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בס"ד ,יד תשרי התשע"א.

מסכת עבודה זרה דף ל ט – דף מה

דףלטע"א

ד(גמ',והאידגטמאכיוןדליתליהחוטהשדרהוכו' .עייןמהשכתבנו

א(גמ' ,ומפני מה אסורה מפני שערבונה עולה עמה .הבית יוסף )יורה

לקמןמ.אותב.

דעה סימן פג סק"ט-י( והלבוש )שם ,א( הביאו האי דינא דחילק אסור,

ה(גמ' ,האי חמרא דימא שרי תורא דימא אסיר .כתב בחידושי החתם

בסתמא,ולאכתבודרקהניקחמןהעובדכוכביםאסור.וכןכתבהרש"ש

סופר )השלם( ,דתרווייהו אין להם סימנים הנמצאים בנקל ,ומוצאים

)סוכה יח ,(.דמשמעות אביי להלן דצחנתא דבב נהרא שריא ,משמע

בהםקשקשיםעלידיעיוןרב,וקיבלוחז"לדל"חמראדימא"ישקשקשים

דשארמקומותאסורלגמרי.אבלהקשה,דבמתניתיןלעיל )לה(:תנילה

שאפשרלסמוךעליהם,אבללתוראדימאאיןקשקשיםשאפשרלסמוך

בהדידבריםהאסוריםשלעובדיכוכבים.

עליהם.וכןכתבהראבי"ה )סימןאלףס"ו(,דהיתהקבלהבידםדחמרא

ב(גמ' ,אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן וכו' ,הרי זה מותר .כתב

דימאשרי.והפרימגדים )יור"דסימןפגשפתידעתסק"ג(כתב,דלתורא

בחידושי החתם סופר )חולין סו ,(.דסלקא דעתין דצריך להמתין עד

דימא יש קשקשים ,אלא דאין לו סנפירים ,וסלקא דעתין דכיון דאיכא

שיגדלו ,אבל לאחר שגדלו פשיטא דמותר .וכן משמעות לשון הרמב"ם

כללא דכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ,נימא דהרגלים הם במקום

)פ"אממאכלותאסורותהכ"ד(,והרשב"א)בתורתהביתביתשלישישער

סנפירים ,קמשמע לן דהאי כללא לא נאמר אלא גבי דגים ולא בחיות

א( ,דכתבו ,דהרי זה מותר מעתה .והקשה החתם סופר ,דתיפוק ליה

שבים ,וכמו שכתב המעדני יו"ט )על הרא"ש חולין פרק ג ,ח ,ה( .אבל

דשרי מדין ד"כל היוצא מן הטהור טהור" .ותירץ ,לפי מה שכתבו תוס'

הפריחדש)שםסק"ד(כתב,דלגביחיותשבים,נמיאיכאלהאיכללא.

בנדה )נ (:ד"ה תרנגולתא ,לגבי ביצים הנולדים מהנקבה דתרנגולתא

ו(תוס'ד"הוסימניך,בסוה"ד,והואעזשליםכדאמרבפ'הפרההנהיג

דאגמא שהיא טהורה והזכר אסור ,לפי שאין לו סימני טהרה ולא שרי

בעיזאושיבוטאמאי.וכןכתבהידרמה )סנהדרין נט,(:דעיזאדימאהוא,

מטעם "היוצא מן הטהור טהור" דכיון האם לא ילדה האפרוח .אלא

ולהכי קא מיבעיא ליה אי הוי כלאים בהדי עיזא דיבשה או לא .אלא

ביציםהטילהלאאמרינןהכי,והכינמיהכא,דהאדגטהורמטילביצים.

דכתב ,דאפשר דאף בשאר מיני דגים מיבעי ליה ,אי הוו כלאים בהדי

]אמנם התוס' בחולין )סב (:ד"ה תרנגולתא כתבו ,דגם בביצים אמרינן

בהמה וחיה או לא] .ולפי זה אין ראיה דשיבוטא הוא עיזא דימא[.

היוצאמןהטהורטהור[.

והקשה התורת חיים ,הא אמרינן התם בהדיא דהספק ,כיון דעיזא לא

ג(תוס'ד"האיןלועכשיוועתידלגדללאחרזמן,אומרר"ידדרישאין

נחיתלמיא,ושיבוטאלאסליקליבשא,לאוכלוםעבידאולא,אבלבלא

לו עיין עליו כלומר עיין עליו אם יש לו עכשיו וכו' .התורת חיים כתב,

האיסבראזוהויכלאיםכיוןדהוותרימיני.

דיש לו עכשיו ועתיד להשיר בשעה שעולה מן הים מותר ,ילפינן לה

ז(גמ' ,וסימניך קברי עובדי כוכבים .פירש תוספות ר"י מבירינא) ,לפי

בספרי )הובא ברש"י ויקרא יא ,יב( מדכתיב "כל אשר אין לו סנפיר

שיטתרש"י(,דדגששמוקבראינואלאלגוים.אבלרבינוחננאל פירש,

וקשקשת במים" ,דמה תלמוד לומר במים ,דאף דרק במים יש לו סימני

דהסימן,דקבריעובדיכוכביםטמאין.

טהרה,מותר.וכתבבחידושיחתםסופר )חולין סו,(.דאיןללמוד מ"עיין

ח(גמ',שמעיהלההואגבראדהוהקריליהבאטיוכו'.פירש רש"י ד"ה

עליו",כדמצינוגביייבוםדכתיב"ובןאיןלו",ואםהיהלובןומתבחייו,

שמעיה ,דקרי לההוא מינא ,באטי .אבל תוספות חכמי אנגליה כתבו,

זקוקה לייבום .ואמנם הרשב"א )חולין סו (.והר"ן )שם כג .מדפי הרי"ף(

דאין לגרוס "דהוי קרי ליה" ,דאם כן מה היה צריך לומר דשמע מיניה

כתבוהילפותאד"עייןעליו",לגביאיןלועכשיוועתידלגדללאחרזמן.

דהוה טמא ,הא פשיטא דטמא ,אלא דגרס "דהוי קרי באטי" ,ופירש,

והיראים)עא(כתב,דטעמא,ד"איןלו"לגמרימשמע.

דשמע גברא במתא דקרי לחבריה באטי ,ואמר ,כיון דבשעה שבא זאת

א
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לפניוהוהקריבאטי,שמעמינהדברטמאהוא.וכןפירשהבה"ג)הלכות

רש"י,דלאגרעממתארחאצלהעםהארץדאינונאמן,כדקתניבמסכת

דגים(.

דמאי)פ"במ"ב(.וכתבהליקוטיהלכות,דמסתימתהרמב"ם)שם(משמע,

ט(גמ',מ"טמשוםדמפסקיליהבסכינאוכו'.שיטתתוס'לקמן)סח(:ד"ה

דמפרשכפשוטו,כשהםתחתהעםהארץ.וכתב,דעלכרחךמייריבימים

אמר רבא ,דשמנונית בעין אינו נפגם .וכן כתב בחידושי הריטב"א בשם

הראשונים קודם שנעשו מורגלין בבית העם הארץ .והוסיף ,דלשיטתו,

ר"י.אבלבשו"תהרשב"א)ח"א,תצז(כתב,דשמנוניתמועטשעלהסכין,

הראייהדמייתיר"שבןאלעזרהואכפשטיה.ועייןעודבדרךאמונהשם.

נפגם אחר מעת לעת .והקשה הריטב"א לשיטת תוס' ,למה ליה טעמא

יג(גמ' ,והיתה קושרת לו תפילין על ידו .כתב ההגהות מיימוניות )פ"א

דחורפא דחילתיתא ,תיפוק ליה דהוא גופיה נותן טעם לשבח .ותירץ

מציצית אות ט( ,דלא היתה קושרת ממש אלא מסייעת לו לקשרם,

בשםהרא"ה ,דהכאסלקאדעתין,דשמנוניתבחילתית,מפגםפגים,כיון

דאשה אינה יכולה להניח תפילין לאיש .עוד כתב ,דאפשר דלא נאסר

שאין שומן נאות לו ,ולכך הוצרך לומר דאין הדבר כן ,דאגב חורפא

לאשהאלאתיקוןהדברכגוןכתיבהותיקוןתפיליןולאהנחתן.

דחילתיתאמחליאליהשמנוניתא.וכעיןזהכתבבחידושיהרמב"ן)חולין

יד(גמ',קשרימוכסעלידו.ביארהרש"ש,דהיינובשבילו.

ח :הובא בר"ן הכא ,יד .מדפי הרי"ף( ,אלא דכתב דאיירי הכא בסכין

טו(גמ',חלבבשרייןתכלתאסוריןבחותםאחד.הקשו תוס'לעיל )לא(.

שאיןעליהשמנונית,וכיוןדסכיןתשמישותדירחיישינןלבןיומו,ואפילו

ד"הדאמר,האלעיל)שם(פסקרבכרביאליעזרדייןמותרבחותםאחד.

הכי אי לאו משום חורפא דחילתיתא ,נפגם אפילו בבן יומו .והר"ן )יד.

ותירצו בשם רבינו תם ,דהכא איירי בישראל חשוד .ודלא כמו שפירש

מדפיהרי"ף(כתב,דאיןפירושומחוור,דמאישנאהכאמכלבליעהבת

רש"י)עמודב'( ד"האסורין,דאייריבעובדכוכבים.ולשיטתרש"י תירצו

יומא שאינה נפגמת .ולכך פירש ,דסכין נמי סתמו אינו בן יומו ,ומשום

התוס' ,דהכא איירי במשגר ביד עובד כוכבים כמו שכתב רש"י ,וכיון

הכיאילאומשוםחורפאדחילתיתשרי.וכןכתבהריטב"א בשםרבינו

דאינו חוזר ורואה חותמו ,בעינן ב' חותמות .עוד כתבו ,דלעיל )כט(:

יונה ,ולא אמרינן דאיכא שמנונית על הסכין ,כיון דסתם חנוני מקנח

דקתני דחומץ סגי בחותם אחד ,ומשמע דביין בעינן ב' חותמות ,איירי

סכינו ואין בו איסור בעין והקשה ,דאי איירי בסכין שאינו בן יומו ,מאי

במשלח].אמנםרש"י)שם(ד"הה"ג,כתב,דאייריבפיקדון.ולכךצריך

מהני חורפא דחילתיתא ,הא כשנפגם בעודו בלוע יצא מכלל איסור,

לומר כמו שכתב בחידושי הריטב"א )הכא( ,דהכא רב הלכה למעשה

והחורפא דחילתיתא הוי כמבשם נבילה סרוחה ,ועוד ,איך אפשר

אתא לאשמועינן ,מה שאין כן לעיל )לא .[(.והבדק הבית )ד ,ב( כתב,

שהחילתיתתעורראתהטעםהפגום.

דהכארקאמראליבאדרבנן,אףדסביראליהכרביאליעזר.

י(גמ' ,עבדיה דר' לוי וכו' ,מהו למיזבן.מיניה וכו' .הקשה בחידושי

טז(תוס' ד"ה אמר רב ,בתוה"ד ,אבל חמפ"ג אינו אלא תערובת .כתב

הרמב"ן,אפילואידינוכעםהארץ,למהלאיקח,וכינחשדועמיהארץ

הר"ן )טז .מדפי הרי"ף( ,דפת ,אף דאין איסורו משום תערובת ,אלא

בכל מה שאסרו חכמים לקנות מן הנכרים .וכתב ,דהעבדים סתמן

משום חתנות ,מכל מקום כל שאיסורו מדבריהם ,אף על פי שאיסורו

פרוציםהןוראוילחושלהםבשלסופרים.

מגופו מותר בחותם אחד .וכן כתב המהרש"א .והביאור הגר"א )יור"ד

יא(גמ' ,וכן חצר שמוכרין בה תכלת הרי היא בחזקתה עד שתיפסל.

