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בס"ד ,יב חשוון התשע"א.

מסכת עבודה זרה דף סז – דף עג

דףסזע"א

בנותןטעם,אבלמיןבמינודאינונותןטעם,מדאורייתאבטלבחדבתרי.

א( גמ' ,אמר רב יהודה אמר שמואל הכי הלכתא .כתב הר"ן )לב .מדפי

ח( רש"י ד"ה כל שטעמו ,בתוה"ד ,הוו להו כשתי אכילות .כתב הפרי

הרי"ף( ,דנקט ד"הכי הלכתא" אף דליכא מאן דפליג עלה במתניתין,

מגדים)פתיחהלהלכותפסח,החלקהשניפרקא(,דמדכתברש"י"דהוו

משום דמילתא דרבותא היא] .אמנם לקמן )עמוד ב'( איתא דדעת ר'

כשתי אכילות" ,ולא כתב דשרי ,משמע דאמנם אינו לוקה ,אבל

מאירדנותןטעםלפגםנמיאסור).ח.ו.[(.

מדאורייתאאסוראפילושההמתחילתאכילהלסופהכדישיעוראכילת

ב( גמ' ,נעשה כמי שהשביח .ביארו התוס' בד"ה נעשה ,דנקיט לשון

פרס.

"נעשה" ,ולא שהשביח ממש ולבסוף פגם ,משום דאין השבח בא אלא

ט( רש"י ד"ה כל שטעמו ,בסוה"ד ,והוא ארבע ביצים .כתב הר"ן )לב:

אחר שירתיח ויצטנן .והר"ן )לב.מדפי הרי"ף( ביאר ,דאף דבאלהרתיחן

מדפיהרי"ף(,דהואשיטתרש"י,אבלשיטתהרמב"ם)פ"במשביתתעשור

ואיכא למימר דלאו משביח חשיב לה אלא פוגם ,אפילו הכי נעשה כמי

ה"ד(,דהשיעורהואשלשביצים.

שהשביחונאסרולבסוףנפגםחשבינןליה.

י( תוס'ד"האמרר'יוחנן,בתוה"ד,ועודדהאוכלבשרבחלבאוכלממשו

ג( גמ',נעשהכמישהשביחולבסוףפגםואסור.כתבהפרימגדים )שפתי

דדוקאחלבשנימוחואינוכתבניתברייתו,
ֵ
שלאיסורוכו'.ביארהרש"ש,

דעתסימןקדסק"ז(,דהאיאיסור,וודאיאינואיסורתורה,אלאמדרבנן,

אבלחלב שהואבעין,שפירחשיב
ָ
לאחשיבממשושלאיסוראלאטעם,

דכיווןדחלאיסור,איןלהתירו].וישלבארדמהדאינואסורמדאורייתא,

ממשושלאיסור.

הואמשוםדגוףהאיסורבטלברוב,ואינואוסראלאמשוםטעמו,והשתא

יא( בא"ד)בנמשךלעמודב(,ועודא"ראליהודשפירמתוקמיהכאבמין

דליכאטעםלשבח,מהיכיתיתילאוסרו).ח.ו.[(.

בשאינו מינו והכי פירושו טעמו ולא ממשו כגון שאין כזית כדי אכילת

ד( תוס'ד"הנעשה,בסוה"ד,עדלאחרשירתיחוויצטננו.ביארהמהר"ם,

פרס וכו' .כתב בביאור הגר"א )או"ח סימן תנג ס"ב( דהוא כשיטת רבינו

דעיקרהשבחהואלאחרשהרתיחוהגריסיןוציננום,ולאחרשציננוםנתנו

חייםשהביאהרא"שבחולין)פרקגידהנשהסימןלא(,דכלשישבוכזית

לתוכן את החומץ .אבל אם נתנו לתוכן את החומץ בעודם מרותחין,

בכדי אכילת פרס ,חשיב ככולו איסור ,והאוכל כזית ממנו לוקה .אמנם

וודאידאףלאחרשיצטננוטעםפגוםהוא.

הנחלת דוד )פסחים מג :בסוף שיטת טעם כעיקר( כתב ,דאין כוונת ר'

ה( גמ',ואינהנאכלתאלאמפניזה.כתברש"יבד"הכלשאינהחסירה,

אליהו כדברי ר' חיים שהביא הרא"ש ,ולדברי ר' אליהו ,לא אמרינן

דאינה נאכלת לאו דווקא ,אלא דכיוון דנפגמה פורתא ,קרי לה אינה

דנעשהכולואיסור].ושמאישלומר,דכוונתה"ראליהודכיווןדהוירק

נאכלת .ובפירוש הראב"ד ביאר ,דאינה נאכלת דוקא ,כפשוטו .וכתב

טעמא,לאחשיבכזיתבכדיאכילתפרס,וכדביארנובאותו[.

בחידושי הרמב"ן ,דהעיקר כרש"י ,דהא אמרינן לקמן )עמוד ב( ,דאף

יב( בא"ד ,וקשה לר"ת וכו' .בחידושי הרשב"א )חולין צח (:כתב ,דכיון

קדירא בת יומא חשיב נותן טעם לפגם ,ואף דהתם ודאי נאכלת .ועיין

דטעםכעיקרבמהמצינוילפינןלהאומגיעולינכריםאומבשרוחלב,אין

לקמןאותכב.

לוקיןעליו.וכןאינימאדקלוחומרמנזירילפינןלה,איןלוקיןכדרךכל

ו( גמ' ,אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן כל שטעמו וממשו אסור וכו' .פירש

דברדילפינןמןהדין.

רש"יבחולין)צח(:ד"הלטעםכעיקר,דר'יוחנןסברדבחוליןטעםכעיקר



אינואסורמןהתורה.וכתבהלחםמשנה)פט"וממאכלותאסורותה"ב(,

דףסזע"ב

דלשיטתוצריךלומרדטעמווממשואסור,היינובאופןשנתערב ממשות

יג( ]גמ',טעמוולאממשואסורואיןלוקין.עייןבתוס'לעיל)עמודא(ד"ה

האיסור בהיתר ,אבל בטעמא בעלמא ,אפילו בדאיכא כזית בכדי אכילת

אמר ר' יוחנן מה שביארו בדברי ר' יוחנן .ויש לבאר באופן נוסף ,דכל

פרס,אינואסורמדאורייתא.

דאיכא טעם בלבד  ,ליכא "כזית בכדי אכילת פרס" ,דהא עצם האיסור

ז( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הריטב"א ,דאחר דתני ממשו ,אמאי הוצרך

כברבטלברוב,ומשוםהכיאיןלוקין[.

למימר נמי טעמו ]דלכאורה בכל ממשו איכא נמי טעמו[ .וביאר ,דאתי

יד( רש"י ד"ה טעמו ולא ממשו ,כגון חלב שנפל לקדירה .התוס' בד"ה

לאשמועינן דהאי דינא משכחת לה רק בגוונא דמין בשאינו מינו דדינו

אמר ר' יוחנן )בעמוד א( פירשו דכוונתו לבשר בחלב .וכתב בחידושי
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החתם סופר ,דבאיסור בשר וחלב אף רש"י מודה דחשיב טעמו וממשו,

כ( גמ',ור'שמעוןמאיטעמאוכו'.ביארבתוס'הר"ימפאריש,האאףר'

וכוונתולחלבטמאהשנתערבבתבשילהיתר.

שמעון מודה דאיכא פגם פורתא] ,ועיין תוס' ד"ה ואידך[ ומנליה לחלק

טו( בא"ד,אוחלבשנפלנימוח.הקשההחוותדעת)סימןקבסק"ד(,מהא

ביןפגםמועטלפגםמרובה,ועלהאמרינןדגמירמנבילה.ועייןלעילאות

דאיתאבפסחים)מד(.לעניןכותחהבבלי,דאילוהיהבוכזיתחמץבכדי

טז.

אכילתפרס,האוכלובפסחחייבכרת,ואףדהתםנמיהחמץשבונימוח,

כא( גמ',כלהראויהלגרקרויהנבילהוכו'.העירהאורהחיים)דבריםיד,

ולאאמרינןדטעמוולאממשוהואואינואסורמדאורייתא.ותירץ,דדוקא

כא( ,מנלן לדרוש דרק הראויה לגר קרויה נבילה ,דלמא איסור נבילה

היכאדנבלעבדברגושסביראליהלרש"ידחשיבטעמוולאממשו,אבל

אייריבכלנבילה,ואמרההתורהליתןלגראתהראויהלאכילה.וביאר,

היכאדנבללבלחככותח,שפירחשיבטעמווממשוואסורמדאורייתא.

דמדשני קרא בלישניה למיסמך גר לנבילה דריש הכי ,דהא הוי ליה

טז( גמ',מאיטעמאדר'מאירגמרמגיעוליעובדיכוכביםוכו',ור'שמעון

למיכתב"תתננהלגר",כדרךשכתבאומכורלנכרי.

מאיטעמאוכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,איהסברההפשוטההיאלחייב

כב( גמ',שם.הקשההרמב"ן)לעילעמודא(,היאךילפינןנותןטעםלפגם

בטעםלפגם,אמאיהוצרךר'מאירלילפותאמגיעולינכרים,האסגיבהא

מנבילה ,הא נבילה אינה נאסרת משום נבילה דווקא אם נפגמה באופן

דלא יליף מנבילה להתיר .ואי הסברה הפשוטההיא להתיר ,ולהכי יליף

דאינה ראויה לגר .ותירץ ,דשאני הכא דרק משום טעם אתינן לאוסרה,

מגיעולי נכרים לאסור ,אמאי הוצרך ר' שמעון למילף היתר מנבילה.

וכלהיכאדנותןטעםלפגם,אינוחשובטעם,כיהיכידנבילהפגומהלא

וכתב,דאינימאדר'מאיראסראפילוהיכאדאיכארובהיתר,ור'שמעון

חשיבא נבילה .והר"ן )לב :מדפי הרי"ף( כתב ,דילפינן מנבילה דהיכא

שריאפילוהיכאדליכארובהיתר,ניחא.דאיכאלמימרדמסבראאמרינן

דאינונהנהמןהאיסור,לאאסרתהתורה.ואיכאלמימרדהואהדיןהיכא

דאיכא ביה ביטול ברוב ,ולהכי מבעיא לן מאי טעמא דר' מאיר אוסר

דאיסור נתערב בהיתר ,אם נותן טעם לפגם ,הרי אינו נהנה מן האיסור,

אפילו בדאיכא רוב .ומאידך מבעיא לן מאי טעמא דר' שמעון דהתיר

דאדרבה מצטער עליו ,ולא אסרתה תורה .והוסיף ,דאם האיסור הגדיל

אפילו בלא רוב] .אמנם יש לבאר ,דאף דרבי שמעון סבר דליכא ראיה

מידתועדשהואמשביחבגודלמידתוטפימקלקולטעמו,אףדהויטעם

מגיעולי נכרים ,דהתם לאו טעם לפגם הוא ,אכתי מיבעי ליה ילפותא

לפגם אסור .אמנם כתב ,דהרשב"א )תורת הבית הארוך בית ד שער א(

להתירטעםלפגםהיכאדהואגופושלאיסורולארקטעםבעלמא,כגון

כתב,דאףבכהאיגוונאשרי,דהאממשובטלברוב,ואימשוםטעמו,הא

נבילהשהסריחה[.ועייןלקמןאותכ.

נותןטעםלפגםהוא.

יז( גמ' ,לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא .כתב בחידושי הרמב"ן



)לעילעמודא(,דאסרהתורהכלקדירותהעכו"םמשוםחששקדירתבת

דףסחע"א

יומא.אבלבדיעבדאםעברובישל,התבשילמותרמשוםדסתםקדירות

א( גמ',ור'מאירההואלמעוטיסרוחהמעיקרא.כתבהחוותדעת)שפתי

לאו בת יומא היא .אי נמי ,דווקא היכא דידוע דבת יומא היא אסרה

דעת סימן קג סק"א( ,דבאוכלה בעודה מוסרחת וודאי דלא בעי קרא,

תורה.אבלהיכאדאינוידועשרי,דליכאמידידהתורהאסרהלכתחילה

דכיוון דכתיב ביה "אכילה" כל שאינה כדרך אכילה אינה אסורה ,אלא

היכאדבדיעבדשרי.

בעיקראלהיכאדתיקנה,דעתהראויהלאכילה,דאפילוהכיכיווןדפרח

יח( גמ',שם.כתברש"יבד"הבת יומא,דבישלבההעובדכוכביםהיום

מינהמעיקראשםהאיסור,תואינהנאסרת.

