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בס"ד ,כח תשרי התשע"א.

מסכת עבודה זרה דף נג – דף נט

דףנגע"א

אנוס פוסל באמירה או במחשבה בעלמא .והובא ברמ"א )יורה דעה סימן

א(רש"יד"האמררבהיללוכו',בתוה"ד,דהאנמיפשיטאשאינויכוללבטל

קמ"וסעיףז'(.

חלקושלעובדכוכביםשאפילושלואיןיכוללבטל.הקשההעבודתעבודה,

ה(מתני',רקבפניהוכו'הריזואינהבטילה.כתבבחידושיהרשב"א,דמיירי

מאיקלוחומר,בשלמאשלואינויכוללבטלמכחדאףנכריאינויכוללבטל

שעשהכןדרךעראי,שישלומרשעשהכןמשוםכעסוסופולחזורולעובדה,

עבודה זרה של ישראל ,אבל של נכרי דיכול הנכרי לבטלו ,יש לומר דאף

אבל בעושה דרך קביעות בטילה ,וכדאמרינן לעיל )מד (:שאפרודיטי

ישראל יכול לבטלו] .ועיין באות הבאה מה שהבאנו בשם האחיעזר,

שעומדתעלהביבוכלבניאדםמשתיניםבפניהאינהאסורהבהנאה.אבל

ולכאורה לפי זה יש לומר ,דבגוונא דשותפות ,כיון דהעובד כוכבים ביטל

המאירי כתב ,דהתם שאני ,שמתחילה עשאוה לשם כך ,ולא חל עליה

חלקואיןעליהשובדיןעבודהזרהדישראלשאיאפשרלבטלה[.

מעולםשםעבודהזרהשלכבוד,אבלהיכאדמתחילהנעבדהבכבודאינה

ב(גמ',וקמשמעלן ישראלהואדלאמבטלדעובדכוכביםוכו'.פירשרש"י

בטילהאףאםרוקקבהבתמידות.

ד"ה שיש וכו' ,שחלק הישראל לא בטיל .והקשה בחידושי הריטב"א לעיל

ו(מתני' ,מכרה או משכנה רבי אומר ביטל .כתב בחידושי הרשב"א,

)נב(:מהמועילביטולהעובדכוכבים,האמיתסראמפניחלקושלישראל,

ד"משכנה" ,היינו שאמר לו שאם לא יחזיר את כסף ההלואה ביום פלוני,

ואפילו חילקוה הא קיימא לן דבדאורייתא אין ברירה וכל שכן באיסורי

המשכון שלו ,והגיע הזמן ולא החזיר ,דהוי כמכירה .ובשם תוספות רבינו

עבודהזרה].אמנם בהגהותאשר"י )פרקד'סימןב'(הביאשהרשב"ם כתב

יהודה מפאריש כתב ,דהחידוש הוא ,דאף שכאשר משכנה היה בדעתו

בשם רש"י ,דמיירי דחלקו את השותפות ,ומאחר דאיסורי עבודה זרה

לפרועאתההלוואה,מאחרשלבסוףלאפרעהעבודהזרהבטילה.

מדרבנן הם ,מדרבנן יש ברירה .ודבריו צרכים עיון[ והרמב"ן )שם( תירץ,

ז(רש"י ד"ה סתם ,לוקחי מתכת צורפים הן .פירש בחידושי הר"ן ,בכוונת

דמיירי בשהיה חלקו של נכרי מבורר מתחילה ביד או ברגל ,או שהיה

דבריו ,דצורף לאו דוקא ,והוא הדין כשמכרו לישראל שאינו צורף ,דכל

העבודהזרהשלכסףונחושת,וכסףשלזהונחושתשלזה.והקשההרשב"א

ישראל לגבי עבודה זרה כצורפין דמו ,ומאי דנקטה הגמרא "צורפים" היינו

)שם(,אםכןפשיטאדנכרימבטלחלקו,והדרינןלבעייןדגמ'"מאיקמשמע

משום דסתם לוקחי מתכת צורפים הם .אבל בפירוש הראב"ד כתב ,דאם

לן" .ותירץ באופן אחר ,דנפקא מינה בגונא שיתן הגוי את העבודה זרה

מכר למי שאינו צורף ,העבודה זרה אינה בטילה ,שמא ימכרנה לגוי

לישראל ,שכיון שביטלו ,יכול הישראל למכור חלקו של הגוי וליהנות

שיעבדנה .ומאי דמקשינן לקמיה מלוקח גרוטאות ולא משנינן דהכל מודים

מהדמים.ועייןבשו"תאחיעזר)חלקב'סימןטואותב'(שביאר,דכיוןשהגוי

במי שאינו צורף ,היינו משום דסתם לוקח גרוטאות דעתו להתיכן וחשיב

ביטלחלקו,איןעבודהזרהלחצאין,ואףחלקהישראלבטיל,אלאדמאחר

כצורף ,אבל לוקח עבודה זרה שלמה ,סתם אדם דעתו לעובדה .ובגליון

דהויממוןישראלאיןלוביטולמדרבנןכדיןעבודהזרהשלנכרישזכהבה

הש"ס ציין לדברי התוס' לעיל )מג (.ד"ה איידי ,שמיישבים ראיית הראב"ד

ישראל,ומאחרדכלאיסורומדרבנן,אמרינןישברירה.

משם.

ג(גמ',שם .כתבהרש"ש,דנראהדהתוס' לעיל)מג (.ד"השמעמינה,גרסי

ח(גמ',וחדאמרבצורףישראלמחלוקת.כתבותלמידירבנויונה,דבמוכר

"דקמשמע לן דישראל הוא דלא מבטל של נכרי ,אבל נכרי כיון דמבטיל

משמשיעבודהזרהונויה,הכלמודיםדבטלהביןלגויביןלישראל,דדוקא

דנפשיה מבטיל נמי דישראל" .והיינו משום דהישראל אדעתא דעובד

בעבודה זרה עצמה איכא למיחש שהגוי יעבדנה והישראל ימכרנה לעובד

כוכביםפלח.

כוכבים ,אבל משמשי עבודה זרה שאין ניכר שהם עבודה זרה פשיטא

ד(מתני',כיצדמבטלה.כתבהמרדכי)פרקג'סימןתתל"ח(בשםהראבי"ה,

דהקונהישתמשבהםלצורכו.אמנםתוס'לעיל)נ (.ד"הבעינן כתבו,שאין

דדוקאהיכאשהגויאנוסבדבר,בעינןביטולעלידימעשה,אבלהיכאדאינו

המכירהמועילהאףבמשמשיעבודהזרה.

מסכת עבודה זרה דף נג
כח תשרי התשע"א

ט(רש"יד"האםעדוכו' ,לעבודכוכביםויבטלנהוכו'דהאמשיכהבטעות

העבודה זרה מדעתם ביציאתם .עוד כתב ,דמה שנאסרה העבודה זרה של

הואי.הקשהבשו"תשואלומשיב)מהדורהרביעאהחלקב'סימןקיאבד"ה

אמוריים משום דעבדי "שליחות דישראל" ,היינו דוקא באשירות שירשו

והנה הרב( ,מהא דמבואר בשולחן ערוך )חושן משפט סימן קצח סעיף א(,

אותםישראל,אבלמטלטלין,כיוןשלאירשואותםישראלהוועבודהזרה

דדבר שדרכו בהגבהה קניינו בהגבהה ולא במשיכה ,ומאחר דגרוטאות

של נכרי ויש לה ביטול .ולפי זה ביאר דעת רש"י ,שכוונת הברייתא במה

דרכם בהגבהה ,אף אם לא היה מקח טעות ,לא היה קונה הישראל את

שאמרה "כמלחמת יהושע" ,להוכיח מהמטלטלים שלא נתבטלו משום

העבודהזרה.עייןשםמהשתירץ.

שדעתםלחזור.

י(גמ',אםמשנתןמעותמשךיוליךליםהמלח.פירשרש"יבד"האםמשנתן

טו(גמ' ,מכדי ירושה היא להם מאבותיהם וכו' .כתבו התוס' בראש השנה

מעות משך ,יוליך הנאה לים המלח .כתב הפורת יוסף ,דכיון דאין פדיון

)יג (.בד"ה ולא קציר ,דאילנות שנטע הנכרי בעצמו ודאי יש לו חלק בהם,

לעבודה זרה כדלקמן )נד (:אלי אתי רש"י לאשמועינן ,דבעי לאבד גם את

וקושית הגמ' מהאשרות שנטעו הדורות הראשונים .והקשה הטורי אבן

הנאתהעסקשעשה מהעבודה זרה ,מלבד מהשצריךלהוליךאת העבודה

)שם(,דהאשרותמדורותהראשוניםהיוהנכריםיכוליםלאסור,דהאאינם

זרהעצמהליםהמלח.

של ישראל .הלכך פירש ,דוודאי כל האילנות שהיו בארץ ישראל בשעת

יא(גמ' ,שאני התם דאדעתא דגרוטאות זביןוכו' .כתב הר"ן )דף כד :מדפי

כניסתםלארץהיוהםשותפיםעםישראלבודישלנכריםחלקבמהשזרע

הרי"ף(,דהרי"ף השמיטהךבעיא,ומייתילמתניתיןכפשטא,משוםדמשמע

ונטע,ומכלמקוםלמאןדאמרישברירה,נוטלישראלחלקוומותר,כדתניא

דלאבטלהבשוםענין,משוםדספיקאדאורייתאלחומרא.וכןכתב הרא"ש

בחולין )קלה (:לענין ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות .ור' אלעזר

)פרק ד' סימן ב( .אמנם הרמב"ם )פ"ח מעבודת כוכבים ה"י( כתב,דבמכרה

דקשיא ליה אמאי אמר רחמנא ואשיריהם תשרפון אית ליה יש ברירה

לצורףישראלבטילה.ודוקאבמכרהלצורףעובדכוכבים,אולישראלשאינו

בבכורות)נז(.ועייןבדבריושהאריך.

צורףאינהבטלה.וביארהר"ן,דהוכיחדבריומהאדאיתאלקמןבגמ')עמוד

טז(גמ' ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו .הקשה הרמב"ן ,הא לקמן )נד(.

ב( דאי תנא לוה עליה מדלא זבנה לא בטלה ,דמשמע דאם היה מוכרה

מבוארדעלידימעשהאדםאוסראפילודברשאינושלו,ואםכןישלומר

היתה מבוטלת ,וסבר  דדברי הגמ' אף לרבנן ,והיינו בגוונא דמכר לצורף

דלכך דין האשרה בשריפה ,שמא עשו בה מעשה .ותירץ ,דרב יהודה סבר

ישראל,ולכךפסקכדעתהסוברשהמוכרלצורףישראלהמכירהבטלה.

