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דף ב' ע"א
לפני אידיהן של גוים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהם ,להשאילן
ולשאול מהן להלוותן וללוות מהן לפורען ולפרוע מהן .פירש"י 'וכולהו
משום דאזיל ומודה לע"ז ביום אידו' ,וכתבו תוס' 'מתוך לשונו משמע שר"ל
אף ממקח וממכר' ,וראיית תוס' שכך היא שיטת רש"י כתב הרא"ש ממ"ש
רש"י לקמן דף ו' שמודה לע"ז על מה שהרויח ע"י המו"מ ,וא"כ משמע
שאסור בין למכור ובין לקנות בין בהמה ובין ד"א ,שבכולם יש מקום להרויח
ויש לחשוש שיודה לע"ז.
והנה בגמ' לקמן דף ו' מבע"ל אי אסור לשאת ולתת משום הרווחה ]ופירש"י
דרווח ואזיל ומודה לע"ז[ ,או משום לפנ"ע שמכשילו במה שיוכל להקריב
קרבן לע"ז ,וקאמר בגמ' נפ"מ באית ליה בהמה אחרינא ,שיש הרווחה ואין
לפני עור ,והקשו תוס' לשיטת רש"י שהרווחה היינו שמא יודה לע"ז על מה
שהרויח ,אמאי לא קאמר גם נפ"מ במידי דלאו בר הקרבה שהודאה יש ולפנ"ע
אין ,ותירצו הראשונים דרבותא קמ"ל שאפי' בהמה שראויה לקרבן מותר
למכור לו כשיש לו אחרת.
אמנם רש"י לקמן דף י"ב במשנה פירש שמותר לקנות מהם דבר המתקיים כיון
שסתם מוכר עצב הוא] ,וכתבו תוס' שם ד"ה עיר שחזר בו ממ"ש כאן שכל
מו"מ אסור[ ,ורק דבר המתקיים אסור למכור להם גזירה שמא ימכור להם
בהמה ,או משום שמא ילך ויודה ,ועי' רע"א שהקשה על הטעם הראשון שהרי
לעיל אמר דלטעמא דלפנ"ע באית ליה בהמה אחרינא ליכא איסור ,והרי יותר
מסתבר לגזור איסור על מכירת בהמה אפילו בדאית ליה גזירה משום לית ליה,
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מאשר לגזור על מכירת דבר אחר גזירה שמא ימכור לו בהמה ,והרי אפילו
בבהמה עצמה לא גזרו ,וכן הקשה חזו"א.
ומה שאסור לקנות מהגוי לטעמא דלפני עור ,פי' תוס' לקמן דף ו' משום שעי"ז
יהיה לו מעות לקנות קרבן לע"ז ,ורבינו יונה כתב שדרך להקריב מעות לע"ז.
ותוס' פירשו שהרווחה דלקמן היא שיוכל להקריב קרבן מן המובחר לע"ז,
והאיסור בזה כתב תוס' שאנץ שעי"ז יודה לע"ז שהזמינה לו קרבן מובחר,
וכעי"ז בתוס' רבינו אלחנן ,אמנם בריטב"א משמע שיש איסור במה שגורם לו
להקריב בריוח .ויש להבין שהרי בגמ' לקמן דף ו' מבואר בצריכותא 'דאי תנא
לשאת ולתת עמהן משום דקמרווח להו ואזיל ומודה' ,מבואר טעמא דהודאה,
אמנם עי' בריטב"א שם שהביא מרש"י של"ג לה.
ור"ת מפרש שמ"ש אסור לשאת ולתת עמהם ,היינו דוקא במידי דתקרובת
שאסור למכור להם ,אבל לקנות שרי בין ללישנא דאזיל ומודה בין ללישנא
דלפני עור ,ומ"ש 'לשאת ולתת' הכוונה לשאת מהן המעות ולתת להם מידי
דתקרובת חליפי המעות ,ובזה בלבד הספק בגמרא לקמן ,אם משום הרווחה
היינו שיהיה לו קרבן מובחר ,או משום לפני עור אם אין לו בהמה אחרת ,אבל
בלקנות מהם אין כלל איסור ,ואם משום שמזמן לו מעות ,הרבה מעות מצויות
להם לאותו דבר.
ומ"ש תוס' שהרבה מעות מצויות להם ,משמע שלולי זה היה אסור ,ניחא
לשיטתם שהמעות עצמם הם התקרובת ,אמנם במ"ש רש"י שאסור לקנות מהם
משום שעי"ז מזמין לו מעות לקנות קרבן ,מצינו דעות בראשונים שאין בזה
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משום לפנ"ע ]עי' ראב"ד ותוס' ר"א[ משום דהוי לפני דלפני וכ"כ בחינוך
מצוה רל"ב.
ואע"פ שכאן אין מדובר בשני אנשים ככל לפני דלפני ,עי' קה"י סי' ב' דיסוד
לפני דלפני הוא משום דהוי כגורם דגורם ולכן אין נפ"מ אם נותן לאדם אחד
שנותן לחבירו או שנותן לו מעות שיקנה קרבן ,ועי' חזו"א ס"ב כ"ה שגדר
הלפני דלפני שאין המכשול מזומן ,ולכן בין בשני אנשים ובין בשני גורמים
חשיב לפני דלפני.
ולכאורה כל הנידון בגמרא לקמן אם טעמא משום הרווחה או משום לפנ"ע
הוא רק באיסור משא ומתן ,אבל איסור לשאול וללוות ולפרוע ודאי שהוא
משום אזיל ומודה] ,ומחלוקת אביי ורבא אם לשאול מהם אסור גזירה משום
להשאיל ,או שבו ג"כ שייך הודאה[.
