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בס"ד ,כא תשרי התשע"א.

מסכת עבודה זרה דף מו – דף נב


דףמוע"א

לא כתיב בקרא ,אלא ידעינן לה מכללא ,מדאיצטריך קרא למיסר נעבד

א( גמ' ,תלמוד לומר שקץ תשקצנו .כתב בהגהות הרא"מ הורוויץ ,דמכל

לגבוה אלמא להדיוט שרי ,וכמו שפירש רש"י בד"ה בהמה תוכיח .ואם כן

מקום איצטריך קרא ד"ואבדתם את שמם" ,דלא הווי ילפינן מ"שקץ

דלמאבעלתמוםבאמתאסורה,ואיצטריךקראלמיסרבהמהתמהלמזבח,

תשקצנו" לכנות שם לגנאי ,אלא בתר דידעינן כינוי שם מ"ואבדתם" .ולפי

לילף דשריא להדיוט .וכן גבי אילן יבש דאמר להלן בסמוך ,דשרי ,ופירש

זה,לרבייוסיבריהודהורביאלעזר]דדרשי)לעילמה"(:ואבדתםאתשמם"

רש"י בד"ה ומאילן יבש ,דאף לרבי יוסי בר' יהודה מותר באילן שעלה

לשרשאחריה[,לאבעינןכינוישםכלל.והוסיף,דכיוןדקיימאלןכרבייוסי

מאיליו ,מנא ידעינן דיבש שרי ,הרי ההיתר הוא משום דדמי להר ,ודלמא

בריהודה,כדאיתאלקמן )מח,(.השמיטוהרי"ףוהרמב"םוהרא"שדיןכנוי

באמת אסור בנשתנה מברייתו .ותירץ ,דהאי דפרכינן" ,שכן נשתנה

שם.ותמהעלהטורוהשולחןערוך)יורהדעהסימןקמוסעיףטו(וצייןלב"ח

מברייתו" ,לאו פירכא גמורה היא ,דהא לא פרכינן לה אעיקר דינא דבעינן

)שם(דכתב,דלרבייוסיבר'יהודהנפקאכינוישםמ"שקץתשקצנו"לחודיה.

למילף אבני הר שנדלדלו מבהמה ,אלא פריך אהא דיליף מצד השוה,

ב( גמ',כיצדהיוקוריןאותהביתגליאוכו'.כתבבחידושיהמאירי,דעובדי

דפרכינן פירכא כל דהו ,אבל אהא דילפינן דבהמה בעלת מום אסורה,

חנה על לב שומעיה ,וראוי
העבודה זרה היו קורין לה בשםנאה כדי ליתן ִ

מבהמהתמה,לאפרכינן"שכןנשתנהמברייתו"משוםדלאופירכאגמורה

לישראל המזכירה לכנות לה שם לגנאי ,כדי להסיר לב עובדיה מעליה,

היא.וכןילפינןאילןיבשמאילןחי.

ולהפוךעבודתולהשםיתברך.

ז( רש"יד"הומאילןיבש,בסוה"ד ,ורבייוסיבריהודהדחשיבליהתפיסה

ג( גמ' ,אבני הר שנדלדלו .כתב הכסף משנה )פ"ח מעבודה זרה ה"ב(,

משכחת לה באילן שעלה מאיליו .כתב בחידושי הריטב"א ,דלא בעינן לה,

דאיירי בשלא נעקרו לגמרי ,שהרי לא הגביהן אדם] .ועיין באות הבאה[.

דאפילו לרבי יוסי בר יהודה אינו אסור אלא מה שנתוסף בו אחר שעבדו,

והט"ז)יורהדעהסימןקמזסק"ב(כתב,דאפילובנעקרולגמרי,אלאשלאעל

]כדאיתא לעיל )מה ,[(:והכא איירי בשלא נתוסף לו אחר כך כלום ]שהרי

ידיאדם.

יבשהוא[.

ד( גמ' ,אף הני שאין בהם תפיסת ידי אדם .כתב בחידושי הריטב"א בשם

ח( גמ' ,תסתיים דבני רבי חייא דשרו וכו' .כתב הר"ן )כ .מדפי הרי"ף(,

רבו,דטלטולבעלמאלאחשיבאתפיסה,וכדחזינןגביבהמהדאינהנאסרת,

דהשתא דלא איתמר הלכתא כחד מינייהו ,נקטינן לחומרא ,דספיקא

אף דמיטלטלת ,ואף דלענין זקיפת ביצה איבעיא לן )להלן( אי חשיבא

דאורייתאהוא.והביאכןנמיבשםהרמ"ה.וכןפסקהראב"ד )פ"חמעבודה

תפיסה ,שאני זקיפה דמינכרא ועשויה לשם עבודה זרה .והריטב"א דחה

זרהה"ב(.אמנם הרמב"ם )שם(פסקלקולא.ותמהעליוהר"ןמהאיטעמא.

הראיהמבהמה,משום דאיהיניידהמנפשה,ואףאםמיטלטלתנושאתאת

וכתב הכסף משנה ,דאפשר שהיתה לרמב"ם גירסא אחרת ,דמסיימי ,דבני

עצמהאםאינהכפותה.וכןכתבהתוס'ר"ימברינ"א,דטלטולבעלמאנמי

רביחייאדשרו,והלכתאכוותייהולגבידרבייוחנן.והש"ך )יורהדעהסימן

חשיב כתפיסת ידי אדם ,ושאני בהמה שאין רגילות שיהיה בה תפיסת ידי

קמה סק"א( הביא ,שכן הוא בירושלמי )פ"ג ה"ו( דחזקיה שרי ורבי יוחנן

אדם.וכןמוכחבכסףמשנה)פ"חמעבודהזרהה"ב(.

אסר.וכןכתבבתורתחיים.

ה( גמ' ,שכן לא נשתנו מברייתן .הקשה בחידושי הריטב"א ,הא גבי גזילה

ט( גמ' ,זקף ביצה להשתחוות לה וכו' וקמיבעיא ליה האי זקיפתה אי הוי

חשיבגידולהבהמהשינוי,כדאיתאבבבאקמא )סה(:גנבטלהונעשהאיל

מעשה .כתב התוס' ר"י מברינ"א בשם רבינו אלחנן ,דאיירי שהטילוה שם

נעשה שינוי בידו וקנאו .ותירץ ,דשאני התם דאייתר קרא להכי ,דכתיב

התרנגולים,ולאהיתהבהתפיסתידיאדם.אינמי,אפילוהיתהתפיסתידי

)ויקראהכג("אשרגזל",ודרשינן)שם(אםכעיןשגזליחזירואםלאודמים

אדם וטילטלוה ,כיון שלא זקפהזה על מנת להשתחוות ,זקיפת אחרים לא

בעלמא.

תועיל כלום דהוא מעשה קטן] .ועיין באות ד ,שנתבאר מחלוקת הריטב"א

ו( גמ' ,מבהמה בעלת מום .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא היתר בעלי חיים

ותוס'ר"ימברינ"א,אםטלטולחשיבתפיסתידיאדם[.
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דףמוע"ב

היעב"ץ ,הא קרא ד"לא תביא" משמע דאיירי בתלוש .ותירץ ,דהיינו שלא

י( גמ',ישנעבדבמחובראצלגבוהוכו' .פירש רש"יבד"הואםתמצילומר

יחצובויקעקעהמערהלהביאמאבניהלבניןביתה'.

יש נעבד ,דמיבעיא ליה אם יש נעבד ,ואפילו אם יש ,מיבעיא ליה ,אם

טז( גמ',וכלהיכאדאיכאקולאוחומראוכו'וקפריךרביעקיבאלקולאוכו'.

מכשירי קרבן כקרבן .אמנם  בחידושי הרמב"ן פירש ,דודאי מכשירי קרבן

פירש רש"י בד"ה דרבי אליעזר ,דאתקפתיה דרב פפא מאו חילוף ,דקפריך

כקרבן ,ולא קמיבעיא ליה אלא ביש נעבד במחובר אצל גבוה ,מי אמרינן

רבי עקיבא לקולא דאין שוחטים בשבת ופטר מפסח ,ונקט רישא דמילתא,

דומיאדבעליחייםדאסוריןלגבוה,אודלמאהתםגזירתהכתובהוא,אבל

דהיינוהזאה,ועיקרקושייתומסיפא.אבלבחידושיהרמב"ן פירש,דפירכא

הכא ילפינן "אלוהיהם על ההרים ולא ההרים אלוהיהם" ,לא שנא הדיוט

דרב פפא מרישא דמתניתין ,דאיפליגו לענין הבאתו מחוץ לתחום וחתיכת

ולאשנאלגבוה.

יבלתו ,דלרבי אליעזר דוחין שבת קל וחומר משחיטה ,ולרבי עקיבא אין

יא( תוס' ד"ה יש נעבד במחובר אצל גבוה ,נראה לי וכו' .ביאר המהר"ם,

דוחין שבת ,ויליף מהזאה ,ופריך רב פפא לרבא ,דרבי עקיבא היה צריך

דמלשוןהגמ'דמיבעיאלן"אבניומהולמזבח",משמע,דלאמיבעיאלןאלא

להשיבלחומרא,ולהוכיחמשחיטה.

גבי מכשירי קרבן ,אבל בקרבן גופיה פשיטא דפסול ,דומיא דבהמה דמותר

יז( רש"יד"הדתנןהשיברביעקיבא,משוםאתקפתיהדרישאדמילתאנקט

להדיוט ופסול למזבח .והא דקאמר יש נעבד במחובר ,בלשון פשיטותא

וכו'.ביארהמהרש"א,משוםדבפסחים )סה(:תנןברישא",השיברביעקיבא

קאמר ,והכי קאמר ,אף על גב דפשיטא לן דיש נעבד במחובר בקרבן,

הזאה תוכיח" ובסיפא תנן "אמר לו רבי עקיבא או חילוף" ,ועיקר פירכיה

במכשירי קרבןאיבעיא לן ,ואהא אתו התוס' לומר ,דהמדקדק בלשון הגמ'

הכא מסיפא דאו חילוף ]דפריך משחיטה ,ועיין באות הקודמת[ ,ונקט הכא

לא מפרש כן ,דמדקאמר בלשון הבעיא "יש נעבד במחובר" וכו' ,משמע

בגמ'"השיברביעקיבאהזאהתוכיח",משוםדבעילמינקטלישנאד"השיב".

דמבעיא לה ,דאף דבעלי חיים אסורים לגבוה ,יש לחלק בינם לבין מחובר,

יח( תוס' ד"ה כשנרבעו ולבסוף עיברו ,וגבול יש לה וכו' ,ביאר המהר"ם,

והא דאבעיא ליה ב"אבניו מהו למזבח" דהיינו מכשירי קרבן ,הוא קיצור

דקשיא להו ,מאחר שנרבעו היאך נתעברו ,והלא בהמה הנרבעת נעקרת

לשון לכלול בו את ב' האיבעיות ,יש נעבד במחובר ,ומכשירי קרבן כקרבן.

כדאיתאלעיל )כב,(:ועלהכתבו,דגבולישלה,דבתג'שניםאינהנעקרת,

וגםהרמב"ןוהריטב"אהביאולהאיפירושאודחוליהכך.

כדאיתא לעיל )כד] .(:ועיין בחידושי הריטב"א לעיל )כד (.שכתב ,דפעמים

יב( גמ' ,קל וחומרוכו' אינו דין שאסור במחובר לגבוה .התוס' לעיל )מה(.

שנרבעתואינהנעקרת.ולפידבריואפשרליישבהכאאליבאדכוליעלמא,

ד"הכלמקום הביאוירושלמי)בפ"גה"ה(שהקשה,אםכןאיךבנואתבית

דהיתהמןהמיעוטשאינהנעקרת)א.ב.[(.

המקדש מאבני ארץ ישראל ,והלא עבדו בהם הגויים עבודה זרה קודם



שנכנסולארץ,ונאסרלגבוהאףבמחוברכדמסיקהכא.ומשני,דנבנהעלפי

דףמזע"א

נביאכדכתיב"ויעלדודכדברגדאשרדיברבידה'")דבריהימיםאכאיט(.

