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מסכת עבודה זרה
דף מט ,ב – נז ,ב
סיכום הדף

נושא היום :הגדרת מרקוליס .שביעית וחול המועד באיסור מלאכה .עבודה זרה ע,י מקל.
דרך עבודת פנים והשחתה .פירות וכלים בראש מרקוליס .זביחת בעל מום .זביחה למרקוליס.
שימוש במרחץ של ע"ז .איסור הנאה מע"ז מזמן עשיה או עבודה .אוכל הנעשה תקרובת .ביטול ע"ז.
גוי וישראל .בעל חי שלו ושלחברו .נעבד בקרקע .סוף ע"ז ע"י קנאת ד'.
גת ויין מגוי ומישראל שלא שומר טהרה..
דף מט ,ב נ

לדעת רבי ישמעאל ג' אבנים העומדות ביחד ליד עבודה זרה "מרקוליס" אסורות,
וב' אבנים מותרות .לדעת רבנן ,מה שנראה שנפל מהע"ז והיה בשימושה אסור,
ואבנים שאינם סמוכות ואין לצרפם לע"ז ,מותרות.
מבארת הגמ' ,רבנן סברו שעובדים אף לשברים ולכן כל שנראה שהיה בשימוש
הע"ז אסור ,ולדעת רבי ישמעאל דנה הגמ' מה סבר אם עובדים לשברים הרי
אף ב' אבנים אסורים ,ואם לא עובדים לשברים הרי אף ג' עבדים לא נאסרות
משום שאינם ע"ז שלמה .ביאר רב יצחק בר יוסף בשם ריו"ח ,אם ידוע
שהאבנים נפלו מהמרקוליס ,לכו"ע אסורים ,ואפילו למ"ד שאין עובדים לשברים,
זה רק בע"ז שאין הדרך לעבוד לשברים ,אבל מרקוליס שזה דרכה בודאי
אסורים אף האבנים .ונחלקו רבנן ור"י באבנים שלא ידוע אם הם נפלו
מהמרקוליס ,ודווקא במרוחקות מעט ,שבקרובות שיש לתלות שנפלו
מהמרקוליס לכו"ע אסור .וביאור המשנה "בצד מרקוליס" הכוונה בתוך ד' אמות.
ורבי ישמעאל סבר ,שנהגו עובדי הע"ז לעשות מרקוליס קטן בצד הגדול ,ולכן
כאשר יש ג' אבנים שהם בדמיון לע"ז הגדולה ,אסור בהנאה ,וב' אבנים אין
לאסור .ולדעת רבנן ,אין עושים מרקוליס קטן בצד גדול ,לכן אין נפק"מ במספר
האבנים אלא בצורת השייכות שלהם.
בברייתא מבואר "אבנים שנשרו מהמרקוליס" אם נראים שייכים לו אסורות וכו',
והרי לפי הביאור הנזכר בידוע שנשרו ממנו לכו"ע אסור ,ביאר רבא שבברייתא
צריך לגרוס "אבנים שנמצאו".
עוד מבואר בברייתא שרבי ישמעאל אסר ב' אבנים שנמצאים במרחק של
תפיסה מהמרקוליס ,וג' אסר אפילו במרחק גדול יותר .ביאר רבא ,בתפיסה
אחת באמת אסר ב' אבנים ,ובב' תפיסות לא אסר ב' אלא רק ג' .והאפשרות
באופן שיש בתוך הד' אמות תל קטן שנחשב מרוחק כדי לא לאסור ב' ,ובג'
חוששים למרקוליס קטן .ובאמת עיקר המרקוליס זה דווקא באופן שיש ב'
אבנים ואחת על גביהם כמבואר בברייתא ,אבל לגבי מרקוליס קטן כאשר יש ג'
אבנים אף לא בסדר הזה ,אסור בהנאה.
ביתו של ינאי המלך נחרב ,גויים העמידו באותו מקום מרקוליס ,באו גויים
אחרים שאינם מאמינים בע"ז נטלו את האבנים ועשו מהם דרכים ,היו
מהחכמים שהלכו על אותם דרכים ,והיו שלא הלכו על אותם דרכים ,אמר ריו"ח
הרי רבי מנחם ברבי סימאי המכונה "בנן של קדושים" הלך באותם דרכים א"כ
אין לחוש .ונקרא "בנן של קדושים משום שלא הסתכל בצורה של המטבע.
האוסרים סברו כדעת רב גידל שאמר בשם רב חייא בר יוסף שתקרובת ע"ז אין
לה ביטול עולמית ולמדו מבעל פעור שהוקש לזבחי מתים .והמתירים סברו
שהתקרובת האסורה לעולם היא רק בדרך עבודת פנים.
אמר רב יוסף בר אבא ,רבה בר ירמיה הגיע למקומנו ואמר ברייתא ,גוי שנטל
אבנים ממרקוליס וציפה בהם את הדרך ,מותר .וישראל שעשה כן ,אסור .ואמר
רב יוסף שאין מי שיבאר ברייתא זו .אמר רב ששת שביאור הברייתא ,היה קשה
לרב יוסף שהרי תקרובת אסורה עולמית ,והביאור כדברי הגמ' שעבודות פנים
בתקרובת אסור לעולם ולא עבודות חוץ.
עוד הביא רב יוסף בר אבא בשם רבה בר ירמיה ,מותר ליטול תועלים מהאילן
בשביעית וכן לרפא פצע שעל האילן .אולם בחול המועד אסור .ובין בחוה"מ ובין
בשביעית אסור לגזום ענפים לתועלת .ואם כבר האילן חתוך מותר לשים שמן
בין בחוה"מ ובין בשביעית .ביאר רבינא ,בשביעית התורה אסרה מלאכה ולא
נאסר טירחה .בחול המועד טירחה יתירה אסור ,לכן יותר חמור חוה"מ
משביעית .והותר לרפא פצע אילן משום שזה העמדת האילן עתה שלא ינזק,
משא"כ גיזום אסור שזה מלאכה הבא לתקן דבר עתידי ולהשביחו יותר .ואם
הוקשה לרב יוסף דין תיקום האילן ,ממה שנאמר בברייתא שמותר לעשות
בערב שביעית ומבואר שבשביעית עצמה אסור .ביאר רבינא שיתבאר כדברי
רב עוקבא בר חמא שיש ב' סוגים של חפירות שעושים תחת העצים ,לצורך
השבחה אסור .אבל לצורך מניעת נזק מותר .וכן יש ב' סוגים של תיקון יש
השבחה והיא אסורה ,ויש מניעת נזק והיא מותרת .וכן לגבי הדין של סיכה,

שהתבאר שמותר ואילו בברייתא מבואר עד ר"ה מותר ולא בר"ה ,ביאר רבינא
פיטום הפירות בשביעית אסור ,אבל שימון המונע נזק קיומי לאילן מותר.
אמר רב סמא בנו של רב אשי לרבינא ,לרב יוסף הוקשה מדוע לרפא פצע של
עץ אסור בחול המועד ,וסיכת שמן מותר ,הרי עניינם ממש דומה .וזה הייתה
כוונת רב יוסף בשם רבה ,שאין חכן ולא בן חכם שיתרץ ברייתא זו.
דף נא