כשיטת האומר שאף על ידי מעשה אין אוסר .עוד תירץ ,דהא דאמרינן
דעבודה זרה של ישראל אין לה ביטול ,היינו בעבודה זרה שעבדה ישראל,

דףנגע"ב

אבל עבודה זרה של נכרי שנמצאת ביד ישראל ,מדאורייתא יש לה ביטול,

יב(גמ' ,דאי תנא לוה עליה מדלא זבנה לא בטלה .כתב בחידושי הר"ן,

ורבנןאסרוהמחמתגזירה,ולאהיהצריךלהיותדינהבשריפה.עודתירץ,

דבמשכן לצורף ישראל אין העבודה זרה מתבטלת אלא אם הלינה העובד

דכיוןשהיאשלישראל,והנכריקנאהבגזילהלעניןאיסור,יכולאףלבטלה

כוכביםאצלו,ואמרלושאםלאיפרעעדיוםפלוניהריהיאשלךמעכשיו,

כמושיכוללאסרה.ובחידושיהר"ן פליגוסברדאיעשהבהמעשההעבודה

דהויכעיןמכירה.ומבואר,דסוברשאףבמשכוןישלחלקביןצורףישראל

זרהאינהבטילהעולמית,והאריךלהוכיחכןמסוגיאדלקמן)נד.(.

לנכרי .אבל הבית יוסף )חושן משפט סימן קמו סעיף ( פליג] .ודברי הר"ן

יז(גמ',ואימשוםהנךדמעיקראבביטולאבעלמאסגילהו .הקשהבחידושי

לשיטתו באות הקודמת ,שהגמ' איירא לדעת רבנן ,אבל לשיטת תוס' ד"ה

הר"ן,האלעיל )מב(.אמרינןדעבודהזרהשעבדהנכריומצאהישראלאין

דאי,דאייראלרבי,משכוןנמימבטל)י.א.[(.

לה ביטול ,והכא נמי אף דמתחילה היו אשרות של עובדי כוכבים ,השתא

יג(גמ',אבלנפלהעליומפולתוכו' .כתבבחידושיהריטב"א,דלאזואףזו

זכו ישראל ואין להם ביטול .ותירץ ,דמסתמא מה שנאסר בהנאה לא ניתן

קתני ,ולכך מתחילה שנו לוה עליה ,שהוא חידוש קטן ,שהרי ממה שלא

להם .ובחידושי הריטב"א תירץ ,דעבודה זרה שעבדה נכרי ומצאה ישראל

מכרהמוכחשלאביטלה,ולאחרמכןהוסיפודאףנפלהעליהמפולתואינו

איןלהביטול,היינומדרבנן,אבלמדאורייתאאיתלהביטול,ולאהיהצריך

מפנהאותהלאבטלה.

להיותדינהבשריפה.

יד(תוס'ד"האםעתידין לחזור,בתוה"ד,ומהשפירשרש"ינמיבסמוךהרי

יח(גמ' ,וכי אתו עובדי כוכבים שליחותא דידהו עביד .הקשה התוס' רי"ד,

היא כמלחמת וכו' לא פירש כן אלא ליישב הלשון וכו' .כתב הברוך טעם

היאךנעשוהעובדיכוכביםשלוחים,האאיןשליחותלגוי.ועוד,דאיןשליח

בחולין )יא ,(.דלכאורה ,לא היו לתוס' דברי רש"י שלפנינו ,שכתב להדיא

לדבר עבירה .וכתב ,דלא קשיא ,דאין כוונת הגמ' שהנעשו שליחים ממש,

שהטעם שנאסרה העבודה זרה של האמוריים ,משום שלא ביטלו את

אלא שאין להתיר את האילן משום דאין אדם אוסר דבר שלא שלו ,כיון

ב
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שהמעשהנעשהברצוןהישראל.אמנםהמחנהאפרים)הלכותשלוחיןסימן

כד(גמ' ,אבל הני שקלי להאי ומייתי בימוס אחרינא .הקשה בחידושי

יד( כתב ,דהוי שליחות ממש וגוי נעשה שליח לגוי חבירו ,ולכך ,כיון

הרשב"א ,לדעת רש"י לעיל )מז (.ד"ה מתחילה לבימוס ,שעובדים גם את

שישראלאחרמעשההעגל,כלעודלאעשותשובהחשיביכעובדיכוכבים,

הבימוסעצמו,מאישנאעבודהזרהמבימוס.ותירץ,דעבדואתהבימוסאגב

איכא שליחות ,וליכא לאקשויי דאין שליח לדבר עבירה ,כיון דבגוי לא

העבודהזרה,ולכךכשנפגםמותר,כיוןדעיקרכוונתוהיתהמשוםהעבודה

אמרינןאיןשליחלדברעבירהכמבוארבמדרשרבה)בראשיתפרקלדפסוק

זרהעצמהולאהבימוס.

יד(.ובחידושירשי"השקאפ)בקונטרסהליקוטיםשבמהדורותהחדשותסימן
אענף ב(הקשה,דאכתיקשה,בישראלשזקףלבנהאיךמועילההשליחות,

דףנדע"א

הרי עדיין לא עבד עבודהזרה ולא נעשהמומר] .ולכאורה יש לומר דכיוון

א(תוס'ד"המתקיףלה,בתוה"ד,ורביזיראהכיפריךוכו'אףעלגבשישלו

דזקףליההלבינהוודאיאיירינןדהווימומרמעיקרא[

לאסורעצמואיןלאסורבהשתחוואתו.הקשהבחידושימרןרי"זהלוי )פ"ח

יט(גמ' ,מאן מוכח .הקשה בשו"ת הגרע"א )מהדורא תניינא סימן ק( ,הא

מעבודה זרה ה"א( ,מה ענין חיוב ופטור הגברא לגבי שם עבודה זרה שחל

האשרות האסורות הוו מיעוט ,וניזיל בתר רוב המותרות ,ואין לומר דהוי

על החפצא .וביאר ,דהאיסור של "נעבד" אינו משום שם עבודה זרה שחל

קבועמאחרדאינוניכר.עייןשםמהשתירץ.

עליו ,אלא משום העבירה נעשתה בו ,ומשום הכי צריך דוקא עבודה של

כ(רש"יד"הביתנמרוד ,ביתשבנודורהפלגהלעבודתכוכביםונמרודהיה

איסור,כיוןדעיקרמהשפוסלאתהבהמההואהעבירהשנעשתהבה,ולכך

מלךעליהם.הקשההתוס'רי"ד,האבסנהדרין )קט(.מבוארדהכתשאמרה

כלשהעבודההותרהמשוםפיקוחנפשאינהאוסרתאתהבהמה.

נעלהונעבודעבודהזרהבללהקדושברוךהואשפתםולאהפיצם.ותירץ,

ב(בתוה"ד ,שם .הרמב"ן הוסיף על תירוץ התוס' ,דלרבי זירא מה שהם

דכוונת הגמ' שם ,דאף בלל שפתם ,לבד ממה שהפיצם ,ובמסקנת דבריו

מצווים ליהרג ,אינו אלא משום קידוש השם אבל אינם חשובים עובדי

כתב,דביתנמרודאינוהמגדלעצמו,אלאביתהעבודהזרהשהיהלנמרוד

עבודהזרה.אמנםבשו"תחמדתשלמה)אורחחייםסימןלח(כתב,דמעשה

בבבל.

הנעשה באונס לא חשיב מעשה ,ומאחר שעבדה באונס לא חשיב "מעשה

כא(גמ' ,אי בעי למיהדר הדור מדלא הדור בטולי בטלה .כתב בפירוש

עבודה".

הראב"דלעיל )נא,(:דבמתניתיןמיירישלקחישראלאתהעבודהזרהמיד,

ג(בסוה"ד ,יש לומר דלא הוזכר קרקע עולם לענין פטור המיתה וכו' אבל

וכל זמן שלא באו וביטלוה ,לא נתבטלה ,ונמצא שזכה בה הישראל קודם

היכאדלאעבידמעשהכגוןשמשליכיןאותועלהתינוקונתמעך,ודאיאין

שנתבטלה,אמנםודאיאםעברזמןשיכלולחזורולאחזרו,מוכחשביטלוה.

למסור עצמו .כתב בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ה מיסודי התורה ה"א(,

והר"ימלונילכתב,דמייריבמקוםשלאהיויכוליםלחזורמחמתאונס.

דהרמב"ם פליג על תוס' ,ודעתו ,שרוצח ונערה המאורסה מחויבים למסור

כב(רש"י ד"ה ומהלכין בדרך אחרת ,ואין חוששין להן הלכך לאו משמשי

נפשם אף במקום שלא עשו מעשה .ומה שהוכיחו התוס' מהא שאין לו

עבודת כוכבים חשיבי .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות פירש ,דכשמולך

ליהרגכשמשליכיםאותועלתינוק,סברהרמב"םדאינומשוםשאינועושה

מלךהואמקיםבימוס,ולאחרשמת,המלךהשנימסיראתהבימוסהראשון

מעשה ,אלא משום שאינה רציחה שלו ,אלא הוא כאבן ביד הרוצח שהוא

ועושה בימוס לעצמו ואז מותר להשתמש בבימוס הראשון .וכתב התורת

עושה המעשה ,ואילו תתייחס רציחה אליו ,אף אם אין בה מעשה חייב

חיים ,דלא ניחא לרמב"ם פירוש רש"י ,משום שאין מבואר מדוע מניחים

למסור עצמו ,דסברת מאי חזית אינה אלא לומר שכיון ששקולים הם אין

המלכיםדרךזוהמוכנתומזומנתלצרכם.ועוד,שעיקרהטעםחסרבמשנה.

העבירהנדחיתמפניפיקוחנפש,ואיןחילוקביןהעושהמעשהלאינועושה

ועוד ,אמאי שנו "בימוסיאות" ולא "בימוס" כמו ששנו בכל הפרק בלשון

מעשה.אמנם החזוןאיש )בגליונותעלרבינוחייםהלוי(כתב,דכיוןדהנכרי

יחיד .ולהרמב"ם ניחא ,דמה שכתבה המשנה מפני שמעמידין אותה ,היינו

מזומן להשליכו על התינוק ,אם הוא מניח לו להשליכו אינו כאבן ביד

בימוסחדש.ועייןבר"ימלונילביאורנוסף.

הרוצח,אלאעבירתהרציחהבידו.

כג(גמ' ,בימוס שנפגם מותר .כתב בחידושי הריטב"א ,דמיירי בפגימה

ד(גמ',והאיבימוסבעלמא .הקשהבפירושהראב"ד,אמאיקריליהבימוס,

במקוםהנראהלעין,דאילאוהכישמאלאראההגויולאביטלה.ובחידושי

הא עשה בבהמה מעשה מזבח שנסך על גבה .ותירץ ,שהבהמה כעין אבן

הרשב"א כתב ,בשם רש"י ,דפגימת בימוס היא בכל שהוא .והקשה ,הרי

אחתובצורתהדומהלבימוס.

יתכןשלאראההגויאתהפגימהולאביטלאתהעבודהזרה.ותירץ,דמאחר

ה(רש"י ד"ה והאי בימוס בעלמא ,שויוה ובעלי חיים לא מיתסרי משום

שחביבהעליהםהעבודהזרהודעתםעליה,ודאיראהאתהפגימהוביטלה.

משמשיעבודתכוכבים.כתבבחידושיהר"ן,דכונתרש"י,דכיון דלאמצינו

ג
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שמיעטה התורה מקרבן אלא נעבד ומוקצה ,משמע שמשמשים עצמם

לחולין על ידי מעילה ,מכל מקום מודה שיש להם פדיון .אמנם הרמב"ן

מותרים .והקשה הרמב"ן ,הא לחזקיה אדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי

במלחמות)כד.מדפיהרי"ף(כתב,שאףכלישרתשאינוראוילגבוהאיןלו

מעשה,ואפילולהדיוטנאסרמשוםעבודהזרה,אםכןאףמשמשיםיאסרו

פדיון.