לפני אידיהן של עו"כ אסור לשאת ולתת עמהם ,ופירש"י משום דאזיל
ומודה לע"ז ביום אידו ,והאיסור בזה כתב רש"י לקמן דף ו' משום לא ישמע
על פיך ,ומבואר ברש"י לקמן דף י"ב ,שזה איסור מדרבנן ,וכ"ה בר"ן שם.
]אבל הר"ן עצמו משמע שסובר שאסור מהתורה[ ,וכ"מ בריטב"א דף ו'.
אמנם החינוך במצוה פ"ו כתב בשם יש מפרשים שעיקר הלאו ]של ושם
אלהים אחרים לא תזכירו[ ,הוא בעוסק עם הגוי ביום אידו שעובר על לא
תזכירו ,כלומר שלא יזכירום אחרים על דרך הזכרה האסורה להם ,דהיינו על
דעת לעבדם שהוא אסור להם ג"כ מה"ת ,שב"נ מוזהרים על ע"ז.
מבואר בדבריו שלי"מ הוא איסור תורה ,וכן מבואר שאזיל ומודה אסור לב"נ
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מה"ת ,והביאור בזה דבהודאה זו הוי כאומר לע"ז אלי אתה שמקבלו כאלוה,
וה"ה כשמודה לו שהצלחותיו באו ממנו הרי מאמינו באלוה.
וכעי"ז הלשון ברא"ה שזה עיקר הלאו שגורם לאחרים הזכרה האסורה להם,
והיינו על דעת לעבדם] ,והעבודה היא מ"ש קודם ,שמודה לע"ז שלו שסבור
שהצליחה אותו[.
והנה בגמ' מבואר דלטעמא דאזיל ומודה אינו עובר משום לפנ"ע ,ויש להבין
למה אינו עובר והרי גורם לגוי להודות לאליל ,וכתב הב"ח בסי' קמ"ח משום
שאין בהודאה זו ע"ז ממש אלא הוי כגיפוף ונישוק] ,ודלא כי"מ שהביא
החינוך[ .אמנם הט"ז שם כתב דהגוי נחשב כעובד ע"ז ממש דהו"ל כאומר
לע"ז 'אלי אתה' ,ומה שאין הישראל עובר משום לפנ"ע הוא משום שיכול
הגוי לעשות את העבירה הזו בלעדיו ,עי' מנ"ח שתמה על הסברא ,אמנם עיקר
הדברים נאמרו בפי' הרא"ה דהוי כאית ליה בהמה אחרת ,שאע"פ שמקריב את
זו ,ואפי' מקריב את שניהם ,אינו עובר בלפנ"ע.
ובמה דס"ל לרא"ה שאין לפנ"ע במה שגורם לו להקריב שתי קרבנות ,וכן
במה שגורם לו להודות לע"ז כיון דבלא"ה יכול להודות ,אע"פ שכעת יודה
יותר ,יש לבאר דהוי כתוספת שיעורים שאין בזה עבירה נוספת ,וכמ"ש
הרמב"ם פי"ב ממאכ"א שאין על אכילה גדולה יותר מחיוב כרת אחד ,אא"כ
התרו בו באמצע ,וכן מוכח מהא דסגי בקרבן אחד על כל מה שעבר בהעלם
אחד.
ובמ"ש הב"ח שאין לפנ"ע כיון שאין הישראל חייב מיתה על הודאה לע"ז
אע"פ שיש לו איסור דרבנן ,משמע שבגוי גם איסור דרבנן אין ,שאל"כ הרי
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יש דעות שלהכשיל באיסור דרבנן יש לפנ"ע דאו' ,ובפשטות אין בגוי כלל
איסורים דרבנן ,ואולי גם לא שייך בהם ,עי' קונטרס דברי סופרים סי' א'
לגרא"ו.
והנה בשאלה אם עובר על לפנ"ע שאז הוא איסור תורה ,או משום אזיל ומודה
שלרש"י הוא דרבנן ,נמצא לפנ"ע חמור יותר ,אמנם עי' מנ"ח שאדרבא אזיל
ומודה חמור יותר כיון שהוא דין בע"ז והוי אביזריהו דע"ז דיהרג ואל יעבור,
ואפי' באביזריהו דרבנן הרי יש דעות שיהרג ואל יעבור ,עי' בשו"ע סי' ק"נ
גבי פרצופות המקלחות מים ]כשנראה כמנשק לע"ז[ שלר"ן יעבור ולרשב"א
יהרג ואל יעבור ,עי' בביאור הגר"א ]ועי"ש במקור מים חיים שהוכיח
כרשב"א ממעשה דחנה ושבעת בניה ,ודחי דהתם להעבירו נתכוין[ .ולכאורה
לדעת תוס' שמשום איבה שרי ,משמע שעל אביזריהו דרבנן אי"צ למסור
נפשו.
ובעיקר השאלה אם במודה לע"ז יש חיוב מיתה ,עי' חזו"א סי' ס"ב ס"ק ט"ו
שהביא תי' הט"ז שיכול בלעדיו להודות ,והקשה אה"נ יכול אבל הרי לא היה
מודה בלעדיו והוי כיש לו בהמה ואין בדעתו להקריבה.
ועל מ"ש הש"ך בנקה"כ שבהודאה לע"ז אין כאן קבלה באלוה ,הקשה
החזו"א שבדר"כ בתוך ההודאה אומר גם 'אלי אתה' ,ועי"ש שדן שדוקא
באומר אלי אתה בלשון שמקבלו כעת הוי במיתה ,ולא במספר שע"ז פלונית
היא אלהיו ,וגם בנשבע הוי בלאו ולא במיתה ,אפי' אם אמר שנשבע באלהיו.