אמר רב יהודה בשם רב ,ע"ז שצורת העבודה שמקשקשים במקל לעשות קול
וכד' ,אם שבר מקל בפניה חייב ,שצורה זו כעבודת פנים של שבירת מפרקת
בזמן השחיטה .אם זרק מקל בפניה פטור .שאל אביי מדוע לא נחשיב כ"זורק"
ויהיה חייב .אמר לו שצריך זריקה שמתפשטת לצדדים וכאן במקל לא מתקיים.
שאל אביי ,מבואר בברייתא אם האכיל הע"ז צואה ,או שניסך עביט של מי
רגליים ,חייב .עביט של מי רגליים הוא בדרך זריקה ,ומה שייך בצואה .מבארת
הגמ' שמדובר בצואה לחה.
דברי רב שעבודה כעין זביחה יש בה חיוב אע"פ שאינה כעבודת פנים ,תלויה
במחלקות תנאים ,לדעת רבי יהודה אם שחט חגב לע"ז ,חייב .ולרבנן ,פטור.
הבינה הגמ' שהמחלוקת בנידון הנזכר זביחה שאינה עבודת פנים .דוחה הגמ',
לכו"ע צריך עבדות פנים ,ושונה דין החגב שצווארו דומה לצואר בהמה.
אמר ר"נ בשם רבה בר אבוה בשם רב ,ע"ז שצורת עבודתה במקל אם שבר
מקל בפניה ,חייב ונאסרת משום תקרובת .ואם זרק ,חייב ולא נאסרת .ביאר ר"נ
לרבא ,כדי להתחייב צריך כעין זביחה המשתברת .ולגבי אבני מרקוליס אמר ר"נ
ששאל את רבה בר אבוה והוא שאל את חייא בר רב ,ושאל את רב ,ואמר לו
שזה כעיקר עבודה זרה עצמה ולא מחמת היות האבנים תקרובת .ודבר זה
פשוט למ"ד שע"ז נאסרת מיד אפילו בלא שעבדו אותה ,ולמ"ד שנאסר רק אחרי
שעבדו ,ביאר ר"נ שאבני מרקוליס שונות משום שכל אחת נעשית ע"ז ותקרובת
לאבן האחרת .ובאמת האחרונה צריכה להיות מותרת ,ואמר ר"נ אם אתה יודע
מה היא לך תקח אותה .ולרב אשי אף האחרונה אסורה משום שכל אבן נהית
תקרובת לעצמה ולחברתה.
אם מצא בראש המרקוליס כלים וכד' ,אינם אסורים .אבל אם מצא פירות כגון
ענבים ,שיבולים ,יינות ,שמנים וסלתות ,אסורים .שואלת הגמ' למ"ד האמור לעיל
)רב גידל ,רבא( שדבר הנעבד בפנים וצרות עבודה משתברת נאסר ,והרי שמן
ויין מובן שנאסרים משום ששייך כעין פנים ,ויש בהם זריקה .אבל ענבים
ושיבולים וכד' ,אין בהם פנים ,ואין בהם זריקה .ביאר רבא לעולא מדובר שבצר
את הענבים וכד' לצורך הע"ז ולכן נאסרים מתחילה.
אמר רבי אבהו בשם ריו"ח ,זובח בהמה בעלת מום לע"ז ,פטור ,המקור "זובח
לאלהים יחרם בלתי לד' לבדו" איסור זביחה הוא כעין זביחה של פנים .דן רבא,
אם מדובר במום קל שבעין ,הרי לגבי במה של בני נח דבר זה כשר וראוי
להקרבה ,א"כ אף בע"ז יש לומר שיש בזה חיוב .אלא מדובר במקריב בהמה
מחוסרת איבר שאמר רבי אלעזר מחוסר איבר אסור בהקרבה לבני נח ,שנאמר
"ומכל החי מכל בשר שנים מכל" התורה אמרה להביא בהמה שחיים כל ראשי
איבריה .שואלת הגמ' ,שהרי מ"ומכל החי" למדנו למעט טריפה ,מבארת הגמ'
שנלמד מ"לחיות זרע" .ולמ"ד טריפה יולדת הרי לא יכול למעט מ"לחיות זרע",
מבארת הגמ' שלמד מ"אתך" בדומים לך .ולא שייך לומר שנח היה טריפה שהרי
נאמר "תמים" ,ומה שנאמר "צדיק" מתייחס למעשיו ,ועדיין שואלת הגמ' אולי
מתייחס למעשיו ודרכיו ,דוחה הגמ' שלא שייך לומר שנח היה טריפה שהרי
הקב"ה אמר לו להכניס בדומים לו ,א"כ כל מי שהכניס לתיבה היה טריפה ,וזה
לא יתכן .ונאמר "אתך" ונאמר "להחיות זרע" שלא יהיו רק צוות בעלמא ויכול
אף סריסים ,קמ"ל להחיות זרע.
אמר ר"א ,שוחט בהמה למרקוליס חייב למרות שאין זה צורת עבודתה" ,ולא
יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים" ודרשו לצורת עבודה שאינה כדרכה .שואלת
הגמ' שהפסוק נדרש לגבי איסור שחוטי חוץ בבמה ,אע"פ שהקדיש את הבהמה
בזמן שהיה מותר לזבוח בבמה .ביאר רבא היות ונאמר "ולא יזבחו" ובהמשך
"עוד" יש כאן ב' דרשות ,דרשה אחת כאמור על ע"ז שלא כרכה ,ודרשה נוספת
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על איסור שחוטי חוץ בהוקדש בזמן היתר במה.
אם מצא בראש המרקוליס כלים וכד' ,אינם אסורים .אבל אם מצא פירות כגון
ענבים ,שיבולים ,יינות ,שמנים וסלתות ,אסורים .המקור ,אמר רב חייא בר יוסף
בשם רב אושעיא "ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר
עמהם" ,ונאמר "לא תחמוד כסף וזהב עליהם" מה שהוא נוי שלהם אסור ,שאינו
של נוי מותר ,ולא דורשים עליהם בדומה לעמהם שיהיה אסור הכל ,שא"כ לא
היה צריך לומר "עליהם".
מעות המותרות ביארו בבית מדרשו של רבי ינאי שלא היה בצורה של נוי אלא
קשור בארנק .וכן בכסות מדובר שהיה מקופל .וכן שאר כלים ביאר ר"פ שהיה
הפוך ולא נוי.
אמר רב אסי בר חייא ,דבר הנמצא לפנים מן המחיצה של ע"ז אסור ,אפילו מים
ומלח .אבל הנמצא מוץ למחיצה רק דבר של נוי אסור .אמר רבי יוסי בר חנינא,
קיי"ל שאין מחיצה לע"ז של פעור ומרקוליס ,וחידוש הדבר שדבר הנמצא מחוץ
למקום המיועד למחיצה הוא אסור ,ואין כאן קולא של דבר שאינו של נוי מותר.
אין הקדש לע"ז ולכן מותר להנות מגינה או מרחץ שנעשה לצורך משרתי הע"ז.
אבל אם צריך לשלם לטובת הכמרים וכד' אסור .ואם הע"ז משמש את אנשי
הכמורה ואף את שאר העולם מותר להשתמש אפילו אם משלם .אמר אביי
שהאיסור באופן שנותן הנאה לאנשי הכמורה ,אבל אם נותן לאנשי העובדים ע"ז
מותר ,יש שדרשו דברי אביי על תחילת המשנה ,ויש שדרשו על החלק האחרון
העוסק במרחץ המיועד לשימוש כולם ,והנפק"מ שמי שדרש לגבי מרחץ השייך
לכולם מותר רק באופן שלא משלם לכמרים ,בודאי שמרחץ השייך רק לע"ז
יהיה אסור .ומי שדרש על הרישא ,בסיפא שייך לעוד אנשים אף אם משלם
לכמרים לא יהיה איסור בזמן שמשתמים עוד.
דף נב

עבודה זרה של גוי אסורה מיד ,ושל ישראל לא אסורה עד שיעבדו בה .מבארת
הגמ' שהמשנה היא שיטת ר"ע ,שנחלקו רבי ישמעאל ור"ע" ,אבד תאבדון את
כל המקומות אשר עבדו שם הגוים" ואמרו שהפסוק מתייחס לכלים שעבדו
בהם לע"ז וכו' ,לדעת רבי ישמעאל של גוי אסורה לאחר שעבודו ,ושל ישראל
אסור מיד .אמר לו ר"ע חילוף הדברים של גוי אסור מיד ,ושל ישראל לאחר
עבודה.
מבארת הגמ' את דברי רבי ישמעאל שדרש ביחס לכלים אפילו שכתוב
"מקומות" משום שנדרש לשלא מן הענין ,שהרי מקומות לא נאסרו כפי שכבר
נדרש לעיל שלא אלהיהם ההרים .והמשיך הפסוק "אשר אתם יורשים אותם את
אלהיהם" והתבאר שאותם הנזכרים לעיל הכוונה למקומות שהם "כלים" והוקש
לאלהיהם ,שענינם אחד שנאסרים לאחר עבודה .ור"ע נקט שהמילה "את"
מחלקת את הפסוק ואת ההיקש .ולדעת רבי ישמעאל ע"ז של ישראל אסורה
מיד מסברא .שואלת הגמ' אולי של ישראל כלל לא אסור ,דוחה הגמ' אם צריך
גניזה ולא מועיל ביטול ,לא שייך לומר שלא נאסר .ועדיין מבררת הגמ' אולי כמו
של גוי שנאסרת רק לאחר עבודה .מבארת הגמ' "ואת חטאתכם אשר עשיתם
את העגל" חטא משנעשה עגל .שואלת הגמ' והרי יתכן שיש חטא לאדם ,ומי
אמר לאסור את החפץ" .ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה" משעה שעשה יש
ארור .ואין לומר שמתייחס רק לאדם שנאמר "תועבת ד'".
ור"ע דרש "תועבת ד'" ,ע"ז זה דבר המביא לידי תועבה .ע"ז של גוי נאסרת מיד,
ביאר עולא "פסילי אלהיהם תשרפון באש" משעה שפסלו נעשה אלוה .רבי
ישמעאל לומד מכאן כדברי רב יוסף ,שגוי יכול לבטל ע"ז שלו .ור"ע ילמד כדברי
שמואל "לא תחמוד כסף וזהב עליהם" ונאמר "ולקחת לך" היינו כאשר זה ע"ז
"לא תחמוד" וכאשר ביטלו "ולקחת לך" .ור"ע דרש "ושם בסתר" לומר שישראל
שעבד בסתר עבודה זרה נאסרת ,היינו רק לאחר עבודה .ורבי ישמעאל לומר
מפסוק זה כדברי רבי יצחק שצריך לגנוז ע"ז של ישראל .ור"ע למד מדברי רב
חסדא "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח" מזבח אסור בהנאה כך אשירה.
ורבי ישמעאל למד מפסוק זה כדברי ר"ל שהממנה דיין שאינו הגון כמו מעמיד
אשירה בישראל ,שיש סמיכות פסוקים "שופטים ושוטרים" ל"לא תטע לך
אשרה כל עץ" .ואם מינה אותו במקום שיש ת"ח כמו שנטעו אצל המזבח.
הסתפק רב המנונא ,תיקן כלי לשם ע"ז האם נאסר בהנאה .אם מדובר בע"ז של
גוי ,הרי בין לר"ע ובין לרבי ישמעאל משמשי ע"ז אינם נאסרים אלא בשעה
שיעבדו אותם .ואם מדובר בע"ז של ישראל ,לר"ע אין להסתפק שהרי אפילו ע"ז
עצמה לא נאסרת אלא בעיקר עבודה ,ולדעת רבי ישמעאל יש להסתפק מה דין
משמשי ע"ז האם נאסרים מיד כע"ז או לא .ותמהה הגמ' מדוע הסתפק על תיקון
כלי ,שיסתפק על עשיית כלי עצמו .מבארת הגמ' שרב המנונא הסתפק משום
שהכלי היה שייך לע"ז היה בו טומאה מדרבנן ,ושבר את הכלי לטהרו מטומאה,
עתה שתיקן את הכלי לצורך ע"ז האם חוזרת הטומאה .שהרי טומאה ישנה
בכלי מתכות חוזרת לאחר שתיקנו את הכלי ,והסתפק האם זה בטומאה
דאורייתא בלבד או אף בטומאה דרבנן .ולמעשה יכל להסתפק בכל טומאה
דרבנן ,ומבארת הגמ' שהסתפק ספק בספק ,אם תאמר שבטומאה דרבנן לא
גזרו על טומאה ישנה בכלי מתכות ,האם בטומאה דרבנן של איסור ע"ז שהוא
חמור יותר החמירו ,תיקו.
הסתפק ריו"ח אוכל שהיה תקרובת לע"ז וביטלו ,האם נטהר מטומאה שבו.
מבארת הגמ' ,לא הסתפק לגבי כלים ,שהרי יש להם טהרה במקווה .לא
הסתפק לגבי ע"ז עצמה ,שהרי אם מועיל ביטול לע"ז בודאי שאף לטהר .דווקא
תקרובת שיש לדון כדברי רב גידל שתקרובת אין לה טהרה עולמית .או שרק
איסור הנאה מהתורה לא בטיל ,אבל טומאה שהיא מדרבנן בטלה.
שאל רבי יוסי בן שאול את רבי ,כלים שהשתמשו בהם בבית חוניו האם ראויים
לעבודת בית המקדש .ונוקטת הגמ' שהסתפק למ"ד שבית חוניו לא מקום ע"ז,
וגזרו על הכהנים ששימשו שם שלא יעבדו בבית המקדש ,והסתפק לגבי הכלים
אם קנסו כדרך שקנסו את הכהנים .אמר לו רבי קנסו אף את הכלים ,והיה פסוק
לדרשה זו ושכחנוהו .שאל רבי יוסי את רבי והרי מבואר בדברי הימים שכלים
שהשתמש אחז יכלו להשיבם לבית המקדש ואינם נאסרים ע"י ע"ז ,א"כ מבואר