על ידי מעשה בין להדיוט בין לגבוה .לכך פירש ,שכונת הגמ' להקשות

יב(גמ',חפרבהבורות.כתבבפירושהראב"ד,דאםחפרבליהשתחואהלא

מלשון"נעבד",דמשמעשהואעצמונעשהעבודהזרה.והוסיףהרשב"א,דכן

נאסרה הקרקע .וביאר בחידושי הריטב"א ,דהגמ' לא הזכירה השתחואה,

מדויקמלשוןהגמ'"האינעבדהוא,האיבימוסבעלמאהוא"ולאהקשוומי

כיון דאזלה אמה שהתחילה "המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה" ,דעלה

מיתסרבימוסבעלמאהוא.והר"חכתב,דבימוסשנפגםמותר,ואםכןאפילו

אמרושאםחפרבורותוגםהשתחווהנאסרה.והרמב"ם)פ"חמעבודהזרה

אםהיתההבהמהשלולאנאסרה,שאםירצהיכוללפגמהועייןבריטב"א

ה"א(כתב,חפרבהבורותשיחיןומערותלשםעבודהזרהאסרה,משמעגם

וברשב"אשדנובדבריו.

בלא השתחואה .ועיין בבית יוסף )יורה דעה סימן קמה סעיף ז'( מה שדן

ו(גמ',כגוןשניסךלהייןביןקרניה .וביארובתוס'ד"ההיתהבהמת,שלא

בדבריו.

נאסרה הבהמה להדיוט אלא רק לגבוה ,כיון שלא עשה בה מעשה בגופה,

יג(רש"י ד"ה חפר בה בורות ,לעבודת כוכבים .הקשה בחידושי הריטב"א,

אלא ניסך בין קרניה ,ונאסרת לגבוה משום שנמאסה בכך .אמנם בפירוש

אמאיבעינןחפירהלשםעבודהזרה,האאףאםלאחפרלשםעבודהזרה

הראב"דכתב,דהבהמהנאסרתאףלהדיוט,אלאכיוןששנתההברייתאאת

יצאה הקרקע מדין מחובר ,וכדאיתא לעיל )מו (.לגבי אבני הר שנפלו

הנעבדבבעליחייםשאסור,שנתהאתכלהנעבדכוללהנעבדבאונסשהוא

והשתחוה אליהם אסורות .ותירץ ,דהכא הקרקע עצמה עדיין מחוברת,

אסורלהדיוט,וכלשכןלגבוה.

וחפירתהבוראינהמעשהשישבהממשלכךאיןחפירתויכולהלאסוראת

ז(גמ' ,שם .כתב בחידושי הריטב"א ,דמיירי בשעשה מעשה ניכר ,ואף

כלהקרקע.

שעשה רק בקרניה ,חשיב מעשה גמור ,והוסיף ,דאף אילן שחקק בו נאסר.

יד(רש"י ד"ה למעוטי ערלה ,בסוה"ד ,ודוקא קידושי אשה אבל איתהנויי

ובחידושיהרשב"אפליג,וסברדקרקעואילןאינונאסראלאבחפרבורותאו

מינייהו מדרבנן אסור .כתב התוס' רי"ד ,דדעת רש"י ,שלכתחילה אסרו

גדעהאילן.

ההנאות כדי שלא יזלזל באיסור ויוציאו בדמים ,אבל בדיעבד לא הפקיעו

ח(תוס' ד"ה היתה בהמת וכו' ,פירש בקונטרס וכו' ולא נהירא דמדפריך

הקידושין .אמנם הוא חלק על רש"י וסבר ,שמאחר שאיסורי הנאה אין

התם ממנסך למאן דאמר אין אדם אוסר דבר דאינו שלו מאי קא פריך

תופסיםדמיהםלאנאסרוהדמיםאפילומדרבנן,אףשאסורלולמכוראת

מדאגבהיה לנסך קנייה והויא שלו .ובחידושי הר"ן בחולין )מ (.תירץ ,דאף

האיסורהנאהמדאורייתא.וביעב"ץכתב,שקידושיאשההוומצוה,ומצות

שההגבהה לא מועילה לעשותו כשלו לגמרי ,אכתי הועיל לקנותו קצת

לאוליהנותניתנו.

ומשום הכי הוא חייב באונסים ,ואם כן במקום שלא הגביהה שלא קנאה

טו(תוס' ד"ה משום דהויא עבודת כוכבים וכו' .תימה הוא אין שניהם שוין

כללהויחידושגדול.

וכו'.בקידושין )נח(.תירצו תוס'ד"הושניכתובים,שהפסוק"כיחרםהוא"

ט(גמ',בפניעבודתכוכבים .כתבותוס'חולין )מ(.ד"הלפניעבודתכוכבים,

בעבודה זרה מיותר ,ואתי למילף דעבודה זרה ושביעית ב' כתובים הבאים

דלא בעינן לשחוט לפני עבודת כוכבים ,ומה דנקטה הגמ' בפני עבודת

כאחד.ועייןמהרש"ל)שם(.

כוכבים,משוםשכןהרגילות.

טז(גמ',אחרוןאחרוןנתפסבשביעית .בעבודתעבודה,ביארדהטעםאמאי

י(רש"יד"המאבנימזבח,בסוה"ד,כיוןדעבודמעשהאסרינהורבנן.אמנם

בעבודה זרה הכל נשאר באיסורו ,ובשביעית הותר החליפין .דבעבודה זרה

התוס' רי"ד ,כתב שמעשה אוסר מדאורייתא .והחינוך )מצוה קיא( כתב

אפשר לעשות מהחליפין עבודה זרה ,לכך גם על ידי חליפין נעשה כמוהו

לחלקביןמעשהגדולשאיסורומדאורייתא,למעשהקטןשאיסורומדרבנן.

ואסור ,אבל שביעית שאי אפשר בשום אופן שהחליפין יהיו שביעית ,לא
אלימיהחליפיןלהיותכגוףשביעיתעצמו.

דףנדע"ב

יז(מתני' ,אם אין רצונו בעבודת כוכבים למה אינו מבטלה .הקשה העיון

יא(רש"י ד"ה איתסרו להו ,גזרו עליה חזקיה וסיעתו איסור עולם וכו' ולא

יעקב ,דאיכא למימר שאין הקדוש ברוך הוא מבטלה כדי ליתן שכר

אמרינן ליפרקו וליפקו לחולין .הקשה התורת חיים ,איך אפשר לפדות כלי

לפורשים ממנה .ותירץ ,דבסנהדרין )סד (.מבואר שהזקנים ביקשו לבטל

הקודש שהם קדושים בקדושת הגוף .והרש"ש ציין לדברי התוס' במעילה

יצראדעבודהזרהולארצואתשכרהפרישה.

)יט (:ד"ה מאי טעמא דכתבו ,שאף לרבי נחמיה שכלי שרת אינם יוצאים

יח(מתני' ,שאומרים תדעו שהן אלוהות שהרי הן לא בטלו .הקשה

ד
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המהרש"א )חידושי אגדות( ,הא מה שלא בטלו הוא משום צורך העולם.

דרכישלום.

ותירץ,דהאדאמרואףאנומחזיקיןידיעובדיהןכו',היינושלאהיהבידינו

ג(גמ' ,משביעין אותה שלא תלכו אלא ביום פלוני וכו' .כתב העין אליהו,

להכחישאותםשעובדיםלחמהוללבנהכו',כיוןשהםלאיודודאינומבטלן

דמבואר בשבת )צו ,(:דמדה טובה ממהרת לבוא ממדת פורענות ,ולכך

מפני שיש צורך לעולם בחמה ולבנה וכו' ,דאדרבה יאמרו ,כיון שיש בהן

ביציאתהייסוריםאמרינןיוםפלוניובשעהפלוניתשלאיתאחראפילושעה

צורך ולא בטלן ראוי לעובדן ,אבל השתא דאינו מבטל אף דברשאין צורך

אחת,אבלבכניסתםאמרוביוםפלונילחודא.

לעולםבוויששעובדיםאותן,הריאףהעובדיםלחמהוכו'מפנישישבהן

ד(גמ' ,שם .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דמיירי במי שלא עשה

צורךולאבטלן,איןלהםראיהשהןאלהות,שהריגםאותןשאיןבהןצורך

תשובה,אבלאםעשהתשובההיסוריםעובריםקודםזמנם.

לאבטל.

ה(גמ' ,שחטו לה גברא ואתי מיטרא .כתבו התוס' לעיל )כז (:ד"ה שאני

יט(גמ' ,דבר אחר הרי שגזל סאה של חיטין ,כתב המהרש"א )חידושי

מינות ,דהוי מיטרא על ידי שדים כדי להטעותן ולטרדם מן העולם .והגור

אגדות(,דללישנאקמאמשמע,דטעמאדהעולםכמנהגוהולךאינומספיק,

אריה )דברים פרק ד' פסוק י'( כתב ,דהוי על ידי כישוף כיון שעובדים

אלא רק לדבר שהעולם צריך לו ,אבל ללישנא בתרא משמע דגם לדברים

לכוכביםולמזלות,והשליטןהקדושברוךהואעלהתחתונים.

שאין העולם צריך להם ,דלסאה של חיטין אין כל העולם צריך כמו חמה

ו(גמ' ,שהחליקן בדברים .כתב המשך חכמה )דברים פרק ד' פסוק י"ט(,

ולבנה.

דתדירותפעולתהשמשוהירחשלאמשניםאתתפקידםמוכיחהלכלשהם

כ(גמ' ,הרי שבא על אשת חברו .כתב העיון יעקב ,דנקט ג' דוגמאות אלו,

פועליאמתשלהקדושברוךהוא,ואינםכחלעצמם,וכאשרהעמידה'חמה

לומרשאפילובג'עבירותהחמורותעולםכמנהגו,וכלשכןבשארעבירות.

במלחמת סיחון ועוג התחזקה אמונת העמים שהחמה והלבנה הם כח

כא(גמ' ,אמר לו כלב אתה קורא וכו' .הקשה המהרש"א )חידושי אגדות(,

לעצמם ,לכן אמר משה "אשר חלק ה' אלוקיך וכו'" שבשביל שהוא ה'

אם כן אמאי חזר והקשה ,הרי מאחר שקורא אותה מתה משום הכי אינו

אלוקיך ורצה לפרסם שמך וגדולתך והעמיד לך השמש ,נתן מקום לעובדי

מאבדה מן העולם .ותירץ ,דהפילוסוף הודה למה שאמרו הזקנים יאבד

השמשלטעותולטורדןמןהעולם.