א( תוס' ד"ה הכא מעיקרא חטים והשתא סולת ,תימה הכא משמע וכו'.

וביאר בחידושי הרמב"ן )הכא( ,דגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שלא

בחידושי הריטב"א תירץ ,דהתם טעמא אחרינא הוא ,כיון דכתיב "גם",

נעבד ,וכן כתב בחידושי הר"ן .והמלא הרועים הוסיף להקשות ,בית שני

ולריבויא אתא ,ומסתבר טפי לאוקמי ריבויא אשינוייהם משום דהוא יותר

היאך נבנה ,והלא אין לך כל תלם בארץ ישראל שלא העמיד עליו אחאב

בכללםמולדותיהם,ולעולםחטיםוקמחהוישינויטפימלידה.

עבודה זרה והשתחוה לה ,כדאיתא בסנהדרין )קב ,(:ומסתמא גם להרים

ב( גמ',המשתחוהלדקללולבומהולמצוהוכו'מימאיסכלפיגבוהאולא.

פלחו .ותירץ ,דאזלינן בתר רובא ,ואף דהוי קבוע ,כיון שאין האיסור ניכר

כתבו בתוס'ד"המימאיס אולא ,דרישלקישאיתליהשפירדרבא)בסוכה

במקומולאחשיבקבוע,כמושכתבוהתוס'בפסחים)ט(:בד"ההיינו.

לא (:דלולב של עבודת כוכבים לא יטול ואם נטל כשר ,דהתם מיירי קודם

יג( גמ' ,שם .כתבו התוס' בתמורה )כח (:בד"ה ומה ,דהוא הדין דהוה מצי

ביטול,ובדיעבדיצא,דמצוותלאוליהנותניתנו,אבלהכאמיבעיאליהאי

למעבדהאיקלוחומרלאסורנעבדלגבוה,ומהאתנןשמותרלהדיוטאסור

מאיס לכתחילה או לא .וכן תירץ הראב"ד .אמנם הרמב"ן דחה תירוצם,

לגבוה ואפילו בעלי חיים ,נעבד שאסור להדיוט ,קל וחומר שיאסר לגבוה.

דמדאמרינן "לענין מצוה כלגבוה דמי" ,משמע דאיירינן אפילו לפוסלו

וכתבהתורתחיים)הכא(דאיצטריךהאיקראלמידקהאלהדיוטשרי.

בדיעבד ,דלגבוה ודאי אפילו בדיעבד פסול ,דהא פשט רבא לעיל )מו(:

יד( גמ',שם.הקשההלחםסתרים,למאידכתבהרמב"ם)פ"גמאיסורימזבח

מאתנן דפסול .ומשום הכי מסיק ,דריש לקיש לית ליה דרבא ,וכן לית ליה

ה"ז( ,דבכלהפסולין שעבר והקריבם למזבח ,אין לוקה עליהם ,אבל באתנן

האדרביהודה)בראשהשנהכח,(.דשופרשלעבודתכוכביםלאיתקעואם

לוקה.אםכן,איכאלמיפרך,מהלאתנןשכןלוקהעליואםהקריבו,תאמר

תקעיצא.ועייןבאותהבאה.

בנעבדשאיןלוקהעליו.ואיןלומרדמלקותגופאנילףבקלוחומר,דהאאין

ג( גמ',שם.הרי"ף לאהביאלהאדרישלקיש,וכןלאהביאאתדברירבא

מזהיריןמןהדין.

בסוכה )לא ,(:דאם נטל כשר .וכתב הר"ן )כ .מדפי הרי"ף( בשם הרמב"ן,

טו( תוס' ד"ה ואי משום ,בסוה"ד ,אי נמי וכו' לבית חצוב במערה .הקשה

דאפשר שסמך על מה שכתב בראש השנה )ז .מדפי הרי"ף( את דברי רב
ב
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יהודהדאמר)שםכח(.גבישופרשלעבודהזרהדאםתקעיצא.

משמעדאףלדורותשלכסףהיו.

ד( תוס'ד"המימאיסאולא,אבלהכא מייריאחרביטול.כתבהמהרש"א,

יב( גמ' ,דקנבעי מארעא .כתב המהר"ם ,דיש לגרוס "מארעיה" ,דהיינו

דלאודוקאאחרביטול,דהואהדיןבדברשמותרמעיקרו,דהאאליבאדרבנן

מקרקעשלוואיןלרביםחלקבו.

אייריהכא,דאףבנטעוולבסוףעבדושריאףבלאביטול,ואפשרדנקטוהאי

יג( תוס' ד"ה לא צריכא ,דאילו היו יוצאים וכו' הוו מים של רבים ואינן

לישנא,משוםדרבדימידמוקילהבאשירהשהיתהאסורהוביטלה.

נאסרים .הקשה הרש"ש ,מהא דאיתא בנדרים )מב ,(.אדם אוסר דבר שלו

ה( גמ',באשירהשביטלהקמיבעיאליהישדיחויאצלמצוותאואיןדיחוי,

לכשיצאמרשותו.

וכו' .כתב בחידושי הרמב"ן ,דמשמע מהא דפשיט מדרב פפא] ,דאיירי

יד( רש"יד"המישהיהכותלו ,בסוה"ד,והביתעצמונעבד.כתבהמהר"ם,

בגוונאדמתחלהנראההדםלכיסויקודםשנתכסהואחרכןנדחה[,דאבעיא

דהכריחו לפרש כן ,משום דקתני בסיפא דאבניו מטמאים ,ואי הבית עצמו

דהכאבהאיגוונאאיירידעבדלאילןוביטלה],כדאיתאבסוכה )לג(:דבהאי

לא היה נעבד דהוי גופיה עבודת כוכבים לא היה מטמא .אמנם הרמב"ם

גונא הוי נראה ונדחה ,משום דנראה בכניסת יום טוב[ ,אמנם כתב ,דאין

בפירוש המשניות )בהקדמה לסדר טהרות( כתב ,דאיירי הכא בטומאת

נראהלולומרדאייריבכהאיגונא.אלארבדימיסתמאמיבעיאליהוסתמא

משמשי עבודה זרה ] .ואמנם הכי איתא להדיא בשבת )פג ,(.דמשמשי

פשיטליה,ולאדייקינןבמאימייריאיבדחוימעיקראאובנראהונדחה.וכן

עבודהזרהנמימטמאים)א.י.נ.[(.

כתבובתוס'ד"האשירה,דהספקכאןבדחוימעיקרא.
ו( רש"י ד"ה אשירה ,וביטלה כדאמרינן במתניתין )לקמן מח (.נוטל מה

דףמזע"ב

שהחליף .העיר הרש"ש ,דלשון "ביטול" משמע דאיירי בשל עובד כוכבים

טו( מתני',נידוןמחצהעלמחצה.פירשרש"יבד"הנידוןמחצהעלמחצה,

דמהניבהביטול,וכגוןשנטעומתחילהלכך,וביטולדידההיינוקירסוםאו

אותו חלק של עבודת כוכבים אינו עולה לו בכניסת ד' אמות אבל חלקו

זירודכדתנןלקמן)מט,(:ומהשפירשרש"י,נוטלמהשהחליף,איןזהביטול,

עולה לו .בחידושי הריטב"א פירש בשם הירושלמי )פ"ג ה"ו( דקאי אסיפא

אלאהיינוששורףאתהגדלבאיסור.

דאבניו מטמאים כשרץ ,וקאמר ,דחצי שלו מותר ואינו מטמא .אמנם רש"י

ז( תוס' ד"ה אשירה ,ומוקי לה ואפילו אשחור מערב יום טוב וכו' .הקשה

בד"האבניועציוועפרוכתב,דאפילוחלקומטמא.ועייןבאותהבאה.וכתבו

הרש"ש,דלישנאד"אפילו"קשה,דאדרבה,דוקאבעינןלה,מפנישהואדחוי

בחידושי הרמב"ן והריטב"א )בדעת הירושלמי( וכן כתב הר"ן )כ :מדפי

מעיקרו,אבלאשחורביוםטובדהוינראהונדחה,לא.וכתב,דאפשרלדחוק,

הרי"ף(,דדוקאבמכירהאבניםשכנגדו,אבלבשאינומכירן,הכלאסורדאין

דהכי קאמרי ,דאפילו תימא דמיירי דאשחור מערב יום טוב כדמסיק התם

ברירהבאיסורים,ואףעלגבדבכותלשלב'שותפיןרשותשניהםשוהבו,

)בסוכה לג ,(:תפשוט מיהא לכל הפחות דדחוי מעיקרא כי הכא לא הוי

וישלכלאחדשותפותאףבחלקושלהשני,בשלוושלעבודהזרהאינןכן,

דיחוי.

דמסתמאעלדעתכןנשתתפו,דתרוייהובהכיניחאלהו,ישראלניחאליה

ח( בא"ד ,וישלומרוכו'.אמנםבחידושיהרמב"ן כתב,דבאמתפשטינןשם

כדישלאיאסרהצדשכנגדו,ובניעבודהזרהניחאלהו,כדישלאישתחוו

האיספיקא.

אלאלחלקם .והרמב"ן כתב ,דכן הוא לדעת רש"י בד"ה אבניו עציו ועפרו.

ט( גמ',היינובעיאדרמיברחמא.כתבבחידושיהרמב"ןלעיל)מו,(.דהיינו

וכתב הר"ן ,דפשטא דמתניתין כרש"י ,דהא לא קתני בבא דאבניו מטמאים

בעיאדיששינויבנעבדאצלגבוה]והכאנמיאיכאשינויכדפירשרש"יד"ה

וכו',אלאלבתרבבאדנידוןמחצהעלמחצה.והרמב"ם )פ"חמעבודהזרה

תכלת לכהנים ,ותוס' ד"ה היינו[ ,דאילו בעיא קמייתא דהמשתחוה להר

ה"ה(כתב,דחלקומותרבהנאה.

אבניו מהו למזבח ,התם לא מיבעיא לן אלא ביש נעבד במחובר ,ולא

טז( רש"יד"האבניועציוועפרו,אפילוחלקולפישאיןברירה.ביארהתוס'

במכשיריקרבן,דהאודאיכקרבןהוו.אבללדעתרש"י לעיל )מו(:ד"הואם

יו"ט ,אף דבדרבנן יש ברירה ,הכא משום חומרא דעבודה זרה אמרו דאין

תימצילומר,דאיבעיאלןנמיבמכשיריקרבןאיכקרבןדמוישלומרדהיינו

ברירה,כדאשכחןכיוצאבזהבמתניתיןדביצה )י,(.ועייןבאותהקודמתמה

בעיאדהכא.

שביארהרמב"ןבדעתרש"י.

י( תוס'ד"ההיינובעיאדרישלקיש,שהרינשתנהעלידיטוייה.עייןברש"י

יז( בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרע"א ,דהא בשעה שהיה הכותל קיים,

ד"ה תכלת דכהנים ,שכתב ,דהשינוי הכא הוא כשצובעין אותו ,וכתב

היהניכרומבוררחלקהמותרבצדשלו,וחלקהאסורבצדשלעבודהזרה,

הרש"ש ,דתוס' לא פירשו כן ,משום דבצביעה פליג רבי שמעוןבבבא קמא

אלא דלאחר נפילה נתערבו ,ובהא לא שייך כלל ענין ברירה ,כמו שכתבו

)צג,(:דלאהוישינוי.

התוס'בתמורה)ל(.ד"הואידך.

יא( תוס' ד"הקרניה,ורבינויהודהמפרשדההיאדמנחותבשלמשהדוקא

יח( רש"י ד"ה נדה מטמאה במשא ,דכתיב וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב

קאמר .אמנם בתוס' זבחים )סח (.ד"ה כשהוא .ותוס' במנחות )כח (.ד"ה

עליו אלמא טמיתיה לכלי אשר נשא אותה .הקשה בהגהות הב"ח )אות ג(,

חצוצרות הקשו מהא דתנן בתמיד )לג ,(:ושתי חצוצרות של כסף בידם,

דרש"יבשבת )פב(:בד"הנדהמטמאהבמשא פירש,דאייריבאדם הנושאה,
ג
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וכן בזב .והוסיף הרש"ש ,דהלא אין שייך משא אלא באדם ,כדתנן בזבים

אסור ,ופירש רש"י שם )מז (:ד"ה בקבר ,דכוותיה בעבודה זרה בית שבנאו

)פ"המ"ב(,והאיקראדמייתירש"יבמיוחדיםלמושבאייריומטעםמדרס.