עוד דן החזו"א ס"ק כ' שלומר 'אל אתה' היינו שמייחס לו כוחות אולי אי"ז
כאומר אלי אתה] ,וא"כ במודה לעו"כ אף שמייחס לו כוחות אי"ז כאומר אלי
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אתה[ ,ואף שיש כאן מינות יתכן שבמינות של שיתוף אין ב"נ מוזהר.
רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שמיצר הוא לו ,אמרו לו אע"פ
שמיצר הוא עכשיו שמח הוא לאחר זמן ,פירש"י למחר ,היינו ביום אידו
עצמו ,וכ"כ בחדושי הריטב"א ,אמנם מתוס' לקמן דף ו' משמע שלאחר זמן
ממש.
תד"ה אסור נהי דרוב אידיהם מן הקדישים הם ]היינו לזכר אנשים
שנחשבים אצלם כקדושים אבל אינן ע"ז שלהם[ ,מ"מ בכל שבוע יום אחד
יש להם ]היינו יום ראשון שהוא יום חג להם[ ,דלרבי ישמעאל ]שאסור ג'
ימים לפניו וג"י אחריו נמצא[ לעולם אסור ,ואין לומר דהיינו טעמא משום
דגוים שבח"ל לאו עובדי ע"ז אלא מנהג אבותיהם בידם ,דהא אמר
שמואל בגמ' בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד ,משמע הא יום אידם
מיהא אסור] ,וקשה שהרי נוהגים גם ביום ראשון עצמו לשאת ולתת עמהם[.
לכך נראה דשרי משום איבה ,כדאמר בגמ' גבי ר' יהודה נשיאה דשדר
ליה ההוא מינא דינרא קסריינא ביום אידו ,אמר היכי איעביד לא
אישקליה הויא ליה איבה] ,משמע שאם לא היה מוצא עצה היה מקבלו
משום איבה[.
א"נ יש לסמוך אההיא דתנא בירושלמי על מתני' דאסור לשאת ולתת,
תני בד"א בגוי שאינו מכירו אבל בגוי שמכירו מותר מפני שהוא
כמחניף ,ותניא הנכנס לעיר ומצאן שמחים שמח עמהם שאינו אלא
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כמחניף להם] ,יש להבין מה הכונה בזה ,וברמב"ן משמע משום איבה ,אבל
הרי תוס' הקדימו שאין בזה איבה ,ויתכן שאמנם אין איבה אם לא יקנה ממנו
אבל יש תוספת חיבה אם יקנה ממנו ,וגם משום זה התירו ,ומהר"ם כתב שאין
כאן אזיל ומודה כיון שהגוי יודע שלא עשה זאת אלא כדי להחניף לו[.
ור"ת היה מפרש אסור לשאת ולתת עמהם דוקא במידי דתקרובת וכו',
ומביא ראיה מדאיבעיא בגמרא טעמא דלשאת ולתת עמהם אי משום
הרווחה פירוש משום שמרויח ומשתכר ואזיל ומודה לע"ז] ,זה פירוש
רש"י לקמן ,ולכאורה השתרבב לכאן בטעות שהרי תוס' אינם מבארים כך,
ואולי שייך להמשך ,ועי' מהר"ם[ ,או דלמא משום ולפני עור לא תתן
מכשול ,וקאמר נפקא מינה דאית ליה בהמה לדידיה ,ואי מידי דלאו
תקרובת אסור] ,וטעמא משום 'שמרויח ומשתכר ואזיל ומודה לע"ז' וכמ"ש
רש"י[ ,אמאי לא קאמר נפקא מינה למידי דלאו תקרובת דמשום הרווחה
איכא ,אלא וודאי מידי דלאו תקרובת שרי.
ולפי פר"ת אין לתמוה על מנהג העולם שאפילו אם היו מחזיקין אותם
כעובדי ע"ז ,שהרי אינם עושים שום תקרובת אלא במעות] ,שהיו נוהגים
לתת לכמרים מעות לפדיון נפש ,ויתכן שזה נחשב כתקרובת לע"ז[ ,ובזה לא
שייך הרווחה ]שהרי אין מובחר ולא מובחר שייך במעות[ ,והרבה מעות
מצויים להם לאותו דבר ]ולכן אין גם לפני עור כמו כשיש לו בהמה
לדידיה[ ,ומיהו נכון הוא להחמיר כשבא הגוי ואומר הלויני מעות לשקרי
שקורין אופרי"ר ]תקרובת ומתנה ,היינו מעות שנותנים לכומר ביום אידם[,
אבל ר' אלחנן אמר כי גם באותם אופרי"ר אין שום איסור ,כי מה שהם

עבודה זרה

נותנים אותם לגלחים ולכומרים אינו ממש לשם ע"ז אלא לצורך הנאתם
]של הגלחים ,ולא שזה תקרובת לע"ז והגלחים משלחן נמוך קזכו ,אלא
משלהם זכו[.
תד"ה להלוותם ,פר"ת דוקא בחנם אבל ברבית שרי משום דמצטער טובא,
כדאמרינן בקדושין ליזבין איניש ברתיה ולא לוזיף ברבית ,אמנם בחדושי
הריטב"א כתב 'ואינו נכון מדלא מפרש לה בגמרא ,אלא ודאי אפי' בריבית
אסור ,דאע"ג דמיצר הוא לקמן ,השתא שמח הוא שנזדמנו מעות הצריכין לו,
וגם הוא סבור שלא יפרעם לעולם' ]דסתם גוי גזלן הוא[.
תד"ה ולפרוע והיכא דאיכא משכון אומר בירושלמי דאין מלוה אובדת
במשכון ,מיהו בכל ענין חשיב כמציל מידם שכמה פעמים אובדת אפי'
במשכון ,היינו שהירושלמי מיירי בידינו תקיפה אבל כשידם תקיפה בקל
מעלילין להפקיע ,ויפקיעו גם את המשכון מידו.