עולמו מפני השוטים ,והשתא קאמר ,כיון דאתה קורא אותה כלב מת אף

ז(תוס' ד"ה לוקחין גת בעוטה ,בתוה"ד ,וקשיא אמאי איצטריך למיתני אף

שאינו עושה מלחמה עם המתים ,מכל מקום יאבדנה ,כדי שלא יטעו

עלפישנוטלבידוונותןלתפוחהאמסיפאשמעינןיותר.ובחידושיהרשב"א

אחריה,כיוןשאיןצורךלעולםככלבמת.והשיב,שאםהיועובדיםרקלה,

והריטב"א תירצו ,דאתו לאשמועינן דאף בידו לא הוי ניסוך ,אבל אם הווי

היהראוילאבדהאבלמאחרשעובדיםגםלדבריםשישבהםצורךהעולם,

נקטינןהסיפאלחודאאיכאלמימרדמייריבנגעברגלו.

איאפשרלאבדחלקבלבד.

ח(מתני',אףעלפישהואנוטלבידוונותןלתפוח .כתבהתוס'יו"ט,דכונת
התנאלחדש,דאףשישלאסוראתהייןגםמצדסתםיינן,וגםמצדנגיעת

דףנהע"א

הגויביין,הייןמותרדאכתיאינויין.

א(גמ' ,פחותה ממנה מתקנאה בה .הקשה המהרש"א )חידושי אגדות(,

ט(תוס' ד"ה ירד ,בסוה"ד ,ורשב"ם פירש מה שבבור אסור אף בלי נגיעת

דתקשי נמי למשל שהביא ,אמאי מתקנאה אותה אשה בפחותה ממנה.

עובדכוכביםמטעםכחושלעובדכוכבים.ובמאירינתןטעםהאיסורמשום

ותירץ ,דאגריפס סבר שהנאת ה' היא כהנאת בשר ודם המתקנא על כבוד

דמגעולמפרעעושהוייןנסךעכשיו.

שיש לחבירו .ולכך הקשה ,אין מתקנא אלא חכם בחכם וכו' ,והשיב רבן

י(בא"ד ,שם .הקשה הרש"ש ,דתיפוק ליה לאסור מטעם סתם יינם ,והביא

גמליאל ,מהמשל שאין קנאת האשה על האשה הפחותה אלא על בעלה

לשון הר"ן )ט:מדפיהרי"ף(,דכלשאיןבו חששניסוךלאנאסר,וכןמשמע

שלקחה ,כך הקדוש ברוך הוא אינו מתקנא בעבודה זרה הפחותה אלא

ברמב"ם )פ"אממאכלותאסורותה"ג(דכתב,דייןהעובדכוכביםשאיןאנו

בעובדיה.

יודעיםאםנתנסךוכו'והואהנקראסתםיינם,אסורבהנאה,משמע,דבידוע

ב(רש"יד"הזונין,ישראלהיה.כתבהיעב"ץ,שמןהסתםהואאותוהמוזכר

שלאנתנסךאינואסור.ולשיטתרש"ילעיל )כט (:ד"השהיהמתחילתויין,

במתניתין לקמן )סה(:ביתוסבןזוניןשהיהישראל.אמנםבעיוןיעקב כתב

שנאסרסתםיינםגםבידועשלאנתנסך,תירץהרש"ש,דכיוןשכשירדלבור

שהיה גוי ,כיון שבמסקנת הסוגיא אמר רבי יהודה לרבא בר רב יצחק

אכתילאנגמרהמלאכתואיןלאסורמדיןסתםיינם.

שהקדוש ברוך הוא מניחלעבודה זרה כדי להחליקן בדברים ,וקשה אם כן

יא(תוס' ד"ה והשאר מותר ,פירוש אף בשתיה וכו' הרב רבי שמעיה פירש

מדועלאהשיבכןרביעקיבאלזונין,אלאשאיןראוילהשיבבןלגויםמשום

מותרבהנאהדאינונעשהייןנסךוכו'.כתבהמלאהרועים,דיש לחלקבין

ה
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שתיה להנאה ,משום שגם יין שלא ירד לבור לא גרע משמנם של גויים

גםאםירדייןלבורלאנאסרמהשבגת.ותירץ,דבעינןפקוקהמפניהצינור

שנאסרמדרבנןבאכילה.

הרחבשבגת,שאיאפשרשלאיהאבהייןצלולהראויליאסר.

יב(בסוה"ד ,ויש לומר דהתם איירי למשנה אחרונה  .בחידושי הריטב"א

יט(גמ',תאשמעירדלבורמהשבבוראסורוהשארמותר .הקשהבחידושי

העיר ,דהוי לגמ' לומר זאת להדיא .לכך הביא תירוץ הרא"ה ,דבעו הכשר

הרמב"ן ,לשיטתו שהובאה באות טז שהתיר את היין שלא נמשך ,מה

הגיתות ,משום שהיה דרכם להחזיר את היין לגת לאחר שכבר ירד לבור,

הקשתה הגמ' הא אין מה שבגת נאסר .ותירץ ,דקושית הגמ' ,דמשמע

ולכךהבלועבגתהויייןנסךממש.

דלמתניתין לא מיתסר אלא מה שירד לבור והיינו מן הגרגותני ולמטה
שהופרשו הגרעינים והפסולת ,ולרב הונא נאסר קודם הסינון דהא אפילו

דףנהע"ב

מתניתין בגת אוסרת ,וכל שכן שהיין שבצינור אסור .ובחידושי הריטב"א

יג(רש"י ד"ה אבל לא בוצרין ,בתוה"ד ,וקודם דריכה ודאי לא מקבלי

הוסיף,דקושייתהגמ'דלישנא"והשארמותר"יתירא,דהאסגיב"ירדלבור

טומאה דסתמא לא הוכשרו .אבל הרמב"ם )פי"א מטומאת אוכלין ה"א(

אסור' ,וממילא בגרגותני ,שמעינן דהשאר מותר ,אלא אתי לאשמועינן

כתב ,שהבוצר לדרוך ,הוכשר לטומאה אפילו לא נפלו משקין על הבציר,

שהשאר מותר ואפילו יין צלול מאחר שלא נסתנן ,ועיין בחידושי הרשב"א

ודברזהגזירהמדבריסופרים.וברא"ה כתב,דקיימאלןלעיל )לט,(:דבוצר

דמשניבאנפיאחריני.

לגתהוכשרבאותומשקהשנסחטמןהענבים,ואףשאיןאותומשקהלרצון

כ(גמ',לאקשיאכאןכמשנהראשונה,כאןכמשנהאחרונה .כתב בחידושי

הבעלים,וכלמשקהשאינולרצוןהבעליםאינומכשיר,גזרוחכמיםהכשר

הרמב"ן ,דלמאי דמסקינן דרבהונא כמשנהאחרונה ,איןהפרש בין פקוקה

לטומאהשמאיבצרנובכליםסתומים.

ומלאה לשאינה פקוקה ומלאה ,אלא אפילו בפקוקה ומלאה כל שראוי

יד(רש"י ד"ה שהתחיל לימשך ,שהגת עשויה במדרון ומשעה שהוא נמשך

לימשך נאסר .וכתב הר"ן )כה :מדפי הרי"ף( שכן מוכח מהרמב"ם )פי"א

מצד העליון לצד התחתון קרוי יין .וכתב בחידושי הר"ן ,דדעת רש"י ,דכל

ממאכלות אסורות הי"א( ,שהשמיט דין פקוקה ומלאה .אבל הר"ן עצמו

הייןנאסרואפילומהשלאנמשך.אמנםבשלטיהגבורים)כה:מדפיהרי"ף(

והרשב"א פליגי וסברי ,דאין לומר דבמסקנא הדרינן ממאי דסבירא לן

הביאמהכלבו)סימןצו(דלרש"יאיןנאסראלאהנמשך,אבלהחרצניםומה

מעיקרא.

שמעורבעמהםמןהמשקה,איןלותורתייןומותר.

כא(גמ',שאסורלגרוםטומאהלחוליןשבארץישראל.בטעםהאיסורכתב

טו(תוס'ד"האמררבהונאוכו',פירשהקונטרסוכו'דאפילובגתעצמהאם

רש"י בגיטין )נב (.ד"ה דאסור ,דהוא משום פרושים האוכלים חוליהן

פינה החרצנים אילך ואילך ונשאר יין לצד אחד הוי התחיללימשך .אמנם

בטהרה,וכוונתודבחוצהלארץיטמאבלאוהכימשוםארץהעמים .ובתוס'

בחידושיהרמב"ן ביארבדברירש"י,דאףאםהיהייןרבהעלענביםמועטין

בחולין)ב(:ד"הטמאכתבו,דטעםהאיסורמשוםגזירהאטותרומה.

שבשוליהגתוצףעליהןאיןלךהמשכהגדולהמזו.

כב(תוס' ד"ה אין בוצרין וכו' ,בתוה"ד ,אבל קשיא למה צריך ליתני אין

טז(בתוה"ד,ורבינותםפירששהתחיללימשךשהתחיללקלחמןהגתקודם

דורכין עם ישראל וכו' .כתב המהר"ם ,דהא דלא הקשו האי קושיא

שירד לבור .כתב בחידושי הרשב"א ,דאין להקשות לפירוש רבינו תם ,מה

במתניתין דקתני ישראל שהוא עושה בטומאה לא דורכין ולא בוצרין עמו,

הוסיףרבהונאאמתניתין,דעיקרחידושודרבהונאהוא,לאסוראתהנשאר

משוםדישלומרדסיפאאצטריכאליהדקתנימוליכיןעמו.

בגת בהמשכת מקצתו לבור .ובחידושי הרמב"ן הקשה ,וכי מפני שקצתו
נמשך לבור ונעשה יין ,יעשה הנשאר יין .ולכך כתב ,דרב הונא חידש

דףנוע"א

שהמשכה מועילה אפילו בגת עצמה כדעת רש"י .וכפי שביאר דבריו שאף

א(רש"י ד"ה ואין בוצרין עם ישראל וכו' ,בתוה"ד ,ואני הנה נתתי לך את

מהשנמצאתחתהענבים,כיוןשהתחיללהמשךבמדרוןקרוייין,

משמרתתרומותיוכו'.הקשההרש"ש,דבבכורות)לד(.מרבינןמהאיקראב'

יז(בתוה"ד ,ומשני בגת פקוקה שנפקק הצינור ואינו מקלח כלל ולא גרסינן

תרומות,תרומהטהורהותרומהתלויהבספקאםנטמאה,ולאתרומהשלא

ומלאה.הקשההרמב"ן ,דודאיגתבעוטהדמתניתיןאףלסלקאדעתיןמיירי

הופרשה,ועודדדרשאזולאקיימאבמסקנא.

בפקוקה,שהריכלחילוקהמשנהבסיפאדרישאהואביןאםירדהייןלבור

ב(תוס'ד"הואיןבוצריןוכו',בתוה"ד ,והאדאיצטריךלמיתניכלשכןהכא

אולאירד,ומוכרחדברישאמיירישלאירדוהיינובגתפקוקה.

טפי ממשנה ראשונה .ביאר המהרש"א ,שבמשנה ראשונה הוי ליה לתנא

יח(גמ' ,פקוקה ומלאה .הקשה בחידושי הריטב"א בשם הרא"ה ,לשיטת

למימראיןבוצריןעםהנכריבגתמשוםשאסורלגרוםטומאהלחולין,וכל

הרמב"ן )הובאבאותהקודמת(האסגיבגתמלאהולאבעינןפקוקה,דהא

שכןשאיןלדרוךעםישראלבפירותטמאיםמשוםדאסורלסייעבידיעוברי

ו
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עבירה.