לשם עבודה זרה אסור ,דתלוש ולבסוף חברו הוי תלוש לענין עבודה זרה,

יט( תוס' ד"ה אבניו ,ואפילו למאן דאמר אין עובדים לשברים .פירש

וקבר לעבודה זרה איתקש] .ועיין באות הבאה[ .והמצפה איתן תירץ,

המהר"ם ,דאם כן ,כיון דנשתברה ונפל הכותל נתבטלה העבודת כוכבים

דבירושלמי)פ"גה"זובשבתפ"טה"א(רבייוחנןפליגעליה.

]כדאיתאלעיל)מא,[(:ומותראפילובהנאה.וכןמבוארבירושלמי)פ"גה"ו(.

כו( גמ' ,אלמא קסבר תלוש ולבסוף חברו כתלוש דמי וכו' בנאו אף על פי

ובר"ן)כ:מדפיהרי"ף(.

שלא השתחוה .כתב רש"י בסנהדרין )מז (:בד"ה בקבר ,דבית שבנאו לשם

כ( בא"ד ,כגון שהיתה עבודת כוכבים של ישראל .הקשה הרש"ש ,הא

עבודה זרה נאסר ,משום דתלוש ולבסוף חברו הוי כתלוש ,ותמה השער

עבודת כוכבים אינה מטמאה לאיברים כדאיתא בשבת )פב] ,(:ואם כן ,אף

המלך )פ"ג מאישות ה"ג( ,מהמהבואר הכא דהאי טעמא לא הווי אלא

דביטולליכא,מכלמקוםאיןהאבניםטמאיםכיוןדהוואיברים[.והביאאת

במשתחוהלביתאסרו,אבלבנאומתחלהלכך,בלאוהאיטעמאנאסר.

דבריהרמב"ם)פ"ומאבותהטומאותה"ה(,דבמשמשיןאףשקצץמהםכזית

כז( תוס'ד"האיהכי,גביבימוסנמיאיכאלמפרךהכיוכו'.תירץבחידושי

מטמא ,וחמורים מאשירה עצמה .ובית אשירה עצמו אבניו וכו' מטמאין,

הרמב"ן ,דבשלמא סיפא לא איצטריך לאשמועינן השתחואה ]דהא בתלוש

וביארהרש"ש,דאתיליישבקושייתתוס',דביתדינוכמשמשין,והםחמורים

מיירי[,אבלרישאאיצטריךלאשמועינןדתלושולבסוףחיבורוכתלושדמי.

יותר] .ועיין ברמב"ם בפירוש המשניות )בהקדמה לסדר טהרות( שפירש

כח( מתני' ,העמיד עליו עבודת כוכבים וסילקה הרי זו מותרת .פירש רש"י

להדיאלמתניתיןדאייריבמשמשין,ועייןבאותהבאה[.

ד"ה העמיד עליה עבודת כוכבים ,לפי שעה ולא הקצה את האבן לבימוס,

כא( מתני',ביתשבנאומתחלהלעבודתכוכבים.פירשרש"יבד"הבית,והיו

וסילקההריזומותרתואיןצריכהביטול.ובחידושיהרמב"ן פירש,שסילקה

עובדין את הבית עצמו .וכן כתבו התוס' ד"ה בית .אבל בחידושי הרשב"א

הגוי וזה הוא ביטולה ,וכיון שביטלה ביטל נמי משמשיה ,והוא הדין אם

וחידושי הרמב"ן פירשו בשם הראב"ד ,דהוא הדין אם בנאו להעמיד בו

ביטלהעבודהזרהעצמה.וכןכתבבעלהמאור )כ:מדפיהרי"ף(.ועייןלעיל

עבודהזרה,שנאסרמיד,ואףשלאהשתחוהלו,לפישהביתמיוחדלעמידת

באותכג.

עבודהזרה,הריהיאכתוספתעבודהזרהואסורהמיד.וכןפירשבג'אבנים
במתניתין דלהלן .והקשה עליו הרמב"ן מהא דאיתא לעיל )יט ,(:דמשמשין

דףמחע"א

לכולי עלמא אין נאסרים עד שיעבדו ,וכמו שהכריחו התוס' .ועיין מה

א( מתני' ,גידעו ופיסלו לשם עבודת כוכבים .כתב בחידושי הרמב"ן לעיל

שכתבנולקמן)מח(.באותב.

)מז (:בשם הראב"ד דגידעו ופיסלו ,היינו לעבדו ,דאי להעמיד עבודה זרה

כב( מתני' ,נוטל מה שחידש .פירש רש"י ד"ה נוטל מה שחידש ,אם באו

תחתיו ,אין האילן נאסר כבית שבנאו להכניס בתוכו עבודה זרה ,משום

ישראללבטלוכו'שאיןנאסראלאחידושוכו'.וביארהר"ן)כ:מדפיהרי"ף(,

דבית הוי כתלוש ,כדאיתא לעיל )שם( ,ואילן הוי כמחובר .ועוד ,שאין

דליכאלפרושידעובדכוכבים"נוטלמהשחידש"ומדיןביטול,דאםכןלמה

העמדתםתחתיואלאלצל,ותחתהאילןהואפרוץמכלצדדיו.והקשהעליו

לישיטולכלמהשחידש,בכלדהוסגיכדתנןלקמן)מט.(:

הרמב"ן,דבתיםואבניםואילנות,שלשתןבלשוןאחדובעניןאחדנשנו,וכמו

כג( מתני' ,הכניס לתוכה עבודת כוכבים .פירש רש"י בד"ה הכניס לתוכו

דבבתיםואילנותמפרשהראב"ד)שם(,דאייריאףבבונהלהעמיד,הכינמי

עבודת כוכבים ,דאין עובד את הבית עצמו ,ולא הקצהו לתשמיש עבודת

באילנות.וכןכתבהר"ן)כ:מדפיהרי"ף(.

כוכבים אלא לפי שעה הכניס לתוכו עבודת כוכבים .וביאר הר"ן )כ :מדפי

ב( מתני' ,העמיד תחתיה עבודת כוכבים ונטלה .כך גרסו הרא"ש )סימן ז'(,

הרי"ף( ,דכיון דלא נעשה אלא לתשמיש עראי ,אינו נאסר משום משמשי

והרמב"ם בפירוש המשניות) ,ובפ"ח מעבודת כוכבים ה"ד( .ופירש בחידושי

עבודת כוכבים .והא דקתני "והוציאה" ,דכל זמן שהיא בתוכה ,מיתסר

הריטב"א,ד"נטלה"ישראלאוגוי,וכלזמןשלאנטלהאסורהמדרבנן.וכמו

מדרבנן ,גזירה משום בית קבוע .ואם הכניס דרך קבע אינו מותר עד

שנתבאר לעיל )מז :אות כג( .אבל הרמב"ן והר"ן )כ :מדפי הרי"ף( גורסים

שיוציאנהעובדכוכבים,דבכךמבטללהוביטלנמימשמשיה.

"ובטלה" ,ומפרשי ,דנטע האילן להעמיד תחתיו עבודת כוכבים ונעשה

כד( תוס' ד"ה בית ,בתוה"ד ,הא גבי תפילין אמרינן צר ביה ולא אזמניה.

משמש,ואינומותרעדשיבטלגויאתהעבודהזרהעצמה.והריטב"אהוכיח

ביאר הרש"ש דכוונתם לדייק דדווקא צר ביה ולא אזמניה הא אזמניה נמי

כגירסאראשונה,דדמיאלתריבבידרישאבבתיםואבנים)לעילמז,(:דאיירי

אסורולאבעינןשיעשנומתחילתולכך.אמנםהעיר,מדועלאהביאוהתוס'

בנטלה כמבואר שם ברש"י ד"ה הכניס לתוכו עבודת כוכבים ,וברש"י ד"ה

מהאדאיתאהתםלהדיאברישא,האיסודראדאזמניהוכו'צרביהתפילין

העמיד עליה עבודת כוכבים] .והר"ן הוכיח מכאן ,דאיירי בביטל העבודה

אסור.

זרהעצמה,וממילאביטלמשמשיה[.

כה( גמ' ,המשתחוה לבית אסרו .הרי"ף השמיט הך מימרא .וביאר השער

ג( תוס'ד"הגדעוופסלואיןלאגדעוופסלולא ,תימההאדלאמשניוכו'.

המלך )פ"גמאישותה"ג(,דסמךאמהשכתבבסנהדרין )טו(,דקברשלבנין

בחידושי הרמב"ן תירץ ,דבשלמא רישא דג' בתים )לעיל מז ,(:איצטריך
ד
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לאשמועינן בנה אף על פי שלא השתחוה ,למימר דעבודה זרה של גוי

הרי"ף(,מדקתני רישא"לאישב",ובסיפא"לאיעבור",דמותרלעבורבצלה,

אסורה מיד ,וסיידו וכיירו איצטריך לאשמועינן ,דאף שלא חידש בגופה

וטעמא,משוםדמדינא,אפילוישיבההוהלןלמישריכלהיכאדלאקמיכוין,

נאסרמהשחידש,ומציעתאדאבניםקאמשמעלן,דאףשחידשבגופהשל

דאפילו באפשר ולא קמיכוין שרי ,כדאיתא בפסחים )כה ,(:אלא דחיישינן

אבן לא נאסרה כל האבן ,וכדאמר לעיל )שם( ,אלא סיפא דאילנות למאי

שמא ישהה בישיבה ואתא לכווני ,אבל בהעברה בעלמא דליכא למיחש

אתיא,וס"ד,דאתילאשמועינן,גדעוופיסלואיןלאגדעוופסלולא,למימרא

שמא ישהה,שרי .והרש"ש דחההדיוק מלשון לא ישב ,דיש לומר ,דמשום

דלאנאסרוגידוליובהשתחוהמשוםדהוי מחובר,דאיסלקאדעתךדנאסר

סיפאדאםישבטהורנקטישיבה.

אפילובהשתחוה,ליתניהכי,לאשמועינן,דאףשאיןנאסרבמחוברלהדיוט,

ח( מתני',היתהגוזלתאתהרביםועברתחתיהטהור.פירש רש"יד"הועבר

גידולים אסורים ,ומשום הכי נמי לא סלקא דעתין לשנויי גידעו ופסלו

תחתיה טהור ,דהך טומאה דרבנן היא ,והיכא דגוזלת את הרבים לא גזור

איצטריכא ליה כדמסיק .עוד כתב ,וכן כתב הריטב"א ,דניחא ליה לאוקמי

דרבנן.אמנםבחידושי הראב"ד פירש,דכיוןדרגלרביםמצויןשם,מסתמא

למתניתיןכרבנן,ליישבדברישמואלדאמרדאיהוכרבייוסיבריהודה.

לאהניחותחתיהתקרובתעבודתכוכבים,ולכךאיןמטמאהבאהל].ואתי

ד( בא"ד ,והכי נמי מצינו דחשבינן ליה לתלוש וכו' ואילן דבר הנשרש

שפיר אפילו אי הוויא טומאה אורייתא[ ובחידושי הריטב"א הוכיח

בקרקעחשבינןלמחובר.הקשההגרעק"א )בגליוןהש"ס(,אמאילאהוכיחו

מהירושלמי)פ"גהי"א(,כדברירש"י.ועייןבאותהבאה,ובאותיד.

