמׁשּ   .מּוּתָ

  
אֵני ָהָתם,  ַדְע ּדְ ְוִדְלָמא ׁשָ יָון ּדְ ּיּוֵריּכֵ יּה ְלִאיּגַ ָלּה!  ,ּתֵ ּטְ אי ּבִ   ַוּדַ

  
א גֹוי ָמֶנה, "ֵמָהָכא:  ,ֶאּלָ ה ּבְ ָהָיה נֹוׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ

ר.  - ֵיין ֶנֶסְך ְוֵהִביא לוֹ  ,ֵהִביא לוֹ וְ ּוָמַכר ֲעבֹוָדה ָזָרה    מּותָּ
ֶאְמּכֹור ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָאִב "  ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו: ן ִלי ַעד ׁשֶ   , "יא ְלךָ ַהְמתֵּ

  . "ָאסּור – "ֵיין ֶנֶסְך ְוָאִביא ְלךָ "
  

ָנא ֵסיָפא?  א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ   ַמאי ׁשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ִקּיּומוֹ  - ֵסיָפא י רֹוֶצה ּבְ ֲהָוה ֵליּה ּכִ ּום ּדַ    .ִמׁשּ

  
ְווָנא ִמי ֲאִסיר? ַהאי ּגַ ִקּיּומֹו ּכְ    !ְוִכי רֹוֶצה ּבְ

   :ְוָהְתַנן
ר ְוגּ " ְרׁשּו את ֲאִביֶהן הּגֹוי, ּגֵ ּיָ   ֹוי ׁשֶ

ר ָיכֹול לֹוַמר לֹו:  ה ֲעבֹוָדה ָזָרה"ּגֵ   , "ַוֲאִני ָמעֹות ,טֹול ַאתָּ
ה ֵיין ֶנֶסךְ " ירֹות ,טֹול ַאתָּ   . "ַוֲאִני ּפֵ

ר  אּו ִלְרׁשּות ַהּגֵ ּבָ ֶ   ! (דמאי ו, י) "ָאסּור –ִאם ִמׁשּ
  

אָאַמר  ר עּוּלָ   : ָרָבא ּבַ
ָבֶריָה. ַמְתִניִתין ּבַ  ֶקת ְלִפי ׁשְ ְתַחּלֶ   ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּמִ

  
יַנח ֲעבֹוָדה ָזָרה,    ּתֵ

א ְלֵמיַמר?  -ֵיין ֶנֶסְך    ַמאי ִאיּכָ
  

יִני.  ֶחֶרס ַהְדִרּיָ   ּבְ
  

ּלא ִיָגנְ ַוֲהלֹא רוֹ  ִקּיּומֹו, ׁשֶ ּלא יֹ 347בוּ ֶצה ּבְ   אְבדּו! ְוׁשֶ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ר ָק  ת ַהּגֵ ?ְירּוׁשַ    !ָאְמַרּתְ

ַנן ּה ַרּבָ ֲאִקילּו ּבָ ר, ּדַ ת ַהּגֵ אֵני ְירּוׁשַ    ,ׁשָ
א ַיֲחזֹור ְלִקְלקּולוֹ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי   סד,ב    :ּתַ

פּו " תְּ תַּ ְרׁשּו, ֲאָבל ִנׁשְ ּיָ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ   .  "ָאסּור –ּבַ
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  רש"י
. עובד דמי עבודת כוכבים

כוכבים שמוכר עבודת כוכבים 
   דמיהן מה הן בהנאה:

. בואו והתגיירו ותו איתגיירו
דלאחר שתתגיירו אסור למכור 
לכם עבודת כוכבים שבידכם 
אלמא כי מזבין ליה בהיותו עובד 
כוכבים שרי לאתהנויי בה 

   כשהוא גר:
. ועובד כוכבים בטלו להו מקודם

עבודת כוכבים הלכך  מבטל
   דמיה מותרין דהא בטלו:

. אלמא דמי עבודת כוכבים מותר
   ביד עובד כוכבים מותר:
. בעיין מאי שנא רישא כו'

איפשוט מיהו מתני' היכי 
   מיתרצא:

. עד מפני שרוצה בקיומה
   שימכרנה העובד כוכבים:
. אלמא טול אתה עבודת כוכבים

דגר רוצה בקיומה שלא תשתבר 
   מידו כנגדה מותר:עד שיטול 

. של זהב המתחלקת לפי שבריה
או של כסף שאם תשבר יחלקוה 
לשברים דלא איכפת לגר 

   בשבירתה:
. הא יין נסך מאי איכא למימר

ודאי אם ישתבר יאבד וקתני 
   טול אתה יין ואני פירות:

. דלא איכפת לן בחרס הדרייני
דהיין בלוע בתוכו ופולטו 

  כששורהו במים:
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  ֲעָיא ְלהּו: ֲהדּור ָיְתבּו ְוָקִמיּבָ 

ב  ר ּתֹוׁשָ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה?  -ּגֵ ַבּטֵ ּיְ   ַמהּו ׁשֶ
  

ָפַלח  יל,  -ּדְ   ְמַבּטֵ
ַלח  ָלא ּפָ יל,  -ּדְ   לֹא ְמַבּטֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יּה הּוא?  ר ִמיּנֵ יל, ְוַהאי ּבַ יּה ְמַבּטֵ ַבר ִמיּנֵ ל ּדְ   ּכָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו 
ָרא ּבְ ָפַלח     :ִמְסּתַ ילְמ  –ּדְ    ,ַבּטֵ

ַלח  ָלא ּפָ יל.  -ּדְ   ָלא ְמַבּטֵ
  

  ֵמיִתיֵבי 
ּוק, " ׁשּ ָצא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבַ ּמָ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ

אָתה ְלָידֹו  ּלא ּבָ ָלּה,  -ַעד ׁשֶ   אֹוֵמר ְלגֹוי ּוְמַבטְּ
אָתה ְלָידֹו  ּבָ ֶ ָלּה.  -ִמׁשּ   ֵאינֹו אֹוֵמר ְלגֹוי ּוְמַבטְּ

ָאְמרּו: ּגֹוי ְמַבטֵּ  ֵני ׁשֶ ל ֲחֵבירוֹ ִמּפְ ּלֹו ְוׁשֶ ֵאין עֹוְבָדּה  ,ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ין עֹוְבָדּה ּוֵבין ׁשֶ   . "ּבֵ
ֵאינֹו עֹוְבָדּה", ּוַמאי "עֹוְבָדּה"ַמאי    ? "ׁשֶ

 ִאיֵליָמא ִאיִדי ְוִאיִדי ּגֹוי, 
ל ֲחֵבירוֹ " :ַהְיינוּ  ּלֹו ְוׁשֶ   ! "ׁשֶ

א ָלאו:    ּגֹוי,  - "עֹוְבָדּה"ֶאּלָ
ֵא ּוַמאי  ב,  -? ינֹו עֹוְבָדּה""ׁשֶ ר ּתֹוׁשָ   ּגֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ל!  :ּוׁשְ ב ַנִמי ְמַבּטֵ ר ּתֹוׁשָ   ּגֵ
  

  ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך:  !לֹא
  ִאיִדי ְוִאיִדי ּגֹוי, 

ל ֲחֵבירֹו"ַהְיינּו "ּוְדָקָאְמַרְת:  ּלֹו ְוׁשֶ   ! "ׁשֶ
א   ֶזה ְוֶזה ְלְפעֹור, ְוֶזה ְוֶזה ְלַמְרקּוִליס.  :ֵריׁשָ
   .ְוֶזה ְלַמְרקּוִליס ,ֶזה ִלְפעֹור :ֵסיָפא

  
   :ֵמיִתיֵבי

ב? " ר ּתֹוׁשָ   ֵאיֶזהּו ּגֵ
ּלֹ  ה ֲחֵבִרים, ׁשֶ לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ָעָליו ּבִ יּבֵ ּקִ ל ׁשֶ   א ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּקִ  ַבע ִמְצֹות ׁשֶ ל ָעָליו ׁשֶ יּבֵ ּקִ ל ׁשֶ ֵני נֹּכָ לּו ֲעֵליֶהם ּבְ   ַח. ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים

ב.  ר ּתֹוׁשָ אּו ִלְכַלל ּגֵ   ֵאּלּו לֹא ּבָ
ב?  ר ּתֹוׁשָ א ֵאיֶזהּו ּגֵ   ֶאּלָ

ּתֹוָרה חּוץ ֵמִאיּסּור ְנֵבילֹות.  ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ים ּכָ ל ָעָליו ְלַקּיֵ ּבֵ ּקִ ר אֹוֵכל ְנֵבילֹות, ׁשֶ   ֶזה ּגֵ
  

ָרֵאל,  ְמַייֲחִדין ּה ִיׂשְ רּוּבָ ִעיר ׁשֶ   ֶאְצלֹו ַיִין, ְוֵאין ַמְפִקיִדין ֶאְצלֹו ַיִין, ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ּה ּגֹוִים.  רּוּבָ ִעיר ׁשֶ   ֲאָבל ְמַייֲחִדין ֶאְצלֹו ַיִין ַוֲאִפיּלּו ּבְ

ֵיינוֹ  ְמנֹו ּכְ   . "ׁשַ
  

ֵיינוֹ " ְמנֹו ּכְ ךְ  "ׁשַ ְעּתָ   ?!ָסְלָקא ּדַ
ֶמן ִמי ָקא ָהֵוי יֵ    ין ֶנֶסְך? ׁשֶ

ְמנֹו,  ׁשַ א: ֵיינֹו ּכְ   ֶאּלָ
  

ָבר" ל ּדָ ָאר ּכָ גֹוי.  - ְוִלׁשְ   ֲהֵרי הּוא ּכְ
ְמעֹון ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

  ֵיין ֶנֶסְך,  -ֵיינֹו 
ה :ְוָאְמִרי ָלּה  ִתּיָ ׁשְ ר ּבִ   . "מּותָּ

ָבָריו "ָקָתֵני ִמיָהא:  ל ּדְ ָאר ּכָ גֹוי -ְוִלׁשְ   , "ֲהֵרי הּוא ּכְ
  ְכָתא? ְלַמאי ִהלְ 

גֹויְמ ּדִ ָלאו  ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ   !ַבּטֵ

  רש"י
. אינו עובד עבודת בגר תוש

כוכבים ובר מיניה של עובד 
   כוכבים הוא בכל שאר עבירות:

אי נימא אידי ואידי עובד 
. קאמר דזה מבטל כוכבים

יראתו של זה ואע''פ שהמבטל 
לא עבד את זו מעולם כי אם שלו 
   הוא עובד: היינו שלו ושל חבירו:

. זה יש לו פעור שלו זה וזה לפעור
ואשמעינן וזה יש לו פעור שלו 

רישא דזה מבטל פעורו של 
חבירו וזה מבטל פעורו של 
חבירו וסיפא אשמעינן דאפילו 
זה לפעור וזה למרקוליס מבטל 

   זה את של חבירו:
. שיהו אלו לא באו לכלל גר תושב

ישראל מצווים להחיותן שהרי 
אף עובדי כוכבים גמורים נצטוו 
על עבודת כוכבים ועל שאר 

   המצות:
. ושאר כל לותכל שאוכל נבי

המצות מקיים אין מפקידין 
אצלו יין בביתו לזמן מרובה 
דאיכא למיחש לאיחלופי ביין 
שלו שהוא אסור כדקתני סיפא 

   יינן כשמנן:
. ישראל אבל מייחדין אצלו יין

מניח בחנותו עד שילך כדי מיל 
או יותר מה שאין כן בעובד 
כוכבים דהאי כיון דלא פלח לא 

עובד נגע ולא מנסך ולמגע 
כוכבים דאתי מעלמא בביתו לא 
חיישינן דכיון דאין לו הנאה בכך 
אינו מניחו ליגע ולאחלופי בזמן 

   מועט ליכא למיחש:
. משמע שמנו אסור שמנו כיינו

   כיינו ולהחמיר בא:
. ושמנו מי הוי נסך אלא יינו

מותר בהנאה כשמנו וקודם 
שהותר השמן באכילה קאי אבל 

   בשתיה אסור:
. דאינו מקפיד על סךיינו יין נ

   מגע עובד כוכבים:
. דכיון הרי הוא כעובד כוכבים

 דלא מל חשוד הוא לכל התורה:
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ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

   !לֹא
ל ְרׁשּות.  ן ְרׁשּות ּוְלַבּטֵ   ִליּתֵ

  
   :ְוִכְדַתְנָיא

ד" ָרֵאל ְמׁשּוּמָ    :ִיׂשְ
ּוק ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ְרׁשּות  - ְמׁשַ   ְמַבטֵּ

וּ  ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ֵאין ְמׁשַ ל ְרׁשּות,  - ,קׁשֶ   ֵאין ְמַבטֵּ
ל ְרׁשּות ָרֵאל נֹוֵתן ְרׁשּות ּוְמַבטֵּ ָאְמרּו: ִיׂשְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

ּכֹור ׂשְ ּיִ גֹוי ַעד ׁשֶ    .ּבְ
יַצד    ?ּכֵ

ֶלת ְלךָ ", "ְרׁשּוִתי ְקנּוָיה ְלךָ "אֹוֵמר לֹו:    ָקָנה,  - "ְרׁשּוִתי ְמבּוטֶּ
  ."ְוֵאין ָצִריְך ְלַזּכֹות

   
  

ָנא  הּוָדהַרב יְ    סה,א ַדר ֵליּה קּוְרּבָ יֹום ֵאיָדם, ^ׁשְ   ֲאִביַדְרָנא ּבְ
ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.  ָלא ּפָ יה ּדְ   ָאַמר: ָיַדְעָנא ּבֵ

  
   :, ְוָהַתְנָיאַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

ב? " ר ּתֹוׁשָ   ֵאיֶזהּו ּגֵ
ּלא ַלֲעבֹוד ֲעבוֹ  ה ֲחֵבִרים ׁשֶ לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ָעָליו ּבִ יּבֵ ּקִ ל ׁשֶ    !"ָדה ָזָרהּכָ

  
ְנָיא ַהִהיא ְלַהֲחיֹותוֹ כִּ    .י ּתַ
  

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ר חֶֹדׁש ְולֹא ָמל ֵנים ָעׂשָ ָעְברּו ָעָליו ׁשְ ב ׁשֶ ר ּתֹוׁשָ אּוּמֹות!  - ּגֵ ּבָ ִמין ׁשֶ   ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ל ָעָליו ָלמּול, ְולֹא  ִקיּבֵ גֹון ׁשֶ    .ָמלָהָתם ּכְ

  
  

יֹום ֵאיָדם,  ָרָבא ְך ּבְ יׁשַ ָנא ְלַבר ׁשֵ   ַאְמֵטי ֵליּה קּוְרּבָ
ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.  ָלא ּפָ יה ּדְ   ָאַמר: ָיַדְעָנא ּבֵ

יּה.  ַווְרָדא ְוַקְייָמן זֹונֹות ֲערּוּמֹות ַקּמֵ אֵריּה ּבְ ָיֵתיב ַעד ַצּוָ ֵחיּה ּדְ ּכַ   ֲאַזל ַאׁשְ
ַה  ָאֵתי? ָאַמר ֵליּה: ִאית ְלכּו ּכְ ְווָנא ְלָעְלָמא ּדְ   אי ּגַ

יָדן ֲעִדיָפא ְטֵפי ֵמַהאי.    ָאַמר ֵליּה: ּדִ
  ָאַמר ֵליּה: ְטֵפי ֵמַהאי ִמי ֲהָוה? 

ַמְלכּוָתא יֱהֵוי ֲעַלן ֵאיְמָתא ּדְ ַמְלכּוָתא, ֲאַנן ָלא ּתֶ א ֲעַלְייכּו ֵאיָמָתא ּדְ    .ָאַמר ֵליּה: ַאּתּון ִאיּכָ
א ָעַלי? ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ִמיָה  ַמְלכּוָתא ִאיּכָ   א ַמאי ֵאיְמָתא ּדְ

א.  ָקָבֵעי ָלְך ַמְלּכָ א, ָאַמר ֵליּה: קּום, ּדְ ַמְלּכָ ָקא ּדְ ִריְסּתָ ָיְתִבי ֲאָתא ַההּוא ּפְ   ַעד ּדְ
יְפַקע,  יׁשּוָתא ּתִ ָבֵעי ְלֶמיֱחֵזי ְלכּו ּבִ י ָנֵפיק ְוָאֵזיל, ָאַמר ֵליּה: ֵעיָנא ּדְ   ּכִ

  : ָאֵמן, אָרָב ָאַמר ֵליּה 
ְך.  יׁשַ ר ׁשֵ ַקע ֵעיֵניּה ּבַ   ּפְ

  
יָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ

ֵעי ֵליּה ְלֵמיְמָרא ֵליּה ֵמַהאי ְקָרא:    ִאיּבָ
ֶכֶתם אֹוִפיר" ַגל ִליִמיְנָך ּבְ ָבה ׁשֵ רֹוֶתיָך ִנּצְ יּקְ נֹות ְמָלִכים ּבִ   . (תהלים מה, י) "ּבְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵעי ֵלי ה לֹו"ּה ְלֵמיְמָרא ֵליּה ֵמָהָכא: ִאיּבָ ה ִלְמַחּכֵ   .  (ישעיה סד, ג) 348"ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה לוֹ  348 ה ִלְמַחּכֵ ְמעּו לֹא ֶהֱאִזינּו ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ   ּוֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ

  רש"י
. שאינו יכול ליתן ליתן רשות

רשותו לישראל אא''כ שכר ממנו 
   מערב שבת:

. בפרהסיא משמר שבתו בשוק
ואע''פ שהוא מומר לחלל שבת 

   בצינעא:
. אם היה פתח ביתו נותן רשות

חצר שישראל דרין בה פתוח ל
ושכח ולא עירב עמהן מבטל 
להם את רשותו של חצר ואם לא 
ביטל אסור להוציא מבתיהם 
לחצר דהוה להו מוציאין מרשות 
המיוחדת לכל אחד לרשות שיש 
לזה חלק בה וחכמים גזרו שלא 
   להוציא מרשותו לרשות חבירו:

. ישראל הנותן רשות אומר כיצד
ממנו רשותי קנויה לך וזה נוטלה 

   ומוציא לחצר:
. הנוטל באמירה בעלמא קנה

   בלא מתן מעות:
   . על ידי קנין:ואין צריך לזכות

  . תשורה:קורבנא
   . שם העובד כוכבים:לאבידרנא

   . במרחץ של וורדים:בוורדא
. עינא דבעיא למחזי לכו בישותא

עין המתאוה לראות רעתכם 
תעקר שהרי הקב''ה ממלא כל 
תאוותכם שאף שיחתכם 

   בררת:מת
. לכבוד לך לישראל ביקרותיך

   קא מבשר נביא:
. זולתי עין של עין לא ראתה

הקב''ה את אשר יעשה למחכה 
לו לא נראה כבוד וגדולה 

 דוגמתה:



  344  10101010סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        סה, אסה, אסה, אסה, א . . . . 10101010
ָכרֹו ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת"   , ׂשְ
ָאַמר לֹו: [ י ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום"ַאף ַעל ּפִ ל ֵיין ֶנֶסְך ִמּמָ ָכ  - "ַהֲעֵבר ִלי ָחִבית ׁשֶ רׂשְ   . ]"רֹו מּותָּ
  
ב וְ    לֹא ָאַמר ֵליּה ְלִעיּתֹוֵתי ֶעֶרב. ּדְ ַאף ַעל ּגַ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל, "   ַהׂשּ

קֹום ְלָמקֹום"  ל ֵיין ֶנֶסְך ִמּמָ ר -ּוְלִעיּתֹוֵתי ֶעֶרב ָאַמר לֹו: "ַהֲעֵבר ָחִבית ׁשֶ ָכרֹו מּותָּ   ."ׂשְ
   ,ִאין – "ֵתי ֶעֶרבְלִעיּתוֹ " :ָאַמר ֵליּה ּדְ ַטְעָמא 

י יֹוָמא    לֹא!  -ּכּוּלֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין,  י ּתְ     ּכִ

ַנן.  :ָאַמרּדְ    ְלִעיּתֹוֵתי ֶעֶרב ּתְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

רּוטֹות", ּדְ  -ָהא  ֵמָאה ּפְ   ָאַמר ֵליּה: "ַהֲעֵבר ִלי ֵמָאה ָחִבּיֹות ּבְ
ְפרּוָטה". ָאַמר ֵליּה ּדְ  -ָהא    : "ַהֲעֵבר ִלי ָחִבית ָחִבית ּבִ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

רּוטֹות", " ֵמָאה ּפְ ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל, ְוָאַמר לֹו: "ַהֲעֵבר ִלי ֵמָאה ָחִבּיֹות ּבְ   ַהׂשּ
יֵניֶהן  ל ֵיין ֶנֶסְך ּבֵ ָכרֹו ָאסּור,  -ְוִנְמֵצאת ָחִבית ׁשֶ   ׂשְ

ְפרּוָטה", ְוִנְמֵצא יֵניֶהן "ָחִבית ָחִבית ּבִ ל ֵיין ֶנֶסְך ּבֵ ר -ת ָחִבית ׁשֶ ָכרֹו מּותָּ   .  "ׂשְ
   

  
  
  

  רש"י
. דהעברת חבית לאו ואע''ג

לעיתותי ערב לאחר שנשלם כל 
זמן שכר פעולתו אלא קודם גמר 
זמן שכירותו אמר לו העבר 

ני מתניתין חבית של יין נסך קת
   שכרו מותר בתמיה:

. דכבר נתחייב לו ולעיתותי ערב
   כל שכרו קודם העברת חבית:

. לעולם דלא אמר ליה רבא אמר
   לעיתותי ערב:

. מתני' דקתני מותר ולא קשיא
כגון העבר לי חבית בפרוטה 
ונמצאת חבית של יין נסך ביניהן 
שדי פרוטה לנהרא א''נ לא שקיל 

ך משתרו מיד עובד כוכבים ואינ
דהא לא שייך שכר ההוא חבית 
בהדי אינך דכל חדא קנין אגרא 
באפי נפשא: וברייתא דכי לא 
אמר ליה לעיתותי ערב הוי כל 
שכרו אסור כגון דאמר ליה 
העבר ק' חביות בק' פרוטות דכל 
כמה דלא אעברינהו לכולהו לא 
יהיב ליה מידי הלכך כולי אגרא 

   שייך ביה:
 . בניחותא:והתניא
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ֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ְלָהִביא ָעֶליָה ֵיין ֶנֶסְך " ָכרֹו ָאסּור -ַהׁשּ   ."ׂשְ
  

א ה ִלי? ַהְיינּו ֵריׁשָ    !ָהא ּתּו ָלּמָ
  

  ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה: 
ב ָעֶליָה, ַאף ַעל ּפִ " ָכָרּה ֵליׁשֵ יַח ּגֹוי ְלִגינֹו ָעֶליָה ׂשְ ִהּנִ ר -י ׁשֶ ָכרֹו מּותָּ    ."ׂשְ
  

יָנא הּוא ְלאֹותּוֵביּה  :ְלֵמיְמָרא ָלִגין ָלאו ּדִ    .ּדְ
   :ּוְרִמיְנִהי

יַח ָעֶליָה " ֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ׂשֹוֵכר ַמּנִ סּותוּ   :ַהׂשּ   ,ּכְ
   ,ּוְלִגיָנתוֹ 

ֶרְך,  ל אֹותֹו ַהּדֶ   ּוְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ
אן  ב ָעָליו.  -ְוֵאיָלְך ִמּכָ ר ְמַעּכֵ   ַחּמָ

יַח ָעֶליָה  ר ַמּנִ עֹוִרים :ַחּמָ    ,ׂשְ
   ,ְוֶתֶבן

ל אֹותֹו ַהּיֹום,    ּוְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ
אן ְוֵאיָלְך  ב ָעָליו -ִמּכָ   ! "ׂשֹוֵכר ְמַעּכֵ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יָנא הּוא ְלאֹותּוֵבי, ּדְ ְנִהי    ָלִגין ּדִ
ְלִגיָנתֹו? ִמיָהא ִאי ָלא מֹוִתיב ֵלי   ּה, ִמי ָאְמִריַנן ֵליּה: ְנִכי ֵליּה ַאְגָרא ּדִ

  
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ן  ִכיַח ְלִמְזּבַ ׁשְ ב,  -ִאי ּדִ ר ַנִמי ְלַעּכֵ   ַחּמָ

ן  ִכיַח ְלִמְזּבַ ָלא ׁשְ ב!  -ְוִאי ּדְ   ׂשֹוֵכר ַנִמי ָלא ְלַעּכֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִכיַח ְלִמיְטַרח וּ  ׁשְ ָנא, לֹא ְצִריָכא ּדִ ָנא ְלַאּוָ ן ֵמַאּוָ   ְלִמְזּבַ

ר  ן -ַחּמָ יּה ְלִמיְטַרח ּוְלִמְזּבַ ְרּכֵ    ,ּדַ
ן -ׂשֹוֵכר  יּה ְלִמיְטַרח ּוְלִמְזּבַ ְרּכֵ    .ָלאו ּדַ

  
  
  

  ירש"
. לאשמועינן סיפא אצטריך ליה

דאגרא לאו אלגין מקבל ליה 
   ושרי:
. של יין נסך לאו דרכיה לגינו

לאותוביה הלכך אגרא לאו עליה 
   קא מתייהב:

. אפילו הוא של אותו הדרך
   מהלך ג' ימים:

. לחמר נכי ליה מי אמרינן ליה
פחת לו שכר הלגין וכיון דכי לא 
מותיב לא מנכי כי מותיב נמי 

   א לאו עליה מתחייב ושרי:אגר
. דשוכר מניח עליה מזונות ה''ד

כל הדרך וחמר אינו מניח אלא 
   מזונות יום אחד:
. בדרך הליכתן אי דשכיח למזבן

   מוצאין מזונות ליקח כל שעה:
. ממסע למסע מאונא לאונא

מהלך יום אחד כמו נטל ועבר 
 תלתא אונין דסנחריב:
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ֵריּה ּדְ ֲאבּוהַּ    ,ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ

ֵפיְך ְלהּו ַחְמָרא ְלגֹוִים, ְוָאֵזיל ַמֲעַבר   סה,ב ָרא,  ֲהָוה ׁשָ   ְלהּו ַמַעּבָ
ַאְגָרא.    ְוָיֲהבּו ֵליּה ּגּוְלֵפי ּבְ

ֵייֲאתּו ָאְמרּו ֵליּה לְ    , ַאּבַ
יָרא ָקא ָטַרח.  :ָאַמר ְלהוּ  ֶהּתֵ י ָקא ָטַרח ּבְ   ּכִ

  
ִקּיּומֹו    לֹא ִנְצְטרּו ִזיֵקי! ּדְ ְוָהא רֹוֶצה ּבְ

  
ֲהַדְייהּו.  ַמְתֵני ּבַ   ּדְ

  
ִרי ַמְייתּו ּפְ ֲהַדְייהּו. ִאי ַנִמי, ּדְ   ְסָדֵקי ּבַ

  
ִאיּסּוָרא!  ָקא ָטַרח ּבְ ָרא, ּדְ   ְוָהא ָקא ַמֲעַבר ְלהּו ַמַעּבָ

  
ָרא.  ָאַמר ֵליּה ְלַמְברֹוָיא ֵמִעיּקָ   ּדְ

  
  ִאי ַנִמי, 

יּה ִקיְטֵרי.   ְנִקיִטי ּבֵ   ּדִ
   

  רש"י
הוה שפיך להו חמרא לעובדי 

. הוא היה מוכר להם יין כביםכו
ודרך למוכרי חביות של יין ליתן 
גם החביות ללוקחין והכי 
אמרינן בהמפקיד (ב''מ מ:) 
איכא גולפי ושדריה שהלוקח 
מוכרו בחנות משתכר בהן לבד 
מה שהוא משתכר ביין ורב 
איקא הוה שפיך להו מגולפי 
שלקחו ממנו ויהיב בזיקי 

   דידהו:
   ים:. להן את מעבר המומעבר

. דזבון מיניה ויהבו ליה גולפי
   באגרא:

   . לשפוך:כי קא טרח
. שהיין אינו בדידיה קא טרח

נאסר עד שמגיע לקרקעית של 
זיקי דידהו זיקי של עור גולפי 
של חרס ולקמיה פריך הא קא 
מעבר להו מעברא דהיינו לאחר 

   שנאסר:
. לאחר והא רוצה בקיומו

   שנאסר:
ו . שלא יתבקעדלא נצטרו זיקי

הנודות שלהם ויצטרכו לגולפי 
   ולא יהבי להו ניהליה:

. דאי נמי מצטרו דמתני בהדייהו
   זיקי לא יהיב להו גולפי:

. א''נ פריסדקי נקיטי בהדייהו
כלים רקים לקבל היין היוצא מן 
הנודות כשהן מתבקעין דלא 

   איכפת להו אי מצטרו זיקי:
. רב דא''ל למברויא מעיקרא

א''ל איקא ריש נהרא הוה ו
למברויא לספן מעיקרא הרי 
ימים רבים כל עת שיגיעו אנשים 

   הללו העבירם בחנם:
. קישרי סימן הוא מוסר קיטרי

להם ומכירם הספן ומעבירם 
 ואיהו לא טרח מידי:
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ָנה    ִמׁשְ

י ֲעָנִבים  ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ יֵחן ְוֵה  -ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ רֹות, ַיּדִ   ן מּותָּ
עֹות    ֲאסּורֹות.  -ְוִאם ָהיּו ְמבּוּקָ

  

י ְתֵאִנים    ָנַפל ּבֵ    ,ַעל ּגַ
י ְתָמִרים ּבֵ   :אֹו ַעל ּגַ
נֹוֵתן ַטַעם  ֶהן ּבְ   ָאסּור.  -ִאם ֵיׁש ּבָ

  

ְסִפיָנה,  רֹוָגרֹות ּבִ ֵהִביא ּגְ ן זּוֵנן ׁשֶ ַבְיּתֹוס ּבֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
ל ָרה ָחִבית ׁשֶ ּבְ תַּ יֶהן,  ְוִנׁשְ ּבֵ   ֵיין ֶנֶסְך ְוָנַפל ַעל ּגַ

ַאל ַל  ירּום.  - ֲחָכִמיםְוׁשָ   ְוִהתִּ
  

נֹוֵתן ַטַעם  ֲהָנָאתֹו ּבְ ּבַ ל ׁשֶ ָלל: ּכָ   ָאסּור,  -ֶזה ַהּכְ
נֹוֵתן ַטַעם  ֲהָנָאתֹו ּבְ ֵאין ּבַ ל ׁשֶ ר,  -ּכָ   מּותָּ

י ְגִריִסין ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ גֹון חֹוֶמץ ׁשֶ   .  ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

ה ִלְסּתֹורַמֲע     ?!ׂשֶ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ר,  -ִאם נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם "   הּוא מּוּתָ

