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בס"ד ,ה חשוון התשע"א.

מסכת עבודה זרה דף ס – דף סו

דףסע"א

הלחם משנה )שם( ,דהרמב"ם סבירא ליה ,דרב יימר לא אמר כן אלא

א(גמ',אמררבפפאדעדהברזאחמראאסירואידךשרי.כתב רש"ילעיל

ללישנא קמא דרב פפא ,דקאמר כל דלהדי ברזא חמרא אסיר וכו' ,דהיינו

)נט (:בד"ה כל דלהדי ,דאסור בשתיה ולא בהנאה ,ואידך שרי אף בשתיה.

ממש כסברת רבי יהודה ,אבל ללישנא בתרא דאמר דעד הברזא חמרא

ובתוס')שם(ד"האמררבפפאכתבו,דעדהברזאאסורבהנאהואידךשרי

אסיר ,אי אפשר לומר כן ,דאםכן ,אפילו כרבי יהודה לא אתיא ,דהא רבי

בהנאה ,אבל בשתיה הכל אסור ,מפני היין השוכב עליו .וברמב"ם )פי"ב

יהודהאמרמצידיהטהורהמכאןומכאן,אלאעלכרחךללישנאבתראאין

ממאכלות אסורות ה"י( כתב ,דעד הנקב אסור ,ומה שתחת הנקב מותר

לדמותייןנסךלתרומה,ורבפפאאתיאפילוכרבנן,ועדכאןלאקאמרירבנן

בשתיה .וביאר הכסף משנה )שם( ,דאסור היינו בהנאה .והביא דהקשו על

דאסור אלא בתרומה ,אבל הכא אין להחמיר כל כך דודאי לא נתכוין

הרמב"ם ,דהיאך אפשר לומר שמה שלמעלה מן הנקב אסור בהנאה ומה

לניסוך ,ודי לנו לאסור עד הברזא ,משום דאתי מכוחו ,דעד שם היה יוצא

שלמטה יהיה מותר אף בשתייה ,והרי הכל מעורב .ותירץ ,דהא דאמרינן

אםלאהיהמניחידו.

דהוי חיבור ,היינו דוקא בניצוק ליין שנאסר מחמת נגיעה ממש ,אבל הכא

ד(רש"יד"הדעדברזא,כלייןשלמעלהלנקבאסורדכיוןדכולונמשךאחר

דלאנאסרייןשלמעלהמןהנקבמחמתנגיעהממש,אלאמפנישאילולא

הנקבלצאתדרךשםהויחיבור.ביארהתוס'יו"ט)טבוליוםפ"במ"ז(,דיותר

היה מניח אצבעו היה יוצא כולו ,ונמצא כבא מכוחו ,ואף דביין נסך

מסתבר להיות חיבור מה שנמשך ,ממה שיהיה חיבור לפי שהוא בסיס,

מחמרינן,מכלמקום,לארצולהחמירבניצוקכהאיגוונא,וכיוןשהחמירובו

שהנמשךדבוקכולו.

לאוסרואפילובהנאה,לארצולהחמירבמהשלמטהממנוכלל,ולכךשרי

ה(רש"יד"הניקבהמפיה,הואילוכלהייןשלמטהנעשהבסיסלעליוןהוי

אפילובשתיה.

חיבור ומשוליה נמי הואיל וכל היין נמשך אחר הנקב הוי חיבור אבל ניקב

ב(גמ',אמררביימרכתנאי.כתבבחידושיהריטב"א,דישאומרים,דלישנא

מצידיהטהורהוכו'.כתבהתוס'יו"ט)טבוליוםפ"במ"ז(,דלאאמרינןבסיס

בתראדרבפפאנמיקיםליהכרבי יהודה,והאדקאמררבייהודה"מצידיה

ונמשך אלא בפיה ובשוליה ,הואיל והכל בסיס או נמשך ,ומה שאין כן

טהורה",היינודווקאמהשתחתהברזא.וכתב,דלפיהגירסאהמובאתבגמ',

מהצדדין אף שמה שלמטה הווי בסיס ,ומה שלמעלה נמשך ,דהואיל ואין

דקתני טהורה מכאן ומכאן ,יש לפרש ,דטהורה מכיון שעומדת כך ,ואם

הכלשוהאינוחיבורכלל.

תעמיד הפוך הוי טהורה מאידך גיסא ,ולעולם הצד העליון טמא והשאר

ו(גמ' ,עובד כוכבים אדנא וישראל אכובא חמרא אסור .הקשה הר"ן )כח:

טהור.ודוחקלפרשכן,דיותרנראהלפרשדלרבייהודהכלהחביתטהורה,

מדפיהרי"ף(,מאיקאמשמעלןפשיטא,האמעשההישראללאמעלהולא

והאדרבפפאאסרעדהברזאהויחומראבייןנסך,וכמושכתבוהתוס'לעיל

מוריד .ותירץ ,דאיירי בגוונא דהישראל נקיט הכובא מוגבה מעל הקרקע,

)נט(:בד"האמררבפפא).ועייןבאותהבאה(.

והעובדכוכביםלאהיהיכוללאחוזהדנאולהוריקממנה,אלאמפנישהיא

ג(רש"י ד"ה ואידך שרי ,בתוה"ד ,ולית הלכתא כוותיה דהא וכו' וקם ליה

נסמכת על הכובא דנקיט ישראל בידיה ,וסלקא דעתך אמינא דבכי האי

רבפפאכרבייהודהוכו'.וכןכתבברש"יד"הניקבהמפיה,ורבנןליתלהו

גוונאכחישראלוכחעובדכוכביםמיקרי,ושרי,קאמשמעלןדלא,משום

דרב פפא הלכך לית הלכתא כותיה] .ומשמע מדבריו דללישנא בתרא נמי

דהוי גרמא בעלמא דהישראל מעשה עץ בעלמא עביד ,ואין היין בא מכחו

לא אתיא כרבנן[ ובתוס' לעיל )נט (:בד"ה אמר רב פפא כתבו נמי דלית

כלל.

הלכתא כוותיה ,ולא מטעמיה אלא משום דרבא פליג עליה וכו' .אמנם

ז(רש"י ד"ה חמרא אסור ,ובכובא מליאה עסקינן דלמא נגע .הקשה הלחם

הרמב"ם)פי"בממאכלותאסורותה"י(,פסקכלישנאבתראדרבפפא.וביאר

סתרים,איחיישינןלנגיעה,היכאדגויאדנאוישראלאכובא,דחמראאסיר,
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אמאי יהיב טעמא משום דמכח הגוי קאתי ,ולא קאמר דלמא נגע בעת

יד(תוס'ד"האיאיכא,בתוה"ד,ופרשב"םדפשיטאדייןהואוכו'.ובחידושי

ההורקה.ותירץ,דנקטטעמאמשוםכוחושלהגוי,לאשמועינןדלאכלהיין

הריטב"א כתב בשם הרא"ה ,דכל שאין כאן טופח כדי להטפיח לא חשיב

אסור,אלאמאידנפקלבראי,ולאמהשנשארבדנא.

חמרא כלל ,והא דהצריכוה הדחה ,משום מראית העין .ואפשר דאין זה

ח(בא"ד ,משום דמקרקש ליה חמרא וכו' לישנא אחרינא וכו' .ובחידושי

אוסר בדיעבד אם נשתמשו בלא הדחה.וברמב"ם )פי"ב ממאכלות אסורות

הרמב"ן הביא עוד ביאור בשם הראב"ד ,דכיון דמצדד הכובא ,אי אפשר

הכ"ז( כתב ,דהוי הרחקה יתירה .וביאר הלחם משנה )שם( ,דכוונתו ליישב

שלא ירבה בשפיכת היין ,כיון שהדנא עומדת על שפת הכובא ,ונמצא

קושיתהתוס',דאילאחשיבייןאמאיבעיהדחה.

שהורק מכח הגוי .ודחאו ,משום דהוה כוחו שלא בכוונה ,ובהא לא גזרו.

טו(גמ' ,טעמא דאין מניחו הא מניחו שרי .הקשה הלחם סתרים ,אמאי

ועוד,דאכתיכחווכחישראלהוא.והר"ן)כח:מדפיהרי"ף(כתב,דהאלא

איצטריךלמיפשטמדיוקא,האמרישאשמעינןבהדיא,דכתבלוהתקבלתי,

קשיא ,משום דכשמגביה צדדיה מונע את כח העליון המערה עד שכוחו

והיינו כמו שפירש רש"י בד"ה והלה כותב לו ,שאומר לו איני מעכב בידך

נפסק,וכשהואמשפילהממילאהייןנשפךבלאסיועהעליוןכלל,והוהכח

מלהוציאהיין.ותירץ,דמרישאלאמצידייק,משוםדאיכאלמימרדכתיבת

העובדכוכביםגרידא.

התקבלתי הוי הערמה ,והא דשרי בכתב התקבלתי הוי רק בתנאי דמניחו,

ט(גמ' ,בכחו כולי עלמא לא פליגי דאסור .ביאר בחידושי הריטב"א ,דכיון

ולהכי דייק מסיפא ,טעמא דאין מניחו הא מניחו שרי .והרש"ש כתב ,דהא

דמתעסקבמלאכתו,דיושיאסר בשתיה.וטעמאדמאןדשריבכחכחו,לפי

דדייקינן מסיפא ,משום דברישאיש לפרש שמחל לו כל החוב .והעוז והדר

שנסחטעתהויוצאמענבים,דאילובייןגמורמודה.

ביאר ,דלא דייקינן מרישא ,דברישא איכא למימר שאני הכא דהגוי עומד

י(גמ' ,איכא דאמרי וכו' כי פליגי בכחו .ביאר הר"ן )כח :מדפי הרי"ף(,

בצדהבור,ולכךמייתימסיפאדקתניאיןמניחווכו'דאילאוהכיהוהליה

דטעמא דמאן דשרי אף בכחו ,משום דבעידנא דקא עצר ,ענבים הוא דקא

ליפלוגיבסיפאדאפילומניחואסור,אםעומדבצדהבור.

עצר בלא יין ,ובשעה שהיין זב לאו כחו איכא ולאו כח כחו ,והא דאסרינן

טז(גמ' ,לא שנו אלא שעלה מת .הקשה בחידושי החתם סופר ,דלפי זה,

למסקנא,משוםדסוףסוףמכחעובדכוכביםנמשךהיין.

אמאי נקט "ועלה" ,הא לא הוה ליה למיתני אלא נפל לבור .ותירץ ,דאתי
לאשמועינןדאםעלהמשוגעומבולבלהוהכמושעלהמת.

דףסע"ב

יז(גמ' ,כשהוא מתיר מתיר אפילו בשתיה וכשהוא אוסר אוסר אפילו

יא(רש"י ד"ה לזבוני ,דהא לא שכשך וכו' .ובפירוש הראב"ד כתב ,דהוי

בהנאה .ביאר בחידושי הרמב"ן ,דאוסר אפילו בהנאה ,כיון דחושש שמא

שכשוך ,אלא דהוי כשכשוך של כובא חסירה דאין השיכשוך אלא בדופני

ניסך לעבודה זרה ,ואף דלא אמרינן סתם מחשבת גוי לעבודה זרה ,מכל

החבית.עודכתב,דאףדשכשוךגמורהוה,מכלמקום,ניכרדנתכויןלהצלת

מקום ,גבי יין חששו ,כיון שהיו אדוקין בניסוך .עוד ביאר ,דמשום גזירה

היין ,כי אם לא היה מזדרז לחבקה היה הכל אבוד ברגע .ואינו דומה

תוליןלהחמירדהוינסך.וכשהואמתיר,דהיינושלאבכוונה,דליכאלמימר

למעשהדברזא,דהתםלאהויפסידאכלכך.