קיח סק"ה( כתב ,דמהאי טעמא גופיה מקילינן בחמפ"ג ,דכיון דהוי

ביאר בחידושי הריטב"א בשם הרמ"ה ,דאיירי בפונדק שמביאין מן

תערובותלאהויאלאאיסורדרבנן.

העולם תכלת למכור שם ,והורגלו תמיד למכור שם תכלת כשר ,ולכך

יז(בא"ד ,שם .כתב המהרש"א ,דאף על גב דאיסורא דחלב הוי משום

מעמידין בחזקתה .דאילו בחצר דעלמא ,אם עדיין יושביה הראשונים

תערובת,האדחיליהתלמודאומפיקחלב.

עליהפשיטאדהויאבחזקתה,ואידריםבהאחרים,אמאיהויאבחזקתה,

יח(בא"ד ,אבל אין לומר הטעם משום יוקר שהרי מורייס דמיה יקרים

וכיחצרגורמת.

מיין .כתב הב"ח )יור"ד קיח סק"א( ,דלא גרסו ברש"י כלפנינו ,דטעמא

יב(גמ',אבלאשתחברשנשאתלעםהארץוכןבתווכו',וכןעבדווכו'

דיין משם ניסוך ,אלא משום דדמיו יקרים טרח ומזייף להחליפם .וכן

אינןצריכיןלקבלוכו'.פירשרש"יבבכורות)ל(:ד"האין,אםחזרותחת

כתבוהתוספותרי"דותלמידירבנויונהבשםרש"י.

יד חבר .מבואר בדבריו ,דכשהם תחת עם הארץ ,צריכין לקבל עליהן
דבריחברות.וביארבלקוטיהלכות )שם(,דהיינומשוםדכשהןתחתעם

דףלטע"ב

הארץ בודאי נעשים מורגלים כמנהגו ,כדאיתא בתוספתא דדמאי )פ"ב

יט(רש"י ד"ה אסורין ,בתוה"ד ,ועל היין לנסכו .כתב הב"ח )יור"ד קיח

הי"ב( ,דבנו של חבר או עבדו של חבר שהיו למודין אצל עם הארץ

סק"א( ,דסבירא ליה לרש"י דלהחליף יין ביין אין הנאתו מרובה ,ולא

צריכין לקבל ,ור' יהודה סבר דאף בכהאי גוונא צריכין אחר כך לקבל

חיישינן אלא משום דחיבת ניסוך עליו .ועיין עוד תוס' )עמוד א'( ד"ה

מחדש,דנעשומורגלין אצלעםהארץ.ולפיזה,בימיםהראשוניםקודם

אמראב,ומהשכתבנושםבאותהקודמת.

שנעשו מורגלין בבית העם הארץ ,מודה רש"י דאינן צריכיןלקבל .אבל

כ(גמ',איןלוקחיןימ"חמח"גבסוריא .הקשההתוספותרי"ד,אמאילא

הדרךאמונה)פ"יממעשרותה"גבביאורההלכהד"הובת(כתב,דסברת

תני נמי פת וכבשים וכל הנך דתנן במתניתין .וכתב בחידושי הריטב"א,

~ב~
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דלהכי פרט ימ"ח ומח"ג ,דדוקא דברים אלו נחשדו בהם שהיו רגילין

ותירץ,עלפימהשכתב)הובאלהלןבאותה(,דאבייסביראליהדנחלקו

ליקח אותן מן הגויים ,אבל שאר דברים לא היו רגילין כל כך ליקח מן

אףבגופן,ואםכןאתישפיר,דאבייהואדאמרלעיל )לט(.דצחנתאדבב

הגויים,ותוליןכימישראללקחום.

נהראשריא.ובחידושיהרא"ה כתב,דטעמאדרבהונא,דחיישינןדלמא

כא(גמ' ,וכי משגר ליה ממאי דאכיל משדר ליה .ביאר בחידושי

אתילאחלופי,כיוןדאיןכלהדגשלםלפניו.

הריטב"א ,דאף דהוי חנוני ,ואיכא ברשותיה של גויים דזבין לאחריניה,

ג(גמ' ,מתיב רב עוקבא בר חמא ובדגים כל שיש בו סנפיר וקשקשת.

כיוןדטרחלשדוריליהדורון,בהיתיראטרחולאמספיליהאיסורא,כיון

הקשההתורתחיים,אמאילאמותיבאגופאדברייתאדקתני"כלשראש

דאיהולאאכילאיסורא.

ושדרהניכר".ולשיטתתוס'ד"הובדגים אתישפיר,דכתבודמשדרהלא

כב(גמ',מלחסלקונדריתשחורהאסורהוכו',לדבריהאומרלבנהאסורה

פריך,ולאפריךאלאלמאןדאמרדאוראשאושדרה,אבללמאןדאמר

וכו'.כתב בחידושיהראב"ד,דנראהדלאפליגי,אלאמרכיאתריהומר

דתרווייהו בעי ,לא פריך ,דכיון דסימני גוואי לא קחשיב ,איכא למימר

כיאתריה.באתריהדמרהיהמנהגםבכך,הלכךכהאיגוונאאסורואידך

דכוונת הברייתא דתרווייהו בעינן ולא קשה מידי .והלחם סתרים תירץ,

שרי ,וכן איפכא ,ורבי חנינא בן גמליאל דחזי באתריה דבזו וזו מערבין

)על פי מה שכתב רש"י ד"ה ובדגים( ,דאברייתא לא קשיא דאפשר

בה,חיישלתרוויייהו.

דפליגא אמתניתין ,ואין הלכה כמותה ,אבל ארב הונא ורב נחמן קשיא

כג(מתני' ,אף על פי שמנטפין אין בהם משום הכשר משקה .כתב

דכיוןדהלכהכסתםמשנה,אמאיהוזקקולחלוקבפירושאדברייתא.

בחידושי הריטב"א ,דהכי גריס רש"י ,וכתב לפרש בשמו דחדא קתני,

ד(תוס' ד"ה ובדגים ,בתוה"ד ,ותימה דא"כ כי משני וכו' ,ומה תירץ

דהיינו שאין המשקה היוצא מהן מכשיר ,כיון דלאכילה בעי להו ,לא

אליבאדמ"דאוראשואושדרווכו'.תירץהרא"ש )סימןמא(,דהתלמוד

ניחאליהביהוהולךלאיבוד.אבלכתב,דהעיקרכגירסתהראב"ד "ואין

קיצרוהביאאראופלמודאהידועיםלהם,דדמורישייהולטמאים,אבל

בהן" בוא"ו ,ותרתי קתני ,שאף על פי שמנטפות לא חיישינן שמא זילף

הואהדיןדאיכאנמידגטהורדדמילטמאיםבשדרה.

עליהן יין .ואשמועינן אגב אורחין ,שאין במשקה הזה משום הכשר

ה(בסוה"ד,לכךנראהדמשדרהלאפריךמידיוכו'.הקשההפלתי)יור"ד

משקה.וכןגירסתהר"ן)טז.מדפיהרי"ף(,וביאר,דהרבותא,דלאחיישינן

פג סק"ב ,וכן בספרו דעת יהונתן הכא( ,דלפי זה כל הקושיא לרב נחמן

שמאשראוםבייןנסך,ועוד,שאיןתורתייןעלהיוצאמהןליאסרבמגע

דאמר או ראש או שדרה ,דלרב הונא דבעינן תרווייהו ,לא קשיא מידי,

עובד כוכבים .אמנם בפסקי הרי"ד גרס "אין" ,ואפילו הכי פירש דתרתי

דראש לבדו לא מהני להתיר הדג ,ומאי קשיא ,הא אמר עולא להלן

קמשמעלן.

דבגופןכוליעלמאמודודבעינןראשושדרה.וכתב,דצריךלומר,דאביי

כד(מתני' ,וכבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ .ביאר הר"ן )טז.

דלאתירץכןסביראליהדאףבגופןפליגי.

מדפיהרי"ף(,דאשמועינןדלאגזרינןאלאבדרכן.

ו(גמ',כיתניאההיאבאראופלמודאדדמווכו'.כתבהרא"ש)סימןמא(,

כה(גמ',אידליכאדברטמאבעדרופשיטא.כתבותוס'ד"האידליכא,

דמכל מקום היכא דמכיר ראש ושדרה ,לא חיישינן שמא יש בהן ממין

דהיינו דווקא ביושב בצד עדרו ,דבלאו הכי איכא למיחש לגילוי .והפרי

דגים טמאים שאין ידועין לנו ,דהנהו לא שכיחי בינינו .וביארו בהגהות

חדש )יור"ד קטו ,ו( כתב ,דחיישינן שמא יביא חלב ממקום טמא.אמנם

הב"ח)עלהרא"שאותא(והפלפולאחריפתא)אותנ(דעתו,דהיינודוקא

דעתבנירומישהשיבולשרשלוםגאון)הובאבשערידודאפ"ב(,דכוונת

בחתיכות מלוחים ,דאיכא למיתלי שקודם המליחה השירו הקליפות

הגמ',דאיליכאדברטמא,איןצריךלישבבצדעדרו.

בידיים ,אבל אם ראינו אותו כשאינו מלוח ולא היה בו קשקשים ,לא
סמכינןאראשושדרהלתלותדנשרובעליתו.

דףמ'ע"א

ז(]גמ' ,מחלוקת לטבל בצירן אבל בגופן דברי הכל אסור .צריך ביאור,

א(תוס' ד"ה כאן ,בתוה"ד ,לכך היה מפרש הר"ר אפרים וכו' ,אבל

לפימהשכתבנולעיל )אותב'(בשםהר"ןוהריטב"א,דטעמאדרבנחמן

בסתומותצריךשתים.התוספותהרא"ש הקשהלפירוש זה,אמאיבעינן

דשרי לפי שאין בטמאין לא עגול ולא חוט השדרה ,אם כן מאי טעמא

שתיםבסתומות,וכיאחתדרכהלהיותגדילהבצירולאשתים.

דבגופןאסור.וצריךלומרכמושכתבנושםבשםהרא"הדחיישינןדילמא

ב(גמ',רבהונאאמרעדשתהאראשושדרהניכררבנחמןאמראוראש

אתילאיחלופי.וצריךעיון).ש.א.[(.

אושדרה.ביארוהר"ן )טז:מדפיהרי"ף(והריטב"א בחידשיו,דסברתרב

ח(תוס' ד"ה מחלוקת ,וא"ת והא צירן נמי איסור דאורייתא וכו' .אמנם

הונא ,דאיכא דגים טמאים שראשם עגול ,או שיש להם חוט השדרה,

שיטתתוס'בחולין )צט(:ד"השאני,דציראינואסוראלאמדרבנן,והוי

אבל אין בהן שיהיו שני סימנין הללו .ורב נחמן סבר ,שאין בטמאין לא

אסמכתאבעלמא.

ראש עגול ולא חוט השדרה .וכתב הר"ן ,דלפי זה ,הא דאמרינן לעיל

ט(גמ',ומיאיכאדשריכה"גבאתראדשכיחיקלפי.פירשרש"יד"הומי

)לט(.דלדגטמאאיןחוטהשדרה,כרבנחמןאתיא.והקשההפלתי)יור"ד

איכא,דישלומרשמאדגיםטהוריןוטמאיןיש,והקשקשיםמןהטהורים

פגסק"ב(,האאמרעולאלהלןדבגופןלכוליעלמאבעינןראשושדרה.

באו.הקשו התוספותרי"דוהר"ן)יז.מדפיהרי"ף(,לפימהשכתברש"י
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לעיל )לט (.ד"ה צחנתא ,דצחנתא היינו חילק ,היכי שרי רב הונא בר

ועייןנמיברבינוחננאל.