דף ב' ע"ב
הרבה שווקים תקנינו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו,
וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה ,אמר להם
הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם ,כל מה שעשיתם לצורך עצמכם
עשיתם ,עי' בחידושי הגרי"ז עה"ת שכתב דאף שכן הוא אליבא דאמת ,דהכל
נעשה לצורך ישראל ,אבל הם הרי לא נתכוונו אלא לצורך עצמם ,ולכן אמר
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להם שוטים שבעולם ולא שקרנים שבעולם ,שהרי האמת אתם ואינו שקר,
אבל שוטים הם שסבורים שיקבלו שכר על מה שעשו לצורך עצמם.
תד"ה רומי ונמצא במעשה מרכבה כי במעשה דרבי חנינא בן תרדיון נגזר
על רומי חורבן גדול ,מובא בבתי מדרשות ח"א פרקי היכלות פ"ו ,ומובא גם
בפירושי סידור התפילה לרוקח' ,וכשיגיע יום נקמה על רומי החייבת תעלה ענן
אחת למעלה לרומי ויורד עליה שחין לח ששה חדשים על האדם ועל הבהמה
ועל הפירות ועל כלי מתכות ,ואח"כ תעלה לה ענן אחרת ותדחה את חברתה
ותעמוד במקומה ששה חדשים אחרים ותוריד נגע צרעת וספחת ובהרת וכל
מיני נגעים כולם על רומי הרשעה ,עד שיש שעה שיאמר אדם לחבירו הא לך
רומי הרשעה היא וכל אשר בה בפרוטה אחת ויאמר לו אין מתבקשת'.
תד"ה מאי ורבי אלחנן אומר דגריס שפיר מאי בעי בשעיר ומאי בעי
בתימן ,והאי תימן לאו שם אומה הוא אלא שם רוח דרום ,כמו עורי צפון
ובואי תימן ,כדדרשינן בספרי פרשת וזאת הברכה מד' רוחות נגלה
הקדוש ברוך הוא לישראל ]סיני שעיר ופארן שהוזכרו בוזאת הברכה הם ג'
רוחות ,מנין אף רוח רביעית[ ,שנאמר אלוה מתימן יבא ,ולכך ניחא
שהוצרך להביא פסוק דחבקוק ]כ"ה עפ"י תוס' רבינו אלחנן[.
דף ג'
תד"ה כהנים כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא האדם ,משמע הכא
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דגוים נמי קרוין אדם ,ותימה דהא אמר בעלמא דאין קברי גוים מטמאין
באהל משום דכתיב אדם כי ימות באהל ,אתם קרוים אדם דכתיב ואתן
צאני צאן מרעיתי אדם אתם ,אתם קרוים אדם ולא גוים קרויין אדם ,אמנם
רש"י בסנהדרין דף נ"ט כתב שר"מ חולק על ר"ש וסובר שקברי נכרים
מטמאין באהל.
ואור"ת דיש לחלק בין 'אדם' ל'האדם' ,ולא קשיא מהא דכתיב גבי חירם
ואתה אדם ולא אל ביד מחללך ,דאינו אומר כן לקרותו אדם בלשון
חשיבות אלא לגנותו בלשון בזיון ושפלות] ,כלומר כלפי מה שחשב עצמו
לאל מגנהו שאינו אלא אדם[
והא דכתיב בקום עלינו אדם רוצה לומר אדם ולא מלך ומדריש גבי המן,
]היינו שגם זה לשון שפלות שאינו מלך אלא אדם בעלמא ,ולכאורה שם ניחא
בלא"ה שהרי המן היה עבדו של מרדכי ,ויתכן שלכן היה נחשב כאדם ,שהרי
מסתבר שקברי עבדים מטמאין באהל[.
גדול המצווה ועושה ,פי' מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים
מצות בוראו ,ובזה יש לבאר מה שאינם מקבלים שכר כמצווה ועושה שאינם
דואגים שמא לא יקיימו כיון שבלא"ה נעשה להם כהיתר ,ועי' בן יהוידע
שהטעם שגדול המצווה ועושה הוא מכיון שע"י קיום המצווה שעושה עושה
תיקונים בעולמות העליונים משא"כ מי שאינו מצווה ועושה ,וזה הכוונה 'עמד
והתירן' שהתיר הקשר שהיה להם עם העולמות העליונים שלא יהיו תלויים
במעשיהם] ,כדי שלא יגרמו להם חורבן[ ,וממילא אין להם שכר על קיום
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העולמות.
תד"ה נוגעים נוגעים בעדותן הן ,וא"ת והרי ראיה גדולה שקיימו ]ישראל
את התורה[ שהרי שמים וארץ קיימים הם ,וי"ל דאין חוששין בזו
הראיה ,דאין אב מעיד על בנו] ,ומקיים את השמים והארץ מפני חיבתן של
ישראל[ ,ועוד י"ל שהם קיימים ממה שקבלו כדאמר אם ישראל מקבלים,
]אע"פ שלא יקיימו[.
תד"ה יום תימה למ"ד בשבעה בחדש נתנו עשרת הדברות מאי יום
הששי ,וי"ל דיומא קמא לא אמר להו מידי משום חולשא דאורחא ,יש
להבין אע"פ שלא אמר מחמת כך אבל סו"ס לא היה יום השישי אלא יום
השביעי ,ועי' מהר"ם שכתב 'ולכך לא חשיב יומא קמא והששה ימים מתחילין
מיום השני משעה שהתחיל לדבר עמהם' ]והיינו שמ"ש יום הששי אמנם קאי
על מ"ת שהיה ביום הששי אבל לא מר"ח אלא מיום שהתחיל לדבר עמם[,
ועי' מהרש"א.