דניסך,מתיראפילובשתיה.

יב(גמ',אמררבאשיאיאיכאטופחוכו'.הקשהבחידושיהריטב"א,דאפילו
בטופח על מנת להטפיח אמאי צריכה הכשר ,הא הוה כנכרי דנמצא עומד

דףסאע"א

בצד הבור של היין ,וכדמוכח במתניתין דסמוך ,דאם אין לו עליו מלוה

א(רש"יד"המותר,ואפילואיןמפתחוחותםבידושריוהואשאיןלוכלום

מותר .ותירץ ,דשאני הכא ,דנמצא בתוך הגת עצמו .ועוד תירץ,דהכא לא

וכו' כגון שכתב לו התקבלתי ממך .כתב הר"ן )כט .מדפי הרי"ף( ,דמשמע

מירתת,דהואאינוסבורדמשוםנגיעהזותיפסדהגתותהאצריכההכשר.

מדבריו דסיפא הוה פירושא דרישא ותרתי בעינן ,במטהר יינו של עובד

יג(תוס' ד"ה בעיא הדחה ובעיא ניגוב ,בחנם הזכירהדחהדכל ניגוב צריך

כוכבים .חדא ,שיהיה פתוח לרשות הרבים בעיר שיש בה ישראל ועובדי

שיתן מים תחילה .והתורת חיים ביאר ,דהא דקאמר טופח להטפיח איירי

כוכבים ,ועוד שיהיה כותב לו התקבלתי .וביאר ,והטעם שהוזקק לפרש כן,

בשולי הגת ,שכן דרך להיות שם טופח להטפיח ,אבל דופני הגת כבר

משום דאי איתא דסיפאלאו פירושא דרישא ,נמצא ,דמטהר יינו של עובד

נתייבשו ,דכל כלי שיש בו יין או מים ,כשמערין אותו ,הדפנות מתייבשין

כוכביםברשותווכתבלוהתקבלתיממך,מותרואפילובלאמפתחוחותם,

בשעה מועטת ,כיון דהטיפות יורדות למטה ונשאר פעמים בשוליה טופח

דהא לא אידכר במתניתין כלל ,והא לא שייך למימר הכי ,דהא איתא

להטפיח ,ולכך קאמר דבעי הדחה וניגוב ,דהדחה בעי לדופני הכלי ,וניגוב

בסמוך ,דהלוקח או שוכר בית בחצירו של עובד כוכבים ומילאהו יין,

בעילשולייםשישבהןטופחלהטפיח.

וישראלדרבחצראחרתמותר,והואשהמפתחוחותםבידו,ומשמעדאפילו
ב
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יינו של ישראל ואף על פי ששרוי בבית מיוחד של ישראל ,מכל מקום ,כל

דףסאע"ב

שאינודרבאותוחצר,אסורבלאמפתחוחותם).ועייןבאותהבאה(.

ז(תוס'ד"העדשיהיהשומר,כתבהמהרש"א,דלפימהשפירשרבינותם

ב(רש"יד"ההמטהריינו,אםביתפתוחלרשותהרביםוכו'.הקשההתוס'

לעיל )עמוד א'( בתוס' ד"ה המטהר ,לא קשיא ,דהא לא הוי כלל דומיא

רי"ד ,אם כן ,מה החילוק בין הרישא דלא כתב התקבלתי לסיפא דכתב

דסיפא,כיוןדההיאדישראלועובדיכוכביםדריןבה,לאשריאלאבמפתח

התקבלתי.ועודהקשה,מהאדקתניאבלאםרוצהישראלליטלואינומניחו

וחותם,וביוצאונכנסשריאףבלאמפתחוחותם.

עד שיתן לו מעותיו וכו' ,ואי איירי כשביתו פתוח לרשות הרבים ,מאי

ח(בא"ד ,ויש לומר דהוה אמינא עד דאיכא ישראל טובא קא משמע לן

איכפת לן דאינו מניחו .לכך פירש ,דבסיפא איירי אף שאין ביתו פתוח

דאפילו בחד סגי .הקשה המגדים חדשים ,מאי סלקא דעתך ,הא לא דמיא

לרשות הרבים ,ומשום הכי כשאינו מניחו ,אסור ,דהוי יינו של גוי ברשותו

רישא לסיפא ,דבסיפא איירי שהושיב לו שומר ,ומשום הכי בחד סגי ,כיון

שלגוי,ולאסגיבחותםומפתחבידישראל).ועייןלקמןבאותד(.

דמירתת מהשומר שמא יבא ,אבל ברישא איירי דלא הושיב לו שומר,

ג(רש"י ד"ה אבל אם רוצה ,דסבר אי חזו לא מפסדינא וכו' .כתב הרש"ש,

ומשום הכי לא סגי בחד ,אלא בעינן דדרים בה הרבה ישראל ,דמירתת

דהלשוןתמוה,דודאייפסידמלמכוריינו .וכתב ,דצריךלהגיהולפרש,כמו

העובדכוכבים,כילאיוכללשמורעצמומהם.

שכתבהרע"ב)פ"דמי"ב(,דסבראיחזוליותבעלי,אמינאדידיהוא.

ט(גמ' ,בחצר אחרת מותר והוא שיש מפתח וחותם בידו .כתב בחידןשי

ד(תוס' ד"ה המטהר יינו ,בתוה"ד ,לכך נראה לר"ת להעמיד משנתינו ביש

הרשב"אבשםהראב"ד,דהאדאמרינןדבעימפתחוחותםבידוכשדרבחצר

מפתח וחותם וכו' ובלא כתב לו העובד כוכבים התקבלתי וכו' .ובחידושי

אחרת,היינודווקאכשהיההביתשלגויוהואשכירבה,אבלאםהיההבית

הרמב"ן ביאר ,דרישא דלא איירא בחצירו של גוי ,אלא ברשותו של גוי

שלישראלעצמושלאשכרוולאלקחומגוי,אףדהגוידרבחצרוהישראל

שהוא פתוח לרשות הרבים ,וכיון שנעל ישראל אוצרו אף על פי שאין לו

אינודרבה,שריאףבלאמפתחוחותם,משוםדהויכנתפסעליוכגנב.

מפתח ולא חותם ,שרי ,דכיון דאין העובד כוכבים יכול ליכנס לתוכו אלא

י(גמ' ,אמר ליה ר' יוחנן וכו' אף על פי שאין מפתח וחותם בידו מותר .כתב בחידושי הריטב"א,

דרך שם ,מירתת ואמר חזו לי ישראל ולא זבני מינאי .והא דקתני בסיפא

דאיירי אף שאין פתח פתוח לרשות הרבים ,דכיון דלא הודיעו דהוא מפליג ,הוי כשומר היוצא ונכנס,

דכתבלוהתקבלתי,סגיבהכיאףשאיןהפתחפתוחלרשותהרבים,ואפילו

ומירתת דלמא חזי ליה ולא זבין מיניה.

אין מפתח וחותם בידו ,דכיון דאין הגוי דר באותו חצר ואין לו כלום ביין,

יא(גמ' ,והא קאמר ליה ר' יוחנן לתנא וכו' .הקשה התוס' רבינו יהודה

הויכשואלביתמיוחדמגויומילאהוייןשלישראלשהואמותר,כיוןדהוא

מפאריש ,דמאי קשיא ,הא האי דקאמר היינו ר' מאיר ,אבל חכמים אסרי.

דרבאותההעירומיסתפימיניה.

ותירץ,דפריךמרבייוחנןשהגיהדבריהתנא,ששמעשהיהשונהדברירבי

ה(גמ' ,וחלון כרשות הרבים דמי .כתב בחידושי הרשב"א בשם הראב"ד,

מאיר ,והיה סבור שהיה שונה כן לכולי עלמא ,ואף על פי כן היה מניח לו

דלא שרי אלא דוקא כשעומד היין כולו כנגד הפתח או שהיה הבית קצר

לומרכן,שמעמינהדליכאדפליגבהא.

ונכנסכולוכנגדהפתח,ואםאינובעניןהזה,מהשכנגדהפתחמותרוהשאר

יב(גמ',אלאעדשיבאממונהשבאלקיצין.ביארהיעב"ץ,דלסלקאדעתא

אסור .והוא עצמו כתב ,דכיון דעיקר טעם ההיתר באוצר פתוח לרשות

הוהאמינאדבאלעיתיםידועיםוקבועים,ואההפריךגריעותאהוא,ולהכי

הרבים ,הוי משום דאמרינן דכיון שהוא פתוח לרשות הרבים חזקה שאינו

מפרש שאינו בא לקיצין ידועין ,אבל לעולם הוא בא לקיצין כדקתני ,אלא

נכנס לשם כלל ,דמירתת דלמא אדעייל ונפק חזו לי בני רשות הרבים

שאינםידועיםוקבועיםבשוה,דפעמיםממהרלבא,ופעמיםמתאחר.

ומפסדי,וכיוןדתלינןדלאנכנסכלל,איןלאסוראףמהשאינוכנגדהפתח.



ו(רש"יד"הדלתיםובריח,שאיןנכנסיןבהאלאברשותוכוליעלמאידעיכי

דףסבע"א

עייליבהוכו'.הקשהבחידושיהרשב"א,היאךידיעיביהכוליעלמאהאלא

א(מתני' ,השוכר את הפועל .הקשה בחידושי החתם סופר ,אמאי נקט

ידעיביהאלאשומריהדלתותבלבד.ופירשהרשב"אבשםר"ח,דהיינועיר

השוכר דמיירי בגוי השוכר ,ולא המשכיר עצמו לעשות ביין נסך דשכרו

שנסגרת בדלתים והגוי סמיך ,דהשתא ליכא ישראל דחזי ליה ופתח .עוד

אסור,דהיינוישראלשהשכירעצמולנכרי.ותירץבשםבנורבישמעון,דקא

פירשבשםהראב"ד,דעירשישבהדלתיםובריחהיאעירחשובהשכלדבר

משמעלן,דשכרואסורלאחרים,וכמושכתבוהתוס'בד"הוהתנן,ואיהוה

נמצאבהורוכליהבתוכה,ואינהצריכהלרוכליןאחריןשיבאומחוצהלה,

תנן"המשכיר"הוהאמינאשכרואסורלו,ולאשהממוןאסורלכוליעלמא,

ועייןשםברשב"אשפירושזהנראהלו.

אבל השתא דתנן "השוכר" ,שכרו היינו השכר שהשוכר נותן אסור ,והיינו



אףלכוליעלמא.
ג

מסכת עבודה זרה דף סב
ז חשוון התשע"א

ב(מתני',אףעלפישאמרוכו'שכרומותר.כתבהרשב"א)תורתהביתבית

האאיכאלשנויידמקודשתהיינולחומרא,דצריכההימנוגט,דכיהאיגוונא

השערה(,דמכלמקוםאסורמהשכרשכנגדאותהחביתשלייןנסך,שהרי

אשכחן בכמה דוכתי .ותירץ ,דמדאורייתא אף בערלה גופה מקודשת

אפילואםעשהעמובטובתהנאהממשכניםמנכסיועדכדישכרו.