דלא נפגם .ובחידושי הריטב"א הקשה בשם הר"ם מטליטולה ,דאי בעינן

ב( גמ',ור'שמעוןסרוחהמעיקראלאבעיקרא.התוס'בבכורות)כג(:ד"ה

שבישל בה היום ,אמאי אסרה תורה כלי מדין ,הא וודאי עבר עליהם

ואידך,כתבו,דר'יוחנןדסברכר'שמעוןדנותןטעםלפגםמותר]כמבואר

לילהשלאבישלובהן.ועוד,דכיוןדלאובתיומאשרימדאורייתאאפילו

לעילסז,[.עלכרחךדסברנמידסרוחהמעיקראלאבעיקרא,והאיקרא

לכתחילה,אמאילאאמרהתורהלהשהותםויותרובלאהגעלה.ומשום

להתיר טעם פגום אתא ,והקשו מהא דמבואר )שם( להדיא דלר' יוחנן

הכיביאר,דבתיומאהיינודבישלובהרקפעםאחת,אבלאםבישלבה

אתי קרא לסרוחה מעיקרא .ותירצו ,דוודאי דלעניןאכילהלאבעיקרא,

כמה פעמים גיעול הטעמים פוגמים זה את זה ושרי] .וצריך עיון מלקמן

דהאעפראבעלמאהוא,אבללעניןטומאה,אילאוקראהויאמינאדיש

)עג(.דמבוארלהדיא,דאפילוכלידבישלבוחטאתולאחרמיכןשלמים,

בה משום טומאת נבילה .והקשה בשו"ת נודע ביהודה )חלק קמא יור"ד

בעי הגעלה )ח.ו .[(.אמנם כתב הריטב"א ,דדין חדש הוא ולא נאמר

סימן כו( ,דכיון דמבעי ליה לטהר סרוחה מעיקרא ,היכי ילפינן מינה

מעולם ,וקבלת הגאונים קבלה היא ,ומה שהקשה מכלי מדיין ,איכא

להתירנותןטעםלפגם.

למימרדהנשיםוהטףדהחיולהםבישלובםבוביום,ואףדישתקנהעל

ג( גמ',אמרעולאמחלוקתבהשביחולבסוףפגםאבלפגםמעיקראדברי

ידי שישהו למחר ,מכל מקום אמרה תורה תקנה ]בהגעלה[ למי שרוצה

הכלמותר.כתבו התוס'ד"האמרעולא,דלעולאלאובקראיפליגיאלא

לבשלבםהיום.

בסברא .ובחידושי הר"ן כתב ,דוודאי דתרווייהו סברי דלא אסרה תורה

יט( גמ' ,שם .מדברי רש"י לקמן )עו (.ד"ה בת יומא מבואר ,דסגי לינת

אלא קדירה בת יומא ,וליכא למילף מינה איסור בנותן טעם לפגם.

לילה כדי לפגום הטעם .והתוס' )שם( ד"ה בת יומא האריכו להוכיח

ותרווייהו סברי דנבילה שאינה ראויה לגר דהתירה תורה ,לאו בסרוחה
מעיקרא איירא .ובהא פליגי ,דר' שמעון סבר דכי היכי דבנבילה אף

כדבריו.עודכתבו,דלאסגיסוףהלילה,אלאבעינןלינתכלהלילה.
ב
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דהיתהראויה,מכלמקוםמאחרדנפסלהמאכילתגרשריארחמנא,הוא

דקתני נפל של חולין תחילה ,איכא לדחויי כר' זירא .וביאר ,דכיוון

הדין תערובת של איסור בהיתר ,אף דמעיקרא היתה לשבח ,מאחר

דבהשביח ולבסוף פגם לא פליגי ,על כרחך דמאי דפליגי היינו בפגם

דנפגמהשריא,ואףדלאדמילפגםדנבילה,מכלמקוםכיוןדכלהאיסור

מעיקרא.

הוא משום טעם ,כל דנפגם ואינו נהנה מן האיסור שרי .ור' מאיר סבר,

י( גמ' ,ולר' שמעון ליצטרף היתר ואיסור בהדי הדדי וליתסר .הקשה

דדוקא היכא דנפגם מעיקרו יש לדמותו לנבילה ,דכיון דאינו נהנה מן

בחידושיהר"ן,האמסקינןבפסחים)מג(:דבכלהתורהאיןהיתרמצטרף

האיסור שרי ,אבל היכא דכבר השביחה ונאסרה ,נעשה כל התבשיל

לאיסור ,אלא בנזיר ובהקטרת שאור .ותירץ ,דלאו משום היתר מצטרף

כנבילה ,וכדאמרינן בחולין )קח" (.חתיכה נעשית נבילה" ,ושוב אינה

לאיסור קשיא לן ,אלא דכיון דהאיסור לבדו שפיר נותן טעם אף בשעה

מותרתעדשתפסלמאכילתאדם.

אחת,ורקכיוןדלאנשלםחימוצוטעםפגוםהוא,כלדישעודשאורעמו

ד( תוס'ד"האמרעולא,והשתאצריךלומרלעולאדלאפליגיר'מאירור'

דהשתא אין טעמו פגום ,שפיר יש לאסור משום הנתינת טעם דהשאור

שמעון בקראי .ביאר המהרש"א ,דאי מקראי ילפי ,ודאי דר' מאיר אסר

האסור.

אפילו בפגם מעיקרא ,דהא קרא דגבי נבילה לא שרא אלא בסרוחה

יא( תוס'ד"הלר'שמעון,בתוה"ד,אבלכשישבכלאחד כדילהחמיץאין

מעיקראדלאחלעליושםאיסורמעולם,אבלהיכאדכברחלאיסור,אף

שייךזהוזהגורם.הקשההתורתחיים,האבשעהאחתאיןבכחכלאחת

דנפגםליתליההיתר.

ואחתכדילהחמיץ,ואכתיתליאב"זהוזהגורם".

ה( בא"ד,שם.הקשהבשו"תנודעביהודה)חלקקמאיור"דסימןכו(,דאי

יב( גמ' ,ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא .כתב הריטב"א ,דאיירי

סבר עולא דאף בלא קראי שרי ר' שמעון נותן טעם לפגם ,מה הקשו

בגוונא דסילקו לעכבר ,וליכא אלא לטעם דנתן בשיכר ,ולא היה בו כדי

התוס'בבכורות)כג(:ד"הואידך,אהאדאמרר'יוחנןדבעינןקראלסרוח

לבטלהטעם.אבלאילאסילקוהעכבר,כיווןדהאיסורניכראיןלוביטול.

מעיקרא ,הא בעינן להתיר נותן טעם לפגם ,הא שפיר איכא למימר

]וישלהעיר,דהאאףבגוונאדהעכברבעין,האסוגייןאייראלעניןהשיכר

דמסברא הכי אית ליה .ותירץ ,דמהא גופא דקאמר ר' יוחנן דבעי קרא

שקיבל טעם מהעכבר ,ומה לי בהא דהעכבר גופיה ניכר ,אכתי טעמו

לסרוחה מעיקרא ,מוכח דמסברא אין להתיר ,דאי נותן טעם לפגם שרי,

הנבלעבשיכראינוניכר,ושפיריהנילוביטול).ח.ו[(.

כלשכןדסרוחמעיקראשרי.ואהאתירצו,דלעניןאיסוראאףבלאוקרא

יג( תוס' ד"ה ההוא עכברא ,תימה דהא צונן בצונן הוא וכו' .והרא"ש

שרי,דהאעפראבעלמאהוא,ורקלעניןטומאהבעינןקרא.

)בסימןיא(הוסיף,דהאכברהעידעליהםהמןהרשעבמגילה)יג(:דאם

ו( תוס'ד"האבלהשביח,בסוה"ד,מכלמקוםבעודהנבילהנפגמת.ביאר

נופל זבוב לתוך כוסו של אחד מהם ,מוציא את הזבוב ושותה את היין.

המהרש"א,דבנותןטעםלפגם,דגוףהאיסורמעולםלאנפגםאיכאסברא

וכתב בחידושי החתם סופר ,דמבואר מדברי הרא"ש ,דאף בעלי חיים

טפילאוסרו,ולאדמילנבילהדגוףהאיסורנפגםכברבעודובעין.

נותנים טעם ,ולאו דווקא במיתתן .ועיין בחידושי הר"י מלוניל שכתב,

ז( גמ' ,הואיל וראויה לחמע בה כמה עיסות אחרות .ביאר בחידושי

דאיירי בגוונא דהעכבר מת .ועיין עוד בפתחי תשובה )סימן קד סק"ג(

הרשב"א ,דר' שמעון סבר ,דעיסה חשובה טפי מהמחמצת ,ומשום הכי

שהאריך.

סביראליהדהוינותןטעםלפגם.והוסיף,דהנימילילעינןעיסהומחמצת,

יד( בא"ד ,ששהה שם יום או יומים .אמנם הרא"ש )סימן יא( האריך

אבל לענין חומץ של גויים שנפל לתוך יין ,לא אמרינן דהוי נותן טעם

להוכיח ,דהשיעור הוא במעת לעת .ובשולחן ערוך )סימןקה ס"א( כתב,

לפגם משום דהחומץ פגם ליין ,דהא חומץ ויין שני מינים נינהו ,ואיכא

דבצירובחומץסגיבשיעורכדישירתיח.

דניחא להו בחלא ואיכא דניחא להו בחמרא ,ושפיר חשיב נותן טעם

טו( גמ' ,והלא עולה על שולחן מלכים .הקשה המחצית השקל )סימן קד

לשבחאפילולר'שמעון.

סק"א(,אמאילאהקשההכיאהאדאמרינןדנותןטעםלפגםהוא.וביאר,

ח( רש"י ד"ה וראויה לחמע ,של תרומה הלכך וכו' .כתב הרש"ש ,דלא

דשפיר איכא למימר דבפני עצמו עולה על שולחן מלכים ,אבל כשנופל

גרסינןלה.ובחידושיהחתםסופרכתב,דהוקשהלרש"י,דבשלמאשאור

לשיכרא הוי נותן טעם לפגם .ודוקא אהא דקאמר דמאיס קשיא ליה

שלכלאיהכרםשפירחשיבשבח,משוםדראוילחמעבועיסותאחרות

דעולהעלשולחןמלכים.ועייןבאותהבאה.

בלא שום תיקון .אבל בשל תרומה ,הא לא שרי לאכול העיסה בלא

טז( גמ',לאקשיאהאבדדבראהאבדמתא.וכןפסקבשולחןערוך)סימן

להרים שיעור התרומה ,וכמבואר בתרומות )פ"ה( ,ולית ליה שום הנאה

קדס"א(,דעכבראדדבראנותןטעםלשבח,ועכבראדמתאספקאםנותן

מן האיסור .ולהכי כתב ,דיכול לחמץ שאר עיסות של תרומה דראויות

טעםלשבחאונותןטעםלפגם.וכתבהש"ך)סק"א(,דבסוגייןמוכחדאף

בלאשוםתיקון.

בעכבר העולה על שולחן מלכים מבעיא לן ,דדלמא בנפל לשיכר הוא



נותןטעםלפגם.וכןנראהמהרי"ף)לב:מדפיהרי"ף(ומהרא"ש)סימןיא(

דףסחע"ב

שלאחילקובדבר.

ט( תוס' ד"ה תא שמע ,מהך דנפל של תרומה תחילה וכו' .הקשה

יז( גמ' ,ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב .כתב בחידושי

המהרש"א ,הא מהא איכא לאוכוחי ,דבהשביח ולבסוף פגם כולי עלמא

הריטב"א,דלאאיתבררבדעתרבא,איסביראליהדאףעכברדבתיםלא
מאיס ולאו חידוש הוא .או דאף רבא מודה דמאיס ,ומכל מקום לא

מודו דאסור ,אבל אכתי ליכא לאוכוחי דפליגי בפוגם מעיקרא ,דמאי
ג

מסכת עבודה זרה דף סח – דף סט
יג חשוון – יד חשוון התשע"א

אמרינן דכיוון דחידוש הוא אף טעמו אסור אף דנותן טעם לפגם ,אלא

קשיא,דהאישאיסוריםבנותןטעםשמשעריןאותןבמאהאובמאתיים.

כיוון דאיסור טעם מדרבנן הוא ,לא פלוג רבנן ולא אסרו בטעם פגום.

ומשוםהכיביאר,דאיירידווקאבכלאיסוריםשבתורהשהםמיןבשאינו

וכתב,דטפינראהכהאיגיסאדאףרבאמודהדשרציםמאיסי.