שאף כלים של בית חוניו יכלו להשיבם לבית המקדש .אמר לו רבי ,מבורך אתה
שהשבת לי אבדתי שהרי פסוק זה לא נדרש כדבריך ,אלא מבואר לאידך גיסא
לא שהטבילו את הכלים והשיבום ,אלא גנזום והקדישו אחרים.
מביאה הגמ' ראיה לדברי רבי מדברי המשנה במדות ,שגנזו בית חשמונאי את
אבני המזבח ששקצום יוונים ,וביאר רב ששת ששקצו לע"ז .דוחה ר"פ שאין
ראיה משם כיון שדרשו את הנאמר "ובאו פריצים וחללוה" ,היינו שנעשו הכלים
חולין ברגע שנכנסו היוונים ואח"כ שהשתמשו הרי הם נעשו עבודה זרה ממש.
וביארו שאמרו היוונים ,אם נשבור את האבנים הרי התורה אמרה "אבנים
שלמות" ,ולא שייך לנסר שהרי אמרה תורה "לא תניף עליהם ברזל" .שואלת
הגמ' ,מדוע גנזו את האבנים הרי יכלו להשתמש בהם ,שהרי כמבואר היוונים
חיללו את הקודש ,היו שוברים את האבנים ע"י גוי ויבטלו את הע"ז ויהיה מותר
בשימוש .והרי ע"י סברא זו שחיללו את הקודש התירו את המעות שהיו
בירושלים ,שאל"כ היו מעורב בהם כסף של איסור .מבארת הגמ' ,שאת הכסף
התירו כיון שלא היה בו שימוש לגבוה ,אבל באבני המזבח שהיו בשימוש לגבוה
אין דרך ארץ שישתמש בזה הדיוט.
דף נג

גוי יכול לבטל ע"ז שלו ,ושל חברו .ואין ישראל יכול לבטל ע"ז .אם ביטל ע"ז
עצמה ביטל אף את שמשיה ,אבל כאשר ביטל שמשיה ,הם מותרים וגוף הע"ז
עדיין אסור.
לימד רבי לרבי שמעון בנו ,גוי יכול לבטל ע"ז שלו ושל חברו ,שאל ר"ש ,והרי
למדת אותנו שמבטל גוי את ע"ז שלו וגם את של ישראל ,שואלת הגמ' והרי לא
יתכן לבטל ע"ז של ישראל שנאמר "ושם בסתר" כלומר שצריכה גניזה ואין לה
ביטול .ביאר רבי הילל בנו של רבי וולס ,גוי מבטל של ישראל באופן שיש לו
שותפות באותה ע"ז .מבארת הגמ' ,שרבי סבר שישראל עובד על דעתו של הגוי
ולכן יכול לבטל הגוי ,ואח"כ סבר רבי שישראל עובד לפי דעת עצמו ,ולכן אף
בשותף הגוי לא יכול לבטל שהרי הגוי מבטל רק את הע"ז שלו ולא של
הישראל .י"א את דברי רבי הלל על הסיפא של המשנה שאין ישראל יכול לבטל
ע"ז של גוי ,והדבר פשוט ,וכאן אמר רבי הלל שבאו לחדש באופן שיש שותפות
לגוי והיהודי .וי"א שדבריו נאמרו על הברייתא ,אמר רבי שמעון בן מנסיא עבודה
זרה של ישראל אינה בטלה עולמית ,ביאר רבי הילל "עולמית" בא לחדש
שאפילו בשותפות הגוי מבטל את שלו ולא את החלק של ישראל.
ביטול עבודה זרה ,בקטיעת ראש האוזן או החוטם או האצבע ,או שמעך אע"פ
שלא חסר בה ,וביאר רבי זירא הכוונה שמעכה בפניה וקלקל צורתה .אבל
יריקה או השתין בפניה או גרר על הטיט או זרק בה צואה אין זה ביטול .שהרי
יש לתלות שרק לכעס שעה ביזה את עבודתו ,ואח"כ יחזור אליה ,כמבואר
בפסוק "והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ופנה למעלה" ואח"כ כתוב
"ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה".
מכר או משכן את הע"ז ,לרבי ביטל ,לרבנן לא מועיל .נחלקו זעירי בשם ריו"ח,
ורבי ירמיה בר אבא בשם רב ,אם נחלקו בקונה צורף גוי ,אבל בצורף יהודי
שקנה מהגוי בודאי בימטל במכירה .או שנחלקו בצורף ישראל שקנה .והסתפקו
האם בצורף גוי לכו"ע לא ביטל ,או שנחלקו אף בזה .מביאה הגמ' ראיה ,אמר
רבי שנראים הדברים שביטל באופן שהמכירה היא לצורך חבלה ,ולא ביטל
במכירה לעובדה .מבררת הגמ' אם לחבלה ממש ולעובדה ממש ,מה הנידון.
אלא "חבלה" הכוונה למי שעתיד לחבל היינו צורף ישראל ,ל"עובדה" היינו צורף
גוי ,ומבואר שנחלקו בב' האופנים .דוחה הגמ' ,שרבי אמר שמודים לו רבנן באופן
שמכר לחבלה היינו לצורף ישראל שבודאי ביטל ,ונחלקו רק במכר לעובדה
היינו לצורף גוי.
מבואר בברייתא ,קנה מגוי חתיכות כסף ומצא שם ע"ז ,אם לפני נתינת מעות
משך יחזיר לגוי ,ואם לאחר נתינת הכסף יוליך לים המלח .הרי מדובר בצורף
ישראל אם נחלקו בזה ,הרי זה דעת רבנן שלא ביטל ,אבל אם בצורף ישראל
לכו"ע ביטל ,כמי שיטת הברייתא .דוחה הגמ' ,אין להוכיח כיון שאין דעתו של
הנוכרי לבטל משום שדעתו למכור רק את השברים.
מבואר בברייתא ,גוי שמשכן את הע"ז שלו בעבור הלוואה ,לא דאג להרים
מפולת שנפלה על הע"ז ,גנבו אותה ולא מחפש אחריה ,הניחו אותה והלכו
למדינת הים ,אם עתידים לחזור לא בטלה .נשנו כל המקרים לומר שלא רק
במשכן לא ביטל )שהרי לא מכר( ,אלא אף במפולת שאמנם נמצאת לפניו אבל
לא מתאמץ להוציאה ,ואף בגניבה שלא מתאמץ להחזירה ,והיה צד לומר
שחושב שאם גוי נטל שיעבוד ,ואף אם ישראל גנב ימכור לגוי אחר ,אבל
בהניחה והלך למדה"י ביטל ,קמ"ל.
בברייתא התבאר שאם עתיד הגוי לחזור אין ביטול לע"ז ולשון הברייתא "אם
עתידין לחזור כמלחמת יהושע אינה בטילה" מבארת הגמ' שהרי הגויים
במלחמת יהושע לא שבו ,אלא אם חושבים הבעלים שהם ישבו אינם מבטלים
את הע"ז ולכן אינה בטלה .ותלה הברייתא במלחמת יהושע ללמד אגב עוד
הלכה ,כדברי רב יהודה בשם רב ,שאם ישראל העמיד לבנה כדי להשתחוות לה,
וגוי עבד לה בפועל נאסר ,ודין זה נלמד ממלחמת יהושע ,שאמר ר"א שגוי שאסר
את הע"ז אע"פ שאינה שלו ,כמו כניסת עם ישראל לארץ שנאמר "ואשריהם
תשרפון באש" ,ומדוע יש איסור באשירה ,והרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
ועם ישראל ירש את הארץ ,אלא בחטא העגל גילו שנח להם בע"ז ,א"כ הגויים
שעבדו בארץ את האשירה עשו שליחותם ואסרו ,מכאן למדו שישראל זקף
לבנה וגוי עבדה ,אסרה .וממה שנאמר "אלה אלהיך ישראל" מוכח שהיה אלוהות
הרבה ולא רק העגל ,והיות ולא יודעים מה היה באותה עת ומה נעבד אח"כ הכל
נאסר ,ודינו לשריפה.
גוי שעזב את העבודה זרה שלו והלך ,בזמן שלום מותרת שהרי ביטלה .ואם
בשעת מלחמה אסור שהרי לא ביטלה וישוב לעובדה .אבני גזית הנמצאים
בדרך המיועדים להניח עליהם ע"ז בזמן שהמלך עובר ,אין הם אסורים היות
ומוכנים רק לאותה עת ,וביאר רבה בר בר חנה בשם ריו"ח משום שהכמרים
עושים לשימוש המלך ,והוא הולך בדרך אחרת ,א"כ אף הם לא עושים לשימוש