סופר ,אמאיבמשנהבמעשרחיישינןשמאיבואלטעותולהתירמהשבבור,

ג(תוס'ד"השמותרלגרוםוכו',בתוה"ד,ויששדוחיןלומרדשאניהתםדכל

והכאבייןנסךלאחיישינןלטעותשיתירגםמגעושבבור.ותירץ,דהתםיש

זמן שהוא קמח אין כאן חיוב חלה כלל אבל תרומה ראויה משעה שהיא

איסורקמן,שהייןשבבורנקבעלמעשר,אבלהכאשאיןייןאסורקמןאלא

בענבים .הקשה בחידושי הרמב"ן ,הא קודם הגלגול משעת הטלת המים

רק אם יגע בו גוי יאסר ,לכך אין לגזור על נגיעת הגוי בגת כשם שנגיעתו

לעיסה שרי להפריש חלה ,כדאיתא בחלה )פרק ג' משנה א( ,ואפילו הכי

בבוראוסרת,וישלסמוךשהאנשיםיבדילוביןהבורלגתמאחרשהגרגותני

מותר לעשותה בטומאה כשנולד הספק עד שעת הגלגול .ושיטת הרמב"ן,

מפסיקביניהם.

דחלה קודם נתינת המים ,שאין ההפרשה מועילה אפילו בדיעבד ,מותר

ט(גמ',שאניייןנסךדאחמירוביהרבנן .כתבהחזוןאיש)יורהדעהסימןנ

לעשותה בטומאה ,ולכך שרי לברור עם אשת עם הארץ עד שתטיל את

אות ז'( ,דאין הכונה שבאיסור יין נסך מחמרינן טפי מאיסור טבל ,אלא יין

המים.וחלהלאחרנתינתהמים,קודםגלגול,ופירותשלאנגמרה מלאכתן,

נסך שאני ,דאין גמר מלאכה קובע דינו ,אלא יש לקבוע את האיסור לפי

והפריש מהם מועילה הפרשתו ,ואם טהורים הם בודאי אין לעשותם

הצורך שיפרשו מיינם ,ואף דישלומר דיין קדם גמר מלאכה לאיפסיד אם

בטומאה ,אבל ספק טומאה שרי לעשותם בטומאה ,וחלה לאחר גלגול

נשרינהו,מכלמקוםהחמירוביהחכמים.

ופירותלאחרגמרמלאכה,אףבספקטומאהאסורלעשותםבטומאה.
ד(רש"י ד"ה יין משיקפה ,בסוה"ד ,שצפין החרצנים על היין כשהוא נח

דףנוע"ב

בבור .אבל הרמב"ם בפירוש המשניות במעשרות )פרק א' משנה ו'( פירש,

י(גמ' ,ולרבא דלא שאני ליה וכו' .הקשה הריטב"א ,נימא דרבא הדר ביה

משיעלהעליוקצף.והקשההרש"ש עלשיטתרש"י,האבבבאמציעא )צב(:

ואמר דשאני יין נסך .ותירץ ,דלא ניחא לן למימר דהדר ביה ,כיון דלהדיא

מבוארשישלהסירהחרצניםוהפסולת.ובחזוןאיש )מעשרותד,ה"א(כתב,

השוהייןנסךלמעשר,אלמאהכיקיםליהמסברא.

דגםרש"ימודהדבעינןלהסירהחרצניםוהזגים,אלאדפירשלשון"הקפה".

יא(תוס' ד"ה רבא וכו' ,בסוה"ד ,ויש לומר דתנא דמשנה ראשונה ודמשנה

ה(תוס' ד"ה רבי עקיבא אומר משיקפה ,בסוה"ד ,ויש לומר דשאני התם

אחרונה חד חשיב ליה דמשנה אחרונה נמי התחיל לימשך קובעו למעשר.

דאיכאלמיטעיולמימרפקסדשדהאבלהכאליכאלמיטעימידיוכו'.הקשה

ובהגהות הב"ח )אות ב'( הגיה "דמשנה אחרונה נמי התחיל לימשך קובעו

המהר"ם ,הא פשיטא דהיינו קיפוי דבור ,דאי איתא קיפוי חביות ,הוי ליה

למעשר" הוא חלק מקושיית התוס' .וביאר המהרש"א ,שהגמ' מונה את

למימרעדשיקפה,דדוקאקיפוידבורלאאיצטריךלמיתניעד,משוםדליכא

התנאדמשנהראשונהואחרונהכתנאאחד,משוםשמתחילהסברששםיין

למטעידקודםלכןליכאכללקיפוי.ותירץ,דהכיקמבעיאליהקיפוידבוראו

חלבירידהלבור,ובמסקנאסבר שכברמשהתחיללימשךחלשםיין.ועיין

קיפוידחבית,אבלקיפוידבורלאחשיבכללוליכאלמטעיביהכלל,ולכך

חזוןאיש)יורהדעהסימןנאותז(.

לאשייךנמילמיתניעדשיקפה,דליכאלמטעיבקיפויאחר.ועייןשםתירוץ

יב(גמ' ,אבל החזיר גרגותני לגת אסור .הקשה בחידושי הרשב"א ,הא רב

נוסף .ובתוס' בבבא מציעא )פח (:ד"ה עד שיקפא תירצו ,דאיידי דתנא

הונא אמר לעיל )נה (:דמכיון שהתחיל לימשך הוי יין נסך אף מה שנשאר

משירד לבור ,נקט בכולהו הכי .עוד תירצו ,דנקטו משיקפה לאפוקי ממאן

בגת.וכתב,דדברירבהונאאליבאדמשנהראשונה,אבללדידיהנאסרמה

דאמרבתרהכי,משישלה,ומשישלהאתאלאפוקיתוססבןארבעיםיום.

שבגת גם בלי החזרת הגרגותני .והביא ,דלשיטת הרמב"ן )שם( ,דרב הונא

ו(רש"י ד"ה שמע מינה קיפוי דבור קאמר ,מדקתני ואף על פי שקפה וכו'.

לאאסראפילולמשנהאחרונהאלאמהשנמשךלבור,לכךחידשהכאדעל

העירהרש"ש,אמאילאהוכיחמדעדיףמיניה,דאיקיפוידחביתומקמיהכי

ידיהחזרתהגרגותנינאסר.ולשיטת רש"י)שם(מייריהכאלמשנהאחרונה.

לאנגמר,אםכןאדתניקולטמןהגג,לישמענןרבותאדקולטמןהבור,וכן

והרא"ש)פרקד'סימןג'(כתב ,דרבהונאחדיתבגתפקוקהומלאה,ופתח

נראהשפירשוהתוס'ד"הואףעלפי.

אתהפקקוהייןיצאעםהחרצנים,והשתאאיאפשרלאסוראתהייןשבגת,

ז(רש"יד"המשישלהבחביות,לשוןהשולהדגיםמןהיםוכו'.אבלהרמב"ם

כיון שדין התחיל לימשך לא נאמר אל כשהופרד היין מהפסולת .וכן פסק

)פ"גממעשרהי"ד(כתב,משיניחנובחביותוישלההזגיםוהחרצניםמעלפי

השולחןערוך)יורהדעהסימןקכגסעיףכ(.

החבית,אבלכשהואעלפניהבורכשיגביהנולהעמידובחביתשותהממנו

יג(תוס' ד"ה שמע מינה ניצוק חיבור ,תימה אין הכי נמי דבהדיא אמר רב

עראי.

הונא נצוק וקטפרס חיבור ליין נסך .בחידושי הריטב"א תירץ ,דכיון דשקלו

ח(תוס'ד"הלימאתלתא,בסוה"ד ,דבהאודאיאיןלטעותאםנתירכשנגע

וטרולקמן)עב(:טובא,ולאהוכרחממתניתיןדנצוקחיבור,קשיאלןהכא,

העובדכוכביםבמהשבגתלהתירגםמגעובבורוכו'.הקשהבחידושיהחתם

היאך אפשר לרב הונא לתלות למתניתין בהאי סברא .ובחידושי הרשב"א

ז

מסכת עבודה זרה דף נו  -דף נז
א מרחשוון – ב מרחשוון התשע"א

)עב (.תירץ ,שקושית הגמ' ,דרב הונא כבר אמר ניצוק חיבור ,ומאי אתי

או ברגלו בלא שכשוך מועט .ורש"י בעצמו כתב לקמן )ס (.בד"ה כובא,

לאשמועינן.וכתבהריטב"א,דאיןהלשוןהולםפירושזה.

דשכשוך מועט הוי שכשוך .לכך פירש ,דרבנן מתירים משום שברור שלא

יד(רש"י ד"ה שפחסתו בורו ,ושנתמלא הבור עד שהגיע היין וטפח בשולי

נתכויןלניסוך.

הגרגותני.אבל בפירושהראב"דכתב,שנפלהמידולתוךהבור,וקמשמעלן

ב(גמ' ,מדדו בין ביד בין ברגל ימכר .הקשה בחידושי הריטב"א ,למשנה

רבהונאדאףדאיןעלהייןשבגתתורתיין,מכלמקוםנאסרעלידיתערובת

אחרונה דקתני לעיל )נה (:דאין דורכין עם הגוי בגת ,הא מחשבתו ניכרת

משהונסך.

מתוךמעשיושאינורוצהבניסוך.ותירץ,דבדריכתענביםשמלאכתונמשכת

טו(תוס' ד"ה מהו לדרוך עם העובד כוכבים בגת ,יש לדקדק מדלא שאלו

הרבה חיישינן שמא ניסך ואסור אפילו בהנאה .ובחידושי הרשב"א תירץ,

מהו לדרוך עובד כוכבים עם ישראל משמע שהגת של עובד כוכבים .כתב

דדוקאבייןשלישראלכשכונתומוכחתמתוךמעשיושרי,אבלבייןשלגוי

המהרש"א ,דתוס' סברי דסתם יינם אין בטל בששים ולכך פשיטא דאסור

איכאלמיחששמאמתוךאדיקותומתכויןלנסך.

בשתיה,ועודמשוםשהואיורדלבורשבתוכוייןנסך,פשוטשגםהייןשבגת

ג(גמ',ברגלמותר.כתבבחידושיהריטב"א)נו,(:דשריאףבשתיה.

יאסר מדין ניצוק בר ניצוק .אבל לשיטת רבינו תם )בתוס' ד"ה גרגותני(,

ד(גמ' ,שם .כתב הר"ן )כה :מדפיהרי"ף( ,דרבי נתןלא מיירי דוקא בעוסק

שסתםיינםבטלבששיםאולישריהייןאףבשתיה.ובפירושהראב"דכתב,

במלאכהמדאסרבידאף בעוסקבמלאכה,ומשמעשהעיסוקבמלאכהאינו

דמיירי בגת של ישראל כשידיו של הגוי שמורות ,דניסוך דרגל לא חשיב

סיבהלקולא,ומדבריונשמעגםלרבנן,שברגלאיןחילוקאםעסקבמלאכה

ניסוךכיוןדבזיאלהוטפי.ועייןבחידושיהרשב"א.