מינוכסוגיין.אבללעניןמיןבמינושפירשייכישיעוריםאחרים.



ז( מתני' ,עובד כוכבים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום.

דףסטע"א

כתב בחידושי הרמב"ן ,דמתניתין איירא אף בחביות פתוחות ,וכדקתני

א( גמ',נפללגו חלאמאי.כתברש"יבד"הנפל,מיאמרינןהחומץטעמו

סיפא"שעלהדולבקימותר",והתםבפתוחאיירי,כדקתניהתםדאםאמר

קשה ואין השרץ מפיגו ליתן לתוכו טעם .וכתב המהרש"א )בתוס' ד"ה

לו הוי מוזג ושותה אסור אפילו בלא שהה כדי שיסתום ויגוב .ומאי

איבעיא(,דנראהמדבריו,דאהאיגיסאדעכבראבשיכראאשבוחימשבח

דקאמררשב"גכדישיפתחוכו',לאולמימראדבסתוםאיירי,אלאלמימר

אבעיאליה,דדלמאחומץדטעמוקשהשאני.ותמה,אמאיאיבעיאליה

דבהודיעו שהוא מפליג ,אסור אפילו בסתומות .והיכא דהיין בחזקת

דווקאבעכברולאבשאראיסוריםדנפלולחומץ.ובפירושהראב"דכתב,

משתמר דשריא מתניתין ,אף בפתוחות שרי .אמנם כתב ,דטפי נראה

דמספקאליהאםעכבראבחלאפוגמואומשביחו.

דאיירי בסתום בפקק של עץ אף שבקל יכול להסירו ולהחזירו .וביאר

ב( תוס' ד"ה איבעיא להו ,וא"ת מאי שנא משאר איסורין כמו בשיכרא.

הרא"ש )סימן יב( ,דאי בפתוחות ,הא חיישינן שמא יפשוט ידו ויגע,

ביארהמהרש"א ,דתרתיקשיאלהו,חדאמאישנאעכבראבחלאמשאר

וכדאמרינן לעיל )ס (.גבי עובד כוכבים דדרי כובא מליאה דאסורה אף

איסורים .ועוד קשיא להו ,מאי שנא מעכברא בשיכרא .ואהא תירצו,

דאזילישראלבתריה.והאדקתניחביותסתמא,משוםדלאואורחארעא

דאזלינן להאי גיסא דעכברא בשיכרא נותן טעם לפגם ,ואיבעיא ליה

להעביר חביות פתוחות .והר"ן )לג .מדפי הרי"ף( כתב ,דאי איירי

דלמאעכבראבחלא,משוםחוזקהחלאנותןטעםלשבח.

בפתוחות ,צריך לומר דאיירי בחסירות הרבה ,דאי במלאות ,הא אמרינן

ג( גמ' ,אימרטוטי אימרטט .כתב רש"י בד"ה אימרטוטי ,דשרץ איסורו

לעיל)ס,(.דהיכאדהגוינושאכובאמליאהחיישינןשמאנגעואףבגוונא

בכעדשהוחיישינןשמאיבלעחתיכתשרץעםהחומץ.והקשהבחידושי

דישראל רואה מעשיו .והרמב"ן כתב בשם הראב"ד ,דדוקא בספינה או

הריטב"א ,דדוקא לענין טומאה שיעורן בכעדשה ,אבל לענין איסור

בחנות איירי בפתוחות ,לפי שאין לו רשות ליגע בהן כלל ,אבל במעביר

אכילתן שיעורו בכזית ,ולא מצינו שהשווה בכל מקום איסור לטומאה.

בדרך איירי דווקא בסתומות ,דאי בפתוחות הא יכול להושיט ידו וליגע,

]וכןהקשוהתוס'ביבמות)קיד(:ד"המשום.אמנםבחידושיהרמב"ןכתב,

ואףבחסירה,האיכוללהניחהוליגעבהויאמרדלנוחמעטהורידה.ועיין

דלענין שמונה שרצים אמרינן להדיא במעילה )טז (:דאיסורן כטומאתן.

בתוס' ד"ה מאי שנא ,דמבואר בדבריהם ,דמתניתין איירא דווקא

ודווקאלעניןשארשרציםאמרינןדאיסור אכילתןבכזית[.ועוד,דבכהאי

בסתומות.ועייןבאותהבאה.

גוונא דגוף האיסור נחתך לחתיכות דקות ,אף בשאר איסורים דאסורים

ח( מתני' ,אם היה בחזקת משתמר מותר .עיין באות הקודמת בדברי

בכזית,כלדלאעבריהבמסננתישלאוסרו,דהאאףחצישיעוראסורמן

הרמב"ן והר"ן ,והקשה התוס' יו"ט )בפרקין מ"ז( ,דבלאו הכי על כרחך

התורהאולכלהפחותמדרבנן.ומשוםהכיביאר,דאיןגופושלהעכבר

איירי בסתומות ,דאי בפתוחות תיפוק ליה משום נדנוד הכלי ,וכדפסק

פוגםאלאשערותיו,והאיאימרטוטיאימרטטהיינושנמרטושערותיו,ותו

הרמב"ם)פי"בממאכלותאסורותה"ג(.

אינונותןטעםלפגם.והש"ך)סימןקדסק"ג(כתב,דאימשוםגוףהאיסור

ט( מתני' ,אם הודיעו שהוא מפליג .כתב הרשב"א בשם הראב"ד ,דהני

דאסורמשוםחצישיעור,האכיווןדאינוניכרבטלהואברוב,ואימשום

מילי אם הודיעו להיכן מפליג ,אבל אם לא הודיעו ,לעולם ירא שמא

טעמו ,הא נותן טעם לפגם .אבל בשמונה שרצים דאיסורן בכעדשה ,יש

למקום קרוב אזיל ויראנו .ואף דלענין טהרות שרי להלן אפילו אם אמר

לחוש לחתיכה כעדשה דחשיב בריה וכדכתב האיסור והיתר )כלל לב(,

ואני בא אחריכם ,שאני התם דבפתוחות איירי דבקל יכולים ליגע ,אבל

ולאאמרינןשיתבטלברוב.

הכאבסתומותאיירי,ולאחיישינן).ועייןלעילאותז(.

ד( גמ',שם.עייןבאותהקודמתבביאורכוונתהגמראאמרטוטיאימרטט.

י( גמ' ,היכי דמי בחזקת משתמר וכו' .ברש"י )במתניתינן( ד"ה אם היה

ובחידושיהרמב"ןביאר,דאייריבאופןדשההבועדדאימרטט,וישלחוש

מבואר,דמשתמרהיינואםלאהודיעושהואמפליג.אמנםהתוס'בד"ה

דמשוםחריפותהחלאהשתנהטעמולשבח.

היכידמיכתבו,דמלישנאד"חזקתהמשתמר"לאמשמעדאיירירקבלא

ה( גמ',רבאחאישיערבחלאבחמשין.כתבבחידושיהחתםסופר,דאיכא

הודיען שמפליג ,ולהכי הקשו היכי דמי בחזקת המשתמר .ועלה אמרו

למימר דאף רב אחאי סובר דבעלמא משערין בששים ,ושאני הכא דרק

דבעינן דרך עקלתון כההיא דטהרות .וכתב התורת חיים ,דאף מדברי

הטעם המשובח שבו אוסר ,ושיערו חכמים דבשיעור חמשים נגד כולו,

הרי"ף)לג.מדפיהרי"ף(,דלאאוקיבדרךעקלתון,מבוארכרש"ידחזקת

איכאששיםנגדהטעםהמשובחשבו.

משתמר תליא רק אם הודיע להם מהפלגתו או לאו .ולדבריו יש לבאר

ו( גמ' ,והלכתא אידי ואידי בשיתין וכן כל איסורים שבתורה .כתב

דשאלתהגמ'"היכידמי",היינועדכמהיפליגויחשבבחזקתהמשתמר.

בחידושי הרמב"ן ,דלאו דוקא בכל איסורי תורה ,דהא יש איסורים דהם

ועלהאמרינןדהשיעורהואעדמילכדאמרינןגביטהרות.וגרסינן"אפילו

במשהו .אלא כל היכא דהאיסור הוא משום נותן טעם ,משערים אותו

הפליגכדימיל",וכדהגיההב"חבאותד.
יא( גמ' ,היכי דמי בחזקת המשתמר .עיין מה שביארו התוס' ד"ה היכי

בששים,ולאבחמשיםאוכתבלין.אמנםבחידושיהריטב"אכתב ,דאכתי
ד
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דמי.ובחידושיהרמב"ןביאר,דודאיבסתומותחזקתמשתמרהיינוהיכא

גמליאל דסתם תנא כוותיה ,והיינו במאי דסתם דאם שהה כדי שיפתח

דלאהודיעושהואמפליג,אבל מתניתיןאייראנמיבפתוחות )עייןלעיל

ויגוףותיגוב,איכאלמיחששמאנגעבו.ומשוםהכיביאר,דאףר'אליעזר

אות ז( ,ובפתוחות מאי חזקת משתמר איכא .ומסקינן ,דבא להם דרך

לעיל)לא(.דלאחיישלזיופאבחותםאחד,היינודווקאהיכאדאיכאנמי

עקלתון .ובחידושי הרשב"א כתב בשם הראב"ד ,דמספקא לגמ' האם

מפתח ,ורבנן ורבן שמעון בן גמליאל בחותם אחד בלא מפתח פליגי,

סיפא דקתני "אם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויגוב" ,הוי פירושא

ושפיר מקשינן היכא דאיכא חותם אחד ומפתח למאי ניחוש לה ,הא

לחזקת משתמר ,דכלשלאהודיעו הוי בחזקת משתמר .או דלמא ,דהאי

קיימאלןכרבןשמעוןבןגמליאלדלאחיישינןלשתומא.

סיפא אמשתמר קאי ,דאף בחזקת משתמר אם הודיעו שמפליג לאו

כ( תוס' ד"ה מאי טעמא ,בתוה"ד,או שכח היאך חתמו .הקשה הרש"ש,

משתמרהוא.

למאיגרעמאותושלאהלךכלללהכירחותמו.וביאר,דהאגופאדאינו

יב( גמ',אפילוהפליגמהןיותרמכדימיל.ובהגהותהב"ח)אותד(כתב,

מכירהחותםהויריעותא,דאםהיהכמושהניחומסתמאהיהזוכר.

דגירסת הרא"ש הרי"ף והרמב"ם"כדי מיל" .וכן כתב הכסף משנה )פי"ב



ממאכלות אסורות הט"ז( .אמנם הלחם משנה )שם( כתב ,דגירסת

דףעע"א

הרמב"ם"יותרמכדימיל".

א( גמ',יצראדייןנסךלאתקיףלהו.ביארהר"ן)לג:מדפיהרי"ף(,דכיוון

יג( גמ',מאישנארישאומאישנאסיפא.עייןמהשפירש רש"יד"המאי

דיצראדייןנסךלאתקיףלהו,לאשבקולהלנסוכי.וכתבהרש"ש,דאף

שנא.ובחגיגה)כ(:כתבבד"המאישנא,דלאגרסינןלה.ואיגרסינןלה,

רש"י בד"ה יצרא דכתב "לנסוכי" ,כוונתו דלא שבקו לה לנסוכי .ועיין

הכי פירושא ,דאי סלקא דעתיך דאין אדם משמר מה שביד חבירו ,מאי

במהדורת עוז והדר שהביאו גירסא מכתב יד" ,לא שבקי לה לנסוכי".

שנארישאומאישנאסיפא.

והמאירי ביאר ,דאין יצרן תוקפן לשתות יין נסך שאצלה ,ולהכיאימתם

יד( תוס' ד"ה מאי שנא ,וא"ת לישני ליה דרישא מיירי בלא הודיעו

עליהומירתתאמלנסךיינם.

שהפליג ולכך שרי כדתניא וכו' .ביאר המהרש"א ,דאף דאמתניתין נמי

ב( גמ' ,שם .כתב הט"ז )יור"ד קכט סקכ"ד( ,דהני מילי בזמנם שהכל היו

קשיא לן היכי דמי בחזקת משתמר ,מכל מקום על עיקר דינא דרישא

נזהרין מאיסור יין נסך ,אבל לדידן דאין הכל נזהרין מיינן ,ואדרבה אף

וסיפאלאקשיאלן,דהארישאמייריבלאהודיעווסיפאבהודיעו,ודוקא

אלו שאינן חשודין על זנות חשודין על יינן ,ודאי דיש לאסור את היין.

אלישנאד"בחזקתמשתמר"קשיאלן.