חיננאולאחששלערבונה.וכתבהר"ן,דאפשרדההיאארבאשלחביות

יח(גמ',פעםא'חשרביבמעיווכו'.כתב בחידושיהריטב"א,דהויחולי

מלוחות היתה ,וסבירא ליה שאין לחוש לתערובת טמאין ,לפי שהטמא

שאין בו סכנה .והוסיף ,דשמעינן מינה דחולי שאין בו סכנה אסור

והטהור מקלקלין זה את זה ,ולפיכך בשעת מליחה מפרישין הטמאים

להתרפאותבאיסוריןשלדבריהןכדרךהנאתן.ואףדשלאכדרךהנאתן

מתוכן] .ולכאורהצריךעיוןמהאדאיתא לעיל )לד(:דחילקאומןמותר,

מותראפילובאיסוריןשלתורה,דאיןבזהאלאאיסורדרבנן,אפילוהכי

ופירש רש"י )שם( ד"ה חילק ,דהיינו משום דהאומן מבדיל את הטמאין

לאחילקובכדרךהנאתןביןאיסוריןשלתורהלאיסוריןדרבנן.

שמקלקלין את כל הדגים ,מה שאין כן הדיוט שאינו מבדיל .ולכאורה

יט(גמ' ,של ע' שנה .כתב בחידושי הראב"ד ,דבדוקא נקט ליה ,לומר

היינו נמי בלא מליחה) .ש.א .[(.ובחידושי הראב"ד כתב ,דרב הונא בר

דהוי מן האוצר ולכך שרי ,אבל שלא מן האוצר חיישינן שמא עירב בו

חיננאסברדחילקאינוסולתנית.

יין.

י(גמ' ,קירבי דגים ועוברן אין נקחין אלא מן המומחה .כתב התוספות

כ(גמ' ,שמסר עולמו לשומרים .ביאר המהרש"א )חידושי אגדות( ,דנקט

רי"ד ,דיש לומר דפליג אדרבי אבהו דאמר לעיל )לט ,(.דקירבי דגים

בהאילישנא,משוםשהיהאותוייןשבאלרפואהשמורכלכךבידהגוי

ועוברןניקחיןמכלאדם.עודכתב,דישלומרדלאפליגי,דלאשרירבי

שבעים שנה .עוד ביאר ,לפי שכשברא הקדוש ברוך הוא את האדם

אבהואלאבקיסרישלאהיולוקחיןאותןאלאמדגיםטהורים,אבלשאר

והניחובגןעדןלאהשליטאותובעלפירותהגן,אלאמינהאותושומר,

המקומות לוקחין אותן אף מדגים טמאים ,הילכך אינן נקחין אלא מן

כמו שנאמר "ויניחהו וכו' לעבדה ולשמרה" ,אבל כשנטרד מגן עדן

המומחה.

השליטאותובכל,ובירך,עלשמסרעולמושמחוץלגןעדןלאותןשהיו

יא(גמ' ,אלא מן המומחה .כתבו בחידושי הרמב"ן ,והר"ן )יז .מדפי

שם שומרים להיות להם לכל צרכיהן .ובפירוש התפילות לר"י בן יקר

הרי"ף(,דנראהמדברירש"י)עייןרש"ילקמןעמודב'ד"האלו(,דמומחה

)ח"בעמודע(כתב,דישבניאדםששומריםייןושכרכמהשנים,ורגילין

היינובקיבהן.והרמב"ןהוסיף,דצריךלהיותנמינאמן.

לברך "ברוך שמסר עולמו לשומרים" ,עוד הוסיף ,דלשון "שמירה" ,על

יב(גמ' ,סמי מכאן עוברן .הקשה התוספות רי"ד ,הא עינינו רואות דיש

שם יין המשומר בענביו ,ונמצא שגם הקדוש ברוך הוא שומר דברי

לדגיםטמאיםביצים,והיכיפליגיבהאמילתא.

עדוניםלחכמים.

פרקכלהצלמים

דףמ'ע"ב
יג(גמ' ,משכחת לה בשלפוחא .ביאר המגיד משנה )פ"ג ממאכלות



אסורות ה"כ( ,דממילא גם הקרבים טהורות ,דדבוקין בשילפוחא ונכרין

כא(גמ' ,ור"מ דחייש למיעוטא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום וכו'.

עלידה.

ביאר בחידושי הרמב"ן ,דהכי קאמר ,דלרבי מאיר דחייש למיעוטא ,כל

יד(רש"י ד"ה אין ,כשנימוחו העוברין קבעי לה .אמנם התוספות רי"ד

המקומות שאין מנהגם ידוע אסורים מעיקר הדין ,כיון דחיישינן

כתב ,דיש לומר דבקירבי דגים קמבעיא ליה ,שאין יכול להכירן על ידי

למיעוטא ,וחיישינן שמא נוהגים הן כמנהג מקומו של רבי מאיר ,וכיון

סימנים.

שרוב העולם אין מנהגם ידוע ואסורין מעיקר הדין ,גזר רבי מאיר אף

טו(גמ',כיוןדאמראנימלחתיםמותר .ביארבחידושיהרמב"ן ]לפימה

במקום שידוע לנו שאין עובדין אותו ,אטו רובא דעלמא .אבל הר"ן )יז.

שכתב)לעילאותיא(דמומחההיינונאמן[,דמירתתשמאיראוהולבקי

מדפי הרי"ף( כתב ,דלפי זה לא ניחא לישנא ד"גזר שאר מקומות אטו

ויכיר בהם שהם טמאין ,אבל לא אמר אנא מלחתינהו ,מצי משתמיט

אותומקום".עודהקשה,מאיטעמאבכלמקוםשאיןמנהגוידועאסור

ולומרדישראלאחרמכרןליבחזקתטהורין,והטעני.

לרבימאירמדינא,אמאיניחושלהכימשוםמקומושלרבימאיר.ועוד,

טז(רש"י ד"ה אלו דגים ,בסוה"ד ,דשמא לא בקי בהן .ביאר הפסקי

דאפילואינימאדהוימיעוטא,מכלמקוםהוירובאדאיתיהקמן,ומודה

הרי"ד,דדילמאטועהבהןכשאומר"אנימלחתיםומדגיםטהוריםהיו",

רבימאירברובאדאיתיהקמן,דכיוןשהוארובוידועלפנינו,חשובלבטל

ובאמת אינו מכירם .ובתוספות ר"י מבירינא ביאר ,דזימנין דסמיך על

את המיעוט ולעשותו כמי שאינו .ולכך פירש ,דודאי מן הדין כל

טעותו,ויסבורכיהםטהורים,ומשקרשמלחם.

המקומותשבעולםמותרין,אלאכיוןדרבימאירבעלמאחיישלמיעוטא,

יז(גמ' ,וכן יין תפוחים של עובדי כוכבים הבאין מן האוצרומןההפתק

ולא סבירא ליה דמיעוטא כמאן דליתיה ,גזר שאר המקומות ,כדי שלא

ומן הסלולה .הרי"ף )יז :מדפי הרי"ף( והרא"ש )סימן מד( לא גרסי מן

יבואולהיכשלבמקומו.

הסלולה אלא מן הספינה ,דהא במתניתין )לעיל לט (:קתני לגבי חגבין,

כב(רש"י ד"ה אנדרטי ,בתוה"ד ,והתם קאמר רבי מאיר וכו' .וכן כתב

דמןהסלולהאסורין.אמנםתוס'בחולין )סו (.ד"הבמאי,גרסיבברייתא

רש"י בד"ה בעומדין בדעת ר' יוחנן ,דקאי ארבי מאיר .וכתבו בחידושי

דלעיל לגבי חגבים ,במקום "מן הספינה מותרין" ,מן הסלולה מותרין.

הרמב"ן והר"ן )יז :מדפי הרי"ף( ,דנראה מדבריו ,דהיינו אליבא דרבי
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מאיר,אבללרבנןביןעומדיןעלפתחהמדינהביןאיןעומדין,הכלתלוי

בד"הה"ה,והארבימאירחיישלמיעוטי,ואםכןאילאוטעמאדתוס',

בשישבידומקלאוצפוראוכדור.אבלהרמב"ם )פ"זמעכו"םה"ו(,פסק

לא היינו תולין להקל ,דאימור ישראל שברה ,אבל השתא דאמרינן

כרבנןדבעינןשיהיהבידומקלוכדומה,ואפילוהכיכתבדהיינובעומדין

דשברהישראללאשכיחא,איכאתרירובילהקל,ואפילורבימאירלא

עלפתחהמדינה.

חייש .והמצפה איתן תירץ ,דשמואל אזיל לשיטתו בזבחים )עד,(:
דבעבודהזרה,ספקספיקאאסור.

דףמאע"א

ז(בא"ד ,שם .בתלמידי רבינו יונה תירצו בשם ר"י ,דאפילו תימא

א(תוס'ד"האמררבה,בתוה"ד ,ועודקשההאדקאמראבלשלכרכים

דישראל ביטלה ,מבוטלת היא מן התורה ,אלא דחכמים גזרו בה

ד"הלנויעבדילהומשמעהתםוכו'.כתבהלחםסתרים ,דלגירסאדידן

כדאמרינןלקמן )מב,(.דדילמאמגבהלהוהדרמבטלה,ומספקלאחשו

ניחא,דגרסינן"אבלבשלכרכיםדבריהכלמותריןמאיטעמאלנויעבדי

לומרדישראלביטלה.

להו" ,וקאי "דברי הכל" אמותרין ,ולא א"לנוי עבדי להו" .וכן כתב

ח(בא"ד ,והיטב יש לידע שברים של צלמים מדלא נקטי מידי בידייהו

התוספותשאנץ.

ואסורין לר"מ וכו' .הקשה המהרש"א ,הא כתבו התוס' לעיל )מ (:ד"ה

ב(בא"ד ,לכך נראה וכו' ,ורבנן שרו בכל מקום וכו' .כתבו התוספות

ובאנדרטי,דהךסיפאדתבניתידאתיאאפילוכרבנן.ותירץ,דנקטירבי

הרא"ש והמהרש"א ,דלפי זה ,הוי מצי למיפרך ,דהוי ליה למיתני

מאירמשוםתירוץהגמ',דאינקטשבריעבודתכוכביםהואאמינאדוקא

"וחכמים אומרים אינו נעבד" ,כדכתב רש"י לעיל )מ (:ד"ה מ"ט דרבנן.

תבניתוכו',ליכאאלאלרבימאירובכרכים,אבללרבנןבכפרים,צלמים

וכתב המהרש"א ,דאפשר דהיינו הך דפריך "דכפרים ודאי למפלחינהו

נמיעבודתכוכביםהן,דהאודאילמיפלחינהועבדילהו.

עבדי",מדלאפליגירבנןבהא.

ט(בא"ד,שם.הקשההלחםסתרים,האתינחתבניתיד,מדלאנקטמידי

ג(גמ' ,תנא אפילו צרור אפילו קיסם וכו' .כתבו בתוספות ר"י מבירינא,

בידו,אבלתבניתרגלהיאךישלידעשהיאשלצלם.

דתנא קמא סבר ,דכיון שנתנו בידו צרור או קיסם ,לבזותו בעלמא הוא
דעבדילה.ומכלמקוםמספקאלרבאשיאפילולרבןשמעוןבןגמליאל,

דףמאע"ב

אםצואההוילבזותואולא.

י(תוס' ד"ה בעומדין ,בתוה"ד ,לכך נראה לר"ת וכו' .כתב בחידושי

ד(תוס' ד"ה אמר שמואל ואפילו שברי עבודת כוכבים מותרין ,נראה

הריטב"א ,דלדינא שני הפירושין אמת .וכן כתב האור זרוע ,דאף רבינו

לר"יכישמואלשסוברשבריעבודתכוכביםמותריןאיתליהנמיעבודת

תםלאקשהליהעלרש"יכיאםאלישנא.