ע"ז גמור.
אמר רבי ירמיה בר אבא בשם רב מגדל נמרוד ,מותר שהוא כמו שהניחוהו בעת
שלום ,ואמנם הקב"ה פיזרם ,אבל ממה שלא שבו מוכח שביטלו ועזבו מרצון.
דף נד

כאשר בא עולא לבבל ישב על אבן בימוס הקבוע לשם ע"ז שהיתה שבורה
מעט ,אמר לו רב יהודה והרי רב ושמואל סוברים שבימוס שנפגם אסור ,ומה
שנחלקו בשברים שאכפת לו ,ובדימוס לא אכפת לגוי ששבור מעט .אמר עולא
אחר הכבוד שאנו רוכשים לרב ושמואל ,אבל ריו"ח ור"ל סברו שבימוס שנפגע
מותר בהנאה ,ואפילו מי שסובר שע"ז בשבריה אסור זה דווקא ע"ז שלא מזלזל
בה לבטלה ,אבל בימוס שנפגם מביא חדש .וכן מבואר בברייתא ,בימוס שנפגם
מותר ,ומזבח שנפגם אסור .ביאר רבי יעקב בר אידי בשם ריו"ח "בימוס" היינו
מאבן אחת" ,מזבח" מכמה אבנים .ואמר חזקיה מבואר בפסוק בישעי' "בשומו
כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות לא יקומו אשרים וחמנים ,היינו שאין
להשתמש באבני המזבח עד שיהיה רובו מנופץ.
בעל חי שלו שנעבד אסור להקריבו קרבן ,ואם של חברו אין אדם אוסר דבר
שאינו שלו ומותר להקריבו קרבן .שואלת הגמ' שמבואר בברייתא הגדה של
"נעבד" דבר שעבדוהו בין באונס בין ברצון בין שוגג ובין במזיד .ו"אונס" לכאורה
הכוונה שאנס בהמת חברו והשתחווה לה ,ומבואר שמקבלת שם "נעבד" .ביאר
רמי בר חמא שמדובר שאנוסהו גויים שיעבוד את בהמתו .שאל רבי זירא מדוע
נאסרת הבהמה והרי אונס רחמנא פטריה ממה שלמדנו בפרשת אונס ומפתה
"ולנערה לא תעשה דבר" .ביאר רבא ,שאמרה תורה "לא תעבדם" הכל אסור
ונאסר,גם באונס .כאשר חזרה ואמרה תורה "וחי בהם" יצא אונס ,אבל כאשר
אמרה תורה "ולא תחללו שם קדשי" אפילו אונס .והביאור שיש אונס שבצינעא
שלא נאסר ,ובפרהסיא נאסר .אמרו רבנן לרבא ,ברייתא המסייעת שבימוס
הנעשה בעת הגזירה לא בטל ,והביאור משום שנעשה בפרהסיא .דוחה רבא,
שיתכן שלא בטל היות ומדובר בישראל מומר שעבד ברצון ולכן לא בטל .אמר
רב אשי בודאי היה ישראל מומר שעבד ברצון ,שאם לא היתה נחלשת יד
ישראל ,לא היו נמשכים לע"ז .לדעת חזקיה ,בהמה שנאסרת באונס מדובר
שניסך יין לע"ז על קרניה של בהמה זו ,ואוסר את שאינו שלו בכה"ג שעושה
מעשה כיבוד לע"ז .שאל רב אדא בר אהבה ,מדוע זה מוגדר ל"נעבד" בסה"כ
יוגדר כבימוס ,שהרי זה צורך כבוד לע"ז ולא עבד ממש .אלא ביאר רב אדא בר
אהבה שניסך יין ועבד אותה בזה עצמה ,ולכן אסר אף שאינו שלו ,וכדברי עולא
בשם ריו"ח שאמנם משתחוה לבהמת חברו לא אסרה ,אבל אם עשה מעשה
אסרה .אמר ר"נ לתלמידיו אמרו לעולא שרב הונא פסק כמותו ואמר ,בהמת
חברו שהיתה רבוצה לפני ע"ז אם שחט בה סימן אחד לצורך ע"ז אסר אותה,
ולמד מכלים שאחז מלך יהודה אסר אותם ע"י מעשה )רצו ללמוד מהכהנים
שאנסו אותם להיות כמרים לע"ז לפי המבואר בנביא ביחזקאל ,ודוחה הגמ'
משום שבם בני דעה נאסרו .ורצו ללמוד מאבני מזבח שגנזו בית חשמונאי,
ודחתה הגמ' שהרי ביאר ר"פ שיש פסוק שמיד שנכנסו יוונים נעשה חול(.
אמר רב דימי בשם ריו"ח ,אע"פ שקרקע לא נאסרת בהשתחויה ,אבל אם חפר
בה בורות שיחין ומערות לצורך ע"ז ,אסר את הקרקע .אמר רב שמואל בר
יהודה בשם ריו"ח ,המשתחוה לבע"ח לא אסר אותם ,אבל אם החליפם בע"ז
נאסר .אמר רבין נחלקו רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבנן האם חליפי החליפין גם
אסורים או רק החליפין .למ"ד שאוסר "והיית חרם כמוהו" כל דבר אפילו בחליפיו
אסור .והמתיר למד "חרם הוא" דווקא הוא .והאוסר למד מ"הוא" שחליפי ערלה
וכלאי הכרם מותרים ,ואם קידש בהם מקודשת ורק ע"ז אוסר חליפיו .והמתיר,
נקט שלא צריך פסוק להתיר חליפי כלאי הכרם וערלה ,משום ששביעית וע"ז
הם ב' דברים שחליפיהם אסורים והם ב' הכתובים הבאים כאחד ואין מלמדים.
הלימוד לגבי שביעית שהוקש ל"קדש" שתופס את דמיו ,ונאמר "קדש תהיה"
בהוייתה תהא ,היינו שהפירות עצמם לעולם קדושים ,וחילפיהם תוספים חליפין
ובהמשך מתחלל הקודש מהחליפין על חלפיו וכו' ,אחרון אחרון נשאר .והאוסר
סבר שב' כתובים הבאים כאחד מלמדים ולכן צריך עוד מיעוט.
שאלו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל ,אם הקב"ה לא רוצה את הע"ז
מדוע לא מאבדה .אמרו להם ,אם היו עובדים לדבר שאין בו צורך היה מאבדה,
אבל עובדים הם לשמש ירח וכוכבים ומזלות ,האם יאבד הקב"ה את עולמו
בעבור השוטים .אמרו להם א"כ שיאבד מה שאין בו צורך .אמרו להם ,אם היה
כך היה נראה שיש בהם כח אלוהות שהרי לא בטלו.
בברייתא מבואר כעין המשנה ,בתוספת שאמרו החכמים בסוף תשובתם אלא
עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו יתנו את הדין על מעשיהם .עוד מבואר
בברייתא ,אם אדם גזל חיטה וזרע אותה בדין שלא יגדל ,אלא עולם כמנהגו נוהג
ועתיד ליתן את הדין .עוד אמרו ,אם בא על אשת חברו היה ראוי שלא תלד ,אלא
עולם כמנהגו נוהג ועתיד לתת את הדין .ואמר ר"ל ,אמר הקב"ה לא די
שהרשעים באים על אשה באיסור ,אלא מטריחים כלפי שמיא ליצור וולד
המתעבר ממעשה העבירה.
שאל פילוסוף את רבן גמליאל נאמר שהקב"ה "אל קנא" וינקום מעובדי ע"ז,
מדוע לא מאבד את הע"ז עצמה .אמר לו ר"ג משל ,למלך שהיה לו בן ולבן היה
כלב וקראו בשם אביו ,ושנשבע הבן אמר בחיי כלב אבא ,הרי המלך כועס על
הבן ולא על הכלב ,בדומה הקב"ה כועס על עובדי הע"ז ולא על הע"ז עצמה.
שאל אותו פילוסוף מדוע אתה קורא לע"ז כלב ,והרי פועלת היא ,אמר לו ר"ג
מה ראית .אמר לו היתה דליקה שנשרפה כל העיר למעט בית ע"ז .אמר לו ר"ג,
משל למלך בשר ודם שעושה מלחמה עושה עם החיים ולא עם המתים לכן לא
שרפה האש את בית הע"ז .אמר הפילוסוף אם אתה קורא לה כלב ,מת ,א"כ
שיאבד אותה הקב"ה .אמר לו הרי הם עובדים לדברים שהעולם נצרך להם,
הקב"ה לא יאבד עולמו מחמת השוטים.
דף נה