]ואף לדבריו ,כל דהביאו היין משלהם ,אין לחוש לניסוך ,דהא חזינן



דהקפידו על יינה ,ואימתם עליה מלנסכו וכדכתב המאירי באות

דףסטע"ב

הקודמת[.

טו( גמ' ,אבל בקרון או בספינה אימא דמפליג לה לספינתא וכו' .כתב

ג( גמ' ,בתרייהו גרירא .כתב רש"י בד"ה בתרייהו ,דשבקה להו לנסוכי.

בחידושי הרשב"א ,דקמשמע לן דלא חיישינן דהפליג עם ספינתו או

אמנם הרמב"ם )פי"ב ממאכלות אסורות הכ"ו( כתב ,מפני שנוגעין בו

דאחיד לבבא דחנותו ועביד מאי דבעי .אבל היכא דראה שהפליג עם

שלא מדעתה .וכתב הלחם משנה ,דלכאורה נראה דאינו כפירוש רש"י,

ספינתו או דסגר דלתי חנותו ,היכא דיש לו להישמט באיזה טענה שלא

והיינו דמדעתה מנסכים ,אמנם איכא למימר דאף כוונת רש"י דשבקה

יהיהנתפסכגנב,בעילמיחשויינואסור.

להומשוםדאינהיכולהלמחותבהם,אבלודאידאינומדעתה.

טז( גמ' ,שם .הקשה הלחם סתרים ,דניחא אמאי הוצרך לאשמועינן

ד( גמ' ,שם .כתב בחידושי הריטב"א ,דהני מילי חביות פתוחות .אבל

בכולהו דבלא הודיעו אכתי מתירא ושרי ,אמנם אכתי תיקשי אמאי

חביותסתומותמאישייטאאצלן.

הוצרך לאשמועינן פלוגתא דרבנן ורבן שמעון בן גמליאל בשיעורא

ה( גמ' ,ההוא ביתא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל על עובד כוכבים

דהודיעובכולהו.ועייןמהשתירץ.

אחדהלדשאוכו'.כתברש"יבד"הדהאיגיסא,דאייריבגוונאדאףלגוי

יז( תוס' ד"ה רבן שמעון בן גמליאל ,וא"ת ולימא ר' יוחנן דפליגי בשל

ישחלקביין,דאילאוהכיהאנתפסעליוכגנבוכוליהשרי.והרי"ף)לג:

טיט .הקשה התורת חיים ,היכי שייך למימר דפליגי בשל טיט ,הא בשל

מדפי הרי"ף( גרס להדיא "ההוא ביתא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל

טיטניכרמלמעלהומלמטהומאיטעמייהודרבנן.

ועובדכוכבים.וכןגרסוהרשב"אוהריטב"אבחידושיהם.

יח( גמ' ,אמר רבא הלכתא כרבן שמעון גמליאל .כתב הרשב"ם בבבא

ו( גמ',אחדהלדשא.כתבהרשב"א)תורתהביתהארוך,ביתה'שערד'(,

בתרא)קלג(:ד"התאשמע,דרבאליתליהלהאיכללאדכלמקוםששנה

דהא דחיישינן היינו דוקא היכא דסגר הדלת במנעול מבפנים ,דאף אם

רבןשמעוןבןגמליאלבמשנתינוהלכהכמותו,ומשוםהכיהוצרךלפסוק

יבואהישראלאינויכוללהכנסבלאדעתושלהגוי.אבלבלאוהכי,לא

להדיאהלכהכרבןשמעוןבןגמליאל.

חיישינן,דהאיראשמאיכנסהישראל.

יט( גמ' ,וכי מאחר דקיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל וכו' .כתב רש"י

ז( גמ' ,כל דלהדי ביזעא שרי .כתב הרא"ש )סימן יב( ,דכל היכא דשרי

בד"הוהשתא,בתוה"ד,דלפתיחתחביתכולהדחיישרבןשמעוןגמליאל,

משום דסבר ישראל חזי לי ,שרי אפילו בחביות פתוחות ,דכיוון דיודע

אנןלאחיישינן,דהאקבעינןהלכתאכר'אליעזרדלאחיישלזיופאוכו'.

שאםיגעבויפסידיינו,מתיראאפילוליגע.וכןפסקהשולחןערוך)קכח
ס"ג(.

והקשה התורת חיים ,הא רבא אמר להדיא דהלכתא כרבן שמעון בן
ה
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ח( גמ',דהאיגיסאודהאיגיסאאסור.כתבהרשב"א)תורתהביתהארוך

קושיא ,דאף בההוא ביתא וההוא אושפיזא איירי באחיד לדשא באפיה,

בית ה שער ב ,הביאו הטור בסימן קכח( ,דבכהאי גוונא אף בחביות

וכיווןדליתליהלאשתמוטימיניהשרי.

סתומותאסור,דהאיכולהגוילהשתמטולומרדלאפתחלוהדלתמפני

יד( גמ',שמעישראלקולצלויאוכו'.כתבהר"ן)לג:מדפיהרי"ף(,דדוקא

שהיה ישן .אבל אם אף הישראל דר באותו חצר ,אין לגוי לנעול בפניו,

בדהיה הפקק על גב הכלי שרי ,אבל בלאו הכי אסור .אמנם בחידושי

וליכאלאישתמוטיוהייןמותר.אמנםבשםהראב"דכתב,דאפילובכהאי

הרשב"אובשו"תהרא"ש)כלליטסימןיג(כתבו,דאףבפתוחותשרי.

גוונא דישראל דר בה ,כיון דיש לנכרי שייכות בבית ,יש לו להשתמט

טו( תוס'ד"השמעקלצלויי,בסוה"ד,ובדלאאמרליההוימזוגושותה.

וחיישינן לניסוך .וסיים הרשב"א ,דצריך לחוש לדבריו .וכתב הבית יוסף

והרא"ש )סימן טז( כתב ,דמיירי שכל אחד שותה מיינו ,ומשום הכי שרי

)סימן קכח סק"ג( ,דהא דשנינן לעיל )סא (.דאם ישראל דר עמו בחצר

אפילושעלהשולחן.וכןהגיההמהרש"אבדבריהתוס'.

שרי,היינודווקאהיכאדמעולםלאנעלבפניו.אינמי,התםאיירידאין

טז( גמ',מימראמרהשתאמידכרליהלחמרא.הקשהבחידושיהרשב"א,

לגוישייכותממשבביתשהייןבתוכו.

מהליבהאדמידכרליהלחמרא,האכיווןדרואהדאזיל,יגעבוהשתא

ט( רש"י ד"ה שרי ,בתוה"ד ,וכל אסיר דהכא אסור אף בהנאה .אמנם

קודם שיזכר הישראל מיינו .וכתב ,דצריך לומר דאיירי באופן שהישראל

בפירושהראב"דכתב,דאסוררקבשתיהאבלבהנאהשרי,ודווקאהיכא

יכוללצאתולבואבאופןשהגוילאיראהאותועדשיהיהעמו,ולהכיאף

דהפקידואצלהעובדכוכביםבלאחותם,אסורבהנאה.

מידכשהולךיראלנסכו.

י( גמ' ,אמר רבא אי אית ליה לאישתמוטי חמרא אסיר .העיר התורת

יז( גמ' ,ופתחו חביות טובא .הקשה בחידושי הריטב"א ,כיוון דפתחו

חיים ,אמאי לא נקט רבא לישנא דלעיל "אי נתפס עליו כגנב" .וביאר,

חביות טובא ,אמאי לא שרי רבא מהאי טעמא וכדלהלן גבי נהרדעאי.

דהתםדאייריבאושפיזאוברשותעייל,רקאםנתפסכגנבעלהנגיעהיש

]ועיין בתוס' ד"ה פתחו דכתבו ,דטובא לאו דווקא[ .ותירץ ,דהכא איירי

להתירהיין.אבלהכאדליתליהרשותאלמיעל,סגיבהאדליתליהמידי

דאשתכח דחסרו מן החביות ,או דראו להדיא דנגעו ,ומשום הכי רק

לאשתמוטיעלהכניסהכדילהתיר,אבלכלדישלומידילאשתמוטיעל

משוםדרובגנביישראלשרי.

הכניסה,אףדעלעצםהנגיעהנתפסכגנב,חיישינןלניסוך.

יח( גמ' ,רובא גנבי ישראל נינהו .כתב הרא"ש )סימן יט( ,דהיינו דווקא

יא( רש"י ד"ה אי אית ליה ,בתוה"ד ,ואף על גב דבמגע היין לית ליה

בפומבדיתא ,דרעים היו כדאמרינן בחולין )קכז" (.פומבדיתא לוויך אשני

לאישתמוטיוכו'.כתבהטור)סימןקכח(,דלפירושרש"י ,כלדנתפסכגנב

אושפיזך".

עלהנגיעהשריואפילואינונתפסכגנבעלהכניסה,ואםאינונתפסכגנב

יט( גמ' ,כמאן כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור .פירש רש"י בד"ה

על הנגיעה ,אפילו שנתפס כגנב על הכניסה ,ואפילו הפתח פתוח היין

ספק ביאה ,דשאני לן ספק ביאה מספק מגע .וביארו התוס' בבבא בתרא

אסור ,דכיון דנכנס וודאי נגע .ובשם ר"י כתב ,דכל דנתפס כגנב על

)נה(:ד"הרביאליעזר,דספקטומאהמסוטהגמרינן,והתםספקמגעהוא.

הכניסה ,היין שרי .ועיין בבית יוסף )שם( דתמה ,דאדרבה מלשון רש"י

ובשם ר"ת כתבו ,דמאי דקאמר ר' אליעזר ספק ביאה טהור ,היינו ספק

משמעדהעיקרתלויבנתפסכגנבעלהכניסה.

ספיקא ,דסבר ר' אליעזר דכיון דמסוטה גמרינן ,אין לך בו אלא חידושו

יב( בא"ד ,שם .כתב הרא"ש )סימן טז( ,דרש"י אסר דווקא היכא דאחיד

ודווקא חד ספיקא אסרינן .אבל רבנן סברי דכיון דמדינא אפילו בחדא

דשא באפיה ,אבל בלא אחיד דשא באפיה ,אף דיש לו להישמט על

ספיקא מוקמינן אחזקה ,מה לי חדא ספיקא ומה לי טפי ,לעולם ילפינן

הביאה ,מכל מקום כיוון דרואים מעשיו מתירא לנסך ,וכדאמרינן לעיל

מסוטה דלא אזלינן בתר החזקה .והוסיפו ,דמאי דאמרינן "כמאן כר'

גביההואביתאדהוהביהחמראדישראלוגוי ,דהיכאדאיכאביזעאכל

אליעזר" לאו בתמיה ,אלא בניחותא ,והדר מקשינן דהא ספק מגע הוא,

דלהדי ביזעא שרי .אמנם בחידושי הריטב"א כתב ,דשאני ההיא ביתא

דהאאיכאחדאספיקאבלבד,ואףלר'אליעזרטמא.

דהייןהיהבחזקתמשתמר,ומשוםהכידווקאאחידדשאבאפיהחיישינן,



אבל הכא איירי דאינו בחזקת המשתמר ,וכל דאינו נתפס כגנב על

דףעע"ב

הכניסה,אינומתיראומנסכו.עודכתב,דשאניההיאביתא,דאףאיהיה

כ( גמ' ,ההיא רביתא דאישתכח דהות ביה וכו' .כתב בחידושי הריטב"א,

בו יינו ,מכל מקום לא היה לו להכנס בלא דעת הישראל ,ומשום הכי

דאייריבגוונאדהחביתהיתהבחזקתמשתמרת,אוישראליוצאובא,או

בעינןאחידלדשא.ועייןבאותהבאה.

שנתפסתכגנב,ומשוםהכירקלאופיאדבידאאיכאלמיחש.

יג( גמ' ,מיתיבי ננעל הפונדק או שאמר לו שמור וכו' .הקשה בחידושי

כא( גמ' ,אימר מגבה דחביתא שקלתיה .כתב בחידושי הריטב"א בשם

הריטב"א,מאיקושיא,אימננעלקשיאלן,שאניננעלדשינהמעשיו,אבל

הראב"ד ,דדווקא מידי דאיכא למתלי בגבה דחביתא .אבל מידי דאי

בההואביתאכיווןדלאאחידדשאבאפיהולאשינהמעשיו,לאחיישינן.