לחומרא ,משום דיכולה ליהנות בהם שלא כדרך הנאתן ,והא דקתני

ג(רש"י ד"ה השוכר ,עובד כוכבים ששכר וכו' .כתב בחידושי החתם סופר,

דבערלה אינה מקודשת ,היינו מדרבנן ,שהחמירו עליה היכא דבא אחר

דאתי לאפוקי כשישראל שוכר פועל לכלות היין נסך ולהאבידו דשכרו

וקידשהדצריכהגט,ואםכן,עלכרחךהאדקתנידמקודשתבדמיהן,איירי

מותר,דלמעוטיתיפלהשפירדמיוכדלקמן)סג.(:

אפילולקולא.

ד(בא"ד,להריקומכליאלכלי.ביארבחידושיהחתםסופר,אםשכרולחדש

י(גמ',מכרןוקידשבדמיהןמקודשת.איתא בירושלמי)קידושיןפ"בה"ח(,

דבר בשבחו של יין ,דאז אומן קונה בשבח כלי ,דשכרו אסור מדינא ,דהוה

דאמררביחגידאיירי"בשאיןדמיהן".וביארהקרבןהעדה)שם(,דהיינודלא

כמוכרייןנסךלנכרי.

איירי בדמים ראשונים שמכרם,אלא בדמים שהחליפן ,והוה חליפי חליפין

ה(גמ',מאיטעמאשכרואסור.הקשההרש"ש,נימאדטעמאמשוםדרוצה

דשרי,אבלדמיהםעצמםאסורים,והויכמקדשבאיסוריהנאה.וכתבהיפה

בקיומו,וכדמשמעלקמן)סג,(:דאילאוטעמאדלמעוטיתיפלהאסורמהאי

עינים ,דלדבריו לא קשיא הא דמקשינן הכא .והר"ן )ל .מדפי הרי"ף( ביאר,

טעמא .ותירץ ,דמהאי טעמא אין לאסור שכרו בדיעבד אלא מטעם קנס,

ד"בשאין דמיהן" ,היינו דאין ממון זה דמיהן של ערלה וכלאי הכרם ,דכיון

וכדמסקינןבסמוך,והיינומפנידעברעלאיסוררוצהבקיומו.

שהן אסורין בהנאה אינן שוין ממון ,ומעות הללו מתנה הן בידו ,ולכך

ו(גמ' ,אילימא הואיל ויין נסך אסור בהנאה שכרו נמי אסור בהנאה .ביאר

מותרין .וכתב ,דלפי זה נראה לומר דאם עבר ומכר איסורי הנאה ,דמיהן

בחידושי הרמב"ן ,דהיינו ,דכל שאסור בהנאה אף הנאה הנגרמת ממנו

מותריןאףלמוכר.

אסורה בהנאה ,אף דאינו דמיו .ואהה הקשו מערלה וכלאי הכרם דאסירי

יא(תוס' ד"ה בדמיהן מקודשת .וקשה בגופה נמי איכא שוה פרוטה בשלא

בהנאה,וקתנידמכרןוקידשבדמיהןמקודשת,לפישאיןתופסיןאתדמיהם,

כדרךהנאתןוכו'.ובתוס'בקידושין)נו (:ד"ההמקדשבערלהתירצו,דמיירי

ואינןאסוריןבהנאהמשוםגרמתאיסורהנאה.ומשנינן,הואילותופסדמיו

דליכא שוה פרוטה אלא כדרך הנאתו .עוד תירצו ,דמיירי דאיכא שוה

בכללחליפין,הלכךגזרועלשכרפעולהמפנידנראהכמחליף.

פרוטה אף שלא כדרך הנאתו ,ומכל מקום ,כיון שהאשה סבורה שיש לה

ז(גמ',שם.הקשה בחידושיהחתםסופר,אמאילאאמרינןהכאדהואילויין

ליהנותדרךהנאתןואינוכן,לאסמכהדעתהוהוימקחטעות.

נסך אסור בהנאה כעבודהזרה ,כדאמרינן בסמוך לעניןתופס דמיו ,דתופס

יב(בא"ד,וישלומרכיוןשכלזמןשהואבעיןאסורלמכרומןהתורהכמוכן

דמיו כעבודה זרה ותירץ ,על פי מה שכתב הלחם משנה )פי"א ממאכלות

אסור לקדש בו אשה .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא אף דאסור לקדש בו,

אסורות ה"א( ,דבעבודה זרה עצמה איכא תרי לאוין ,א" .לא ידבק בידך

מכלמקוםאםעברוקידשאמאיאינהמקודשת.ותירץ,דכיוןדאסורלקדש

מאומה מן החרם" ,ב" .לא תביא תועבה אל ביתך" ,מה שאין כן גבי

בו ,אמרינן ד"אי עביד לא מהני" .ואף לאביי דסבירא ליה ,דאי עביד מהני,

תקרובת עבודה זרה ויין שנתנסך ,דליכא משום "לא תביא תועבה" .וכיון

יש לומר דהכא מודה ,כיון דעל ידי שנאמר דאי עביד לא מהני ,יתוקן

דתפיסתדמיהילפינן"מלאתביאתועבה וגו'והייתחרםכמוהוכלשאתה

העבירה,דאינהמקודשת,ואםכן,לאנהנה.

מהוהממנוהריהואכמוהו",כיוןדליכאלהאיקראלעניןתקרובתוייןנסך,

יג(תוס'ד"הלקוטלי,בתוה"ד,אבלהכאשאיןהמלקטמתכויןלזכותכלל.

ליכא נמי להאי איסורא מן התורה ,והא דאסרינן חליפיו ,הוי מדרבנן כמו

ביאר המחנה ישראל ,דכוונת תוס' ,דאפילו למאן דאמר המגביה מציאה

עבודה זרה עצמה ,והיינו דאמרה הגמ' "תופס דמיו כעבודה זרה" ,ולפי זה

לחבירו לא קנה חבירו ,היינו דבאמת הוי של חבירו ,אלא דלא קנה ליה

שכרוהוהתרידרבנן,א.שכרואטודמיעצמו,ב.דמיואטועבודהזרהועוד

לגמרי לענין שלא יוכל אחר לזכות בו ,אלא דכל כמה דלא זכה בו אחר,

גזרוגםבסתםיינם.

המציאהשייכתלחבירושבשבילוהגביה,ולכךהכאכלזמןשלאזכהבהן

ח(תוס'ד"המאיטעמא,בתוה"ד,שכרשאינואסורבשוםאיסורהנאהמן

אחר,הירקותשלווחלעלמהשניתןלמלקטשםדמישכירותשליקטעבורו.

התורהכלשכןשלאנגזורשכראטוהגוף.הקשההפריהעץ,מהאדאמרינן

יד(תוס' ד"ה נמצא ,בסוה"ד ,וטעמא דמשום פריה ורביה אקילו ביה רבנן.

בבכורות )י ,(:גבי פטר חמור רישא בהנאת דמיו וסיפא בהנאתהגוף ,וכתב

הקשה העבודת עבודה ,אם כן ,מאי מקשינן מערלה וכלאי הכרם ,דלמא

רש"י)שם(בד"הבהנאתדמיו,אםהשכירהלאחרים.ואםכן,מצינובפטר

לעולם דמיהן אסורין בהנאה ,ורק לענין קידושין הקילו משום פריה ורביה.

חמורדשכרואסור.

ותירץ ,דקושית הגמ' ,מהא דקתני "שכרו אסור" ,דמשמע אפילו לגבי

ט(גמ',הריערלהוכלאיהכרםוכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,דמאיקושיא,

קידושין.
ד

מסכת עבודה זרה דף סב
ז חשוון התשע"א

טו(בא"ד ,שם .הקשה המחנה ישראל ,דהא איסור סחורה בפירות שביעית

כ(תוס'ד"הדאגרלארביה,תימהמאיראיהוכו'שאניהתםדנפישאגריה

הוי דאורייתא ,והיכי דחי איסור דאורייתא .ותירץ ,דיש לומר דהכא איירי

ודמילחמרין.כתבהתורתחיים,דלפימהשכתבוהתוס'לעילבד"החמרין,

בשביעיתדרבנן.

דרווחיטפיודמוטפילסחורה.לאוקושיאהיא,דלאדמיאלחמרין,דשאני



חמרין דכיון דנפיש אגרייהו דמי לסחורה ,ורחמנא אמר לאכלה ולא

דףסבע"ב

לסחורה ,אבל גבי סתם יינן לא שייך לחלק בין נפיש אגרייהו ללא נפיש

טז(גמ' ,חמרין דנפיש אגרייהו קנסו רבנן .ביאר בחידושי הרמב"ן ,דלאו

אגרייהו,דאיאמרינןדלאקנסורבנןהיכאדלאנפישאגרייהומשוםדהווי

דוקא קנסא ,דהא לא עביד איסורא ,אלא דהוה תקנה כדי שינהגו קדושת

איסורקל,כינפישאגריהמאיהוי,האבמהדקאשקילאגריהטפי,לאקא

שביעית בשכרן ,וגזרו שמא יפרעו אותן מפירות שביעית עצמן .עוד כתב

מוסיףאיסורא.וכןהקשהבחידושיהגרע"א,ונשארבצריךעיון.

בשם הירושלמי ,דאיירי בפירות עבירה ,דהיינו בפירות שביעית לאחר

כא(גמ',אימראינשגנבואייתיקבראהכא.הקשהבחידושי הריטב"א,אם

הביעור,והוהקנסא .ובחידושיהריטב"אכתב,דקריליהקנס,משוםשעושין

כן ,הא פריש מינייהו מטעם גזלן .ותירץ ,דמסתמא נתיאשו הבעלים וגם

עבירה,דעבודהזרהוכלאביזרייהואסורלקיימםבעולםמןהתורה,ומדרבנן

הגנבים,דהאלאהדורושקלינהו,ולהכילאתלובאינישדעלמאדאצנעיה

אףרוצהבקיומןאסור,וכלשעושהבהםמלאכהמקיימם,וחמריןדשביעית

התם ולא התיאש ,דאין דרך לעשות כן ,אלא דהגנבים מצניעין שם לפי

נמיגורמיןלעשותסחורהבשביעית.

שעה.

יז(גמ',רבאאמרלעולםוכו'.כתבבחידושיהריטב"א,דאבייורבאלאפליגי

כב(רש"י ד"ה יאות הן ,כיון דההיא שעתא דפרעו לא הוו הנך פירות

כלל ,אלא דניחא לגמ' לאוקמיה בתרוייהו אוקמתי ,ודרבי יוחנן הוי דברי

שביעיתבעיןולאאחלופיהניוכו'ולאחיילאקדושתשביעיתעלייהו.כתב

הכל ואפילו אביי מודה בה .וכן כתב התוס' רי"ד ,דאמנם דברי רבא הם

הקהלות יעקב )סימן כג( ,דמשמע ,דדוקא משום שפרעו אחר שכבר נאכלו

דברי ר' יוחנן ,אלא דאביי ורבא לא שמעו דברי ר' יוחנן ,אלא חלקו היאך

הפירות שביעית ,לא נתפס על התשלומים תורת חליפי שביעית .והביא,

לפרש קושית הפועל והחמרין ,והגמ' צירפה דבריהם אחר דברי ר' יוחנן,

דהתוס'בד"היאותכתבו,דרבינויצחקהוסיף,דאפילולאנאכלוולאמכרן

דאילו שמע רבא דברי ר' יוחנן לא היה צריך לומר כלום ,דלא הוסיף על

הלוקח לאחר ,מכל מקום ,כל שקנאן הקונה קודם נתינת הדמים ,שוב אין

דבריו .והמהר"ם כתב ,דאביי לא פליג אדר' יוחנן דאמר קנס ,אלא דאתי

נתפסהדמיםבתורתדמישביעית.וכתב,דלפיזהכלשמכרפירותשביעית

למימרדמהאליכאלמשמעמינה,דאיכאלשנויידיהבינןליהשכרמפירות

בהקפה ,שוב אין נתפס אחר כך על הדמים דין שביעית .והקשה ,מהא

שביעיתוכו'.