אולא.ועוד,דבמגעןהואשחלקוביןמתכויןלאינומתכוין,אבלבסתםיינם

טז(בתוה"ד ,וצריך לומר שעל ידי מעשה שאלו וכו' .ובחידושי הריטב"א

השוואתהמדות.

פירש ,שהינוקא נשאל לענין היתר שתיה .והשיב ,דלמשנה ראשונה אף

ה(גמ',תנאדשריכרבישמעון.הקשהבחידושיהריטב"א,אמאיניידמרבי

בנוגע ביד שרי ,ולמשנה אחרונה בכל גוונא אין דורכים .וסבר כרבי נתן

נתן לרבי שמעון ,הא רבי נתן אמר ברגל מותר ,והיינו מותר אף בשתיה,

לקמן )נז (.דלא חיישינן לניסוך דרגל אף לענין שתיה .ועיין בחידושי

והנידוןשלשמואלגבידריכהברגלכשידיושמורות.ותירץ,דדריכהחמורה

הרשב"א.

ממדידהמשוםדמשכאטובא,לכךהביאההגמ'דברירבישמעוןדאייריעל

יז(גמ',דציירנאלהולידיה,הקשההחזוןאיש)יורהדעהסימןמהאותא'(,

נגיעהבידוכלשכןדריכהברגל.

כינגע,מאיהוי,נהידייןשבגתנאסר,מכלמקוםייןהיוצאמןהישראלאינו

ו(תוס' ד"ה הכי גרסינן וכו' ,בתוה"ד ,דבר תימההוא לומר דחשבינן מגעו

ייןנסך,אלאמתערבאםהייןנסך,וכיוןדקיימאלןכרבישמעוןבןגמליאל

על ידי דבר אחר .כתב הרא"ש )פרק ד' סימן ג( ,דרש"י חשיב מגע עובד

דסתםיינםמותרבהנאהלמוכרוחוץמדמיהייןנסךשבו,אםכןישלהתיר

כוכביםעלידידבראחר,כמומגעעובדכוכביםקטןבגופו.

לדרוךעמו,דאיןכאןמשתכרבאיסוריהנאה.ותירץ,דחיישינןשדורךבשעה

ז(בתוה"ד ,ועוד דאם אינו אוחזה בירידתו לבור וכו' .בחידושי הרשב"א

שידושלהגויבגת,וכשדורךייןהיוצאנאסרבהנאהבמגעהגוי,ומאותויין

תירץ,דכיוןשאיןהחביתניטלתמפניכובדה,אףשנגעעלידהבייןאיןזה

אסורלישראללהשתכר.

קרוי מגע אלא כוחו ,וכוחו שלא בכונה לא גזרו בו חכמים .אבל לוליבא

יח(גמ',ניסוךדרגללאשמיהניסוך.כתבהרמב"ם)פי"אממאכלותאסורות

שהואדבררךכשמזיזבואתהייןמקרימגעו.

הי"א( ,דאין דורכין עם הנכרי בגת אפילו היה כפות .והקשה הלחם משנה

ח(בתוה"ד ,דלא גרס ברישא דלוליבא אלא נגע בחמרא .הקשה הרא"ש

)שם( ,דבגמ' משמע דדורכין .והביא מההגהות מיימוניות דהינוקא טעה.

)פרק ד' סימן ה( ,אמאי הוצרכה הגמ' שעלה לדקל ,ועל כרחך שנגע עם

והקשהעליו,מנאלןדטעה.ועוד,דהריהרמב"םכתב,דמהשאסורלדרוך

הלוליבא ביין .ותירץ ,דאפשר שמי ששאל השאלה בבית המדרש סיפר

עם הגוי הוא משום שמא יגע בידו וינסך ,הרי שהסכים עם דברי הינוקא

המעשהכמושהיה.ועייןר"ן)כו.מדפיהרי"ף(.

שניסוךדרגלאינוניסוך.

ט(בסוה"ד,וכןפסקרבינותםהלכהלמעשהדמגעעובדכוכביםעלידידבר
אחר שלא בכונת מגע מותר בשתיה .כתב הר"ן )דף כו.מדפי הרי"ף( בשם

דףנזע"א

רבינותם,דמגעעובדכוכביםשלאבכונהלאחשיבמגעאלאכוחו.והוסיף

א(רש"י ד"ה אי משכחנא וכו' יין בהנאה במגעו של עובד כוכבים וכו'

בדרך מליצה "וקרא לו שם חדש אשר פי יעקב לא יקוב" ,דהיינו שרש"י

דניסוך לא הוי אסור בהנאה אלא על ידי שכשוך .אבל בחידושי הרמב"ן

קורא לנגיעה זו מגע ,ורבינו תם כוחו .ועיין בחידושי חתם סופר בכונת

לקמן )נט (:כתב ,דלא נתברר אצלו דעת רש"י ,דהיאך אפשר שימדוד בידו

מליצהזו.

ח

מסכת עבודה דף נז
ב מרחשוון התשע"א

י(גמ' ,והא מר הוא דאמר תינוק בן יומו עושה יין נסך .כתב בחידושי

אמאיקאמרעבדיםדומיאוכו'ולאקאמרמהעבדיםמלוולאטבלועושין

הרמב"ן ,דקושיית הגמ' בדרך קל וחומר ,אם תינוק בן יומו עושה יין נסך

ייןנסך,אףבניהשפחותאינםעושיםייןנסך.ותירץ,דאםכןלאאיצטריך

לענין הנאה ,כל שכן מגע גוי שלא בכונה .ולכך אף אחר שרב השיב

למימר"וכן",דבהדיאקתניבכלחדמלוולאטבלו,ולהכיאיצטריךלמימר

שדיניהםשוים,אפשרדמגעגדולשלאבכונהעושהייןנסךותינוקבןיומו

דקאיאדיוקאדמלווטבלושובאינםעושיםייןנסך.

אינועושהכלום,דכיוןשהדברניכרואינומצוילאגזרובו,ועוד,דכיוןדאינו

יז(תוס' ד"ה תרגמה אבני השפחות ,בסוה"ד ,ויש לומר דניחא ליה לשנויי

ראוי לנסך דומה ליין מבושל שלא גזרו בו .ולכך פסק ר"ח כשמואל דאמר

כשיטהראשונה.הקשההמהר"ם,אםכןלמסקנאלאמוכרחשרבושמואל

הלוקח עבדים מן השוק עושין יין נסך ,אף שמלו וטבלו ,עד שישתקע שם

פליגי ,דהא אם הגמ' היתה מתרצת שמלו ולא טבלו מוסב רק על בני

עבודהזרהמפיהם,כיוןדסברדתינוקבןיומואיןעושהייןנסך.

השפחות,לאהוהבעינןלמימרדרבושמואלפליגי,ואילותוס'לקמיהד"ה

יא(תוס' ד"ה תינוק ,בסוה"ד ,יש לומר דסבר דבנגע תינוק ושכשכו איכא

לאפוקי כתבו ,דללישנא שרוקן ומדרסן טהור ,בהכרח דרב ושמואל פליגי.

למגזראטוגדולאבלנפללבורמוכחאמילתאדאניסלאשייךלמיגזרמידי.

ותירץ ,דלהאי לישנא ליכא למימר שמלו ולאטבלו מוסב על רוקן ומדרסן,

הקשה בחידושי החתם סופר ,אי הכי אמאי נפסק בגמ' )עמוד ב( כשמואל

דאםכןהוהליהלתנאלמימרמלואףעלפישלאטבלוטהור.

שמגע תינוק לא אוסר ,ולענין נפילה לבור אסור בשתיה .ותירץ ,דרב סובר

יח(תוס'ד"הלאפוקימדרבדאמרתינוקבןיומו,השתאחזינןדלהאידאמרי

דגם מגע ביין שלנו נאסר משום "בנותיהן" ,ומשום הכי מיחלף קטן בגדול,

להטהורוכו'.אבלהרמב"ן )עמודא'(פליג,וסוברדהלכתאכדברישניהם,

ושמואל סבר דביין שלנו מוסר הגוי נפשו לנסך ,וכמו שכתב הרמב"ן לעיל

כיון דהלכתא כלישנא בתרא דרוקן ומדרסן טמא ,דהא דפסקינן בדברי

)לו,(:ולעניןגזירהזוישלהחמיריותרבגויגדולשבקיבניסוך,מקטןשאינו

סופרים להקל ,היינו כשהדבר שקול ,אבל עדיפא לן הכא לפסוק כמחמיר

מביןבניסוך.

כדי שלא תהיה מחלוקת בין רבלשמואל .ועוד ,דלהאי לישנא תיבת "וכן"

יב(גמ' ,הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים .כתב בפירוש הראב"ד ,דאפילו

מוסבת על דין רוקן ומדרסן המוזכר בברייתא בפירוש .אבל ללישנא קמא,

לקחו מישראל ,ו"מן הגוים" לאו דוקא .אבל בחידושי הרשב"א כתב ,דאם

"וכן" מתפרש בדוחק על הדיוק מהברייתא .הלכך לא פליגי רב ושמואל,

קנהמישראלישלהסתפקאוליבןשפחתושלישראלהוא.

אלאשמואלמודהשתינוקבןיומועושהייןנסך,ורבמודהשצריךלהמתין

יג(גמ',יינןגדולים עושיןייןנסךקטניםאיןעושים ייןנסך.כתבבחידושי

שניםעשרחודשאחרמילתוטבילתהעבד,והכיהלכתא.

הריטב"א,דהיינומגעםבייןשלנו,דיֵינםשלגויםלעולםאסורבהנאה.

יט(בא"ד,הנהיסדוהתוס'דאיקימאלןכשמואלורבייהושעבןלוי,ממילא

יד(גמ',קתנימיהתגדוליםאיןקטניםלא.הקשהבחידושיהגרע"א,אתוס'

מוכחדקימאלןדתינוקאינועושהייןנסך.והקשהבחידושיהגרע"א דלפי

)בעמודב'(ד"הלאפוקיוכו' .היאךפרכינןארב,האישלומרדתינוקשלא

מה שהבאנו דבריו לעיל אות יד אינו מוכח ,דהא בעינן למימר ,דהא

בכונת ניסוך תליא בפלוגתת רבנן ורבי שמעון לקמן )סד (:אם נגיעה בלי

דאמרינן לשמואל ולאפוקי מרב ,היינו לענין מאי דרב סבר דאפילו לרבי

כונהאוסרתבשתיה,ואםכןישלומרשהברייתאכרבישמעוןורבכחכמים.

שמעון קטן אסור ,דגרע מנפל .ולשמואל מוכח מברייתא דקטנים ,דלרבי

ותירץדאיןכאןקושיאכלל,דהארבעצמופסקנמיכרבישמעון,הרידסבר

שמעון דמתיר בנפל הוא הדין בקטן ,דסבר לקושטא דמלתא כקושי' תוס'

דאףלרבישמעוןאסורדסביראליהדנפלקיליותר,כיוןדמוכחדהואאנוס,

ד"התינוק.אבלמכלמקוםישלומרדלמאידקיימאלןכתנאקמאדנפלהכי

כמושאמרוהתוס'ד"התינוק כו',ואםכןשפירפריךמברייתא.ועייןלקמן

נמי בקטן ,וסבירא ליה נמי לשמואל לדינא דקטן עושה יין נסך ,אלא

אותיט.