ה ְסִפיָנה, ַנִמי  ּוַמֲעׂשֶ רֹוָגרֹות ּבִ ָהָיה ֵמִביא ּגְ ן זּוֵנן ׁשֶ ַבְיּתֹוס ּבֶ   ּבְ
יֶהן, ּבֵ ל ֵיין ֶנֶסְך ְוָנַפל ַעל ּגַ ָרה ָחִבית ׁשֶ ּבְ תַּ    ְוִנׁשְ

ה וּ  ירּום – ֲחָכִמיםְפֵני ִל ָבא ַמֲעׂשֶ   . "ְוִהתִּ
  

  רש"י
  מתני' 
. במים ואם היו מבוקעות ידיחם

אסורות: וכן יין שנפל לתוך 
   החומץ כו' לא גרס:

   . תאנים יבשים:גרוגרות
. שנהנה כל שבהנאתו בנותן טעם

בטעמו של איסור דהיינו בנותן 
טעם לשבח אסור וכל שאין 
בהנאתו בנותן טעם שנהנה 

   בטעמו:
. כגון חומץ שנפל לתוך גריסין

   דנותן טעם לפגם הוא מותר:
וכן היו עושין כו' לא גרסי' 

  במתני' 
  

  גמ' 
. יש אדם שמביא מעשה לסתור

ראיות לסתור את דבריו קתני 
אם יש בהן בנותן טעם אסורות 
והדר תני מעשה דגרוגרות 

   והתירום:
 . היין פוגמן:גרוגרות
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ְנַפל ֲעֵליּה ָחִביָתא  י ּדִ ִחיּטֵ ִרי ּדְ   ֵיין ֶנֶסְך, ּדְ ַההּוא ּכְ

ְרֵייּה    ְלַזּבּוֵניּה ְלגֹוִים.  ָרָבאׁשָ
  

ר ִליַואיֵאיִתיֵביּה  ה ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרּבָ
ְלַאִים " ָאַבד ּבֹו ּכִ ֶגד ׁשֶ ה ְלגֹוי, ֲהֵרי ֶזה לֹ   -ּבֶ ֶרּנָ   א ִיְמּכְ

ַעת ַלֲחמֹור,  ה ִמְרּדַ ּנָ   ְולֹא ַיֲעׂשֶ
ְכִריִכין ְלֵמת ִמְצָוה ה אֹותֹו תַּ   ."ֲאָבל עֹוׂשֶ

   ?ַמאי ַטְעָמא לֹא - "ְלגֹוי"
ָרֵאל ְלָמא ָאֵתי ְלַזּבּוֵניּה ְלִיׂשְ    .ּדִ

ָרֵאל!    ָהָכא ַנִמי ָאֵתי ְלַזּבּוֵניּה ְלִיׂשְ
  

ָרא    ,יְטִחיְנהוּ ְלִמ   :ֲהַדר ׁשְ
   ,ּוְלֵמִפיְנהוּ 

ָרֵאל.  ְפֵני ִיׂשְ ּלֹא ּבִ   ּוְלַזּבּוִניְנהּו ְלגֹוִים ׁשֶ
  

ַנן:    ּתְ
י ֲעָנִבים " ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ רֹות,  -ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ יֵחן ְוֵהן מּותָּ   ַיּדִ

עֹות    . "ֲאסּורֹות –ְוִאם ָהיּו ְמבּוּקָ
עֹות"    ,ִאין – "ְמבּוּקָ

ע ֵאין ְמבּוּקָ   !לֹא –ֹות ׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְמָיין עֹות ּדָ ְמבּוּקָ ב ִציַרְייהּו ּכִ י, הֹוִאיל ְוַאּגַ אֵני ִחיּטֵ    .ׁשָ

  
  

  רש"י
. שארוג כלאים שאבד בו כלאים

   חוט אחד ואין מקומו ניכר:
. ולא ימכרנו לעובד כוכבים

כדמפרש שמא יחזור וימכור 
לישראל וה''נ איכא למיחש 

   שמא יחזור וימכרם לישראל:
ב במתים . דכתיתכריכין למת

חפשי כיון שמת אדם נעשה 
   חפשי מן המצות:

. דתו לא זבין להו ולמפינהו
ישראל מעובד כוכבים דפתן 

   אסורה:
. דאי חזי שלא בפני ישראל

ישראל דישראל חבריה מזבין 
ליה לעובד כוכבים הדר זבין ליה 
איהו מיד עובד כוכבים דסבר פת 

   של היתר היא שישראל אפאה:
   טין:. סדק שבחיצירייהו
. לשון מיצטרו זיקי צירייהו

 (לעיל ל.):
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ָכל - ְואֹוֵסר, ָאסּור ֶנֶסךְ  ֵיין"[ הּוא ּבְ   . ׁשֶ

ַיִין ַיִין ַמִים ַמִים ,ּבְ ָכל - ּבְ הּוא ּבְ   , ׁשֶ
ַמִים ַיִין ַיִין ּוַמִים ,ּבְ נֹוֵתן -  ּבְ   . ַטַעם ּבְ
ָלל ֶזה ִמינוֹ  ִמין: ַהּכְ הוּ  - ּבְ ֶ ַמׁשּ   , ּבְ

ּלא ִמינוֹ  ְוׁשֶ נֹוֵתן - ּבְ   ].(עבודה זרה עג.) "ַטַעם ּבְ
  

ִעְנֵבי    סו,א יָקא ּבְ נֹוֵתן ַטַעם.  -ַחְמָרא ַעּתִ ְבֵרי ַהּכֹל ּבְ   ּדִ
ִעְנֵבי א ּבְ    :ַחְמָרא ַחְדּתָ

ֵיי הּו,  ַאּבַ ֶ ַמׁשּ   ָאַמר: ּבְ
נֹוֵתן ַטַעם.  ָרָבאוְ    ָאַמר: ּבְ
  
ֵיי" הוּ :ָאַמר  ַאּבַ ֶ ַמׁשּ ַתר ַטְעָמא ָאְזִליַנן,  - "ּבְ   ּבָ

  ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ַטְעָמא הּוא, 
ִמינֹו  ִמינֹו, ּוִמין ּבְ ֲהָוה ֵליּה ִמין ּבְ הּו.  -ּדַ ֶ ַמׁשּ   ּבְ

  
נֹוֵתן ַטַעם :ָאַמר ָרָבאוְ " ָמא ָאְזִליַנן - "ּבְ ַתר ׁשְ   , ּבָ

ָמא ְלחּוד ָמא ְלחּוד ,ְוַהאי ׁשְ    .ְוַהאי ׁשְ
נֹוֵתן ַטַעם.  ֵאינֹו ִמינֹו ּבְ ׁשֶ ֵאינֹו ִמינֹו, ּוִמין ּבְ ׁשֶ   ַוֲהָוה ֵליּה ִמין ּבְ

  
ַנן:    ּתְ

י ֲעָנִבים " ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ רֹות,  -ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ יֵחן ְוֵהן מּותָּ   ַיּדִ
עֹות     ."ֲאסּורֹות –ְוִאם ָהיּו ְמבּוּקָ

ְעּתָ  ִעְנֵבי,  :ךְ ָקא ָסְלָקא ּדַ א ּבְ   ַחְמָרא ַחְדּתָ
נֹוֵתן ַטַעם    !ַמאי ָלאו ּבְ

  
הּו.  ֶ ַמׁשּ   לֹא, ּבְ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ָהא ִמּדְ

ָלל:    "ֶזה ַהּכְ
נֹוֵתן ַטַעם  ֲהָנָאתֹו ּבְ ּבַ ל ׁשֶ   ָאסּור,  -ּכָ

נֹוֵתן ַטַעם  ֲהָנָאתֹו ּבְ ֵאין ּבַ ל ׁשֶ ר" -ּכָ   , מּותָּ
  ְבנֹוֵתן ַטַעם ָעְסִקיַנן! ּדִ ָלל ִמכְּ 

  
ֵיי    ?ְוַאּבַ

  
ִעְנֵבי.  יָקא ּבְ ַחְמָרא ַעּתִ   ַמְתִניִתין ּבְ

  
  

יְכָרא,  ׁשִ א ּדְ ַחְמָרא ְוַחּלָ א ּדְ   ַחּלָ
ֲעֵרי ׂשַ י ַוֲחִמיָרא ּדְ ִחיּטֵ     :ְוֲחִמיָרא ּדְ

ֵיי ַתר ַטְעָמא ָאְזִליַנן,  ַאּבַ נֹוֵתן ַטַעם, ּבָ   ָאַמר: ּבְ
  ְוַהאי ַטְעָמא ְלחּוד,  ,ַטְעָמא ְלחּודְוַהאי 

ֵאינֹו ִמינֹו,  ׁשֶ   ַוֲהָוה ֵליּה ִמין ּבְ
נֹוֵתן ַטַעם.  ֵאינֹו ִמינֹו ּבְ ׁשֶ   ּוִמין ּבְ

  
הוּ  ָרָבאוְ  ֶ ַמׁשּ ָמא ָאְזִליַנן,  - ָאַמר: ּבְ ַתר ׁשְ   ּבָ

א ִמיְקֵרי א ִמיְקֵרי ,ְוַהאי ַחלָּ    ,ְוַהאי ַחּלָ
   ,ְוַהאי ֲחִמיָרא ִמיְקֵרי ,יְוַהאי ֲחִמיָרא ִמיְקֵר 

ִמינֹו,    ַוֲהָוה ֵליּה ִמין ּבְ
ִמינֹו  הּו.   -ְוָכל ִמין ּבְ ֶ ַמׁשּ   ּבְ

   
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָבַתר ַטְעָמא ָאְזִליַנן    ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ּדְ

  רש"י
. טעמו ניכר חמרא עתיקא

   בענבים:
. בנותן טעם וכל חמרא חדתא

היכא דאיתמר נותן טעם ואין 
   טעמו ניכר הוה שיעורא בששים:

. חד חלא דחמרא וחלא דשיכרא
   דאיסור וחד דהיתר:

. חמירא דחיטי וחמירא דשערי
ו זה חד דחולין וחד דתרומה ונפל

   לתוך זה:
. לקמן וכל מין במינו במשהו

פסקינן דלאו הלכתא הכי אלא 
אפילו מין במינו בנותן טעם חוץ 

 מטבל ויין נסך:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ָבִלין"    :תְּ

מֹות, ְוֵהן ִמין ֶאָחד,  ה ׁשֵ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ   ׁשְ
ה אֹו ִמין ׁשְ     .(ערלה ב, י) "ֲאסּוִרין ּוִמְצָטְרִפין -לׁשָ

  
הְוָאַמר     :ִחְזִקּיָ

ִמיֵני ְמִתיָקה ָעְסִקיַנן    ,ָהָכא ּבְ
ֵדיָרה.  ֶהן ֶאת ַהּקְ ק ּבָ   הֹוִאיל ּוְראּוִין ְלַמּתֵ

  
ַתר ַטְעָמא ָאְזִליַנן  ָלָמא ּבָ ׁשְ י ַחד ַטְעָמא הּוא -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ    .ּכּוּלֵ

א ִאי ָמא ָאְזִליַנן  :ָאְמַרּתְ  ֶאּלָ ַתר ׁשְ ָמא ְלחּוד!  -ּבָ ָמא ְלחּוד ְוַהאי ׁשְ   ַהאי ׁשְ
  

   ?ְוָרָבא
  

י י ֵמִאיר ִהיא.  ?ָאַמר ָלְך: ָהא ַמּנִ   ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ְצָטְרִפ  ּמִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ִין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ין ֶזה ִעם ֶזה? ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ ל ּתֹוֵעָבה" ׁשֶ י ְלָך ֲהֵרי הּוא ּבְ  - (דברים יד, ג) "לֹא תֹאַכל ּכָ יַעְבתִּ תֵּ ל ׁשֶ   .  ""ּתֹאַכלַבל "ּכָ
   

  
א ְלגֹו ַחְמָרא  נֹוֵתן ַטַעם.  -ַחּלָ ְבֵרי ַהּכֹל ּבְ   ּדִ

א,    ַחְמָרא ְלגֹו ַחּלָ
ֵיי הּו,  ַאּבַ ֶ ַמׁשּ   ָאַמר: ּבְ

נֹוֵתן ַטַעם. ָא  ָרָבאוְ    ַמר: ּבְ
  

ֵיי"   סו,ב הוּ  :ָאַמר ַאּבַ ֶ ַמׁשּ א^ - "ּבְ א,  - ְוַטְעָמא ַחְמָרא ,ֵריֵחיּה ַחּלָ   ַחּלָ
ִמינֹו,    ַוֲהָוה ֵליּה ִמין ּבְ

ִמינֹו  הּו.  -ְוָכל ִמין ּבְ ֶ ַמׁשּ   ּבְ
  
נֹוֵתן ַטַעם :ָאַמר ָרָבא" א - "ּבְ    ,אַחְמָר  –ְוַטְעָמא ַחְמָרא  ,ֵריֵחיּה ַחּלָ

ֵאינֹו ִמינֹו,  ׁשֶ   ַוֲהָוה ֵליּה ִמין ּבְ
ֵאינֹו ִמינֹו  ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם.   -ְוָכל ִמין ּבְ   ּבְ

   
  

יָהא ת ּתִ    :ַהאי ּבַ
ָרֵאל ְד ּגֹוי ּבִ  ֵמי.  -ִיׂשְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

ָרֵאל ּבִ     :ּגֹויְד ִיׂשְ
ֵיי   ָאַמר: ָאסּור,  ַאּבַ
ר.  ָרָבא   ָאַמר: מּוּתָ

  
ֵיי" ָתא ִהיא.  - "רָאסוּ  :ָאַמר ַאּבַ   ֵריָחא ִמיּלְ
ר :ָאַמר ָרָבא" ָתא ִהיא - "מּוּתָ    .ֵריָחא ָלאו ִמיּלְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
לּום הּוא? ּדְ ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה    ֵריָחא ָלאו ּכְ

ְתַנן    :ּדִ
רּוָמה, " ל ּתְ ַכּמֹון ׁשֶ יקֹו ּבְ ִהּסִ ּנּור ׁשֶ   ּתַ

ת  ֶרת,  -ְוָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ ת מּוּתֶ   ַהּפַ
ּמֹון א ֵריָחא ּכַ ּמֹון ֶאּלָ ֵאין ַטַעם ּכַ   .ְלִפי ׁשֶ

  
ֵיי   ?ְוַאּבַ

  
ִמיְקָלא ִאיּסּוֵריּה.  אֵני ָהָתם, ּדְ   ׁשָ

  רש"י
תבלין שנים וג' שמות והן מין 
אחד או מין ג' אסורין 

. ה''ג במסכת ערלה ג' ומצטרפין
שמות והן מין אחד כגון פלפל 
לבן פלפל שחור פלפל ארוך או 

וג' שמות יש להן אסורין  מין ג'
ומצטרפין אם נפלו לקדירה ולא 
בזה כדי לתבל ולא בזה כדי 
לתבל ונצטרפו ותיבלו והן של 
איסור מצטרפין לאוסרה ואמר 
חזקיה הכא דקאמר מין ג' וג' 
שמות להן מצטרפין אע''ג 
דתלתא מיני נינהו ובשמא נמי 

   לא שוו:
. שכולן במיני מתיקה עסקינן

'ה מצטרפין טעמן מתוק ומש'
דטעמן שוה למתק בהן 

   הקדירה:
. ורבא אמר לך הא מני ר''מ היא

ואע''ג דלא שוו לא בשמא ולא 
בטעמא קאמר דמצטרפין 

   ודחזקיה ליתא:
. חלא חלא שנפל לגו חמרא

דאיסור לגו חמרא דהיתר דברי 
הכל בנותן טעם דכי נפיל לגויה 
לא הוי דמי ליה לא בריחא ולא 

ל ריח בטעמא שאין היין מבט
החומץ עד שנתרבה לתוכו ולא 
החומץ מבטל ריח היין משום 

   דרובא חמרא:
. משעה אבל חמרא לגו חלא

שהגיע לאויר הכלי נהפך היין 
בריחו לריח החומץ וקודם 

  שנתערבו היו שוין בריחן:
. יין זה סמוך ריחיה חלא

לעירובו היה ריחיה חלא 
וטעמיה חמרא ובתר ריחיה 

ליה מין אזלינן וכשנתערבו הוה 
   במינו:

. נקב נוקבים במגופת בת תיהא
חבית להריח את היין לבודקו 
אם יכול להתקיים: להריח עובד 

   כוכבים ביין ישראל שפיר דמי:
   . לזרים:הפת מותרת

שאין בה טעם כמון אלא ריח 
. ואי משום דהוסק לא כמון

איכפת דתרומה אין איסורה 
 איסור הנאה:
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ֵאיַרב ָמִריָאַמר  ַתּנָ    !, ּכְ
רּוָמה, " ל תְּ ל ַיִין ׁשֶ י ָחִבית ׁשֶ ה ּוְנָתָנּה ַעל ּפִ ת ַחּמָ   ָהרֹוֶדה ּפַ

י ֵמִאיר    ,אֹוֵסר :ַרּבִ
י ְיהוְ  יר.  :ּוָדהַרּבִ   ַמתִּ

י יֹוֵסי ין :ַרּבִ ל ִחיטִּ ׁשֶ יר ּבְ    ,ַמתִּ
עֹוִרים ׁשֹוֲאבֹות ְ ַהׂשּ ֵני ׁשֶ עֹוִרים, ִמּפְ ל ׂשְ ׁשֶ    .(תרומות י, ג) "ְואֹוֵסר ּבְ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ     :ַמאי ָלאו ּבְ
ָתא ִהיא,  ָמר ָסַבר: ֵריָחא ִמיּלְ   ּדְ

לּום הּוא :ּוָמר ָסַבר    .ֵריָחא ְולֹא ּכְ
ֵאי ִהיא, לְ  ּנָ אי ּתַ   ָרָבא ַוּדַ

ֵאי ִהיא?  ּנָ ֵיי ִמי ֵליָמא ּתַ   ְלַאּבַ
  

ֵיי:    ָאַמר ָלְך ַאּבַ
ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִמי ִאיּתְ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ
תּוָחה   סז,א ה ְוָחִבית ּפְ ַפת ַחּמָ ְבֵרי ַהּכֹל^ - ּבְ   ֲאסּוָרה,  ּדִ

ַפת צֹוֶננֶ  ֶרת,  -ְוָחִבית ְמגּוָפה  ,תּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ֹל מּוּתֶ   ּדִ
א ה ְוָחִבית ְמגּוָפה,   :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ַפת ַחּמָ   ּבְ

תּוָחה.  ַפת צֹוֶנֶנת ְוָחִבית ּפְ   ּבְ
יִדי, ַנִמי ֵמי.   ,ְוָהא ּדִ תּוָחה ּדָ ה ְוָחִבית ּפְ ַפת ַחּמָ   ּכְ

   

  רש"י
שאבה . לפי שרבי מאיר אוסר

   את ריח היין:
. דאמר לאו מילתא היא לרבא

ודאי על כורחיה כתנאי אמרה 
למילתיה ולאו דברי הכל היא 
דהא ר''מ אוסר וליכא למימר 

   איסור אלא משום ריחא:
   . דאמר מילתא היא:לאביי

. מי אמרינן ר' לימא כתנאי היא
יהודה לית ליה דאביי או דלמא 
לעולם אית ליה וטעמא דרבי 

הכא דקסבר אין ריח היין יהודה 
נכנס בפת אבל בבת תיהא דריח 

  נסך נכנס בגוף מודי:
. דודאי עייל דברי הכל אסורה

   בה ריחא:
. האי בת תיהא והאי דידי

דאסרנא כפת חמה וחבית 
 פתוחה דמי:
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ֲהָנָאתֹו " ּבַ ל ׁשֶ ָלל, ּכָ נֹוֵתן ַטַעםֶזה ַהּכְ   ָאסּור,  - ּבְ

נֹוֵתן ַטַעם  ֲהָנָאתֹו ּבְ ֵאין ּבַ ל ׁשֶ ר,  -ּכָ   מּותָּ
י ְגִריִסין ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ גֹון חֹוֶמץ ׁשֶ   . "ּכְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

  ָהִכי ִהְלְכָתא. 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ
ַפל לְ  ּנָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ִריִסין רֹוְתִחין, לֹא ׁשָ   תֹוְך ּגְ

ִריִסין צֹוְנִנין  יָחןוְ ֲאָבל ָנַפל ְלתֹוְך ּגְ ַגם, ְוָאסּור - ִהְרּתִ יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ִהׁשְ ִמי ׁשֶ ה ּכְ    .ַנֲעׂשָ
  

י ֲאָתא  ר ָחָנהָאַמר  ָרִביןְוֵכן ּכִ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ַפל לְ  ּנָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ִריִסין רֹוְתִחין, לֹא ׁשָ   תֹוְך ּגְ

ַגם, ְוָאסּור.  יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ִהׁשְ ִמי ׁשֶ ה ּכְ יָחן, ַנֲעׂשָ ִריִסין צֹוְנִנין ְוִהְרּתִ   ֲאָבל ָנַפל ְלתֹוְך ּגְ
  

י ֲאָתא  יִמיְוֵכן ּכִ   . ַרב ּדִ
  

ִציּפֹוִרי, ְוקֹוְרִאין אֹוָת  תֹות ּבְ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ין ּבְ ֲחַלִיים.  ְוָכְך ָהיּו עֹוׂשִ   ם ׁשַ
   

  
  

  רש"י
. דנותן טעם לפגם הכי הלכתא

   מותר:
. פוגם גריסין רותחין חומץ

   ומשביח את הצונן:
האור אחר שנפל . על והרתיחן

   החומץ לתוכן:
. נותנין חומץ לתוך וכן היו עושין

הגריסין צונן והיה משביחן ורב 
 דימי קאמר לה:
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ָלל"[  נֹוֵתן ַטַעם ...  :ֶזה ַהּכְ ֲהָנָאתֹו ּבְ ֵאין ּבַ ל ׁשֶ ר,  -ּכָ   מּותָּ

י ְגִריִסין ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ גֹון חֹוֶמץ ׁשֶ   ]."ּכְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָאְמרוּ     :נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ׁשֶ

ּיֹאְמרּו: ְקֵדיָרה זוֹ    ַלח, ֲחֵסיָרה ֶמ     לֹא ׁשֶ
  ְיֵתיָרה ֶמַלח, 

ְבִלין,    ֲחֵסיָרה ּתַ
ְבִלין.     ְיֵתיָרה ּתַ

ֵני ֶזה.  לּום, ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ִמּפְ ֵאין ֲחֵסיָרה ּכְ ל ׁשֶ א ּכָ   ֶאּלָ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ָאְמרוּ    :נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ׁשֶ
  ה ֶמַלח, ֲחֵסיָר   ֵאין אֹוְמִרין: ְקֵדיָרה זֹו 

  ְיֵתיָרה ֶמַלח, 
ְבִלין,    ֲחֵסיָרה ּתַ
ְבִלין.    ְיֵתיָרה ּתַ

ְגָמה א ִמיָהא ָהא ּפָ ּתָ א ָהׁשְ    .ֶאּלָ
   

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ׁשֹו ָאסּור  ּמָ ְעמֹו ּוּמַ ּטַ ל ׁשֶ   ְלֹוִקין ָעָליו, וְ ּכָ
ָרס. ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ַזִית ּבִ     ְוֶזהּו ּכְ

  
ׁשֹו    סז,ב   ָאסּור,  -ַטְעמֹו ְולֹא ַמּמָ

   .ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו
ה ַטַעם ִלְפָגם  ר.  -ְוִאם ִריּבָ   מּוּתָ

  
ר!  -ְוֵליָמא: ִאם ָנַתן ַטַעם ִלְפָגם    מּוּתָ

  
ַמע ָלן ֲהֵדיּה. : ָהא ָקַמׁשְ ָפְגָמה ּבַ י ַאֲחָרָנְייָתא ּדְ א ִמיּלֵ ִאיּכָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ

  
   :ְלְכָתאְוִה 

ְתָרא ֵריׁש ָלִקיׁש  ָנא ּבַ ִליׁשָ    .ּכְ
   

  
  
  
  

  רש"י
. חומרא היא לא שיאמרו כו'

כלומר לא שיוכלו לתת פגם 
בתבשיל מחמת דבר אחר כגון 
שתהא חסירה מלח או יתירה 
דאם נפגם מחמת דבר אחר אין 

   :תולין הפגם באיסור ואסור
   . איזהו טעם לפגם שמותר:אלא

. שום תקון כל שאינה חסירה
ואינה נאכלת מפני זה כלומר 
ואיסור זה פוגם טעמה ואינה 
נאכלת לאו דוקא דכיון 
דפגימתה פורתא קרי לה אינה 

  נאכלת:
. הא דריש לקיש ואיכא דאמרי

   לקולא:
נותן טעם לפגם שאמרו אין 

. כלומר אין תולין אומר כו'
אחר לומר חסירה הפגם בדבר 

היא מלח ואילו היתה כתיקונה 
לא היה זה האיסור פוגמה 
שהמלח היה מבטל את פגימת 
טעם האיסור ומתקנו אלא כיון 
דטעם האיסור פוגמה עכשיו 
כמות שהיא הוי פגם ומותר: כל 
שטעמו וממשו לוקין עליו וזהו 
כזית בכדי אכילת פרס ועל כגון 
זה נאמר שיעור כזית בכדי 

רס הלכה למשה מסיני אכילת פ
שאם יש בכשיעור פרס של 
תבשיל כזית מן האיסור לוקין 
עליו אע''פ שאין כזית של איסור 
נאכל בבת אחת כיון דאינו שוהה 
באכילתו משהתחיל לאוכלו עד 
שגמרו אלא כדי אכילת פרס 
מצטרפת אכילתו ולוקה אבל 
אם אין בכדי אכילת פרס של 
תבשיל איסור הואיל ושוהה 

ו כזית יותר מכדי באכילת
אכילת פרס הוו להו כשתי 
אכילות של שני ימים ואין לוקין 
דקים להו לרבנן דאכילת פרס 
הוי שיעור שהיית אכילה ופרס 
היא חצי ככר של עירובי תחומין 
ושיערו חכמים ככר מג' לקב 
חציה לבית המנוגע שנאמר בה 
והאוכל בבית יכבס בגדיו 
פרשוהו חכמים לשוהה בה 

ילה כדתניא והאוכל שיעור אכ
בבית והשוכב בבית אין לי אלא 
שוכב ואוכל לא אוכל ולא שוכב 
מנין תלמוד לומר יכבס את 
בגדיו ריבה אם כן מה תלמוד 
לומר האוכל והשוכב ליתן שיעור 
לשוכב כדי אכילה וכמה היא 
אכילה כדי אכילת פרס והוא 

  ארבע ביצים:
. כגון חלב שנפל טעמו ולא ממשו

שנפל נימוח  לקדרה או חלב
   שאין ממשו בעין:

. הא ריבה ואם ריבה טעם לפגם
קולא משמע שאע''פ שנפגם 
מחמת דבר אחר אם הועיל 
איסור זה לרבות את הפגם 

   מותר:
. כלישנא בתרא דר''ש בן לקיש

דאין אומר חסירה מלח יתירה 
 מלח:
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ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ם ִנְלַמד ְבֵרי ּכּוּלָ ר.  -נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם  :ִמּדִ   מּותָּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
י הּו ְלַחּיֵ ָלָמא ִמּכּוּלְ ׁשְ    ,ּבִ

א     !, ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה "ָאְמרּו" ָקָאַמר - ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ֶאּלָ
  

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ   ? "ָאסּור –נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם " :ִמּכְ
  

  ִאין, 
   :ְוָהַתְנָיא

ָבח  ,ֶאָחד נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם"   ָאסּור,  -ְוֶאָחד נֹוֵתן ַטַעם ִלׁשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבח    ָאסּור,  -ִלׁשְ
ר –ְוִלְפָגם    . "מּותָּ

  
י ֵמִאיר? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ

  
יעּוֵלי גֹוִים ַמר ִמּגֵ   , (במדבר לא, כג) 349ּגָ

יעּוֵלי גֹוִים ָלאו נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם הּוא   ,ּגֵ
  ָאַסר ַרֲחָמָנא, וְ 

ָנא.    ָהִכי ַנִמי ָלא ׁשְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
יְד כִּ  ֵריּה ַרב ִחּיָ   א, ַרב הּוָנא ּבְ
ֵריּה ָאַמר ּדְ  יאּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ִחּיָ

ת יֹוָמא א ְקֵדיָרה ּבַ   לֹא ִלְפָגם הּוא. ּדְ  ,לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ר  ת יֹוָמא ַנִמי ִאי ֶאְפׁשָ אּדְ ְקֵדיָרה ּבַ ְגָמה ּפּוְרּתָ    .לֹא ּפָ
  

ְמעֹון י ׁשִ   ַמאי ַטְעָמא?  - ְוַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָעֶריךָ " ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ל ְנֵבָלה ַלּגֵ   , (דברים יד, כא) 350""לֹא תֹאְכלּו כָּ

ל ָהְראּוָיה ְלֵגר    ,ְקרּוָיה ְנֵביָלה -ּכָ
ֵאין ְראּוָיה ְלֵגר   סח,א   . "ֵאיָנּה ְקרּוָיה ְנֵבָלה - ׁשֶ

  
י ֵמִאיר?    ְוַרּבִ

  
ָרא    .ַההּוא ְלַמעּוֵטי ְסרּוָחה ֵמִעיּקָ

  
ְמעוֹ  י ׁשִ   ן? ְוַרּבִ

  
ָרא    ָלא ְצִריָכא ִמיעּוָטא,  -ְסרּוָחה ֵמִעיּקָ

ָעְלָמא הּוא.     ַעְפָרא ּבְ
   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
א ְוכֹל 349 ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ּבְ ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִים ּכָ ֲעִבירּו ַבּמָ ֵאׁש תַּ ר לֹא ָיבֹא ּבָ   ֲאׁשֶ
ה ַליהֹ  350 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

  רש"י
. רב יהודה מדברי כולן נלמד

ורבה בר בר חנה ורב דימי וריש 
   רבי אבהו:לקיש ו

. מכלל דאיכא למאן דאמר כו'
בתמיה מדאיצטריך רב כהנא 
למימר מדברי כולן נלמד מכלל 

   דאיכא למאן דפליג:
. יליף מגיעולי עובדי כוכבים

דרחמנא אסרינהו בכלי מדין 
דכתיב כל דבר אשר יבא באש 
וגו' דמשמע הואיל ונשתמש 
עובד כוכבים בכלי חמין צריך 

ול להרתיח כדי שיפלוט גיע
   שבלע:

. לאו נותן טעם לפגם הוא
בתמיה דהא פשיטא לן כל 
תבשיל שלן לילה אחד נפגם 

   טעמו ועובר צורתו:
. שבישל בה עובד בת יומא

  כוכבים היום דלא נפגם:
. אי אפשר דלא פגמה ואידך

פורתא בתבשיל הבא אחריו 
  ואפ''ה אסר רחמנא:
. שהסריחה שאינה ראויה לגר

   :אלמא מדאפגים בטל איסורה
. מוכת שחין סרוחה מעיקרא

מחיים דהואיל ואיפגמא מקודם 
שבאה לידי נבלה לא חל שם 
נבלה עליה אבל היכא דאיתסר 
מעיקרא תו לא פקע איסור 