אפשר ליטלו אלא מפי החבית,אמרינן דכי היכי דנטלה להא ,נגעה נמי

ואי משמור לי קשיא ,הא כיוון דאמר לו להדיא שמור ,הוי כמודיעו

בחמרא,וכדאמרינןלהלן גביגנבידפתחוחביות,דאילאודתלינןבממון,

דמפליג ומשום הכי חיישינן .וביאר ,דלעולם מננעל מקשינן ,וכיוון

אמרינן דמסתמא נגעו נמי ביין .אמנם כתב ,דאינה ראיה ,משום דשאני

דברשות הישראל נכנס ,סברינן דמאי דנעל שלא ברשות דמי לכניסה

התם דטרחו למיפתח ,ולהכי אמרינן דמסתמא נגעו .ועיין בתוס' ד"ה

שלא ברשות בלא אחיד לדשא .אמנם הרא"ש )סימן טז( הוכיח מהאי

אימר.
ו

מסכת עבודה זרה דף ע – דף עא
טו חשוון – טז חשוון התשע"א

כב( ]תוס' ד"ה ההיא ,בתוה"ד ,לכן נראה דלאו דווקא רביתא .ולכאורה

המפתח ולא שמירת הבית ,סברה דאינה נאמנת עליו וחוששת שיבוא

קשה ,הא כיוון דיש אופיא בידה ,אמאי לא חיישינן דאף נגעה .וצריך

פתאום ואינה נוגעת .אמנם כתב ,דמדברי תוס' בד"ה לא ,שכתבו דהוא

לומר ,דכיוון דהחבית היתה בחזקת משתמרת ,וכדביאר הריטב"א )לעיל

הדין אם תפס המושל את בית היהודי והפקיד עליו שומרים ונתן

אות כ( ,ורק משום האופיא מתעורר הספק ,איכא למימר דדמי לספק

המפתחותבידם,נראהדסברודאףבהודיעולהדיאדמפליג,אכתיחושש

ביאה דשמא כלל לא הושיטה ידה לתוך החבית ,ומשוםהכי שרי .ועיין

לנסך ,דכיון דלא נמסר להם אלא שמירת המפתח ,שמא יראו אחרים

באותכד[

ויודיעולבעלים.

כג( ]תוס' ד"ה אימר ,בתוה"ד ,מיהו יש בספרים ישנים שקלתה ואפילו

כט( גמ',שם.הרמב"ם)פי"גממאכלותאסורותה"ב(,אוקילסוגייןבגוונא

הכי שרי משום דאינה בקיאה וכו' .נראה דכוונתם ,דלגירסא זו דבקטנה

דהישראלשכרחצרמגוי.והשיגעליוהראב"ד,האבגוונאדהגוידרעם

איירידאינהבקיאה,שפיראייריבשקלתהמעלהייןולאחיישינןלניצוק.

הישראל בחצר ,אפילו לא מסר לו שמירת המפתח ,אלא הניחו בדלת,

וישלבאר,דאףדגזרועלמגעושלקטן.אבללאהחמירובוכדיןייןנסך

היין אסור .וכתב הכסף משנה ,דסבר הרמב"ם ,דאילו היה הבית של

ממשדניצוקהויחיבור).ח.ו.[(.

הישראל אף בלא סגר הפתח לא חיישינן ,דהא נתפס עליו כגנב.ודווקא

כד( גמ' ,ההוא פולמוסא דסליק לנהרדעאי .העיר התוס' הר"י מפאריש,

היכא דישלגוישייכותבחצרואינונתפסעליוכגנב,אמרינןדבלאשמסר

כיוןדבהךמילתאנמיהויספקספיקאותליאבדר'אליעזרורבנן,וכההוא

לוהמפתחואמרלולהדיאאחוזמפתחזהעדשאבוא,אינונתפסכגנב

גנבי דסלקי לפומבדיתא ,אמאי הפסיק הענין בההיא רביתא דאישתכח

והייןאסור.ועייןבאותלא.

ביה דני .וכתב ,דצריך לומר דאף בההיא רביתא משום ספק ספיקא

ל( רש"י ד"ה יין נסך מיבעיא ,ומסייע לרב דימי .כתב הרש"ש ,דגירסת

התירוהו].והביאור,כדנתבארבאותכב,דרקמשוםהאופיאדנקטהבידה

רש"יהיאכגירסתהרא"ש)סימןכ("אמרר'יצחקבןאלעזרכיאתארב

ישמקוםלהסתפק,ושפירהויכההיאדספקביאה[.

דימיאמרעובדאהויבימדרשאוכו'".

כה( גמ' ,ולא ידענא אי משום דסבר לה כר' אליעזר .הקשה בחידושי

לא( גמ' ,המוסר מפתחות לעם הארץ .הקשה הלחם משנה )פי"ג

הריטב"א,היאךשייךלמימר"לאידענאאימשוםדסברכר'אליעזר",הא

ממאכלותאסורותה"ב(,לדעתהרמב"ם)שם(דמסירתמפתחמהנידווקא

וודאיכרבנןסביראליהומשוםרובישראלהתיר,דהאר'אליעזרשמותי

היכאדהישראלדרבחצירושלהגוי,מאימקשינןמההיאדטהרות,דלמא

הואולאקיימאלןכוותיה].ועייןבתוס'בבבאבתרא)נה(:ד"הר'אליעזר

איירישאיןלעםהארץחלקבחצרהחבר.וכתב,דכיוןדסתמאמיתנייא,

)ב( דהכריחו מכח סוגיין ,דלא גרסינן ר' אליעזר ,אלא ר' אלעזר[ .וכתב,

איכאלמימרדאייריאףבגוונאדישלעםהארץחלקבה.

דמאידאמרינן"אימשוםדסברכר'אליעזר",לאוממשכר'אליעזר,אלא

לב( מתני' ,סתומות מותרות .ביאר הר"ן )לד .מדפי הרי"ף( ,דאין לחוש

בשיטת ר' אליעזר .דהא טעמא דר' אליעזר דמטהר בספק ביאה ,הוא

שמאפתחוהחביותוחזרווסתמום,דכיוןדאיןאימתאדםעליהם,אינם

משום דכל דהספק הוא בעצם הביאה הוי ספק רחוק ,ולא חשיב רגלים

טורחיםלחזורולסתום.עודכתב,דדווקאסתומותבמגופהשלטיט,אבל

לדבר ואין ללומדו מסוטה .ואיכא למימר דאף רבנן דטימאו אף בספק

בפקק של עץ ,כפתוחות דמיא ,דשפיר חיישינן שנגעו וחזרו ופקקו דכן

ביאה,היינודווקאלטומאה,דסברידאףלהאימילתאילפינןמסוטה.אבל

אורחאדמילתא.

לאיסורא ,שפיר מודו לר' אליעזר דבספק רחוק לא חיישינן .ועיין עוד

לג( מתני' ,בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות .כתב בחידושי הריטב"א

בחידושיהרמב"ן)בבאבתראנה.(:

בשם רבינו הגדול ,דאיירי דווקא בפקוקות ,דאי בפתוחות איכא למיחש

כו( תוס' ד"ה ההוא פולמוסא ,בתוה"ד ,ואם כן ספק מגע הוא .העיר

דבלאכוונהנגעביין.

המהר"ם,דכיווןדפתוחותנינהו,האוודאינגעוואמאימקשינןדספקמגע



הוא.וביאר,דהאאכתיאיכאלספוקישמאאדעתאדממונאפתחווליכא

דףעאע"א

מגע.

א( גמ' ,אמר רב מרי לנסך אין פנאי לבעול יש פנאי .כתב בחידושי

כז( גמ',לאמסרהלהאלאשמירתמפתחבלבד.כתבהכסףמשנה)פי"ג

הריטב"א ,דאף דבכתובות )כז (.כדמקשינן אהאי מתניתא דכל הכהנות

ממאכלותאסורותה"ב(,דמדבריהפוסקיםנראה,דלאבעינןשיאמרלה

שבתוכה פסולות ,משנינן עוד ,דשאני כרכום של אותה מלכות מכרכום

להדיאדמוסרלהרקשמירתהמפתח,אלאכלדמסרלההמפתח,חשיב

של מלכות אחרת .התם דאיירי לענין בעילה ,שפיר יש לחלק כן .אבל

כמסר לה שמירת המפתח גרידא .אמנם מדברי הרמב"ם )שם( מבואר

לעניןייןנסךכוליעלמאמודודאיןפנאילנסך,ביןאםהואממלכותזאת

להדיאדבעינןשיאמר"אחוזלימפתחזהעדשאבוא".

וביןאםהואממלכותאחרת,ומשוםהכילאהביאולהךשינויא.

כח( גמ',שם.הקשההר"ן)לג:מדפיהרי"ף(,האאפילומסרלהשמירת

ב( מתני',האומניןשלישראלששלחלהםעובדכוכביםחביתשלייןנסך

הבית,אכתיכיוןדלאהודיעהדמפליג,ליכאלמיחשוכדאמרינןבמתניתין

בשכרן .כתב בפירוש הראב"ד ,דאיירי בפועלים של ישראל ,דאמר

לעיל )סט (.גבי מעביר חבית ממקום למקום .ותירץ ,דהיכא דאמר לו

הישראל לגוי צא ופרעם תחתי ,והלך הגוי ופרע שכרן מחבית יין נסך.

לשמרו,כיוןדמאמינועלשמירתו,אינוחושששמאיבואלבדוקמעשיו,

ובחידושי הרשב"א כתב ,דיש מי שפירש ,דאיירי בפועלים של הגוי.
]ולדבריו,גרסינןבמתניתין"אומניםישראל"וכדהגיההב"חבאותא.וכן

והויליהכמודיעודמפליגדחיישינן.אבלהכאדלאמסרלהאלאשמירת
ז

מסכת עבודה זרה דף עא
טז חשוון התשע"א
הגירסאברי"ף)לד.מדפיהרי"ף(וברא"ש)סימןכא([.

חשיבפורעחובובדמיייןנסך,ואסור.

ג( מתני' ,מותר לומר לו תן לנו את דמיה .ביאר רש"י בד"ה מותר,דהא

ט( מתני' ,פסק עד שלא מדד דמיו מותרין .כתב הרשב"א )תורת הבית

לאקנולהוהואאינוחייבלהםאלאמעות.והקשהבחידושיהריטב"א,

הארוך בית ה סוף שער ב( ,דרש"י פירש דאיירי שהישראל מדד ,וקודם

הא כיון דאומרים לו "תן לנו את דמיה" הוי כאומרים לו שימכרנה ויתן

המדידה לא משכו הגוי ,אבל אם הגוי היה מודדו ,נעשה יין נסך ,וכיון

להם את דמיה ,וחשיב רוצה בקיומו של יין נסך ואסור ליהנות ממנה.

דאכתי לא קנאו ,אסור לו לשקול דמיו .ובשם הר"ח והראב"ד פירש,

הלכךכתב,דהאי"תןלנואתדמיה",לאודווקאהוא.אלאתובעיןאותו

דאיירינמיכשהגוימודדו.והוסיף,דאףדאיירישהגוימודדו,מכלמקום

את שוויה .או דאיירי בגוונא שלא פסקו עמו השכר ,ועתה אומרים לו

אינוקונהבמהשהגביהולמודדו,משוםדאיןכוונתולקנין.וכתבבחידושי

דמתרציםהםבשוויה.

הריטב"א ,דצריך לומר דסברי דאין כוחו של הגוי אוסר בהנאה ,ומשום

ד( מתני' ,משנכנסה לרשותן אסור .ביאר הר"ן )לד .מדפי הרי"ף( ,דכיון

הכימחמתהמדידהאכתיאינואוסראתדמיו.אינמי,אףאינימאדכוחו

דכבר זכו בה ,כי שקלי דמיה ,דמי יין נסך הם נוטלים .והקשה המנחת

דגוי אוסר ,שפיר יש לומר ,דהיינו דווקא למאי דנפיק לברא ]וכדלקמן

חינוך )מצוה יא אות יג( ,הא ליכא זכיה באיסורי הנאה .וכתב ,דצריך

)עב.[(:

לומר דמדרבנן אסרו .ועיין ברא"ש )סימן כא( שכתב ,דאיירי שקיבלוה

י( מתני' ,מדד עד שלא פסק דמיואסורין .כתב הש"ך )סימןקלבסק"ח(,

בשכרם,אבלסתםבהכנסהלרשותןאכתישרילהחליפה,דהאאיןחצירו

דאףדהישראלמודד,מכלמקוםכיוןשבאלרשותהגוי,תואיןהישראל

של אדם קונה לו בעל כורחו .והרש"ש כתב ,דכשנכנסה לידם דמי

מקפידעלמגעו.