דפלוגתייהו דרב ושמואל אליבא דרבי שמעון .ואי נימא דלישנא "לאפוקי

טו(גמ',תרגמהאבנישפחות.כתבהמאירי,דישסובריםדדוקאאםנימולו,

מדרב"לאמשמעהכי,אלאדמשמעדפליגלדינאעםרב,היאגופאתקשי

אבל אם לא נימולו גזרו על יינם .אמנם כתב ,שבתוספתא )פרק ד אות ג(

מנא לה לגמ' דפליגי מהיפוך להיפוך ,דרב סבר דאפילו לרבי שמעון קטן

מבואר ,שבני השפחות שלא טבלו ,בין מולין בין ערלים יינם מותר .ועיין

אסור דגרע מנפל ,ושמואל סבר דאפילו לתנא קמא קטן שרי דקטן עדיף

כסףמשנה)פי"אממאכלותאסורותה"ו(.

דלאוברניסוךהוא,דלמאשמואלסברדקטןדמילנפלומוקילברייתאכרבי
שמעון.ונשארבצריךעיוןגדול.

דףנזע"ב

כ(בא"ד ,ועודפירשורשב"םוהריב"ןבשםרש"ישכתובבתשובתהגאונים

טז(תוס' ד"ה הא קא משמע לן וכו' ,נראה דהכי הוה מצי למימר האי וכן

כיבזמןהזהאיןאיסורהנאהבמגעעובדכוכביםביין.אמנםהראבי"ה)סימן

כשארוכןדעלמאוכו'.הקשההמהרש"א,האאףלשיטתרבאיכאלאקשויי

אלף ע"א( כתב ,דאפילו קיימא לן כשמואל ,אין להקל בגוים ולהתיר יינם

ט
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בשתיה,שהרייודעיםקצתבטיבעבודהזרהיותרמקטנים.

אוסרת.ופירשהחזוןאיש )יורהדעהסימןמחאותז(,שהייןנאסרבמציצה

כא(בא"ד ,שם .כתב הרמ"א )יורה דעה סימן קכד סעיף כד( ,דבזמן הזה

עלידיכוחושלהגוי.ובכסףמשנהרצהלדחוקכןנמיברש"י.

האומות לאו עובדי עבודת כוכבים הם וכל מגען מיקרי שלא בכונה ,ולכך

ד(גמ' ,או שטעם מן הכוס והחזירולחבית .כתב הרא"ש )פרק ה' סימן כו(,

אם נגע ביין על ידי דבר אחר ,אף על פי שיודע שהוא יין וכוון לגעת בו,

דלכאורה יש להוכיח מהכא ,שניצוק אינו חיבור ,דאי הווי חיבור אין צורך

מותראפילובשתיה,דמיקרימגעעלידידבראחרשלאבכונה,וכןאםנגע

שתחזורהטיפהלחביתדהאבמציצתהגויהויניצוק.ובמסקנתדבריוכתב,

אפילובידובלאכונהאושלאידעשהואיין,שרי.ובט"ז )שםס"קלא(כתב

דאיכא למימר דמיירי בגוי שטעם מן הכוס שאין נצוק לאסור ,אבל ברישא

לאסורנגיעהבידובכוונתמגעביין,אףשהואטרודבמלאכתו,ולאמתכוין

כשמצץבמינקתאיןצורךשיחזירלחבית,אלאכשמצץנאסרמשוםניצוק.

לנסך.ועייןבדבריושהאריך.

ועייןבר"ן)כזע"אמדפיהרי"ף(.

כב(גמ' ,שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים .כתב הר"ן )כו :מדפי הרי"ף(,

ה(גמ' ,זה היה מעשה ואסרוהו .הרמב"ן לעיל )נז (:הביא שהרי"ף סובר

דהיינו אפילו למשקל דמי ההוא חמרא דשכשך ביה ,וטעמי משום דקסבר

שברייתא זו פליגא אברייתא לעיל )כז (.מדדו ביד ימכר ורבי נתן אוסר,

דמגעכיהאיגוונאשלאבכונתניסוךהוא,וסביראליהכרבנן לעיל )עמוד

ופוסק כברייתא דידן ,והוכיח דבריו מהא דדחתה הגמ' דברי רבא מהאי

א'(,דפליגיעליהדרבינתןדאמרימדדוביןבידביןברגלימכר.

ברייתא ,ואי הלכה כחכמים הוי רבא מצי לשינויי דסבר כחכמים .אבל

כג(רש"יד"האיפליגעליה,ולאהיואצלובעירלהתוכחעמו.אבלבחידושי

הרמב"ן עצמו סבר ,לחלק בין מגע גוי כדי למדוד וכדומה ,שאין לחוש

הריטב"אכתב,דמלישנאדגמ'שיצאושופרותשלרבאלהתיר,ושופרותשל

לניסוך דמוכחא מילתא דלא הוי לניסוך ,לגוונא שנוגע ללא תועלת שיש

רבהונאברחיננאורבהונאברנחמןלאסור,משמעדאינהונמיהיובעיר,

לחוששמאניסך,ובאגרדמיםהייןשלוודרךהגוילנסךקודםשתייתו,הלכך

ואףעלפיכןחלקועלרבא.

במדדובידיתכןשגםהתנאשלאגרדמיםיודהלהתירא,וגונאדרבאדומה

כד(גמ',נפקישיפורידרבאושרוונפקישיפוריוכו'ואסרי.כתבוהתוס'לעיל

יותרלאגרדמיםולאלמדידה.

אחרשכבר
)ז (.ד"ההנשאל,דהיהמותרלרבהונאורבהונאלהורותבדברַ ,

ו(רש"יד"החרם,משוגעובעלמריבותוממהרלעשותשלאבכונה.וביעב"ץ

הורה רבא ,דבהאי גונא לא נאמר הדין "דחכם שאסר אין חברו רשאי

כתב,שהואליסטים,וכמובנדרים)כז(:נודריםלהרגיםלחרמיםוכו'.דהיינו,

להתיר",דרבאהורהלהיתר,וחכםשהתיררשאיחברולאסור.

שנגעבחביתוסברשישבהשמןונודעשישבהיין.
ז(גמ' ,תיובתא דרבא תיובתא .כתב הרמב"ם )פט"ז ממאכלות אסורות

דףנחע"א

הכ"ח(,דאםעירהייןנסךלתוךבוריין,ראשוןראשוןבטל.והקשההראב"ד

א(תוס'ד"האיקלערבהונאוכו',בתוה"ד,ועודדהויליהלמימראפילוהכי

)שם(,דבברייתאשלאגרדמיםמבוארדאפילוטיפתייןנסךשנפלהלחבית

על לגביה כלומר דחק ונכנס ועוד קשיא וכו' .הרש"ש תירץ על ב' קושיות

של היתר אוסרת את החבית] .ולשיטתו )בפי"ב ממאכלות אסורות הט"ו(

אלו ,דרבא לא בעי למימר בפירוש לשמשו שינעל את הדלתות בפני רב

שפירש את הברייתא שהאיסור מצד תערובת .ודלא כרש"י ד"ה שקדח

הונא בר רב נחמן ,כדי שלא לפגוע בתלמיד חכם ,לכך אמר שמעיין בדבר

שפירשמשוםמגעהנכרי[.ועייןחזוןאיש)יורהדעהסימןמחאותו'(.

הלכה ,אך השמש לא הבין כונתו וכשראה שרב הונא מגיע ,פתח לכבודו,
וכךנכנסבלידוחק.

דףנחע"ב

ב(גמ' ,אימר דאמרי אנא וכו' .כתב הרמב"ן ,דלגירסת התוס' ד"ה איקלע,

ח(תוס' ד"ה אלא ודאי חמרא הוא ונסכיה ,בתוה"ד ,ועוד אדרבא בכי היא

דרב נחמן אמר כן ,צריך לומר ,דסלקא דעתין שכשגוי משכשכך ידיו ביין

גוונאעלידיהרקההיומנסכיםשהיומעריןייןלספלים.וכתב הרא"ש )פרק

ישראל,יהיהדינוכייןנסךלאסורבהנאה,כיודאיכונתהגוילעבודהזרה,

ד'סימןיג(ליישבשיטתרש"י,דהיינודוקאכשעושהכךבפניהעבודהזרה,

קמשמעלןרבנחמןדאוסרדמיעצמוולאתערובתו.

אבל שלא בפניה הדרך הוא לשכשך .ובחידושי הרשב"א כתב ,דדוקא

ג(רש"י ד"ה שקדח במינקת ,שנקב את מגופת החבית במינקת והעלה את

כששמענו דמכוין לניסוך הוי ניסוך ,אבל בסתמא לא חיישינן ,ומה שאסרו

היין וכו' .משמע שהיין נאסר רק כשיגע בפי הגוי .אבל הרמב"ם )פי"ב

מגעןוכחןאינואלאגזירהבעלמא,ולאגזרואלאבשתיה.

ממאכלות אסורות הט"ו( כתב ,גוי שמצץ היין מן החבית במינקת אסר כל

ט(גמ' ,והא קא חזי .הקשה בחידושי הריטב"א ,היאך סלקא דעתין דאיירי

היין שבה ,שכשיפסוק יחזור היין שעלה במינקת במציצתו ויפול לחבית

ביום,וכיאפשרשיבואלפניהםולאיבחינושהואגוי.ותירץ,דשמאבמקום

ויאסור הכל .וכתב הכסף משנה )שם( ,דמשמע מלשונו שעצם המציצה

אפל הוה או סמוך ללילה .ועוד כתב ,דלשיטת רבינו תם שאדם שאומר

י
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ישראל אני נאמן ,איכא למימר שאמר שהוא ישראל ובסוף איגלאי מילתא

דףנטע"א

שהואגוי,אבלכתב,דאיןלפרשכןמדלאאדכרוהבגמ'.

א(תוס' ד"ה דאמר ר' יוחנן וכו' ,הכא משמע שהיה רבו וכו' .תוס' בסוכה

י(רש"י ד"ה והא קא נגע בנטלא ,סלקא דעתך ,שהיה שואב היין מהחבית

)יא(:ד"הדבריתרצו,דהיותרירבישמעוןבןיהוצדק,האחדהיהתנאוהיה

וכו' .כתב הט"ז )יורה דעה סימן קכד אות כב( ,דהוכרח לפרש כן על פי

רבושלרבייוחנן,והשניהיהאמוראונחשבתלמידאףלגבירישלקיש.

שיטת שו"ת הריב"ש )סימן שי( שכתב ,דנגיעה על ידי דבר אחר היינו

ב(גמ' ,הא דיחיד נאסרין .כתב בחידושי הריטב"א ,דמיירי דוקא כשהיו

כשהגוימביאדבראחרשיגעביין,אבלאםהדברנגעבייןמתחילה,והגוי

המים של המשתחווה ,כיון דהמשתחוה למים השייכים לחבירו ,אינם

החזיקבאותודבראינונאסר אפילובשתיה,ולכןהוצרךרש"ילפרששלא

נאסריןאףדהוושליחיד,דאיןבכוחולאסורשלחבירו.