מסוגיין,דמשתחוהלביתאסרו,ומשתחוהלאילןלאנאסרלרבנן,וגםלרבי

ט( רש"י ד"ה ועבר תחתיה טהור ,דהך טומאה דרבנן היא וכו' והיכא

יוסי בר יהודה לא נאסר עיקרו] .ולכאורה יש ליישב ,דאטו להוכיח אף

דגוזלת את הרבים לא גזור רבנן .וכן כתב הרמב"ם )בפ"ו מאבות הטמאות

לשיטתרש"ילעיל )מה(:ד"האילןשנטעו,דפליגיבנטעוגרעין,אבלבנטעו

ה"א(ובפירושהמשניות )בהקדמהלסדרטהרות(,דטומאהזומדרבנן.ועיין

אילןהכינמיבאילןאסור,וליכאלאוכוחימסוגיין,אףדלפירושהתוס'שם

באותהקודמת.אמנם בתוס'חולין )יג(:ד"התקרובתעבודתכוכבים איתא,

דפליגיבגוונאדנטעהאילןשפירמוכח).א.י.נ.[(.

דלרבייהודהבןבתיראטומאתאהלדעבודהזרהמדאורייתאהיא,וטעמא

ה( גמ',ובעיקרופליגידרבייוסיבריהודהסברעיקרונמיאסורורבנןסברי

דבגוזלתאתהרביםטהור,משוםדהאאמרההגמ'להלןדאיאפשרדליכא

עיקר אילן שרי .כתב בחידושי הריטב"א ,דכן גרס רש"י ]ד"ה ובעיקר אילן

תקרובת,היינוחששאבעלמאובגוונאדגוזלתהרביםלאחשולהרבנן.

פליגי[ ,והא דאמרינן להלן בגמ'" ,איפוך רבנן לדרבי יוסי בר יהודה וכו'",

י( תוס'ד"הלאישבבצלה,אבלאשירהעשויהלצל.ביארוהתוס'בפסחים

היינו,דרבנןיסברוכוותיהבדרשאדקראידו"אשריהםתשרפון""ואשריהם

)כו(.ד"השאניהיכל,משוםדהוידרךהנאתה.

תגדעון"וכדפירשברש"יד"האיפוך.אבלהראב"דגרס,דרבייוסיבריהודה

יא( בא"ד ,אי נמי חומרא דעבודת כוכבים שאני .התוס' בפסחים )כו (.ד"ה

סברעיקרמותר ורבנןסברי עיקראילןאסור,וכןגרסרבינוחננאל,והיינו,

שאניהיכל כתבו,משוםדגביעבודהזרהלאכתיב"אכילה"].ולכאורהיש

דרבאשיבעילאפוכילרבנןורבייוסיבריהודה.וכןהאדאמרלהלןאיפוך

לומרדכונתם,כמושכתבולעיל )יב(:ד"האלא,דמשוםהכילקיאףבשלא

וכו'היינונמילהפוךאתכלשיטתם.

כדרךהנאתן,ככלאיהכרם[.

ו( גמ',ואיזוהיאשירהשנחלקובהרבישמעוןוחכמיםוכו' .פירשובחידושי

יב( גמ' ,לא נצרכה אלא לצל צלה וכו' צל קומתה .פירש רש"י ד"ה לצל

הרמב"ן והריטב"א ,דפלוגתייהו ,אם חידשה תורה אשירה ]דנאסרת אף

צלה ,בתוה"ד ,וכל זמן שלא עברה מדת אורך הצל את מידת גובה קומת

דמחוברת[ ,גם לעניין משמשין או לא ,דרבי סבר דלא נתחדש לענין

האילןהצלעבוחשוך,מכאןואילךהצלדקוקלושוהיאצלצלו.וכתבהר"ן

משמשין,ולכךדוקאאםעובדיןלאילןהאילןאסור,אבלאםעובדיםלצורה

)כא .מדפי הרי"ף( ,דכדבריו איתא בירושלמי )פ"ג הי"א( .אמנם הביא,

אין האילן אסור מדין משמשין ,ורבנן סברי דאף לענין משמשין יש דין

דהרמב"ם )פ"ז מעבודת כוכבים הי"א( מפרש ,דצלה היינו צל קורתה ,וצל

אשירה ,ולכך ,אף בעובדין לצורה שתחתיו ,אסור האילן מדין משמשין.

צלההיינוצלהשריגיםוהעלים שלה].וכןפירשבפירושהמשניות[.ותמה

והריטב"אהביאעודמפרשים,דלכוליעלמאאיןדיןאשירהבמשמשין,כיון

עליו מן הירושלמי .וביאר הב"ח )יורה דעה קמב סעיף ט( ,מדנקט תלמודא

דמחוברהוא,ופלוגתייהו,כדמבוארבירושלמי )פ"גה"י(,דאםבודאיעובדין

בסתם,דצלההואצלקומתה,ולאחילקביןשחריתוערביתלאמצעהיום,

אתהצורהואתהאילן,דבריהכלאסור,ואםבודאישאיןעובדיןאתהאילן,

מכללדכלהיוםחשיבצלקומהצלה,ולאחשיבצלצלהאלאצלהשריגים

דברי הכל מותר ,ופליגי בסתם ,דרבנן סברי דבסתמא שעובדין את הצורה

והעלים.ומכלמקוםלפירושרש"יאףצלהשריגיםוהעליםשבגובההאילן

שתחת האילן עובדים נמי לאילן ,ולרבי שמעון לא .ועיין בריטב"א שדחה

חשיבצלה.

הראיהמהירושלמי.

יג( גמ' ,והא קא משמע לן דאפילו לצל צילה לא ישב וכו' מכלל וכו' לא
וכו' .הרמב"ם )פ"ז מעבודת כוכבים הי"א( פסק דמותר לישב בצל צילה,

דףמחע"ב

]ועיין באות הקודמת מהו צל צילה[ ,ואסור בצל קומתה .ותמההר"ן )כא.

ז( מתני' ,לא ישב בצלה וכו' ולא יעבור תחתיה .דקדק הר"ן )כא .מדפי

מדפיהרי"ף(,דבסוגייןמשמעשאסור,ואפילוללישנאבתראמסקינן,דאפילו
ה
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בצלצילהלאישב.ותירץ,דהרמב"םגרסבלישנאבתרא",לאנצרכהאלא

הרי"ף(בשםהרמב"ן,והריטב"א,דלמאלעולםאימאלךדזהוזהגורםמותר

לצלקומתה",מכללדבצלצלהישב.וכתב,דכןנראהמהרי"ף)שם(,שלא

בדיעבד ,מיהו לכתחילה אסור דהא מתניתין דירקות בימות הגשמים

כתבכלהשקלאוטריאדצלצילה.וכןפסקהרמ"ה.והב"ח )יורהדעהסימן

לכתחילה הוא דאסר ,ובערלה נמי תנן דלכתחילה אין נוטעין .ותירץ ,דכי

קמבסעיףט(תירץ,דבירושלמי )פ"גהי"א(מתירלישבבצלצילה.ובסוגיין

אסרינן לכתחילה בערלה ,הני מילי בנוטע בידיים דהוי כמבטל איסור

נמילישנאבתראדחייהבעלמאהוא.

לכתחילה ,אבל במתניתין גבי נבייה דהנאה דממילא היא ,לא דמי למבטל

יד( גמ',מאיטעמאאיאפשרדליכאתקרובתעבודתכוכבים.הקשההתוס'

איסור כלל ,ואפילו לזרוע לכתחילה הוי ליה למישרי ,ומדאסר ,שמע מינה

יו"ט )אמתניתין( ,אמאי לא קאמר דהאילן גופיה עבודת כוכבים ומאהיל

דסביראליהדאסור.אמנםהתוס'ד"הורבנןסברי,פירשובשםרבינושמואל

עליו,דהאלא שאניביןדבראחר,מאהילעלהמתועליו,אושהמתעצמו

דזבלהנבייההמהנהלגדלהיינועםזבלהקרקעשהואשלהיתר.והתוספות

מאהילעליו,כדתנןבעדויות )פ"גמ"א(.ואיןלומר,דדוקאתקרובתמטמאה

הרא"ש ביאר ,שזבל הנבייה אינו בעין ,דנתבטל בקרקע שנזדבלה ונתרוה

כמת ולא עבודה זרה עצמה ,דהא כתיב "זבחי מתים" ,אם העבודה זרה

ממנה ומטל ומטר ,ובו הוא זורע ,והוה כאוכל בהמה שנתפטמה בכרשיני

עצמהבודאיהויאכמת,ורבייהודהנקטתקרובתלרבותא,וכלשכןעבודה

עבודהזרהומלחלוחיתהיתר.

זרה עצמה .ותירץ ,דגמ' נמי דנקטה" ,אי אפשר דליכא תקרובת" ,לרבותא

יט( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,והקשה התוס' הרא"ש לפי מה שביאר,

נקטה,דאפילומשוםהאיחששאאיכאלמיחש.וכתב,דלתוס'בחולין )יג(:

עדיין יאסר לזרוע לכתחלה כיון דידע שהנביה תפול על הזרעים ,והוה

ד"התקרובת,דטומאתעבודהזרהמדאורייתא,והאדבגוזלתאתהרביםאם

כמכניס בהמתו לחצר על מנת שתתפטם מכרשיני היתר ,וכרשיני עבודה

עברתחתיהטהור,משוםדתקרובתאינואלאחשש,ובגוזלתלאגזרורבנן,

זרההמעורביםיחד.ותירץ,שהנביההנושרתעלהזרעיםאינהמטיבהלהם

אכתי קשה ,אמאי לא יטמא מצד שמאהיל עליו האילן .ומשום הכי כתב,

אלא מיבשן ,דדוקא כשהזבל מתערב עם העפר מדשן את הארץ וטוב

דדוקאבתקרובתאיכאטומאה,ולאבעבודהזרהעצמה.

לזרעיםהנזרעיןבו.ועלכןביארדהאידקאמרשהנביהנושרתעליהם לאו

טו( גמ',אמרליהלשמעיהארהיטניוכו'לעולםדליכאדרכאאחרינאואדם

דוקאעליהם,אלאנושרתתמידעלהעפרומדשנו.

חשוב שאני .כתב הרמב"ם )פ"ז מעבודה זרה הי"א( ,ואם אין דרך אחרת

כ( תוס' ד"ה ואין נוטעין אגוז של ערלה ,בתוה"ד ,ובא ר' יוסי לאשמעינן

עוברתחתיהכשהוארץ.והקשההר"ן)כא.מדפיהרי"ף(,דהאלאבעינןרץ

שאםנטעוהואףבדיעבדכלהגדלממנואסור.ביארהמהר"םדלשיטתםהא

אלא באדם חשוב .והלחם משנה )שם( הקשה ,אמאי לא הזכיר הרמב"ם

דאמרינן",ומודהרבייוסישאםנטעוהבריךוהרכיבמותר",היינו,אםנטע

דהיינודוקאבגוזלתאתהרבים,דהסוגיאדוקאבהאאיירא.וכתב,דקושיא

ואחרכךהבריךאוהרכיב,וכמושביארו התוס'לקמן )מט (.ד"השאםנטע

חדאמיתרצאבחבירתה,דסוגייןאיירידוקאבגוזלתאתהרבים,ומשוםהכי

והבריך ,דבנטע לבד אסור וליכא היתר דזה וזה גורם ,שאין שניהם מענין

דוקא באדם חשוב בעינן רץ ,אבל באינה גוזלת את הרבים מעליא דרגא,

אחד] ,וכמו שכתבו בתוס' ד"ה רבנן וסברי[ .אבל לרש"י בד"ה שאם נטע,

ולכוליעלמאבעינןרץ,והרמב"םמייריביןבגוזלתביןבאינהגוזלת,משום

היינושאםנטעאוהבריךאוהרכיב,דבנטעבלבדנמיאיכאהיתרדזהוזה

הכי לא פירט בחשוב דוקא] .ולכאורה צריך עיון דאם כן מדוע לא חילק

גורם.ועייןלקמן)מט(.מהשכתבנובאותג.

הרמב"םביןגוזלתלאינהגוזלת.

כא( בא"ד ,שם .הא דשרי לרבנן בדיעבד .ביאר המהר"ם ,דסברי ,דאפילו

טז( גמ' הא דאיכא דרכא אחרינא הא דליכא דרכא אחרינא .הקשה

אילןהיוצאמהאגוזעצמומותר,דלאאסרהתורהאלאפריולאאילןהנטוע

בחידושי הריטב"א בשם הרמב"ן ,דאפילו בדאיכא דרכא אחרינא אמאי

ממנו.