דאיתא לעיל )עמוד א'( ,דאסור לפרוע חוב מדמי שביעית כיון שאין דבר

יח(תוס'ד"החמריןדנפישאגרייהו,ורווחיטפיודמוטפילסחורה.והרמב"ם

אחר נכנס תחתיו בקדושת שביעית ,והוה סחורה והתורה אמרה "לאכלה"

)פ"ו משמיטה הי"ג( פירש ,דקנסו בשכר החמרים ולא בשכר הפועל מפני

ולאלסחורה,ואםכן,היכיהווישרילענייםלהלוותלר'ינאיפירותשביעית

ששכרהפועלמועט,ולכךלאקנסובומשוםכדיחייו.ובשו"תביתשערים

על מנת שישלמו בשמינית והא הוה סחורה ,כיון שהחליפין לא יכנסו

)ח"ג סימן ל"ח( ביאר ,דפועל כיון דלא נפיש אגריה ,אפילו אם אין אנו

בקדושת שביעית .ותירץ החזון איש )שביעית סימן יג סקי"ב( ,דכיון

אוסריןשכרו,נמיישמעלנושלאיהיהפועל,כיוןדשכרומועט,אבלחמרין

דהתשלומין שישלמו בשמינית משמשים לאכילה ,שפיר קרינן ביה

דנפישאגרייהוקנסינן,דאםלאנאסורשכרולאישמעלנו.

"לאכלה" ,ואף שלא יכנסו בקדושת שביעית ,דמכל מקום לא הוי סחורה,

יט(גמ',מיאמרינןכיוןדאיסוריהחמורכדייןנסךאודלמאהואילוטומאתו

כיוןדבאתמורתודברשהואלאכלה.

קיל.וכתברש"יד"הדאיסוריה,דאסורבהנאהכייןנסךממש.והקשההלחם

כג(רש"י ד"הוכנגדובאתנן,כיוןדלאובשעתביאהיהבהניהלהוכו'.כתב

משנה )פי"א ממאכלות אסורות ה"א( ,אמאי לא עבדינן אף הצד השני

הבנין שלמה ,דאף דאמר לה התבעלי בטלה זה ,דמחויב לשלם לה שכר

באיסוריה,דהיינודאינוחמורכייןנסךדאינואלאברביעית,מהשאיןכןיין

ביאהוכופיןאותובביתדין,מכלמקום,מאחרולאקנתההטלה,ויכולליתן

נסךדאיסורובכלשהוא.ותירץ,דלאבעילמימרהקולאלעניןהשיעורלבד,

להדמיהטלהכיוןדמחוסרמשיכה,אםכן,כייהיבליהניהלהלאחרזמן,

אלאבעילמימרלקולאאחריתישהיאיותרגדולה,דהווב'קולות,א.לענין

הוימתנהולאאתנן.

השיעור .ב .לענין טומאת יין נסך שהיא בכזית ,והיא טומאה חמורה דהוי

כד(תוס'ד"היאותהן,בסוה"ד,ועודהוסיףוכו'שאפילולאמכרםוכו'אלא

במשאואהל,מהשאיןכןהטומאהדסתםיינם,שהיאקלהבשיעורדהויא

כיון שמשכם אצלו וכו' והוי כמו בא עליה ואחר כך נתן דמותר כיון שלא

רביעית,ובעניןהטומאהדמטמארקטומאתמשקין.

היה ברשותה בשעת הביאה .הקשה בחידושי הרמב"ן ,הא שאני ביאה
ה
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דליתה בעולם ,מה שאין כן יין נסך דאיתיה בעולם בשעת פרעון דמים

ה(גמ',האמחסרמשיכה.הקשההרא"ש)סימןב(,האשכרפעולהלאבעי

ותופסדמיו.וכתבהרא"ש)סימןב(,דהדמיםמותריןכיוןדרקלאחרשקנה

קנין,דפועלהעושהעםבעלהביתקנהשכרו,וביאההוידברשנותניןעליו

העובד כוכבים במשיכה ,נתן המעות לישראל ,אם כן ,לא היו הדמים דמי

שכר ,ואמאי לא נקנההטלה בביאה .וכתב ,דמוכח מהכא ,דהאומר לפועל

עבודת כוכבים ,כיון שלאהיו המעות ביד ישראל בשעת משיכה ,והוי כמו

עשה עמי מלאכה זו ואתן לך חפץ זה בשכרך ,יכול ליתן לו בשכרו "דמי"

באעליהואחרכךנתןלה,דכיוןדלאהיהברשותהבשעתביאה,איןאתנן

החפץ ,דנתחייב לו החפץ או הדמים ,אבל גוף החפץ אינו קונה אלא

חלעליו.

במשיכה ,או שיהיה ברשות הפועל בשעת עשיית מלאכה ,והכא נמי כיון



שיכולליתןלהדמיהטלה,הויכמוטלהסתם.

דףסגע"א

ו(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,והקשה הקצות החושן )סימן כח סק"ד(,

א(גמ' ,ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו היכי מצי מקרבה וכו' .הקשה

דמכל מקום ,חייב לעמוד בדיבורו ולקיים דבריו ,ואם חוזר בו קאי במי

בחידושיהרשב"א,האמשיכהקונהאפילובלינתינתדמים,ואםכן,אמאי

שפרע ,והוכיח קושיתו מהא דאמרינן בבבא קמא )ע ,(:דאתנן אסרה תורה

אינהיכולהלהקריבו,דלעניןאיסוראנמיחשבינןליהכדידיהלגמרי.ותירץ,

ואפילובאעלאמו,דאףשאינוחייבלשלםלהבדיניאדם,כיוןדחייבבדיני

דהכיקאמר,אידלאאקנייהמעיקראבמשיכה,אלאשיהיהאצלהעדשעת

שמים ,חל עלה שם אתנן ,והוא הדין הכא דקאי ב"מי שפרע" דחל על זה

ביאה ,היכי מצי מקרבא קודם ביאה .ובחידושי הריטב"א תירץ ,דהכא

שםאתנן.ותירץהביתזבול)ח"בסימןדאותד(בשםהדבריתורה,דבמקום

דכסיפאמילתאלמיתבעהלביאה,אנןסהדידלאמקנילהאלאבעידלהווי

איסור,ליכא"מישפרע",הלכךאינוחייבאףלצאתידישמים.

גבהבפקדוןעדשתבעל.

ז(תוס' ד"ה והא מחסרא ,ואפילו לר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות

ב(תוס'ד"האלאדאמר,בסוה"ד,ומשוםאתנןנמיליכאדהאאמרלהאי

וכו' .אמנם בחידושי הרמב"ן כתב ,דהכא איירי אליבא דריש לקיש ,דאילו

צריכנא ליך קני מעכשיו .ביאר המחנה ישראל ,דהשתא לא בעינן להא

לר' יוחנן כיון דמדאורייתא מעות קונות הא לא מחסרא משיכה ,ואיסור

דאמרינןלעילשקדמהוהקריבתודאינובעולם,דכיוןדאמרלהאימיצטריך,

אתנןהוידאורייתא.ולפיזהאתישפירהאדמשנינןדאייריבזונהגויהדלא

ואיצטריךלהכבר,קנתההטלהקודםהביאה,ושובלאהויאתנן,אףדאכתי

קניאבמשיכהוכדרישלקיש.והקשה,דמאימקשינןלרבחסדא,והאסבירא

ישנובעולם.

ליה כר' יוחנן וכמו שכתבו התוס' בד"ה בזונה .ותירץ ,דבעי לאוקמא

ג(גמ' ,קדמה והקדישתו מהו .ביאר בחידושי הריטב"א ,דמי אמרינן דאין

לברייתאככוליעלמא.

דעתו להקנותו לה כל זמן שהוא בעולם כלל ,והכא הא איתיה ,או דלמא

ח(בא"ד,בתוה"ד,כיוןשהפקיעוחכמיםדאיןקנייתמעותקונהוכו'.הקשה

דעתולהקנותלהכלזמןשאינוברשותה,והכאליתאברשותה,דאמירתה

הנמוקי חיים ,לפי מה שכתב הקצות החושן )סימן קצח סק"א( ,דבדליכא

לגבוהכמסירתולהדיוט.וכתבהמחנהישראל,דבתוס'ד"האודלמא,מוכח

מעות,משיכהקונהלכוליעלמאמדאורייתא,אםכן,גביאתנןדליכאמעות

דלא פירשו כן ,דהקשו הא אין אתנן חל על המוקדשים ,ולפי מה שפירש,

ודאיקונהבמשיכה.

כיוןדלאהקנהלהאינהיכולהלהקדישו,כיוןשאינושלה,ואמאילאיחול

ט(גמ' ,ורמינהו בא עליה ואחר כך נתן לה וכו' .הקשה בחידושי החתם

עליהאיסוראתנן,אלאעלכרחךבעינןלמימר,דתוס'סברידודאיהקנהלה

סופר,האמסקינןדאיירישקנתההטלהמידבשעתביאה,ואםכן,אפילולא

בשעה שהקדישתו ,דבלאו הכי אינה יכולה להקריבו אם לא הקדישתו

נתןלהלעולםאלאדמחלהלואושנתןלהדבראחרתמורתו,מכלמקום

מקודם ,והקנהו לה בשעה שהקדישתו ,אלא דהגמ' מיבעיא דלמא כיון

אותוטלההוישכרביאהבכלמקוםשהוא,ולאהוהליהלמימר"נתןלה",

דאיתאבעינהבשעתביאהחלעליהאיסוראתנן,ואהההקשודאיןאיסור

אלא"הריהואאתנן".וכןהקשהעללשוןרש"יבד"הבטלהזהדכתב,דכל

אתנןחלעלהמוקדשין).ועייןבאותהבאה(.

כמהדיהיבלההויאתנן.דמשמעדדווקאנקט"נתןלה".ותירץ,דלאמיירי

ד(תוס' ד"ה או דלמא וכו' ,ואף על פי שאין אתנן חל על המוקדשין וכו'.

שנתן הטלה נתינה חלוטה וקנתה ליה מידו ,אלא אמר לה שתקנה אותו

ביארהפריהעץ,דכונתםבקושייתם,דכיוןדאיןאתנןחלעלהמוקדשין,אם

טלה מכאן ולאחר ג' שנים ,דהוה כמשוך פרה זו ותקנה מעכשיו ולאחר

כן ,היכי סלקא דעתא דגמ' דאתי איסור אתנן וחל על המוקדשין ,משום

שלשיםיום.