'א"נ היתה ראויה לינתן בששי אלא שהוסיף משה יום אחד מדעתו' ,יש
להבין מה לי במה שהיתה ראויה סו"ס לא ניתנה אלא בשביעי ,וראיתי
מבארים שמתן תורה הוא מתן תמידי בכל שנה ושנה וזמנו הוא יום הששי
בסיון ,אלא שבאותה שנה ניתן בשביעי.
תד"ה שלא ,אומר ר"ת דצלם דנבוכדנצר לאו ע"ז הוא אלא אנדרטי עשוי
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לכבוד המלך ,אמנם תורי"ד כתב שהיה ע"ז ממש ,והקשה אדרבא יבוא
נבוכדנצר ויעיד בכל ישראל שהשתחוו לצלם שהרי כולם השתחוו חוץ מהם,
ותי' 'ומיהו אף על גב דישראל עבדו ע"ז ועברו על התורה הרבה פעמים ,כיון
שהיו בהם צדיקים שקיימו את התורה עדות היא לישראל שקיימו את התורה,
לאפוקי גוים שאין בהם צדיקים כלל שקיימוה'.
תד"ה ומניחין בירושלמי בפרק אין מעמידין דריש ננתקה את מוסרותימו
זו מצות תפילין ,ונשליכה ממנו עבותימו זו מצות ציצית ,מוסרותימו הוא
תפילין שקושרים אותם ברצועות ,כמו 'נתקתי מוסרתיך' שפירש"י מוסרותיך
הם רצועות שקושרין בהם העול ,ועבותימו הוא הציצית שנאמר בהם גדילים
כמ"ש 'מעשה עבות' ,ופירש"י 'מעשה קליעת חוטין' ,ועי' סמ"ג 'ותניא בסיפרי
יכול יעשה כולה ציצית ,כלומר חוטים נפרדים ,תלמוד לומר גדילים ,מעשה
עבות מתרגמינן עובד גדילו'.
תד"ה הקוטפים הקוטפים מלוח עלי שיח ,פשטיה דקרא מיירי בעניים
האוכלין העשבים שנקראו מלוחים ,כמו אבותינו אכלו מלוחים אף אנו
נאכל מלוחים בפרק האומר בקדושין ,עלי שיח כלומר אצל האילנות ולא
בבית] ,ושורש רתמים גם הוא נאכל להם ,רלב"ג ,עוד פירש שהם מחממים
עצמם בו כיון שאין להם בית לדור בו עושים מדורה מהרתמים[.
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דף ד'
תד"ה רגע כמימרא וא"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת ,ויש
לומר היה אומר 'כלם' והקב"ה הפכו ואמר מלך כדכתיב ותרועת מלך בו,
והיינו שע"ז נאמר ויהפוך ה"א את הקללה לברכה ,קללה אחת משמע שהרי
לא היה יכול לקלל יותר מזה באותו רגע ,ויש להבין כיון שלא כעס למה
הוצרך להפוך ,וכיון שהפך מה היה החסד במה שלא כעס.
ויש לבאר שבשעה שהיה ראוי לכעוס אמר 'כלם' ועשה עמהם הקב"ה חסד
שלא כעס ,ולכן לא הניח לו לקלל אלא הפך את קללתו] ,ומזה הבין בלעם
שלא היה כעס באותה שעה כמו שאמר לא קבה אל[.
תד"ה כיון כיון דאיכא צבורא דמצלי לא מדחי ,פי' ר"ת הא דמשמע הכא
דמהני אפי' כשהצבור מתפללין במקום אחר ,היינו דוקא דלא מדחי ,אבל
אינה נשמעת אלא במקום שהצבור מתפללין ,כדאמרינן בפ"ק דברכות
אין תפלתו של אדם נשמעת אלא עם הצבור ,יש להבין מה הכוונה מידחי
אם שדוחים אותו ואין תפילתו נשמעת ,הרי משמע שגם כשאינו נדחה אין
תפלתו נשמעת ,ויתכן שמידחי הכוונה שכלל אינה נשמעת ,אבל גם כשתשמע
אינו מובטח שתתקבל אלא בציבור ,ומ"ש 'אין תפלתו של אדם נשמעת אלא
עם הצבור' ,הכוונה שאז היא מתקבלת וכמו 'שמע' שהכוונה 'קבל' ,ועדיין יש
להבין אם אינה מתקבלת מה יש לו במה שהיא נשמעת ואולי אינה נשמעת
הכוונה שאינו מובטח לו שתשמע אבל כיון שאינה נדחית יתכן שתישמע
משא"כ בצבור שגם נשמעת ,ועי' קה"י.
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דף ה'
תד"ה וצריכא פי' לכתוב חטאם וקבלת תשובתם ,באו לאפוקי שלא נאמר
צריכא שהיה צריך שיחטאו ,אמנם יש להבין למה לא פירשו שהוצרך עיקר
החטא ,והרי משמעות הגמרא שלא היו ראויים כלל לחטוא לולי להורות דרך
תשובה ,ואם לא היה צורך בחטא למה חטאו.
ועי' מהר"ם שכתב נראה דמדברי התוס' מבואר בהדיא דאינהו לא מפרשים
כפרש"י שפירש לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה ולא היה דוד ראוי לאותו
מעשה ,לומר שגזרת מלך היתה וכו' ,אלא שהתוס' מפרשים לא היה דוד ראוי
שיכתב הקדוש ברוך הוא המעשה על שמו וכן לא היו ישראל ראוים שיכתב
המעשה על שמם כי לא לכבוד הוא להם ,ולמה נכתב לומר שאם חטא יחיד
וכו' ,וע"ז נמשך ג"כ וצריכא לכתוב חטאם ותשובתם של שניהם' ,עי"ש למה
לא ניח"ל בפירוש רש"י.