כוכבים שנשתברה מאליה מותרת .אבל הרי"ף )יח .מדפי הרי"ף( פסק

יא(גמ' ,רבי יוחנן אמר אסורה דהא לא בטלה רשב"ל אמר מותרת

כשמואלוכר'יוחנןדנשתברהמאיליהאסורא.והוכיחבחידושיהרמב"ן

מסתמא בטולי מבטל לה וכו' .כתב בחידושי הרמב"ן )לקמן מב ,(.דרבי

מדבריו דלא פליגי .וביאר ,דאפילו אי עבודה זרה שנשברה מאליה

יוחנן סבר דאינה בטילה שמא יחזור ויתיכנה ויעשנה אחרת ,וכן הביא

אסורה,מוצאשבריעבודהזרהמותר,דאמרינןדגוימיזהרזהירבעבודה

מהירושלמי )פ"ג ה"ב( .או שיעבוד לשבריה .וריש לקיש סבירא ליה

זרה ומינטר לה עד דרתח עלה ומיתבר לה ,ובחידושי הריטב"א הוסיף,

שמבטלה.ולאחיישינןבסתמאשיחזורויעשנהאחרת.אמנםהחזוןאיש

דמילתא דלא שכיחא היא שתשבר מאליה .וכן כתב רש"י לקמן )מט(:

)סימן סא ,ט( ביאר ,דלכולי עלמא אין עיקר עבודתן לשברים ,אלא

ד"הלא].וצריךלומרכמושכתבותוס'להלן,דלאתלינןדישראלשברה,

דעדייןהםנוהגיםבהכבוד,כיוןשלשעברהיתהשלמה,ורבייוחנןסבר

דאם כן לא היה מניחה שם אלא היה מבערה לגמרי מן העולם[ .ועיין

דכבודזההויכקבלתאלהות,ורישלקישסבר,דכיוןדכלהכבודמחמת

באותהבאה.

מהשהיתהבעבר,איןכאןקבלתאלהות.ועייןעודבאותהבאה.

ה(בא"ד ,שם .הקשו המהר"י בן לב והמשנה למלך )פ"ז מעכו"ם ה"ז(,

יב(גמ',שם.המשנהלמלך)פ"חמעבודהזרההי"א(מסתפקבסברתרבי

מנאלהולתוס'דשמואלסביראליהכרישלקישדעבודהזרהשנשתברה

יוחנן,איאוסרהבודאי,דבודאיאינומבטלה,אודאוסרמספק.ודנפקא

מאליהמותרת,האאפשרלומרדאסורה,ואפילוהכישבריעבודה זרה

מינה לרבי מאיר בצלמים שנשתברו מאליהן ,דאי טעמא דרבי יוחנן

מותרים,משוםדתלינןדגוישברה,כסברתםלהלן,דאילושברםישראל

משום ספיקא ,מותרין דהוי ספק ספיקא .ותמה עליו הגרע"א )בגליון

לאהיהמניחהשםאלאהיהמבערםמןהעולם.וכשיטתהרי"ףשהובא

הרמב"ם שם( ,דהדברים מפורשים בר"ן )יח .מדפי הרי"ף( ,דכתב

באותהקודמת.והניחובצריךעיון.

דמותריןבכהאיגוונא.ועייןעודמהשכתבנולקמן )מב.אותיג(.ובמגיה

ו(בא"ד ,דטפי שכיח שבירת עובד כוכבים או נשתברה מאליה

למשנהלמלך כתב,דברש"ידמעילה)יד(.ד"הדלאביטלה,משמעדהוי

מששיברהישראל.הקשההמשנהלמלך )פ"זמעכו"םה"ז(,דתיפוקליה

ספק ,ומהשגות הראב"ד )פ"ז מעבודה זרה הי"ב( הוכיח ,דלרבי יוחנן

דרובשבירותיההווביטול,משוםדאיכאתריצדדילהקל,דהיינושברה

אסורבודאי.

גויאונשתברה.ותירץ,דמתניתיןאתיאכרבימאיר,וכמושכתבוהתוס'

יג(רש"י ד"ה ומקשי' ,ולרבי יוחנן דקאמר הכא מודה ר"מ וכו'.

~ה~
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המהרש"א גורס,ולרבייוחנןדמותיבמודהדלר"מוכו'.וביאר,דאףדר'

דעבדלהומירוחבשדהבעילעשרבלאראייתפניהבית[.

יוחנן לא מוקי סתמא כרבי מאיר ,מכל מקום מודה דהא דשברי צלמין
מותריןכרבימאירנמיאתיא.

דףמבע"א

יד(גמ' ,והתניא חבר שמת וכו' .כתב התוספות הרא"ש )פסחים ט .נדה

א(גמ',מציק.פירשרש"יד"המציק,גבראאלמא.ותוס'ד"השלמציק

טו ,(:דלמאי דלא ידע טעמא דחזקת חבר ,נקט "חבר שמת וכו'" ,משום

כתבו ,דבתוספתא גרס מוסק ,ופירשו דהיינו מוסק בזיתים .וכתבו תוס'

דדוקאדכהאיגוונאהויספקהרגיל,דדרךחברשמתאושהולךלמדינת

ר"י מבירינא )הכא( והמהר"ם חלאוה )פסחים ט ,(.דלפירוש רש"י קשה,

היםלהודיעלבניביתואםהניחדברשאינומתוקן].ובעינןספקהרגיל,

מה לנו ולרשעתו של אותו האיש ,מה שאין כן לגירסא מוסק ,קרי ליה

כמושכתבותוס'ד"הואין[.עודכתב,דלעולםאףבעםהארץהויספק

הכיעלשםאומנותו.

הרגיל,דרובעמיהארץמעשריןהן,והאדנקטחבר,משוםדבהאיגוונא

ב(גמ',ובאכהןוהציץ.פירשרש"יד"הכהן,דהיהחכםומורההוראה.

אפילוהןבנייומןמותרין.

אבל התוס' ד"ה ובא כהן כתבו,דהיה שוטה ,דאסור ליטמאות לנפלים.

טו(תוס'ד"החזקהעלחבר,בירושלמיקאמרתפתרשמתבתוךהיישוב.

וכןכתברש"ינדה)טו(:ד"האם,דהיהעםהארץאוקטן.וכתבהערוך

כתבבהגהותהיעב"ץ,דהיינולשינויאקמאאבללשינויאדספקוספקלא

לנר )נדה שם( ליישב פירוש רש"י הכא ,דיש לומר דהיה הנפל קרובו

בעינן לה] .אמנם לכאורה אף לשינויא דספק וספק בעינן להא דקתני

שמצווהלהטמאלו,וסברדכלולוחדשיו,ועייןעודאותד.

דוקאחברשמת,וכדפירשורש"יד"הדעבדותוס'ד"הומכניסה,דבלאו

ג(תוס' ד"ה ובא כהן ,בתוה"ד ,דאפילו לקרובים אינו מטמא וכו' .ביאר

הכי חיישינן לאיסור דרבנן ,דאסור לאכול קבע אף אם עבד כדרבי

המהר"ם ,דכוונתם ,דאפילו אי נימא דהנפל לא היה של השפחה אלא

אושעיא)ש.א.[(.

של גבירתה ,והיה כהן זה קרוב לנפל ,אפילו הכי אסור להטמאות

טז(גמ',אפשרדעבדכדר'אושעיאדאמרמעריםאדםעלתבואתווכו'.

לנפלים.ועייןעודאותה.

הקשה המהר"ם חלאוה )פסחים ט ,(.כיון דהוי חבר ,היאך יערים על

ד(בא"ד ,שם.הוסיפו התוס'בפסחים )ט (.ד"הבשפחתוובנדה)טו(:ד"ה

תבואתו להפקיעה ממעשרות ,הא אמרינן בברכות )לה ,(:דדורות

ובא,דאסורליטמאותאלאלצורךהמתלקוברוולהביאארוןותכריכין.

האחרונים אינם כדורות הראשונים ,דמכניסין פירותיהן דרך גגות

אבלהרמב"ןבתורתהאדם)סוףעניןהכהנים(דייקמלשוןאבלרבתי)ד',

וקרפיפות כדי לפוטרן ממעשר .ותירץ ,דהתם שאני דאיירי בפירות

י-יא( ,שהכהן מטמא לקרובו גם שלא לצורך .והובא ברא"ש )הלכות

דגונים ומפקיען לגמרי ,אבל הכא במוץ דאכתי לא אדגן ,ומצי

טומאהסימןז'(בליחולק.

לאיתויינהו לידי חיוב אי ימרחם ,אין כאן הפקעה ,אלא דהשתא חייש

ה(תוס'ד"הלידע ,ושפחהמטמאהבלידה.אבלתוס'בפסחים)ט(.ד"ה

לבני ביתו דלמא אתו בה לידי תקלה .והתוספות רי"ד )שם( כתב,

בשפחתו כתבו ,דמהכא אין להוכיח כן ,דשמא של גבירתה היה .ועיין

דבדורותהאחרוניםגםהחבריםהיומפקיעיםמידימעשר,כיוןדכונתם

עוד בתוס' ד"ה ובא כהן ,ומה שכתבנו שם באות ג .אבל התוספות

שלאיבואובהםלידיתקלה.

הרא"ש )פסחים ט.ונדה טו(:כתב,דלאמסתברלומרכן,דאםכןאמאי

יז(]גמ',שם .יסודהאיסורלהעריםכדילהפטרממצוותאיתאבקידושין

הזכירהשפחה.והמהר"םחלאוה )פסחים שם(הכריחשולדשפחההיה,

)לג,(.יכוליעציםעיניווכו')שלאיראהמישצריךלעמודבפניו(,תלמוד

דאיאמרתשהגבירההפילהוהשפחהנטלתווהפילתולבור,אםכןכבר

לומר "ויראת" ,וביאר הנחלת צבי )יור"ד רמ ,ז( ,דאף דאינו עובר על

ראתהאםהואולדאורוח,ואיךאמרינןלהלןדהיהספקולדספקרוח.

מצותקימה,אכתיעוברעלויראתכיוןשמבטלהמצוה.וכןכתבבביאור

ו(תוס' ד"ה מפני ,איבעיתאימא הבור רה"ר וכו' .כתבו התוס' בפסחים

הלכה)סימןקכחסעיףדד"האינם(לעניןכהניםשרוציםלהפטרממצות

)ט (:ד"הספקונדה )טו (:ד"הספק,דליכאלאוקמיברשותהרבים,דאם

ברכת כהנים ,שמותר להם לצאת מבית הכנסת ,דוקא אם הדבר קשה

כן אפילו בספיקא אחת]ספק נפל[  טהור ,ולא בעינן לטהר מטעם

עליהם מחמת חולשה ,דבלאו הכי יעברו על "ויראת" .וכעין זה מצינו

שחולדא וברדלס מצויין שם .וכתב המהרש"א )הכא( דתוס' דידן סברי,

בתוס' ברכות )לז (:ד"ה אמר רבא ,דהיה רגיל רבינו דוד ללבן פירורין

דצריךלומר,שחולדהוברדלסגררוהו,מפנינפליםשהיומטיליןבוכבר.

במיםכדילאכלןבלאברכתהמזון,שלאיאחרלמסורהשיעורלבחורים.

והוסיף,דאףדאייריבנבדקהבורכמושכתבוהתוס'ד"השהטילה,היינו

)ש.א.[(.