שאל אגריפס שר צבא את ר"ג מבואר שהקב"ה "אל קנא" ,והרי אין הדרך
להתקנא אלא במי שהוא שווה העשיר בעשיר וכד' ,א"כ מדוע הקב"ה מתקנא

בע"ז הפחותה .אמר לו ר"ג משל לאדם הנשוי שנשא עוד אשה ,אם השניה
חשובה אין הראשונה מתקנא שמבינה היא שחשובה ממנה ,אבל אם פחותה
ממנה כועסת ומקנא לבעלה מדוע נשא עוד פחותה.
אמר זונין לר"ע ,ליבך וליבי יודעים שאין ממש בע"ז ,א"כ איך יתכן שאנשים
הולכים חולים לע"ז וחוזרים בריאים .אמר לו ר"ע משל ,לאדם נאמן שהיו
מפקידים אצלו אנשי העיר ממון בלא עדים ,אבל מפקיד אחד תמיד חשש
והפקיד בעדים ,פעם אחת שכח ולא הביא עדים ,אמרה אשתו של הנאמן בא
נכפור שהרי הוא לא מאמין לנו ,אמר הנאמן וכי מחמת שזה שוטה אנו נאבד את
אמונתינו .כך היסורים בשעה שיוצאים מבית דין של מעלה אומרים להם מתי
תבואו ומתי תלכו ,למי תבואו וממי תלכו ,ע"י רופא פלוני וע"י סם פלוני .כיון שבא
זמנם של יסורים להסתלק הלך אותו בעל יסורים לבית ע"ז אמרו היסורים בדין
שלא נצא ממנו ,וחזרו ואמרו וכי מחמת שטותו של זה שהלך לבית ע"ז אנו
נעבור על שליחות שקבלנו מן שמיא .וזה שדרש ריו"ח "וחלים רעים ונאמנים"
רעים בשליחות ונאמנים בשבועה לצאת מהאדם.
אמר רבא בר רב יצחק לרב יהודה ,מדוע נראה שהע"ז מועילה שהרי בזמן שיש
עצירת גשמים נראית הע"ז בחלום לאנשי העיר ואומרת להם לשחוט אדם,
וכאשר הם עושים כך בא הגשם .אמר לו רב יהודה בשם רב" ,אשר חלק ד'
אלקיך אותם לכל העמים" הקב"ה מחליקם לעמים ומראה להם כביכול יש
ממש בע"ז כדי שיטעו אחריה ויענשו .ועל דרך זה אמר ר"ל "אם ללצים הוא יליץ
ולענוים יתן חן" בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו ,הבא להיטהר מסייעין
בידו ,וכן להפך.
מותר לרכוש מגוי גת שיש בה ענבים שבעטו בהם ,אפילו שנוטל מן הענבים
להניח במקום מסויים לדריכה נוספת ויש חשש שנגע בשאר היין ,כיון שאין ביין
דרוך שם "יין" לקבל תואר יין נסך ,רק משירד לבור יכול להיות יין נסך .אם ירד
היין לבור ונגע הנוכרי ,אוסר .אבל אם נגע במה שלא ירד ,לא אוסר אף לא את
היורד .בתוך הגת לפני שיורד לבור מותר לדרוך ענבים ביחד עם הגוי ,כאמור
משום שלא ירד לבור .אבל לא בוצרים עם הגוי ,כיון שהבצירה לצורך דריכה ליין
והגוי יטמא את המשקים ואסור לסייע לטומאת חולין בארץ ישראל.
ישראל המתעסק בטומאה בענביו ויינו לא דורכים עמו ולא בוצרים עמו ,כיון
שזה מסייע למעשה עבירה .אבל מביאים עמו חביות ריקות ,או לאחר שהם כבר
מלאות .ועל זה הדרך באופה שעושה בטומאה ,לא לשים עמו ולא מרדדים עמו,
אבל לאחר שהפת מוכנה מוליכים לתנור שהכל מוכן ואין כאן מסייע לעבירה.
אמר רב הונא יין שהתחיל לרדת לכיוון הבור נקרא "יין" ונעשה יין נסך .ומה
שאמרה המשנה שמותר אף שהנוכרי נטל ענבים וכו' ,מדובר שהפקק של הבור
סגור .וכן בהמשך דברי המשנה שלא עושה יין נסך עד שירד לבור ,מדובר הפקק
סגור .ומה שנזכר בהמשך דברי המשנה שאם ירד לבור מה שבבור אסור ומה
שעדיין למעלה מותר ,ביאר ר"ה שזה למשנה ראשונה וכבר חזרו בהם רבנן,
בראשונה היו אומרים ,לא בוצרים עם הגוי בגת משום שגורם טומאה ,לא
דורכים עם ישראל העושה בטומאה ,ודורכים עם הגוי בגת .מבואר שלא חששו
לירידה לבור .וחזרו לומר ,אין דורכים עם הגוי בגת .וחזרו בהם משום דברי ר"ה
שיין שהתחיל להמשך לבור מקבל שם יין ונעשה יין נסך .ואין בוצרים עם ישראל
שעושה בטומאה ,וכ"ש שאין דורכים עמו .אבל בוצרים עם גוי ,כיון שהפירות לא
חייבים בתרו"מ מותר לגרום להם טומאה.
דף נו

יין נסך מקבל שמו רק בבור ,שואלת הגמ' מבואר שגמר מלאכה של יין משעה
"שיקפה" היינו יצופו עליו חתיכות המשקעים .ביאר רבא ,תלוי במחלוקת ר"ע
ורבנן ,לרבנן הגדרת יין משעה שירה לבור ,ולר"ע משעה "שיקפה ".הסתפקו
האם כוונת ר"ע שיצופו החרצנים בבור ,או בחבית שזה שלב יותר מאוחר.
מביאה הגמ' ראיה ממשנה במעשרות שאם היין קיפה בגת יכול לשתות בלא
מעשר כל זמן שלא ירד לבור ,מדוקדק שהמחייב זה משיקפה בבור .שואלת
הגמ' שאמר רב זביד בברייתא שרבי אושעיא ,לרבנן גמר מלאכת היין משיקפה
בבור ,ולר"ע משיקפה בחבית .מבארת הגמ' ,שאף את המשנה במעשרות
שמבואר ברבנן בבור ,הכוונה שיקפה שם ,וכן לר"ע שיקפה בחבית .וא"כ
המשנה שלנו שמבואר שמקבל שם יין בזמן שיורד לבור ,דעה שלישית .דוחה
הגמ' ,יין נסך החמירו בו רבנן שמקבל שם יין מירידה לבור ,ויש ב' תנאים
בהגדרת שם יין לגבי מעשר .ולשיטת רבא שדין גמר מלאכה ביין לגבי יין נסך
ולגבי מעשרות דין אחד ,יעלה שיש ג' שיטות כמבואר.
התבאר שיין שירד לבור אסור ,ומה שלמעלה מותר .ביאר רב הונא זה באופן
שלא החזירו את כלי הסינון שבין הגת לבור ,אז היין שבבור הוא נפרד מהיין
שבגת ,אבל אם החזירו את כלי הסינון לגת ,הרי הטיפות שנאסרו חוזרים
ומתערבים ביין שבגת ואוסרים אותו .נוקטת הגמ' ,שהרי אותו מסננת נמצאת בין
הגת לבור ,ומדוע נאסר היין שעובר בה משום שהיין בבור מוגדר שמחובר לה,
א"כ צריך לומר ש"ניצוק" מהווה חיבור בין ב' חלקים .דוחה הגמ' ,אין להוכיח
לגבי דין ניצוק וכאן מדובר כדברי רבי חייא שהיין שבבור עלה על גדותיו ונגע
בפועל במסננת.
ילד למד וסיים מסכת עבודה זרה בגיל שש ,שאלוהו בני הישיבה ,האם מותר
לדרוך עם גוי בגת .אמר להם מותר ,שאלו והרי יש לחוש שמנסך בידיים ,וניתן
לאסור באופן זה כמבואר לעיל )נה ,ב( שיין נעשה נסך משהתחיל להמשך לבור.
אמר להם הילד ,קושרים את ידיו שלא ינסך .שאלו ,הרי יכול לנסך ברגל .אמר
להם ,ניסוך ברגל לא אוסר שאינו מוגדר לניסוך .כמעשה שהיה בנהרדעא שדשו
ישראל וגוי ביחד ,והשהה שמואל את פסק דינו ג' רגלים כדי להוועץ בחכמים
ולדון עמהם בפסק ההלכה ביין זה ,ודנה הגמ' מדוע עיכב שמואל ,אם למצוא מי
סובר כדעת רבי נתן שגוי אוסר במגעו אפילו בלא מעשה ניסוך ,ושמואל רצה
לאסור את היין אף בהנאה .דוחה הגמ' שהרי רבי נתן לא אמר אלא ביד ולא
ברגל .אלא שמואל רצה להתיר כדעת רבי שמעון שיהיה מותר אפילו בשתיה
שמגע ללא מחשבה לנסך אינה אוסרת כלל.