לעבודת כוכבים ביד ישראל ,דאמרינן לקמן )עמוד ב( דאסור להחזירה

יא( גמ',אמראמימרמשיכהבעובדכוכביםקונהוכו'.כתבוהתוס'בד"ה

וליטולדמיה.

אמראמימר,ובתוס'ד"הרבאשי,דאמימרסברכר'יוחנןבבבאמציעא

ה( גמ',מותרלאדם לומרלעובדכוכביםצאוהפסעלימנתהמלך.פירש

)מז(:דאמרמעותקונות,ודרישלעמיתךבכסף,ולעובדכוכביםבמשיכה.

רש"י בד"ה צא והפס ,דאיירי בארנונא שהיו נותנים למלך מהתבואות

ורבאשיסברכרישלקישדאמרלישראלבמשיכה,ולעובדכוכביםבכסף.

ומהבהמות,וכיוןדמצילסלוקילשליחהמלךבזוזי,אףשנתןהגויייןנסך,

ובחידושי הרמב"ן כתב ,דאמימר ורב אשי אליבא דכולהו קאמרי,

לא חשיב פורע חובו מיין נסך .ובפירוש הראב"ד פירש ,דלא הוי מצי

דאמימרסברדכוליעלמאמודודמשיכהקונהבגוי,ורבאשיסברדכולי

לסלוקי בזוזי ,ואפילו הכי כשאמר לגוי צא ופייס עלי שרי ,משום דלא

עלמאמודודאיןמשיכהקונהבגוי.

אמרלולפרועחובוביין,אלאשיפרעבכלאופןשיוכל.ועייןבתוס'ד"ה



האלאדמיא.

דףעאע"ב

ו( גמ' ,אל יאמר אדם לעובד כוכבים עול תחתי לעוצר .עיין מה שפירש

יב( גמ' ,אי דקא כייל ורמי למנא דישראל ה"נ .כתב בחידושי הרשב"א,

רש"יד"העולתחתי.אמנםהרמב"ם)פי"גממאכלותאסורותהכ"ז(ביאר,

דסוגייןסברהדכליושלמוכרמהניללוקח,דאינימאדסברהדלאמהני

דאיירי במלך שמחלק יינו לעם ולוקח מהן דמים כפי שירצה ,ואמרינן

ללוקח,והכאאיירישהישראלהקנהלוכליוכדישיקנהבהן,מאידוחקי

דאליאמרישראללגויהילךמאתייםזוזוהכנסתחתילאוצרליטולהיין

לאוקמיהכי,נימאדאייריבכליודישראל,ומשוםהכילאקנאההגויאף

בשמי,ויתןהדמיםלמלך.

דבעלמא משיכה קניא ,ואם לא יקדים הדמים ,הוי ליה יין נסך כשמודד

ז( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הרמב"ן ,הא אמרינן לעיל )סג (:גבי פועלים

לכליומקמידלקנייה.

שאמר להם צאו ואיכלו ואני פורע ,דדוקא היכא דנשא ונתן ביד או

יג( גמ',לאצריכאדקאכיילורמילמנאדעובדכוכבים.פירשרש"יבד"ה

דהקדיםלודינרישלחושלייןנסךולשביעית,אבלבלאוהכישרי.ותירץ,

במנא דעובד כוכבים ,דיין דבכלי אוסרו ,והוי יין נסך קודם המשיכה.

דאף הכא איירי דהקדים לו דינר ,ואמר עול תחתי .עוד תירץ ,דהתם

ובחידושי הרשב"א ביאר ,דכל דהוי במנא דגוי ,משכשך ליה בגוויה,

דחייב להם רק דמי מזונות ולא יין ,כל דלא הקדים הדינר או נשא ונתן

ומשוםהכיהויייןנסך.

ביד ,לא חשיב פורע חובו ביין נסך ,דהא דמי מזונותיהן נותן להם והם

יד( גמ',סוףסוףכימטאלאויראדמנא קנייהוכו'.פירשרש"יבד"הכי

יעשו בהם מה שיחפצו .אבל הכא דחייב למלך את היין ,שפיר חשיב

מטא ,דקונה לה בהגבהה .והקשה בחידושי הריטב"א ,הא אין הגבהה

פורע חובו ביין נסך .ובחידושי הריטב"א כתב ,דהאי תירוצא נראה טפי,

קונה בלא דעביד מעשה להגביהה ,והכא דלא עביד מידי אמאי קונה

דהאלאמשמעבסוגייןדהקדיםלוהדינר.ובפירושהראב"דתירץ,דשאני

בהגבהה.ותירץ,דהאאילוהיהנחבכלישבידו,שפירחשיבמעשה,דהא

התםדאיןהייןבעיןדהאכברשתוהו,ולהכיאיןאיסורונתפסעלהמעות

מעמידובעניןשישפךלתוכוולאלחוץ,ואףדאכתילאנחבו,האקיימא

]וכדאמרינןהתם)סג(:גבישביעיתואתנן[.אבלהכאשהייןבאוצרושל

לןדאוירשסופולנוחכמונחדמי.

מלך,שפיראיכאלמימרדהאיסורנתפסעלהמעות.

טו( תוס' ד"ה שמע מינה ניצוק חיבור ,וא"ת ולימא להו רב לסבוייתא

ח( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הריטב"א ,מאי איכא בהא דאומר לו עול

ליקטפי קטופי .העיר הרש"ש ,מה יהני הקיטוף ,הא אכתי ראשו העליון

תחתי דחשבינן ליה כשלוחו ,הא אין שליחות לגוי ,וגוי דעביד לגרמיה

שלהניצוקשלאהגיעלאוירהכלייאסרמשוםחיבורהניצוק.
טז( גמ' ,ותיקני ליה כליו .כתב הקצות החושן )סימן קצד סק"ג( ,דהא

הואדעביד.ותירץ,דכיווןדחייבלפרועדמיהייןשנתןעלפיוובשליחותו,
ח

מסכת עבודה זרה דף עא – דף עב
טז חשוון – יז חשוון התשע"א

דמהניכליו,היינומטעםחצרוכדכתבהשיטהמקובצת)בבאמציעאט(:

בשלהגויודעתולהוליכה,אףלכתחילהשרי.

בשם חידושי הרשב"א .והוכיח מהכא דיש קנין חצר לגוי .ובאור שמח

ג( תוס' ד"ה ומאי לא ניתן ,בתוה"ד ,ותימה הרי ישראל נמי לא קנה

)פ"אממכירהה"ד(כתבלהוכיח,דבכליושלאדםמלבדדהויקניןחצר,

הגזילה וכו' .כתב הקצות החושן )סימן שנא סק"ג( ,דאף דכל היכא

איכא ביה נמי קנין הגבהה ,וכלשון הרמב"ם )פ"ד ממכירה ה"א( ,דכיון

דאיתיהברשותיהדמריהאיתיה,מכלמקוםבישראלטורחההשבההיא

שנכנסו המטלטלין בתוך הכלי הוי כמי שהגביהן או כמי שהונח בתוך

עלהגזלן,ושפירקרינןביהניתןלהשבון,אבלבגויאףטורחההשבהאינו

ביתו.

עלהגזלן,וכדכתברש"יבעירובין)סב(.ד"הלאניתן,דבבןנחלאקרינן

יז( גמ',וכמאןדלאכרבןשמעוןבןגמליאל.הקשההתורתחיים,דלמא

ביהוהשיב.ומשוםהכיקרינןביהאינובתורתהישבון.

שפיראתיאףכרבןשמעוןבןגמליאל,דלכתחילהכוליעלמאמודודאין

ד( גמ' ,לך מזבנינא לה .כתב רש"י בד"ה לך ,דקנו מיניה בקנין .וכתב

לערב ביין נסך ,וכדכתב הטור )סימן קלב( .ותירץ ,דמדאמר רב "דאי לא

בחידושיהריטב"א,דהאיקניןלאואהאמילתאדימכורלובאותהשעה,

עבידתו הכי כי קא הוי יין נסך ברשותייכו קא הוי" ,משמע דאפילו

דהאקניןדבריםהוא,אלאמקנהלומעכשיוהשדה.וצריךלומרדאמר

בדיעבדקאמר,ודלאכרבןשמעוןבןגמליאל.

להדיאמעכשיו,דאילאוהכיהאהויאסמכתא.

יח( תוס'ד"הואיס"דמשיכהבעובדכוכביםקונה,בתוה"ד,ולמהלימשך

ה( גמ',אמרליהאבייוהאלאפסקוכו'.הקשהבחידושיהחתםסופר,וכי

כיווןדמעותקונות.ובחידושיהרשב"אכתב,דהשתאסברידמשךדסיפא

ר' יוסף לא ידע למתניתין דמדד עד שלא פסק דמיו אסורים ,ואי נימא

לאודווקא,ואיידידתניברישאמשך,תנינמיבסיפא.

דפשיטא ליה דחומרא דיין נסך שאני ,אמאי לאביי לא פשיטא הכי.

יט( גמ',ואיאמרתמשיכהבעובדכוכביםאינהקונהאמאידמיומותרים.

וביאר ,דהא שאני בההיא דר' יוסף דכבר קנו מעיקרא להכי ,וכדפירש

הקשה בחידושי הגרע"א ,מנלן דמשום משיכה הוא ,דלמא איירי הכא

רש"יבד"הלךמזבנינא,ושפיראיכאלמימרדכלשפסקלבסוףחלקנינו

במודד לכלי הנכרי דקני ליה מדין חצר ,ואף אי נימא דכליו של לוקח

למפרע .ואביי דהקשה ,היינו משום דסבר כרב אשי לעיל )עא ,(:דאוקי

ברשותמוכרלאמהני,האישלאוקמיבאוחזהבידו,ואימשוםהייןנסך

למתניתיןכשהקדיםלודינר,דבכהאיגוונאלכשמדדקונהלמפרע,ומהא

שבתוכו ,הא איכא לאוקמי בכלים חדשים או נגובים דאין לחוש בהם

דלאקנהמוכחדכלשלאהיהפיסוקלאקני.

לעכבתיין,אואליבאדרבןשמעוןבןגמליאלדמוכרוכולוחוץמדמייין

ו( רש"י ד"ה עד שלא פסק ,בסוה"ד ,אבל מדד ופסק או פסק ומדד קניא

נסךשבו.

ליה ביתו .כתב המהרש"א ,דלכאורה משמע ,דמהני פסק ומדד אף בלא

כ( גמ' ,ואי אמרת משיכה בעובד כוכבים אינה קונה אמאי נהרג .הקשה

פירקן ,והוא תימה ,דכיון דלא פירקן אמאי יקנה לו ביתו .וביאר ,דלא

בחידושי הריטב"א ,דהאי קושיא שפיר מצי לאקשויי אף בגנב פרוטה,

משכחתלהמדידהאלאבפירקן.

דהוי מז' מצוות דידיהו דמסקינן בסנהדרין )נז (.דבן נח נהרג עליה ,והא

ז( גמ',האיזוזיאנסוהו.כתבבפירושהראב"ד,דהנימיליהיכאדהראשון

כיוון דלא קנאה אמאי נהרג .ותירץ ,דכיון דפלוגתא דאמוראי היא התם

נותןעליהכדמעיקרא,אבלאםהראשוןמתרצהליתןלוכדהשתא,האי

האם בכולהו נהרגין אי לאו ,עדיף ליה טפי לאקשויי ממילתא דר' יוחנן

לא חשיב אונס ,ומכור הוא לראשון .ואם מכר לשני ולא נמלך בראשון,

דאמר הכי להדיא .והתורת חיים תירץ ,דאי בשוה פרוטה ,איכא למימר

ובא הראשון ואומר דיתן לו כדנתן לו השני ,מוציאים משני ונותנים

דאףדלאקנאהנהרגעלשחיסרממוןישראל.

לראשון .אמנם בחידושי הרשב"א דחה דבריו ,דכיוון דאמרו בסתמא

כא( תוס' ד"ה ואי סלקא דעתיך משיכה בעובד כוכבים אינה קונה,

דהשני קנה דזוזי אנסוהו ,לא משמע לחלק דהיכא דהראשון מתרצה

בתוה"ד ,וקשה דהא ישראל נמי לא קנה הגזילה .הקשה בחידושי

לדמיםהיתירים,ראשוןקנהולאשני.

הגרע"א,האאףבישראלבעינןמעשהקנין,והיכאדלאעבידמעשהקנין

ח( גמ' ,כדשיימי בתלתא אפילו תרי מגו תלתא .כתב הרמב"ם )פ"ח

לאקנאה,ושפירישלהוכיחדמשיכהקונהבגוי,דאילאודקונהבעלמא,

ממכירהה"ח(,דאםאמרדמוכרהכפישישומואותהביתדיןשלשלשה,

לאהיהלולהתחייבעלידהבגניבה.