 משום פגם:
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אָאַמר    : עּוּלָ
ַגם,  יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ִהׁשְ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

ָרא  ַגם ֵמִעיּקָ ר.  -ֲאָבל ּפָ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ
  

אֵאיִתיֵביּה  אלְ  ַרב ַחּגָ   : עּוּלָ
ַפל ְלת" ּנָ ים, ַיִין ׁשֶ   ֹוְך ֲעָדׁשִ

ִריִסין  ַפל ְלתֹוְך ּגְ ּנָ   ָאסּור,  -ְוחֹוֶמץ ׁשֶ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ   . "ַמתִּ

ָרא הּוא, ּוְפִליִגי! ּדְ ְוָהא ָהָכא    ָפַגם ֵמִעיּקָ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
א ַנן, ַחּגָ   , ָלא ֵמיַדע ָיַדע ַמאי ָקָאְמִרי ַרּבָ

א ָקא מֹוִתיב? יּוְבּתָ    !ּתְ
ַמא    :י ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ

יָחם,  ִריִסין צֹוְנִנין ְוִהְרּתִ ַפל ְלתֹוְך ּגְ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ַגם, ְוָאסּור.  יַח, ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ִהׁשְ ִמי ׁשֶ ה ּכְ   ַנֲעׂשָ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָרא ַמֲחלֹוֶקת.  פֹוֵגם ֵמִעיּקָ   ּבְ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ָרא ַמֲחלֹוֶק " פֹוֵגם ֵמִעיּקָ   , "תּבְ

ַגם  יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור,  -ֲאָבל ִהׁשְ   ּדִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

זֹו ַמֲחלֹוֶקת?  זֹו ּוֵבין ּבְ ין ּבְ   ּבֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ר ִאיָתא ְלָהא  ַמְתִניִתין?ּדְ ֶאְפׁשָ ְנָיא ָלּה ּבְ י יֹוָחָנן, ְוָלא ּתַ    !ַרּבִ

  
ק ְוַאׁשְ  ח, ְנַפק ּדַ   ּכַ

   :351ןנַ ְת ּדִ 
ֵדי ְלַהְחִמיץ ְוֶהֱחִמיָצה, " ה ְוֵיׁש ּבֹו ּכְ ַפל ְלתֹוְך ָהִעיסָּ ּנָ ין ׁשֶ ל חּוּלִ אֹור ׁשֶ   ׂשְ

רּוָמה ל תְּ אֹור ׁשֶ ְך ָנַפל ׂשְ    ,ְוַאַחר ּכָ
ֵדי ְלַהְחִמיץ  ֶרם ְוֵיׁש ּבֹו ּכְ ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ אֹור ׁשֶ   ָאסּור.  -אֹו ׂשְ

ְמעֹון וְ  י ׁשִ ירַמ ַרּבִ   . (ערלה ב, ט) "תִּ
ָרא הּוא, ּוְפִליִגי. ּדְ ְוָהא ָהָכא    ָפַגם ֵמִעיּקָ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ה ִעיּסֹות ֲאֵחרֹות.  ּמָ ּה ּכַ ַע ּבָ ה, הֹוִאיל ּוְראּוָיה ְלַחּמֵ אֵני ִעיּסָ   ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְפלּו ְלתֹוְך ָהִע " ּנָ ין ׁשֶ ל חּוּלִ רּוָמה ְוׁשֶ ל תְּ אֹור ׁשֶ ה, ׂשְ   יסָּ

ֵדי ְלַהְחִמיץ ֶזה ּכְ צּו , ּבְ ֵדי ְלַהְחִמיץ, ְוִחיּמְ   ָאסּור,  -ּוְבֶזה ּכְ
ְמעֹון י ׁשִ יר.  ַרּבִ   ַמתִּ

  

ְבֵרי ַהּכֹל ה ּדִ ִחּלָ רּוָמה תְּ ל תְּ   ָאסּור.  - ָנַפל ׁשֶ
ֶרם  ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ רּוָמה אֹו ׁשֶ ל תְּ ְך ָנַפל ׁשֶ ין ְוַאַחר ּכָ ל חּוּלִ   סּור, ָא  -ָנַפל ׁשֶ

ְמעֹון וְ  י ׁשִ ירַרּבִ   . "ַמתִּ
ָרא ּוְפִליִגי! ּדְ ְוָהא ָהָכא    ָפַגם ֵמִעיּקָ

  
יָמא, ָהָכא ַנִמי    סח,ב י ֵזיָראְד כִּ ^ְוִכי ּתֵ יָפא:    - ַרּבִ ַמע ִמּסֵ א ׁשְ   ּתָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 )ְּדַתְנָיארת וילנא: (תוקן על פי מסורת הש"ס. במהדו 351

  רש"י
   . דר''מ ור''ש:מחלוקת

. משעה שנפל בפוגם מעיקרו
   לתוכו:

והא הכא דפוגם מעיקרא הוא 
   . דקתני אסור לרבנן:ופליגי

. אדעולא אתא ןר' יוחנ
   לאיפלוגי:

. דמוקי איתא לדר' יוחנן
   פלוגתייהו בפוגם מעיקרו:

שאור של חולין שנפל לתוך 
. כראוי ואח''כ העיסה וחימצה

נפל של תרומה או של כלאי 
   הכרם אסור:
. שהחמיצה יותר ור''ש מתיר

   מדאי ונפגמה:
. דהאי שאור משעה והא הכא

שנפל ביה פגמה שהרי מחומצת 
   סר ר''מ:כבר וקא

וראויה לחמע בה כמה עיסות 
. של תרומה הלכך חימוץ אחרות

דיותר מדאי אע''פ שפגם הוא 
לענין אכילה שבח הוא לענין 

   חימוע עיסות אחרות:
שאור של תרומה ושל חולין 

. ביחד לתוך העיסה ויש שנפלו
בכל אחד כדי לחמץ וחימצוה 

   יותר מדאי לפוגמה:
   . שפגמוה:ר''ש מתיר
תרומה תחלה ד''ה נפל של 

. הואיל ומשביחה בתחלה אסור
אע''פ שחזר והועיל לפוגמה 
כשנפל שאור של חולין אחריו 
ושניהם פגמוה הוי משביח 
ולבסוף פגם ואסור ולקמן פריך 
אם כן רישא נמי ר''ש הרי 
השביח של תרומה עם של חולין 

   תחלה:
   . וחימצה:נפל של חולין

. דהיינו ואחרי כן נפל של תרומה
  וגם מעיקרו אסור ור''ש מתיר:פ

. דחימוץ יותר מדאי כדרבי זירא
שבח הוא לענין חימוץ עיסות 

 אחרות:
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ים, " ַפל ְלתֹוְך ֲעָדׁשִ ּנָ ִין ׁשֶ   ַהּיַ
ִריִסין  ַפל ְלתֹוְך ּגְ ּנָ   ָאסּור,  -ְוחֹוֶמץ ׁשֶ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ   . "ַמתִּ
ָרא, ּוְפִליִגי! ּדְ ְוָהא ָהָכא ַנִמי  ַגם ֵמִעיּקָ   ּפָ

י ֵליּה  ּנֵ ְדׁשַ יָמא, ָהָכא ַנִמי ּכִ אְוִכי ּתֵ אלְ  עּוּלָ י ַחּגָ   : ַרּבִ
ַגם  יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ ַגם? -ּכְ יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ ִהׁשְ ִליִגי ׁשֶ    !ּוִמי ּפְ

ה "ֵני: ְוָהא ָקָת  ִחּלָ רּוָמה תְּ ל תְּ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור -ָנַפל ׁשֶ   ! "ּדִ
  

א ָרא  ,ֶאּלָ ָפַגם ֵמִעיּקָ ּה ּבְ ַמע ִמיּנָ   .ַמֲחלֹוֶקת –ָלאו ׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
        

  רש"י
. והקתני נפל של תרומה תחלה

דהשביח ולבסוף פגם הוא ומודי 
 ר''ש בה:
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        סח, בסח, בסח, בסח, ב . . . . 19191919
ה, "[ ְפלּו ְלתֹוְך ָהִעיסָּ ּנָ ין ׁשֶ ל חּוּלִ רּוָמה ְוׁשֶ ל תְּ אֹור ׁשֶ   ׂשְ

ֵדי ְלַהְחִמיץ ֶזה ּכְ צּו , ּבְ ֵדי ְלַהְחִמיץ, ְוִחיּמְ   ָאסּור,  -ּוְבֶזה ּכְ
ְמעֹון י ׁשִ יר.  ַרּבִ   ַמתִּ

  

ְבֵרי ַהּכֹל ה ּדִ ִחּלָ רּוָמה תְּ ל תְּ   ָאסּור.  - ָנַפל ׁשֶ
ֶרם  ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ רּוָמה אֹו ׁשֶ ל תְּ ְך ָנַפל ׁשֶ ין ְוַאַחר ּכָ ל חּוּלִ   ָאסּור,  -ָנַפל ׁשֶ

ְמעֹון וְ  י ׁשִ יַרּבִ    .רַמתִּ
  

ים,  ַפל ְלתֹוְך ֲעָדׁשִ ּנָ ִין ׁשֶ   ַהּיַ
ִריִסין  ַפל ְלתֹוְך ּגְ ּנָ   ָאסּור,  -ְוחֹוֶמץ ׁשֶ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ   ]."ַמתִּ
  

ָקָתֵני  ֵבי ּדְ ָלָתא ּבָ ה ִלי?  -ָהֵני ּתְ   ָלּמָ
ֵסיָפא  ָבא ּדְ ָלָמא ּבָ ׁשְ ַמע ָלן -ּבִ ָרא ַמֲחלֹוֶקת :ָקא ַמׁשְ פֹוֵגם ֵמִעיּקָ   , ּבְ

ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור ַגם ּדִ יַח ּוְלַבּסֹוף ּפָ ּבִ    !ְמִציָעָתא ַנִמי ִהׁשְ
א  א ֵריׁשָ ה ִלי?  -ֶאּלָ   ָלּמָ

ַנן  ָלל, ָאְסִרי ַרּבָ ח ּכְ ּבַ ָלא ָקא ַמׁשְ יָפא ּדְ א, ּוַמה ּסֵ ּתָ ֲעָיא -ָהׁשְ ח ִמיּבָ ּבַ ָקא ַמׁשְ א ּדְ    ?!ֵריׁשָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א  י ׁשִ  -ֵריׁשָ   ְמעֹון ִאְצְטִריְך. ְלַרּבִ

עֹות,  י ׁשָ ּתֵ ׁשְ ה זֹו ְראּוָיה ְלַהְחִמיץ ּבִ ְמעֹון: ִעיּסָ י ׁשִ ַנן ְלַרּבִ   ְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ַרּבָ
ָעה ַאַחת?  ׁשָ ְחִמיץ ּבְ ּתַ ַרם ָלּה ׁשֶ   ִמי ּגָ

  ִאיּסּור! 
ְמעֹון?  י ׁשִ   ְוַרּבִ

יחּו  ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ יחּו,  -ּכְ ּבִ ֵניֶהם ִהׁשְ   ׁשְ
ׁשֶ  ְגמּו ּכְ ְגמּו.  -ּפָ ֵניֶהם ּפָ   ׁשְ

  
ַסר!  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוִליּתְ ר ְוִאיּסּור ּבַ ְמעֹון, ִליְצָטֵרף ֶהיּתֵ י ׁשִ   ְלַרּבִ

  
ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה,  י ׁשִ   ָאַמר: ֲאִפיּלּו ִאיּסּור ְוִאיּסּור ַנִמי ָלא ִמיְצָטְרִפי, ּדְ ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ֶרם "   ְצָטְרִפין, ִמ  -ָהָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהּכֶ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  . (ערלה ב, א) "ֵאין ִמְצָטְרִפין

   
        

  רש"י
. רישא היכא דנפלו תלתא בבי

   כאחת ואשמועינן פלוגתא:
. נפל של תרומה תחלה מציעתא

נפל לתוך בבא דסיפא יין ש
עדשים מציעתא נמי אשמעינן 
דהשביח ולבסוף פגם דברי הכל 

   אסור:
. יין סיפא דלא משבח כלל

   בעדשים אסרי רבנן:
. דתרומה אשבחיה בהדי רישא

שאור דחולין ברישא והדר פגמה 
   תרוייהו מיבעיא:

. לאשמועינן דר' לר''ש אצטריך
   שמעון מתיר:

מי גרם לה שתחמץ בשעה אחת 
צא דהשביחו ולבסוף . ונמאיסור

פגם ובההיא הא קא מודית לן 
   דאסור:

. ולא האיסור שניהם השביחו
   לבדו השביחו:

. משום משביח ולבסוף וליתסר
   פגם דמודי ר''ש בה:

. הערלה וכלאי הכרם מצטרפין
אם נפלו שניהם לפחות 

 ממאתים:
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ָרא  יְכָרא, ּדְ ַההּוא ַעְכּבְ ׁשִ   ְנַפל ְלָחִביָתא ּדְ

יְכָרא.  ַרבָאְסֵריּה    ְלַההּוא ׁשִ
ַנןֲאָמרּוָה  יּה  ַרּבָ תּדְ ַקּמֵ ׁשֶ   ? "ָאסּור –נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם " :ֵניָמא ָקָסַבר ,ַרב ׁשֵ

  
תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָעְלָמא ָסַבר ַרב ר –נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם " :ּבְ   , "מּוּתָ
יּה,  י ִמיּנֵ ָהא ִמיְמָאס ְמִאיס ּוְבִדיִלי ֱאיָנׁשֵ   ְוָהָכא ִחיּדּוׁש הּוא, ּדְ

  ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָאְסֵריּה ַרֲחָמָנא, 
ְך נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ַנִמי ָאסוּ    ר. ִהְלּכָ

  
ַנןָאְמרּו ֵליּה  תלְ  ַרּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ֵמא ַלח ְוָיֵבׁש,  ה, ִליּטָ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ַנן ה ּתְ ּמָ ים" :ַאּלָ ִאין ְיֵבׁשִ ִאין ַלִחים ְוֵאין ְמַטּמְ   ? (נדה נד:) "ְמַטּמְ

  
א ַלח ְוָיֵבׁש,  ַטּמֵ ְכַבת ֶזַרע תְּ   ּוְלַטֲעֵמיְך, ׁשִ

ַנן ה ּתְ ּמָ ִאין ַלִח " :ַאּלָ יןְמַטּמְ ִאין ְיֵבׁשִ   ?(נדה נד:) "ין ְוֵאין ְמַטּמְ
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר?    ֶאּלָ

ְכַבת ֶזַרע"   ְראּוָיה ְלַהְזִריַע,  ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא טו, טז) 352"ׁשִ
מָֹתם"ָהָכא ַנִמי  ֵעין מֹוָתם.  ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא יא, לב) 353"ּבְ   ּכְ

  
יִמי ִמנְּ ַמְתִקיף ָלּה  ָעאַרב ׁשִ   : ַהְרּדְ
  ּוִמי ְמִאיס? 

ל ְמָלִכים!  ְלָחן ׁשֶ   ַוֲהלֹא עֹוֶלה ַעל ׁשֻ
  

ָעאָאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :354ַרב ׁשִ
ָיא   :ָלא ַקׁשְ

ְדַדְבָרא,  -ָהא    ּבִ
ְדָמָתא –ָהא     .ּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ִהְלְכָתא: 
ר,  -נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם    מּוּתָ

יְכָרא  ׁשִ ָרא ּבְ   ַרב, ּדְ ָיַדְעָנא ַמאי ַטְעָמא ָלא  -ְוַעְכּבְ
ָקָסַבר: נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם  ּום ּדְ ָווֵתיּה,  -ִאי ִמׁשּ   ָאסּור, ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

ָקָסַבר ּום ּדְ ר,  -נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם  :ִאי ִמׁשּ ח. וְ מּוּתָ ּבַ ּבּוֵחי ַמׁשְ יְכָרא ַאׁשְ ׁשִ ָרא ּבְ   ַעְכּבְ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
רֹו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 352 ׂשָ ל ּבְ ִים ֶאת ּכָ ּמַ ְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ּבַ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ   ְוִאיׁש ּכִ
ה ְמ  353 ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ מָֹתם ִיְטָמא ִמּכָ ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרלָ ְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ   אָכה ּבָ
  בכתב יד מינכן התירוץ מופיע בסתם ללא שם התרצן, כך גם בתורת הבית לרשב"א 354

  רש"י
. גבי שרץ היינו טעמא והכא

   דאסור בפגם:
   הוא:. איסור שרץ חידוש דהא

. ובלאו אזהרה דהא מימאיס
בדילין אינשי מיניה ולמה ליה 
דאזהר רחמנא עליה ש''מ אפי' 

   נותן טעם לפגם אסור:
   . אי חידוש הוא:אלא מעתה

. שהרי מאוס יטמא לח ויבש
הוא ובדילי אינשי ממגעו למה 
ליה דאזהר רחמנא עליה ש''מ 

   אפי' כשהוא יבש מטמא:
:) . במסכת נדה (דף נדאלמה תנן

אבל השרץ ושכבת זרע מטמאין 
לחין ואין מטמאין יבשין אלא 
לאו ש''מ לא מאיס שרץ ולאו 
חידוש ואיצטריך לאזהורי עליה 

   דעובדי כוכבים אכלי:
. הא ודאי וליטעמיך שכבת זרע

ממאיס ובדילי אינשי ממגעו 
   וחידוש הוא תטמא לח ויבש:

. שאני לענין טומאה אע''ג אלא
תוב היא דחידוש הוא גזירת הכ

דלח ולא יבש דכתיב כל אשר 
יפול עליו מהם במותם כעין 

   מותם כשהן לחין:
שכבת זרע אמר רחמנא בראויה 

. או איש אשר תצא ממנו להזריע
   שכבת זרע:

   . עכבר של יישוב מאיס:דמתא
 . אשקור''ל בלע''ז:עכבר דדברא
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ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ

א    סט,א   ַמאי?  -ָנַפל ְלגֹו ַחּלָ
  

לָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ִהיּלֵ   : ַרב ַאׁשִ
י  א ּבֵ ֲהָנאֲהָוה עּוְבּדָ ֲהָנא, ְוָאַסר ַרב ּכָ   . ַרב ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְרַטט.  ְרטּוֵטי ִאיּמַ   ַההּוא ִאיּמַ
  
  

ֵמָאה ְוַחד,  ָרִביָנא עּוֵרי ּבְ   ָסַבר ְלׁשַ
ַרע  רּוָמה, ָאַמר: לֹא ּגָ   ִמּתְ

ְתַנן    :ּדִ
ֶאָחד ּוֵמָאה" רּוָמה עֹוָלה ּבְ   . (תרומות ד, ז) "תְּ
  

יָזאָאַמר ֵליּה  ר ּגִ ֲחִליָפא ּבַ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ּתַ
ֵמי,  ְקֵדיָרה ּדָ רּוָמה ּבִ ל ּתְ ְתָבִלין ׁשֶ ְלָמא ּכִ ִטיל ַטֲעַמְייהּו! ּדְ ּדִ   לֹא ּבָ

  
ַחְמׁשִ  ַרב ַאַחאי א ּבְ ַחּלָ יֵער ּבְ   ין. ׁשִ

  
ֵריּה וְ  מּוֵאל ּבְ ין.  ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ׁשְ יּתִ ׁשִ יְכָרא ּבְ ׁשִ יֵער ּבְ   ׁשִ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ין –ִאיִדי ְוִאיִדי  יּתִ ׁשִ    .ּבְ

  
ּתֹוָרה.   ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ְוֵכן ּכָ

   
        
        

  רש"י
. מי אמרינן נפל לגו חלא מאי

החומץ טעמו קשה ואין השרץ 
   יגו לתת בו טעם:מפ

. לחתיכות אימרטוטי אימרטט
דקות קטנות ושרץ איסורו 
בכעדשה כטומאתו וחיישינן 
דלמא בולע חתיכות שרץ בהדי 

   חומץ:
. כיון דחומץ טעמו קשה בחמשין

לא בעי שתין לבטוליה דאפילו 
   בחמשין לא יהיב ביה טעמא:

. ה''ג וכן כל איסור שבתורה
בששים וכן הלכה רווחת 

דמין בשאינו מינו  בישראל
בששים חוץ מחמץ אבל מין 
במינו מוקמינן בפסחים (דף ל.) 
הלכתא במשהו כרב וטעמא 
משום דכל איסורין שבתורה מין 
במינו במשהו כרב ובחמץ גזירה 

 שאינו מינו אטו מינו:
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ָנה    ִמׁשְ

י ַיִין ִמּמָ  ּדֵ ָרֵאל ּכַ ָהָיה ַמֲעִביר ִעם ִיׂשְ   קֹום ְלָמקֹום, ָנְכִרי ׁשֶ
ר  ּמֵ תַּ ׁשְ ֶחְזַקת ַהּמִ ר,  -ִאם ָהָיה ּבְ   מּותָּ

הּוא ַמְפִליג  ֵדי –ִאם הֹוִדיעֹו ׁשֶ ּתֹום,   ּכְ ׁשְ ּיִ   ׁשֶ
  ְוִיְסּתֹום, 

  ְוִיּגֹוב.  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ֵדי ח ֶאת ֶהָחִבית,   ּכְ ְפתַּ ּיִ   ׁשֶ
  ְוִיּגֹוף, 

  ְוִתיּגֹוב. 
  

יַח יֵ ַהּמַ  ָקרֹון    ינוֹ ּנִ    ,ּבְ
ְרָיא,  ְנּדַ ַקּפֶ ְסִפיָנה, ְוָהַלְך לֹו ּבְ   אֹו ּבִ

ִדיָנה ְוָרַחץ  ר.  -ִנְכַנס ַלּמְ   מּותָּ
הּוא ַמְפִליג  ֵדי –ִאם הֹוִדיעֹו ׁשֶ ּתֹום  ּכְ ׁשְ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוִיְסּתֹום
  ְוִיּגֹוב. 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֵדי ח ֶאת ֶהָחִביתׁשֶ   ּכְ ְפתַּ    ,ּיִ

   ,ְוִיּגֹוף
  ְוִתיּגֹוב. 

  
ָחנּות,  יַח ָנְכִרי ּבְ ּנִ   ַהּמַ

ָצא ְוִנְכַנס  ּיָ י ׁשֶ ר,  -ַאף ַעל ּפִ   מּותָּ
הּוא ַמְפִליג  ֵדי –ְוִאם הֹוִדיעֹו ׁשֶ ּתֹום  ּכְ ׁשְ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוִיְסּתֹום
  ְוִיּגֹוב. 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֵדי ח ֶאת ֶהָחִבית  ּכְ ְפתַּ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוִיּגֹוף
  ְוִתיּגֹוב. 

  
יחֹו ְוָיָצא ִקי ְוִהּנִ ּוְלָחן, ְוָלִגין ַעל ַהּדּוְלּבָ יַח ָלִגיִנין ַעל ַהׁשּ ּוְלָחן, ְוִהּנִ    ,ָהָיה אֹוֵכל ִעּמֹו ַעל ַהׁשּ

ּוְלָחן  ַעל ַהׁשּ ֶ   ָאסּור,  -ַמה ׁשּ
ִקי  ַעל ַהּדּוְלּבָ ר. -ׁשֶ    מּותָּ

ִקי  ,ְוִאם ָאַמר לֹו: ֱהֵוי מֹוֵזג ְוׁשֹוֶתה ַעל ַהּדּוְלּבָ   ָאסּור.  -ַאף ׁשֶ
  

תּוחֹות    ֲאסּורֹות,  -ָחִבּיֹות ּפְ
ֵדי -ְסתּומֹות  רֹות, ּכְ ח  מּותָּ ְפתַּ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוִיּגֹוף
        .  .  .  .  ְוִתיּגֹוב

            

ָמָרא    ּגְ

ֵמי  ר"ֵהיִכי ּדָ ּמֵ תַּ ׁשְ ֶחְזַקת ַהּמִ   ? "ּבְ
  

ְדַתְניָ    א: ּכִ
ָריו ּופֹוֲעָליו, ְטעּוִנין ָטֳהרֹות, " ָהיּו ַחּמָ   ֲהֵרי ׁשֶ

יל    ָטֳהרֹוָתיו ְטהֹורֹות.  -ֲאִפיּלּו ִהְפִליג ֵמֶהן יֹוֵתר ִמּמִ
א ַאֲחֵריֶכם" ָמה ֵעינֹו ֵמֶהם ָטֳהרֹוָתיו ְטֵמאֹות - ְוִאם ָאַמר ָלֶהן: "ְלכּו ַוֲאִני ּבָ ְתַעּלְ ּנִ יָון ׁשֶ   . "ּכֵ

  
נָ  ָנא ֵסיָפא? ַמאי ׁשְ א, ּוַמאי ׁשְ   א ֵריׁשָ

  
  : ַרב ִיְצָחקָאַמר 

  רש"י
  מתני' 

. אם היה בחזקת המשתמר
מפרש בגמרא שאע''פ שהפליג 
ישראל מן העובד כוכבים מיל 

לא הודיעו שהוא מפליג  אם
מותר דמירתת עובד כוכבים כל 

   שעתא השתא אתי:
. שמתרחק ואם הודיעו שמפליג
   וחביות סתומות היו:

שיעורו בכדי שישתום ויסתום 
. אם שהה כדי שיקוב ויגוב

העובד כוכבים נקב במגופת 
החבית ויחזור ויסתום הנקב 

   ותיבש הסתימה אסור:
 . אינו נאסר אלארשב''ג אומר

עד שישהא כדי שיפתח את כל 
מגופת החבית וא''א לנוטלה 

   שלא תשבר כולה:
. ויעשה מגופה אחרת ויגוף

   חדשה:
. ותיבש אבל לשתימת ותיגוב

חור לא חששו משום דמינכרא 
ושתום לשון שתום העין (במדבר 

   כד) עין פתוחה דשפיר חזי:
. המניח יינו בקרון או בספינה

   עם העובד כוכבים:
ראל בקפנדריא דרך . ישוהלך

   קצרה:
. במרחץ ונכנס למדינה ורחץ

מותר כיון דעובד כוכבים לא ידע 
   דשהי מרתת ולא נגע:

   . משנויי''ר:דולבקי
. דמימר מה שעל השולחן אסור

אמר עובד כוכבים זה ישראל זה 
   זמנני לאכול ולשתות ונגע:

. דאין מוכן שעל הדולבקי מותר
   לסעודה זו:

. זג ושותהואם אמר לו הוי מו
הואיל וחיזק את ידיו ברשות 
במקצת סמכא דעתיה ונגע 

   בכוליה:
. שבבית חביות פתוחות

   אסורות:
. עד שישהא סתומות מותרות

שיפתח ויגוף ויגוב וסתמא כרבן 
   שמעון מדלא קתני שישתום:

  
  גמ' 

מאי שנא רישא ומאי שנא 
. הא קא חזו להו דנגע סיפא

דקתני טעונין טהרות והני לאו 
  ביות נינהו שיהו סתומות:ח
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א  ָריו ּופֹוֲעָליו ְלָכְך.  -ֵריׁשָ ְמַטֵהר ַחּמָ   ּבִ
  

   !ִאי ָהִכי, ֵסיָפא ַנִמי
  

ע ֲחֵבירֹו.  יד ַעל ַמּגַ   ֵאין ַעם ָהָאֶרץ ַמְקּפִ
  

   ,ִאי ָהִכי
א ַנִמי ֵניָמא ָהִכי!    ֲאִפיּלּו ֵריׁשָ

  
  :  ָרָבאָאַמר 

תֹון.    ,בסט ֶרְך ֲעַקּלָ ָבא ָלֶהם ּדֶ   ּבְ
  

   !ֵסיָפא ַנִמי ,ִאי ָהִכי
  

יָון  א ַאֲחֵריֶכם" :ָאַמר ָלֶהםּדְ ּכֵ ְייהּו.  "ְלכּו ַוֲאִני ּבָ ְעּתַ   , ָסְמָכא ּדַ
   

  
  
  

  רש"י
. שהטבילן ומגען במטהר חמריו

  טהור:
. הפוגע בו בדרך על מגע חבירו

   ולא נטהר לכך:
. כיון שהפליג איכא רישא נמי

  למיחש הכי:
. כשבעל בבא להו דרך עקלתון

הבית יכול לבא דרך עקלתון 
 דמירתת השתא אתי:
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ָחנּותֹו " יַח ָנְכִרי ּבְ ּנִ    ,כו'ַהּמַ

ְסִפיָנה ָקרֹון אֹו ּבִ יַח ֵיינֹו ּבְ ּנִ   כו'.  "ַהּמַ
  
  ְצִריָכא, וּ 

ָנא  ִאי ּתְ ָסַבר "ָנְכִרי"ּדְ ְלָמא ָאֵתי ְוָחֵזי ֵליּה  :ּדְ    – ּדִ
ְסִפיָנה"ֲאָבל  ָקרֹון אֹו ּבִ ָבֵעי. ּדְ ֵאיָמא  "ּבְ   ַמְפִליג ָלּה ִלְסִפיְנֵתיּה ְוָעֵביד ַמאי ּדְ

ָנא  ְסִפיָנה"ְוִאי ּתְ ָקרֹון אֹו ּבִ אוֹ  "ּבְ ְלָמא ָאֵתי ּבְ ָסַבר: ּדִ ּום ּדְ    – ְרָחא ַאֲחִריִתי ְוָקֵאי ַאּגּוָדא ְוָחֵזי ִליִמׁשּ
ָבֵעי,  ל ּדְ ָחנּותֹו ֵאיָמא ָאֵחיד ָלּה ְלָבָבא ְוָעֵביד ּכָ   ֲאָבל ָנְכִרי ּבְ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  
  

  רש"י
. עובד דאי תנא עובד כוכבים

   ה מעביר כדי יין:כוכבים שהי
. ואפי' לא ועביד מאי דבעי

 הודיעו שהפליג ליתסר:
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ֵדי"... [     ּתֹום  ּכְ ׁשְ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוִיְסּתֹום
  ְוִיּגֹוב. 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ר: אֹוֵמ  ַרּבָ
ֵדי ח ֶאת ֶהָחִבית  ּכְ ְפתַּ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוִיּגֹוף
  ]."ְוִתיּגֹוב

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ל ִסיד, ּבְ  -ַמֲחלֹוֶקת    ׁשֶ
ל ִטיט  ׁשֶ ח ְוִיּגֹוף ְוִיּגֹוב.  -ֲאָבל ּבְ ְפּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ּכְ   ּדִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ן ׁשִ ָאַמר " ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ   : ֲחָכִמיםַל  ְמעֹון ּבֶ
ה ַמטָּ ין ִמְלַמְעָלה ּוֵבין ִמּלְ ר ּבֵ   . "ַוֲהלֹא ִסּתּומֹו ִניּכָ