אסור ,הא הוי אפשר ולא קמיכוין ,ושרי ,כדאיתא בפסחים )כה .(:ותירץ
הרמב"ן,כיוןדודאינהנהמהצל,חיישינןדלמאמתהניבכונהולאואדעתיה.

דףמטע"א

ובשם הרשב"א כתב ,דלא קשיא כלל ,דסוגיין לענין טומאה איירא ,ולא

א( רש"יד"הוהבריךוהרכיב ,דזהוזהגורםמותר.הקשובחידושיהרמב"ן

לאיסור.אמנםבביאורדעתהרמב"ןהכריחהריטב"א,דסוגייןלעניןאיסורא

והריטב"א והר"ן )כא .מדפי הרי"ף( היכי שייך למימר זה וזה גורם גבי

איירא,עייןשם.והריטב"אתירץ,דמאידשרינןבפסחים,אפשרולאקמיכוין,

הברכה,האהברכהבאילןאחדהוא.ותירץהר"ן,דאיתאבראשהשנה)ט,(:

הינובעוברמבחוץוהריחנכנסבחוטמו,אבלהכאשעוברתחתיהממש,כל

דשייך ערלה אף בהברכה ,אלמא דהברכה כתחילת נטיעה היא ,ומן הדין

היכאדאיתליהדרכאאחרינא,נראהשהואמזידומתכויןלהנאה.

היהלאוסרהומדשריאהכאמוכח,דמשוםזהוזהגורםשרי.

יז( תוס' ד"ה התם דקאזיל לאיבוד ,בסוה"ד ,דלא שכיח שיבוא לזיבול

ב( בא"ד,והכינמיאמרינןבעלמאילדהשסבכהבזקנהבטלה.הקשוהתוס'

בזרייה לרוח שאין נופל כל כך ביחד .ובתוס' ר"י מבירינא ביאר ,דהטעם

ד"ה שאם נטע והבריך ,דההיא אפילו למאן דאמר "זה וזה גורם אסור",

משוםשאיןדרךזרעיםלצמוחבו.

מותר ,כיון שבטלה בזקנה .ותירץ הר"ן )כא :מדפי הרי"ף( ,דדא ודא אחת

יח( גמ',וסבררבייוסיזהוזהגורםאסורוהתנןוכו'.הקשההר"ן)כא.מדפי

היא ,דטעמא ד"זה וזה גורם" מותר ,לפי שנתבטל האיסור בהיתר ,כי היכי
ו

מסכת עבודה זרה דף מט
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דבטלאיסורבהיתרעלידיתערובת,ואםכןשפירדלמאןדאמרזהוזהגורם

פירש רש"י לעיל )בעמוד א( ד"ה אפה את הפת ,שיוליך דמי עצים .ובתוס'

אסורליכאדינאדילדהשסבכהבזקנהבטלה.

)שם( ד"היוליךהנאה הקשו,דאםכןאפילובלאנתערבהנמייוליךהנאה

ג( ]תוס' ד"ה שם נטע )הב'( ,ואם תאמר מאי שנא גידולי אגוז וכו'.התוס'

ליםהמלחוישרי.ולכךפירשו,דיוליךהנאתהפת.והר"ן)כב.מדפיהרי"ף(

כאןמקשיםלשיטתםשכתבולעיל )מח (:בד"האיןנוטעין,דרבייוסיאוסר

והרמב"ןבחידושיו כתבו,דלדעתרש"י,גםבלאנתערבסגיבהולכתהנאת

בדיעבדבנטע.אמנםלדעתרש"י)שם( ד"השאםנטע,דגםבנטעמתיררבי

עציםליםהמלח.והרמב"ןפליגוהוכיחמהאדתנןלקמן )עד(.ייןנסךשנפל

יוסילאקשיא[.

לבור,כולואסורבהנאה,רבןשמעוןבןגמליאלאומר,ימכרכולו,חוץמדמי

ד( בא"ד,וישלומרוכו'.וקשהלפיזהמאיטעמאדרבנןדשרו.ותירץבתוס'

יין נסך שבו .ואמרינן עלה בגמ' ,דהלכה כרבן שמעון בן גמליאל ,ומסקינן,

ר"י מבירינא ,דסברי כרבנן בפסחים )כו ,(:דשרו בהנאה בששורף הערלה

אמר רב נחמן ,הלכה למעשה ,יין נסך ,יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר,

ונהנה מהאור ,דלא הוה אלא עפרא בעלמא ,ואפילו לרבי דאוסר ,היינו

סתםיינם,אפילוייןבייןמותר.אלמאדאיאיכאבודאיתערובתשלעבודת

משוםשדולקיןוהויבעין,אבלהכאבטלכלהאגוזוכלהבקרקע.

כוכביםלאעבדינןכרבןשמעוןבןגמליאל,למוכרולגויחוץמדמיייןנסך,

ה( בא"ד,שם.הקשו הרש"שוהמצפהאיתן,האבתרומהנמיאיכאאיסור

והואהדיןבדידן,בפתשישבהעציאיסורא,אםהיאבעינהדלאנתערבה

הנאהעלידיכילוי,כדאיתאבשבת)כו,(.וכןבטבל,כמושכתבוהתוס')שם(

באחרות,איןלנולמוכרהחוץמדמיאיסורשבה,וכלשכןדלאנתירבתקנת

ד"האיןמדליקין.ותירץהרש"ש,דאיןאסוראלאאםכןמתכלהעתהתוך

הולכהכרביאליעזר,דאילובתקנתודרבןשמעוןבןגמליאל,אינונהנהמן

כדי הנאתו ,אבל היכא דכבר כלה האיסור ואחר כך באה ההנאה ,כגון

האיסור כלל ,והכא נהנה ממנו לאחר פדיונו .אבל הר"ן כתב בשם הרז"ה

בזריעהדהכא,דהאילןבאלאחרכילויהפרי,שרי.והמצפהאיתןכתבעוד,

)כב:מדפיהרי"ף(,דישלומרלהיפך,דאףדפסקינןהתםדייןבייןאסור,הכא

דלפימהשמשמעמתוס'לקמן )סו(:ד"האמררבא,דהנאהשלכילויאינה

בתקנתו של רבי אליעזר שרי ,משום דהכא כיון שמוליך הנאה לים המלח

אסורה אלא מדרבנן ,אתי שפיר .ודלא כמו שכתב המשנה למלך )פ"ב

הרי הוא כאילו נפדה איסור עבודת כוכבים ,דאף שאין עבודת כוכבים

מתרומותהי"ד(,בדעתהתוס'דהואמדאורייתא.

יוצאתמידיאיסוראבפדיון,הכאכיוןדמדאורייתאבטיל,הקילוחכמיםבכך

ו( גמ' ,שדה תזרע .ביארו התוס' ד"ה שדה תזרע ,וכגון שאין הזבל בעין

דנחשביה כאילו הועיל בו פדיון ,אבל בההיא דרבן שמעון בן גמליאל ,כיון

ומותר כדפרישית .וביאר בתוס' ר"י מבירינ"א ,דאם היה הזבל בעין אסור

שהאיסור עדיין בתוכו ,אין להתיר ליקח דמים מיין שנאסר בודאי מחמת

היה לזרוע לכתחילה ,אף על פי שאם גדלו כבר הזרעים היה זה וזה גורם

תערובתו.ודחהבכךראייתהרמב"ן,ופירשכרש"י.ועייןבאותהבאה.

ומותר.וכןביארהתוס'הרא"ש.אמנם בחידושיהריטב"א תירץ,דלאאסרו

ט( מתני' ,שם .עיין באות הקודמת .והר"ן )כב .מדפי הרי"ף( רצה להוכיח

לכתחילה אלא כשעושה מעשה לכתחילה בגורם דאיסורא ]דהיינו כגון

כפירושרש"ימדקתנימתניתין",יוליךהנאה ליםהמלח",דאיכתוס'דדוקא

שלוקח הנאה בידיים מהאיסור[ ,אבל הכא שכבר נזדבלה השדה ,חשיב

בנתערבה איירי ,הוה ליה למימר ,יוליך דמי אחד מהם לים המלח .אמנם

כדיעבד].ועייןלעיל)מח(:אותיח[

כתב,כיוןדאףלדעתתוס'והרמב"ן,דאיירידוקאבנתערב,ויוליךדמיהפת,

ז( רש"י ד"ה אלא לעולם ,בתוה"ד ,לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידכו

כיון שאין צריך להוליך כנגד כל הפת ,דאינה נעשית איסור בעצמה ,שפיר

דקאמריתו זה וזה גורם אסור דקאמרי אבל לא בימות החמה מפני שהצל

קאמר" ,יוליך הנאה" .עוד דחה לראיית הרמב"ן מההיא דרבן שמעון בן

יפהלהן.והתוס'לעיל)מח(:ד"הורבנן כתבו,דלאדמילזהוזהגורם,כיון

גמליאל,מדאמרינןבגמ',לאשנו אלאפתאבלחביתלא,ופירשרש"יד"ה

דאותההנאהשהצלעושהאיןהקרקעעושה.וכןכתבו החידושיהריטב"א

אלאפת,משוםדלאמינכראביהאיסורממש,אבלחביתאיתיהלאיסורא

)שם(והר"ן)כא:מדפיהרי"ף(.אמנםכתבודלמסקנאדשמעתיןהדרינןמהך

בעיניה ,אם כן אין ללמוד ,מדלא שרינן בההיא דרבן שמעון בן גמליאל יין

סברא ,וסבירא לן זה וזה גורם מותר אפילו היכא דהאי לחודיה קאי והאי

ביין,דהכינמילאשרינןאותהפתעצמהבהולכתדמיעצים,דהאתערובת

לחודיה קאי .וכמו שפירש רש"י כאן .אמנם הר"ן כתב בשם הרמב"ן ,דאף

עצים בפת קילא טפי ,משום דאין בפת תערובת האיסור עצמו ,אף על גב

למסקנא נמי סבירא לן להאי סברא דכהאי גוונא זה וזה גורם אסור לכולי

דאמרינן)פסחים כו(:יששבחעציםבפת,היינולומרשהואחמורמ"זהוזה

עלמא] ,וכן משמעות דברי תוס' ד"ה שאם נטע והבריך ,ולעיל )מח (:ד"ה

גורם",אבלליכאממשותאיסור.

ואין[ והא דאמרינן הכא" ,לדבריהם דרבנן קאמר" ,לאו משום מאי דאמרו

י( מתני' ,נתערבה באחרות כולן אסורות .ביאר המאירי לעיל )בעמוד א(,

"אבללאבימותהחמה",אלאמשוםדאמרואףהיאנעשהזבל,גבישוחק

דהיינו משום חומרא דעבודת כוכבים .וכן כתב הר"ן )לז .מדפי הרי"ף(,

וזורהלרוח,מכללדסביראלהוזהוזהגורםאסור.

והוכיחמהירושלמי)פ"ההי"ב(,דמפרשהאדתנןלקמן)עד,(.דייןנסךאוסר
תערובתו במשהו ,ועבודת כוכבים ועורות לבובין אוסרין תערובתן במשהו,

דףמטע"ב

משוםשנאמר"ולאידבקבידךמאומהמןהחרם")דברים יגיח(.אבלהר"ש

ח( מתני',אפהבואתהפתוכו'רביאליעזראומריוליךהנאהלים המלח.

בערלה )פ"ג מ"ז( פירש ,דהיינו משום דבר שבמנין ,ואתיא כרבי עקיבא
ז
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דאמר התם ,דככרות של בעל הבית הוו דבר שבמנין ,והביאו הר"ן הכא

חדא נמי וכו' .אמנם המלא הרועים ביאר על פי מאי דאיתא לקמן )נא,(.

)כא:מדפיהרי"ף(.

דלמאן דאמר עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתיעבד,

יא( מתני' ,אמרו לו אין פדיון לעבודת כוכבים .כתב בחידושי הריטב"א,

האבן האחרונה הנזרקת למרקוליס ,מותרת מעיקר הדין כיון דלא נעבדה,

דלכולי עלמא אין פדיון .אלא דרבנן סברי ,דהווי כעין פדיון ,ורבי אליעזר

אלא משום דלא ידעינן מאי היא ,כולן אסורות .ורבי ישמעאל סבירא ליה

סבר,דלאחשיבפדיוןכלל.