דף נז

בעיר בירם עלה גוי להוריד לולב מהעץ בשעה שירד נגע ביין של ישראל שלא בכוונה )מחלוקת גירסאות האם נגע בראש הלולב או בידו .עי' תוספות ד"ה ה"ג( ,רב
התיר למכור את היין לגוי .שאלו רב כהנא ורב אסי והרי רב הוא זה שאסר מגע של תינוק ביין ,אמר להם רב ,בשתיה אסור ולא בהנאה.
אמר רב תינוק בן יומו אוסר ועושה יין נסך .שאל רב שימי את רב ,מבואר בברייתא קנה עבדים מגוי שמלו ולא טבלו ,רוק ומדרס טמא בשוק ,וי"א טהור .היין ,הגדולים
עושים יין נסך ,והקטנים לא עושים ,וגדול וקטן הכוונה שבקיא בענין ע"ז .הרי מבואר שקטנים לא עושים יין נסך .מבארת הגמ' הקטנים מתייחס לגבי בני שפחות
שגדלים אצל ישראל ולא עושים יין נסך במגעם .ומה שהשוותה הברייתא לגבי טומאה של רוק ומדרס .ולמ"ד שמטהר ,ביאור דברי הברייתא שעבדים בדומה לבני
השפחות שכאשר הם מלו וטבלו לא עושים יין נסך ,ושלא כדברי ר"נ בשם שמואל שאמר שעבדים אפילו שמלו וטבלו עושים יין נסך עד שתשקע שם ע"ז מפיהם.
וביאר רבי יהושע בן לוי ,שיעור זמן לאחר יב' חודש .והקשו על שמואל כנזכר בדברי הברייתא ,שמבואר שאם מלו וטבלו לא עושים יין נסך ,ביאר שמואל לדעתו
שדווקא בני השפחות לא עושים יין נסך ,אבל קונה עבדים עושה .והדמיון בין בני שפחות לעבדים רק לגבי דיני טומאת מדרס ורוק .ולמ"ד טהור באו לומר שקטנים לא
עושים יין נסך כלל ,לאפוקיי מדברי רב שאמר שתינוק בן יומו עושה יין נסך.

עיונים על הדף
איסור הזכרת שם עבודה זרה.
הבאנו לעיל )עיונים ,מא מב מג( ולמעשה דברי התוס' נמצאים כאן ,אבני בית קוליס אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהם .רש"י לעיל ביאר שקורין
לע"ז מרקוליס.
על זו הדרך ביאר רש"י בב"מ )כה ,ב( בעי רב אשי כאבני בית קוליס מהו וכו' .רש"י ביאר )ד"ה כאבני( "מרקוליס והיא שם עבודה זרה" וכו'.
בתוס' )בב"מ שם ד"ה כאבני; ולפנינו ד"ה אבני( ביארו ,ששם העבודה זרה הוא "קילוס" מלשון שבח ,וחז"ל קראו לאותה עבודה זרה "מרקוליס" ,היינו
הפוך מהקילוס ,מרקוליס ,לגנאי ללעג ולקלס.
אלא שצריך להבין בלשון התוס' "מכאן אמר ר"ת דאין שם עבודה זרה מרקוליס אלא "קילוס" )לפי גירס המהר"ם(" ,מה הראיה "מכאן" ,כל מה שמבואר
בגמ' ,ספקו של רב אשי בענין מציאת מטבעות בצורה מסויימת ,מהיכן הוכיח ר"ת שאין שם העבודה זרה מרקוליס.
ואמנם הקשה בשיטה מקובצת לאידך גיסא ,רב אשי הסתפק בשלשה מטבעות המונחות שניים זה ליד זה ושלישית על גביהם ,מדוע הזכיר שם עבודה
זרה לצורך הדוגמה .הרי יש איסור לומר לחברו נפגש ע"י עבודה זרה פלונית )רש"י עה"ת שמות כג ,יג; סנהדרין סג ,ב; רמב"ם עבודת כוכבים ה ,יא; קיצור
שו"ע קסז( ומבואר שאף לצורך אסור להזכיר שם עבודה זרה ,א"כ איך יתכן שרב אשי הזכיר בספקו את שם העבודה זרה .וביאר בשיטמ"ק כדברי ר"ת
שאין שם העבודה זרה "קוליס" ,אלא "קילוס" .וחכמים מתוך גנאי ובזיון קראו לע"ז "קוליס".
מעתה מובנת ראייתו של ר"ת" ,מכאן אמר ר"ת" ,ממה שהסתפק רב אשי לגבי סימן הנחת המטבעות בצורה של "אבני בית קוליס" ,ולא חשש רב אשי
להלכה שאין מזכירין שם עבודת כוכבים ,מוכח מכאן ש"קוליס" זה תיקון של חז"ל ולא השם העצמי.
בענין זה של הזכרת שם ע"ז ,פסק המהר"ם שיק )שו"ת קעא( ,מעשה שכתבו על מצבה תאריך לועזי ,ונקט דהוי איסור דאורייתא של "ושם אלהים
אחרים לא תזכירו" .שזה המקור לאיסור להזכיר שם עבודה זרה .ובכלל זה הנידון לכתוב על המחאות )שיקים( תאריך לועזי) .עי' רמב"ן עה"ת שמות יב ,ב;
שו"ת גנזי יוסף קו; שו"ת שערי צדק יו"ד קנה; שו"ת פרי השדה ח"א ג; תורת משה פרשת בא; ועי' בהרחבה פסקי תשובות סי' קנו(
פסחים קד

האם יש איסור להסתכל בצורת המטבעות?
אמרו על רבי מנחם ברבי סימאי שנקרא "בנם של קדושים" משום שלא הסתכל בצורת המטבע .וכעין זה אמרו בגמ' בפסחים קד ,א.
דעת התוס' לפנינו )נ ,א ד"ה ה"ג( הביאו גמ' בשבת )קמט ,א( שאסור להסתכל בדיוקן מצד אל תפנו אל האלילים והמעלה של רבי מנחם הייתה שאולי
י"ל שבמטבע שאין דיוקן ורגיל להסתכל בה אין איסור אפילו הכי הוא לא הסתכל .מבואר בדבריהם שיש איסור בכל מטבע אלא בדברים שרגילות
להסתכל בהם לא חששו.
אולם תוס' בשבת )קמט ,א ד"ה ודיוקני( חילקו בין מטבע שעשוי לשם ע"ז שבו יש איסור לבין מטבע שעשוי לנוי ומידת חסידות שגם בזה לא להסתכל.
)ועי' מג"א סי' שז' סקכ"ג ,שנחלקו האם יש איסור להסתכל בצורה שנעשתה לשם נוי ולא לשם ע"ז אולם נקט שראיה בעלמא לכו"ע אין איסור(.
בשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"א סי' קע'( נקט שאף מטבע שנעשה בו דיוקן לשם נוי אסור להסתכל בו מחמת האיסור שאל תפנו אל האלילים אלא מטבע
שיש בו רק ראש ולא כל הגוף מדינא מותר להסתכל בו ורק מידת חסידות כדוגמת רבי מנם בן סימאי שלא להסתכל בו.
בבן יהוידע ביאר שכל דבר שיש בו צורה שורה עליו רוח טומאה ולכן נזהר בזה רבי מנחם ואפילו מטבע שיש סיבה להסתכל בו לדעת ערכו ושוויו לא היה
מסתכל מחמת קדושתו .ולשון לימודים כתב שעה כן כדי לפרוש מחמדת הממון.