דהשתאמיהאקאיבעיניה.ולכךתירצו,דמאחרדאיתיהבשעתביאה,חל

י(גמ' ,בזונה עובדת כוכבים דלא קניא במשיכה .הרמב"ם )פ"ד מאיסורי

איסור אתנן למפרע משעה דיהיב לה ,דבההיא שעתא הויא לה הקדש,

מזבחהי"ג(כתב,דהויאתנןבגויהוכו'שאינהצריכה משיכה.וכתבהכסף

דהיינודחלאיסוראתנןמקמיהדליתיאיסורהקדש.

משנה)שם(,דמדבריהרמב"םמשמע,דקניאבמשיכה,אלאשאינהצריכה
ו
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משיכה,דהיינודסביראליהדגויקונהביןבכסףוביןבמשיכה.וכתב,דלפי

לפועליו .אבל דבי ר' ינאי כיון דליתניהו לפירי בעולם ,שיעבודי משעבדי

דבריו צריך לפרש ,דהא דאמרינן בגמ' "דלא קניא במשיכה" ,היינו דלא

כלווהולאקנוענייכלום.והאדמקשינןהכאגביחנוני,דכיוןדאמרתדקני

צריכהמשיכהדבכסףלחודיהקניא,והביאהבמקוםכסף.

ליהדינרבכיסושלבעלהבית,אםכן,בשאיןמקיפונמילימאהכי,ואהה

יא(גמ' ,בזונה ישראלית וכגון דקיימא בחצרה .כתב הנמוקי חיים,

מייתינן מדרבא דקני בהכי קנין ממש ,והכא נמי ליקני ליה חד דינר משל

דהמהרי"ט הוכיח ,דמהא דלא מוקים בזונה כותית ובדקיימא בחצירה,

בעלהביתקניןגמורבנכסיו.

מוכח,דחצראינהקונהלעובדכוכבים,והיינומשוםדחצרמטעםשליחות

יז(גמ' ,כיון דלא מייחד שיעבודיה לא מיתסר .כתב בחידושי הרשב"א,

ואיןשליחותלעובדכוכבים.

דמשמעדאימייחדשיעבודיהמיתסר.והקשה,האמחסרמשיכה,ודינראינו
נעשהחליפין.וכתבדישליישבבדוחק,דאתילמימרדכלהיכאדלאמייחד

דףסגע"ב

שיעבודיהלאמשכחתדמיתסרבשוםצדואפילובחליפיכלי.עודכתב,דיש

יב(גמ' ,חושש משום שביעית .כתב בחידושי החתם סופר ,דמשמע דאיירי

לומרדקניבאגב.

בחששאבעלמא,ובהאמסקינןדלאאסראלאבמקדיםדינר,אבלצאוואני

יח(גמ' ,אמר רב פפא בשהקדים לו דינר .הקשה בחידושי הרשב"א ,דכי

פורע,שרי.אבלאםאיאפשראלאשיאכלואיסורא,אפילואמרצאוואני

הקדים לו דינר אמאי אסור ,הא בשעת נתינת המעות אכתי לא הוה

פורע אסור .וכתב ,דכן מוכח מהתוס' בכתובות )ע (:בד"ה ופרנס דכתבו,

איסורא,דבההיאשעתאלאשקילייןנסך,והוהכנתןלהואחרכךבאעליה

דהכאאינוחוששמשוםשביעית,כיוןדלאאמרדליתיבלהואיסורא.

דאתנן ,דשרי .ומאי שנא הקדים דינר ואחר כך נתן חנוני יין נסך לפועליו,

יג(גמ' ,אלמא כי קא פרע דמי איסורא קא פרע וכו' .הקשה בחידושי

מנתןחנונילפועליוואחרכךנתןלובעלהביתדינר.ותירץ,דהכאהקדים

הרשב"א ,מאי קושיא ,דלמא שאני הכא דכי קא שקלי פועלים דידיה,

לו הדינר כדי לזכות בו בשעה שיתן יין לפועליו ,ואם כן ,בההיא שעתא

איסוראקאשקליולהכיאסור,אבלדביר'ינאיכישקליפירימענייההיא

דמקבלמיניההווזוזיפרעון.

שעתאליכאאיסורא,כיוןדיזפיקודםהביעור,וכיקאפרעילאודמיאיסורא

יט(גמ' ,רב אשי אמר כגון שנטל ונתן ביד .כתב הרשב"א ,דיש לומר דרב

קאפרעי.ותירץ,דהכיקמותיב,דקתניואםאמרצאווכו'ואניפורעחושש

אשילאפליגאדרבפפאדאמרדכיהקדיםלודינרנמיאסור,אלאדניחא

משום יין נסך ,ומשמע דאסור משום דפורע דמי איסורא ,דאי משום

ליהטפילתירוצאמתניתיןבהכיולמימרתניטלו,מלאוקמיהבהכיולמימר

דמעיקרא שקלי פועלים מדידיה איסורא ,אמאי חושש משום יין נסך ,הא

תניואנימחשב,ובתרוייהואסורביןהיכאדהקדיםדינרולאנשאונתןביד,

איהו לא שקיל מידי ,ואיהו נמי לא פרע לחנוני ולא קעביד איסורא ,אלא

ובין היכא דרק נשא ונתן ביד .וכתב ,דאמנם מלשון רש"י בד"ה שנשא,

ודאיהאדאסורמשוםפרעון.

משמע דסבירא ליה דרב אשי פליג אדרב פפא בעיקר דינא ,מהא דכתב,

יד(גמ',בחנוניהמקיפודמשתעבדליהכיוןדאורחיהלאקופיקניליהדינר

"דאיסורא לאו משום פרעון ,אלא משום דקננהו במשיכה ואיהו ספי להו

גביה .ביאר בחידושי הרשב"א )בגיטין יג ,(.דלאו מדינא קאמר ,דהא אין

איסורא".

אדם מזכה לחבירו על ידי עצמו .אלא הוי תקנה שתקנו חכמים כדי שלא

כ(תוס'ד"התניטלו,בתוה"ד,אףעלפישנשאונתןבידמותרדאינואלא

תנעלדלת,ומילתאדניחאלתרוייהו,זהשילוולו,וזהשיוכללהסתפקבשלו

שלוחו של חנוני .הקשה הרש"ש ,דכיון דאין שליח לדבר עבירה ,אם כן,

ולמכורולתתכמהשירצהולאימנעמלהלוות.

עושהאיסורכשמאכילושביעיתלאחרהביעור.

טו(גמ' ,שם .ביאר הבנין שלמה ,דאסור משום דנראה כאילו קנה ליה



הדינר ,וכאילו מסר לחנוני הדינר מיד ליד .וכתב ,דודאי לאו דווקא שקנה

דףסדע"א

ממש,אלאדנראהכקונהומוסרלהם.

א(גמ',אירבנןמאיאריאעוקריןאפילוקיומינמישפירדמי.הקשההלחם

טז(רש"יד"הותוחנוני,אייהיבלשלוחיהדבעלהביתמילאמשתעבדליה

סתרים ,דמאי קושיא ,הא אפשר לומר דכי פליגי רבנן עליה דר' עקיבא

בעלהביתדקאשריתלהולדביר'ינאי.הקשה בחידושיהרמב"ן,דבר'ינאי

במקיים היינו לענין דלא לקי אבל איסורא איכא .ובחידושי הריטב"א כתב,

לא משתעבדי מדין ערב ,אלא אינהו גופייהו הוו לווים .ועוד הקשה ,דגבי

דבשלגויאיכאלמימרדרבנןסברידאפילואיסוראליכא.

חנוניאמאיבעינןלדרבא,האודאיערבהויאולוה.ועודהקשה,אישעבוד

ב(גמ',הכאבמאיעסקינןכגוןדקאעבידבחנםור'יהודההיאוכו'.הקשה

וקניןשוויןמאיאהנידינרגביה.לכךפירש,דבחנוניהמקיפוכיוןדאורחיה

בחידושי הגרע"א ,דמשמע דאתי כרבנן דמתנת חנם מותר משום מיעוט

לאוזפי,מקדיםלובעלהבית ומקנהדינרבכיסולחנונישיקנהאותולכשיתן

תיפלה ,והא כיון דרבנןסברי דמקיים בכלאיםליכא איסור כלל,אמאי הוי
ז
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מצוהלמעוטיתיפלה,האלאהויתיפלהכיוןדאינואסורבהכי.וכןהקשה

מדר'עקיבא,דכיוןדסביראליהלאושאיןבומעשהאיןלוקיןעליו,אםכן

נמילר'עקיבאעלפימהשכתברש"יבד"הרבנןהוא,דישראלמצווהלבטל

מוכחדבשעתעשייהנעשהלמפרע.

עבודתכוכביםותשמישיה.ואםכן,בכלאיםאףעלגבדאסורלקיימן,מכל

ו(תוס' ד"ה רבי עקיבא ,בתוה"ד ,כיון שהוא עושה מעשה לבסוף כשהוא

מקום,ליכאמצוהלשרשאחריהםולשרפו.ונשארבצריךעיון.

עוקרה וכו' .ובפירוש הראב"ד ביאר ,דהראיה מהא דעל ידי העקירה הוה

ג(גמ' ,שם .הקשה הלחם סתרים ,אם כן ,רישא דאין עודרין הוי דומיא

הניכוש קיום לנשאר] ,דהיינו דאיירינן בגוונא דאיכא כלאים נוספים סמוך

דסיפא ואיירי בחנם לרבנן אליבא דר' יהודה ,ואי בחנם מאי אריא אין

לאלו שעוקרן ,וטרם עקירתו אותם מוסיף בגידולם[ והיינו אליבא דרבה

עודריןאפילומקיימןאסורבחנםאליבאדר'יהודה,דהאלאשרינןבסיפא

דאית ליה במועד קטן )ב (:דמנכש חייב משום חורש" ,דקא מרפי ארעא".

לרבנן אליבא דר' יהודה אלא ברוצה בקיומו דמיעוט תיפלה .ותירץ העוז

דלר'עקיבאהאאסורמקיים,ומכלמקוםהכאשרי,משוםמיעוטתיפלה.

והדר ,דיש לומר דסיפא ורישא איירי בכל גוונא בין בחינם ובין בשכר,

ז(תוס'ד"המדרבייהודה,הואהדיןדמרבייהודהוכו'.ובחידושיהריטב"א

לאפוקיקיומיבעלמאדבשכרשרי.

הוסיףלבאר,דהאדר'עקיבאדמיאממשלדרבנחמןדאיתבהואיסורקיום

ד(גמ' ,מדר' יהודה נשמע לר' עקיבא .הקשה בחידושי הגרע"א ,מהא

דאורייתא,וכיוןשממעטהתיפלהשרי.

דאמרינןבגיטין)לח,(:דר'אליעזרשיחררעבדולהשלימולעשרה,ולאעבר

ח(גמ' ,ודלמא שאני התם דכיון דדעתיה לאיגיורי ודאי ביטלה .הקשה

בכך,בעשהד"לעולםבהםתעבודו",משוםדמצוהשאני.וביארהר"ן)גיטין

בחידושי הרשב"א ,מהא דלקמן )בעמוד ב'( מסקינן ,דגר תושב אינו מבטל

כ :מדפי הרי"ף( ,דיסוד דינא ד"לעולם בהם תעבודו" משום האיסור ליתן

עבודהזרה.ותירץ,דהאיגרעמגרתושב,דאכתילאמלולאטבלולאקיבל

להם מתנת חנם ,כהא דכתיב בעובדי כוכבים "לא תחנם" ,ובגוונא דאיכא

עליועולמצוות.