לקמן )נא(:דאינהנאסרתעדשתיעבד,והאחרונהשריאומשוםהכיבאחת

יב( גמ' ,ההוא גברא דאיתערב ליה חביתא דיין נסך בחמריה .הרי"ף )כב:

רחוקה מותרת ,דנראה שהיא האחרונה ולכך היא רחוקה ,הלכך לטעמיה

מדפי הרי"ף( גורס" ,חביתא דסתם יינם" .וביאר הר"ן )כב .מדפי הרי"ף(,

נקטאחת.

משום דמשמע ליה מדאמרינן "בחמריה" ,ולא אמרינן "ביני דני" ,דיין ביין
הוה,ולאחביתבחבית,ואםכן,עלכרחךבסתםיינןהוה,דאיבייןנסךהא

דףנע"א

אמרינן לקמן )עד ,(.דיין ביין אסור ,אפילו למכור כל החביות חוץ מדמי

א( גמ' ,מאי בצד צד ד' אמות .פירש רש"י ד"ה מרוחקות ,בתוך ארבע

איסור ,וכל שכן שלא נתיר בתקנתו דרבי אליעזר על ידי הולכת הנאה.

אמות .וכן פירשו התוס' ד"ה במקורבות אסורות .אבל בחידושי הריטב"א

וביאר,משוםדסביראליהדתקנותרבןשמעוןבןגמליאלורביאליעזרשוות

פירש ,דהיינו חוץ לארבע אמות .ועיין עוד בדבריו להלן שכתב ,דאם

הן.ובחידושיהריטב"אכתב,דהכאבחביתביןהחביותאיירי,דומיאדההיא

מרוחקות יותר מארבע אמות ,אפילו רבי ישמעאל שרי ,ומה דאסר הכא

דלעיל ,דאמר רב חסדא הלכתא כרבי אליעזר אפילו בחבית ,ומאי דנקט

היינובצדד'אמותממש.ועייןלהלןאותד.

הרי"ף חביתא דסתם יינם ,משום דשכיח .והבעל המאור כתב לשיטתו

ב( גמ' ,ורבנן סברי אין עושין מרקוליס קטן בצד מרקוליס גדול .כתב

שנתבארה לעיל באות ח' דאפילו יין ביין שרי לרבי אליעזר ,משום דהכא

בחידושי הריטב"א ,דכיון דמרוחקות נינהו] ,היינו חוץ לד' אמות ,כמו

איירילאחרפדיון.

שנתבארבאותהקודמת[,לאומיניהנפול,ואימשוםדלמאנזרקולו,בהא

יג( גמ' ,שקול ד' זוזי ושרי בנהרא .כתבו התוס' ביומא )נה (:ד"ה ונברור,

ליכאלמיחשלאיסורא,דבתוךד'אמותהוייןגידול העבודהזרה,אבלחוץ

דהא דנקט ד' זוזי ,לאו דוקא ,אלא אורחיה דגמ' הוא ,כדאיתא התם,

לד'אמותלאהוואלאתקרובת,ואינןנאסרות,דלאהווכעיןפנים,כדאיתא

ובערכין)כט(.

להלן ,ולמאי דלא סבירא לן להלן הכי ,יש לומר דקא סלקא דעתך ,דכל

יד( רש"י ד"ה ונשתרי לך ,בתוה"ד ,ולא דמיא הך מילתא לפלוגתא דרבן

שנזרקותחוץלד'אמות,אפילותקרובתלאהוו.

שמעוןבןגמליאלורבנןוכו'דהתםתרווייהוסביראלהוכרבנןדהכאוכו'.

ג( גמ' ,ורמינהי אבנים שנשרו מן המרקוליס כו' לא תימא שנשרו אלא

הקשה המהרש"א ,אם כן ,קשיא הלכתא אהלכתא ,דהכא פסקינן כרבי

שנמצאו .הקשה בחידושי הריטב"א ,למאי דקא סלקא דעתך דנשרו ממש,

אליעזר,ולקמןבפרקבתראפסקינןכרבןשמעוןבןגמליאל.

אמאישריבשאינןנראות.ותירץ,דקאסלקאדעתך,דכלשנרחקוממנועד

טו( גמ' ,איתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאליה וכו' .הקשה בחידושי

שאין נראות עמו ,סברי רבנן ,דמרקוליס מסלק קלונו מהם ,ורבי ישמעאל

הריטב"א ,הא לעיל )מא (:איפלגו בהא מילתא ולא אדכרינן להו אהדדי

סברדכיוןדשלשהםוחזולמרקוליסקטן,לאמסלקקלונומהם.

כלל.ותירץ,דלאשייכיאהדדידהתםמייריבנשברהלגמרי,והכאבשעדיין

ד( גמ' ,וסבר רבי ישמעאל שתים מותרות וכו' .כתבו התוס' ד"ה וסבר רבי

עיקרה קיים ,דאפשר דריש לקיש דשרי התם הכא מודה דאסור ,משום

ישמעאל,דהואהדיןדהוהמצילאקשויי,וסבררביישמעאלג'אבניםחוץ

דעיקרהקיים,ולאשייךכלכךלמימר"איהינפשהלאמצלהלההואגברא

לד' אמות מותרות .אבל בחידושי הריטב"א כתב ,דמג' לא קשיא לן ,דהא

מצלה ליה" ,דהא הצילה עיקרה ,ואפשר נמי דרבי יוחנן דאסר התם הכא

מוכח להלן בגמ' דכל שהוא חוץ לד' אמות ,מרוחקות קרי להו ,ואסר להו

מודידשרי,דהכאכיוןדעיקרעבודהזרהקיימאלהשתחוותלה,איןלוחפץ

רביישמעאל.ועייןבאותא,דתוס' הכא,ותוס'ד"הבמקורבותאסורות לא

בשבריה ומבטלה ,אבל התם דנשתבר לגמרי אינו רוצה להיות בלא שום

סבריהכי.וכןמשמעותדברירש"יד"הבתפיסהאחת.

עבודהזרה,ודעתולחזורולתקנה.

ה( גמ' ,כאן בתפיסה אחת כאן בב' תפיסות .עיין מה שפירשו רש"י ד"ה
בתפיסה אחת ,ותוס' ד"ה במקורבות אסורות ,דלא הדר ביה ממאי דאמר
לעיל,דבמרוחקותלאתלינןדמיניהנפול.ובחידושיהריטב"אנמיכתב,דלא

פרקרביישמעאל


פליג רבא אשינויא קמא דרב יצחק ,דהא הגמ' לא אמרה אלא אמר רבא,

טז( רש"י ד"ה עובדין לשברים ,בתוה"ד ,והשתא לא חשיב להו תקרובת

וסיכם הדברים ,דהיכא דנשרו ודאי ,לעולם אסורות לכולי עלמא אפילו

אלאעבודתכוכביםעצמה.וטעמא,ביארהר"ן )כג:מדפיהרי"ף(,כדאיתא

אחת,ואפילומרוחקותטובא,ולאנחלקואלאבנמצאוכשהןמרוחקותממנו

לקמן)נ,(:דאיןתקרובתעבודתכוכביםנאסראלאבכעיןפנים.

ארבע אמות ,דרבנן שרו ואפילו הן שלש ואפילו בתפיסה אחת ,ורבי

יז( תוס' ד"ה אפילו תרתי נמי ליתסרו ,הוא הדין דהוה מצי למימר אפי'

ישמעאל אסר אפילו באחת ושתים בתפיסה אחת ,ובשלש אפילו בשתי
ח

מסכת עבודה זרה דף נ – דף נא
כה תשרי – כו תשרי התשע"א
תפיסות,ומיהוכלשמרוחקותיותרמארבעאמותאפילורביישמעאלשרי

ואפילואיןדרכהלעובדהבמקלמרבינן.אמנםרש"י )שם(בד"השברמקל

דהאלאאסראפילובשלשאלאכשהןבצדמרקוליס.אמנםבתירוצאבתרא

לפניה פירש,וכגוןשדרכהלעובדהבמקלוכמושכתבהכא.והיינודבכהאי

כתב,דבליכאגובההתלינןדמיניהנפול.

גוונאהויהמקללעבודהזרהזו,כבהמהלפנים.וכתבהרמב"ןדאינונראה.

ו( גמ' ,מנין לתקרובת עבודת כוכבים שאין לה בטילה עולמית וכו' .כתב

עודהקשה,דלקמן)נא(:תנן,מצאבראשופרכיליענבים,אסורים,ואוקימנא

בהגהותרא"מהורוויץלעיל )לב,(:דכוליעלמאסביראלהוהיקישאדזבחי

לקמן)נא,(.כגוןשבצרןמתחלהלכך,והוימשתברכעיןפנים,והאמרקוליס

מתים לאיסור הנאה ,ולענין ביטול] ,והיינו ,אף רבנן דפליגי עליה לענין

איןהדרךלעובדהבענביםכלל.והר"ן )כג.מדפיהרי"ף(תירץ,דהאנמיהוי

טומאה[ .וטעמא ,כיון דאיסור אכילה מוכח בקרא ,יש ללמוד נמי איסור

כעין פנים משום דענבים באים בפנים לביכורים .והרמב"ן ובחידושי

הנאה,אמנםדינאדליכאביטול,הויכגילוימילתאבעלמא.

הריטב"א פירשו בשם הראב"ד ,דבשבר מקל בפניה חייב אף בשאין עובדין

ז( גמ' ,שם .ביאר הט"ז )יורה דעה סימן קלט סק"ד( ,דהטעם ,משום

אותה במקל ,והא דנקט" ,שעובדין אותה במקל" ,רבותא אשמעינן ,דאף

דתקרובתגרעמעבודתכוכביםעצמה,דעבודתכוכביםעצמהונוייהתלויין

שעובדין אותה במקל ,זרק מקל בפניה פטור ,משום דלא הוי כעין זריקה

בשלמותה,דכלזמןשהואשלםפלחלה,ואםנפסלבטלממנומחשבהזו,

המשתברת.

אבלבתקרובת,דאפילודברמועטמקריבלפניהעבודהזרה,שפירנאסראף

יב( תוס' ד"ה שבר ,והוא הדין שבר אבנים לפני מרקוליס שדרכה בזריקה.

בנפסל.

הקשההיעב"ץ,מאיטעמאבעי לשברהאבניםבפניה,כיוןדדרכהבזריקת

ח( גמ',בעינןכעיןפניםוליכא .הקשה בחידושיהריטב"א,כיוןדלאנאסרו

אבנים,נאסריםהאבניםבזריקהלחודה.

כלל מדין תקרובת ,אפילו חפה בהם ישראל דרכים יהיו מותרות ,ותירץ

יג( תוס'ד"הספתלהצואה,בסוה"דלכךנראהלפרשלכלכהבצואה.ביאר

בשם הראב"ד ,דהא דמהני מה שאינו כעין פנים ,היינו שיועיל לו ביטול,

האמרי צבי ,מה שלא פירש כן רש"י ,משום דהכא איירי בעבודת כוכבים

אבל מכל מקום אסור הוא וצריך ביטול כעבודה זרה .והקשה על דבריו,

שדרך לעובדהבצואה,דבלאוהכילאמיחייב,כמושפירש רש"יבד"השבר

דמהיכאתיתילהאיאיסורא,כיוןדליתיהבכלל"אשרחלבזבחימויאכלו"

מקל בפניה חייב ,ומסתמא איירי ב"פעור" דדרך לעובדה בכך ,כדאיתא

ובכלל "זבחי מתים" .ותירץ ,דדעת זורקי אבנים למרקוליס ,שיהו לה

בסנהדרין )סד ,(.דסבטא בן אלס קינח צואה בחוטמה של פעור וקילסוהו

לתקרובת,וגםשיהיהלמגדלעבודהזרה,ומשוםהכיאףכשאיןנאסרמדין

משרתיעבודהזרה,ואיאייריהכאבקינוחפשיטאדחייב.