תד"ה כפויי לכך קראם כפויי טובה שלא רצו לומר אתה תן ,לפי שלא היו
רוצים להחזיק לו טובה בכך ,יש להבין וכי מי שאינו רוצה לקבל טובה כדי
שלא יהיה עליו להחזיק טובה נחשב בזה כפוי טובה ,ואדרבא הרי גילו בזה
דעתם שאם יבקשו ויקבלו יהיה עליהם להכיר טובה ,ויעשו כן.
ויש לבאר שאמנם במה שלא רצו לבקש כדי שלא יצטרכו להחזיק טובה אי"ז
כפיות טובה ,אבל גילו בזה את דעתם שחוץ מזה אינם חייבים שום הכרת טובה
לקב"ה ,שאם היו מכירים בכך שחייבים הכרת טובה לאין שיעור ,מה לי עוד
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טובה אחת יותר ,וכיון שנעשו עמהם טובות לאין מספר וכסבורים הם שעדיין
אינם צריכים להחזיק טובה ,הרי זה גופא כפיות הטובה שבדבר על כל הטובות
שנעשו להם עד עכשיו.

דעת התוס' דריש מכילתא שכתבו בשם ר"ת ,והפירוש שלפי פירוש רש"י
דמשמע מדבריו בריש מכילתין דכל מיני מקח וממכר אסורים כתבו התוס' כאן
ד"ה ומי בעינן בשם רש"י ,ואולי נתחלפו הפירושים'

תד"ה עד ור"י פי' שמשה לא הקפיד עליהם על דבר זה עד מ' שנה ,כי
היה סבור דלסוף מ' שנה יעמדו על דעת קונם ויאמרו אתה תן ,ולא היה
בדעתו שהיו מניחים לומר אותו משום כפיית טובה ,אבל כשעברו
ארבעים שנה שראה שהיה להם לדעת ,הבין עליהם שהיו מניחין בשביל
כפיית טובה ,ואז הוכיחם ,ולפי הפירוש הזה משמע שגם בסוף ארבעים שנה
עדיין היו יכולים לומר 'תן אתה' ולא רק במעמד הר סיני לפני שחטאו בעגל,
ולכאורה גם עכשיו עדיין אפשר לומר כך ,דמה לי אחר מ' שנה או אלפיים
שנה ,והרי מבקשים 'ותן בלבנו'.

למסקנת הגמ' מחוסר אבר ילפינן מקרא ד'מכל החי' ]בהמה שחיין ראשי
אברים שלה[ ,וטריפה למ"ד אינה יולדת מ'לחיות זרע' ,ולמ"ד יולדת מ'אתך'
בדומים לך ,ולחיות זרע למעט זקן וסריס ,דמאתך אינו ממועט אלא טרפה,
ופירש"י משום שאם תמות תבטל הצוותא ,ולכאורה אתך הרי משמע בדומים
לך ,ומשמע שרש"י בא לפרש שכעת לא בא לומר בדומין לך אלא שיהיו
ראויין לצוותא ,ויש להבין א"כ מנ"ל למעט טרפה לקרבן.
וא"ל שקשה לרש"י איך הו"א שאתך לצוותא ואפי' זקן וסריס ,א"כ למה בא
אתך כלל ,וע"ז אמר למעט טרפה שאינו ראוי לצוותא ,אבל כעת שכתוב
לחיות זרע למעוטי זקן וסריס ,למה בא אתך ,ע"כ למעט טרפה שאינו דומה
לך ,וא"א לומר שבא למעט טרפה שאינה ראוי' לצוותא ולא בגלל שפסולה
להקרבה ,שהרי כל מה שהו"א לצוותא היה לולי לחיות זרע אבל אחרי שכתוב
לחיות זרע ע"כ שאין מטרת אסיפתם לצוותא אלא לחיות זרע ,וא"כ למה כתוב
אתך ,אלא ע"כ ללמד שיהיו בדומים לך.
אבל קשה כיון שטריפה אינה חיה יב"ח ,אפי' אם היא יולדת איך תחיה זרע
והרי כלל לא תצא מהתיבה ]ובתיבה נאסרו גם החיות[ ,ואמנם תוס' פי'
שלמ"ד יולדת כ"ש שחיה ,אבל רש"י הרי לא לומד כך שהרי כתב שבטלה
הצוותא כיון שתמות באמצע ,ועי' רע"א .ועי' תוס' רבינו אלחנן שנח לא ידע

תד"ה ומי פירש רש"י וכי אדם רגיל כ"כ להעלות על לבו שמחתו וחגו,
דאסרת ג' ימים קודם לפי שהוא יום איד של ע"ז ,ונזכר שם ע"ז תדיר
בפיו ואזיל ומודי ,והתנן בד' פרקים וכו' ,לכאורה לא מצינו ברש"י שפירש
כך ,וגם אי"ז משמעות הגמרא שהרי אמר שצריך שלשה ימים כדי לבקרו
ממומין ,ויתכן שכוונתם שלדעת רש"י שסובר שכל מו"מ אסור אתם ודלא
כר"ת שרק מידי דהקרבה ,צריך לומר שהביאור בזה הוא שכיון שצריך
שלשה ימים לכך ,ממילא באותם ימים 'נזכר שם ע"ז תדיר בפיו ואזיל ומודי'.
שו"ר במהר"ם שכתב 'צ"ע לפי ספרי רש"י שלפנינו שהרי פי' זה הוא לפי
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שיהיה בתיבה יב"ח.
תד"ה מנין ועוד קשיא דקרא גבי בהמה טמאה כתיב שהם שנים שנים,
דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא וגו' ,והנהו לאו בני קרבן
נינהו אף לבני נח כדמשמע פרק בתרא דזבחים ,וי"ל דאין לאסור אלו
]זקן וסריס[ לקרבן ,במה שמעטם מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא
אחרינא ,דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום
העולם ,אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאם
לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ,ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי
קאי ,דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.