ָלָמא ׁשְ ל ִטיט ַמֲחלֹוֶקת,  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשֶ   ּבְ
ָקָתֵני ה" :ַהְיינּו ּדְ ַמטָּ ין ִמְלַמְעָלה ּוֵבין ִמּלְ ר ּבֵ   , "ִסּתּומֹו ִניּכָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ל ִסיד ַמֲחלֹוֶקת,  :ֶאּלָ ׁשֶ   ּבְ
ָלָמא ׁשְ ה  :ּבִ   ְיִדיַע,  -ְלַמּטָ

א ְלַמְעָלה    ָהא ָלא ְיִדיַע!  -ֶאּלָ
  

ְמִליֵאל הּוא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַנן, ּדְ ַרּבָ   לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאְמִרי ַרּבָ
ל ִטיט ָקָאְמִריתוּ  ׁשֶ י - ְוָהִכי ָקָאַמר ְלהּו: ִאי ּבְ ר ּבֵ ה, ִסּתּומֹו ִניּכָ ַמּטָ   ן ִמְלַמְעָלה ּוֵבין ִמּלְ

ל ִסיד ָקָאְמִריתּו  ׁשֶ ה ִמיָהא ְיִדיַע! ּדִ ְנִהי  -ְוִאי ּבְ   ְלַמְעָלה לֹא ְיִדיַע, ְלַמּטָ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

יָון  יְך ְוָחֵזי ֵליּה.  ,ִמְלַמְעָלה לֹא ְיִדיַע ּדְ ּכֵ ַאּפֵ יּה ּדְ ְעּתֵ יק ַאּדַ   לֹא ַמּסֵ
  

  [ ,ִאי ַנִמי
ָחֵלים. ִזיְמִנין    ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְמִליֵאל,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ
ָווֵתיּה     ,הֹוִאיל ּוְתַנן ְסָתָמא ּכְ

ְתַנן    :ּדִ
ּוְלָחן ִעּמֹו, "   ָהָיה אֹוֵכל ַעל ַהׁשּ

ּוְלָחן,  יַח ָלִגין ַעל ַהׁשּ   ְוִהּנִ
יַח ְוָיָצא ִקי ְוִהּנִ ַעל ָלִגין ַעל ַהּדּוְלּבָ ֶ ּוְלָחן  ַמה ׁשּ    ,ָאסּור, -ַהׁשּ

ּוְלָחן  ַעל ַהׁשּ ֶ    ָאסּור, -ַמה ׁשּ
ִקי  ַעל ַהּדּוְלּבָ ֶ ר,  -ַמה ׁשּ   מּותָּ

ִקי ָאסּור.  -ְוִאם ָאַמר לֹו: "ֱהֵוי ָמזֹוג ְוׁשֹוֶתה"  ַעל ַהּדּוְלּבָ   ַאף ׁשֶ
תּוחֹות    ֲאסּורֹות,  -ָחִבּיֹות ּפְ

ְפתַּ  -ְסתּומֹות  ּיִ ֵדי ׁשֶ רֹות, ּכְ   ."ח ְוִיּגֹוף ְוִתיּגֹובמּותָּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא ְמִליֵאל ָקָתֵני ָלּה,  :ַמהּו ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּה ַרּבָ   ּכּוּלָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ָווֵתיּה   :ְוִכי ֵמַאַחר ַקְייָמא ָלן ּכְ תּוָמאּדְ ּדְ ָלא ָחֵייׁש ִלׁשְ ְמִליֵאל ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ַרּבָ

ָווֵתיּה ִהְלְכָת וְ  ָלא ָחֵייׁש ְלִזּיּוָפא, ּדְ א ּכְ י ֱאִליֶעֶזר ּדְ   ַרּבִ
ַיד ּגֹוִים?    ָהִאיָדָנא ַמאי ַטְעָמא ָלא מֹוְתִביַנן ַחְמָרא ּבְ

  
ּום  ְייָכא'ִמׁשּ   '.ׁשַ

  רש"י
. במגופה של מחלוקת בשל סיד

סיד שהיא לבנה הוא דחיישי 
רבנן לשתומא דכיון דלבן הוא 

   לא מינכר בין חדש לישן:
. שהוא שחור אבל של טיט

בתחלתו ואע''פ שהוא נגוב אינו 
מלבין עד יום או יומים דברי 

חיישינן לשתומא  הכל לא
דמינכרא שתימת החור כשאר 
המגופה ואינו אסור עד שישהא 
כדי שיפתח ויגוף מגופה חדשה 

   ותנגוב:
. אם היה נוקב והלא שתומו ניכר

   חור הרי הוא ניכר:
. שזה חדש בין מלמעלה
   והמגופה ישנה:

. כשיפתח ישראל בין מלמטה
את המגופה יראה מתחתיה 
אותה סתימה לפי שלמעלה 

רח העובד כוכבים והשווה מי
סתומו אבל למטה לא יכול 

   למרח וניכר:
. קאמרי אלא אי אמרת בשל סיד

רבנן הא לא ידיע שתומו 
מלמעלה והיכי קתני בין 

   מלמעלה בין מלמטה:
. מתמלא הנקב מלמטה דחלים

   כלמעלה חלים סלדי''ר בלע''ז:
. דתנא סתם לן כוותיה פשיטא

   ורבא מתני' אתא לאשמועינן:
. הא בבא דהיה הו דתימאמ

אוכל עמו על השולחן סיפא 
דמילתיה דרבן שמעון והוא 
קתני לה והכי קתני מתני' רבן 
שמעון אומר כדי שיפתח ויגוף 
ותיגוב היה אוכל עמו כו' ולא 
סתמא היא קמ''ל רבא דסתמא 

   היא:
והשתא דקבעינן הלכתא כרבן 

. שמעון דלא חייש לשתומא
 לנקיבת חור שהוא בלא טורח
משום דמינכר ולפתיחת חבית 
כולה נמי דחייש לה רבן שמעון 
לא קיימא לן כוותיה דהאי 
זיופא דטירחא הוא ואנן קבעינן 
באין מעמידין (לעיל דף לא.) 
הלכה כר' אליעזר דלא חייש 
לזיופא דחותם אחד האידנא 
אמאי לא מותבינן חביות 

  סתומות ביד עובדי כוכבים:
. נקב דק מאד משום שייכא

א במגופת חבית להיות ריח שהו
היין יוצא ויש לחוש שמא יקדח 

 שם במקצת ויטעום מן היין:
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  : ָרָבאָאַמר 

ין ֶאְצָלּה  ָרֵאל ְמסּוּבִ ֵרי,  - זֹוָנה ּגֹוָיה, ְוִיׂשְ   ַחְמָרא ׁשָ
יף ְלהּו ִיְצָרא ּדְ ְנִהי  ּקִ   ֲעֵביָרה,  ּדַ ּתַ
יף ְלהּו. ּדְ ִיְצָרא  ע,א ּקִ   ֵיין ֶנֶסְך ָלא ּתַ

ין  ְרֵאִלית ְוגֹוִים ְמסּוּבִ   ַחְמָרא ָאסּור,  -זֹוָנה ִיׂשְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ִריָרא.   ְתַרְייהּו ּגְ ה ֲעַלְייהּו, ּבַ   הֹוִאיל ְוִזילָּ
   

  
ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ  יָתא ּדַ ָרֵאל, ּדְ יּה ַחְמָרא ַההּוא ּבֵ   ִיׂשְ

י.  ּנֵ יֵני ּדַ ָקֵאי ּבֵ ח ּגֹוי ּדְ ּכַ תַּ א, ִאיׁשְ ָ ַדׁשּ יְזָעא ּבְ יּה, ַוֲהָוה ּבִ ַאּפֵ א ּבְ ָ   ַעל ּגֹוי, ַאְחָדּה ְלַדׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יְזָעא  ְלֲהֵדי ּבִ ל ּדִ ֵרי.  –ּכָ   ׁשָ

א  יּסָ א ְוַהאי ּגִ יּסָ ַהאי ּגִ   ָאסּור.  -ּדְ
  
  

ְחּתֹוָנה. ּדְ ְמָרא ַההּוא ַח  ּתַ ֶעְליֹוָנה ְוּגֹוי ּבַ ָרֵאל ּבָ ֵייר ִיׂשְ ֲהָוה ּדָ ֵביָתא, ּדַ ֲהָוה ָיֵתיב ּבְ ָרֵאל ּדַ   ִיׂשְ
יְגָרא,  ְמעּו ַקל ּתִ   ׁשָ

יּה.  ַאּפֵ א ּבְ ָ ים ֲאָתא ּגֹוי ַאְחָדּה ְלַדׁשּ   ָנְפִקי, ַקּדֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵרי –ַחְמָרא     .ׁשָ

י ֵה  ֶעְליֹוָנה ְוָקא ָחֵזי ִלי. ֵמיַמר ָאַמר: ּכִ ָרֵאל, ְוָיֵתיב ּבָ ים ַוֲאָתא ִיׂשְ ים ֲאַתאי ֲאָנא, ַקּדֵ ַקּדֵ   יִכי ּדְ
  
  

יּה ַחְמָרא  ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ יָזא ּדַ ּפִ ָרֵאל, ּדְ ַההּוא אּוׁשְ   ִיׂשְ
י.  י ַדּנֵ ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ ח ּגֹוי ּדַ ּכַ ּתַ   ִאיׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ס ָעָליו כְּ  ב ִאם ִנְתּפָ ֵרי,  -ַגּנָ   ׁשָ
  ֲאִסיר.  -ְוִאי לֹא 

  
  

יּה ַחְמָרא ֲהָוה ָיֵתיב ּבֵ יָתא ּדַ י.  ,ַההּוא ּבֵ י ַדּנֵ ֲהָוה ָקֵאים ּבֵ ח ּגֹוי ּדַ ּכַ ּתַ   ִאיׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּמּוֵטי  ּתַ   ַחְמָרא ֲאִסיר,  -ִאי ִאית ֵליּה ְלִאיׁשְ

ֵרי.  -ְוִאי לֹא    ַחְמָרא ׁשָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ק, ִנְנַע "   ל ַהּפּוְנּדָ

מֹור ָאַמר לֹו: "ׁשְ   . "ָאסּור – "אֹו ׁשֶ
ּמּוֵטי ּתַ ֵלית ֵליּה ְלִאיׁשְ ב ּדְ    !ַמאי ָלאו ַאף ַעל ּגַ

  
ּמּוֵטי.   תַּ ְדִאית ֵליּה ְלִאיׁשְ   לֹא, ּבִ

  
  

תּו ַחְמָרא,  ֲהוּו ְיִתיִבי ְוָקא ׁשָ ָרֵאל ְוגֹוי ּדַ   ַההּוא ִיׂשְ
ָרֵאל ַקל ַצּלוּ  ַמע ִיׂשְ א, ָקם ַוֲאַזל. ׁשָ ּתָ י ְכִניׁשְ   ֵיי ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵרי –ַחְמָרא     .ׁשָ
ַכר ֵליּה ְלַחְמֵריּה ַוֲהַדר ָאֵתי.  א ִמּדְ ּתָ   ֵמיַמר ָאַמר: ָהׁשְ

  רש"י
. יצרא דיין נסך לא תקיף להו

   לנסוכי:
. דשבקה להו בתרייהו גרירא

   לנסוכי:
. אף בשתיה דלהדי ביזעא שרי

   דמירתת ולא נגע:
. דהאי גיסא והאי גיסא אסור

אף בהנאה וכשאין נתפס על 
ב עסקינן שהיה לו כניסתו כגנ

חלק ביין דאי נתפס עליו כגנב 
כוליה שרי ואית דגרסי הוו 
ביזייני בדשא חורין וסדקין 
ובקיעין. ובקעהו תרגומו 

   ובזעהו:
ישראל בעליונה ועובד כוכבים 

. ויין בתחתונה בתחתונה
   וישראל רואהו מלמעלה:

. כל שרי דהכא שרי אף שרי
בשתיה דהא לא נגע קאמרינן 

דהכא אף בהנאה  וכל אסיר
   ובכולהו הלכתא כרבא:

. ולומר אי אית ליה לאישתמוטי
לכך נכנסתי סמכא דעתיה ולא 
מירתת דכי על להך ביתא 
מעיקרא אדעתא דלנסוכי על 
וסבר אי משכחו לי אשתמיטנא 
ואע''ג דבמגע היין לית ליה 
לאשתמוטי אסור דאי לאו 
לנסוכי על למה ליה דעייל ולא 

בים בחנותו דמי למניח עובד כוכ
דהתם דכיון דברשות עייל 
וידעינן למאי עייל כל זמן שלא 
הודיעו שמפליג מותר דסבר אי 
נגענא השתא אתי וחזי לי: ואי 
לית ליה לאישתמוטי שרי וכיון 
דבהול הוא על כניסתו מירתת 

   ולא נגע:
. ונתייחד עובד ננעל הפונדק

כוכבים עם היין או שאמר 
ישראל לעובד כוכבים שמור 

   מוד מבחוץ ושמור:ע
. דחיישינן דלמא על כיון אסור

דא''ל שמור סמכא דעתיה 
 דמפליג מיניה:
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א,  ַאְרּבָ ֲהוּו ְיִתיִבי ּבְ ָרֵאל ְוגֹוי ּדַ   ַההּוא ִיׂשְ
י,  יְמׁשֵ ֵבי ׁשִ יּפּוֵרי ּדְ ָרֵאל ַקל ׁשִ ַמע ִיׂשְ   ׁשָ

  ְנַפק ַוֲאַזל. 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵרי –ַחְמָרא     ,ׁשָ

ַכר ֵליּה ְלַחְמֵריּה ַוֲהַדר ָאֵתי.  א ִמּדְ ּתָ   ֵמיַמר ָאַמר: ָהׁשְ
  

ָתא  ּבְ ּום ׁשַ    :ָרָבאָהֲאַמר  -ְוִאי ִמׁשּ
ּיֹוָרא:    ָאַמר ִלי ִאיּסּור ּגִ

ֲאַרִמּיּוַתן ָאְמִריַנן: ְיהּוָדֵאי ָלא ְמַנּטְ  י ָהֵויַנן ּבַ ָתא, ּכִ ּבְ   ִרי ׁשַ
ׁשּוָקא.  ִחי ּבְ ּכְ ּתַ יֵסי ָקא ִמׁשְ ה ּכִ ּמָ ָתא ּכַ ּבְ ִרי ׁשַ ִאי ְמַנּטְ   ּדְ

י ִיְצָחק,  ַרּבִ ְסִביָרא ָלן ּכְ   ְוָלא ָיַדְעָנא ּדִ
י ִיְצָחקָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ת  ּבָ ׁשַ יס ּבְ ע ַאּמֹות.  -ַהּמֹוֵצא ּכִ חֹות ֵמַאְרּבַ חֹות ּפָ   מֹוִליכֹו ּפָ
  
  

א,  ַההּוא ַמֲעַצְרּתָ ֲהָוה ָנֵהים ּבְ   ַאְרָיא ּדַ
י ּנֵ יֵני ּדַ א ּבֵ ַמע ּגֹוי, ְטׁשָ    .ׁשָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵרי -ַחְמָרא     ,ׁשָ
ָרֵאל ֲאחֹוַריי א ַנִמי ִיׂשְ יָנא ֲאָנא, ִאיְטׁשָ ָטׁשֵ י ֵהיִכי ּדְ    .ְוָקא ָחֵזי ִלי ,ֵמיַמר ָאַמר: ּכִ

  
  

ָסְלִקי ְלּפּוְמ  ֵבי ּדְ ּנָ ִדיָתא ּוָפְתחּו ָחִביָתא טּוָבאָהְנהּו ּגַ    .ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵרי –ַחְמָרא     ,ׁשָ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ָרֵאל ִניְנהוּ  ֵבי ִיׂשְ ּנָ א ּגַ    .רּוּבָ

  
ֵעי,  ְנַהְרּדְ א ּבִ   ֲהָוה עּוְבּדָ

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
ֵרי –ַחְמָרא     .ׁשָ

  
ַמאן    ?ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ יָא ּדְ ּכְ   ה ָטהֹור, ָאַמר: ְסֵפק ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

לֹוִנית, " ֶדה ּפְ ׂשָ ִמים, ְוטּוְמָאה ּבְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ְכָנס ְלִבְקָעה ּבִ   ַהּנִ
ֶדה י ְלאֹוָתּה ׂשָ ז, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִנְכַנְסתִּ קֹום ַהּלָ ּמָ י ּבַ י,  ,ְוָאַמר: ָהַלְכתִּ   ִאם לֹא ִנְכַנְסתִּ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יָאה   ָטהֹור,  - ְסֵפק ּבִ
ע    . (טהרות ו, ה) "ָטֵמא –ְסֵפק ַמּגָ

  
אֵני ָהָתם,    לֹא, ׁשָ

ָפְתִחי ְלׁשּום ָממֹוָנא א ּדְ ִאיּכָ יָון ּדְ   ֲהָוה ֵליּה ְסֵפק ְסֵפיָקא.   ,ּכֵ
  

י,    ע,ב י ַדּנֵ ֲהַות ּבֵ ח ּדַ ּכַ ּתַ ִאיׁשְ   ַהִהיא ְרִביָתא ּדְ
ָיָדּה     .ַוֲהַות ְנִקיָטא אּוְפָיא ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵרי –ַחְמָרא     ,ׁשָ

  רש"י
. של ערב שיפורא דבי שימשי

שבת שהיו תוקעין להבדיל בין 
   קדש לחול:

. וא''ת דסמכא ואי משום שבתא
דעתיה דעובד כוכבים משום 
דלא אתי ישראל בשבתא האמר 

   לי איסור גיורא כו':
. ועומד ת מד' אמותפחות פחו

לפוש וליכא עקירה מתחילת ד' 
   לסוף ארבע:

   . נתחבא:טשא
. דלא ידעינן עובד ספק ביאה

כוכבים אי על אי לא על טהור 
ומשום הכי שרי דשני לן ספק 

   ביאה מביאה ודאי וספק מגע:
. שדות הרבה זו אצל זו בקעה

בימות הגשמים שזרועה היא 
ואין רבים דורסין אותה והוי 

ת היחיד לטומאה וספיקא רשו
   שאירעה בה הוי ספיקא טמא:

. באחת וטומאה בשדה פלונית
מן השדות ואין אנו יודעין איזו 

   היא:
   . בבקעה זו:הלכתי במקום הלז

. דאמר נכנסתי ספק מגע טמא
לשדה שהטומאה בה ואיני יודע 

   אם נגעתי בטומאה אם לאו:
כיון דאיכא דפתחי חביות לשום 

חזו דחמרא הוא . וכיון דממונא
פרשי דבגניבותייהו טרידי ולא 

   מנסכי:
. ספק ישראל הוי ספק ספיקא

ספק עובד כוכבים ואת''ל עובד 
כוכבים ספק נגע ספק לא נגע 
ובהא אפילו רבנן מודו וכי פליגי 
רבנן עליה דר''א היכי דמליא 
שדה טומאה דאי על לה לא 
אפשר דלא האהיל דליכא אלא 

  חד ספק:
   עובדת כוכבים: . תינוקתרביתא
 . אשקומא של יין:אופיא



  366  25252525סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

יּה.  ַקְלּתֵ ָחִביָתא ׁשְ ּה ּדְ ּבָ   ֵאיַמר ִמּגַ
  

א ּתּו, ֵאיַמר ִאְתְרמּוֵיי ִאְתְרֵמי ָלּה.  ֵליּכָ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
  
  

ָעא,  ְסֵליק ִלְנַהְרּדְ   ַההּוא ּפּוְלמּוָסא ּדִ
ְתחּו ָחִביָתא טּוָבא    .ּפָ

י ֲאָתא  יִמיּכִ יּה ָאַמר: עּוְבָד  ַרב ּדִ ָרא. ּדְ א ֲהָוה ַקּמֵ י ֶאְלָעָזר, ּוׁשְ   ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר   ְוָלא ָיַדְעָנא,  ַרּבִ ָסַבר ָלּה ּכְ ּום ּדְ יָאה ָטהֹור, ּדְ ִאי ִמׁשּ   ָאַמר: ְסֵפק ּבִ

ָרֵאל ִניְנהּו.  ֲהֵדי ּפּוְלמּוָסא ִיׂשְ ָאְזִלי ּבַ א ּדְ ָסַבר: רּוּבָ ּום ּדְ   ִאי ִמׁשּ
  

   ,ִאי ָהִכי
יָאה?ַהאי ְסֵפ  ע הּוא !ק ּבִ   !ְסֵפק ַמּגָ

  
ְתחּו,  ָממֹוָנא ּפָ א ּדְ ְעּתָ ִחי טּוָבא, ֵאיָמא ַאּדַ ְמַפּתְ יָון ּדִ   ּכֵ

יָאה'ְוכִ  ֵמי.  'ְסֵפק ּבִ   ּדָ
  
  

  רש"י
. אימר מגבה דחביתא שקלתה

ודוקא רביתא דאינה יודעת 
בטיב ניסוך ולא מסרה נפשה 
למינגע אבל גדולה מכי חזינן 
דנקיטא אופיא לא תלינן 

   לקולא:
. שאין שם אע''ג דליכא תו

אופיא עוד ואיכא למימר הא 
   ודאי בגו חביתא שקלתה:

. דהך אופיא הוא יאימר איתרמ
   דהואי התם:

   . ראש הגייס שר צבא:פולמוסא
. אי שרא משום ספק ולא ידענא

עובד כוכבים ספק ישראל וכר''א 
דאמר ספק ביאה טהור ולקמיה 
פריך הא לאו ספק ביאה הוא 

   דודאי עובדי כוכבים היו:
. ואזלינן בתר רובא ישראל נינהו

   דליכא ספיקא:
יותר . הרבה כיון דמפתחי טובא

מכדי צורך שתייתן. מוכחא 
מילתא דאדעתא דממונא פתחו 
ובגנבותייהו טרידי ודמי 
לבולשת שנכנסה לעיר בשעת 
מלחמה דקתני מתניתין אלו 
ואלו מותרות הלכך אע''ג דספק 
מגע הוא כיון דמוכחא מילתא 

 לקולא כספק ביאה דמי:
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ָחּה ְלגֹוָיהּדְ ַהִהיא ָמסֹוִביָתא     .ָמְסָרה ָלּה ִאיְקִליָדא ַמְפּתְ

  
י ִיְצָחקָאַמר  י ֶאְלָעזָ ָאַמר  ַרּבִ    :רַרּבִ

ְלַבד.  ַח ּבִ ִמיַרת ַמְפּתֵ א ׁשְ א, ְוָאְמרּו: לֹא ָמְסָרה ָלּה ֶאּלָ י ִמְדָרׁשָ   עּוְבָדא ֲהָוה ּבֵ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

חֹות ְלַעם ָהָאֶרץ "   ָטֳהרֹוָתיו ְטהֹורֹות,  -ַהּמֹוֵסר ַמְפתְּ
ִמיַרת ַמְפתֵּ  א ׁשְ ּלא ָמַסר לֹו ֶאּלָ ְלַבדְלִפי ׁשֶ   . (טהרות ז, א) "ַח ּבִ
ֲעָיא א ָטֳהרֹוָתיו ְטהֹורֹות, ֵיין ֶנֶסְך ִמיּבָ ּתָ    ?!ָהׁשְ

  
ין ֶנֶסְך? ּדְ  :ְלֵמיְמָרא יֵמי ִמּיֵ   ָטֳהרֹות ַאּלִ

  
  ִאין, 

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ְמֵסיָפס ָקּה ּבִ ִחּלְ    :ָחֵצר ׁשֶ

  : ַרבָאַמר 
  ְטֵמאֹות,  -ָטֳהרֹוָתיו 

גֹוי    ה ֵיין ֶנֶסְך. ֵאינֹו עֹוׂשֶ  -ּבְ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  ְטהֹורֹות.  -ַאף ָטֳהרֹוָתיו 
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִניִמית " ל ָחֵבר,  -ַהּפְ   ׁשֶ

ל ַעם ָהָאֶרץ,  -ְוַהִחיצֹוָנה    ׁשֶ
ִלים,  ם ּכֵ יַח ׁשָ ירֹות ּוַמּנִ ם ּפֵ   אֹותֹו ָחֵבר ׁשֹוֵטַח ׁשָ

ל ַעם ָהָאֶרץ ַמ  דֹו ׁשֶ ּיָ י ׁשֶ םְוַאף ַעל ּפִ ַעת ְלׁשָ   . "ּגַ
ָיא ְלַרב!    ַקׁשְ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב: 

ב.  ַגּנָ ס ָעָליו ּכְ ְתּפָ ּנִ אֵני ָהָתם, ׁשֶ   ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ל ַעם ָהָאֶרץ,  ּגֹו ׁשֶ ל ָחֵבר ְלַמְעָלה ִמּגַ ּגֹו ׁשֶ   ּגַ
ירֹות ּוַמ  ם ּפֵ ִלים, אֹותֹו ָחֵבר ׁשֹוֵטַח ׁשָ ם ּכֵ יַח ׁשָ   ּנִ

ם ַעת ְלׁשָ ל ַעם ָהָאֶרץ ַמּגַ ֵהא ָידֹו ׁשֶ ּלא תְּ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
י יֹוָחָנן!  ָיא ְלַרּבִ   ַקׁשְ

  
י יֹוָחָנן:    ָאַמר ָלְך ַרּבִ

ּמּוֵטי,  ּתַ ִאית ֵליּה ְלִאיׁשְ אֵני ָהָתם, ּדְ   ׁשָ
  ֵמיַמר ֲאַמר: ִאיְמצּוֵרי ָקא ַמְמְצָרא. 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ל ַעם ָהָאֶרץ, " ּגֹו ׁשֶ ַצד ּגַ ל ָחֵבר ּבְ ּגֹו ׁשֶ   ּגַ
ִלים,  ם ּכֵ יַח ׁשָ ירֹות ּוַמּנִ ם ּפֵ   אֹותֹו ָחֵבר ׁשֹוֵטַח ׁשָ

ם ַעת ְלׁשָ ל ַעם ָהָאֶרץ ַמּגַ דֹו ׁשֶ ּיָ י ׁשֶ   . "ְוַאף ַעל ּפִ
ָיא ְלַרב!    ַקׁשְ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב: 

ְמִליֵא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ א ַרּבָ ָווִתיָלאו ִאיּכָ ָקֵאי ּכְ    ?!ל ּדְ
ְמִליֵאל.   ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ֲאַמִרי ּכְ   ֲאָנא ּדַ

  רש"י
. מוכרת יין בחנות כמו מסוביתא

סבאך  זולל וסובא (דברים כא)
   מהול במים (ישעיהו א):

. מפתח שמירת אקלידא
מפתחות ולא סמכא דעתה 

   ליכנס ונתפסה כגנב:
. בניחותא יין נסך מיבעיא

   ומסייע לרב דימי:
למימרא דטהרות אלימי מיין 

   . מדנקט לה בלשון ק''ו:נסך
. מחיצה שחלקה במסיפס

נמוכה עם הארץ מצד זה וחבר 
   שטהר טהרות מצד זה:

. דנתפס עליו שה יין נסךאינו עו
   כגנב אלמא טהרות אלימי:

. שתי חצירות זו לפנים מיתיבי
   מזו הפנימית של חבר:

. הפתוחה לרה''ר של עם וחיצונה
הארץ דאין לו לעם הארץ דריסת 

   הרגל על הפנימית:
. בפנימית אבל אי הוי שוטח שם

איפכא דחיצונה של חבר כיון 
דהוי לעם הארץ דריסת הרגל 

ה אין חבר שוטח שם בחיצונ
פירותיו מ''מ קשיא לרב דקתני 
אע''פ שידו של עם הארץ מגעת 

   לשם:
. התם משום דנתפס עליו כגנב

דמה לו בפנימית אבל חלוקה 
דכחצר אחד דמי כי עייל ידיה 

   לא מתפיס כגנב:
. דגג קמצרנא אני מכוין אמצרי

למדת בנין שאני רוצה למדוד 
לכך הושטתי את ידי לשון אחר 

שובת הגאונים מתמוגג אני מת
אשטנדלינ''ר בלע''ז וגרסי' 

   אימצודי קא ממצדנא:
. שאינו גבוה ממנו וליכא בצד גגו

למימר מתמוגג אני כשמושיט 
   ידו שם:

. דאמר אנא דאמרי כרשב''ג
לעיל ובלבד שלא תהא ידו של 
עם הארץ מגעת שם ולרב לא 
שאני ליה בין שגג חבר למעלה 

 בין שהוא שוה לו:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––    ע, בע, בע, בע, ב . . . . 27272727
ָנה    ִמׁשְ

ְכְנָסה ְלִעיר ּנִ ת ׁשֶ    :ּבֹוֶלׁשֶ
לֹום ַעת ׁשָ ׁשְ תּוחֹות   :ּבִ   ֲאסּורֹות,  -ָחִבּיֹות ּפְ

רֹות –ְסתּומֹות    .מּותָּ
ַעת ִמְלָחָמה ׁשְ רֹות,  -ֵאּלּו ְוֵאּלּו     :ּבִ   מּותָּ

ךְ  ַנאי ְלַנסֵּ ֵאין ּפְ         .  .  .  .  ְלִפי ׁשֶ
  

ָמָרא   עא,א   ּגְ
   :ּוְרִמיְנִהי

ְרקֹום " ָבׁשּוָה ּכַ ּכְ ל כֹּ  -ִעיר ׁשֶ סּולֹותּכָ תֹוָכּה ּפְ ּבְ   ! (כתובות כז, א) "ֲהנֹות ׁשֶ
  

  : ַרב ָמִריָאַמר 
ְך  ַנאי -ְלַנּסֵ    ,ֵאין ּפְ

ַנאי -ִלְבעֹול    .ֵיׁש ּפְ
  
        

  רש"י
  מתני' 
. חיל על שם שמחפשין בולשת

וחותרין קרי להו בולשת 
   כדמתרגמינן ויחפש ובלש:

  
   גמ'

. מתרגמינן מצור כרקום
   כרקומין:

. הנמצאות בתוכה כל כהנות
פסולות לבעליהן דאשת כהן 
אסורה אף באונס אבל אשת 
ישראל לא הא הכא דשעת 
מלחמה היא וקתני אסורות דיש 

   פנאי לבעול:
. דיצר הניסוך לא לנסך אין פנאי

   ן במלחמה:תקיף להו וטרודי
. דתקיף להו לבעול יש פנאי

 יצרייהו:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א . . . . 28282828
  ָנה ִמשְׁ 

ַלח ָלֶהם ָנְכִרי ָחִב  ָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ִנין ׁשֶ ָכָרןָהאּוּמָ ׂשְ ל ֵיין ֶנֶסְך ּבִ    :ית ׁשֶ
ֶמיָה" ן ָלנּו ֶאת ּדָ ר לֹוַמר: "תֵּ    .מּותָּ