תקרובתנאסרמדיןעבודהזרהעצמה,ולכךצריךביטול,וישראלשביטללא
מהני.וכמושכתבובתוס'ד"הבעינןכעיןפנים.

דףנאע"א
א( גמ',בצואהלחה.הקשה הרש"ש,דבברכות )כה(.מוכח,דיבשהנפרכת

דףנע"ב

יותר מלחה ,וכמו שפירש רש"י )שם( בד"ה שרא ליה מריה .ותירץ ,דהכא

ט( רש"יד"העדראשהשנה ,בתוה"ד,הכאשרישלאימותוהנטיעותוכו'.

רצהלומרלחההיוצאתבשלשול.

הקשה המהר"ם ,למאי דמסיק ,דהכא באברויי אילנא עסקינן ,אמאי שרי

ב( תוס'ד"החייב,פ"הוכו'וצ"לדמ"מהיתהרגילהבצואהוכו'צריךלומר

בשלשיםיום,האלאשייךהכאטעמאדרש"ישלאימותוהנטיעות.ותירץ,

שעובדיןאותהבחגבבעניןאחר.ובחידושיהריטב"אדייקמלשוןרש"יבד"ה

דאף למאי דמסיק דהכא מיירי באברויי אילנא ,מכל מקום הנך מלאכות

שחטלהחגב,דאפילואיןעבודתהבכךכלל,מדכתב",לכלעבודתכוכבים

מקרו "שלא ימותו" ,כלפי שאר מלאכות שעיקרן להוסיף תיקון ,משום

שבעולם" .וכן בצואה ,אפילו אין דרכה בצואה כלל .וביאר ,דהיינו משום

דבלאוהכייתקלקלוהאילנות.וסגיבכךלהתירבשלשיםיוםדרבנן.

דאיכא"שםזריקה",וכןבחגב,איכא"שםשחיטה",דאיכאשבירתמפרקת

י( תוס' ד"ה ומשקין ,בתוה"ד ,וקשה כמאן אי כרבי עקיבא וכו' .תירץ

כעיןזביחה,וכיוןשישעליה"שםאחתמד'עבודות",ודומהלהבמהשהיא

המצפה איתן ,על פי התוס' בראש השנה )ט (:ד"ה ומותר ,דדוקא לענין

משתברת ,שפיר חשיבא תולדה ,אבל שבירת מקל שאין עליה "שם אחת

חרישההויתוספתדאורייתאלרביעקיבא,אבללאעבודתהאילן.

מארבע עבודות" אף דמעשה השבירה הוי כעין זביחה ,לא חשיבא תולדה

יא( גמ' ,עבודה זרה שעובדין אותה במקל שבר מקל לפניה חייב זרק מקל

אלא כשעבודתה במקל ,והכי נמי גבי שחט לה חגב רבי יהודה מחייב אף

בפניה פטור .פירש רש"י בד"ה שבר מקל ,בתוה"ד ,וזו ,אם לא היו עובדין

שאיןעבודתהבחגב,כיוןדאיכא"שםשחיטה"ואיכאשבירתמפרקתכעין

אותהבמקללאמחייבבשברמקל,דלאשייכאבפניםוכו'אלאכגוןשהיו

זביחהוסייםשכןדעתרבינויונהורבותיו.

עובדיןאותהבקשקושמקלאובעניןאחר,הלכךשברמקלבפניהחייבוכו'.

ג( בא"ד ,צריך לומר שעובדין אותה בחגב וכו' וכי יועיל צוארו דומה

והקשה בחידושי הרמב"ן ,כיון דשבירת מקל כעין פנים היא ,אפילו אין

לבהמהלהחשיבכעיןפניםיותרמבהמהבעלתמוםדאמרינןלקמןדפטור

עובדיןאותהבמקליהאחייב,דהויכזובחבהמהלמרקוליסדחייבכדאיתא

וכו'.אמנםהרמב"ן )להלן(כתב,דרבייוחנןדפוטרבבהמהבעלמום,כרבנן

בסנהדרין )סא ,(.דהא שבירת מקל תולדה דזביחה היא כדאיתא שם )סב(.

סבירא ליה ,דלית להו סברא ד"צוארו דומה לבהמה" ,והוא הדין דאפילו
ט

מסכת עבודה זרה דף נא
כו תשרי התשע"א

בבהמהמחוסרתאברפטרירבנן,אלאלהודיעךכחודרבייהודהקתניחגב,

זרע"",אתך"למהלי.ותירצו,דדרשינןמינה"אתך"שיהיוטפיליןלך.

דבדומהצוארולבהמה,סגי.וכןכתבהר"ן)כג:מדפיהרי"ף(.

יא( רש"יד"האימאתך,אבלזקןוסריסמחמתחולי.ביארהמהרש"א,הא

ד( גמ' ,אמר רב נחמן וכו' עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל וכו' זרק

דנקטסריסמחמתחולי,דסריסאדםבלאוהכיאימעיט,מדהוימחוסראבר.

מקל לפניה חייב .פירש רש"י ד"ה זרק מקל בפניה חייב ,וכגון שעבודתה
בזריקת מקל .והיינו ,דלא פליג אדרב יהודה ,דאמר לעיל )נ ,(:זרק מקל

דףנאע"ב

בפניהפטור,דהתםבשאיןעבודתהבזריקתמקלאלאבקשקוש,כמושכתב

יב( מתני' ,מצא בראשו מעות כסות או כלים הרי אלו מותרין .כתב התוס'

רש"י )שם(ד"השברמקלבפניהחייב.והר"ן )כג.מדפיהרי"ף(פירשבשם

רי"ד ,מדקתני "בראשו" בלשון זכר ,ולא תני "בראשה" ,כדקתני בכולה

אחרים,דהאדרבנחמן,בעבודתכוכביםשעובדיןאותהבקשקושמקלהיא,

מסכתין,שמעמינהדאמרקוליסדרישא)לעיל מט(:קאי,ואתאלאשמועינן,

דומיא דההיא דרב יהודה דלעיל ,ופליג עליה ,ואמוראי נינהו אליבא דרב,

דאףדעבודתהדרךבזיון,היכידמצוילפניופרכיליענבים,אסורין,דאמרינן,

רביהודהסבראליביהדזורקמקללמישעובדיןבקשקוש,הוישלאכדרכה

תקרובתעבודתכוכביםהן.

ופטור,ורבנחמןסבראליביהדהויכדרכה.

יג( גמ' ,מעות דבר של נוי הוא .כתב בחידושי הריטב"א ,שמע מינה ,דנויי

ה( גמ',שברמקלבפניהחייבונאסרת.כתבהיעב"ץ,ד"נאסרת"קאיגםעל

עבודה זרה אף שאין דרכה בכך אסורין ,דהא מסתמא אין דרך מרקוליס

העבודהזרהעצמה,אםלאנעבדהעדהשתא,למאןדאמרדעבודהזרהשל

בכך.והביאבשםישמישכתב,דהיהדרכםלעשותכןלמרקוליסלפעמים,

גויאינהאסורהעדשתיעבד,דבשבירהזונעבדת.ולכךנקט"נאסרת"בלשון

דאילאוהכילאיהיואסוריןבדרךנוי.

נקבה.

יד( גמ' ,בכיס קשור ותלוי לו בצוארו וכו' .כתב בחידושי הרשב"א בשם

ו( רש"יד"האלאמעתה ,דבעינןכעיןפנים.העירהמהרש"א,דרבלאבעי

רבינו הרב ,דאפילו למאן דאמר דאבני מרקוליס אסורין מדין תקרובת ולא

כעיןפנים,מדאסרבשיברמקללפניה,אלאתליאבזריקההמשתברת,והוה

בעינן זריקה המשתברת ,הכא שרי ,משום דמעות כסות וכלים אינם בכלל

ליה למימר ,אלא מעתה דבעינן כעין זריקה המשתברת .וכתב הרש"ש,

תקרובת ואף על פי שדרכה בכך ,דלא חשיב תקרובת ,אלא דבר שאוחזין

דהמהרש"א היה צריך להקדים הערתו בדיבור הקודם ,ברש"י ד"ה אינה

בחוקיהעבודהזרהשלהןשחפצהבכך,כגוןזריקתאבניםלמרקוליס,אבל

נאסרת,דלאהויתקרובתאלאמידיכעיןפנים.ועייןבאותהבאה.

כלים ומעות אינם תקרובת שתהא העבודה זרה חפיצה בגוף המעות

ז( בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .ותירץ הרש"ש ,דרש"י נקט שיגרא

והכלים.והאדאוקמינןלעיל)בעמודא'(בענביםוכגוןשבצרןמתחילהלכך,

דלישנאדלעיל)נ,(.ודלהלן.

היינונמישישבחוקיהםלבצרןמתחלהלכך.

ח( גמ' ,מנין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פטור .כתב

טו( גמ' ,כל שהוא לפנים מן הקלקלין אפילו מים ומלח אסור .פירש רש"י

בחידושי הרמב"ן ,דרבי יוחנן פליג אדרב דאמר לעיל )נ ,(:עבודת כוכבים

ד"האפילומיםומלח,כיוןדכעיןפניםהואהוהתקרובת,וכןפירשוהתוס'

שעובדיןאותהבמקל,שברמקלבפניהחייב,דרבמחייבאכעיןזביחהנמי,

ד"ה אפילו .ובחידושי הרמב"ן לעיל )בעמוד א'( הביא יש מפרשים ,דאסור

ורבייוחנןפליג,דבעינןכעיןפניםממש.אמנםהר"ן )כג.מדפיהרי"ף(כתב,

מדין משמשין .ודחה דבריהם ,דמשמשי עבודת כוכבים לכולי עלמא אין

דלרש"י לעיל )נ (:ד"ה שבר מקל בפניה חייב ,דלא מחייב רב בשבר מקל

נאסריםעדשיעבדו,ואיןהדברקרובלחשוש,שכברנעבדוונשתמשובמים

בפניה אלא בעבודת כוכבים שעובדין אותה במקל ,אפשר ,דרבי אבהו לא

ומלח.

פליג עליה דרב ,דאיהו מיירי בעבודת כוכבים שאין עובדין אותה בבהמה

טז( תוס' ד"ה אפילו ,בסוה"ד ,אם כן גבי פעור קאמר חוץ כפנים דמיתסר

כלל].אמנםהרמב"ןלשיטתודפירש)שם(דאפילואיןעובדיןאותהבמקל,

ואמאי וכו' .כתב המהר"ם ,דרש"י בד"ה אפילו חוץ כפנים דמי ,יישב האי

חייבלרב[.

קושיא,שביארדטעמאדאפילוחוץדפעורכפניםדמי,משוםדעבודתודרך

ט( גמ' ,לא אסרה תורה אלא כעין פנים .הקשה הר"ן )כג :מדפי הרי"ף(,

בזיון ,הלכך לא שיירי ביה ולא מפסקי .והיינו ,דהטעם שם משום תקרובת

דלקמן )עמוד ב'( תנן ,מצא בראשו פרכילי ענבים עטרות של שבלים וכו'

ולאמשוםנוי.

אסורים ,ואוקמינן בגמ' ,כגון שבצרן מתחלה לכך ,אלמא מיחייב בכעין

יז( מתני',נהניןמהןשלאבטובה.פירש רש"יד"הנהניןממנה ,שלאיעלו

זביחהאףדלאהויכעיןפנים.ותירץ,דלרבייוחנןכלשאותודברבאבפנים,

שכרלכומרים.ורש"ילעילד"ה)מד(:שלאבטובה פירש,שלאיחזיקטובה

אףשאיןעובדיןבולגבוהבאותהעבודהשהואעובדבולעבודתכוכביםזו,

לכומרים .והקשה בחידושי הריטב"א )הכא( ,דבשלמא להחזיק טובה

מקרי"כעיןפנים",ופרכילי ענביםבאיןבפניםבביכורים.וכןכתבבחידושי

לכומרים איכא למיסר ,משום דהוה כמחשיב העבודה זרה ,אבל טובת

הרמב"ן.

עובדיה בלאו כומרים דקאמר בגמ' ,מאי חשיבותא הוא ,כיון שאין הגנה
ֶ

י( גמ',השתאדנפקאמאתךלחיותזרעלמהליוכו'.הקשו התוס'לעיל )ו(.