משום דתלינן בגרירת חולדה .ובחידושי רבינו דוד )פסחים שם( ביאר,

יח(]רש"י ד"ה דעבד ,בסוה"ד ,אבל אי הוי חזינן ליה דמרחינהו קודם

דאיןלהקשותדאיאייריברשותהרבים,מאימקשינן"דאיןספקמוציא

שראופניהביתוכו',לאנפקיתומידיודאיעדדמעשרינהוקמן.שיטת

מידיודאי".משוםדאיאיןספקמוציאמידיודאי,לאמהניספקטומאה

רש"י להלן ד"ה ומכניסה ,דאפילו אי מירחו בשדה בעינן שיכניס דרך

ברשות הרבים לטהרו .וכן כתב המהר"ם )הכא( ,דאי אין ספק מוציא

הפתח ,אם כן לכאורה כוונת רש"י דחזינן דמרחינהו קודם שראו

מידי ודאי ,לא מקרי ספק טומאה ,אלא ודאי טומאה .וכן מבואר

שהכניסם לביתו דרך הפתח .אמנם בחידושי הריטב"א כתב ,דכל היכא

במהרש"א )נדה שם( .אמנם התוספות הרא"ש )נדה שם( כתב ,דליכא
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לאוקמיברשותהרביםדאםכןמאיפריך.וכןכתבהערוךלנר)נדהשם(

יא(רש"י ד"ה כדרבא ,דלמא מגבה לה לכולה מרקוליס וכו' .כתב

בדעת תוס' שם ,ודלא כמהרש"א .והקהילות יעקב )סימן טו ,י( כתב

התוספות רי"ד ,דאין נראה לפרש כן ,דהיכי מצי מגבה לכל המרקוליס

בשיטת תוס' הכא ,דאזלי לשיטתם לעיל )לז (:ד"ה הא הלכתא ,דהא

קודם שיסתרנו .ועוד ,שהאבנים אינם מחוברות זה בזה ,והיאך יגביהנו

דספקטומאהברשותהרביםטהור,הוימדין"חזקתטהרה"והכאליכא

יחד בשלימות .ולכך פירש ,דקני לה על ידי שיקנה מקומה בחזקה .עוד

חזקתטהרה.אבלבתוספותר"ימבירינא כתב,דאיכאהכאחזקתטהרה

תירץ,דאףדלאברמיגבההוא,לאפלוגרבנן.

לגבראואיהויאייריברשותהרבים,לאהוימקשידאיןספקמוציאמידי

יב(תוס'ד"הכדרבא ,צ"עבכלהניודקארילהמאיקארילהוכו'.כתבו

ודאי.

תוס' בשבת )מג (.ד"ה כופה ,שהמקשן רוצה לברר שמא יש לתרץ בכל

ז(גמ' ,וישראל אינו מבטל וכו' ,אמאי תהוי כעבודת כוכבים שנשתברה

מקום ומקום שינויי שפיר טפי .והחכמת מנוח )בבא מציעא כא (:כתב,

מאליה .ביאר בחידושי הרמב"ן ,דלריש לקיש ,עבודה זרה ששברה

דהמקשן בא להראות לתרצן ,שדוחק זה צריך לסובלו בהרבה משניות.

ישראלמותרת,אףעלפישלא ידעהגויבשבירתה.אבלבשםהראב"ד

ובהגהותהיעב"ץכתב,דדרךהתלמודלהגדילתורהולהאדירה.

כתב,דלרישלקישבעינןשהגויידעבשבירתה.והקשהעליוהרמב"ן,אם

יג(תוס' ד"ה ספק ,בתוה"ד ,וא"ת בספק נעבד נמי תקשי סיפא ישראל

כןמאימקשינןהכא,האאינוביטולעדשיראההגויבשבירתה.

ודאי חתכו אסור וכו' .ביאר הרש"ש ,דאיכא ספק ספיקא ,שמא לא

ח(רש"יד"האלא,בסוה"ד,דכלדברהפקרכגוןמציאהנקניתבהגבהה.

עבדוםושמאיבטלנהכשימצאנהחתוכה,כדמסקילקמן.

שיטת הב"ח )או"ח תקפו סק"ה( כפשטות דברי רש"י הכא ,דדוקא
בעבודהזרהשלהפקר,אםזכהבהישראל,הויעבודהזרהשלישראל,

דףמבע"ב

אבל אם יש בעלים ,אף שנתכוין לזכות בה לא קנאה ,והוי עבודה זרה

יד(גמ',כגוןדאייתיעציםמעלמא.כתבהביתיוסף )יור"דקמ"בסק"ח(,

של עכו"ם .אבל המגן אברהם )שם סק"ה ,צויין בגליון הש"ס( כתב

דנראה מהרמב"ם )פ"ז מעכו"ם הי"ב( ,דגם בדלא ידע להדיא דאתי

דאפילו עבודה זרה של גוי ,שהגביהה ישראל הויא עבודה זרה של

מעלמאשרי,דהכיהואסתמאדמילתא.אמנםדעתהראב"ד,דבעילידע

ישראל,כיוןדהישראלחייבבאחריותו.וכתב,דכןאיתאבסוגיין.וביאר

דאתימעלמא.

המחציתהשקל)שם(,דמשמעכן,מדלאאמררבאבפירוש"הכאבמאי

טו(רש"י ד"ה בביצים ,שצריכין לאילן וגזור בהו רבנן כעל אילן עצמו.

עסקינן בעבודה זרה של הפקר" .והוסיף ,דלפי זה צריך לומר ,דכוונת

ביאר הב"ח )יור"ד קמב סק"ח( ,דחיישינן דאי שרית לאתהנוי מינייהו,

רש"י,דכיוןד"הפקר"נקנהבהגבההקניןגמור,היכאדאיתליהבעלים,

אתאלאיתהנויימאילןגופיה.

נהידלאקניקניןגמור,מכלמקוםקונהאותולעניןלהתחייבבאונסין.

טז(מתני' ועליהם צורת חמה צורת לבנה .כתב הרמב"ם בפירוש

ט(רש"יד"המותרת,שהריביטלוהעובדכוכביםשסתרלגל.כתבהחזון

המשניות ,דאיןביאורושמצאעיגולואמרזוהשמש,אוקשתשלעיגול

יחזקאל)פ"זה"ו(,דלאודוקאמשוםדסתרלגל,אלאכלאבןואבןשנוטל

ואומר זו הירח ,אלא שמצא צורה שמייחסים אותה העובדי כוכבים

כדילחפותבהםדרכים,הויביטול],וכדמוכחמרש"ילהלןד"הכדרבא,

לשמשולירח,ומייחסיםצורתהשמשלצורתמלךעםכתריושבבעגלה.

שכתב דחיישינן דלמא מגבה לכולא מרקוליס ,דאי יגביה אבן אבן הוי

אבלבידהחזקה )פ"זמעבודתכוכביםה"ח(כתבבסתמא,המוצאכלים

ביטול[ .והוסיף ,דבנטילת אבנים לחפות בהם דרכים ,הוי ביטול לכל

ועליהם צורת חמה או לבנה אסורין ,וכתב בספר הבתים )הובא בריש

המרקוליס ,דומיא דשיפה עבודת כוכבים לצורכו ,שהיא ושיפוייה

ספר מעשה רקח,חידושיםעלהרמב"םכת"י,ג,(.דאפשרדחזרבוממה

מותרים.ולפיזה,האדקתני"וחיפהבהםדרכיםוכו'",לאודוקא,ואמנם

שכתבבפירושו.אבלהשל"ה )שערהאותיות,קדושהכא(והש"ך )יור"ד

בתוספתא )שם( ליתא לתיבות אלו .אבל ברמב"ם )פ"ח מעכו"ם הי"ב(

קמא סק"ח( כתבו ,דהרמב"ם ביד החזקה לא איירי בדין משנתינו ,אלא

כתבלהדיא,דצריךלחפותבהןדרכים.וכןכתבהמאירי.וביאר,דהואיל

באיסורלאתעשווגו',כדקתנילקמן )מג.(:וכתבוהמהר"םוהש"ך)יור"ד

ולאחר שחיפה הדרכים אין הדבר מזומן להחזירם הוי ביטול .ולקמן

קמאסק"ח(,דלכךכיווןרש"יד"הצורתחמה,שכתב"מזלחמה".

)מט(:כתב,דאףשהתרנושבריעבודהזרה,היינודוקאעבודהזרהשאין

יז(מתני' ,יוליכם לים המלח .ביארו רבינו יהונתן מלוניל והנמוקי יוסף,

דרכהלהשתבר,אבלמרקוליסשהיאמדבריםמפורדיםאיןפזורןנקרא

דביםהמלחאיןידאדםשולטת,אבלבשארנהרותשדרךספינותלילך

שבר.

שם ,חיישינן שמא ימצאם אדם ויהנה ממנו .וכן פירש רש"י בפסחים

י(גמ',הכאנמיכדרבא .הקשה התוספותר"ימבירינא,מהיאמראביי.

)כח(.ד"היםהמלח,גביביעורחמץ.אבלהט"ז )או"חתמהסק"א(כתב

וכתב ,דשמא יש לומר ,דאביי נמי סבירא ליה טעמיה דרבא ,וטעמא

בדעת הרמב"ם )פ"ג מחמץ ומצה הי"א ,לגבי ביעור חמץ( ,דהחילוק בין

דלעיללאאמרכרבא,משוםדמהאליכאלמשמעמינה.אבלתוס'לקמן

ים המלח לשאר ימים ,דמי ים המלח חדים ומחתך החמץ במהרה ,מה

)מד (.ד"ה כאן כתבו ,דלאביי ,ישראל מבטל עבודת כוכבים של עובד

שאיןכןשארימים.

כוכבים.

יח(תוס'ד"היוליכם,בתוה"ד ,ולפיפירושולאדקדהאאוקירבימאיר
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דאסרדוקאבאנדרטיוכו'.והר"ן )יח.מדפיהרי"ף(כתבדרש"י,נקיטלה

דהעבודה זרה ראויה להתבטל ,ויש מצוה בביטולה .עוד כתב ,דכיון

לפום אוקימתא קמייתא דלעיל )מ ,(:דגזר רבי מאיר כל הצלמים אטו

שרואה הנכרי שאין העבודת כוכבים מצילתו מן הישראל ,הרי הוא

מקומו ,אבל לאוקימתא דרב יהודה אמר שמואל דמוקי לה באנדרטי

מבטלהברצון.

ובעומדין על פתח מדינה ,לא פליגי רבי מאיר ורבנן אי גזרינן שאר

ז(גמ' ,כדתניא לא יעשה אדם תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם וכו'.

מקומות אטו אותו מקום ,כמו שכתב הר"ן לעיל )שם יז :מדפי הרי"ף(,

הרמב"ם )פ"ז מבית הבחירה ה"י( מייתי להאי דינא בהלכות מורא

אלאפליגיבאותומקוםעצמו,איחיישינןלמיעוטאנשיםשבאותומקום

מקדש ,וכתב הרדב"ז ,דאיסור זה ,מכלל מורא המקדש ,שלא ישתמש

שמקבל לה באלוה .ולפי זה אתיא מתניתין אפילו כרבי מאיר ,וכמו

בשרביטושלמלך.וכןדייקבמנחתחינוך )מצוהלט,א(מהרמב"ם)שם(,

שכתבוהתוס'.

וביאר,דאףדאמרינןהכא,דטעםהאיסורמשום"לא תעשוןאתי",היינו

יט(גמ' ,ורמינהי השוחט וכו' .כתב רש"י ד"ה שלשול ,בתוה"ד ,אלמא

להוהאמינא,דמוכחכןמכחהקושיאעלרבןגמליאלמהאד"לאתעשון

אורחייהולמיפלחינהו,ומסתמאנמינגזורדלמאפלחינהו.וביארהלחם

אתי",אבללמסקנאמדרישעלמשמשיןשבמדורעליוןותחתון.והוסיף,

סתרים בדוחק ,דקשיא לרש"י מאי פריך מהתם ,שאני התם דשמעיניה

דהרמב"ם דקדק כן מהברייתות ,דבברייתא הראשונה דלא יעשה בית

בפירוש דאמר דשוחט לשם הר ונהר ,ותירץ ,דמוכח דאורחייהו

וכו' ,לא מוזכר בברייתא לאו ד"לא תעשון" ,אבל בברייתות האחרות

למיפלחינהוובעינןלמיגזר.

קתני "לא תעשון" וכו' .וכן הוכיח המנחת חינוך )רנד ,ח( מהחינוך )שם

כ(רש"יד"הלשםהרים ,לשרהממונהעלההרים.כןאיתאבחולין )מ,(.

ושם(.וכןכתבהחשקשלמהבמשמעותהרי"ף)יח:מדפיהרי"ף(והרא"ש

ופירש רש"י )שם( ד"ה דאמר ,דכיון דהר אינו נעשה עבודת כוכבים

)סימן ה( .אבל בשם השאילתות )נז( הביא דגרס ,תנו רבנן "לא תעשון

כדאמרינןלקמן)מה,(.הלכךלשמןלאמיקריזבחימתים.