מצוהליכאחנינהלעבד,דעבידלצורךעצמווהוהכנותןדמיעצמו.אםכן,

ט(תוס'ד"הודלמאשאני,בסוה"ד,ישלומרדלעולםהיהפשוטלהןהיתר

היאךנשמעמדר'יהודהלר'עקיבא,האמכחהמצוהדלמעוטיתיפלה,לא

יין נסך יותר וכו' .ביאר בחידושי הרמב"ן ,משום דסתם יינן הוה ,ולא רצו

מקרימתנתחינם,וליכאאיסורכלל,מהשאיןכןלר'עקיבא,דסביראליה,

לגזורבודמיםבידגוי.

דאסור לקיים כלאים בכרם ,וכל זמן שאינו עוקרם ,אכתי מקיימם ועובר.

י(גמ' ,אבל אם אמר לו המתן וכו' אסור .כתב בחידושי הרמב"ן ,דיש

ותירץ החתם סופר ,דמשום "מצוה בעלמא" לא הותר איסור "לא תחנם",

מפרשים ,דדווקא בדשוויה ניהליה אפותיקי ,דרוצה בקיומו להנאתו ,אבל

דאין כאן יתרון אלא במה שמרויח מצוה ,מיהו כנגדו מחסר מצוה ד"לא

היכאדלאשוייהניהליהאפותיקילאמיקרירוצהבקיומו.והוכיחודבריהם

תחנם".מהשאיןכןבגוונאשהמצוהשרוצהלעשותהישבהחשיבות,כגון

מהא דאמרינן לקמן )עא ,(.אומנין ישראל ששלח להם עובד כוכבים חבית

"מצוהדרבים",חשיברווחאוהויכמוכרו,וליכאאיסורדמתנתחינם.אמנם

של יין נסך מותר שיאמרו לו תן לנו את דמיה .ודחה דבריהם ,דאם כן,

הוכחתהגמ',מהאדר'יהודהמתירמתנתחינםמטעמאד"מיעוטיתיפלה",

ליפלוג בדידיה בהמתין בין היכא דשוויה אפותיקי אי לאו .ועיין עוד במה

דאףמצוהזואיתבהצדעדיפות,וממילאאיסור"רוצהבקיומו"נמינדחה

שדחהאתראייתם.

מפנימצוותמיעוטיתיפלה.וביארהקהילותיעקב)סימןכד(,דטעמאדמצות

יא(גמ',סיפאמשוםדהוהכרוצהבקיומו.הקשההרא"ש)סימןד(,אמאיהוי

"מיעוטי תיפלה" אית בה צד עדיפות ,משום דחשיב בגדר "מצוה דרבים",

רוצהבקיומוכשאמרלוהמתן,טפימהיכאדלאאמרהמתן,האאףהיכא

לפי שהיא מצוה המוטלת על הציבור שיבערו עבודה זרה ומשמשיה ,וכן

דלא אמר לו המתן הוי רוצה בקיום העבודת כוכבים עד שימכור ויתן לו

חיובעקירתכלאים.

הדמים.ותירץ,דהלשוןמשמעשאיןלוערבמדקאמר"המתן",אבלאםהיה

ה(גמ' ,שם .הקשה הנחלת עזריאל ,הא לא דמו אהדדי ,דבדרבי יהודה

לו ערב מותר ,דאז אינו חושש בקיומו ,כיון שיכול ליפרע מן הערב] .וכמו

דהאיסורשעושהבחנם,בעידנאדעבידאיסוראמקיים"מיעוטתיפלה",ומה

שכתבו התוס' בד"ה אבל אם[ ,ולכך ברישא דלא אמר לו "המתן" דהיינו

שאיןכןהכא,דבשעהשהוארוצהבקיומו],שהואקודםהשבירהכדישיוכל

שישלוערב,מותר,כיוןדאינורוצהבקיומו).ועייןבאותהבאה(.

ליטול שכרם[ לא מקיים מצות שבירה שהוא מיעוט התיפלה .וכתב דיש

יב(גמ' ,וכי רוצה בקיומו כי האי גוונא מי אסיר .הקשה הנחלת עזריאל,

ליישבעלפימהשכתבוהתוס'בד"הר"ע,דקודםשעשהמעשההעקירהאו

אמאילאמייתיהאימתניתיןבאיבעיאקמייתאדהוהפשיטאדרוצהבקיומו

השבירה ליכא איסור דהווי מחשבה גרידא  ,ודוקא כששובר מראה עצמו

אסור ,והכא משמע דשרי .ותירץ ,דהתם שאני ,שרוצה בקיומו היינו דנוטל

שהיהרוצהבקיוםעדעתה,ואםכןהוישפירבעידנאדקעבידאיסורא.ולפי

שכר ,ומשום הכי יש לאסור .אבל הכא ,דנוטל ממון היתר ,אלא דרוצה

זה יש ליישב נמי מה שהקשו התוס' בד"ה מדר"י ,דשפיר איצטריך לאתויי

ונהנהבדבראחרכדישיתקיים,שרי.והכאפרכינןשפירדאוסרבהמתןלי
ח
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אףשהממוןהיתר,דאינותופסבידגוי.

הלשון משום דברישא אשמועינן "מייחדין אצלו" היינו ברשות דישראל,

יג(תוס' ד"ה אבל אם ,בתוה"ד ,אינך יכול ליפרע ממקום אחר וצריך אתה

וסיפא אשמועינן ד"מייחדין" אפילו בביתו של גר ,דומיא דאין מפקידין,

להמתין וכו' אז ודאי אסור דרוצה בקיומו וכו' ואף אין לו נכסים אחרים

ואפילוהכימותרבזמןמועט.

שיכולליקחחובומידעליהםאבלאםיכולליפרעממקוםאחראיןאמירתו

כא(גמ' ,ומייחדין אצלו יין ואין מפקידים וכו' .ביאר בחידושי הריטב"א,

של עובד כוכבים מועלת כלום .אמנם הר"ן )לא .מדפי הרי"ף( כתב בשם

דמניחים בחנותו בלא חותם ואפילו הודיעו הישראל שהוא מפליג ,כיון

הראב"ד ,דדוקא כשהיה בידו לנגשו ולהפרע ממנו מיד ,ומדעתו המתין לו

דאינואסורבמגעו,ואיןמפקידיןאצלוייןבלאחותםכיוןדאינומקפידעל

עדשמכרןאסור,אבלאםלאהיהבידולנגשוועלכרחוהואמרחיבלואת

מגעהעובדכוכבים.

הזמן,אףעלפישאמרלוהעובדכוכביםאינייכוללפורעךעדשאמכוראת

כב(גמ' ,ויינו כשמנו .דהיינו מותר בהנאה ואסור בשתיה .כתב הרמב"ם

ייניואפרעלך,שרי.

)פי"א ממאכלות אסורות ה"ז( ,דהוא הדין לכל עובד כוכבים שאינו עובד
עבודתכוכביםכגוןהישמעלים.וביארבחידושיהרשב"א,דאףדאיסורמגע

דףסדע"ב

בהנאה ,הוי דבר שבמנין וצריך מנין להתירו ,יש לומר דמעיקרא לא אסרו

יד(גמ' ,אבל נשתתפו אסור .הקשה העבודת עבודה ,אמאי הקילו רבנן

אלא במגע שהוא לכוונת ניסוך ,אבל מגעו שלא בכוונת ניסוך התירו

בירושהכדישלאיחזורלקילקולו,ובנשתתפולאהקילו.

בהנאה,ולכןהישמעליםשידועשאינםמתכווניםלניסוך,מותרבהנאה.

טו(גמ',גרתושבמהו.הקשההעבודתעבודה,האאיתאלעיל)מג,(.דקטן

כג(גמ' ,למאי הלכתא לאו דמבטל עבודת כוכבים כעובד כוכבים .הקשה

שאינו יודע בטיב עבודת כוכבים אינו מבטל ,אם כן ,הוא הדין גדול שאינו

התורתחיים,דמאימותיבומאימשני,והאאיכאלאוקמיבמיליטובא,כגון

עובד.ותירץ,דשאניגדולדבידולעבוד.

בקידושין דאין קידושיו כלום ,או לשחיטה דשחיטתו נבילה כשחיטת עובד

טז(תוס'ד"המסתברא,והאדאמרינןלעילישראליכוללבטלה.כתבהפורת

כוכבים ,או לעדות דאין עדותו כלום .ותירץ ,דכל הנך מילי לא איצטריך

יוסף,דלכאורהישלומר,דישראליכוללבטלדווקאבשבירה,מהשאיןכן

תנא לאשמועינן ,דכיון דאיירי בגר תושב דאינו מקיים שום מצוה ,אלא

עובדכוכביםדגםבפחסהבפניהביטלה,וכןכשמכרהאומשכנהלדעתרבי

דאינו עובד עבודת כוכבים ,אם כן ,פשיטא דשחיטתו נבילה ואין קידושיו

בטיל,והכאאייריבכהאיגוונא,ולכךאיןהישראלמבטלה.

קידושין ואין עדותו כלום ,דכיון שלא קיבל על עצמו שום מצוה הרי הוא

יז(גמ' ,משבאתה לידו אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה .כתב היראים

כעובדכוכבים,ולכךקאמרמאילאודמבטלעבודתכוכביםכעובדכוכבים,

)סימןקב(,דלאהויאלאמדרבנן,גזירהאטועבודהזרהשלישראלעצמו.

ואיצטריךלאשמועינןדלאתימאכיוןדלאפלחלאמבטל,קאמשמעלןכיון

ובמקור מים חיים )סימן קמו( כתב ,דכשזכה בה ישראל אינה בטילה מן

דברמיניההוא,מבטל.

התורה.

כד(רש"י ד"ה נותן רשות ,בתוה"ד ,מבטל להם את רשותו של חצר.

יח(גמ',איזהוגרתושבכלשקיבלוכו'שלאלעבודעבודתכוכביםדבריר'

משמעות דבריו דנותן היינו מבטל .וכן כתב התוס' רי"ד ,דשניהןדבר אחד

מאיר וחכמים אומרים וכו' .כתב רש"י בסנהדרין )צו (:בד"ה גר תושב ,דגר

הן ,שהביטול שנוי בעירובין בכמה מקומות פעמים בלשון ביטול ופעמים

תושב היינו דלא קיבל עליו שאר מצות וקיבל עליו שלא לעבוד עבודת

בלשון נתינה .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות )עירובין פ"ו מ"א( כתב,

כוכבים .והקשה הבאר שבע )שם( ,הא איתא הכא דהיא דעת רבי מאיר,

דנותן רשות ,היינו שיעשה עירוב מערב שבת ,ומבטל רשות ,היינו שיאמר

אבל חכמים אומרים כל שקיבל עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח,

אותו שלא עירב מערב שבת עם אנשי החצר ,ביטלתי רשותי לכם ,ומותר

והרי הלכה כחכמים .ותירץ ,דרש"י סבר דדוקא לענין להחיותו הצריכוהו

להםלהשתמש,ולואסור.

חכמיםשיקבלעליושבעמצותשנצטוובנינח,וכדמסקינןלקמן,אבללענין



שאר דינים שבכל התורה כולה ,סגי בשקיבל עליו שלא לעבוד עבודת

דףסהע"א

כוכביםבלבד.

א(גמ' ,לאבודרנא ביום אידם אמר ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים.