הזאתנוילעבודהזרהכלל.

ד"ה והשתא ,למאן דאמר טריפה אינה יולדת ,ונפקא לן טריפה מ"לחיות

יח( גמ' ,אם אינו ענין למקומות דלא מיתסרי .הקשה בחידושי הריטב"א,
י

מסכת עבודה זרה דף נא – דף נב
כו תשרי – כז תשרי התשע"א

דלמאמקומותממש,ומפנישעשובהםמעשה,דהאעלידימעשהנאסרת

"שלאוכלין",משוםדלרבייוחנןלאהויתקרובתאלאבכעיןפניםכדאיתא

אף קרקע כדאיתא לקמן )נד .(:ותירץ דכשאמרה תורה "אלוהיהם על

לעיל )נא ,(.וכעין פנים לא משכחת לה אלא באוכלין ,אבל הוא הדין

ההרים"ודרשינןולאההריםעצמםאלוהיהן,הריהעידהלנושלאעשובהם

דמיבעיאלןבתקרובתשלכלים.אבלהביאבשםישאומרים]ועייןברש"י

מעשה .וכן כתב בחידושי הרשב"א .עוד תירץ הריטב"א ,דאם עשו בהם

ד"המאיכיון[,דבדוקאנקטשלאוכלין,משוםדבטומאהדאורייתאליתלהו

מעשה,היינוכלים.

טהרהבמקוה.וכתב,דאיןזהמחוור,מדלאקאמרלהבגמ'.
ז( גמ' ,כיון דאיסורא לא בטיל כדרב גידל וכו' .כתב בחידושי הריטב"א,

דףנבע"א

דהכינמיהוהמצילמיבעיבעבודהזרהשלישראלאובמשמשיהדליתלהו

א( גמ' ,אימא דישראל כלל וכלל לא .פירש בחידושי הריטב"א ,משום

בטלה,אלאדכלכמהדמצינןלאורוייבשלגוילאמיירינןבשלישראל.

שישראלאינובוטחבהלעולם.

ח( גמ' ,טומאה דרבנן בטיל .כתבו התוס' בחולין )יג (:ד"ה תקרובת ,דאף

ב( גמ' ,ואימא כעובד כוכבים .הקשה בחידושי הריטב"א ,הא עבודה זרה

דלרבנןדרבייהודהבןבתירהליכאטומאתאהלבתקרובתכדמשמע לעיל

דישראל חמירא לענין שאין לה ביטול .ותירץ דהני מילי לאחר שעבדה,

)מח.(:מכלמקום,איכאטומאהמדרבנןכדאמרהכא,ולר'יהודהבןבתירה

משום דעביד בה טפי מנכרי ,וכדאשכחן גבי ההולכין לתרפות ,לעיל )לג,(.

טומאה דאורייתא היא .אמנם רש"י לעיל )מח (:ד"ה ועבר תחתיה טהור

אבל כל זמן שלא עבדה לא חמיר מנכרי ,דאדרבה ישראל עביד דמימליך

כתב,דאףטומאתתקרובתלרבייהודהבןבתירהדרבנןהיא.

טפי.

ט( תוס'ד"הכיוןדאיסוריהבטיל,וגביכליםוכו'דמייריבכליםשלתקרובת

ג( גמ' ,דבר המביא לידי תועבה .כתב בחידושי הריטב"א ,דלפי זה ,אתי

עבודת כוכבים שאין להם ביטול .וכן פירש בחידושי הריטב"א )לעיל עמוד

שפיר הא דלא כתיב" ,אשר יעשה תועבת ה' פסל ומסכה" ,דהוה משמע,

א( בשם הראב"ד .והקשה עליו ,דהתינח לרב דאמר לעיל )נא ,(.שבר מקל

דמשעתעשיההואתועבתה'.

לפניה נאסר ,דשייך תקרובת אפילו בשבירת מקל ואף דלא הוי כעין פנים,

ד( גמ',שם.הקשו בחידושיהריטב"אוהרשב"א בשם הראב"ד,ותיפוקליה

אלא לרבי יוחנן דאמר )שם( ,לא אסרה תורה אלא כעין פנים ,הא לא

מדכתיב"ואשריהםתשרפוןבאש")דבריםיבג(,ואמרינןלקמן )נג,(:דארץ

משכחת בכעין פנים אלא אוכלין .ומשום הכי פירש בשם הרמב"ן כרש"י

ישראל ירושה היא להם מאבותיהם ונאסרו בהשתחאוה דעכו"ם ,והוו

לעיל )בעמוד א( ד"ה ותבעי לך כלים ,שהביאו התוס' כאן .ועיין באות

עבודהזרהשלישראל.ותירץהראב"ד,דאיכאלמימרדדיןהשריפההוראת

הבאה.

שעה היתה ,שלא יטעו אחרי עבודה זרה של אמוריים .והרמב"ן תירץ,

י( בא"ד ,ודלא כפירוש הקונטרס שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים.

דהתם דוקא דאיירי בשעבדה גוי ,אין גוי יכול לבטל ,דלאוסרה הוי שליח,

ובחידושי הריטב"א יישב קושיית התוס' ,שדרך התלמוד לבאר דבריו מעט

לבטלה לא הוי שליח ,אבל ישראל העובד ,קא סלקא דעתך דיכול לבטל,

מעט] .ואף דהכא אמרינן דבדבר שיש בו ביטול לאיסורו ודאי דמועיל

דאיהואסרהואיהושרילה,קאמשמעלן.

לטומאתו,קודםלכןלאסביראלןהכי[.

ה( גמ' ,משמשין ממשמשין גמר או דלמא מיניה גמר .נסתפק בחידושי

יא( גמ' ,הכנו שגנזנום והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם .כתב בעל

הרמב"ן ,אי משמשי עבודה זרה דישראל יש להם ביטול אי לאו .וכתב,

המאור )כד .מדפי הרי"ף( ,דלא אתיא הך שינויא כסוגיא דלקמן )נד,(:

דמשמעמסוגיין,דאיןלהםביטול,מדקאמרלקמן )עמודב'(,קאמיבעיאלן

דקאמר ,דמהכא ילפינן ,דאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה ,מן

למאן דאמר בית חוניו לאו בית עבודה זרה היא ,אלמא למאן דאמר בית

התורה .אמנם בחידושי הריטב"א כתב ,דשפיר אתי כהאי סוגיא] ,והיינו,

עבודה זרה היא פשיטא דאסורים משום דהוו משמשי עבודה זרה של

דהאיסורדאמרשם,נמימדרבנןהוא,וכןכתברש"י)שם(ד"האיתסרולהו.

ישראל ,ואין להם בטלה .ודחה הראיה ,משום דאיכא למימר חדא מינייהו

אמנם בתוס' לעיל )מו (.ד"ה בהמה תוכיח כתבו ,דהוא מדאורייתא[ .ועיין

נקט ,והוא הדין דהוה מצי למיבעי אליבא דמאן דאמר עבודה זרה היא.

בתוס'ד"הברוךאתהלשמים.

וכתב ,דמדברי הראב"ד משמע ,שאין להם ביטול ,וסמך לדבר ,מדכתיב

יב( גמ',התםקראאשכחודרשדכתיבובאובהפריציםוחללוה.כתבהבעל

"ונתצתם את מזבחותם" )דברים יב ג( ,דהיינו דאי אפשר על ידי ביטול,

המאור )כד .מדפי הרי"ף( ,דדרוש דנפקו לחולין על ידי ישראל ,דהאי

משוםדעבדוםעלדעתישראלכדאיתא לקמן)נג,(:ורש"ילקמן )נג(:בד"ה

"פריצים",היינופריציישראל,וזכובהעובדיכוכביםמידישראלדדוקאעל

מזבח כתב,דסתםמזבחמקריביןעליו,ואםכןהוומשמשין,ואפילוהכיאין

ידי ישראל נפקי לחולין ,אבל לא על ידי עובדי כוכבים דלאו בני מעילה

לוביטול.

נינהו.אבלהרמב"ןבמלחמותה' )שם(כתב,דודאיהניפריציםהיינועובדי
כוכבים,דקראבעובדיכוכביםכתיב,שהרינביאמתנבאעלהמקדששיחרב,

דףנבע"ב

ואומר שיצא לחולין על ידם ,ואף דבעלמא אינם בני מעילה ,הכא גזירת

ו( גמ',כיקמיבעיאליהתקרובתשלאוכלין .כתב בחידושיהריטב"א,דנקט

הכתובשיצאלחוליןעלידם,ואףדבעלמאנמיאיןמעילהבקרקעות,הכא
יא

מסכת עבודה זרה דף נב
כז תשרי התשע"א

גזירתהכתובהוא.ועייןבאותהבאה.
יג( גמ' ,שם .הקשה הבעל המאור )כד :מדפי הרי"ף( ,מאי שנאאבנימזבח

אותו'(,נהידמצדעבודתישראלישלהביטול,מכלמקוםלאגרעמעבודת

דנפקי לחולין על ידי פריצי ישראל ,מכלים דאחז ,דלא נפקי לחולין על ידי

כוכבים של גוי שזכה בה ישראל דאין לה ביטול .ואף דאינו אלא מדרבנן,

ישראל ,כדמשמע להלן בגמ' ,דלא נאסרו על ידו ,משום "דאין אדם אוסר

כדמוכחלקמן )נג,(:דפריךדתיהניביטוללאשרותאףשהןכברבידישראל,

דברשאינושלו".ותירץ,דהתםהווכלישרת,דאינםיוצאיםלחוליןעלידי

מכל מקום לא יתכן למתני עובד כוכבים מבטל עבודה זרה דישראל ,כיון

מעילה ,כדתנן במעילה )יט ,(:אבל הכא אבני מזבח דלא הוו כלי שרת,

דמדרבנןאינומבטל.ותירץ,דלאאסרוחכמיםאלאכשהביטולבשלישראל,

יכולים היו לצאת לחולין על ידי ישראל ,דבני מעילה נינהו .והקשה עליו

דגזרינןמשוםעבודהזרהדישראלשעבדהישראל,אבלהכאשהביטולהוא

הרמב"ן במלחמותה' )שם(,דאבנימזבחנמילאנפקילחולין,דקדושתהגוף

בחלקהגוי,וממילאמיבטלחלקושלישראל,לאגזרו.ובשו"תאחיעזר)חלק

נינהווכלשאיןלופדיוןישבומועלאחרמועל,כדתנןבמעילה )יט,(:ואבני

ב' סימןטזאות ב'( כתב,דהאדישראלאדעתא דנכרי קא פלח,הוא בגדר

מזבח אין להם פדיון ,כדמוכח מהא דפריך להלן לרב פפא ,לתברינהו

תנאי,דהיינוכיוןדהנכרימבטלחלקוממילאבטילחלקהישראל.

וליבטלינהווליפקולחולין,ואילולמאידקסלקאדעתיןמעיקראלאקשיאלן

טו( גמ',פשיטא .הקשהבתוספותרבינויהודהמפאריש ,האלעיל )עמודא'(

אמאיגנזום,ליפרקינהווליפקולחולין,אלמא איןלהםפדיון,דקדושתהגוף

אפיקנא דעבודה זרה של ישראל לא בטלה מדכתיב "ושם בסתר" ,אבל

נינהו .ומשום הכי פירש ,דהא דיצאו לחוליןהכאהוא על ידי פריצי עובדי

מהיכאפשיטאשישראללאמבטלעבודהזרהשלגוי .ובפירושרבינויהודה

כוכבים ,וגזירת הכתוב הוא שיצא על ידם אף שאין בהם מעילה ,וכמו

אלמנדרי תירץ,דפריךבגמ'פשיטא,דהאאשמועינןלעיל )מב(:הכי,ממאי

שנתבארבאותהקודמת.

דאמרינן המוצא כלים ועליהם צורת חמה וכו' יוליכם לים המלח ולא

יד( גמ' ,ישראל אדעתא דעובד כוכבים פלח .הקשה החזון איש )סימן ס'

אמרינןלבטליהולשקליה.

יב