אפילועלפישנייםמןהשלשה.וכתבהלחםמשנה)שםה"ז(,דהרמב"ם



גרסבסוגיין"כדשיימיביתלתא",וכנראהמלשונושלהמגידמשנה)שם

דףעבע"א

ה"ח(,ופירשדביתלתאהיינושלשהשלביתדין.

א( גמ',דאינובתורתהישבון.עייןברש"יד"האינהובתוס'ד"הומאימה

ט( גמ' ,אמר רב פפא דינא הוא דמעכב מתקיף לה רב הונא בריה דרב

שביארו .ובפירוש הראב"ד ביאר ,דישראל דמשיב הגזילה מתקן חטאו,

יהושע וכו' .הקשה בחידושי הריטב"א ,אי שיימוה על דעתם וברצונם,

אבלגויאינובתורתהשבוןלתקןחטאובכך.

מאיטעמאדרבפפא,ואישיימוהבעלכרחם,מאיטעמאדרבהונאבריה

ב( גמ' ,אלא שמע מינה משיכה בעובד כוכבים קונה .כתב בחידושי

דרב יהושע דלא מצי לעכב .וביאר ,דאיירי שהוא לא רצה מעיקרא

הריטב"א בשם הרמב"ן ,דכיוון דקיימא לן משיכה קונה ,אין צריך

לברור ,וחבירו ביררם והוא לא מיחה .ורב פפא סבר דשפיר מצי לעכב,

לאקדומיליההמעות,דהאכשמשךקנאה,וייןנסךלאהויאעדשיגעבו.

דהאלאהסכיםעלידם,ורבהונאבריהדרביהושעסבר,דכיוןדהואלא

ואףאםישעכבתייןבשוליו,האקיימאלןכרבןשמעוןבןגמליאלדאינו

רצהלברורולאמיחהבםלאחרשחבירוביררן,תואינויכוללמחות.
י( מתני' ,עכבת יין .פירש רש"י בד"ה עכבת יין ,מקום שמתעכבת שם

אוסרכלהיין.ואףדרבןשמעוןבןגמליאלבדיעבדאיירי,הכאדמתערב
ט
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טיפתיין.וכתבבחידושיהרשב"א,דישגורסין"עקבת".ולדבריהםכוונת

דכוונתמתניתיןדיששםמקוםעכבתיין,אבללאאיירידהיהשםעתה

מתניתיןדיששםליכלוךיין.והוסיף,דכןנראהמהירושלמי)בפרקיןה"י(

יין.והוסיףהמהר"ם,דקאמשמעלןמתניתיןדכיווןדיששםמקוםעכבת

דפירשעכבתמלשון"עקובהמדם".

יין ,אי אפשר דלא נשאר שם טיפה שאינה נראית ,ומשום הכי אסרינן

יא( מתני',אםישבועכבתייןאסור.כתבבחידושיהרמב"ן,דהאיאסור

ליין.

היינו אף בהנאה .ומתניתין דינא קתני ,אבל שפיר איכא תקנה אליבא

יז( גמ',כחדעובדכוכביםמדרבנןהואדאסיר.הקשהבחידושיהריטב"א,

דרבןשמעוןבןגמליאללקמן)עד,(.דיכוללמכורכולהלגויחוץמדמייין

האמגעודגוינמימדרבנןהואדאסיר,ואפילוהכילאהקילובו.ותירץ,

נסךשבה.אמנםתמהעלהרי"ף)לד.מדפיהרי"ף(דהביאלמתניתיןאף

דמגעודמילייןנסךדאורייתא,ומשוםהכיהחמירובו,אבלכוחודחומרא

דפסק לתקנתא דרבן שמעון בן גמליאל .ומשום הכי כתב ,דאף לרבן

יתיראהיאדאסרוהורקמחששמגעו,לאאסרואלאמאידנפיקלברא.

שמעון בן גמליאל ,בעינן שיפרש להדיא דמוכר "חוץ מיין נסך שבו",

יח( רש"יד"הדגוואי,בסוה"ד,ואםשפךעובדכוכביםמןהכלי,מותרמה

ולהכי קתני במתניתין אסור בסתמא .אמנם בחידושי הריטב"א כתב,

שנשאר בכלי .הקשה בחידושי הריטב"א ,הא כתב רש"י בד"ה קטופי,

דאסורדקתני,היינואסורבשתיה.אינמי,אייריבייןנסךגמור,ולהאלא

דהלכתא דניצוק חיבור ביין נסך ,ומה לי הא דלא גזרו על כוחו במאי

מהניתקנתאדרבןשמעוןבןגמליאל.

דקאיבגוויה,אכתיישלאוסרומשוםניצוק.ותירץ,דכיווןדהויייןנסךרק

יב( גמ' ,ולא לטהרה .פירש רש"י בד"ה ולא לטהרה ,דגממית שאין בה

משוםכוחו,כיהיכידלגוויהלאהחמירו,כןנמיבניצוקלאהחמירו.אי

ארבעים סאה שניצוק וקטפרס מחברה למקוה שלם ,אינו חשיב חיבור

נמי ,בגוי שכיר למלאכתו איירי ,ובשכיר למלאכתו ליכא משום יין נסך,

להכשירהגממית.ורש"יבגיטין)טז(.ד"האינוחיבורכתב,דאיירילענין

אלא איסור שתיה בעלמא ,ובניצוק לא אסרו .אמנם הבית יוסף )סימן

חיבור שני מקוואות שאין בכל אחת ארבעים סאה .וכתבו התוס' )שם(

קכה( הביא מהרשב"א )תורת הבית בית ה' שער ב'( שכתב ,דכיוון

בד"ההניצוקדעלכרחךדאייריבאופןשאיןבכלאחתמהןארבעיםסאה,

דקיימא לן ניצוק חיבור ,אף מה שבתוך הכלי נאסר .והוסיף ,דכן נראה

דאי איכא באחת ארבעים סאה ,כולי עלמא מודו דהיכא דאיכא למימר

נמי דעת הרמב"ם )פי"ב ממאכלות אסורות ה"ב( ,והרי"ף )לד :מדפי

גוד אחית ,קטפרס הוי חיבור ,כמבואר בחגיגה )יט .(.ובשם ר"י כתבו,

הרי"ף(.

דסוגיין לא איירי לענין להכשיר המקוה ,אלא איירי לענין השקה לטהר

יט( גמ' ,אמר להו רבא להנהו שפוכאי וכו' .הקשה העבודת עבודה ,הא

משקיםטמאים,והשתאהוילטהרהדומיאדלטומאה.

אמרינן דכוחו מדרבנן הוא דאסור ,ואמאי החמירו בשפוכאי ,הא גזירה

יג( גמ' ,אמר רב הונא ניצוק קטפרס ומשקה טופח חיבור לענין יין נסך.

לגזירה היא .וכתב ,דרבא סבר דכוחו מדאורייתא הוא דאסור ,והאי

כתבבחידושיהריטב"א,דהאיחיבורלאמשוםמגעהוא,דהאאיןמגע

ברייתא דמערה מחבית לבור ,על כרחך דבישראל איירי ,ושפיר מוכח

בדברלח,אלאמדיןתערובתוכדאמרינןגביטומאהוטהרה.וכיווןדמדין

מינהדניצוקאינוחיבור.

תערובתהוא,אינואסוראלאבשתיה,אבלבהנאהשרי,וכרבןשמעוןבן

כ( גמ' ,דילמא משתליתו ושדיתו ליה עליה .פירש רש"י בד"ה ושדית,

גמליאלדאמרמוכרהחוץמדמיייןנסךשבה.אמנםהמאיריכתב,דאסור

דחיישינן שהגוי יערה לבדו .וכתב הבית יוסף )סימן קכה( ,דמדקאמר

אף בהנאה .וכן נראה מדברי הרמב"ם )פי"ב ממאכלות אסורות הי"ב(.

דלמא משתליתו ושדיתו עליה ,משמע דהיכא דהישראל והגוי שפכו

והראב"דבהשגות)שם(כתב,דאינונאסרבהנאה.

ביחד,בדיעבדאינונאסר,והיינודכתבהטור)שם(דגויהמסייעלישראל

יד( גמ' ,שם .כתב בחידושי הריטב"א בשם הרא"ה ,דאיירי דווקא היכא

בדיעבדאינונאסר.

דהיין אסור בהנאה ,אבל אם אינו אסור אלא בשתיה ,כיוון דאינו אוסר

כא( גמ',קנישקניןשרי.פירשרש"יבד"הקנישקנין,דהואכלירחבשיש

אלא בנותןטעם ,היכא דמעורב רק משום נצוק דליכא נתינתטעם ,שרי

בושניםאושלשהקניםנמשכיםבגובהו.וכתבבפירושהראב"ד,דאיירי

אפילובשתיה.

דווקאבאופןשהכליעומדבמקוםגבוהונוטהעלצידווהייןיוצאמאיליו



דרך הקנים ,דבכהאי גוונא לא חשיב חיבור אפילו למאן דאמר ניצוק

דףעבע"ב

חיבור ,כיוון דהגוי לאקעביד מידי .אמנם התוס' בד"ה אמר ליההוכיחו

טו( גמ',האעכבתייןבמהנאסרה.פירשרש"יבד"ההאעכבת,דאעכבת

מההיא דקנישקנין ,דניצוק לא הוי חיבור .והלחם משנה )פי"ב ממאכלות

ייןדמשפךאיירי.מבוארמדבריו,דבעכבתייןדמידהפשיטאדלאנאסר.

אסורות הי"א( כתב ,דאין ניסוך בפה ,ומשום הכי אין לאסור קנישקנין

והקשה הלחם סתרים ,דהא תינח למאי דמסקינן דפסחתו צלוחיתו ,דרק

משום ניצוק ,דדווקא בניסוך אמרינן דניצוק חיבור .ועוד כתב ,דמאי

גבימשפךישלאסורמשוםפסחתוצלוחיתו.אבללמאידסברינןדמשום

דאמרינן ניצוק חיבור ,היינו היכא דיורד מאליו ,אבל הכא דרק על ידי

ניצוקהוא,אמאילאיאסרהייןשבמדהמשוםהניצוק.ותירץ,דאףמשום

המציצהעולה,לאאמרינןבהכיניצוקחיבור.ועייןעודבדבריהר"ן)לד:

נצוקאיןלאסוראתהמדה,משוםדהויניצוקברניצוק,וכדכתבהמרדכי

מדפיהרי"ף(.

)סימןתתנ"ו(.



טז( תוס'ד"הפסחתו,בסוה"ד,אףעלפישאיןהייןנשארבמשפך.הקשה

דףעגע"א
א( מתני',ייןנסךאסור.הקשההתוס'יו"ט)במתניתין(,האכברתנילה

המהרש"א ,הא במתניתין קתני להדיא "אם יש בה עכבת יין" .ותירץ,
י

מסכת עבודה זרה דף עג
יח חשוון התשע"א
במתניתין לעיל )כט (:דיין נסך אסור .ותירץ ,דדרך התנאלשנותבקיצור

דאיהכימההחידושדייןנסךאוסרבמשהו,האבכלהאיסוריםנמינימא

מהשפירשכבר.

קמא קמא דהיתרא בטיל ,ונמצא האיסור אוסר במשהו .ותירצו ,דוודאי

ב( מתני',ייןבייןומיםבמיםבמשהו.כתבוהתוס'בד"היין,דאיירי ביין

מן הדין לא אמרינן דהיתרא קמא קמא בטיל ,משום דאין דרך ההיתר

נסך גמור ,אבל סתם יינם הוי בששים .והקשה בחידושי הרמב"ן ,לרב

להתבטל,ואיןאדםעשוילבטלו.אלאחומראהואדהחמירובייןנסך,דכי

ושמואל דאמרו לקמן )עמוד ב( דכל איסורים שבתורה במשהו ,אמאי

היכי דאיסורא לגבי היתרא קמא קמא בטיל ,הוא הדין היתירא לגבי

נקטהמתניתיןייןנסך.ובשלמאאימתניתיןאייראאףבסתםיינן,איכא

איסורא קמא קמא בטיל .כתב ובשערי ישר )ש"ג פט"ו( ביאור דבריהם,

למימר דהא גופא אתי לאשמועינן ,דאף דגזירה דרבנן היא ,מכל מקום

דכיוון דלפי דעת בני אדם אין הדרך לבטל את ההיתר ,דהא ראוי הוא

הוי כשאר איסורים .אבל לשיטת התוס' דביין נסך גמור איירא ,מאי

להכל ,אףדהוימיעוטבכמותו,מכלמקוםבאיכותומרובההואמןהרוב

קמשמעלן.ותירץ,דאתילאשמועינןדאפילוייןנסךגמור,באינומינואינו

האסור ,בכהאי גוונא לא אמרה תורה אחרי רבים להטות .ועיין באות

אוסראלאבנותןטעם.