היהייןבנטלא,והגוישאבייןמהחביתמהנטלא,ונגעבייןשבחביתעלידי

ג(גמ' ,לא צריכא דטפחינהו בידיה .הקשה התוס' רי"ד ,דאי מיירי כשטפח

הנטלא.

ותלש את המים בידיו ,גם מים של רבים היו נאסרים ,דהא זכה בהם

יא(תוס' ד"ה כדכתיב וכו' ,ואף על גב דכתיב אל יחסר המזג ההיא מזיגה

כשתפסם בידיו ונעשו מים של יחיד .ותירץ ,שלא נתכוין לזכות בהם ,ומה

בייןעצמואבלמסיכההואתיקוןמיםביין.ביארהרש"ש,דמזיגההמוזכרת

דשליחידנאסרים,היינומפנישישבהםתפיסתידיאדם.

בקראהיינועירובייןרךבייןקשהשמשביחהיין.והקשה,מתוס'בסנהדרין

ד(גמ',שם.כתב בפירושהראב"ד,דישמפרשיםשאםטיפחבמיםוהתיזם

)יד(:ד"האליחסרשפירשושם,ששיעורמזיגההאמורבפסוקהואשלישיין

כלפימעלהוהשתחוהלהן,שהםתלושיםבידיאדם,ואףעשהבהםמעשה

וב'שלישימים,והיינומזיגתייןבמים.

לשם עבודה זרה ,כיון שהם של רבים אין יכול לאוסרם ,לפי שכח דרבים

יב(גמ' ,אסור משום לך לך אמרין נזירא .כתב בחידושי הרמב"ן ,דמשום

עדיף,ואםהיודיחידביןשהיו שלוביןשהיומשלאחר,היהיכוללאוסרן

כוחו אין לאסור ,דהא המשליך חפץ לתוך היין הוי זריקה שאינה אוסרת,

אפילועלידימעשהואפילולהדיוט,ועייןשםפירושנוסף.

ומשוםנצוקאיןאיסורדהגוילאנגעבניצוק,ולאהוימגעועלידידבראחר

ה(גמ',משוםשאינםבניתורה .הקשההערוךלנרביבמות)מו,(.אמאירבי

היינו זרם הניצוק כיון דנגיעה בלח אינה נגיעה ,ודין ניצוק היינו מדין

יוחנןלאביארטעמואלאבתורמוסיןולאבדיןבניהםויינם.ועוד,כיצדיתכן

תערובת,והכאלאשייךתערובתמאחרשהמיםשנמצאיםאצלהגויאינם

שרביחייאבראבאראהמעשיהםהרעיםולאמיחה,עדשאמרלורבייוחנן

אסורים,ועודדניצוקדייןומיםאינםחיבור.

להכריז על איסורם .וכתב דאולי יש לומר דבאמת בכל הני מדינא ליכא

יג(גמ' ,שם .כתב בחידושי הרמב"ן ,דרבנן חשו שהגוי יהיה רגיל אצל

איסורא,דמשוםגרשלאטבללכאורהליכא,דהאאמרינן)שם("מילאטבל

הישראל ויגע ביינו .ובחידושי הריטב"א כתב ,דאיכא למיחש שמא יבא

לקריו",ומשוםדמזגחמראליכא,דממהשאמרדאיכא"לכרמאלאתקרב"

להשקותוייןבכוונה,והישראללאיתןלבולהרגישבאיסור.

ולאאמרבקיצורדאסורמשוםכחו,נראהדלאאייריבגוונאשהגביההכלי

יד(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פי"ג ממאכלות אסורות הי"ג( דשרי בדיעבד.

ויצק לתוך כלי ישראל ,אלא כלשון מזיגה בכל מקום ,דהיינו שהנכרי שפך

וביאר הרמב"ן ,דראייתו מגמ' דלקמן )נט (.דאסרה הולכת גוי ענבים לגת,

מיםכשיעורמזיגהלתוךהיין,ובהאמןהדיןליכאאיסורא,אלאדאסרלהם

משום"לךלך",ומבוארשםדבדיעבדשרי.והרמב"ןפליגעליה,עייןשם.

מאחר שאינם בני תורה ,שיזהרו שלא יקרב הנכרי ליין כלל .ומהאי טעמא

טו(גמ' ,רב ירמיה איקלע לסבתא .כתב היעב"ץ ,דיתכן דשם המקום היה

אתינמישפירמהשרביחייאבראבאלאמיחהבהם.

"סבתא"עלשםסבתהבנושלכושבןחם המוזכר)בבראשיתפרקי'פסוק

ו(גמ' ,תורמוסא .כתב רש"י בביצה )כה (:ד"ה תורמוס ,שהוא מין קטנית,

ז'(.

והואמרמאדעדששולקיןאותושבעפעמיםונעשהמתוקוטוב.

טז(גמ' ,חזא חמרא דמזגי עובד כוכבים ואישתי ישראל מיניה ואסר להו.

ז(גמ' ,כל שאינו עולה לשולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום

כתב הירושלמי )פרק ד הלכה יא( בשם רב ירמיה ,דאין יין נאסר על ידי

בישוליעובדיכוכבים.כתבהתורתחיים,דמהאילישנאמוכח,דדוקאדברים

מזיגת גוי אלא בחמין ,אבל בצונן מותר .אבל רבי ירמיה גופיה לא שתה

שמלפתים אתהפת נאסרו משום בישולי עובדי כוכבים,אך דברים שאינם

אפילו בצונן .וביאר בחידושי הרמב"ן ,דלא אסרו בצונן ,כיון שאין כן דרך

מלפתים מותרים .ולכך נהגו העולם היתר בתבשיל מרקחת של גוים ,אף

מזיגהולאגזרובדלאשכיח.והוסיף,דלדידןאיןלסמוךאהאיהיתרא,כיון

שעולהעלשולחןשלמלכים.

דלא הזכר בגמ' דידן ,ועוד ,דבזמנינו מוזגים בצונן .והש"ך )יורה דעה סימן

ח(תוס'ד"המהווכו' ,רשב"םפירשוכו'.וכןכתבבפירושהראב"ד.והקשה

קכה ס"ק יא( כתב ,שבארצות אלו שאין דרך למזוג יין הנתון בכוס ,אין

בחידושי הרמב"ן ,מדוע לא הזכירה להדיא שהקושיא היא ,עובד כוכבים

לאסורעלידימזיגתגוי,עדשיוודעשכונתוהיתהלמזיגה.

מהו שיוליך ענבים לגת בדורדין ,דהיינו בקופות מזופתות ,שהרי בסלים

יא

מסכת עבודה זרה דף נט
ד מרחשוון התשע"א

מנוקבים ליכא איסור לדעת הרשב"ם והראב"ד ,מפני שאין היין הנסחט

ולכךמייתילברייתאדפליגיבגונאשנסךשלאבפניעבודהזרה,והואהדין

מהענביםמתאסףבהם.

דפליגיבמגעגויבייןדידן,דהריהגזירהדסתםמגעםתלייהבדיןניסוך,שכל
שניסוך אוסר בהנאה ,החמירו לאסור גם מגען בהנאה ,ולכך יליף רב אשי

דףנטע"ב

דלכוליעלמאשריליטולדמים,דלתנאקמאנוטלדמינזקו,ולרבייהודהבן

ט(גמ' ,אמר רב אשי האי עובד כוכבים דנסכיה לחמרא דישראל בכונה.

בבא היין מותר בהנאה ויכול למכרו .ועיין עוד  מה שכתב  בחידושי

הרא"ש )סימן יא( לא גרס "בכונה" .וכתב בחידושי הרשב"א ,יש אומרים,

הרשב"א.

דמייריבכונתהיזק,שידעשייןשלישראלהוא.וישאומרים,דאייריבכונת

יג(גמ' ,כל דלהדי ברזא .כתב בחידושי הריטב"א בשם הרא"ה ,דבברזא

מגעדללאכונתמגעאיןנאסרהייןבהנאה.וכתבבחידושיהגרע"א,בביאור

ישנם ב' חלקים ,הברזא עצמה היא קנה חלול שתוחבים בנקב החבית,

הדעההשניה,דגםאםהגויאינוחייבבהיזק,מכלמקוםשריליטולאתדמי

ובקצה הקנה סותמים על ידי בגד .וכאן נשמט העץ הסותם בקצה הברז

הנזק,כיוןשנותןאתהמעותבתורתפיצויעלההיזקשגרם.

וכשהגוירצהלסתוםפיהברזאנגעביין,ולכךרקהייןשבתוךהקנהנאסר.

י(גמ',אמררבאשימנאאמינאלה.כתבהרמב"ן,דישלגרוסכתנאי,והיינו

יד(גמ' ,שם .כתב בחידושי הריטב"א בשם הרא"ה ,דרב פפא שרי את יין

קושיאעלדברירבאשישדבריותלוייםבמחלוקת,דלתנאקמאאסורליטול

החבית רק כשהברזא נוטה באלכסון כלפי מטה ,אבל צנור העומד ביושר

דמיואפילומאותוגוי,ולרבייהודהבןבבאשריליטול.

אסוראףלדעתרבפפא.

יא(גמ' ,לא כל הימנך שתאסור ייני לאונסי .בחולין )מא (.מבואר ,דהיינו

טו(רש"י ד"ה כל דלהדי ברזא חמרא אסיר ,קילוח הסמוך לנקב אסור

משום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,ותנא קמא סבר דאדם אוסר דבר

בשתיה ולא בהנאה .ביאר בחידושי הריטב"א ,דדעת רש"י ,ששכשוך אינו

שאינו שלו על ידי מעשה .וכתב הרא"ה ,דפליגי אפילו כשנגע הגוי ביין,

תנאי לאיסור הנאה ,ועיקר הטעם שהיין לא נאסר בהנאה ,מפני שהגוי

ומודיםלתנאקמאשהייןאסורבהנאה,אלאדפליגיאםנאסרמדאורייתא

נתכוין להציל ולא נגע בכונת ניסוך ,אלא שאם היה מקום בנקב לשכשך,

אומדרבנן.

היה לנו לחוש שמא בשעה שנתן ידו על הנקב שכשך ביין ,ואותו שכשוך

יב(רש"יד"הלאכלהימנךוכו',ואףעלגבדלאסביראלןכוותייהולהתירו

אינו לצורך הצלה ,ומשום הכי בכוחו לאסור את היין בהנאה ,ומשום הכי

למכור וכו' .הקשה בחידושי הרמב"ן ,וכי לא מסתבר לומר ,דלתנא קמא,

הוזקק רש"י לפרש שלא היה מקום לשכשך ,וכל נגיעת הגוי היתה רק כפי

מאחר שהיין אסור בהנאה ,אסור ליטול דמים עבורו אפילו מהגוי שניסכו.

הנצרך עבור ההצלה ,ולא נאסר היין בהנאה .וברמב"ם )פי"ב ממאכלות

ופירש,דהגמ'הבינהמסבראשגויהמנסךייןישראלחשיבמזיק,ושריליטול

אסורות ה"י( כתב ,דהשאר מותר אף בשתיה .וכתב הכסף משנה )שם(,
דהחלק

דמיהייןממנו,אלאדרבאשיחיפשראיהשמגעגויבייןדידןאוסרבהנאה,

יב

האסור

אסור

אף

בהנאה.