ְכְנָסה ִלְרׁשּוָתן  ּנִ ֶ   .  ָאסּור -ִמׁשּ
   

ָמָרא    ּגְ
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ר ְלָאָדם לֹוַמר ְלגֹוי:  ֶלְך". מּוּתָ   "ֵצא ְוָהֵפס ָעַלי ְמַנת ַהּמֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
י ָלעֹוֵצר"ַאל יֹ" ְחתַּ   ! "אַמר ָאָדם ְלגֹוי: "עּול תַּ
  

  : ַרבָאַמר ֵליּה 
י ָלעֹוֵצר" ְחתַּ ? "עּול תַּ ְמָיא - !ָקָאְמַרּתְ    !ָהא ָלא ּדָ

א ְלָהא    :ֶאּלָ
  .  "ֲאָבל אֹוֵמר לֹו: "ַמְלֵטִני ִמן ָהעֹוֵצר""
   

        

  רש"י
  מתני' 

. מותר לומר לו תן לנו את דמיה
דהא לא קנו לה והוא אינו חייב 
להן אלא מעות ותניא לעיל (דף 
סד.) ישראל שנושה בעובד 
כוכבים מנה מכר עבודת כוכבים 
והביא לו יין נסך והביא לו 

   מותר:
  

  גמ' 
. צא והפס עלי מנת המלך

נותנין  ארנונא שהיו
מתבואותיהן ומבהמותיהן 
עישור וישראל זה שחייב לתת 
למלך יין מותר לומר לעובד 
כוכבים הפס עלי אע''ג דקא יהיב 
האי עובד כוכבים יין נסך והאי 
ישראל הוא פרעיה דמיה כיון 
דהוה מצי לסלוקי לשליחא 
דמלכא בזוזי כי יהיב ליה עובד 
כוכבים יין נסך לאו שלוחיה 

   דישראל הוא:
. היכנס במקומי עול תחתי לעוצר

להפיס את השוטר כמו זה יעצור 
בעמי (שמואל א ט) ל''א לשון 
אוצר שממונה על אוצרות יין 

   ושמן של מלך לגבות ולאצור:
. כיון דא''ל עול תחתי קאמרת

עול תחתי הוי משמע הוי 
במקומי וכל מאי דיהיב ליה 
עובד כוכבים הוי כאילו יהביה 

   הוא:ישראל דהא במקומו 
. דרב יהודה לא דמיא אלא הא

   לסיפא:
. אבל אומר לו מלטני מן העוצר

דאפשר לסלוקיה בזוזי הלכך 
למיתב ליה חמרא לאו שלוחיה 

 הוא:
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        אאאא    עא,עא,עא,עא, . . . . 29292929
ָנה    ִמׁשְ

   :ַהּמֹוֵכר ֵיינֹו ְלָנְכִרי
ּלֹ  ַסק ַעד ׁשֶ ִרין,  -א ָמַדד ּפָ ָמיו מּותָּ   ּדָ
ּלֹ  ַסק ָמַדד ַעד ׁשֶ ָמיו ֲאסּוִרין -א ּפָ   .  ּדָ

   

ָמָרא    ּגְ
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

גֹוי  יָכה ּבְ   קֹוָנה.  -ְמׁשִ
  

ַדע,    ּתֵ
ֵני ַלֲה  ׁשְ ְרּדַ ִרי ּפַ ּדְ ְרָסֵאי ְמׁשַ ָהֵני ּפַ הוּ ּדְ   .ָדֵדי ְוָלא ָהְדִרי ּבְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

גֹוי  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ  יָכה ּבְ    .ֵאיָנּה קֹוָנה -ְמׁשִ
  

הּו  ָלא ָהְדִרי ּבְ ְנִקיָטא ְלהוּ  -ְוַהאי ּדְ ְרמּות רּוָחא הּוא ּדִ    .ּדִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ֲאַמר ְלהּו    בֹוָיָתא: ְלָהְנהּו ָס  ַרבִמּדַ
ְייִליתּו ַחְמָרא  י ּכָ ְייָלן ְלהּו.  - ְלגֹוִיםּכִ ְייהּו ַוֲהַדר ּכָ ְקלּו זּוֵזי ִמיּנַ   ׁשִ

ֲהַדְייהּו זּוֵזי  ְייהּו,  -ְוִאי ָלא ְנִקיטּו ּבַ ִקילּו ִמיּנַ   אֹוִזיפּוְנהּו ַוֲהַדר ׁשְ
ְייהּו.  ּבַ ֶתיֱהֵוי ַהְלָוָאה ּגַ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

ִאי ָלא ָע  ְרׁשּוַתְייכּו ָקא ָהֵוי,  -ְבִדיתּו ָהִכי ּדְ י ָקא ָהֵוי ֵיין ֶנֶסְך ּבִ   ּכִ
ִקיְלתּו  ִקיְלתּו.  -ְוִכי ׁשְ ֵמי ֵיין ֶנֶסְך ָקא ׁשְ   ּדְ

ךְ  ְעּתָ גֹוי קֹוָנה,   :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יָכה ּבְ  ְמׁשִ
ֵכּה ּגֹוי ַקְנֵייּה,    עא,ב ַמׁשְ   ִמּדְ

ָנגַ  יּה! ֵיין ֶנֶסְך ָלא ָהֵוי ַעד ּדְ   ע ּבֵ
  

ָרֵאל, ָהִכי ַנִמי ֵייל ְוָרֵמי ְלָמָנא ִיׂשְ ָקא ּכָ    ,ִאי ּדְ
ֵייל ְוָרֵמי ְלָמָנא  ָקא ּכָ    .ּגֹויּדְ לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ָמָנא ַקְנֵייּה,  י ְמָטא ַלֲאִויָרא ּדְ   סֹוף סֹוף, ּכִ

ָמָנא.  ָמֵטי ְלַאְרִעיֵתיּה ּדְ   ֵיין ֶנֶסְך לֹא ָהֵוי ַעד ּדְ
ַמע ִמינָּ    .ִנּצֹוק ִחּבּור :ּה ׁשְ

  
יֵדיּה  ָנֵקיט ֵליּה ּגֹוי ִלְכִלי ּבִ   ָהִכי ַנִמי.  -לֹא, ִאי ּדְ

ח ַאַאְרָעא.  ַמּנַ   לֹא ְצִריָכא ּדְ
  

ָליו!    ְוִתיְקִני ֵליּה ּכֵ
ּה  ְמַעת ִמיּנָ ְרׁשּות מֹוֵכר  :ׁשָ ל לֹוֵקַח ּבִ ָליו ׁשֶ   לֹא ָקָנה לֹוֵקַח?  -ּכֵ

  
  ָך: ָקָנה לֹוֵקַח, לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא לְ 
ַמאי ָעְסִקיַנן א,  :ְוָהָכא ּבְ כּוַזְנּתָ ַבת ַיִין ַאּפּוֵמיּה ּדְ א ַעּכָ ִאיּכָ גֹון ּדְ   ּכְ

א ִאיְנִסיְך ֵליּה.  א ַקּמָ ַקּמָ   ּדְ
  
ַמאן? וּ    ּכְ

ְמִליֵאל, ּדְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   לֹא ּכְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִאי ַרּבָ ֵכר ּכּוּלֹו ְלָנְכִרים"  :ָהָאַמר – ּדְ    ,ִיּמָ

ּבוֹ  ֵמי ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ   ! (עבודה זרה עד.) "חּוץ ִמּדְ
  

א ְלַרב,    ִמיֵדי הּוא ַטְעָמא ֶאּלָ
ָחִבית, ַרבָהָאַמר  ְמִליֵאל ָחִבית ּבְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   : ֲהָלָכה ּכְ

ַיִין    .ֲאָבל לֹא ַיִין ּבְ
  

  רש"י
  מתני' 

. פסק עמו המוכר יינו לעובד כוכבים
מעות עד שלא מדד דמיו מותרין מפרש 
בגמרא טעמא איכא דמוקי לה משום 
משיכה בעובד כוכבים קנה הלכך 

דד היינו משיכה וקנייה עובד כשמו
כוכבים מיד דהוה ליה לישראל זוזי גבי 
דעובד כוכבים בהלואה ויין נסך לא הוי 

   עד דנגע ביה:
. דעובד מדד עד שלא פסק דמיו אסורין

כוכבים לא קנייה במשיכה דכיון דלא 
פסק דמיו לא סמכה דעתיה הלכך כי נגע 
ביה הוי יין נסך דישראל ואיכא דמוקי 

דים לו עובד כוכבים מעות לה כשהק
   לישראל ובגמרא מפרש לה:

  
  גמ' 

. אע''ג דלא משיכה בעובד כוכבים קונה
יהיב עובד כוכבים דמי לישראל משיך 
   מיניה קנייה וכן ישראל מעובד' כוכבים:

   . דורון:פרדשני
. השולחין אלמא במשיכה ולא הדרי בהו

קנינהו המקבלין ל''א מתשובת הגאונים 
כור חיטין למכור  פרדשני מי שיש לו

פוסק דמים ללוקח והולך לביתו ומשגר 
לו קב חיטין לראות כמה הן יפות ואם 
מעכב הלוקח אותו קב אצלו מתקיים 

   המקח ואם אינו חפץ בהן מחזירו:
. אלא במתן רב אשי אמר אינה קונה

   מעות קנו:
   . גסות:דרמות רוחא

   . מוכרי יין:סבויתא
. במדה קנייה מדמשכיה עובד כוכבים

ואע''ג דלא יהב זוזי והוו להו זוזי הלואה 
גביה מקמי דניהוי יין נסך דהא לא הוי 
נסך עד שנגע ביה ואפי' אי לא שקלי זוזי 

   מינייהו שפיר דמי:
. דיין שבכלי אוסרו במנא דעובד כוכבים

   והוי יין נסך מקמי משיכה:
. דעובד כוכבים מדמטי לאוירא דמנא

   בהגבהה:קנייה עובד כוכבים 
. ואנן איבעויי איבעיא שמעת מיניה כו'

   לן בהמוכר את הספינה (ב''ב דף פה:):
. אוגנים יש בכליו של עובד עכבת יין

כוכבים שמתעכב היין על פיו כטיפה או 
כשני טיפין מקמי דנימטי חמרא דישראל 
באוירא דמנא דעובד כוכבים ומיתסר 

   בההיא טיפת יין שעל פיו:
מחבית כדאמר . פך קטנה דכוזנתא

במועד קטן (דף יב.) זופתין כוזנתא ואין 
   זופתין חביתא במועד:

. הא דאמר רב למישקל דמי ברישא כמאן
   מקמי דניתסר בההיא עכבה:

. דקתני מתני' יין דלא כרבן שמעון ב''ג
נסך שנפל לבור כולו אסור רשב''ג אומר 
ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין 

תערובת יין נסך נסך שבו אלמא משום 
לא מיתסר בהנאה חמרא דישראל ואנן 
קים לן כל מקום ששנה רבן שמעון 

   במשנתנו הלכה כמותו:
. הך קושיא מידי הוא טעמא אלא לרב

למאן רמיית ליה אלא לרב דאמר 
לסבוייתא למישקל דמי ברישא לדידיה 
לא תירמיה דאיהו אמר בהדיא דאין 

   הלכה כרבן שמעון:
. חביות אחרותאלא בחבית שנתערב ב

דשקיל חד מינייהו ושדי לנהר ואינך שרו 
   בהנאה:

. דכי נתערב יין נסך ביין אבל לא יין ביין
כשר כולו אסור ואי קשיא אביי ורבא 
היכי מיתרצי אתקפתיה דאמימר הא 
אינהו הוו קשישי מיניה טובא לא תיקשי 
דהא במסכת בכורות (דף יג:) תרצינהו 

א דרבי אביי ורבא להנך שינויי אליב
יוחנן דאליביה קאמר אמימר לשמעתיה 
וקבעוה בעלי תלמוד כאן אמילתיה 

 דאמימר:
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   :ֵמיִתיֵבי

רוּ " ֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהּלֹוֵקַח ּגְ   ָטאֹות ִמן ַהּגֹוִים ּוָמָצא ּבָ
ּלֹ  ְך  ָמעֹותא ָנַתן ִאם ַעד ׁשֶ   ַיֲחִזיר.  -ָמׁשַ

ְך  ַתן ָמעֹות ָמׁשַ ּנָ ֶ ַלח -ִאם ִמׁשּ   . "יֹוִליְך ְלַים ַהּמֶ
ךְ  גֹוי " :ִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ יָכה ּבְ אי  - "קֹוָנה –ְמׁשִ   ?! "ַיֲחִזיר"ַאּמַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ח ָטעּות.  י ִמּקַ ֶמיֱחֵזי ּכִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א  ח ָטעּות,  -ֵריׁשָ   ִמּקַ
ח ָטעּות? -ֵסיָפא     !ָלאו ִמּקַ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

א ְוֵסיָפא  ח ָטעּות,  -ֵריׁשָ   ִמּקַ
א  ָרֵא  - לֹא ָיֵהיב זּוֵזיּדְ ְוֵריׁשָ ַיד ִיׂשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ל, לֹא ִמיְתֲחֵזי ּכַ

ָיֵהיב זּוֵזי  ָרֵאל.   -ֵסיָפא ּדְ ַיד ִיׂשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ִמיְתֲחֵזי ּכַ
   

  
אָאַמר ֵליּה  יׁשָ ִ ֵריּה  ָמר ַקׁשּ אּדְ ּבְ ילְ  ַרב ִחְסּדָ   :ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּלֹ " ַסק ַעד ׁשֶ ִרים -א ָמַדד ַהּמֹוֵכר ֵיינֹו ְלָנְכִרי, ּפָ ָמיו מּותָּ   . "ּדָ
גֹוי ֵאיָנּה קֹוָנהְמ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יָכה ּבְ אי  - ׁשִ ִריןַאּמַ ָמיו מּוּתָ    !ּדָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

יָנר.  ים ֵליּה ּדִ ַאְקּדִ   ּדְ
  

ּלֹ " :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי ָמיו ֲאסּוִריןָמַדד ַעד ׁשֶ ַסק ּדָ    ,"א ּפָ
ים ֵליּה  ַקּדֵ יָנרְוִאי ּדְ אי  - ּדִ ָמיו ֲאסּוִריןַאּמַ    !ּדָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָאְמַרתְּ  גֹוי קֹוָנה" :ּוְלִדיָדְך ּדְ יָכה ּבְ אי –" ְמׁשִ א   :ַאּמַ ִרין,  -ֵריׁשָ ָמיו מּוּתָ   ּדָ
ָמיו ֲאסּוִרין?  - ְוֵסיָפא   ּדָ

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר ַסק   :ֶאּלָ יּה,  -ּפָ ְעּתֵ   ָסְמָכא ּדַ
ַסק  יּה  -לֹא ּפָ ְעּתֵ     ,ָלא ָסְמָכא ּדַ

ים ֵליּה ְלִדיִדי  ַקּדֵ ב ּדְ יָנר,ַנִמי, ַאף ַעל ּגַ ַסק   ּדִ יּה,  -ּפָ ְעּתֵ   ָסְמָכא ּדַ
יּה.  ְעּתֵ ַסק לֹא ָסְמָכא ּדַ   לֹא ּפָ

  
ילָ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ָאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ן ֹנ ָ ּבֶ חֹות ִמׁשּ בֹון. ַח ֶנֱהָרג ַעל ּפָ ָ ן ְלִהיׁשּ רּוָטה, ְולֹא ִניּתָ   ֶוה ּפְ

גֹוי " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יָכה ּבְ אי ֶנֱהָרג!  - "ֵאיָנּה קֹוָנה -ְמׁשִ   ַאּמַ
  

ַצֲעֵריּה  ּום ּדְ ָרֵאללְ ִמׁשּ    .ִיׂשְ
בֹון"?    עב,א ָ ן ְלִהיׁשּ   ּוַמאי "לֹא ִניּתָ

בֹון. ּדְ  ָ תֹוַרת ִהיׁשּ   ֵאינֹו ּבְ
  

ּנּו " :יָפאֵאיָמא ֵס  ,ִאי ָהִכי א ֲחֵבירֹו ּוְנָטָלּה ִמּמֶ   . "ֶנֱהָרג ָעֶליָה  -ּבָ
א ָלָמא ֵריׁשָ ׁשְ ַצֲעֵריּה  :ּבִ ּום ּדְ ָרֵאללְ ִמׁשּ א ֵסיָפא ַמאי ָעֵביד?  - ִיׂשְ   ֶאּלָ

  
א ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ גֹוי  :ׁשְ יָכה ּבְ   .קֹוָנה –ְמׁשִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  רש"י
   . שברי כספים:גרוטאות

. דלא קנייה ולא מיחייב יחזיר
   לבערה:

. דכיון דלא מצי יוליך לים המלח
   לאהדוריה ולמשקל דמי:

. הויא משיכה בטעות מקח טעות
דלאו אדעתא דעבודת כוכבים 

   זבן:
. בתמיה עותסיפא לאו מקח ט

   ואע''ג דיהיב דמי לישקלינהו:
. לכי הדר מיחזי כעבודת כוכבים

שקל זוזי מיחזי כמאן דמזבן 
   לעבודת כוכבים דמי:

. פסק עד שלא מדד דמיו מותרין
דכי מדד קניה עובד כוכבים 
במשיכה וקמו זוזי בהלואה גביה 

   יין נסך לא הוי עד דנגע ביה:
. שנתן לו שהקדים לו דינר

   דם לכן:מעותיו קו
. ונתן לו מעות יותר שהקדים לו

מכדי דמי היין עד שיפסוק 
הדמים יחזיר לו ישראל את 

   המותר: אמאי דמיו אסורין:
. טעמא דרישא ולדידך דאמרת

משום דמשיכה קונה סיפא נמי 
   אמאי דמיו אסורין:

   . למקני במשיכה:סמכא דעתיה
. קודם משיכה לא לא פסק

סמכא דעתיה למקנייה במשיכה 
   ירבה לו בדמיו: שמא

. שגזל את ישראל פחות בן נח
משוה פרוטה אע''ג דגבי ישראל 
לאו ממונא הוא דמחלי עליה גבי 
עובד כוכבים ממונא הוא ובן נח 
נצטוה על הגזל בסנהדרין (דף 
נו.) ואזהרה שלהן זו היא מיתתן 

  ואין צריכין התראה:
. ולא מחייב ולא ניתן להישבון

לאהדורה להאי ישראל דהא 
   מחיל עליה:
. הא לא קניא להך אמאי נהרג

גזילה וכל היכא דאיתא של 
   ישראל היא:

. משום צעריה ומשני האי דנהרג
   דישראל:

. הא לא ומאי לא ניתן להישבון
שייך ביה הישבון דכיון דעובד 
   כוכבים לא קנייה דישראל היא:

. כלומר ה''נ אינה בתורת הישבון
קאמר אינה בתורת שום גזילה 

כא דאיתא דעובד כוכבים דכל הי
דמרה היא וה''ה לשוה פרוטה 
והאי דנקט פחות לאשמועינן 

   דנהרג עליה:
. הלכך אלא ש''מ משיכה קונה

קניה קמא והדר קניה האי ונהרג 
על שגזל ולא ניתן להישבון 
דרישא דוקא פחות משוה פרוטה 
דישראל מחיל ולא מיחייב עובד 

 כוכבים לאהדורה:
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ֲאַמר  ְבָרא ּדַ יְנָנא ָלּה "ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ַההּוא ּגַ יְנָנא ָלּה ְלָהא ַאְרָעא ָלְך ְמַזּבֵ   , "ִאי ְמַזּבֵ

ָנּה ְלִאיִניׁש ַאֲחִריָנא,    ֲאַזל ַזּבְ
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

א.    ָקָנה ַקּמָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַסק!    ְוָהא לֹא ּפָ

  
ָכל ֵהיָכא  יְמָרא ּדְ ַסק לֹא ָקנָ ּדְ ּוְמָנא ּתֵ   ה? לֹא ּפָ

ְתַנן:    ּדִ
  ַהּמֹוֵכר ֵיינֹו ְלָנְכִרי, "

ּלֹ  ַסק ַעד ׁשֶ ִרין,  -א ָמַדד ּפָ ָמיו מּותָּ   ּדָ
ַסק  לֹא ּפָ ָמיו ֲאסּוִרין -ָמַדד ַעד ׁשֶ   . "ּדָ

  
  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה? 

  
   !ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה?

ְדָקָאְמִריַנן!    ּכִ
  

אֵני.  ְלָמא חּוְמָרא ֵיין ֶנֶסְך ׁשָ   ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר ָאִביןָאַמר ּדְ    : ַרב ִאיִדי ּבַ

י  אעּוְבָדא ֲהָוה ּבֵ א, וְ ַרב ִחְסּדָ י ַרב הּוָנא ַרב ִחְסּדָ   , ּבֵ
ְתַנן ֵטיּה ֵמָהא ּדִ    :355ּוְפׁשָ

יתֹו, " ָריו ּופֹוֲעָליו, ְוִהְכִניָסן ְלתֹוְך ּבֵ ְך ַחּמָ   ָמׁשַ
ּלא ָמַדד ַסק ַעד ׁשֶ ין ּפָ ּלא ּפָ  ,ּבֵ   לֹא ָקָנה,  -ַסק ּוֵבין ָמַדד ַעד ׁשֶ

ֶהן.  ֵניֶהן, ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ּבָ   ּוׁשְ
יתֹו,  ְרָקן ְוִהְכִניָסן ְלתֹוְך ּבֵ   ּפֵ

ּלֹ  ַסק ַעד ׁשֶ ֶהן,  -א ָמַדד ּפָ ֵניֶהן ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ּבָ   ֵאין ׁשְ
ּלֹ  ַסק ָמַדד ַעד ׁשֶ ֶהן -א ּפָ ֵניֶהן ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ּבָ   .  "ׁשְ

   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 וי"ג דתניא 355

  "ירש
. וקנו מיניה לך מזביננא לה

   בקנין:
. ראשון דמים ולא והא לא פסק

סמכא דעתיה אקנין דסבר אם 
   ירצה לחזור ירבה עליו בדמים:

. אלמא לא קניה דמיו אסורין
משיכה משום דלא פסק קודם 

   לכן הלכך קנין נמי לא מהני:
ה''ג מאי הוי עלה מאי הוי עלה 

. קמא בלשון בעיא כדאמרן
   שון תימה:ובתרא בל

. מהכא לא פשטינן לקנין דלמא
דעלמא והכא משום חומרא דיין 
נסך שאני דאחמירו רבנן למימר 
דלא קניא משיכה בלא פיסוק 

   אבל בעלמא קני:
. הרי משך הימנו חמריו ופועליו

שהיה מביא חמריו טעונין פירות 
ופועליו נושאים בכתף ומשכה 
חבירו ממנו והכניסן לתוך ביתו 

שאין משיכה קונה  לאו משיכה
בבני אדם ופירות כל זמן שהן 

   עלייהו לא קנה:
   . דמים אחרי כן:בין פסק

. כלומר כל זמן עד שלא פסק
שלא פסק יכול מוכר לחזור בו 
דביתו לא עדיפא ממשיכה 
ומשיכה גופא לא קניא אלא אם 
כן פסק אבל מדד ופסק או פסק 
ומדד קניא ליה ביתו ולא בעי 

סן לתוך משיכה: פרקן והכני
ביתו פסק עד שלא מדד אין 
שניהן יכולין לחזור בו. דאע''ג 
דלא מדד כיון דפסק קניא ליה 

   רשותו במשיכה:
מדד עד שלא פסק שניהם 

. כל זמן שלא יכולין לחזור בו
פסק דמדידה לא מהניא מידי 
ורשותו לא קניא עד דיפסוק 
אלמא משיכה בלא פיסוק לא 

    קניא:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א . . . . 31313131
ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ַההּוא גַּ  ְמָאה זּוֵזי"ְבָרא ּדַ יְנָנא ָלְך ּבִ יְנָנא ָלּה ְלָהא ַאְרָעא ְמַזּבֵ   , "ִאי ְמַזּבֵ

ִרין,  ְמָאה ְוֶעׂשְ ָנּה ְלִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ּבִ   ֲאַזל ַזּבְ
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

א.    ָקָנה ַקּמָ
  

קֹודַרב ַיֲעקֹ ַמְתִקיף ָלּה  ַהר ּפְ   : ב ִמּנְ
  אי זּוֵזי ֲאָנסּוהּו. ַה 
  

   :ְוִהְלְכָתא
ַרב ַיֲעקֹ  קֹוד.  ּכְ ַהר ּפְ   ב ִמּנְ

  
  

  רש"י
וקנו . דהא פסק קנה קמא

   מיניה:
. זה שנתן לו מאה זוזי אנסוהו

ועשרין אנסו למכרה וכל כמה 
דלא יהבו ליה כולי האי לא הוה 
בדעתיה לזבונה ואיהו אי 
מזביננא ליה בשוייה קאמר ליה 
והא לא זבנה מדעתיה אלא בעל 

    :כורחיה
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ְתָלָתא"  :ָאַמר ֵליּה  ְייִמי ּבִ ְדׁשָ ָלָתא.  - "ּכִ ֵרי ִמּגֹו ּתְ   ֲאִפיּלּו ּתְ

ְתָלָתא" ְדָאְמִרי ּבִ ְתָלָתא - "ּכִ ָאְמִרי ּבִ    .ַעד ּדְ
ָעה" ַאְרּבָ ְייִמי ּבְ ְדׁשָ ֲאַמר ֵליּה ַעד ּדְ  - "ּכִ ן ֵהיָכא ּדַ ּכֵ ָעה, ְוָכל ׁשֶ ַאְרּבָ ָעה" :ָאְמִרי ּבְ ַאְרּבָ ְדָאְמִרי ּבְ    ."ּכִ

ְתָלָתא"ָאַמר ֵליּה:  ְייִמי ּבִ ְדׁשָ מּוָה "ּכִ ָלָתא ְוׁשָ    ,, ַוֲאתּו ּתְ
ִקים ְלהּו ְטֵפי ָלָתא ַאֲחִריֵני ּדְ    ,ְוָאַמר ֵליּה ִאיָדְך: ֵליתּו ּתְ

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יָנא הּוא  בּדִ ּדִ    .ְמַעּכֵ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָהֵני ִקים ְלהּו ְטֵפי?  אי ּדְ   ִמּמַ
ְלָמא ָהֵני ִקים ְלהּו ְטֵפי!    ּדִ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ֵריּה  ַרב הּוָנא ּבְ ַע ּדְ ּכְ    .ַרב ְיהֹוׁשֻ
   

  
  

  רש"י
. מזביננא א''ל כדשיימי בתלתא

לה ניהלך כיון דנקט לישנא 
שהן ב''ד  דשומא ונקט תלתא

סתם לתורת דיינין נחת ואפילו 
תרי מגו תלתא שמין אותו ואם 
שלישי חלוק על השנים אזלינן 

   בתר רובא:
. לשון זה לאו כדאמרי בי תלתא

בתורת דיינין נחת ולאמירת 
   שלשתן נתכוון:

. כיון דנחת כדשיימי בארבעה
לדעות להרבות דעות יותר מכדי 
 ב''ד ודאי לאו לתורת דיינין נחית

ולא אזלינן בתר רובא עד 
דאמרין כולהו דאי חולקין מאי 

    אהנו ליה דעות:
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ָנה   ִמׁשְ

ךְ  ּפֵ ׁשְ ל ָנְכִרי,  ָנַטל ֶאת ַהּמַ   ּוָמַדד ְלתֹוְך ְצלֹוִחיתֹו ׁשֶ
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ   ְוָחַזר ּוָמַדד ְלתֹוְך ְצלֹוִחיתֹו ׁשֶ

ַבת ַיִין    ָאסּור.  -ִאם ֵיׁש ּבֹו ַעּכָ
ִלי,  ִלי ֶאל ּכְ   ַהְמָעֶרה ִמּכְ

ּנּו  ֵעיָרה ִמּמֶ ר,  -ֶאת ׁשֶ   מּותָּ
ֵעיָרה ְלתֹוכֹו    ָאסּור.   -ְוֶאת ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ

   ,ַנן ָהָתםּתְ 
ֶקה טֹוֵפַח " ַטְפֵרס, ּוַמׁשְ ּצֹוק, ְוַהּקַ   לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלָטֳהָרה.  ,ֵאינֹו ִחיּבּור -ַהּנִ

ּבֹוֶרן    . "ִחיּבּור ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה -ָהַאׁשְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ֶקה טֹוֵפַח    . ִחיּבּור ְלִעְנַין ֵיין ֶנֶסךְ  -ִנּצֹוק ְוַקַטְפֵרס ּוַמׁשְ

  
  : ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

  ְמָנא ָלְך ָהא? 
ְתַנן    :ִאיֵליָמא ִמּדִ

ֶקה טֹוֵפַח " ַטְפֵרס ּוַמׁשְ ּצֹוק ְוַהּקַ    ,לֹא ְלטּוְמָאה  ֵאינֹו ִחיּבּור -ַהּנִ
  , "ְולֹא ְלָטֳהָרה

ָלא ָהֵוי ִחיּבּור,    ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה הּוא ּדְ
  ֶסְך ָהֵוי ִחיּבּור. ָהא ְלִעְנַין ֵיין נֶ 

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ּבֹוֶרן ִחיּבּור ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה"   , "ָהַאׁשְ

ָהֵוי ִחיּבּור,    ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה הּוא ּדְ
  ָהא ְלִעְנַין ֵיין ֶנֶסְך ָלא ָהֵוי ִחיּבּור! 

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ   ֶאּלָ

  
ַנן:    ּתְ

ׁשְ " ל ָנְכִרי, ָנַטל ֶאת ַהּמַ ְך ּוָמַדד ְלתֹוְך ְצלֹוִחיתֹו ׁשֶ   ּפֵ
ָרֵאל ל ִיׂשְ   , ְוָחַזר ּוָמַדד ְלתֹוְך ְצלֹוִחיתֹו ׁשֶ

ַבת ַיִין    עב,ב   . "ָאסּור -ִאם ֵיׁש ּבֹו ַעּכָ
ַבת ַיִין"ָהא  ָרא?  "ַעּכָ ּסְ ַמאי ָקא ִמּתַ   ּבְ

ִנּצֹוק?    ָלאו ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ִנּצֹוק ִחיּבּור! : ׁשְ

  
יאּתָ  י ִחּיָ    :ֵני ַרּבִ
ָחַסּתֹו ְצלֹוִחיתוֹ " ּפְ   . "ׁשֶ
  

ָחַסּתֹו ְצלֹוִחיתוֹ "ֲאָבל לֹא    ַמאי?  - "ּפְ
  לֹא. 