הבאה.

ג( מתני',ייןבמיםומיםבייןבנותןטעם.כתבבפירושהראב"ד,דהנימילי

ט( גמ' ,שם .עיין ברש"י ד"ההיתירא דביאר ,דאף הכא איירי בנפלמעט

בנתערב כשיעור מזיגה ,אבל נתערב מעט יין ,נותן טעם לפגם הוא

מעט .אמנם הר"ן )לה :מדפי הרי"ף( כתב ,דבכהאי גוונא דהתירא לגו

ופשיטא דשרי בהנאה ,וקרוב לומר דאף מותר בשתיה .אמנם בחידושי

איסורא,אפילואםנפלהחביתגדולהשלהיתרלתוךטיפהשלייןנסך,

הריטב"א כתב בשם הרא"ה ,דאף בתערובת מים ביין בעינן ששים כיוון

נאסרה כולה .והיינו טעמא משום דדבר העומד במקומו חשוב יותר מן

דיש ששותים אותו במזיגה מרובה ולא פלוג רבנן באיסורים ,ואף דטעם

הדבר הבא עליו ,ומשום חומרא דיין נסך החמירו דאפילו חבית גדולה

פגום הוא ,מכל מקום כיון דבעצמו טעמו לשבח ורק משום ריבויי פוגם

נאסרהמחמתטיפה.

טעמו,לאחשיבטעםלפגם.

י( רש"י ד"ה הכי גרסינן לא חמרא דהיתירא וכו' ,בסוה"ד ,וכגון דנפיל

ד( גמ' ,אמר ר' יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום כולו

כוליה כחדא דלא אפשר למיא דאיסורא לבטיל .הקשה בחידושי

ראשון ראשון בטל .כתב בפירוש הראב"ד ,דצריך לומר דאיירי ב"מקטף

הריטב"א ,אי בנפל בבת אחת איירי ,הא שפיר איכא לאוקמי בנפל

קיטופי" ,דאי לאו הכי ,הא יש לאסור היין שבבור משום ניצוק המחברו

איסוראלגוהיתרא,דבנפלבבתאחתאףר'יוחנןמודהדלאאמרינןקמא

ליין שבחבית .והקשה בחידושי הרמב"ן ,הא אמרינן להלן "אבל חבית

קמא בטל .ומשום הכי ביאר ,דאיירי דנפל מעט מעט ,ואפילו הכי לא

דנפיש עמודיה לא" ,ואי איירי ב"מקטף קיטופי" ,מה לי בהא דנפיש

אמרינןקמאקמאבטיל,כיווןדמדינאאיןדרכושלההיתרלהתבטל,ורק

עמודיה .ומשום הכי ביאר ,דאף משום ניצוק אין לאסור דהכא דמקלח

משוםחומראדייןנסךאמרינןדמתבטל,ודווקאבמיןבמינוהחמירו,אבל

מעטמעט,חיבורהניצוקלקילוחמעטמעט,דבטלבתערובת.

בשאינו מינו לא החמירו ,ואוקמוה אדינא דגבי היתר לא אמרינן קמא

ה( רש"יד"הראשוןראשון,בתוה"ד,ומותרבהנאה.אמנםהרא"ש)סימן

קמאבטיל.

כח(כתב,דלאמצינוביטוללחצאין,וכשםדשריבהנאההואהדיןדשרי

יא( גמ' ,אבל חבית דנפיש עמודיה לא .כתב בחידושי הרמב"ן ,דלאו

אףבשתיה).ועייןלקמןאותז(

למימרא דבחבית דנפיש עמודיהנאסר במשהו ,דאם יין נסךשנפל לבור

ו( תוס'ד"היין,בתוה"ד,איכאלמימרדאתיאכר'יהודהוכו'.והר"ן)לה.

אוסר במשהו ,מה לי חבית ומה לי צרצור .אלא כיון דנפיש עמודיה לא

מדפי הרי"ף( כתב ,דאי אתיא כר' יהודה ,אמאי אמרינן "דטיפת יין

אמרינן אפילו מערה כל היום קמא קמא בטיל ,אלא חזינן כאילו כל

אוסרתה",האכלאיסוריםשבתורהנמידינייהוהכי.וכתבהחתםסופר,

האיסורנפלבבתאחתואינובטל.

דלפי מה שכתבו התוס' בחולין )צט (.ד"ה שאני ,דבאיסורים דרבנן לא

יב( גמ',שם.כתבבפירושהראב"ד,דאףבגוונאדליכאבחביתכדיליתן

אמר ר' יהודה "מין במינו במשהו" ,ניחא .דדווקא בסתם יינן החמירו

טעם בבור ,מכל מקום כיוון דנפיש עמודיה דבר חשוב הוא ,ומשום

לאוסרובכלשהואמשוםחומריה.

חומרא דיין נסך אינו מתבטל ואוסר במשהו .אמנם בחידושי הרשב"א

ז( תוס'ד"הכיאתא,בתוה"ד,וכיאםהיהאדםמערהחלבבקדירהשל

כתב,דאחריםפירשו,דדווקאבגונאדאיתביהכדינתינתטעםמהניהא

היתרוכו'.כתבהערוךלנר )יבמותפב,(:דמשוםהאיקושיאפירשרש"י

דנפישעמודיהדלאנימאקמאקמאבטיל,אבלצרצורדלאנפישעמודיה

בד"ה ראשון ראשון ,דדווקא בהנאה שרי רב דימי ,אבל בשתיה כיוון

אמרינןביהקמאקמאבטילואינואוסר.

דבאינו מינו נותן טעם הוא ,החמירו אף במינו שלא לשתותו ,ודווקא

יג( גמ',שם.פירשרש"יבד"הרואיןאתההיתר,דרביןפליגאדרבדימי,

בהנאהשאינונהנהמעיקרהאיסורמשוםדכברהתבטל,התיררבדימי.

ולשיטתו דווקא מים מבטלין לחמרא ,אבל חמרא אינו מבטל חמרא.

ח( גמ' ,לא דקא נפיל התירא לגו איסורא .פירש רש"י בד"ה היתירא,

אמנם בחידושי הרמב"ן כתב ,דרבין לא איירי כלל בהאי מילתא דרב

דקמאקמאדהיתראבטילליה.וביארבחידושיהריטב"א,דמאידאמרינן

דימי ,אלא אתי למימר דאמרינן סלק את מינו .וכתב דכן נראה מדברי

דיין נסך אוסר במשהו ,היינו דכיוון דההיתר קמא קמא בטיל ומצטרף

הרמב"ם)פט"זממאכלותאסורותהכ"ח(דפסקכר'יצחקבריוסף.והר"ן

לאיסור ,שפיר אוסר את כל הנופל לתוכו אפילו אם האיסור דמעיקרא

)לו.מדפיהרי"ף(כתב,דדווקאבחביתדנפישעמודיהקאמררביןדבעינן
קיתוןשלמים.

הואמשהוכנגדההיתרשנפללתוכו.והקשובחידושיהרמב"ןוהריטב"א,
יא
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התורהבעינןששים,שאניייןדנפגםבששה.ובשםהרא"הכתב,דאףיין

יד( גמ',אמרחזקיההגדילובאיסוראסורוכו'.פירשרש"יבד"ההגדילו,

בטל בששים כשאר איסורים ,והכא איירי דאין שתי הכוסות שוות,

דהיכא דנפל יין נסך לבסוף אסר את היין שבבור ,ואף אם נפל עתה

וכשיערבשתיהכוסותנמצאמיםכשיעורששיםכנגדהייןדתרומה.

הקיתון של מים אסור .אמנם בפירוש הראב"ד פירש ,דכל שכן אם נפל

יז( גמ' ,רב ושמואל דאמרי תרוויהו כל איסורין שבתורה במינן במשהו.

הקיתוןשלמיםלבסוףדכשר,משוםדכוחםגדולהרבה,ואיןבכחהחצי

הקשה בחידושי הריטב"א ,מהא דאיתא בתרומות )פ"ד מ"ז( דתרומה

שיעור להיות ניעור מתערובתו ולאוסרם .וכתב בחידושי הריטב"א ,דאין

בטילה באחד ומאה ,ובערלה )פ"ק מ"ו( דערלה וכלאי הכרם באחד

דבריו מחוורים ,דלא מסתברא דבגוונא דנפל האיסור האחרון לית ליה

ומאתיים.ואינימאדבכלאיסוריםשבתורהמיןבמינובמשהו,מיגרעא

רואין ,ובגוונא דנפל יין בתחילה יתיר משום המים דבסוף .עוד הקשה

תרומה משאר איסורים .ואי נימא דאיירי דווקא במין בשאינו מינו ,הא

)בהוספות ממהדורה בתרא( ,אמאי חשיב דאין בכח חצי שיעור לאסור

אפילו ביין נסך אינו אוסר במאה .ותירץ ,דמאי דבעינן בתרומה אחד

את המים הרבים עליו ,הא אחר שהיין האסור אסר את המותר ,נעשה

ומאההיינודווקאבדבריבש,דבעלמאבטלברובאוחכמיםהחמירודעד

הכלחתיכהדאיסורא,וצריךמיםכנגדכלהייןלבטלה.

מאה לא יתבטל .אי נמי ,איירי באינו מינו ,ורבנן החמירו בנותן טעם

טו( גמ',לימאחזקיהור'יוחנןבפלוגתאדר'אלעזרורבנןקמפליגי.כתב

שלהם.

בחידושי הרשב"א ,דניחא לפירוש הראב"ד ,דחזקיה שרי נמי כשנפלו

יח( גמ' ,ור' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויהו .הקשה בחידושי הרמב"ן,

המים לבסוף ,דאתי כשיטת ר' אלעזר דבתר אחרון אזלינן .אבל למאי

האפלוגתאדתנאיהיאבזבחים)עט,(.דר'יהודהאמרדאיןדםמבטלדם,

דפירש רש"י בד"ה הגדילו ,דבאופן שנפל היין נסך לבור ,אף אם יפול

ורבנן פליגי עליה ,והוי לרב ושמואל למימר הלכתא כר' יהודה ,ולריש

הקיתוןמיםלבסוףאסור,האלאאתיכשיטתר'אלעזר.וכתבבחידושי

לקיש ור' יוחנן הוי למימר הלכתא כרבנן .ועוד ,מאי תניא כותיה דרב

הריטב"א ,דבהא דר' אלעזר ,השאור דחולין דמי ליין המותר ,והשאור

ושמואלותניאכוותיהכרישלקישור'יוחנן,האתנאיפלגי בהאלהדיא.

דתרומה דמי ליין האסור ,והעיסה העומדת כנגדם דמי למים העומדין

ותירץ ,דאי מר' יהודה הוי אמינא דקדשים שאני ,ומאי דבעינן לתניא

כנגדהיין,ושפירדמילדחזקיהדאזלינןבתרהשאורהאחרון.

כוותיה דריש לקיש ור' יוחנן ,הוא לעינן טבל ויין נסך דאוסרים בכל

טז( גמ',שניכוסותאחדשלחוליןואחדשלתרומהומזגןועירבןזהבזה.

שהוא.

פירש רש"י בד"ה ומזגן ,דמזגו כנגד כח היין .והראב"ד כתב ,דאיירי

יט( גמ',אלאטבלמאיטעמא.ובתוס'ד"הטבלהקשו,תיפוקליהמשום

בגוונאשישבמזיגתןעלכללוגייןחמשיםלוגיןשלמים.וביארבחידושי

דהוי דבר שיש לו מתירים .וכתב הראב"ד ,דמכל מקוםקשיא ליה ,דלא

הריטב"א ,דסבר דבתרומה אף מין בשאינו מינו אינו בטל אלא באחד

יתכןדהאוסרושהואהתרומהאינואוסרבמשהו,ועתהשהואבתערובת

ומאה.ובשםר"יהזקןכתב,דאייריבגוונאדמזיגעלחדתלת,דכשמערב

עםהחוליןיאסורבכלשהוא.ומפרקינן,דכהיתרוכךאיסורו,ומשוםהכי

לשתי הכוסות איכא שית לוגין מים על לוג אחד תרומה ,דאף דבכל

נאסר בכל שהוא ,ולא דמי לתרומה דכבר קרא עליה שם.

יב