אתי",לאיעשהאדםביתוכו'.וכןכתבהמאירי,וכןכתבהחשקשלמה
בדעת תוס' לקמן )עמוד ב'( ד"ה לא אסרה ,שכתבו דכל תירוצים של

דףמגע"א

אבייאמת.

א(תוס'ד"הרשב"םגריססראפס ,כלומראמרולווכו'.כתבהמהר"ם,

ח(גמ' ,שם .כתב בספר חסידים )תתקלו( ,דאסור להשתמש להדיוט

דלהאיפירושאלאיתיישבהאדקאמרבגמ',שסרוהפיסאתכלהעולם,

בבטויים שנכתבו כלפי הבורא יתב"ש ,כגון "יהי כבוד ה' לעולם"" ,יהי

דמשמעשפירושושלאפסהולשוןפיוס.וכתב ,דאפשרשהרשב"םלא

אדוני לעולם" ,כדאמרינן הכא שלא יעשה אדם אולם וכו'] .עיין
ִ
כבוד

גריסליהבגמ',וגרס"סראפסעלשםיוסףוהואדנקיטוכו'".

באותהקודמת[.אמנםבתשובותמהר"יאלגאזי )סימןטוונדפסגםבסוף

ב(גמ',פירשרשב"אכלשישלוציציןביןפרקיומחוירביאסיביןפרקי

שו"תהסבאקדישא ח"גסימןב(כתבו,דלחכמיישראלמותרלכתובכן,

צואר .האגודה גרס ,רשב"ג אומר כל שיש לו ציצין בין פרקיו ,רשב"א

דהשוההקדושברוךהואכבודםלכבודו.

אומר בין פרקי צואריו ,והלכה כרשב"א] .אבל לגירסתינו רבי אסי לא

ט(גמ',שם.כתבהמאירי,דהואהדיןבכלכליהמקדש,וכןמדויקמלשון

פליגעלרשב"א,דהאאמוראהוא,וכדמוכחנמיבתוס'ד"ההלכה[.

תוס'יומאהמובאבאותיא.אבלהמנחתחינוך)רנד,יג(כתב,דלאנאסר

ג(גמ' ,הלכה כר"ש בןאלעזר .פירשו התוס' ד"ה הלכה בשםהרשב"ם,

אלא דוקא באותן כלים דנתפרשה צורתן ,והתורה הקפידה על צורתן,

דהלכה כר"ש בן אלעזר אפילואי משכחת תנא דפליג .וביאר המהר"ם,

אבלשארכליםשרי.אבלכעיןמזבחהפנימיכתבדודאיאסור,וכןקתני

דהוקשה לו הלכה מכלל דפליגי ,והא ליכא מאן דפליג עליה .והמשנה

במכילתא )שמות כ ,כ( .אמנם המשך חכמה )שמות שם( כתב ,דבמזבח

למלך )פ"זמעכו"םה"ח(תמהעליו,דבכמהדוכתיפריךתלמודאהלכה

ליכא להאי איסורא ,מדלא קתני ליה הכא .וכתב ,דאולי הוא  מה

מכלל דפליגי ,ומוכח דלא אמרינן הלכה במקום דלא מצינו חולק.

שמצינושבניעברהירדןעשומזבחגדוללמראה,כדכתיבביהושע )כב,

והמצפהאיתןכתב,דעלכרחךצריךלומר,דהכאהוהקיםליהלר'חמא

כט(ראואתתבניתמזבחה'אשרעשווגו',ונראהדפנחסהסכיםעמהם,

ברבי חנינא דאיכא תנא דפליג על ר' שמעון בן אלעזר ,אף שאינו שנוי

וכתב,דטעמאדמילתא,אומפנישגםבמתיחידטעוןמזבח)עייןזבחים

במשנהובברייתא,ולכךהוצרךלפסוקכמותו.

קח ,(.או משום דבני נח נצטוו בכך על ידי נח שבנה מזבח ,או משום

ד(גמ' ,וש"מ וכו' ושאינו יודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה אינו

דלביתהמטבחייםדמי)עייןזבחיםפח.(.

מבטל .כתב האור החיים )בראשית לה ,ב( ,דכמו דאין קטן יכול לבטל,

י(גמ' ,שם .כתב הקומץ המנחה )על המנחת חינוך צה ,ט( ,דאפשר,

הואהדיןאשה.

דהארון עם הכפורת הוי כלי אחד ,ואי יעשה הארון בלא כפורת ,לא

ה(גמ',וש"מעובדכוכביםמבטלבעלכורחו.כתבהמרדכי)תתלח(בשם

יעבור באיסור זה] .אמנם עיין בסוכה )ה (:דמשמע ,דהכפורת הוי כלי

האביהעזרי,דבכהאיגוונאלאבטלעדשיעשהמעשהבגופה,כיוןדהוי

בפניעצמו[.

בעלכרחו.

יא(רש"י ד"ה בית תבנית היכל ,בארכו ורחבו כו' .וכן כתבו תוס' יומא

ו(גמ' ,שם .כתב העונג יום טוב )קמז( דמועיל ביטול באונס משום

)נד (:ד"ה כרובים) ,המתחיל בעמוד א'( .והוכיחו כן ,דאי לאו הכי ,לא
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יוכל שום אדם לעשות בית ושלחן וכלים ,לפי שהיו במקדש ,ואם כן

טז(בא"ד,שם.כתבהט"ז )יור"דקמאסק"ז(,דאיןלתרץדבפניאדםאין

בודאי לא אסרה תורה אלא כמותן ממש .עוד כתבו ,דכיון דאפשר

איסור אלא אם כן עשהו בצורה שלמה בכל אבריה ]ואמנם כן דעת

לעשות כמותן ,מסתמא לא אסרה אלא כיוצא בהן ,אבל משמשין

הרא"ש)סימןה(דצורתהראשבלאגוףשלםמותר[,אבלבארבעהפנים

שברקיעשאיאפשרלעשותכמותן,אסרהתורהלעשותדוגמתן,אףעל

אסור אפילו בצורת פנים לחוד ,דמקושיית הגמרא "אלא מעתה פרצוף

פישאיןעושהכמדתארכוורחבו.

אדםלחודיהתשתרי",משמע,דדינםשוה,ובהכרחדכלהאיסורבדמות

יב(תוס' ד"ה אכסדרה ,שהאולם היה פרוץ במלואו לרוח מזרחית וכו'.

ד' פנים ,הם בשלימותן בכל הגוף במדור השכינה .אבל המהרי"ט )ח"ב

כתבותוס'בראשהשנה)כד(.ד"האכסדרה,דהאדקתניאכסדרהתבנית

יור"דסימןל"ה,הובאבגליוןמהרש"אשםסעיףז(הוכיחמקושייתתוס',

אולם ,היינו לפי שהיתה פתחו גדולה קרי ליה אכסדרה ,אף שלא היה

דפרצוףראששלאדםלחודיהאסיר,דהאבד'פניםלאהיהצורתאדם

במלואה ,דהוי ליה גיפופי ט"ו אמה מכאן וט"ו אמה מכאן .וכן כתב

שלם ,שהרי להם כנפים וכף רגליהם ככף רגל עגל ,ומוכח דבתרוייהו

התוספות הרא"ש הכא ,אלא דכתב ,דהיה מ' אמה מכל צד] ,וכן תמה

אסורבצורתהפניםגרידא.

הרש"ש שם,עלתוס'שם[.ובביאורדבריהםשםכתבבשו"תחכםצבי

יז(בסוה"ד ,ומיהו אותם צורות אדם שצובעים בסדינים בצבעים וכן

)סימןס(,דבאמתכשאסרולעשותאכסדרהתבניתאולםאינואסוראלא

ברקמה מותרין כיון דאין להם פרצוף שלם אלא חצי פרצוף .מבואר

אם עשוי כתבנית אולם ממש .והא דקרי ליה אכסדרה ,אף דסתם

בתוס' שפרצוף שלם אסור לצייר .וכן שיטת הראב"ד )בהשגות על

אכסדרהשבש"סאינואלאג'מחיצות,לפישהיתהפתחוגדולהקריליה

הרמב"ם פ"ג מעבודה זרה ה"י( ,דדוקא צורה שוקעת מותר ,אבל שוה

אכסדרה .אבל בשו"ת מהרי"ק )שורש עה( הבין ,דכוונת תוס' ,דכיון

בשוה הוי כבולטת .וכן שיטת הריטב"א )עמוד ב'( .אבל הרמב"ם )שם(

דפתחוהיהרחבמאד,היהניכרתכאילואיןלואלאג'מחיצות,והוכיח

מתיר גם בשוה בשוה .וכן שיטת תוס' ביומא )נד (.ד"ה כרובים .ועיין

מזה,דבמראיתהעיןתליאמילתא.ולפיזהכתב,דמנורהבתשבעקנין

באותהבאה.

לא יעשה ,אף שמשנה בגבהה ממנורה שבמקדש ,דאכתי דומה לשל
מקדש.והוסיף,דאףדכתב רש"יבד"הבית,דבעינןשיהיהכארכוורחבו

דףמגע"ב

ממש,ישלומרדשאניביתדאילאעבידממשדוגמתמקדשלאמינכר

יח(גמ',לאתעשוןאתילאתעשוןאותי .ביארהר"ן )יח:מדפיהרי"ף(,

כולי האי שיהיה תבנית מקדש .והוסיף ,דאף אי נימא דרש"י פליג על

דהיינו דמות שאני מתראה בו לנביאים .וכן ביאר בחידושי הריטב"א

תוס' ,ולית ליה האי דיוקא דאכסדרה ]ועיין אות יא שהבאנו שכדברי

)ראש השנה כד .(:והוסיף ,דכן כתיב ביחזקאל )א ,כו(" ,דמות כמראה

רש"יכתבותוס'ביומא[,מכלמקוםמנורהשאני,דלאכתיבבהשיעורא

אדם עליו מלמעלה".ורש"י עלהרי"ף )שם( ד"ה אתי ביאר ,דכתיב "כי

בקרא.

בצלם אלוקים וגו'" .וכן כתב החינוך )לט( ,ד"לא תעשון" דמיון אותה

יג(בא"ד,שם .כתבהחשקשלמה,דאףעלפידבביתשנילאהיהפרוץ

צורה ,דהיינו גוף אדם שכתבתי עליה בתורתי "נעשה אדם בצלמנו".

במלואו,כדתנןבמדות)פ"דמשנהז(,וכמושהבאנובאותהקודמתבשם

ורבינויהונתןביאר,ד"אותי"קאיעלמשהרבינו,דאמרלאתעשוןאותי.

תוס' בראש השנה ,אפשר לומר ,דבבית ראשון היה פרוץ כולו ,דלא

והר"יאלמנדריכתב,שישמפרשים,לאתעשוןאתי,לאתכוונובלבבכם

מצינובקראדהיהלוד'מחיצות,וזהכוונתתוס'הכא,אבלתוס'בראש

שישלידמותותעשוכמוה.

השנהסברי,דאינואסורלעשותרקכמואולםשלביתשניכיוןשנשתנה

יט(גמ',כוכביםומזלות .שיטתהט"ז )יור"דקמאסקי"ג(,דאסורלעשות

צורתההיכל.וכתב,דנסתפקבזהבשו"תביתאפרים)סימןי(.

אפילו אחד מן המזלות .אבל הש"ך )שם סק"ל( כתב ,על פי מה שכתב

יד(גמ',שפודיןשלברזלהיווחופיןבבעץ .ביארהתוספותרי"ד,דבעץ

הרשב"א) ,שו"ת ח"א ,קסז( ,דמותר לעשות דמות אריה ,אף דהוא מזל

כשמכההמראיתו,דומהלשלעץ,ולכןטעודהוישלעץ.