ועדיין יש להבין סו"ס נאמר המיעוט בהבאת הטמאים ,ויתכן שאם אינו ענין
להם תנהו ענין לטהורים ,עוד א"ל דקרא דשנים שנים קאי על כולם כולל
הטהורים וכמ"ש רש"י בחומש 'שנים מכל מן הפחות שבהם לא פחתו משנים,
אחד זכר ואחד נקבה' ,אלא שהוקשה להם שהרי בבהמה טמאה אי"ז שייך,
וע"ז אמרו שכיון שאינו שייך ממילא אמרין דקאי רק על הטהורין ,ועי' תורי"ד
שכתב 'אי קשיא והא שנים מכל כתיב ולא באו שנים אלא בהמה טמאה דלא
חזיא להקרבה ,תשובה הא דכתב שנים מכל ה"פ אל תפחות משנים ,וזה
הכתוב הוא כולל טמאות וטהורות שבצווי ראשון לא הפריש בין טהורות
לטמאות כ"א בצווי שני ,וכך פירש המורה בפרשה ,ולא כתב מכל החי אלא
משום בהמה טהורה דחזיא להקרבה'.
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תד"ה מנין ]השני[ תימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז' מצות שנצטוו
ויתחייבו עליו מיתה וכו' ,אלא י"ל דהאי קום עשה הוא ,דמאיש איש
מרבינן שהגוים נודרים נדרים ונדבות כישראל ,ואם נדר מחוסר אבר
אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם ,וקום ועשה לא קחשיב ,והקרבן בע"מ
שהביאו כמו שלא הביאו ,לא עשה איסור ולא קיים נדרו ,ואם נדר להביא
קרבן עדיין חייב להביא אחר ,ואם היה זה נדבה כמו שלא עשה כלום.
וגליון הש"ס הקשה היכן מצינו שהתחייב ב"נ לקיים הנדר ,וכן המשל"מ פ"י
ממלכים הקשה 'לא ידעתי מנא לן שנצטוו לקיים נדרם ואזהרה דלא יחל דברו
וכן מוצא שפתיך תשמור דוקא לישראל נאמר ולא לבני נח ,דמאי דאיצטריך
קרא דאיש איש הוא משום דס"ד אמינא דמאומות העולם לא נקבל קמ"ל קרא
דנקבל'.
וקה"י ]סי' ב' ס"ק ב' ד"ה והנה[ תירץ שכיון שהתרבה שנודר ע"כ שחייב
לקיים נדרו ,שאל"כ לענין מה הוי נדר ,והביא אבנ"מ שחיובו מדין שנהיה
שעבוד לגבוה וחייב מדיני ממונות ,ולכאורה תוס' לא מבארים כך ,שהרי אמרו
מטעם דהוי קו"ע וקו"ע לא קחשיב ,ולדבריו מטעם שזה כלול בגזל ]או
בדינים[.
אלא י"ל דהאי קום עשה הוא דמאיש איש מרבינן שהגוים נודרים נדרים
ונדבות כישראל ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם
וקום ועשה לא קחשיב ,כמבואר בסנהדרין דף נ"ח 'אמר ריש לקיש נכרי
ששבת חייב מיתה וכו' ,וליחשבה גבי שבע מצות ,כי קא חשיב שב ואל תעשה
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קום עשה לא קא חשיב' ,ויש להבין אמאי לא קחשיב מצוות עשה ,וא"ל כיון
שאין בזה חיוב מיתה ,ומה שאין בזה חיוב מיתה ,א"ל כיון שעדיין יכול לקיים.
ומה שחייב על דינים אע"פ שלכאורה הם קו"ע עיין ]מנ"ח[ שבכלל דינים יש
גם דיני מזיק וחובל ועושק שעובר עליהם ואינן קום עשה ]ויל"ע שלכאורה
מזיק הוא חיוב תשלומין ושוב הוי קו"ע[.
אמנם הרמב"ם כתב ששמעון ולוי הרגו את אנשי שכם על שלא עשו דין
בשכם וחמור והרי חייבים על הדינים ,ושם הוי קו"ע ובכ"ז הרגו אותם על
שעברו על מצוה זו ,ועי' כס"מ שהביא מהרמב"ן בפי' התורה שחלק על
הרמב"ם בזה ,שאין נהרגים על מה שלא דנו כיון שזה קו"ע ,ודינים שנהרגים
עליהם הם כמו דינים של ישראל שלא להזיק ולא לאנוס ואם הזיק נהרג,
]יל"ע אם בישראל יש איסור להזיק ,עי' קה"י ב"ק סי' א'[.
והא דאמרינן פ"ק דקדושין דמצרכינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי
יבשה גפה נקטע רגלה ]שאסור לישראל אע"פ שאין תמות בעוף ,קשה[
ל"ל ,פשיטא דמי איכא מידי דלישראל שרי ולגוי אסור] ,והרי קרא דמן
החי דכתיב בב"נ קאי גם על עופות[.
דף ו' ע"א
תד"ה אתך בדומין לך כתבו שמאתך א"א למעט גם מחוסר אבר כיון שלא היה
צריך אלא לקיום העולם ,והקשו כיון דס"ל כעת דטריפה יולדת א"כ איך
ממעטינן טריפה ,הרי גם היא מועילה לקיום העולם.
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ותירצו שלעולם מאתך אפשר למעט גם מחוסר אבר שסו"ס אינו דומה לך
ואדרבא היינו ממעטים רק מחוסר אבר דמאיס ולא טריפה שאינה מאוסה ,אבל
אחרי שמכל החי כבר מיעטנו מחוסר אבר עכשיו נשאר אתך למעט טריפה.