יט(גמ',וחכמיםאומריםכלשקיבל וכו'.ביאר החזוןאיש)עכו"םסימןסט

הקשההיעב"ץ,אםכן,מדועהביאלודוקאביוםאידם.ותירץ,דישלומר

אותג(,דכיוןשהרבהאומותלאקיימואותןבשעתמתןתורה,לכךנתייחד

דהויראשהשנהשלהןשהעובדיכוכביםעושיןאותולשםעבודתכוכבים,

דיןגרתושבשצריךלקבלבפנישלשה.

ואיהולאהוהעבדלעבודתכוכבים,אלארקיוםחגהואלולפישמוניןבו

כ(גמ' ,מייחדין אצלו יין וכו' אבל מייחדין וכו' .ביאר הבנין שלמה ,דכפל

ראשית שנתם ושמחים בו באכילה ושתיה ,וכשמביאין להם בו דורון הוי
ט

מסכת עבודה זרה דף סה
י חשוון התשע"א

להוסימןטוב.

וברייתאסבר,דבהאיגונאלאנאסר,משוםדבשעתהתנאילאידעשיתןלו

ב(גמ' ,ולעיתותי ערב אמר לו העבר חבית וכו' שכרו מותר .כתב המאירי,

לאחרמיכןאתהחביתדאיסורא,ואינואוסרהכל,משוםדכלהאיסורהוי

דאףדלכתחילהאסורלעשותכן,מכלמקוםבדיעבדשכרומותר.

מטעםקנס,ובהאיגוונאלאשייךקנס,דלאקנסושוגגאטומזיד.

ג(תוס'ד"הטעמאדאמרליה,בתוה"ד,אינמישכרומותרמשמעכלשכרו.

ח(גמ' ,מכאן ואילך חמר מעכב עליו .כתב השיטה מקובצת בשם רבינו

הקשההמהרש"א,האבסמוךאוקמארבאלמתניתיןדאייראבגוונאדאמר

יהונתן)בבבאמציעאעט,(:דכשרוצהלהניחעליומזונותשלחזרתו,החמר

ליהחביתחביתבפרוטה,ואםכןאמאיקתנישכרומותר,דמשמעכלשכרו,

מעכבעליו,ואףשהמזונותשבעירויותרזוליםמאותומקום.וכןהואהדין

הא שכר אותה חבית של יין נסך ודאי אסור ,וכמו שכתב רש"י בד"ה ולא

כשהשוכרמעכבעליו,אףשיצטרךלקנותביוקרכלמהשצריךלוולבהמתו,

קשיא .ותירץ ,דלמאי דאוקמא דאמר לו חבית חבית בפרוטה ,היינו דכל

לפי שיכול השוכר לומר ,אין לך להטעינה יותר מדאי שלא תוכל לילך

חדא,אגרהבאפינפשיה,ושפירקאמרדשכרושלכלאחדדהתירא מותר,

במהרהכשארצהלמהראותה.

מה שאין כן למאי דסלקא דעתך השתא דמתניתין איירא נמי בדאמר ליה

ט(גמ',אבוהדרבאחאבריהדרבאיקא.תמההנמוקיחיים,דלכאורההיינו

מאה חביות במאה פרוטות ,דכולי אגרא חדא הוא ,ושכרו מותר משמע

רבאיקאעצמו,ואםכן,אמאילאהוזכרבשמובלבד.והביאדבסדרתנאים

אכולהו.וכןכתבהמהר"ם.

ואמוראים כתב,דהיינומשוםדרבאחאנעשהגדולבתורה,נקראאביועל

ד(גמ',האדאמרליההעברלימאהחביותבמאהפרוטות.הקשהבחידושי

שמו.

הרשב"א ,כיון דקיימא לן ד"ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף" ,כל חבית
דמוליך זוכה כנגדה בפרוטה אחת ,וכדאיתא לעיל )יט ,(:גבי הגיע לכיפה

דףסהע"ב

וכו'.ותירץ,דלאדמי,דהתםמותרבמכושאחרון,דעבודהזרהלאהויאלא

י(גמ',כיקטרחבהתיראקאטרח.פירש רש"יבד"הבדידיהקאטרח,שהיין

במכוש אחרון ,ואפילו למאן דאמר עבודה זרה של נכרי אסורה מיד ,כיון

אינונאסרעדשמגיעלקרקעיתשלזיקי.והמאיריביאר,דההיתרמשוםדלא

דמכוש אחרון לית ביה שוה פרוטה ,ובפחות משוה פרוטה לא גזרו ולכך

נגעוהגויםבייןעדשנתמלאוהנודות,ובאותהשעהכברהושלםהשכירות.

שכרו כולו מותר .אבל הכא דאיכא פרוטה אחת ,אסורה ,דההיא פרוטה

יא(גמ' ,והא רוצה בקיומו דלא נצטרו זיקי .הקשה העבודת עבודה ,אמאי

פתיכאבכולהאגרא,דהאאילאבעילעבוריליהההיאחביתאדאיסורא,

חשיברוצהבקיומו,האאינורוצהבקיומודייןואפילוישתפך,אלאדרוצה

הווימעכבליהכוליהאגרא.

דלאיצטרוזיקי,דהיינוקיוםהכלי.

ה(גמ' ,שם .כתב בחידושי הרשב"א בשם הראב"ד ,דהשתא דקיימא לן

יב(תוס'ד"הפריסדקי,בתוה"ד,ולשמאיבקעושניהםכוליהאילאחיישינן.

לעיל)מט(:כר'אליעזראפילוחביתבחבית,הכינמייוליךהנאהליםהמלח.

והאמריצביביאר.דכיוןדאיןשוםאיסורברוצהעתהבקיומושלפריסדקי,

והקשההרמב"ן,דמתניתיןודאיהלכההיא,ולאדמיאלדר'אליעזר,דהכא

דהאעדייןאיןשםייןנסך,וכלזמןשהפריסדקיקיימיןאיןרוצהבקיומושל

לא מצי להוליך שכר אחת מהן לים המלח ,כיון דכוליה אגרא אכל חדא

הזיקי,דאיןחושששיקרעוכיוןדישלהםפריסדקי,ועלהפריסדקיאיןעדיין

וחדא יהיב ליה ,דהא קיבל עליו קבלנות הולכת מאה חביות .ועוד ,דאילו

שוםאיסורברוצהבקיומו,כיוןדאיןשםייןאיסור,הלכךשריהכאאףאי

היה מודיעו מעיקרא דלא מוליך לההיא חביתא דילמא לא הוה מוגר ליה

אמרינןדניחושכוליהאי.

כלל,ואםכןהויכלהשכרדייןנסך.

יג(מתני' ,שהביא גרוגרות בספינה וכו' .כתב בחידושי הריטב"א ,דצריך

ו(גמ',האדאמרליההעברלי חביתחביתבפרוטה.ביארהר"ן)לא.מדפי

לומרשהספינהשלנכרי,דהאקתנידנשתברוחביותשלייןנסךעלגביהן,

הרי"ף( ,דקא משמע לן ,דלא תימא איהו לא אגריה אלא אדעתא

ובספינה של ישראל אין להעביר יין נסך לא בשכר ולא בחנם ,וכדאמרינן

דליעברינהולכולהו,דהאכיוןדכלחדאאגראבאפיהנפשה,אגראדחביות

לעיל)סב.(.

דהתיראשרי.

יד(מתני' ,כל שבהנאתו בנותן טעם .ביאר הבנין שלמה ,דבדוקא נקט

ז(תוס'ד"ההאדאמרליה,בתוה"ד,וקשהדמכלמקוםשכרהאיסורמעורב

"הנאתו",דאיהויתנירק"כלבנותןטעם",הוהאמינאדאתילמימרהכלל

בכלההיתר.ותלמידירבינויונהתירצו,דכשאמרלעתותיערב,משמעשלא

דדוקאאםאינונותןטעםמותר,לכךתני"כלשבהנאתו"למימר,דאףדיש

תהיה אותה חבית של יין נסך מן השכר ,והא דאיצטריך למימר דמותר,

כאןבנותןטעם,כיוןשאיןכאןהנאהדהאנותןטעםלפגם,שרי.

משוםדהוהאמינאדאסור,כיוןדהואמוסיףלובשכרופרוטהומעורבדמי

טו(מתני' ,כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר כגון חומץ וכו' .פירש רש"י

ייןנסךבשכרו,קאמשמעלן.והאורהחמהתירץ,דאפשרלומרדרש"יד"ה

בד"הכגוןחומץ,דנותןטעםלפגםהואמותר.וכתבהש"ך)יורהדעהסימן
י

מסכת עבודה זרה דף סה – דף סו
י חשוון – יא חשוון התשע"א

ק"גסק"ב(,דדברשאינונותןטעםלאלשבחולאלפגםאסור.

דשמע מינה דשעורים מותרים בהדחה כשאינם מבוקעות .אמנם אם שרו

טז(תוס' ד"ה הבגד שאבד ,בתוה"ד ,כדאמרינן התם דרך בישול אסרה

שם זמן מרובה יש לחוש ,דאף דאיתא בפסחים )מ ,(.דאין לותתין את

תורה .ביאר המהר"ם ,דמדלא אסרו אלא דרך בישול ,שמע מינה דדוקא

השעוריםבפסחואםלתתולאנתבקעומותרות,התםאייריבלתיתה,אבל

אטעמאקפידרחמנא.

בשרייהישלחוש,וכלשכןדעלידיבישולאוסריןבפסחאפילולאנתבקעו,

יז(בא"ד,שם .הקשהבחידושיהגרע"א,דלאביידדייקבחולין)קח,(.דבשר

דעלידירתיחתןמפליטיןבמשהו.

בחלבלאהוהחידושמדשריבליכאנותןטעם,דהיינודסביראליהדבליכא



נותן טעם בטל כמו בכל האיסורין ,ולא סבירא ליה דהטעם משום דדרך

דףסוע"א

בישולאסרהתורה.אםכן,הדראקושיאלדוכתא,מאישנאבכלאיםדלא

א(גמ' ,חמרא חדתא בעינבי .כתב החזון איש )יורה דעה סימן כו סק"א(,

מהניביטול,ובבשרבחלבמהני.

דהא דלא נקט פלוגתייהו דאביי ורבא בחמרא חדתא דנתערב בחמרא

יח(תוס' ד"ה אבל עושין וכו' ,בתוה"ד ,והא דתלי טעמא בלועג לרש וכו'

עתיקא,משוםדהאודאיהוימיןבמינו,ואףלאביידאזילבתרטעמא,כיון

שהעומדיםישלהםוהואאינויכוללעשותו.ביארהמהר"ם,דאיהוהטעמא

דסוף חדתא להיות עתיקא ,חשיב חד טעמא ,ואף דחדתא ועינבי מקרי חד

רקמשוםדמצותאינןבטילות,אםכן,לאיטילוציציתאלאבשעהשמניחין

טעמא,ועתיקאועינביתריטעמא,מכלמקוםאפשרלומר,דחדתאהויטעם

אותו בקבר ,ולא בשעה שמתעסקין בו ועומדים אצלו ונושאים אותו .ולכך

ממוצעוחשיבחדטעמאביןעםהייןוביןעםהענבים.