חודש אב ,דכל האיסור אינו אלא לעשות כל הי"ב מזלות ביחד .וכן

טו(תוס'ד"הלאתעשון,בתוה"ד,וא"תכיוןדפרצוףאדםלחודיהאסור

הוכיח המנחת חינוך )לט ,ה( ,דאם לא כן יהיה אסור לעשות מאזניים

אמאי איצטריך לאסור דמות ארבעה פנים וכו' .הר"ן )יט .מדפי הרי"ף(

שהוא מהמזלות ,ומקרא מלא דמותר לעשות מאזנים כדכתיב "מאזני

וחידושיהריטב"א תירצו,דסלקאדעתין,דאףדצורתאדםאסירא,דמות

צדקיהיהלכם".

ארבעה פנים בהדי הדדי שרי ,דלאו צורת אדם היא .וכן תירצו תוס'

כ(תוס'ד"השאני,בתוה"ד,ויששהיורוציןלהחמירשלאלהחתיםוכו'.

בראשהשנה)כד (:ד"הלא .אבלהט"ז )יור"דקמאסק"ז(כתב,דלפיזה,

ביארהמהר"ם,דהיינומשוםדאמירהלעובדכוכביםשבות,וכןשלארצו

אםעשהצורתאדםעםפרצוףאחדאומהנהוארבעהשרי,שאיןכאן

לחגור אותם רצועות וכו' ,זהו משום חשדא .ומה שכתבו דיש לסמוך

צורת אדם ולא צורת ארבעה פנים ,והקשה ,דמחידוש גדול כל כך לא

וכו',קאיאחגורות.

היהלפוסקיםלשתוקוהיהלהםלהודיעשהואמותר.ולכךפירשפירוש

כא(בא"ד,שמעמידאותהדרביהודהבצורתדרקון.כתבהמהר"ם,דהא

אחר.

דלאמוקיםלהבצורתחמהולבנהדבהונמיאיכאחששאכדפריךהכא
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ארבןגמליאל,משוםדלאואורחאלחתוםבטבעתצורתחמהאולבנה.

כשהוא משליך לים או אפילו לנהר אין צריך שחיקה ,ולפי סברת תוס'

והביאשכןכתבהמהרר"אשטייןבביאורועלהסמ"ג)לאויןיט(.

לעיל)מג(:ד"השוחק,איאפשרלפרשכןאפילואליבאדרבה.

כב(גמ' ,ואיבעית אימא דפרקים הואי .פירש רש"י ד"ה דפרקים ,דליכא

ב(בא"ד,והורגיםאותם.ביארהרש"ש,דהיינוהמים.

חשדא .כתב בחידושי הריטב"א ,דנראה מדבריו ,דאכתי בעינן למאי

ג(תוס'ד"הנחל ,משמעאבלבשארמקומותשחיקתכלימתכותמגדל

דפרקינןלעילדאחריםעשולו,דאילאוהכיאכתיאיכאאיסורעשייה.

צמחים וכו' .הקשה המהר"ם ,דאגופה דמתניתין )לעיל מג (:הוי להו

אמנםכתבבשםתוס',וכןכתבהראב"ד בשםהצרפתי,דבפרקיםליכא

לאקשויי הכי ,דקתני "אף הוא נעשה זבל" ,שמע מיניה דמגדל צמחים.

אפילו איסור עשייה .והוכיח הריטב"א כן ,מהא דאידך איבעיא אימא

ותירץ ,דמתניתין היה אפשר לפרש דהכי קאמר ,דאף הוא נעשה זבל

בחדאגוונאמיירי,ובודאידלתירוץבתראדלהתלמדשאני,מותראפילו

ועפרויסתפקוממנולשארצרכיםבמקוםעפר,ולאלצורךגידולצמחים,

לעשות.אבלהמאירי כתב,דאףלשינויאבתראדלהתלמד,בעינןלמאי

אבלהשתאקשהשפיר.

דאמרינן דאחרים עשו לו .אבל כתב ,דנראה דברי האומרים דלתירוץ

ד(גמ' ,כדמתרגם רב יוסף .כתב בחידושי הריטב"א )מגילה ג ,(.דהא

בתראלאבעינןאחריםעשולו,יותרמדבריו.

דאשכחןלרביוסףדעסיקומייריבתרגום,משוםדהויסגינהורולאהיה

כג(גמ' ,ואיבעית אימא להתלמד שאני וכו' .כתב בשו"ת החתם סופר

יכולללמודדבריםשבכתבבעלפה,ולפיכךהיהקוראהפסוקיםבתרגום

)יור"דקכח(,דלאהותרדוקאלצורךלימודתורה,אלאאףלצורךלימוד

בעל פה .אבל תוס' בבא קמא )ג (:ד"ה כדמתרגם דחו פירוש זה ,דודאי

אומנות.

הותר לו לומר פסוקים בעל פה ,משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך",

כד(תוס' ד"ה שוחק ,בתוה"ד ,אלא לרב יוסף היכי ליעבוד וכו' .כתב

אלאפירשודהיהבקיבתרגום.

המהרש"א ,דגרסינן הכא ועוד דעל כרחך וכו' .וביאר ,דקושייתם קמא

ה(תוס'ד"הכאן,בסוה"ד ,וישלומרדישחילוקביןעבודתכוכביםשל

הוילרביוסף,דעלכרחךהאדנקטר'יוסיליםהמלח,היינומשוםדהתם

עץ לשל מתכת .ביאר היפה עינים ,דדוקא בשל עץ נדון כנשבר מאליו,

זורק אפילו בעיניה ,אבל בשאר מימות בעי שחיקה .עוד הקשו תוס',

כיון דאין עתיד להחזירו ,אבל של מתכת יכול להחזירו על ידי היתוך,

דלרבה נמי ,לרבנן לא מהני שחיקה בשאר מימות .והקשה המהרש"א

והיכאדעתידלהחזירולאמהניביטול.ובשו"תאבנינזר )קכב,כ(כתב,

מאי טעמא דרב יוסף דאי אפשר לשחוק לשאר מימות אליבא דר' יוסי

דאפשר דגם במתכות מותר נשתברה מאליה ,היכא דנשתברה לשברי

וכי גרע מזורה לרוח .ותירץ )בפסחים כח .על פי תוס' שם ד"ה ע"ז(

שברים.

דבשאר מימות איכא למיחש שהמים יוליכו אותו למקום אחד בצידי

ו(גמ' ,אבן יקרה היתה בה ששוה כיכר דינר .ביאר המהרש"א )חדושי

הנהר,מהשאיןכןבשוחקוזורהלרוחשאינובאלמקוםאחד.

אגדות( ,דרצה לומר דהא דכתיב "ומשקלה ככר זהב ואבן יקרה וגו'",

כה(בסוה"ד ,וי"ל דישחוק ויזרה במקום שאינו מגדל צמחים .התוספות

הכי פירושו דלכך משקלה ככר זהב משום דאבן יקרה היה בה ,שהיה

הרא"ש )פסחים כח(.הוסיף,אויקברנהתחתהקרקעבעומקשלאיעלם

שוהכלכך.

המחרישה .ומשמע שיקברנה כמות שהיא .אבל התוספות רבינו פרץ

ז(גמ' ,מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין .הקשה בשו"ת

)שם(כתב,דשוחקיןאותהואחרכךקובריןאותה.וכןמוכחברמב"ן על

שואל ומשיב )מהדורה א חלק ב סימן עה( לפי מה שאמרו המקובלים

התורה )בראשית לה ,ד( ,דלא מהני לקבור עבודה זרה כמות שהיא.

דתפיליןשלרש"יור"תשניהםאמתעלפיסוד,ולכךכתבו,דמהשפסק

]ולכאורהמשמעקצתבדבריו,דאףלשוחקהולקוברהלאמהני[.

בשולחן ערוך דלא יניח שני זוגות תפלין כי אם המפורסם בתורה

כו(גמ' ,אמר להם רבי יוסי והלא כבר נאמר ואת חטאתכם וכו' .הקשו

וחסידות,היינושניהםגםיחד.אםכןהכהניםהגדוליםומלכותביתדוד

תוס' בחולין )פח (:ד"ה אלא ,מאי פריך ,הא שאני התם דבמדבר הוו,

שהיומפורסמיםבתורהוחסידות,היאךהניחושניזוגותתפליןיחד,הא

ומה שזורעין בו אינו מצמיח .ותירצו ,דשמא כשבאו שם ישראל היה

איןמקוםבראשרקלהניחשניתפילין,והריהיהמונחהציץאוהכתר

מצמיח) .עיין מדרש רבה חקת( .והקשה הרש"ש )שם( ,אם כן מה

עלהראש.ונשארבצריךעיון.אמנםבשו"תדבריחיים)מצאנזח"בסימן

התלוננו ואמרו "לא מקום זרע" .ותירץ ,דתלונתם היתה על אשר לא

ו( ,כתב דהא דאמרינן הכא דמקום יש בראש להניח בו שתי תפילין,

מצאוהו זרוע בביאתם ,כי הםלא יוכלו לזרוע בעת בואם ,כי על פי ה'

היינו אפילו ברוחב .ואם כן יש לומר דהניחו התפילין שניהם ברוחב

נסעו,וכןלאיתמהמהושמהעדיגיעזמןקצירויהיהיגיעםלריק.

והציץ והכתר מעליהם .אבל עיין בשו"ת משנה הלכות )ח"ה ס"ח(
שהביאמשו"תהרדב"ז )ח"גתעח(,דכתבדאיןלהניחב'תפיליןדרש"י

דףמדע"א

ורבינו תם זה אצל זה ,לפי שאין אחד מהם בין העינים .ועיין שם

א(רש"י ד"ה הרי ,בתוה"ד ,והאי דלא השליכו לים שלם וכו' .כתב

שהאריך.

המהר"ם )לעיל מג ,(:דלא אסיק אדעתיה פלוגתא דרבה ורב יוסף

ח(גמ' ,שכל הראוי למלכות הולמתו וכו' .פירש רש"י ד"ה אר"י ורש"י

בפסחים )כה ,(.וסבר דלא צריך שחיקה אלא כשהוא זורה לרוח ,אבל

ד"ה הולמתו ,דיושבת בראשו יפה ומכוונת למדת ראשו .ותוס' ד"ה
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שהייהפירשו,דהיהנס,דהראשלאעגולממשוהיאהיתהעגולהממש,

מהנה מותר .הקשה המשנה למלך )פ"ז מעבודת כוכבים הי"ז( ,דרבינו

ואףעלפיכןהיתהמכוונתומיושבתבראשו.ורש"יבסנהדרין)כא(:ד"ה

תם גופיה בתוס' לעיל )שם( ד"ה אבל ,סבירא ליה ,דהא דלריש לקיש

שבקש פירש,שהיהבהשרביטבאמצעה,ורקמישהיהלוחריץבראשו

שכרומותר,היינודוקאהתםדהויבזיוןלעבודתכוכבים,כדפירששם.

היההולמו.

ותירץ,דקושייתולשיטתרש"י)שם(ד"המהנה,דאפילוקונהסחורהשל
הכומריםואינודרךבזיון,שרי.

דףמדע"ב

טו(גמ' ,אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר וכו' .כתב הפסקי רי"ד

ט(מתני',שהיהרוחץבמרחץשלאפרודיטי.כתב המרדכי )תתלט(,דאף

)זבחים קב ,(.ד"בכל מקום" אתי לאתויי מהלך במבואות המטונפות,

דקתניבפרקידרביאליעזר )פרקכט(שאסורלרחוץעםהגוי,מכלמקום

וכשיטתונמיבברכות)כד.(:

היכאדישראלנכנסקודםושובנכנסהעובדכוכביםעםהעבודתכוכבים

טז(גמ' ,חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא .כתב התרומת הדשן )ח"א,

מותר ,שהוא בא בגבולו .עוד כתב ,דאם הרחיק ד' אמות שרי ,ולא

מא( ,דמכל מקום מותר ליכנס לשם מתוך הלכה שאינה פסוקה ,ולא

אמרינןכלהביתכד'אמות.