ְפׁשֹוט    ִנּצֹוק ֵאינֹו ִחיּבּור! ּדְ ּתִ
  

  לֹא, 
ָחַסּתֹו ְצלֹוִחיתוֹ " ְפׁשֹוט ָלְך  - "ּפְ   ָאסּור, ּדְ ּתִ

ֵעי.  יּבָ   ִנּצֹוק ּתִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
רַהְמָעֶרה ִמ " ּנּו מּותָּ ָעֶרה ִמּמֶ ּמְ ִלי ִלְכִלי, ֶאת ׁשֶ   , "ּכְ

יֵני  ֵביֵני ּבֵ   ָאסּור,  -ָהא ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ִנּצֹוק ִחיּבּור. : ׁשְ

  רש"י
  מתני' 
. טרייטו''ר מלמעלה פיו רחב משפך

ומלמטה נקב קצר ומושיבין אותו על פי 
צלוחית של לוקחין שפיהן צר ושופכין 
היין מן המידה לתוכו והוא יורד לתוך 

   הצלוחית:
   . בשולי המשפך:אם יש בו
. מקום שמתעכבת שם טיפת ןעכבת יי

   יין:
. לפי שנשאר שם מן היין שמדד אסור

לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים 
ובגמרא מפרש ההוא עכבת יין דמשפך 

   במאי מיתסרא:
המערה מכלי אל כלי את שעירה ממנו 

. ובגמרא מפרש בעובד כוכבים מותר
המערה ואיצטריך לאשמועינן את 

ליון שעירה לתוכו אסור משום כחו והע
מותר דלא גזור רבנן בכחו למיסר 

   ההוא דגואי:
  

  גמ' 
. קלוח צינור הבא מלמעלה הנצוק

   למטה בזקיפה כמרזב של גגין:
. מים הבאין מלמעלה למטה קטפרס

   דרך מדרון של תל גבוה זקוף:
. ואין בו טופח על מנת ומשקה טופח

להטפיח שאם טפח בהן בידו לא יעלה 
   אחר: בה משקה שיוכל להטפיח דבר

. אם משקין אינו חיבור לא לטומאה
תלושין הן ונגע טמא בתחתון העליון 
טהור וכן לענין משקה טופח אפילו 
במקום חלק משקה מכאן ומכאן 
ומשקה טופח באמצע ונגע טמא 
במשקה משקין שמכאן ומכאן טהורין 

   ואע''פ שמחוברין לו:
. גממית שאין בה ארבעים ולא לטהרה

או משקה טופח  סאה ונצוק או קטפרס
מחבר לגממית זו מקוה שלם אינה 
חיבור והטובל בגממית לא עלתה לו 

   טבילה:
. ביקוע ארץ מליחה האשבורן

שנתבקעה ונקוו שם מים חיבור 
   לטומאה ולטהרה:

. שהמערה מכלי כשר ליין נסך ליין נסך
  נאסר אף מה שבכלי העליון דרך נצוק: 

. דמשפך במאי איתסר הא הא עכבת יין
נגע משפך ביין נסך משירד לתוך לא 

   הצלוחית:
. שחיבר יין שבמשפך ליין אלא בנצוק

   שבקרקעיתה של צלוחית:
. במתניתיה להך מתניתא תני רבי חייא

   ומוסיף בה:
. והכי קתני לה נטל שפחסתו צלוחיתו

המשפך ומדד לתוך צלוחית של עובד 
כוכבים והרי פחסתו צלוחיתו וחזר 

ישראל אם יש ומדד לתוך צלוחיתו של 
בו עכבת יין אסור דכיון שנתמלאת 
צלוחיתו עד שפחס היין בשולי המשפך 
שנתחבר ממש יין שבמשפך ליין נסך: 
ומקשינן כיון דהך דרבי חייא מתני' 
היא וקתני שפחסתו צלוחיתו הא לאו 

   הכי שרי תפשוט דנצוק אינו חיבור:
לא שפחסתו צלוחיתו תפשוט ומשני 

איצטריכא . והיא גופה לך דאסיר
לאשמועי' דלא תימא הא נמי דמיא 
לנצוק ולא תיתסר אבל נצוק תיבעי לך 
ומהכא לא דייקי בה התירא דהא גופא 

   איצטריך:
. סלקא דעתיה המערה מכלי אל כלי

   בישראל עסקינן:
קוד' שירד הקילוח  דמפסוקי פסוקי.

לתוך כלי העובד כוכבים יפסוק ראש 
הנצוק מכלי העליון דהשתא ליכא 

יבור מידי אבל דביני ביני דמיחבר ע''י ח
 נצוק אסור לקלטו מן האויר לשתותו

  :וה''נ מחבית לבור ומה שבבור יין נסך
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  ִאי ִנּצֹוק ִחיּבּור, 

ַסר!  ָמָנא ַנִמי ִליּתְ יּה ּדְ ַגּוֵ   ֲאִפיּלּו ּדְ
  

ָיא,    ָהא ָלא ַקׁשְ
יף ַקּטּוֵפי.  ָקא ְמַקּטֵ   ּדְ

  
ל ָמ    קֹום ִנּצֹוק ִחיּבּור! ִמּכָ

  
   :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ּוְלַטֲעִמיךְ 

ֲאִסיר" ֵעיָרה ְלתֹוכֹו הּוא ּדַ    "ֶאת ׁשֶ
יֵני  ֵביֵני ּבֵ ֵרי!  -ָהא ּדְ   ׁשָ

  
א,    ֶאּלָ

ּה.  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ   ֵמָהא ֵליּכָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַפת ָחִבית " ְ ה ַהְמָעֶרה ֵמָחִבית ְלבֹור, ִקיּלּוַח ַהּיֹוֵרד ִמׂשּ   , "ָאסּור –ְלַמטָּ
  

ָמּה  ְרּגְ תּתִ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָאֵתי ִמּכחֹו.  גֹוי ַהְמָעֶרה ּדְ   ּבְ

  
ַסר!  ָחִביָתא ַנִמי ִמּתְ א ּדְ ּוָ   ִאי ּגֹוי ַהְמָעֶרה, ֲאִפיּלּו ּגַ

  
ֲאִסיר,  ַנן הּוא ּדַ ַרּבָ   ּכַח של ּגֹוי ִמּדְ

ַראי  ָנַפק ְלּבָ ַנן, -ַההּוא ּדְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ּגָ
אי ַה  ְלַגּוַ ַנן -הּוא ּדִ יה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   .לֹא ּגָ
  

אָאַמר ְלהּו    ְלָהְנהּו ָסְבָיָתא:  ַרב ִחְסּדָ
ֵפי ַקּטּוֵפי,  ְייִליתּו ַחְמָרא ְלגֹוִים ַקּטְ י ּכָ   ּכִ

ֵצי ַנּפּוֵצי.     ִאי ַנִמי ַנּפְ
  
  

פּוָכֵאי ָרָבאָאַמר ְלהּו     :ְלָהְנהּו ׁשְ
ְפִכיתּו ַחְמָרא לֹ  י ׁשָ ֲהַדְייכּו, ּכִ יַע ּבַ   א ִליְקַרב ּגֹוי ְלַסּיֵ

ִדיתּו ֵליּה ֲעֵליּה, ְוָקָאֵתי ִמּכחֹו, ַוֲאִסיר.  ִליתּו ְוׁשָ ּתָ ְלָמא ִמׁשְ   ּדִ
  
  

א,  ּתָ יׁשְ א ּוַבת ּגִ ּתָ ִגיׁשְ יק ַחְמָרא ּבְ ַאּסֵ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
א,  תָּ יׁשְ ח ְיֵדיּה ַאּגִ   ֲאָתא ּגֹוי ַאּנַ

יּה ַחְמָרא.  ָרָבאַאְסֵריּה    ְלכּוּלֵ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ   , ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ָנהְוָאְמִרי ָלּה  ר ַמּתָ א ּבַ   , ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאְוָאְמִרי ָלּה 

ַמאי?    ּבְ
ִנּצֹוק    .ּבְ

ּה  ְמַעת ִמיּנָ    .ִנּצֹוק ִחיּבּור :ׁשָ
  

א ּוַבת ּתָ יׁשְ י ַחְמָרא ַאּגִ כּוּלֵ אֵני ָהָתם, ּדְ ֵריר.  ׁשָ א ּגָ ּתָ יׁשְ   ּגִ
  

  רש"י
. והלכה כרב דגואי לא גזור רבנן

ששת שאין אדם חלוק עליו ואם 
שפך עובד כוכבים הכלי מותר מה 

   שנשאר בכלי:
. שיפסוק ראש העליון של קטופי

ראש התחתון נצוק קודם שיגיע 
לכלי העובד כוכבים ואי נגע 
מקמי דליפסוק ראש העליון תו 
לא מהני קיטוף דאיתסר לה 
בנצוק דס''ל נצוק חיבור וכן 

  הלכה:
. יעמדו מרחוק ויזרקו נפצי נפוצי

היין לכליו של עובד כוכבים כי 
   היכי דלא ליהוי נצוק:

. פועלין ישראל הרגילים שפוכאי
   לערות יין מכלי אל כלי:

. שמא הניחו ושדית ליה עלויה
את כל הכלי שמערין ממנו ביד 
העובד כוכבים והוא יערה לבדו 

   ומיתסר התחתון:
. היינו דיופי גישתא ובת גישתא

דגרס בעירובין (דף קד.) חותכין 
שני קנים בשיפוע ומדביקין 
ראשיהן מלמעלה ושניהן פונין 
למטה (כזה) ומניחין אחד מן 

שמגיע  הראשין בחבית מליאה עד
לשוליה וראש קנה השני נותן 
בפיו ומוצץ מעט עד שעולה היין 
ושמטו מפיו ומניח חבית ריקנית 
כנגד הקילוח ויין עולה מאליו 

   כולו מחבית לחבית:
. נגע בראש זה אנח ידיה אגישתא

   המקלח:
. אפי' מה שבכלי לכולי חמרא

   הראשון:
. שהרי אגישתא ובת גישתא גריר

ה כנוגע מאליו עולה והוה לי
בחבית ממש דהויא לה כחבית 

    אריכתא:
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ֵריּה ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

ֵרי.  ָקִנין ׁשָ   ְקִניׁשְ
ָרֵאל ַסק ִיׂשְ ָקֵדים ּפָ י ּדְ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ

ַסק ּגֹוי    לֹא,  -ֲאָבל ָקַדם ּפָ
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ לּוָתא,  ַרּבָ   ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ
ָרא ְלהוּ  ָקִנין.  ׁשְ ְקִניׁשְ א ּבִ ּתָ    ְלִמׁשְ

  
א   עג,א ָאְמִרי ִאיּכָ   : ּדְ

ה ר ַרּבָ י ּגּוֵפיּה  הּוָנא ָרָבא ּבַ ּתֵ ָקִנין ִאיׁשְ ְקִניׁשְ   .  ּבִ
   

  
  
  

  רש"י
. כלי רחב ויש לו שני קנישקנין

קנין או שלשה יוצאין מצידו 
ונמשכין ועולין כנגד גובהו 
וכשנותנין יין בפיו מתמלאין כל 
הקנים ויכולין כמה בני אדם 
לשתות בו ביחד וכאן קורין לו 
קרוגל''א מפני שמוקף קנים 

נין) כמחולות הללו (קנישק
(שריא) לשתות בה ישראל ועובד 
כוכבים ביחד שכל זמן שזה 
מוצץ אין יין שנוגע בפי עובד 
כוכבים חוזר למטה: וה''מ 

  דקדם ופסק ישראל כו': 
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ָנה    ִמׁשְ

ָכל - ְואֹוֵסר, ָאסּור ֶנֶסךְ  ֵיין הּוא ּבְ   . ׁשֶ
ַיִין ַיִין ַמִים ַמִים ,ּבְ ָכל - ּבְ הּוא ּבְ   , ׁשֶ
ַמִים ַיִין ַיִין ּוַמִים ,ּבְ נֹוֵתן -  ּבְ   . ַטַעם ּבְ
ָלל ֶזה ִמינוֹ  ִמין: ַהּכְ הוּ  - ּבְ ֶ ַמׁשּ   , ּבְ

ּלא ִמינוֹ  ְוׁשֶ נֹוֵתן - ּבְ   .  ַטַעם ּבְ
   

  ָמָראגְּ 

י יִמי ַרב ֲאָתא ּכִ י  ָאַמר ּדִ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ל ֲאִפיּלוּ , ְלבֹור ֵמָחִבית ֶנֶסךְ  ֵיין ַהְמָעֶרה ֵטל ִראׁשֹון ִראׁשֹון - ּוּלוֹ כּ  ַהּיֹום ּכָ   . ּבָ

  
ַנן   : ּתְ

   ,ָאסּור – ֶנֶסךְ  ֵיין"
ָכל - ְואֹוֵסר הּוא ּבְ    ,"ׁשֶ

ָקא ָלאו ַמאי יָרא ְלגוֹ  ִאיּסּוָרא ָנֵפיל ּדְ   ! ֶהּתֵ
  

ָקא, לֹא יָרא ָנֵפיל ּדְ    .ִאיּסּוָרא ְלגוֹ  ֶהתֵּ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ַמִים ַיִין" נֹוֵתן ּבְ    ,"ַטַעם ּבְ

ָקא ָלאו ַמאי ִאיּסּוָרא ַחְמָרא ָנֵפיל ּדְ א ּדְ יָרא ְלַמּיָ ֶהּתֵ   ! ּדְ
  

  , לֹא
ָקא יָרא ַחְמָרא ָנֵפיל ּדְ ֶהּתֵ א ּדְ ִאיּסּוָרא ְלַמּיָ    ּדְ

  
א ֵריׁשָ א ּוִמּדְ ַמּיָ ִאיּסּוָרא ּבְ   , ּדְ

א ַנִמי ֵסיָפא ַמּיָ ִאיּסּוָרא ּבְ   , ּדְ
ַיִין ַמִים": ֵסיָפא ְוָקָתֵני נֹוֵתן ּבְ   !  "ַטַעם ּבְ

  
יִמי:    ָאַמר ָלְך ַרב ּדִ

יָרא ְלגֹו ִאיּסּוָרא,  ּה ַמְתִניִתין ֶהּתֵ   ּכּוּלָ
ִאיּסּוָרא,  א ּדְ יָרא ְלַמּיָ ֶהּתֵ ָקא ָנֵפיל ַחְמָרא ּדְ א ּדְ   ְוֵריׁשָ
ִאיּסּוָרא.  יָרא ְלַחְמָרא ּדְ ֶהּתֵ א ּדְ ָקא ָנֵפיל ַמּיָ   ֵסיָפא ּדְ

  
י ֲאָתא  ר יוֹ ּכִ י יֹוָחָנןָאַמר  ֵסףַרב ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ  ְרצּור ָקָטן ְלבֹור, ֲאִפיּלּו ּכָ ֵטל.  ,ַהְמָעֶרה ֵיין ֶנֶסְך ִמּצַ   ִראׁשֹון ִראׁשֹון ּבָ
  

ָלא ָנֵפיׁש ַעּמּוֵדיּה,    ְוַדְוָקא ַצְרצּור ָקָטן, ּדְ
ָנֵפיׁש ַעּמּוֵדיּה    לֹא.   -ֲאָבל ָחִבית ּדְ

   
  

י ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  יןָרִב ּכִ   : ַרּבִ
ל ַמִים ם ִקיתֹון ׁשֶ ַפל ְלבֹור, ְוָנַפל ׁשָ ּנָ ִאיּלּו ֵאינֹו,  ,ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ ר ּכְ   רֹוִאין ֶאת ַהֶהיּתֵ

ָאר ְ ִלין אֹותֹו.  ,ְוַהׁשּ   ַמִים ָרִבין ָעָליו ּוְמַבּטְ
  

י ֲאָתא  ר ְיהּוָדהּכִ מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרּבִ
ה, לֹא  ִחּלָ ל ַמִים תְּ ַפל ִקיתֹון ׁשֶ ּנָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   ׁשָ

ה ִחּלָ ל ַמִים ּתְ ם ִקיתֹון ׁשֶ   ,ֲאָבל לֹא ָנַפל ׁשָ
  .ָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵניעֹורָמ 
  

ְתִניִתין:  ַמְתֵני ָלּה ַאּמַ א ּדְ   ִאיּכָ
הּוא" ל ׁשֶ ַיִין ּכָ   . "ַיִין ּבְ
  

  רש"י
  מתני' 

. מים שנתנסכו ומים במים כו'
לעבודת כוכבים נפלו במים 

   דהיתר:
  

  גמ' 
. שנפל בטיל ביין ראשון ראשון

נאה והאי כשר שבבור ומותר בה
דקתני לקמן (דף עד.) יין נסך שנפל 
בבור כולו אסור מוקי לה כשנפל 
בחבית גדולה ונשברה ונפל כולו 

   כאחד:
. ולא אמרי' קמא קמא לגו היתירא

   בטיל ליה ברוב:
. דקמא קמא היתירא לגו איסורא

דהיתירא בטיל ליה: ה''ג יין במים 
   בנותן טעם:

מאי לאו חמרא דאיסורא לגו מיא 
. וקתני מכי יהיב טעמא יתיראדה

   בחמרא מיתסר:
ה''ג לא חמרא דהיתירא בגו מיא 

. ואשמעינן דכל כמה דאיסורא
דיהבי מיא טעמא בחמרא איתסר 
עד שיבטל טעם היין את טעם 
המים וכגון דנפיל כוליה כחדא 
   דלא אפשר למיא דאיסורא לבטיל:

. דאיסורא ה''ג ומדרישא מיא
ני סיפא נמי מיא דאיסורא וקת

סיפא מים ביין בנותן טעם אלמא 
איסורא בגו היתירא אע''ג דרובא 
דהיתירא לא אמרינן קמא קמא 

   בטל:
אמר לך רב דימי כולה מתני' 

. ורישא מיא היתירא בגו איסורא
דאיסורא וסיפא מיא דהיתירא 
ואין הלכה כרב דימי שהרי בא רב 
יצחק והחמיר בא רבין והחמיר 

נו ולקמן פסקינן יין נסך במי
במשהו: צרצור קטן גרסי' והוא פך 
קטן ובעירובין לגבי בגדים בפ' 
אחרון (דף קג:) גרסינן צלצול קטן 

   והוא קשר של משי:
. ולא רואין את ההיתר כאילו אינו

אמרינן הרי נאסר כל היין ורבה 
היין על המים דהא הוי חמרא 
רובא אלא באיסור שנפל גרידא 
משערינן ואיכא מיא רובא אלמא 

יג רבין אדרב דימי ואשמעינן פל
דמיא הוא דמבטל חמרא אבל 

   חמרא לא מבטל חמרא:
. קודם יין נסך דכי נפל יין תחלה

   נסך אשכחוה מיא ובטלוה:
. לבסוף וניעור מצא מין את מינו

כלומר נתחזק וניתוסף איסורו 
ורבה יין על המים ולשון ניעור 
כאיש אשר יעור משנתו כמו הניעור 

א דתני מצא מין את בלילה וכל היכ
מינו וניעור היינו פירושה ויש 
שמפרשין וניעור נוער מתורתו 
ראשונה ונדבק בחבירו ונתחזק 

   וא''כ נוער מיבעי ליה:
. להא דרב שמואל בר ואיכא דמתני

יהודה אמתני' מאן דמתני לה 
אמתני' לא בעי תחלה. ואפי' נפל 
קיתון לבסוף ס''ל דמבטלין מים 

    את האיסור:
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ר ְיהּוָדהָאַמר  מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןַר ָאַמר  ַרב ׁשְ   : ּבִ
ל ַמִים,  ם ִקיתֹון ׁשֶ ּלא ָנַפל ׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִאיּלּו ֵאינֹו,  ר ּכְ ל ַמִים רֹוִאין ֶאת ַהֶהיתֵּ ם ִקיתֹון ׁשֶ   ֲאָבל ָנַפל ׁשָ
ִלין אֹותֹו.  ָאר ַמִים ָרִבין ָעָליו ּוְמַבּטְ ְ   ְוַהׁשּ

  
ְתִניִת  ין ִלְדַמְתֵני ָלּה ַאּמַ א ּבֵ ָרִבין? ַמאי ִאיּכָ ין ִלְדַמְתֵני ָלּה ַאּדְ   ין ּבֵ

  
ְתִניִתין ַמְתֵני ָלּה ַאּמַ ה,  - ַמאן ּדְ ִחּלָ ֵעי ּתְ    ָלא ּבָ

ָרִבין ַמְתֵני ָלּה ַאּדְ ה.  - ּוַמאן ּדְ ִחּלָ ֵעי ּתְ   ּבָ
  

ַמר:    ִאיּתְ
ַפל ְלבֹור  ּנָ ל ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ ם ִקיתֹון ׁשֶ     :ַמִיםְוָנַפל ׁשָ

  : הִחְזִקיָּ ָאַמר    עג,ב
ִאיּסּור  ילּו ּבְ   ָאסּור,  -ִהְגּדִ
ר  ֶהיּתֵ ילּו ּבְ ר.  -ִהְגּדִ   מּוּתָ

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ִאיּסּור  ילּו ּבְ ר.  -ִהְגּדִ   מּוּתָ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

א  ְפלּוְגּתָ י יֹוָחָנן ּבִ ה ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר וְ ּדְ ֵליָמא ִחְזִקּיָ ְלִגי, ַרּבִ ַנן ָקִמיּפַ   ַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

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

צּו וְ ְוִנְצָטְרפּו    ִחּמְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א.    ַאַחר ַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ
  אֹוְמִרים:  יםֲחָכִמ וַ 

ֵדי ְלַהְחִמיץ ֵהא ּבֹו ּכְ ּיְ ּסֹוף ֵאינֹו ָאסּור ַעד ׁשֶ ה ּוֵבין ּבַ ִחּלָ תְּ ַפל ִאיּסּור ּבַ ּנָ ין ׁשֶ   . "ּבֵ
  

ָרא?    !ְוִתְסּבְ
ֵייְוָהָאַמר  ק ֶאת ָהִאיּסּור, ַאּבַ ַדם ְוִסיּלֵ ּקָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   : לֹא ׁשָ

ק ֶאת ָהִאיּסּור   ָאסּור.  - ֲאָבל לֹא ָקַדם ְוִסיּלֵ
ַמאן?  ָאַמר ּכְ ה ּדְ   ִחְזִקּיָ

  
א,    ֶאּלָ
ְלִגי,  'רֹוִאין'ּבְ ָהָכא    ָקִמיּפַ

ה ֵלית ֵליּה    , 'רֹוִאין'ְלִחְזִקּיָ
י יֹוָחָנן ִאית ֵליּה     .ְלַרּבִ

  
י יֹוָחָנן    ? 'רֹוִאין'ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ

יּה  ֵעי ִמיּנֵ י ַאִסיְוָהא ּבָ י יֹוָחָנןֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֶזה, ַמהּו?  רּוָמה, ּוְמָזָגן, ְוֵעיְרָבן ֶזה ּבְ ל ּתְ ין ְוֶאָחד ׁשֶ ל חּוּלִ ֵני כֹוסֹות, ֶאָחד ׁשֶ   ׁשְ

ט ֵליּה!  ׁשַ   ְולֹא ּפְ
  

ט ֵליּה,  ׁשַ ָרא לֹא ּפָ   ֵמִעיּקָ
ט ֵליּה  ׁשַ    .ְלַבּסֹוף ּפָ

  
   :ִאְתַמר ַנִמי

י ַאִמיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ַאִסיּה ָאַמר ְוָאְמִרי לָ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

רּוָמה,  ל ּתְ ין ְוֶאָחד ׁשֶ ל חּוּלִ ֵני כֹוסֹות, ֶאָחד ׁשֶ   ׁשְ
   ,ּוְמָזָגן

ֶזה ִאיּלּו ֵאינֹו,    - ְוֵעיְרָבן ֶזה ּבְ ר ּכְ   רֹוִאין ֶאת ַהֶהיּתֵ
ִלין אֹותֹו.  ָאר, ַמִים ָרִבין ָעָליו ּוְמַבּטְ ְ   ְוַהׁשּ

  

  רש"י
ומאן דמתני אמילתיה דרבין 

. דאי לאו תחלה אתא בעי תחלה
לאשמועינן מאי קמשמע לן הא 

  רבין נמי הכי קאמר: 
. המים והיין באיסור הגדילו

שנפל יין נסך בסוף והגדילו 
אסור ולא אמרינן רואין את 
ההיתר כאילו אינו אלא יין נסך 
מתחבר למינו ואין המים רבין 

וף עליו וכ''ש אם נפלו מים בס
   כדאמרן לעיל:
. שנפל יין היתר הגדילו בהיתר

בסוף כבר בטל יין נסך במים 
שהמים רבו עליו בהיותו לבדו 
ומשבטל לגמרי שוב אינו חוזר 

   וניעור:
ור' יוחנן אמר אפי' הגדילו 

. הואיל ומים נפלו תחלה באיסור
   לא אמרינן מצא מין את מינו:

 .ירמיה לר' זירא כו' ַרִּבי  א''ל
ירמיה לא הוה קים ליה   ַרִּבי

בטעמייהו וסבר דטעמיה 
דחזקיה משום דאחר אחרון אני 
בא כר''א הלכך נפל יין נסך בסוף 
אסור נפל כשר בסוף מותר ור' 
יוחנן כרבנן דאמר עד שיהא 
באיסור לבדו כדי לבטל את 
המים אבל היתר לא יצטרף עמו 

   לבטל את המים ולאסור:
. לר''א דאם נפלה היתר לא שנו

   סוף מותר:ב
. אלא שקדם וסילק את האיסור

ולא נשלם השיעור אפילו ע''י 
   צירוף:

. מצטרף אבל לא קדם וסילקו
היתר לאיסור להשלים את 

   השיעור:
. אי כר''א חזקיה דאמר כמאן

קאמר אפי' הגדילו בהיתר אסור 
דהכא ליכא למימר קדם וסילקו 
ואי כרבנן אפילו הגדילו באיסור 

פי' נפל מותר דהא אמרינן א
   איסור בסוף אינו אסור:

. גבי פלוגתא דשאור איכא אלא
למימר חזקיה ור' יוחנן תרוייהו 
אי כר''א אי כרבנן דטעמא דהכא 
ודהתם לא דמי דשאור ה''ט דלא 
בטיל משום דמתקן לכולה עיסה 
ואיסוריה לאו במשהו ור''א 
ורבנן בזה וזה גורם פליגי ביין 
נסך במינו איסורו במשהו ושלא 

מינו בנותן טעם ופלוגתא ב
דחזקיה ור' יוחנן משום מינו 

   ושאינו מינו:
. חזקיה סבר וברואין קמיפלגי

לא אמרינן רואין את מינו כאילו 
אינו ושאינו מינו רבה עליו 
ומבטלו אלא כיון דיין כשר 
קודם ליין נסך ויין כשר הוה 
רבה על המים כי נפל יין נסך 
מצא מין את מינו וניעור אבל כי 
נפל נסך ברישא בטל ליה במים 
דמים הוי טפי עליה וכי הדר נפל 
כשר שרי דמשבטל יין נסך לא 

   אמרינן חוזר וניעור:
. סבר כיון דנפל נסך ור' יוחנן

למינו ושאינו מינו רואין את מינו 
כאילו אינו ושאינו מינו רבה עליו 

   ומבטלו:
. במים לפי כח היין ויש ומזגן

את במים שבשניהם כדי לבטל 
   התרומה ברוב:

. מי אמרינן רואין של חולין מהו
כאילו אינו והמים רבים על 
התרומה או דלמא מצא מין את 
    מינו וניעור ורבה היין על המים:
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ָלל: ֶזה ַה "   ּכְ

ִמינֹו  הּו,  -ִמין ּבְ ֶ ַמׁשּ   ּבְ
ּלֹ  ִמינֹו ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם -א ּבְ   . "ּבְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ִמיָנן  ּתֹוָרה, ּבְ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ הּו,  -ּכָ ֶ ַמׁשּ   ּבְ
ִמיָנן  ּלא ּבְ נֹוֵתן ַטַעם.  -ׁשֶ   ּבְ

  
ָלל"   , ְלַאּתּוֵיי ַמאי? "ֶזה ַהּכְ

  
ּתֹוָרהְלַאּת  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   .ּוֵיי ּכָ

  
י יֹוָחָנן ְרַוְייהּו:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ִמיָנן  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ ּתֹוָרה, ּבֵ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם,  -ּכָ   ּבְ
ֶבל ְוֵיין ֶנֶסְך    חּוץ ִמּטֶ

ִמיָנן  הּו,  -ּבְ ֶ ַמׁשּ   ּבְ
ּלא ּבְ  נֹוֵתן ַטַעם.  -ִמיָנן ְוׁשֶ   ּבְ

  
ָלל"וְ    ְלַאּתּוֵיי ֶטֶבל,  "ֶזה ַהּכְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאל, ּדְ ּתַ   ַרב ּוׁשְ
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש. ּדְ ּתַ   ַרּבִ

  
מּוֵאל:  ָווֵתיּה ַרב ּוׁשְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ּתֹוָרה" ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ    :ּכָ
ִמיָנן  ֶ  -ּבְ ַמׁשּ   הּו, ּבְ

ּלֹ  ִמיָנן ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם -א ּבְ   . "ּבְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש: ּדְ ּתַ   ַרּבִ
ּתֹוָרה" ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ    :ּכָ

ִמיָנן  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ נֹוֵתן ַטַעם,  -ּבֵ   ּבְ
ֶבל ְוֵיין ֶנֶסךְ  ִמיָנן   ,חּוץ ִמטֶּ הוּ  -ּבְ ֶ ַמׁשּ   , ּבְ

ּלֹ  ִמיָנן ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם -א ּבְ   . "ּבְ
  

ּום חּוְמָרא  ָלָמא ֵיין ֶנֶסְך, ִמׁשּ ׁשְ   ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדַ ּבִ
א ֶטֶבל   ַמאי ַטְעָמא?  - ֶאּלָ

  
ְך ִאיּסּורֹו,  ירֹו ּכָ ֶהיּתֵ   ּכְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ִרי.  ה ַאַחת ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהּכְ   ִחּטָ

  
   :ְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכי

ּמֶ " הּוא? ּבַ ָכל ׁשֶ   ה ָאְמרּו: ֶטֶבל אֹוֵסר ּבְ
ִמינֹו,    ּבְ

ִמינֹו  ּלא ּבְ נֹוֵתן ַטַעם -ׁשֶ   .  "ּבְ
  

 

  רש"י
. דמתני' דמשום יין נסך זה הכלל

לא איצטריך דהא תנא ליה יין 
במינו במשהו ויין במים בנותן 
טעם אלא לאיתויי שאר איסורין 

ותן טעם במינו בששים אתא כל נ
משערינן כדאמרינן בשחיטת 

   חולין (דף צח.):
. לקמן מפרש חוץ מטבל ויין נסך

   טעמא:
. חטה אחת פוטרת הכרי

מתרומה דהא לא אתפרש 
שיעורא דידה אלא ראשית דגנך 
כתיב ואפי' כל דהו ורבנן הוא 
דאמרי עין יפה אחד מארבעים 
עין רעה אחד מששים בינונית 

   אחד מחמשים:
במה אמרו טבל איסורו במשהו 

. אמרו אבל שלא במינו במינו
בנותן טעם משום דבמינו איכא 
למימר כהיתירו כך איסורו אבל 
בשלא במינו ליכא למימר הכי 

    אלמא טעמא משום הכי הוא:
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ָנה   ִמׁשְ