מלאכה בחול המועד.
אמרו בגמ' שעיקר הדבר האסור בשביעית הוא מלאכה ,ובחול המועד נאסר אף טירחה יתירה.
במשנה בתחילת מועד קטן מבואר ,שמלאכת דבר האבד הותרה בחול המועד .ולכן מותר להשקות בין השלחין ,הרגילה לקבל מים .ואם לא ישקה אותה,
תאבד.
ביאר רש"י )ד"ה משקין( ע"פ המבואר במסכת חגיגה )יח ,א( ,דכתיב "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לד' אלקיך" ,מה שביעי עצור בעשיית
מלאכה אף ששה עצורים בעשיית מלאכה ,אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששה עצורין בכל מלאכה ,תלמוד לומר השביעי שביעי עצור בכל
מלאכה ,ואין ששה עצורין בכל מלאכה ,הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים ,לומר לך איזו מלאכה אסורה בחולו של מועד ואי זו מותרת ,ומלאכה שיש בה
הפסד אם אינו עושה אותה ,כגון להשקות בית השלחין התירו חכמים .עכ"ל.
מבואר מפשטות לשון רש"י שאיסור מלאכה בחול המועד הוא מהתורה רק יש כח ביד החכמים להתיר מלאכת דבר האבד.
דבר זה ארוך בראשונים ,מה המקור וגדר האיסור מלאכה בחול המועד .עיין במו"ק בראשונים ,רא"ש ר"ן ועוד.
לעיל )כב ,ב( בתוס' ד"ה תיפוק נחלקו ר"ת והר"ר אלחנן אי מלאכה בחול המועד אסורה מדאורייתא או רק מדרבנן .שיטת ר"ת שאסורה רק מדרבנן.
והר"א פליג ממה שאמרו במו"ק )יא ,ב( פתח באבל וסיים בחוה"מ לא מבעיא קאמר לא מבעיא ימי אבלו דאסור דאסור דרבנן אלא אפי' חול המועד
דאסור דאורייתא .אולם ר"ת ס"ל שמוגדר דאורייתא ,היות ויש לו אסמכתא מן התורה .אולם לאבל יש אסמכתא רק מדברי קבלה ,א"כ בחול המועד יש לו
רק עיקר מן התורה דאיכא למיגזר אטו יו"ט.
דעת ר"ת מתבאר טפי בחגיגה )יח ,א בתוד"ה חולו( תוס' מוכיחים ,שחול המועד אסור במלאכה מדאורייתא .וקשה לר"ת דא"כ דבר האבד וכמה מלאכת
דשרינן התם היכי משתרי .וכי היכן מצינו איסור דאורייתא מקצתו אסור ומקצתו מותר וכו' יעויי"ש בעוד ראיות שהביאו.
ושם בתוס' הביאו את שיטת ריב"ם ,שמלאכה בחול המועד ,אסורה מדרבנן .נקט הרשב"ם בפסחים )קיח ,א( ואמר רב ששת משום ר"א בן עזריה כל
המבזה את המועדות ,כאילו עבד ע"ז .ופי' הרשב"ם )ד"ה כל המבזה את המועדות( שעושה מלאכה בחולו של מועד ,דכתיב את חג המצות תשמור ונפקא
לן במסכ' חגיגה איסור מלאכה בחולו של מועד .כעין זה ,ברש"י )מכות כג ,א ד"ה את חג המצות( מפרש בחגיגה אם בראשון ובשביעי הרי כבר אמר הא
לא בא להזהיר אלא על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה .ומבזה את המועדות פי' רש"י חולו של מועד.

תוספת שביעית.
בברייתא שהביאו בגמ' מבואר שניתן להשקות עד ראש השנה ,ותמה רש"י )ד"ה עד( שהרי נאסרה עבודת האילן אף בתוספת שביעית .ביאר רש"י כאן
התירו שלא ימותו הנטיעות ,שעיקר הדין של תוספת ל' יום הוא מדרבנן וכאן לא גזרו.
ותמהו תוס' ,הרי אם כשיטת ר"ע הרי תוספת אסורה מהתורה ,ואם כשיטת רבי ישמעאל הרי מהלכה למשה מסיני יש דין תוספת לשנת השמיטה .אלא
ביארו שמדובר בשביעית בזמן הזה מדרבנן כשיטת רבי וכו' ותולדות לרבא לא נאסר .עוד ביארו שדווקא מלאכה של חרישה וזריעה הם אסורות מהתורה,
אבל שאר מלאכות הם מדרבנן .וכדי לבאר את כל הנושא נאריך מעט בענין.

המשנה הראשונה בפרק א' ממסכת שביעית ,וכן המשנה הראשונה בפרק ב' במסכת שביעית ,מבואר שלדעת ב"ש וב"ה יש איסור חרישה בקרקע
בשדה האילן קודם השביעית .לב"ש ,מותר לחרוש כל זמן שיפה לפרי .ולב"ה ,עד עצרת .ואילו בשדה הלבן ,דעת ר"ש עד הפסח .כאן למדנו דין איסור
חרישה בקרקע בתוספת שביעית מפסח ומעצרת .אח"כ באו ר"ג ובית דינו ,והתירו את החרישה בשישית ,ובטלו את הגזירה ונמצא שמותר לחרוש עד
ר"ה.
ומעתה דנו בגמ' במו"ק ,איך יכול להיות שר"ג ביטל את התקנה ואת הגזירה שנגזרה בבית דינם של שמאי והלל) .בירולשמי לא התבארו הדברים
כבסוגיא לפנינו ועי' ר"ש פ"א ה"ו ושם בגר"א( דעת ריו"ח ,שאף שתיקנו את איסור מלאכה בתוספת שביעית תיקנו שאם יבאו אח"כ בי"ד אחר יכלו לבטל
את הגזירה .ושאלה הגמ' ,הרי דין תוספת נלמד מהלכה למשה מסיני .דעת רבי יצחק ,שתוספת מהלכה למשה מסיני היא ל' יום קודם ר"ה .ושמאי והלל
הוסיפו ,מפסח ועצרת .ואת זה ר"ג יכל לבטל.
שאלה הגמ' ,הרי דין תוספת שביעית נלמד מפסוקים מפורשים בתורה "בחריש ובקציר תשבות" ,ולומד ר"ע ,שהפסוקים אינם נצרכים לגבי הלכות שבת.
ובאו ללמד איסור מלאכה בתוספת שביעית ,לפני שביעית .ואיסור מלאכה בתוספת לאחר שנת השבע .אמנם רבי ישמעאל חולק ,וסובר שאין ללמוד
מהפסוק הנ"ל לדין שמיטה ,אלא עדיין עוסק הוא בדיני שבת ,ובא לומר שקצירת העומר לצורך הקרבת העומר דוחה שבת .אלא נוקטת הגמ' ,לרבי
עקיבא נלמד באמת מפסוקים .אולם לדעת רבי ישמעאל ,נלמד דין תוספת מהלכה למשה מסיני .לדעת רביו"ח למדו ,כמו שבשבת לפניה ולאחריה מותר,
כך גם בשביעית .ולדעת רב אשי ,רבן גמליאל למד כדברי רבי ישמעאל שתוספת שביעית אסורה במלאכה ,מצד הלכה למשה מסיני .אולם דווקא בזמן
שבית המקדש קיים.
מעתה יש לדון ולעיין מה עולה בדין תוספת שביעית .לכאורה נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל האם אסורה מלאכה בתוספת מדין תורה או מהלכה למשה
מסיני .כפי העולה מדברי הגמ' ,רבן גמליאל ובי"ד ,התירו את הגזירה שהייתה לאיסור מלאכה בתוספת .לפי דעת רב אשי ,יש דין תוספת אך ורק בזמן
שבית המקדש קיים .א"כ לכאורה יעלה לנו שבזמן הזה אין דין תוספת כלל .ואילו לרבי יוחנן ,שלמד ,שלמדו משבת בראשית מיעט תוספת .וכבר הקשו
תוס' )מו"ק שם ד"ה מה( שהרי בשבת וביו"ט יש דין תוספת ואיך ביטל רבי יוחנן את הדין תוספת של שביעית לגמרי .מתרצים תוס' ,שאף לשיטת רבן
גמליאל יש תוספת כל שהוא כמו בחיוב תוספת שבת ויו"ט) .והיה מקום לומר שבין כך יהיה דין תוספת לשביעית מצד התוספת של יו"ט של ר"ה .אולם
לא פשוט שלראש השנה שייך שיהיה תוספת ועי' בזה בשו"ת שואל ומשיב מהדורה רביעאה ח"ג סי' קכה' באריכות(
א"כ נמצא לפי"ז שיש ג' סוגים של תוספת שביעית .א .מה שאסרו בית דינם של הלל ושמאי ,מפסח ומעצרת .ב .דין ל' יום לפני שמיטה ,וזה דין תוספת
שביעית מהלכה למשה מסיני או לפי ר"ע מדבר תורה .ולרב אשי דבר זה התיר ר"ג .ג .תוספת "כל שהוא" ,שנוקטים תוס' שאף לפי רבן גמליאל יש דין
תוספת בכה"ג .ואמנם תוס' כתבו דין זה בדברי רבי יוח"נ אולם לכאורה אף רב אשי צריך להודות בזה .שהרי כפי שהביאו תוס' מהגמ' ביומא אין משהו
שחולק ע"ז.
אמנם לשון הרמב"ם )פ"ג משמיטה ה"א( עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני מפני שהוא מתקנה
לשביעית ודבר זה בזמן שבית המקדש קיים הוא שנאסר מפי השמועה וגזרו חכמים שלא יהיו חורשים שדה האילן ערב שביעית בזמן המקדש אלא עד
העצרת ושדה הלבן עד הפסח ובזמן שאין מקדש מותרין בעבודת הארץ עד ראש השנה כדין תורה .עכ"ל .מבואר שבזמן שאין בית המקדש הותרה עבודת
הקרקע עד ראש השנה ממש והרמב"ם לא חילק ולא הוסיף דין תוספת שביעית לכה"פ בשיעור כל שהוא.
אולם שיטת הרמב"ם לשיטתו לק"מ היות וכבר האריך הביאור הלכה )סי' רצג'( שלרמב"ם דין תוספת בשבת ויו"ט זה רק מדרבנן .לכן ניחא מאוד
שהרמב"ם לא כתב את דין התוספת .שהרי אף לדברי התוס' בריוח"נ נלמד העניין משבת .והרמב"ם עצמו סובר שבשבת אין תוספת מדין תורה.
ועל קושיא זו הביא התוספות רא"ש בשם הראב"ד ,שאין בשבת ויו"ט "איסור מלאכה בתוספת" ,אלא למדו חז"ל ,היות וא"א לצמצם בזמן ,וכדי שלא
יעשה מלאכה בזמן של בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה ,לכן צריך להפסיק קודם ,מכורח המציאות .אולם בשביעית ,שאמרו דין תוספת שביעית,
באו לאסור בתורת ודאי ,ולקיים הלכה של איסור מלאכה בתוספת ,וזה מה שהתירו רבן גמליאל ובית דינו.
ובריטב"א ביאר ,שאין לאסור תוספת שביעית מחמת הדמיון לשבת ,כיון שבשבת התורה חזרה וכפלה את האיסור .ואילו בשביעית לא כפלו ואין להוסיף
איסור בתוספת.
אלא שעדיין לשיטת הרמב"ם קשה .שהרי כאמור דברי הרמב"ם שכל האיסור מלאכה בתוספת שביעית הוא מהלכה למשה מסיני .וא"כ אנו לא לומדים
את הפסוק שהביא רבי עקיבא "בחריש ובקציר תשבות" שמתייחס לדיני שביעית ,אלא כדברי רבי ישמעאל שהפסוק מתייחס לדיני שבת וקצירת העומר.
ואילו הרמב"ם עצמו בריש הלכות שמיטה כתב ,את הפסוק הנזכר בתורת איסור לשביעית) .ועי' באריכות דברים בעניין כאן בקרן אורה .תפארת ישראל
על המשניות שביעית פרק ב' אות ב' במה שהתכתב עם הרע"א .בפאת השלחן ריש שביעית ושם ברדב"ז(.