תליטעמאבלועג,דשייךקודםשיקברוהו,דהיינובשעהשמעמידיןונושאין

ב(גמ',מאילאובנותןטעםלאבמשהו.ביארהנמוקיחיים,דסלקאדעתך,

אותו נמי צריך ציצית ,משום לועג לרש ,אבל למאן דאמר דמצות בטילות

דהאיסור בנותן טעם יותר מבמשהו ,משום דלא משכחת בענבים שלא יתן

לעתיד,לאשייךלועגלרש,משוםדכברבטלוממנוהמצות,ולאשייךלועג

טעם ,דהיינו שיהיה בכל ענב ששים כנגד היין שנפל עליו ,דעל כרחך אין

לרשאלאכשהמצוהאינהבטילהוהמתאינויכוללעשותה.

הענביםמצטרפיןבצונן.

יט(גמ' ,ולזבונינהו לעובדי כוכבים שלא בפני ישראל .כתב רבינו חננאל,

ג(גמ' ,חלא דחמרא וחלא דשיכרא .ביאר הבנין שלמה ,דבעינן לתרי

דמשמע מהכא ,דפת של גוים אסור באיסור חמור ,דחיישינן דילמא נפל

פלוגתייהו דאביי ורבא ,דאי אשמועינן דפליגי בחמרא חדתא ועינבי ,הוה

בחיטים יין נסך .והקשה עליו בחידושי הרמב"ן ,אי מהאי טעמא ,חיטי נמי

אמינא דלאביי בין בשמא ובין בטעמא הוי מין במינו ,ולכך אשמועינן נמי

לאנקח,דשמאנפלבהןייןנסך,ופתלאנאכלשמאאפאוהובעציאשירה

בחלאדלאאזלינןלאבייבתרשמא,ואיהויפליגידוקאבחלא,הוהאמינא

ויש שבח עצים בפת ,וקדירות נמי לא נקח שמא הסיקן באשירה וערלה

דרבאסברביןבשמאוביןבטעמאהוימיןבמינו.ובהאדנקטחמיראדחיטי

וכלאי הכרם ,ועצים ופירות שלהן נמי שמא כלאי הכרם או ערלה בארץ.

וחמיראדשערי,אתאלאשמועינןדחלוקיןהםבטעמא.

לכךכתב,דעלכרחךצריךלמימרדאחזוקיבאיסוראלאמחזקינן.

ד(גמ' ,חמירא דחיטי וחמירא דשערי וכו' .הקשה הר"ן )לא :מדפי הרי"ף(

כ(גמ' ,מבוקעות אין שלא מבוקעות לא .הקשה הלחם סתרים ,אמאי

בשםהרמב"ן,מהאדאיתאבערלה)פ"במ"ו(,דשאורשלחיטיםשנפללתוך

איצטריךלאקשויימסיפא,האאפשרלאקשוייבפשיטותמרישאדמותרות.

עיסה של חיטים ,ויש בו כדי לחמץ וכו' ,ומשמע דשאור ועיסה הוו מין

ותירץ על פי מה שכתבו התוס' בד"ה ואם היו ,דבירושלמי מפרש ,דמיירי

במינו ,אף דלא הוו חד שמא ולא חד טעמא ,וקשיא בין לאביי ובין לרבא.

בענביםהמחובריםבאשכול,אבלאםניטלהעוקץהויכמבוקעות,ואםכן,

ותירץהרמב"ן,דשאניעיסה,הואילוראויהלהמתיןוהוי שאור,ומשוםהכי

אתישפיר,דהמקשןידעדחיטיישלהםסדק,ולכךלאהקשהמרישא,דסבר

הויאמיןבמינומהשתא.

דאיכא לשנויי דרישא איירי דאין להם אפילו סדק והם מחוברות לאשכול,

ה(רש"יד"הוכלמין,לקמןדלאוהלכתאהכיאלאאפילומיןבמינובנותן

אבל בסיפא דקתני "מבוקעות אסורות" ולא תני "אם נתלשו מן האשכול

טעם חוץ מטבל ויין נסך .הקשה בחידושי הגרע"א ,אמאי דחק דהוי שלא

אסורות",משמעדדוקאמבוקעותולאכשנתלשמהאשכול,והואהדיןחיטי

כהלכתא ,והיינו מכח מה שפירש דחמירא דחיטי הוי של תרומה ,וקאמר

דרך הציר לא בלעי ,ופליג אירושלמי .ואהה משני ,דשאני חיטי הואיל ויש

רבא דאוסר במשהו ולא בטל באחד ומאה ,הא מצי למימר דאיירי הכא

להן סדק מלמעלה למטה ,ולא דמי לענבים שנתלשו מן האשכול ואינן

בשאורטבלוהויכהלכתא.ונשארבצריךעיון).ועייןבאותהבאה(.

מבוקעות ,דהביקוע לא פשט בכולו אלא דרך נקב אחד ,וחיטי דמיין

ו(רש"י ד"ה חמירא דחיטי ,חד דחולין וחד דתרומה וכו' .הקשה בחידושי

למבוקעותממש.

הריטב"א ,הא תרומה בטלה באחד ומאה ואפילו מין במינו .לכך פירש,

כא(גמ',הואילואיתבהוצירייהוכמבוקעותדמיין.כתבבחידושיהריטב"א,

דהכאאיירינןבחמראשלטבלאושלתקרובתעבודהזרה,אוכלדברשיש
יא

מסכת עבודה דף סו
יא חשוון התשע"א

לו מתירין ,דבהא אמרינן מין במינו במשהו .והתוס' רי"ד תירץ ,דהא

דריחא חלא ,חלא הוא לכל דבר בין לתרומה ובין לקידוש ,והוי כאילו

דאמרינןדתרומהעולהבאחדומאה,הנימיליבדבריבששלאנתןטעםזה

נשתנה נמי טעמו ,ולכך דנינן ליה הכא כחלא ,דהא חד מינא וכחד טעמא

בזה,כגוןחיטיןבחיטין,אבלבדברלח,כגוןמשקיןשלתרומהבמשקיןשל

חשיבי לכל דבר ,ורבא סבר ,דריחא חלא וטעמא חמרא ,הוה חמרא לכל

חולין ,הוי כשאר כל האיסורין שדינן בנותן טעם ,ואם הוא מין במינו הוי

דבר ,ולכך הכא נמי חמראשמיה ,ובהדי חלא חשיבשני מינין בין בטעמא

במשהו,ולאאזלינןבתרמאהואחד.

ובין בשמו .והחזון איש )יורה דעה סימן כו סק"א( תירץ ,דשאני יין וחומץ

ז(רש"יד"התבליןשנים,בתוה"ד,כגוןפלפללבןפלפלשחורפלפלארוך.

דריחוחשיב כטעמא,כיוןדכברישכאןפעולהחזקהשלחומץבתוכווהרי

כתבבחידושיהריטב"א,דלפירושרש"יהקושיאמסיפא,דהארישאהוישם

ריחואלים,ולכךיהבינןליהבשבילריחודיןחומץ.

אחד וכחמירא דחיטי וחמירא דשערי דחשיב חד שמא ,והוא הדין לפלפל

יא(גמ',שם.הקשהבחידושיהגרע"א,דמהבכךדנקראכן,האמכלמקום

ארוךופלפללבן.אבללפירושר"ת)הובאבתוס'ד"התבליןשלב'(,הקושיא

דמיא להיכא דנתערב חלא דחמרא וחלא דשיכרא ,דלאביי דאזיל בתר

אפילומרישא,דהאאפשרדהווליהשלשהשמותחלוקיןלגמריבמיןאחד.

טעמא,לאהוימיןבמינו,והכאנמיהאסוףסוףאיןטעמםשווהדזהטעמא

]ודבריוצריכיםעיון[.

חמרא וזה טעמא חלא .וכן הקשה נמי אדברי רבא ,דאף דלא מקרי חלא,

ח(גמ',חלאלגוחמראדבריהכלבנותןטעם.פירשרש"יבד"החלאשנפל,

מכלמקוםכיוןדקלטהחמראאתריחהחלא,סופולהיותחלאלגמרי,והוה

חלא דאיסור לגו חמרא דהיתר וכו' .כתב הר"ן )לא :מדפי הרי"ף( ,דלאו

מיןבמינו.

דוקאדנפלחלאדאיסוראלגוחמראדהתירא,אלאאפילוחלאדהיתראלגו

יב(תוס' ד"ה אביי אמר אסור ,בתוה"ד ,וטעמא דרבא דלא חשיב ליה

חמראדאיסור,דלאאסרחמראבמשהולחלא,משוםדלאחשיבמיןבמינו,

כשותהלפישהריחנכנסבגופוומזיקו.כתבהמהרש"א,דמשמעמדבריודאי

כיון דאין היין שהוא בשולי הכלי משתנה בריחו מחמת החומץ לפי שאינו

לאו משום דמזיקו ,רבא נמי חשיב ליה כשותה .והקשה ,אם כן ,מאי פריך

עומדבאויר,מהשאיןכןחמראלגוחלא,דמשהגיעלאויר הכלינהפךהיין

רבאלאביימכמוןשלתרומה,האלדידיהנמייקשה,דכיוןדלאמזיקואמאי

מריחולריחהחומץ,וקודםשנתערבוהיושויםבריחם.

לא חשיב כשותה .וכן קשה ,אמאי אמרינן בסמוך דפת חמה לרבא ודאי

ט(גמ',שם .הקשה הרשב"א)תורתהביתביתשערה'(,האהוהנותןטעם

תנאי ,הא כיון דלא מזיקו מודה רבא דחשיב כשותה ואסור .ותירץ ,דהא

לפגם .ותירץ ,דבשני מינים לא שייך פגם ,משום דאיכא דניחא ליה בחלא

דכתבו דלא חשיב כשותה מטעם דמזיקו ,היינו לפי מה שכתבו בסמוך,

וטובלושיתהפךהייןלחומץ.

דרבאמציסברכרבדסביראליהריחאמילתא,אלאדהכארבאפריךלאביי
מכמון,ורבמריפריךלרבאמפתחמה,משוםדבעולאסוקימילתייהואפילו

דףסוע"ב

ללוידסביראליהדשריאףבלאמזיקו.

י(גמ' ,אביי אמר במשהו ריחא חלא וטעמא חמרא חלא .ביאר בחידושי

יג(רש"יד"השאיןבה,ואימשוםדהוסקלאאיכפתלןדתרומהאיןאיסורה

הריטב"א ,דהיינו דלא חיישינן לטעמא ,ורבא סבר ,דריחא חלא וטעמא

איסור הנאה .כתב בחידושי הריטב"א ,דכוונת רש"י ליישב מה שהקשו

חמרא חמרא ,והיינו דאזלינן בתר טעמא .והקשה ,הא לעיל )בעמוד א'(

התוס' בד"ה אמר רבא ,מתנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי

שמעינןאיפכא,דאבייאזילבתרטעמא,ורבאלאאזילבתרטעמא.ותירץ,

הכרם ואפה בו את הפת דאסורה ,משום דיש שבח עצים דאיסורי הנאה

דלא דמי ,דלעיל בחלא דחמרא וחלא דשיכרא ,איירי בדברים ששמם ידוע

בפת,דבתרומהלאשייךלמימרהכי,משוםדלאהויאיסורהנאה.אמנםגם

לדבריהכל,ואפילוקודםשנפלוזהלזההיוחלוקיםבטעמםאובשמם,מה

תרומהאסורהבהנאהמדרבנןלכתחילההיכאדמכליאקרנא,כיוןדהויגזל

שאיןכןהכא,דקאמיפלגיבעיקרשמוהיאךראוילקרותו,דאבייסבר,כיון

השבט.
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