הּו:    עד,א ָכל ׁשֶ   ֵאּלּו ֲאסּוִרין ְואֹוְסִרין ּבְ
  ֵיין ֶנֶסְך, 

  ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, 
  ְועֹורֹות ְלבּוִבין 
ְסָקל,    ְוׁשֹור ַהּנִ

   ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה,
  ְוִציּפֹוֵרי ְמצֹוָרע, 

ַער ָנִזיר,    ּוׂשְ
  ּוֶפֶטר ֲחמֹור, 
ָחָלב,  ר ּבְ   ּוָבׂשָ

ַח,  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ   ְוׂשָ
ֲעָזָרה ֲחטּו ּבַ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ    - ְוחּוּלִ

   ,ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין
הּוא.   -ְואֹוְסִרין  ָכל ׁשֶ   ּבְ

   

ָמָרא    ּגְ

יב?  א ַמאי ָקָחׁשֵ ּנָ   ּתַ
ּבְ  ָבר ׁשֶ יבִאי ּדָ    !ִליְתֵני ַנִמי ֲחִתיכֹות ְנֵביָלה - ִמְנָין ָקָחׁשֵ

יב ֶפַסח!  - ִאי ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ָקא ָחׁשֵ   ִליְתֵני ַנִמי ָחֵמץ ּבְ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   , ַרּבִ
ָחאְוִאיֵתיָמא  י ִיְצָחק ַנּפָ   : ַרּבִ

י ִאית ֵליּה  ְרּתֵ א ּתַ ּנָ ִמְנָין    :ַהאי ּתַ ּבְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
   .ְוִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה

  
ִמְנָין ְוִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה הּוא!   ּבְ   ְוִליְתֵני ֱאגֹוֵזי ֶפֶרְך ְוִריּמֹוֵני ָבָדן, ָדָבר ׁשֶ

  
ָנא ֵליּה ָהָתם    ָהא ּתְ

  ָעְרָלה,  -ָהָראּוי ְלָעְרָלה "
ֶרם  ֶרם -ָהָראּוי ְלִכְלֵאי ַהּכֶ ְלֵאי ַהּכֶ    ."ּכִ

  
ל רֹות ׁשֶ ּכָ ֶפַסח!  ְוִליְתֵני ּכִ ִית ְלִעְנַין ָחֵמץ ּבְ ַעל ַהּבַ   ּבַ

  
ָאַמר ָלּה?  ְמַעת ּדְ   ַמאן ׁשָ

י ֲעִקיָבא היא,    ַרּבִ
ָנא ֵליּה ָהָתם י ֲעִקיָבא" :ָהא ּתְ ִית ַרּבִ ַעל ַהּבַ ל ּבַ רֹות ׁשֶ ּכָ   . "מֹוִסיף ַאף ּכִ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. אלו אסורין ואוסרין בכל שהו
כל מקום שנתערבו שם אפי' 
אחד באלף לא בטיל ואוסרין את 

   כולן:
   . חבית באלף חביות:יין נסך

. צורה שעבדוה ועבודת כוכבים
ונתערבה באלף צורות שאינן 

   עבודת כוכבים:
. דהוו נמי איסורי ועורות לבובין

הנאה כדאמרן באין מעמידין 
   (לעיל כט:):

וציפורי מצורע וחולין שנשחטו 
. איסורי הנאה הן ובמס' בעזרה

   קדושין (דף נז.) מפרש להו:
. דאיסורי הנאה הוא רושער נזי

דכתיב (במדבר ז) ונתן על האש 
   אשר תחת זבח השלמים:

. דאסור בהנאה כל ופטר חמור
   זמן שלא נפדה:
. חתיכת בשר [ובשר בחלב]

שנתבשלה בחלב ונאסרה בנותן 
טעם וחזרה ונתערבה באלף 
חתיכות אוסרת כולן בהנאה 
והאי תנא סבר בשר בחלב איסור 

בשר הנאה דפלוגתא היא בכל ה
בשחיטת חולין (דף קטז.) ויש 
שלמידים ממשנתנו דבשר בחלב 
במשהו וסבורין דהאי בכל שהו 
דקתני כגון טיפת חלב שנפלה 
לקדירה או חתיכת בשר קטנה 
שנפלה לקדירה ואפילו אין בה 
נ''ט וטעות הוא בידם דהא 
מפרשינן בגמרא דתנא דבר 
שבמנין קתני כגון חתיכה 

ת בחתיכות משום דדרכן לימנו
חשיב ולא בטיל ואי בבשר 
שנתערב טעמו בחלב קמיירי או 
בטיפת חלב שנפל לקדירת [בשר] 
מי הוי דבר שבמנין ועוד הא 
אוקימנא כל איסורין שבתורה 
שלא במינו בנ''ט ואפי' לרב 
ושמואל דאמרי במשהו בשלא 
במינו מודו ובכולה שחיטת 

   חולין אמרינן בשר בחלב בנ''ט:
במנין . דבר הנמכר שער נזיר

הוא כמה גיזות בסלע ועושין 
   מהן שקין:

  
  גמ' 

. משום אי דבר שבמנין קחשיב
דדרכו לימנות לא בטיל ואפי' 
לאו איסור הנאה נחשוב נמי 

   חתיכות נבילה:
תרתי אית ליה דבר שבמנין 

. דאיכא תרתי ואיסורי הנאה
לחשיבותא דחשיב איסור דידהו 
הוא דלא בטיל אבל חמץ פרוסה 

ואין דרכו למנות בפסח הואיל 
בטיל ומשליך אחד מהן לנהר 
והשאר נותן לכלבו וחתיכת 
נבילה אע''ג דדבר שבמנין הוא 
כיון דלאו איסור הנאה הוא 
בטלה ברובא וחדא שדי לכלבים 

   ואינך שרו באכילה:
. מקום וכן רימוני בדן אגוזי פרך

אם של ערלה או של כלאי הכרם 
   הן ונתערבו באלף כולן ידלקו:

. בסדר זרעים א ליה התםהא תנ
ומייתי לה בביצה שנולדה (דף 

   ג:) וביבמות בהערל (דף פא:):
. לענין וליתני ככרות של בעה''ב

חמץ בפסח דדבר שבמנין הוא 
    ואיסורי הנאה:
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   ,ֲאסּוִרין "ֲהֵרי ֵאּלוּ 
הּוא -ְואֹוְסִרין  ָכל ׁשֶ    ."ּבְ

  
  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 

  
ִמנְ  ּבְ ָבר ׁשֶ ָאה.  ,ָיןְלַמעּוֵטי ּדָ   ְוָלאו ִאיּסּוֵרי ַהּנָ

  
  ִאי ַנִמי, 

ָאה ִמְנָין.   ,ְלַמעּוֵטי ִאיּסּור ַהּנָ ּבְ ָבר ׁשֶ   ְולֹא ּדָ
   

  

  רש"י
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ָנה    ִמׁשְ

ַפל ְלבֹור  ּנָ ֲהָנָאה,  -ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ   ּכּוּלֹו ָאסּור ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ֵכר    ,ּכּוּלֹו ְלגֹוי ִיּמָ
ּבֹו.   ֵמי ֵיין ֶנֶסְך ׁשֶ   חּוץ ִמּדְ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרבָאַמר 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   , ֲהָלָכה ּכְ

ָחִבּיֹות,    ָחִבית ּבְ
ַיִין.    ֲאָבל לֹא ַיִין ּבְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ַיִין.    ֲאִפיּלּו ַיִין ּבְ
  

ר ָחָנהְוֵכן ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יוֹ ָאַמר  ַרּבָ   : ָחָנןַרּבִ
ַיִין.    ֲאִפיּלּו ַיִין ּבְ

  
ר ַנְחָמִניְוֵכן ָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַיִין.    ֲאִפיּלּו ַיִין ּבְ
  

י ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר  ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַיִין.    ֲאִפיּלּו ַיִין ּבְ

  
י ַנְחָמןָאַמר    : ַרּבִ

ה   , ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ
ַיִין   :ֵיין ֶנֶסךְ    ָאסּור,  -ַיִין ּבְ

ָחִבית  ר –ָחִבית ּבְ    .מּוּתָ
ַיִין  :ְסַתם ַיִין ר –ֲאִפיּלּו ַיִין ּבְ    .מּוּתָ

  
 

  
  

  רש"י
. דשקיל חדא ושדי חבית בחבית

בנהרא ואינך נשתרו בהנאה אבל 
יין שנתערב ביין כולו אסור 

   בהנאה:
. להורות על עשההלכה למ

   המעשה:
. ממש חבית בחבית יין נסך

מותר בהנאה חוץ מדמי אותה 
חבית אבל יין ביין כולו אסור 

   בהנאה:
. סתם יינן אפי' יין ביין מותר

בהנאה חוץ מדמי אותו יין וכן 
  הלכה: 
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ָנה     ִמׁשְ

ת   עד,ב    :ּגַ
ל ֶאֶבן    :ׁשֶ

ָפָתּה ּגֹוי ּזְ ָבּה ְוִהיא ְטהֹוָרה.  - ׁשֶ   ְמַנּגְ
  

ל ֵעץ    :ְוׁשֶ
י ב,  ַרּבִ   אֹוֵמר: ְיַנּגֵ

ֶפת ֲחָכִמיםוַ     .אֹוְמִרים: ִיְקלֹוף ֶאת ַהּזֶ
  

ל ֶחֶרס    :ׁשֶ
ֶפת  ַלף ֶאת ַהּזֶ ּקָ י ׁשֶ   ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה.   -ַאף ַעל ּפִ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
ְוָקא ְזָפָתּה,    ּדַ
ּה  ַרְך ּבָ   לֹא.  -ֲאָבל ּדָ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

ַנן!  "ְזָפָתּה"   ּתְ
  

ין ֲאִפ  ֵתיָמא: הּוא ַהּדִ ּה, ַמהּו ּדְ ַרְך ּבָ   יּלּו ּדָ
ָקָתֵני  ָתא ָקָתֵני, "ְזָפָתּה"ְוַהאי ּדְ ִמּלְ   , אֹוְרָחא ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ָאְמִרי  א ּדְ   ִאיּכָ
  : ָרָבאָאַמר 

ְוָקא ְזָפָתּה,    ּדַ
ּה  ַרְך ּבָ ִניּגּוב.  -ֲאָבל ּדָ י ָלּה ּבְ   לֹא ַסּגִ

  
יָטא ׁשִ ַנן!  "ְזָפָתּה" !ּפְ   ּתְ

  
ֵתיָמא ין ַמהּו ּדְ ּה, ּדַ : הּוא ַהּדִ ַרְך ּבָ   ֲאִפיּלּו ּדָ
ָקָתֵני  ָתא ָקָתֵני, "ְזָפָתּה "ְוַהאי ּדְ ִמּלְ   , אֹוְרָחא ּדְ

ַמע ָלן ִניּגּוב.  :ָקא ַמׁשְ י ָלּה ּבְ ּה לֹא ַסּגִ ַרְך ּבָ ְוָקא ְזָפָתּה, ֲאָבל ּדָ   ּדַ
  

יּה  ֲאָתא ְלַקּמֵ י ַההּוא ּדַ יאּדְ ּכִ י ִחּיָ   , ַרּבִ
אי, ָאַמר ֵליּה  י ִלי ַמֲעַצְרּתַ ָדּכֵ ְבָרא ּדְ   : ַהב ִלי ּגַ

אַרבָאַמר ֵליּה לְ  י ִמְדָרׁשָ ַחת ֲעַלי ּבֵ ָלא ְמַצּוְ ֲהֵדיּה, ַוֲחִזי ּדְ    ,: ִזיל ּבַ
יָעא ְטֵפי,  ֲהָוה ׁשִ   ֲאַזל ַחְזֵייּה ּדַ

י ָלּה.  ִניּגּוב ַסּגִ אי ּבְ   ֲאַמר: ָהא ַוּדַ
ָקא ָאֵזיל ְוָאֵתי ֲהֵדי ּדְ יָלא ִמּתּוֵתיּה ֲחזָ , ּבַ ֲהָוה ָמֵלא ַחְמָרא ,א ּפִ    ,ַוֲחָזא ּדַ

ִקיּלּוף,  א ּבְ ִניּגּוב ֶאּלָ י ָלּה ּבְ   ָאַמר: ָהא לֹא ַסּגִ
א"ָאַמר ִלי ֲחִביִבי: ּדְ ְוַהְיינּו  י ִמְדָרׁשָ ַחת ֲעַלי ּבֵ ָלא ְמַצּוְ   . "ֲחִזי ּדְ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

גת של אבן שזפתה עובד 
. ואורחא למירמי ביה כוכבים

 חמרא פורתא לעבורי קוטרא
   דזיפתא:

. מפרש בגמרא במים מנגבה
   ואפר:

. דבעיא זפת טובא ובלעא עץשל 
חמרא טפי רבי אומר ינגב כשל 

   אבן ורבנן פליגי:
ושל חרס אע''פ שקילף את 

. קס''ד הזפת הרי זו אסורה
דברי הכל היא ומשום דחרס 
גופא בלא זיפתא בלע ליה 

   לחמרא:
  

  גמ' 
. בשאינה זפותה לא אבל דרך בה

   יגוב אלא הדחה:בעיא נ
. שדרך אורחא דמילתא קתני

   הזופתין לזרוק בו יין:
. ולא א''ד אמר רבא דוקא זפתה
   דרך בה הוא דסגיא בניגוב:

. עובד כוכבים בגת אבל דרך בה
   מזופפת:

. אלא בקילוף לא סגי לה בניגוב
משום דעייל חמרא בפילי 

   דזיפתא:
. לעשותן דלא מצוחת עלי

ינו בהכשר שלא תפסיד את י
   ונמצא צווח עלי:

    . חלקה:שיעא
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַחץ" ת, ְוַהּמַ ל ּגֹוִיםְוַהּמַ  ,ַהּגַ ְך ׁשֶ ּפֵ    :ׁשְ
י ִניּגּוב,  :ַרּבִ יר ּבְ   ַמתִּ

  אֹוְסִרין.  :ֲחָכִמיםוַ 
יּומֹוֶדה  ֵהן ֲאסּוִרין :ַרּבִ ל ּגֹוִים ׁשֶ ים ׁשֶ ַקְנַקּנִ   . ּבְ

ין ֶזה ָלֶזה?    ּוַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ
ִקּיּום ִקּיּום.  ,ֶזה ַמְכִניסֹו ּבְ   ְוֶזה ֵאין ַמְכִניסֹו ּבְ

ל  ל ֵעץ ְוׁשֶ ב,  -ֶאֶבן ְוׁשֶ   ְיַנּגֵ
ִפין ֲאסּוִרין    ."ְוִאם ָהיּו ְמזּוּפָ

  
  ְוָהְתַנן: 

ָבּה ְוִהיא ְטהֹוָרה" ָפָתּה ּגֹוי ְמַנּגְ ּזְ ל ֶאֶבן ׁשֶ ת ׁשֶ   ! "ּגַ
  

ּה, ּדְ  -ַמְתִניִתין  ַרְך ּבָ   לֹא ּדָ
ַרְייָתא  ּה ּדְ  -ּבָ    .ָדַרְך ּבָ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ךְ " ּפֵ ׁשְ ַחץ ְוַהּמַ ת ְוַהּמַ   ל ּגֹוִים, ׁשֶ  ַהּגַ

י ִניּגּוב,  ַרּבִ יר ּבְ   ַמתִּ
  . "אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ַנן:    ְוָהֲאַנן ּתְ
ֶפת ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה" ַלף ֶאת ַהּזֶ ּקָ י ׁשֶ ל ֶחֶרס, ַאף ַעל ּפִ   ! "ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַנן.  ַמְתִניִתין ֲאָתאן ְלַרּבָ   ֵסיָפא ּדְ

  
ַרׁש    : ָרָבאּדָ

חּו.    ַנֲעָוה ַאְרּתַ
  

ר ּגּוְלֵפי  אָרָב  ּדַ י ֲהָוה ְמׁשַ ְנָיא, לְ ּכִ   ַהְרּפַ
   ,ָסֵחיף ְלהּו ַאּפּוַמְייהוּ 

יְרַצְייהוּ     .ְוָחֵתים ְלהּו ַאּבִ
  

ַנן יה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ ָעה ּגָ ְכִניסֹו ְלִקּיּום, ֲאִפיּלּו ְלִפי ׁשָ ּמַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ָקָסַבר ּכָ
   

  

  רש"י
. כלי שדולין בו מן הבור מחץ

לחבית. הגת והמחץ והמשפך כו' 
בשל חרס עסקינן מדקתני סיפא 
של עץ ושל אבן כו' ובשאין 
מזופפות עסקינן מדקתני סיפא 
ואם הן מזופפות מכלל דכולה 

   רישא בשאין מזופפין:
. ולקמן פריך ר' מתיר בניגוב

נן בשל חרס אע''פ והא אנן ת
   שקילף הזפת אסורה:

. של חרס אע''פ ומודה בקנקנים
שאין מזופפין שאסורין עד 
שימלאם ג' ימים מים ומערן 
מעת לעת כדאמרינן באין 

   מעמידין (לעיל לג.):
. כינוסו של קנקן לקיום מכניסו

   שהוא שוהה בו יין זמן מרובה:
. מנגבן והן ושל עץ ושל אבן
כל זמן שאין טהורים דברי הכל 

   מזופפין:
. עד ואם היו מזופפין אסורים

   שיקלוף:
. תנן בשל אבן אפילו והא אנן

זיפתה מנגבה דברי הכל ולר' 
ינגב בשל עץ והכא קתני אפילו 
בשל אבן דברי הכל אסורין 
קשיא בשל אבן דברי הכל אדברי 
   הכל ובשל עץ קשיא דרבי אדר':

. הלכך בשל מתני' דלא דרך בה
הכל בניגוב סגי ובשל אבן דברי 

   עץ לר' ינגב:
. הלכך אפי' ברייתא דדרך בה

בשל אבן בעי קילוף וכ''ש בשל 
   עץ:

אמר מר הגת והמחץ והמשפך 
. מתיר בניגוב ַרִּבי  של חרס

   הואיל ואינם מזופפין:
והא אנן תנן ושל חרס אע''פ 

. שקילף את הזפת הרי זו אסורה
אלמא אפילו לר' חרס גופיה בלע 

י בניגוב ואפי' לא דרך ולא סג
וכ''ש הכא דאוקמינן ברייתא 

   דדרך בה:
. והכי סיפא דמתני' אתאן לרבנן

קאמרי רבנן של אבן כי לא דרך 
בה ינגב ושל עץ יקלוף ושל חרס 
אסורה ולרבי של אבן ושל עץ 
ינגב ושל חרס יקלוף כדקתני 
בברייתא דכשאינה מזופפת סגי 
בניגוב אלמא מזופפת ינגב 

   ושריא:
. הגת הרתיחו עוה ארתחונ

ברותחין נעוה כמו יטופון נעווהי 
   בחמר:

. כדים כי הוה משדר גולפי
   רקים:

. כופה אותן סחיף להו אפומייהו
שוליהן למעלה ופיהן למטה 

   משום חותם בתוך חותם:
. חותם וחתים להו אבירצייהו

   את פי השק כלפי שוליהן:
. קסבר כל כלי שמכניסו לקיום

רו לעובד כוכבים אפילו אין מוס
אלא לפי שעה גזרו ביה רבנן כיין 
עצמו כי היכי דלא ליתי לשהוייה 

    ביד עובד כוכבים:
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ָבן?  ה ְמַנּגְ ּמֶ   ּבַ

  
  ַמר: ָא  ַרב

ַמִים   .ּבְ
  

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ
ֵאֶפר.    ּבְ

  
ַמִים :ָאַמר ַרב" ֵאֶפר? -" ּבְ ַמִים ְולֹא ּבְ    !ּבְ
ר ָחָנה" ר ּבַ ה ּבַ ֵאֶפר :ָאַמר ַרּבָ ַמִים? -" ּבְ ֵאֶפר ְולֹא ּבְ    !ּבְ
  

א:    ֶאּלָ
ַמִים ַרב"   עה,א ין ְלֵאֶפר,  -" ָאַמר: ּבְ   ְוהּוא ַהּדִ

ה ּבַ " ר ָחָנהַרּבָ ין ְלַמִים,  - "ָאַמר: ְלֵאֶפר ר ּבַ   ְוהּוא ַהּדִ
ִליִגי:    ְולֹא ּפְ

ְרִטיְבָתא,  -ָהא    ּבִ
ָתא.  -ָהא  יֵבׁשְ   ּבִ

  
ַמר    ִאיּתְ

י ַרב ֵמיּה  ּבֵ ְ    :ָאְמִרי ַרבּדְ ִמׁשּ
ָלת.  י ּתְ ְרּתֵ   ּתַ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ע ָלת ַאְרּבַ    .ּתְ

  
סּוָרא ַמְתנּו ָהִכי    .ּבְ

  
פּוְמ  ִדיָתא ַמְתנּו: ּבְ   ּבְ
י ַרב ֵמיּה  ּבֵ ְ   : ַרבּדְ ָאְמִרי ִמׁשּ

ע ָלת ַאְרּבַ    .ּתְ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ע ָחֵמׁש.    ַאְרּבַ
  

ִליִגי    ְולֹא ּפְ
ְתָרֵאי,  -ָמר  א ּבַ יב ַמּיָ   ָקא ָחׁשֵ

ְתָרֵאי.   -ּוָמר  א ּבַ יב ַמּיָ   ָלא ָקָחׁשֵ
   

  

  רש"י
. בתמיה מי במים ולא באפר

  מיקרי ניגוב: 
. תחלה והוא הדין רב אמר מים

שצריך אפר אחריה ורבה בר בר 
חנה אמר באפר תחלה וה''ה 

   שצריך מים אחריהם:
ית יין . שיש בה לחלוחברטיבתא

נותן אפר תחלה לשפשף עד 
   שתהא נגובה ואחר כך מים:

. מים תחלה ואחר כך ביבשתא
   אפר ומשפשף:

. ברטיבתא תרתי תרתי תלת
אפר ומים ביבשתא תלת מים 

   ואפר ומים:
. תלת ברטיבתא אפר תלת וד'

ומים ואפר ואע''פ שחוזר ונותן 
מים להעביר האפר הנהו מים לא 

ה אלא קא חשיב דלאו לשום נגיב
לנקותו מן האפר וד' ביבשתא 
מים אפר ומים ואפר ומים 
בתראי לא חשיבא רב לא בעי 
אפר אלא חדא זימנא ושמואל 
בעי אפר תרי זימני בין ברטיבתא 

   בין ביבשתא:
. לרב תלת וד' בפומבדיתא מתנו

כדפרישית ולשמואל ד' 
ברטיבתא וה' ביבשתא דקחשיב 

   מיא בתראי:
האי . רב ושמואל לולא פליגי

לישנא דפומבדיתא אלא לרב לא 
חשיב מיא בתראי ושמואל חשיב 
מיא בתראי ואית דמפרשי ולא 
פליגי (ה''נ) דסורא ודפומבדיתא 
אלא דסורא לא חשבי מיא 
בתראי ודפומבדיתא חשבי להו 
אבל רב ושמואל פליגי והכי 
פירושו דמלתא תרתי תלת תרתי 
ביבשתא מים ואפר תלת 
ברטיבתא אפר ומים ואפר 
ושמואל אמר תלת ברטיבתא 
כדקאמרת אבל ביבשתא ד' מים 
ואפר מים ואפר דבכולהו בעינן 
אפר תרי זימני ובפומבדיתא 
מתנו לרב תלת וד' ביבשתא תלת 
מים ואפר מים והיינו נמי 
כדסורא אלא דהני קא חשבי 
מיא בתראי וברטיבתא ד' אפר 
ומים אפר ומים ולשמואל 
ברטיבתא ד' כדקאמרת אבל 

ה' מים ואפר ומים ביבשתא 
ואפר ומים דביבשתא נמי בעי 
תרי זימני אפר ול''פ הנך דסורא 
ודפומבדיתא כו'. אבל רב 
ושמואל פליגי ביבשתא בין 
בדסורא בין בדפומבדיתא דרב 
לא בעי בה אפר אלא חד זימנא 
ושמואל בעי תרי זימני לשון 
אבא מורי מנוחתו כבוד והוא 
נראה בעיני והראשון לשון מורי 

שיא לי בגווה מכדי ללישנא וק
דסורא רב ושמואל מיפלג פליגי 
מאי שנא דבדרב חשיב מיא 
בתראי ובדשמואל לא חשיב מיא 
בתראי לשמואל ד' וה' איבעי 
ליה למיתני בשלמא לפומבדיתא 
אע''ג דבדרב לא חשבי 
ובדשמואל חשבי ניחא משום 
דפלוגתייהו דרב ושמואל ליתא 
אלא במחשב מים בתראי אלא 

א דסורא דסוף סוף פליגי ללישנ
    קשיא לי:
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יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ הוּ ּבְ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ֵאי ֲאַרּמָ   ַמאי?  - ָהֵני ּגֹוְרֵגי ּדַ
  

הוּ ָאַמר ְלהּו  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ִניתּוָה:    ּתְ

ָטֳהָרה" ׁש ַלֲעׂשֹוָתן ּבְ יו ְטֵמִאין, ּוִבּקֵ ּדָ יו ּוֵבית ּבַ תָּ ָהיּו ּגִ    ,ֲהֵרי ׁשֶ
ין ְוַהּלּוָלִבין  ין ְוָהֲעָדׁשִ ּפִ יָחן,  -ַהּדַ   ַמּדִ

ל ְנָצִרין ְוׁשֶ  ְצּבּוץ ְוָהֲעָקִלין ׁשֶ ָבן,  -ל ּבִ   ְמַנּגְ
ִמי  ל ּגֶ יָפה ְוׁשֶ ל ׁשִ ר חֶֹדׁש.  -ְוׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ָנן ׁשְ ְ   ְמַיׁשּ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ד ְלַבד ת ְלַגת ּוִמּבַ יָחן ִמּגַ    .ַמּנִ

  
א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

   .חּוְרֵפי ְוַאְפֵלי
  

  אֹוֵמר:  י יֹוֵסיַרּבִ 
ד, רֹוְתִחין ָהרֹוֶצה ְלַטֲהָרן ִמּיָ ֵמי ֵזיִתים. ,ַמְגִעיָלן ּבְ    אֹו חֹוְלָטן ּבְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום  ַרּבָ י יֹוֵסיִמׁשּ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִחין יָמיו ְמַקּלְ ּמֵ ַחת ִציּנֹור ׁשֶ יָחן תַּ יָמיו רֹוְדִפין.  ,ַמּנִ ּמֵ ַמְעָין ׁשֶ   אֹו ּבְ

ה    ?ְוַכּמָ
   .עֹוָנה

ָטֳהרֹות ְך ָאְמרּו ּבְ ֵיין ֶנֶסְך, ּכָ ָאְמרּו ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ   . "ּכְ
  

ָטֳהרֹות ָקְייִמיַנן!  יא? ּבְ י ַלּיָ ַלּפֵ   ּכְ
  

א:    ֶאּלָ
ֵיין ֶנֶסְך.  ְך ָאְמרּו ּבְ ָטֳהרֹות, ּכָ ָאְמרּו ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ

  
ה  ּמָ   ? "עֹוָנה"ּכַ

  
ר ַא ָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ אַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ   : ַרּבִ

  אֹו יֹום אֹו ַלְיָלה. 
  

ִאיָנה   , ַרב ָחָנא ׁשָ
ִאיָנהְוָאְמִרי ָלּה  ר ׁשָ ר ָחָנהָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

  ֲחִצי יֹום ַוֲחִצי ַלְיָלה. 
  