חליפי שביעית חייבים בביעור.
מבואר בגמ' שע"ז ושביעית בשניהם יש חליפי חליפין האסורים ,והנפק"מ בשביעית שהיא אסורה לעולם ,והיא וחליפיה חייבים בביעור פירות שביעית.
כתב רש"י )ד"ה מתבערין( נאכלין קודם הביעור קודם שיכלה לחיהמן השדה אותו המין שמכר.
התורה אמרה "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה וכו' ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" )ויקרא כה ,וז( ודרשו בתורת כהנים וכן
בגמ' בתענית )ו ,א( וכן בפסחים )נב ,ב( "כל זמן שחיה אוכלת בשדה האכל לבהמה שבבית כאשר כלה לחיה בשדה כלה לבהמתך שבבית ".ומכאן אף
למדו ,שלגבי האדם עצמו אין לו לאכול מפירות שביעית שנמצאים אצלו בבית ,מאותו הזמן שכלה לחיה בשדה ,וצריך לבער מביתו.
האם מצוות ביעור מן התורה או מדרבנן .עקרי השיטות בקצרה :מהתורה ,תוס' בפסחים )נב ,ב ד"ה עד( .וכן מורה לשון רש"י במסכת יומא )פג ,א ד"ה
טבל( .דעת התוס' בחולין )קכ ,א ד"ה היכא( ,בסוף דבריהם .ועי' במנחת חינוך )מצוה שכח(
מאידך דעת הרמב"ן עה"ת בתחילת פרשת בהר )ויקרא כה ,ז .וכן בפסוק יב( דין ביעור פירות שביעית ,מדברי סופרים .והפסוק הוא אסמכתא בעלמא.
)עי' פנ"י פסחים שם בביאורו בדברי הרמב"ן(.
מתי מבערים? מבואר במשנה שביעית )ט ,ב( "שלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן וגליל ושלש ארצות בכל אחת ואחת וכו'" .בכל אחת מהארצות
הנזכרות יש חלוקה של מקום גידול ,הר ,שפלה ועמק .סה"כ ,תשע מקומות גידול בארץ ישראל .ונחלקו רש"י ותוס' )בפסחים שם( האם דנים לפי ה"מחוז"
כולו .או לכל ארץ וארץ בתוך המחוז.
בזמן הזה ,כתבו הפוסקים שאנו לא בקיאים בדיוק בתאריכים .והתאריכים המתפרסמים ע"י מערכות הכשרות הם לחומרה .והפתרון הפשוט ,להפקיר כל
יום .היותר פרקטי ,להפקיר ביום הראשון של ספק זמן הביעור ,ויכניס לביתו בחזקת מופקרים ,בלא לזכות בהם .עי' חזו"א סי' טו אות ח; ומנחת שלמה סי'
נא אות יח} .כאשר הפירות מצויים בשדה ,ואפילו שרק מונחים ע"ג קרקע מוגדר הדבר שמצוי לחיה .ראיה לדין זה עי' מה שלמדו החזו"א סי' טו אות ב,
והמקדש דוד סי' נט אות ב .אולם המבי"ט )ח"ג סי' מה( חולק ,וסובר ,שרק פירות המחוברים לאילן ,דוחים את זמן הביעור .ואם על האילנות אין פירות ורק
תלושים נמצאים בשדה כבר הגיע זמן הביעור{.
כיצר מבערים? שיטת רש"י )פסחים שם ד"ה משום( שמפקירן במקום דריסת חיה ובהמה .פשטות לשונו של רש"י נראה ,שפירות שהגיע זמן ביעורם
צריכים לאבדם .שיטת ר"י בתוס' )ד"ה מתבערין( שבאמת מותר באכילה לאחר הביעור .ומה שיש מקומות שמשמע משם שאחר הביעור הפירות אסורים
באכילה זה דווקא כאשר משאיר בביתו ע"מ שפירות אלו ישארו בחזקתו ,אולם אם מפקירן יוכל להכניס לביתו לאחר שהפקיר ובודאי שאז מותרים הם
באכילה.
הפירות שנשארו אצלו ולא חילקם לשכניו וכו' ,צריך לבערם מן העולם והם אסורים באכילה כאמור אף לדעת התוס' .אלא שנחלקו הפוסקים ,מתי זה
השעה הקובעת לענין זה .בחזו"א )סי' יא או ו( מבואר שכאשר כלה מן השדה ,באותו יום עד השקיעה יכול לחלק את הפירות ,ויכול לתת לכל אחד שיעור
מזון ג' סעודות .ורק את הנשאר אח"כ יש עליו דין ביעור גמור .אולם הגרש"ז במנחת שלמה )סי' נא אות יז( נקט שצריך לחלק את הפירות קודם הזמן
שכלה מן השדה .ולאחר שכלה יותר אין שייך לחלקם) .ועי' בראב"ד פ"ז משמיטה ויובל ה"ג; שם במהר"י קורקוס ובכס"מ; רמב"ן על התורה ויקרא כה ז;
מהרי"ט ח"א סי מג; ערוך השלחן פכ"ז סעי' ח(
מי שמעוניין לשרוף את פירות הביעור ,האם רצוי הדבר? כתב בשערי צדק )פי"ט סעי' ו( ומי אשר מלא ידו לד' ויכולת בידו לקיים מצות ביעור על ידי
שריפה ,נ"ל שיעשה כן שאיזה ימים קודם שיגיע לזמן הביעור יחלק הכל לעניים וישאיר לעצמו מעט מכל מין לקיים בו מצוות ביעור בשריפה בזמנו וכן
דעתי לעשות אם יזכני ד' לעלות לארץ הקודש ולקיים מצות ביעור שביעית.
אולם למעשה ,כמובא בספר השמיטה )פ"ט הערה  (3בשם הרב דיסקין שאין להחמיר ולשרוף את פירות הביעור היות וזוהי חומרה המביאה לידי קולא
שהרי מפסיד פירות שביעית ואין אנו יודעים בדיוק את חישוב הזמן של כלה שנדע מתי הוא זמן הביעור.