חיישינןשיהרהרבהםשם.וכןהוכיחמרש"יקידושין)לג(.ד"הלאונסיה

י(מתני' ,אפרודיטי .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דאפרודיטי הוא

שאני .וכתב ,דלא דמי להא דאמרינן בברכות )לא ,(.דאין עומדין

כוכבנוגה,והיועובדיןאותו,והיהבאותומרחץצורתנוגה.

להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה ,דהתם אף אם יכריח מחשבת ליבו

יא(מתני',אמרלואנילאבאתיבגבולהוכו' .הקשה הטוריאבן )חגיגה

לסלקעיוןההלכה,ההיאגופאטירדאהיאלו.עייןעודשם.

יג .צויין בגליון הש"ס( ,הא אסור ללמד תורה לעובד כוכבים כדאמרינן
בחגיגה )שם( .ותירץ ,דכיון דלא הוי אלא איסור דרבנן ,לא אסרו דרך

דףמהע"א

ארעי ,היכא דיש בו דרכי שלום .אלא דהקשה ,דאית ביה איסור

א(מתני',הנכריםהעובדיםאתההריםוכו' .כתבבתוספותר"ימבירינא,

דאורייתא משום "לפני עור" ,דגוי העוסק בתורה חייב מיתה כדאמרינן

דהוא הדין ישראל ,אלא לישנא דקרא נקט )דברים יב ,ב(" ,אשר עבדו

בסנהדרין )נט .(.ותירץ ,אליבא מאן דאמר התם ,דהא דחייב מיתה הוי

שםהגויםאתאלהיהםעלההרים".

משוםלתאדגזל,ואםכןהיכאדישראלמוסרלוומלמדוברצונותוליכא

ב(מתני',הןמותריןוכו'.שיטת רש"יד"הומה,דמחוברלאהויעבודה

משום גזל .עיין שם עוד .אבל השפת אמת )שם( הקשה עליו ,דהתורה

זרה ,ולכך אין תקרובת למחובר .ושיטת רבינו תם בתוס' ד"ה אלהיהם,

שייכתלכלכללישראל,ואכתיהויגזל.ולכךפירש,דדוקאלמסורלהם

דמחוברהויעבודהזרהותקרובתהאסורה.ושיטתתוס'בחולין)מ(.ד"ה

דברי תורה אסור ,אבל כשהעובד כוכבים יודע הפסוק וטועה בו ,מותר

הא,כשיטתרבינותםדחלעלמחוברשםעבודהזרה,ומכלמקוםכתבו,

לפרשלו,כדישלאיחשובאותנוכעובריןעלמהשכתובבתורה.

דתקרובתמחוברמותר,כיוןדילפינןממשמשיןדמחובר,דאמרינןלקמן

יב(מתני' ,אין אומרין נעשה וכו' .פירש רש"י ד"ה ועוד ,דהוי תשובה

)נא (:דמותרים בהנאה .ובתוספות ר"י מבירינא כתב בדעת רבינו תם

אחרת .וכתב בחידושי הריטב"א ,דהא דלא קתני להדיא דבר אחר

גופא,דתקרובתמחוברמותר,וביאר,דהואילומיקלהכתובעלהמחובר,

כדלקמיה ,לפי ששניהם בענין אחד .וברי"ף )יט :מדפי הרי"ף( הגירסא

שמע מינה שאינו אלהות גמור ,ולכך יש להתיר תקרובת .ובחידושי

ועוד .אבל התוספות רי"ד הקשה אהאי פירושא ,דמנלן דמרחץ קדם.

הרמב"ן )חולין שם(כתב,דכלשהואעצמואינונאסר,אףהתקרובתלא

ועוד ,אפילו אם קדם ,אינה גוזלת את הרבים ,שבחצר עבודה זרה

נאסר ,דכתיב "ויאכלו זבחי מתים" ,מה מת אסור בהנאה ,אף תקרובת

נעשית .ולכך פירש ,דהוי טעם אחד ,שמפרש היאך לא באתי בגבולה

עבודהזרהבמחוברלאנאסר.

והיא באת בגבולי ,שאילו היו עושין המרחץ נוי לאפרודיטי ,הייתי בא

ג(מתני',שם .כתבותוס'לקמן)נב (.ד"התנהו ,דמשמשימחוברנאסרין

בגבולה,אבלעכשיושהיאנעשיתנוילמרחץהיאבאהבגבולי.

בהנאה .אבל תוס' בחולין )מ (.ד"ה הא כתבו ,דמשמשי מחובר מותרין

יג(גמ' ,והיכי עביד הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל

בהנאה.

מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ .כתב המהרש"א ,דמהא ,דאמר

ד(רש"י ד"ה הן מותרין ,בתוה"ד ,דמחובר לא מתסר כדנפקא לן

ליה "אין משיבין במרחץ" לא בעי למפרך ,דהיה אפשר לפרש דלאו

מאלהיהם וכו' .אבל בחידושי הראב"ד כתב ,דלתנא קמא גמרינן לה

משום איסור דברי תורה נגעו בה ,אלא משום דאין פנאי לאדםלהשיב

מדכתיב"לאתחמודכסףוזהבעליהם",ולאההריםוהגבעותעצמם.

במרחץ.והמהר"םתירץ,דמכחמתניתיןהוימצילמימרדלהשיבבקצרה

ה(תוס'ד"האלהיהם,בתוה"ד,והקשהר"תלפירושזהוכו',א"כאמאי

בליטעםמותר,דהוירקכהרהורבדבריתורה,ולכךפריךמרבהברבר

יענשו עובדיהם בסייף הא אין זה עובד אלהים אחרים .בתוספות ר"י

חנהדאסראפילוהרהור.

מפאריש כתב בסברת רש"י ,דמכל מקום הוא כפר בעיקר .ועיין בחזון

יד(תוס' ד"ה נהנין ,בתוה"ד ,ולא נהירא לר"ת וכו' ,ועוד דאי בשכר

איש )יור"דב,כא(דכתב,דהעובדדברשאינוקייםכלל,דינוכמיןולא

אסור ומטעם שמרויח לעבודת כוכבים תקשי מהכא למ"ד לעיל )יג(.

כעובדעבודהזרה.
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מסכת עבודה זרה דף מה
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ו(תוס'ד"האמרר"ע,בתוה"ד,ונראהדתלמידחברהיהלור'יוסילר"ע

דעבודהזרהשלנכריאסורהמידכשעשאה,אבללר'ישמעאלדסבירא

ורךממנובשניםהיה.היביןשמועה)כללש(הביןבכוונתם,שרביעקיבא

ליהדאינהאסורהעדשתיעבד,חשיבכאילןשנטעוולבסוףעבדוומותר.

היהרךבשניםיותרמרבייוסיהגלילי.

אבלבחידושיהר"ן כתב ,דאתיאאףלר'ישמעאל,דכיוןדנטעומתחילה

ז(תוס' ד"ה מכל מקום ,בירושלמי פריך מבית הבחירה .כתב המרחשת

לשם עבודה זרה ,עדיף טפי מנטעו ולבסוף עבדו .והתוספות הרא"ש

)בקונטרסשמןהמשחהאותו-ח(,דמוכחמהירושלמי,דאימחוברנאסר

)לקמן מח (.כתב ,דאף ר' ישמעאל מודה דאשירה נאסרת מיד קודם

לגבוה ,אף משמשי עבודה זרה אסורין לגבוה ,דלא קתני במתניתין

שתיעבד,דכתיב"ואשריהםתשרפוןבאש".

דעובדיםכלהרגבוהאלאקתנידדעשיששםעבודתכוכבים.

יב(תוס'ד"הוהכא,בתוה"ד,חדאדכיקאמרוכו',אמאילאקאמרלאילן

ח(בסוה"ד ,ומסיק ע"פ נביא נבנה שם .ביאר בחידושי הרמב"ן )לקמן

שנטעו אילן ולא גרעין .תירץ הרא"מ הורוויץ ,דרש"י לא אסר אלא

מו ,(:דכך נאמר להם מפיו ,שמעולם לא היתה בו עבודה זרה .ובשו"ת

תוספתוולאעיקרו,ובקראד"תשרפון"מבואר,דכלהאילןאסור.והתוס'

עמודי אור )קטז ,כב( ביאר ,שהנביא העיד שהוא המקום ששכן עליו

רא"שהקשהעלרש"י,דנוקילקראד"ואשריהםתגדעון"בנטעואילן.

הכבוד אצל אברהם ,וכיון שכבר הקדישו אברהם לשמים וגם ירושלים

יג(בא"ד ,לכן נראה לפרש דודאי כשנטעו גרעין לכ"ע שרי .כתב החזון

לא נחלקה לשבטים ,אין אדם אוסר דבר שאינו שלו .וכעין זה כתב

איש )יור"ד ס' סק"ג( ,דאפשר ,דהיינו דוקא בנטעו לבסוף עבדו ,אבל

בחידושיהחתםסופר בשם רבינתןאדלר.והפנימשה )פ"גה"ה(ביאר,

בנטעומתחלהלכך,חשיבתפיסתידאדם,ואסור.וכןמפורשבתוספות

דאףשבאמתעבדואתהרהמוריה,מכלמקוםהתירלהםהקדושברוך

רי"ד ,דנקט כדעת תוס' ,וסיים דאם נטע אגוז – גרעין מתחילה לשם

הואעלפינביאלבנותשםאתביתהמקדש.

עבודהזרה,אףתנאקמאמודהדאסור.

ט(תוס'ד"התנא,בתוה"ד ,ור'יוסיהגליליסברדחשבינאליהלמחובר

יד(רש"י ד"ה ר' יוסי ב"ר יהודה ,מדקאמר וכו' .בתוספות ר"י מבירינא

וכו'.כתבהתוספותהרא"ש,דאףדתלושולבסוףחיברודינוכתלוש,מכל

הביאלפרשבשםרבו,דמדקתנירבייוסיב"ריהודהאומר,מכללדרבנן

מקוםכיוןדנעבדאגבההר,לאחמורמןהעיקר.

פליגיעליה,וסברי,אילןנטעוולבסוףעבדומותר,ואיהוסברדאסור.
טו(גמ' ,דתני רב יוסף ונתצתם את מזבחותם והנח ושברתם וכו' .הקשו

דףמהע"ב

בתוספותר"ימפארישור"ימבירינא ,אמאיאיצטריךלמכתבגבימצבה

י(גמ',והכאבאילןשנטעוולבסוףעבדוקמיפלגיוכו' .שיטתרש"יד"ה

ומזבחותואשירה.וכתבו,דשמאישבהןשוםצריכותא.

אילן,ורש"ילקמן )מו (.ד"הומאילן,דהיכאשנטעואילן,אףרבנןמודו

טז(רש"י ד"ה והנח ,מדלא כתב ישרוף .אבל בחידושי הריטב"א כתב,

דאסור.ומשמעמדבריו,דנאסרמדיןתפיסתידאדם.וכןאיתאבתוספות

דאיןלפרשהנחלגמרי,דאםכןאתוביהלידיתקלה,אלאהכיקאמר,

הרא"ש )שם( .אבל התוספות רי"ד ,והמאירי ,ובריא"ז )בשלטי הגיבורים

הנחמלשרשאולעקורולנתוץהעיקריןוהיסודותעדשתכבוש.

כ:מדפיהרי"ף(כתבו,דהואמשוםדהויכתלוש.

יז(גמ' ,לכנות לה שם .כתב בחידושי הריטב"א )לקמן מו ,(.דכל שכן

יא(גמ' ,שם .כתב בחידושי הרמב"ן ,דהא דאילן שנטעו מתחילה לשם

שאסור להזכיר הקדשים של הנוצרים ,כדרך שמזכירים הם ,בלשון

עבודה זרה אסור ,היינו אליבא דרבי עקיבא לקמן )נא ,(:דסבירא ליה

קדושה.
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