ר ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
ִליִגי:    ְולֹא ּפְ

ֵרי,  -א ָה  ְתקּוַפת ִניָסן ְוִתׁשְ   ּבִ
ּמּוז ְוֵטֵבת -ָהא  ְתקּוַפת ּתַ   .ּבִ

  

  רש"י
. עקלים ובלע''ז ריבוס''י גורגי

וכורכין אותן סביבות התפוח 
שלא יתפזרו הענבים מכובד 
הקורה ורב האי פירש עקלים 
השנויות כאן כגון ועקל בית הבד 
עשוין כמין קופה מסורגת 
במצודה ואחרי סחיטת הזיתים 
נותן הגפת באותו עקל ומניח 

בידו להוציא המשקה עליו ומכ
הנשאר הני גורגי דארמאי כיצד 

   מנגבן:
. הן העשוין כמין דלת הדפין

   ונותנן על התפוח:
. טאטיתא אשקיפ''א הלולבין

שמכבד בה הענבים המתפזרין 
   לאוספן:

. היינו גת עצמה והעדשים
   שקורין מיי''ט:

. במים ועל משנה זו יש מדיחן
לסמוך שאין צריך אפר לגת 

אבהו ולא  ַרִּבי  נהמדפשיט מי
אמרינן זו אינה משנה דקתני בה 
דסגי לגת בהדחה ומתניתין 
דקתני דבעי ניגוב שמע מינה קמו 
בה רבנן בתראי ופשטי הלכתא 

   כוותיה:
   . שבטים:העקלים של נצרים

. קנבוס בלעי טפי ושל בצבוץ
   ובעו ניגוב באפר ומים:

   . פייו''ר:ושל שיפא
   א:. יונ''ק בלעי טובושל גמי

. מגת לגת פעמים חרפי ואפלי
שהן יותר מי''ב חדש דאפלי 

   ופעמים שהן פחות כגון בחרפי:
הכי גרסינן בתוספתא חולטן 

. ברותחין או מולגן במי זיתים
דרך לבשל זיתים להיות רכין 
להוציא שומנן חולטן אשקלי''ר 
בלע''ז כמו לחלוט ולאשישה 

   (פסחים דף לו:):
   . ריבד''ש שוטפין:רודפין
. מניחן שם עונה ולקמן וכמה

   מפרש כמה עונה:
. שהיום בתקופת ניסן ותשרי

והלילה שוין או יום או לילה 
ותקופת תמוז וטבת שאין יום 
ולילה שוין חצי יום וחצי לילה 

    די''ב שעות שלמות בעינן:
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵאי ֲאַרּמָ   :ָהֵני ַרוּוֵקי ּדַ
ַמְזָיא  יָחן,  -ּדְ   ַמּדִ

ַעְמָרא  ָבן –ּדְ    ,ְמַנּגְ
ָנא  ִכיּתָ ָנן,  -ּדְ ְ   ְמַיׁשּ

ֵרי ְלהּו.  א ִקְטֵרי ׁשָ   ְוִאי ִאיּכָ
  

ֵאי,  ָהֵני ֲאַרּמָ אָתא ּדַ ּקּוֵלי ְוַחּלָ   ּדִ
צֹוִרי  ַחְבֵלי ּדְ ִחיִטי ּבְ יָחן,  -ּדְ   ַמּדִ

א    עה,ב ָבן,  -ַצְבּתָ   ְלַנּגְ
ָנא  ִכיּתָ ָנן,  -ּדְ ְ   ְמַיׁשּ

ֵרי ְלהוּ  הּו ִקיְטֵרי ׁשָ    .ְוִאי ִאית ּבְ
  
   

  רש"י
. משמרת כמין שקין רווקי

שנותנין בהן שמרים להוציא את 
  יינן:

ולא בלעי  . של שער אדםדמזיא 
   טובא:
   . בלעי טפי מעמרא:כיתנא
. כוורת של שבטים חלתא

   שמסננין בהן יין:
. חבלים של צורי בחבלי דצורי

   דקל:
   . מין גמי לישק''א:דצבתא

. מתירן ואח''כ מנגבן שרי להו
    :בקשריםשהיין נבלע 
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ַמר:    ִאיּתְ

ת ְוָנַגע ּבְ  יט ָידֹו ַלּגַ הֹוׁשִ ּכֹולֹות, ַעם ָהָאֶרץ, ׁשֶ   ֶאׁשְ
י יאוְ  ַרּבִ י ִחּיָ   , ַרּבִ

ּכֹול ְוָכל ְסִביבֹוָתיו   ד ָאַמר:ַח    ְטֵמִאין,  -ֶאׁשְ
ת  ּה ְטהֹוָרה -ְוָכל ַהּגַ    .ּכּוּלָ

ּה   ְוַחד ָאַמר: ת ּכּוּלָ ל ַהּגַ   ַנִמי ְטֵמָאה.  -ּכָ
  

ָאַמר ּכֹול ְוָכל ְסִביבֹוָתיו ְטֵמִאים" :ּוְלַמאן ּדְ ת ּכוּ  ,ֶאׁשְ ּה ְטהֹוָרהְוָכל ַהּגַ   , "ּלָ
ְתַנן ָנא ֵמָהא ּדִ    :ַמאי ׁשְ

עֹו, " א ְמקֹום ַמּגָ א ֶאּלָ ֵרַחִים ֵאינֹו ְמַטּמֵ ְמָצא ּבָ ּנִ ֶרץ ׁשֶ   ׁשֶ
ְך  ִקין ְמַהּלֵ   !), חטהרות ט( "ַהּכל ָטֵמא -ְוִאם ָהָיה ַמׁשְ

  
   ,ָלא ַמְפַסק ְוָלא ִמיֵדי -ָהָתם 
ּכֹולֹות.  -ָהָכא    ַמְפְסִקי ֶאׁשְ

  
ַנןאֹורּו ֵליּה  י ִיְרְמָיהלְ  ַרּבָ י ִיְרְמָיהּדְ ְבֵריּה , ְוָאְמִרי ָלּה לִ ַרּבִ   , ַרּבִ

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר:  ּה ְטהֹוָרה"ּכְ ת ּכּוּלָ ּכֹול ְוָכל ְסִביבֹוָתיו ְטֵמִאין, ְוָכל ַהּגַ   .  "ֶאׁשְ
   

  

  רש"י
. והן מוטלות ונגע באשכולות

   ביין:
. שטוחנין בהם זיתים ברחים

ינתן לבד ואח''כ נותנן קודם נת
   בבד וטוען בקורה:

. שהמשקה לא מפסיק מידי
    מחברן ובזיתים אין אשכלות:
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ָנה    ִמׁשְ

ִמיׁש ִמן ַהּגֹוִים,  ֵלי ַתׁשְ   ַהּלֹוֵקַח ּכְ
ְרּכֹו ְלַהְטּבִ  ּדַ יל,  -יל ֶאת ׁשֶ   ַיְטּבִ

  ַיְגִעיל,  -ְלַהְגִעיל 
אּור  ן ּבָ אּור.  -ְלַלּבֵ ן ּבָ   ְיַלּבֵ

ָלא  ּפּוד ְוָהַאְסּכְ ַ אּור.  -ַהׁשּ ָנן ּבָ   ְמַלּבְ
ין  ּכִ ָפּה ְוִהיא ְטהֹוָרה -ַהסַּ    .ׁשָ

   

ָמָרא    ּגְ

ָנא:    ּתָ
ִעים ְסָאה" ַאְרּבָ ן ְצִריִכין ְטִביָלה ּבְ   . "ְוכּוּלָ
  

יְמָנָהֵני ִמי    ?ּלֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ר ָיבֹ ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר" - א ָבֵאׁש "כָּ   , (במדבר לא, כג) 356ּתַ

תּוב ָטֳהָרה ַאֶחֶרת    .הֹוִסיף ְלָך ַהּכָ
  

ֵני  ר ַקָּפָראּתָ   : ּבַ

ֱאַמר" ּנֶ ה :ִמּתֹוְך ׁשֶ ֵמי ִנּדָ   , (במדבר לא, כג) ""ּבְ
ּצָ  ִביִעיׁשֹוֵמַע ֲאִני ׁשֶ י ּוׁשְ ִליׁשִ ָאה ׁשְ    ,ִריְך ַהּזָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ק – "ַאְך"תַּ    .לַחּלֵ

ְלמּוד לֹוַמר ן, ַמה תַּ ה" ִאם ּכֵ ֵמי ִנּדָ   ? "ּבְ
ֶהן,  ה טֹוֶבֶלת ּבָ ּדָ ּנִ   ַמִים ׁשֶ

ִעים ְסָאה   . "ֱהֵוי אֹוֵמר: ַאְרּבָ
  

ב  ה"ב ", ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ "ְוָטֵהר"ִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ֵמי ִנּדָ   . ּבְ
ַתב  הּו, "ְוָטֵהר"ִאי ּכָ ל ּדְ   , ֲהָוה ָאִמיָנא ְוָטֵהר ּכָ

ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּכְ ֵמי ִנּדָ   . "ּבְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ְוִאי ּכָ ֵמי ִנּדָ ה, "ּבְ ִנּדָ ֶמׁש ּכְ   , ֲהָוה ָאִמיָנא ֶהֱעֵרב ׁשֶ

ַתב ַרֲחָמָנא  ר.  "ְוָטֵהר"ּכְ   , ְלַאְלּתַ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֲע  356 ֵאׁש תַּ ר לֹא ָיבֹא ּבָ א ְוכֹל ֲאׁשֶ ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ּבְ ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִיםּכָ   ִבירּו ַבּמָ

  רש"י
  מתני' 

. כלומר כלי את שדרכו להטביל
הראוי ליטהר בטבילה אין צריך 
תיקון אחר כגון כלי שתשמישו 

   ע''י צונן יטביל ותו לא צריך:
. במים רותחין כגון כלי להגעיל

יינו יורות שתשמישו בכך דה
וקדירות של מתכת יגעיל 
   ובגמרא מפרש דבעי נמי טבילה:

   . כדמפרש ואזיל:ללבן באור
. שתשמישן השפוד והאסכלא

   ע''י צלי אסכלא גירדל''א:
. לוטשה באבן של נפחים שפה

   מול''א בלע''ז:
. לשון שופינא לימ''ר שפה

   בלע''ז:
  

  גמ' 
. אף הנגעלים תנא וכולן
   והמלובנים:

. ר אשר יבא באשכל דב
שנשתמשו בו בני מדין על ידי 
האור תעבירו באש כעין בולעו 
לאיסור יפליטנו כדאמרן כבולעו 

   כך פולטו:
. קרא יתירא הוא האי וטהר

   וטהר:
. בכלי מדין במי נדה יתחטא

   כתיב:
    . אפילו במקוה חסר:בכל דהו
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ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ה ּבַ   : ַרּבָ

ַמע,  ַמׁשְ ים ּבְ ִלים ֲחָדׁשִ   ֲאִפיּלּו ּכֵ
מּו,  ים ּדָ ֲחָדׁשִ ָנן ּכַ ִנים ְוִליּבְ ָהא ְיׁשָ   ּדְ

ֵעי ְטִביָלה.    ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ּבָ
  

תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָלא ַנִמי!  ַסְרּבְ   ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו זּוָזא ּדְ

  
ה. ָאַמר לֵ  ָרׁשָ ּפָ ֵלי ְסעּוָדה ֲאמּוִרין ּבַ   יּה: ּכְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ָהָיה,  ה ׁשֶ ְלקּוִחין, ּוְכַמֲעׂשֶ א ּבִ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
אּוִלין   לֹא.  - ֲאָבל ׁשְ

  
ר יֹוֵסף א ִמּגֹוי,  ַרב ִיְצָחק ּבַ ַמְרּדָ   ְזַבן ָמָנא ּדְ

יָלּה,    ָסַבר ְלַהְטּבִ
ַנן וְ ָא  י ַיֲעקֹ ַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה:  בַרּבִ   ׁשְ

יּה ֵמ  א ֵליּה ִמיּנֵ ְרׁשָ י יֹוָחָנןְלִדיִדי ִמּפָ   : ַרּבִ
ה.  ָרׁשָ ּפָ כֹות ֲאמּוִרין ּבַ ֵלי ַמּתָ   ּכְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְכלֵ  ָנה, ּכִ ּקָ רּו ֵיׁש ָלֶהן ּתַ ּבְ ּתַ ֵלי ְזכּוִכית, הֹוִאיל ְוִכי ִנׁשְ מּו. ָהֵני ּכְ כֹות ּדָ   י ַמּתָ
ּה  - קּוְנָיא ִליִגי ּבָ   , ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ

תֹו,  ְתִחּלָ   ַחד ָאַמר: ּכִ
סֹופֹו.    ְוַחד ֲאַמר: ּכְ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

סֹופֹו.    ּכְ
  
  

  רש"י
. מספרים שגוזזים זוזא דסרבלא

ת בהן בגדי צמר הואיל וגזיר
הכתוב היא ולא משום פילוט 
איסור דהא חדשים ולא בלעי 

   מידי מצרכת לה טבילה:
. כלי סעודה אמורין בפרשה

דהכתיב כל דבר אשר יבא באש 
ואין דרך להשתמש ע''י האור 
אלא כלים של צורכי סעודה 
ובהנהו כתיב וטהר טבילה אבל 

   זוזא דסרבלא לא:
. אדמה וצפיעי בקר מנא דמרדא
   שין מהן כלי:מעורבין ועו

. לענין טבילה כלי מתכות אמורין
בכלי עובדי כוכבים דכתיב 

   (במדבר לא) אך את הזהב וגו':
. שנשתבר ראוי להתיכו זכוכית

   ולעשותו כלי:
ה''ג הואיל ונשתברו יש להן 

. הואיל תקנה ככלי מתכות דמו
וכי מתבר חזו לתקנינהו ע''י 
התכה ככלי מתכות דמו ובעו 

   טבילה:
. פלומיר''י תחלתו של קוניא

חרס וחופין אותן בחופיא של 
אבר ותשמישו ע''י צונן וניקח מן 

   העובדי כוכבים:
. ולא בעי טבילה דלאו כתחלתו

   מתכות הוא:
. בתר סופו אזלינן שחיפהו כסופו

מתכות וכלי מתכות הוא ובעי 
   טבילה:
   . שנחלטו ביד ישראל:בלקוחין

. במדין שהיו וכמעשה שהיה
    להם לישראל הכלים:חלוטין 
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

א ְנּתָ ּכַ   ַמאי?  - ַמׁשְ
  

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
ן ֵליּה  ּכֵ א, ִמׁשְ יּה, ַאּבָ י ּבֵ ּתֵ ֵליּה ְוִאיׁשְ א, ְוַאְטּבְ ַכְסּפָ ָסא ּדְ   ּגֹוי ּכָ

ְמָיא,  ְזִביֵני ּדָ א ּכִ ְנּתָ ּכַ ָקָסַבר: ַמׁשְ ּום ּדְ   ְוָלא ָיַדְעָנא ִאי ִמׁשּ
ּקּוֵעיּה.   יּה ְלׁשַ ַדְעתֵּ ָחֵזי ַלּגֹוי ּדְ ּום ּדְ   ִאי ִמׁשּ

   
  

  רש"י
    . שלא לפדות עוד:לשקועיה
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִמיׁש ִמן ַהּגֹוִים, ַהּלֹוֵקַח ּכְ "   ֵלי ַתׁשְ
ֶהן  ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ּלא ִנׁשְ ָבִרים ׁשֶ יָלן ְוֵהן ְטהֹוִרין.  -ּדְ   ַמְטּבִ

ֶהן ַעל ְיֵדי צֹוֵנן,  ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ׁשְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ
גֹון יָלן ְוֵהם ְטהֹוִרין.  -ּכֹוסֹות ְוִקּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות  :ּכְ יָחן ּוַמְטּבִ   ַמּדִ

ָבִרים  ין, ּדְ ֶהן ַעל ְיֵדי ַחּמִ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ
גֹון ין  :ּכְ י ַחּמִ יָלן ְוֵהן ְטהֹוִרין.  -ַהּיֹורֹות ַהּקּוְמָקמּוסּון ּוְמַחּמֵ   ַמְגִעיָלן ּוַמְטּבִ

ֶהן ַעל ְיֵדי ָהאּור ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ׁשְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ    ,ּדְ
ָלאֹות  ּפּוִדין ְוָהַאְסּכָ ַ גֹון ַהׁשּ ָנן ּוַמְט  -ּכְ יָלן ְוֵהן ְטהֹוִריןְמַלּבְ   . ּבִ

ן?  ּלא ְיַלּבֵ ּלא ַיְגִעיל ְוׁשֶ יל ְוׁשֶ ּלא ַיְטּבִ ֶהן ַעד ׁשֶ ׁש ּבָ מֵּ תַּ ׁשְ ּנִ ן ׁשֶ   ְוכּוּלָ
ֵני ֲחָדא:    , "ָאסּור"ּתָ

ר" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ    . "מּותָּ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ   ָאסּור,  -נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם  :ּכְ
ַמאן -ָהא  ָאַמר ּכְ ר - נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם :ּדְ   .מּוּתָ

  
ָאַמר   , "רמּוּתָ  -נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם " :ּוְלַמאן ּדְ

ָאַסר ַרֲחָמָנא ַחּתְ ָלּה  - ִגיעּוֵלי גֹוִים ּדְ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשַ
  

ֵריּה ָאַמר  יא ּבְ   : ַרב הּוָנאּדְ ַרב ִחּיָ
א ְקֵדיָרה    עו,א ת יוֹ ^לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ   ָמא, ּבַ

ָלאו נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם הּוא.    ּדְ
  

ִרי!  ּתְ אן ְוֵאיָלְך ִליׁשְ   ִמּכָ
  

ת יֹוָמא ֵאיָנה ּבַ ֵזיָרה ְקֵדיָרה ׁשֶ ת יֹוָמא.  ,ּגְ ּום ְקֵדיָרה ּבַ   ִמׁשּ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ְגָמה.   ם ּפָ ת יֹוָמא ַנִמי ִמְפּגַ   ְקֵדיָרה ּבַ
   

  

  רש"י
גיעולי עובדי כוכבים 

. במדין דאסר רחמנא
דכתיב תעבירו באש וטהר 
דבעי הגעלה היכי משכחת 

   לה:
. שבישל בה עובד בת יומא

כוכבים היום אבל בישל 
בה אתמול כבר הפיג בה 
טעמו בלינת לילה ושוב 
כשפולטו בתבשיל אחר 

   פגם:אינו אלא ל
. אף מכאן ואילך לישתרי

   לכתחלה:
. לא חשיב כליבון מגעילן

    דליבון שורף את הכלי:
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תַרב ׁשֵ לְ  ַרב ַעְמָרםָרֵמי ֵליּה    , ׁשֶ

ַנן ָלא" :ּתְ ּפּוִדין ְוָהַאְסּכְ ַ אּור - ַהׁשּ ָנן ּבָ   . "ְמַלּבְ
ים:  357ַנןְת ְוָה  י ָקָדׁשִ ּבֵ ָלא"ּגַ ּפּוד ְוָהַאְסּכְ ַ ין ַהׁשּ ַחּמִ   !)ז.ם צבחיז( "ַמְגִעיָלן ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִרי,    ַעְמָרם ּבְ

יעּוֵלי גֹוִים?  ים ֵאֶצל ּגִ   ָמה ִעְנַין ָקָדׁשִ
ַלע,  -ָהָכא  יָרא ּבָ   ֶהיּתֵ
ַלע.  -ָהָתם    ִאיּסּוָרא ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵליט י ָקא ּפָ ֵליט ,סֹוף סֹוף ּכִ    !ִאיּסּוָרא ָקא ּפָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
   ?ַמאי ַהְגָעָלה

ִטיָפה ּוְמִריָקה ַנִמי   . 358ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵמי?    ִמי ּדָ

ִטיָפה צֹוֵנן,  - ְמִריָקה ּוׁשְ   ּבְ
ין!  -ַהְגָעָלה  ַחּמִ   ּבְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ

יד ָעָליו ֵרעֹו"   , איוב לו, לג)( 359"ַיּגִ
ָנא ָהָכא  ין "ִליּבּון"ּתָ   ַהְגָעָלה, לְ , ְוהּוא ַהּדִ
ָנא ָהָתם  ין ְלִליּבּון.  "ַהְגָעָלה"ּתָ   ְוהּוא ַהּדִ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֲחָדא,  הּו ּבַ   ִאי ָהִכי, ִלְתִניְנהּו ְלכּוּלְ
ִאיָדְך ַאֲחִריִתי, ְוִליְתֵני ֲחָדא    ּבְ

יד ָעָליו ֵרעֹו"ְוֵליָמא:     !"ַיּגִ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ים ַהְיינּו ַטֲעַמְייהוּ     ,ָקָדׁשִ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְד כְּ  ה ּבַ   ָאַמר: ּדְ , ַרּבָ
ל יֹום ְויוֹ  יעּול ַלֲחֵבירוֹ ּכָ ה ּגִ    .ם ַנֲעׂשֶ

  
ָלִמים יַנח ׁשְ יעּול, ִלׁשְ ּדְ ֵכיָון ּדְ  - ּתֵ ֶניֱהֵוי נֹוָתר ָקא ָהֵוי ּגִ י ּדְ ּמֵ   ֵני ָיִמים ִמיְתָאְכִלי ִמּקַ

את א ַחּטָ יָון  - ֶאּלָ   ְליֹום ְוַלְיָלה ִמיְתָאְכָלא, ּדִ ּכֵ
את ָהֵוי נֹוָתר,  ּה ָהִאיָדָנא ַחּטָ ל ּבָ ֵ י ְמַבׁשּ   ּכִ

את,  ָלִמים אֹו ַחּטָ ּה ְלָמָחר אֹו ׁשְ ל ּבָ ֵ י ָהַדר ְמַבׁשּ   ּכִ
ֵליט נֹוָתר  ָקא ָלִמים ּדְ ּפָ את ּוׁשְ ַחּטָ ָהִאיָדָנא ּבְ את ּדְ   ְלָמָחר! ּדִ ַחּטָ

  
  ָאְמִרי: לֹא ְצִריָכא, 

את ָהִאיָדָנא ּה ַחּטָ ל ּבָ ֵ ִכי ְמַבׁשּ ָלִמים,  ,ּדְ ּה ָהִאיָדָנא ׁשְ ל ּבָ ֵ   ָהַדר ְמַבׁשּ
את ּדְ  ָלִמים ּדִ ַחּטָ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקאּדְ ְלָמָחר ּוׁשְ ים ִזְמַנְייהוּ  ֶאְתמֹול ּבַ ּלֵ    ,ׁשַ

ָלִמים ְלָמָחר.  ל ׁשְ ֵ   ַוֲהַדר ְמַבׁשּ
  

ֵעי!    ִאי ָהִכי, ַהְגָעָלה ַנִמי ָלא ִליּבָ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  )'ְוָהַתְניָ ( :בוילנא, ס"מסורת השעל פי תוקן  357
ֵבר ְוִאם 358 ָ ל ּבֹו ִיׁשּ ַ ֻבׁשּ ר תְּ ִים ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ ּמָ ף ּבַ ּטַ ָלה ּומַֹרק ְוׁשֻ ָ ׁשּ ת ּבֻ ְכִלי ְנחׁשֶ  )ויקרא ו, כא(  ּבִ
יד ָעָליו ֵרעֹו ִמְקֶנה ַאף ַעל עֹוֶלה 359   ַיּגִ

  רש"י
. גבי קדשים השפוד והאסכלא

שצלה בהן בשר קדש משום דכי 
אתי למחר הוי נותר וכי הדר 
מבשל בשר קודש למחר פליט 
שפוד בגויה טעמא ונותר איסור 

   כרת הוא:
   . עמרם בני:עמרם ברי

כי בלע האי שפוד  גבי קדשים
. הלכך סגי ליה היתרא בלע

   בהגעלה:
. האי הגעלה אלא אמר רבא

דקתני התם מריקה ושטיפה 
כלומר לעולם לפלוט האיסור 
וודאי ליבון בעי כשאר בליעת 
איסור אלא מצות מלך היא 
בקדשים ומרק ושטף במים כי 
היכי דהויא גזירת הכתוב כאשר 
יזה מדמה על הבגד דבעי כיבוס 

ם קדוש ושבירת כלי חרס במקו
במקום קדוש הוא וה''ה 

   למריקה ושטיפה:
. כלומר מי קרי א''ל אביי מי דמי

למריקה ושטיפה הגעלה הא כל 
הגעלה רותחין משמע שכופין 
להקיא הכלי מה שבלע ומריקה 
ושטיפה בצונן הוא כדאמרינן 
בשחיטת קדשים בפ' דם חטאת 

   (זבחים צו:):
. הגעלה ממש אלא אמר אביי

לפלוט מאיסורן ודקא קשיא לך 
מתניתין דמצרכא להו ליבון לא 
תקשי דודאי בין בקדשים בין 
בגיעולי עובדי כוכבים תרוייהו 
בעינן לפלוט איסור לבד מריקה 
ושטיפה דקדשים דאינה אלא 

   מצות המלך:
. ונלמד משנה ויגיד עליו רעו

מחבירתה של קדשים ממשנתנו 
   ומשנתנו משל קדשים:

יגיד  . שניהם צריך:וןוה''ה לליב
. איבעי למתנינהו עליו רעו

לתרוייהו ליבון והגעלה בחדא 
או במשנתנו או בקדשים והדר 
ליתני חדא באידך ותגמר 
חבירתה מינה מה התם הא בלא 
הא ליתא ה''נ הא בלא הא 

   ליתא:
. כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו

שמבשלין בהן ואינו מספיק 
לטו להיות נותר עד שתחזור ופו

בתבשיל אחר ולקמן פריך אי 
   הכי הגעלה נמי לא ליבעי:

מקמי דליהוי נותר הוו להו 
. שהרי כשבישל בו למחר גיעול

   פלט בליעה מיום אתמול:
לא צריכא דכי מבשל ביה חטאת 

. בו האידנא הדר מבשל ביה
ביום שלמים חזה ושוק של 

   כהנים:
. ואין בהדי הדדי שלים זימנייהו

והדר מבשל כאן פליטת נותר 
ביה שלמים בו ביום כדאמרינן 
בכל פעם מבשל שלמים לאחר 
חטאת בו ביום כי היכי דלא 
ניהוו נותר למחר: ה''ג אי הכי 

   הגעלה נמי לא ליבעי קשיא:
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ָיא.    ַקׁשְ
  
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ
  ָקֵריד,  -ַהאי 
  לֹא ָקֵריד.  -ַהאי 

  
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָרא ַדֲאָמַרן ֵמִעיּקָ    ,ְלעֹוָלם ּכְ

ַלע,  -ָהָכא  יָרא ּבָ   ֶהּתֵ
ַלע.  -ָכא ָה    ִאיּסּוָרא ּבָ

  

ֵליט!  ֵליט, ִאיּסּוָרא ָקא ּפָ ָקא ּפָ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ָיא ָלְך ּדִ   ּוְדָקא ַקׁשְ
  

ֵעיֵניּה.   ֵליט, ָלא ִאיֵתיּה ְלִאיּסּוָרא ּבְ ָקא ּפָ ָנא ּדְ ִעיּדָ   ּבְ

  רש"י
רב פפא אמר האי קריד האי לא 

. לעולם בקדשים איסורא קריד
פליט ודקא קשיא לך ניבעי ליבון 
כי מתני' לא דמי דגיעול עובדי 

בים איידי דלא מבשלי להו כוכ
כל שעתא ומתקשה הבליעה 
בתוכו ונדבקת בו בכולו 
טרשטרי''ש בלע''ז ואין נוח 
לפלוט בהגעלה עד שמלבנו באור 
אבל בקדשים דכל שעתא מבשלי 
בהו לא קריד ונוח לפלוט הלכך 

    (סגי) בהגעלה קא פלט
. לעולם כדאמרינן מעיקרא

דהיינו משום דבקדשים היתירא 
ודקשיא לך כי פליט בלע 

איסורא פליט לא חמיר איסורו 
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ָנן?  ה ְמַלּבְ ּמָ   ְוַעד ּכַ

  
י ָמִניָאַמר    : ַרּבִ

יר ְקִלי ִ ׁשּ ּתַ ָתןַעד ׁשֶ    .ּפָ
  
  

   ?ְוֵכיַצד ַמְגִעיָלן
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
דֹוָלה.  תֹוְך יֹוָרה ּגְ ה ּבְ   יֹוָרה ְקַטּנָ

  
דֹוָלה"   ַמאי?  - "יֹוָרה ּגְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֲהַואי    ַההּוא ּדּוָדא ּדַ י ַרב ֲעַקְבָיהּדְ   , ּבֵ

א ַאּפּוָמא, ּוַמְליּוּה ַמיָּ ^ַאֲהַדר ֵליּה    עו,ב ִליׁשָ ַדְנָפא ּדְ ָחּה. ּגְ   א ְוַאְרּתְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָתא י ָהא ִמיּלְ ים ְלֶמֱעַבד ּכִ א,  ,ַמאן ַחּכִ ַגְבָרא ַרּבָ   ִאי ָלאו ַרב ֲעַקְבָיה ּדְ

ְך ּפֹוְלטֹו, ּבֹוְלעֹו ּכָ   ָקָסַבר: ּכְ
ִנּצֹוצֹות.  ִנּצֹוצֹות, ַאף ּפֹוְלטֹו הוא ּבְ   ַמה ּבֹוְלעֹו ּבְ

  
   

  רש"י
. שיהיו רותחין בתוך יורה גדולה

   עוברין על כולה:
   . קלחת:דודא

. שפה של עיסה גדנפא דלישא
סביבות פיה כדי שתקבל מים 

   רותחין על שפתה:הרבה ויעברו ה
. כענין שבלעו שפת הדוד כבולעו

   את האיסור יפליטהו:
. לאו בולעו מה בולעו בניצוצות

אלא ע''י ניצוצות שניתז הרתיחות 
שם ולא הוכנסה לתוך יורה אחרת 

   בשעת בליעת האיסור:
. אע''פ שלא כך בשעת פליטה

הכניסה לתוך יורה אחרת הואיל 
ת ונתמלאת יפה יפה ומעלה ניצוצו

על שפתה ופולט ומיהו גדנפא בעינן 
משום דאי לאו הכי דלמא לא הוה 
מסקא ניצוצות על השפה בהא 
זימנא אבל איסור הנתבשל בה 
פעמים הרבה אם לא העלה 
    ניצוצות כל שעה העלה פעם אחת:



397       52525252סוגיה              ""ַהׂשֹּוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל"ַהׂשֹּוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל"ַהׂשֹּוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל"ַהׂשֹּוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל    ––––מסכת עבודה זרה פרק ה' מסכת עבודה זרה פרק ה' מסכת עבודה זרה פרק ה' מסכת עבודה זרה פרק ה' 

            עו, בעו, בעו, בעו, ב . . . . 52525252
ָפּה " ין ׁשָ ּכִ   . "ִהיא ְטהֹוָרהוְ  -ַהסַּ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ַרב עּוְקָבא ּבַ
ְרָקע.  ּקַ ָעִמים ּבַ ָרה ּפְ   ְונֹוֲעָצּה ֲעׂשָ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ֵאיָנּה ֲעבּוָדה.  ְרַקע ׁשֶ ּקַ   ּבַ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ּה ּגּוּמֹות.  ֵאין ּבָ ין ָיָפה ׁשֶ ַסּכִ   ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי    :ָהִכי ּתַ

ְרַקע" ּקַ ָעִמים ּבַ ָרה ּפְ ּה ּגּוּמֹות, נֹוֲעָצּה ֲעׂשָ ֵאין ּבָ ין ָיָפה ׁשֶ   . "ַסּכִ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ּה צֹוֵנן    .ֶלֱאכֹול ּבָ

  
י ָהא  ר טּוִביוּ  ָמר ְיהּוָדהּדְ ּכִ יּה ָבאִטי ּבַ א. ּדִ , ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ בֹור ַמְלּכָ   ׁשְ

ר טּוִבי.  ַסק ְוַהב ֵליּה ְלָבאִטי ּבַ ַסק ָאַכל, ּפְ ְייהּו ֶאְתרֹוָגא, ּפְ   ַאְייתּו ְלַקּמַ
ַסק ַהב ֵליּה ְלָמר ְיהּוָדה,  ַאְרָעא, ּפְ ָרה ִזיְמֵני ּבְ ָצּה ֲעׂשָ   ֲהַדר ּדָ

ָרֵאל הּוא?  ר ִיׂשְ ְבָרא ָלאו ּבַ ר טּוִבי: ְוַההּוא ּגַ אִטי ּבַ   ָאַמר ֵליּה ּבָ
יּה. ָאַמר לֵ  ַגּוֵ יּה, ּוָמר ָלא ִקים ִלי ּבְ ַגּוֵ   יּה: ָמר ִקים ִלי ּבְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    ,ִאיּכָ

אֹוְרָתא.   ר ַמאי ֲעַבְדּתְ ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִאיְדּכַ
  

        הדרן עלך השוכר את הפועלהדרן עלך השוכר את הפועלהדרן עלך השוכר את הפועלהדרן עלך השוכר את הפועל
        וסליקא לה מסכת עבודה זרהוסליקא לה מסכת עבודה זרהוסליקא לה מסכת עבודה זרהוסליקא לה מסכת עבודה זרה

  
  
  

  
  
  
  
  

  רש"י
. אע''פ ששפה וי''א ונועצה

משפשפה בבגד צמר שאינה חלק 
   ומעביר שמנוניתה:

עובי רחבה . בשאין בה גומות
   שלא תהא שמנונית בגומא:

. אבל דבר רותח ולאכול בה צונן
אסור לחתוך בה עד שיגעילנה 
ברותחין וכלי ראשון כדאמרינן 
בכל שעה (פסחים ל:) לענין חמץ 

   בפסח:
   . נעצה:דצה

   . עובד כוכבים היה:שבור מלכא
. רב יהודה מר קים לי בגויה

מכיר אני בו שהוא פרוש ולא 
יסור אבל בך איני יאכל דבר א

   מוחזק שתהא פרוש כל כך:
. דרך מאי עבדת באורתא

פרסיים למסור נשים לאכסנאים 
וכששיגרן להם בלילה שעבר 
  קיבל באטי ורב יהודה לא קיבל: 

    