ואם היה כתוב רק מכל החי היינו ממעטים דוקא טריפה שיותר חסר לה בחיות,
ואם היה כתוב רק אתך היינו ממעטים מחוסר אבר דמאיס ואם רק מכל החי
היינו ממעטים רק טריפה עכשיו שכתובים שניהם מכל החי למחוסר אבר ואתך
לטריפה .והקשה מהרש"א שא"כ איפכא מיבע"ל.
ותי' מהר"ם דאה"נ למ"ד טריפה יולדת הופכים את הסדר .ועוד תירץ שכיון
שיש שני מיעוטים מעמידים הראשון למה שמסתבר יותר והוא מחוסר אבר
והשני לטריפה ,אע"פ שמשמעות הראשון יותר לטריפה.
הערות קצרות בענין לפני עור
הסתפקו האחרונים אם עובר מיד כשהניח את המכשול או רק כאשר הלה
נכשל ,עוד יש לדון אם בלא"ה יש אדם אחר שיכול להכשילו אם גם אז עובר.
ויתכן ששני השאלות האלו תלויות זב"ז ,שאם דוקא כאשר נכשל עובר א"כ
האיסור על מה שנעשתה העבירה בגרמתו והוי כאיסור של בן אדם לחבירו,
כמו שאסור להזיק ולחבול כך אסור לגרום לו נזק ע"י עצה רעה או ע"י
שמכשילו בעבירה.
ובזה יש לדון שלא מועיל מה שיכול לינזק ע"י אחר כמו כאשר מזיקו בידים
לא יפטר בזה שבלא"ה היה ניזוק ע"י אחר ,אמנם יש לחלק שכיון שאינו
עושה מעשה בידים אלא רק גורם נזק בזה תלוי אם בלעדיו היה ניזוק או לא,
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שאם גם בלעדיו היה ניזוק לא נחשב גרם לו נזק ,אמנם לכאורה לא מצינו
בחיוב דינא דגרמי חילוק בין יכול להינזק ע"י אדם אחר] ,ואולי דין גרמי כדין
מזיק ממש[.
ועי' רע"א פסחים כ"ב שדן באין לגוי בהמה אחרת שיכול להקריבה לע"ז אבל
יכול לקנות מנכרי אחר ,ועי' מאירי דהו"ל כאית ליה לדידיה.
ואם עובר מיד בנתינת המכשול ,יש להבין מה הועיל רבה בהא דרהיט בתרי'
דההוא גברא ]דזבין חמרא לישראל חשוד ,לקמן דף ט"ו[ הרי מיד שמכר לו
את החמור כבר עבר את העבירה ,שו"ר שעמד בזה בפרי יצחק ובגרי"פ,
]עי"ש שדן שכ"ז שעדיין לא יכול ליכשל וקדם ולקחו לא עובר[ ,ובלא"ה
מסתבר שצריך להפרישו מדין ערבות.
יש לעיין במקום שנכשלו עשרה אנשים במכשול שהניח אם יש בידו עשר
עבירות או אחת ,ולכאורה גם זה תלוי בנידון הנ"ל אם האיסור הוא על מה
ששם מכשול או מה שהלה נכשל ,ואם האיסור על שימת המכשול לכאורה הוי
כהניח גג בלא מעקה דעובר על לא תשים דמים בביתך ,ומסתמא הוי לאו אחד
אע"פ שיכולים עשרה אנשים ליפול מהגג.
וכן אם מושיט לחבירו דבר שיש בו כמה איסורים אם עובר על כאו"א או רק
אחד לכאורה ג"כ תלוי בזה ,וברמב"ם פ"ד ממלוה משמע שעובר רק על
לפנ"ע אחד ,ומאידך גיסא לשון הרמב"ם בסה"מ משמע שהאיסור על מה
שהכשיל ולא על מה שנתן מכשול ,ואולי אע"פ שהאיסור על מה שהכשיל
בפועל ,מ"מ אין כאן עשרה עבירות של לפני עור שהרי עשה מעשה אחד שבו
עבר על לאו אחד ,והוי כמרבה בשיעורים.
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חזו"א הקשה אמאי בגוי אסור ואמאי כשהלה עובר במזיד אסור] ,מסתבר
שק"ל כיון שזה בין אדם לחבירו[ ,ותי' שהאיסור הוא במה שגורם שייעשה
דבר מתועב בעולם ,והיינו בין אדם למקום ,ועדיין יש להסתפק אם דוקא
כשנכשל או על עצם שימת המכשול] ,וכמו בלא תקלל חרש שהוא איסור מצד
המקלל[ ,וכמו בלא תשים דמים בביתך ,עי"ש בחזו"א שמסיק שאינו עובר
אלא אם הלה נכשל.
ועי' בר"ן לקמן 'מאי איריא מפני שנקראת על שמו דמשמע שאין בדבר איסור
דרבנן עד שעת מלאכה ,הרי משעת מכירה עבר משום לפנ"ע מדרבנן' ,מבואר
שלפנ"ע עובר בשעת שימת המכשול עוד לפני שנכשל.
ברמב"ם לא מובא דין לפנ"ע בנכרי לענין שאסור להושיט לו אבמ"ה ,ומה
שאסור למכור לו כלי זיין משמע משום סכנה ,ומה שאסור להניחו להרכיב
כלאיים יש נידון אם האיסור משום אמירה לנכרי ,אמנם בפכ"ב מאיסו"ב ה"ו
כתב שאין מעמידין אצלו בהמה ואין מוסרין בהמה לרועה משום לפנ"ע.
ולשון רועה משמע שזו אומנותו והיינו שיש לו בלא"ה בהמות ואעפ"כ אסור,
ויתכן משום שמא ירבע את שניהם ]או שמא בהמתו של ישראל תהא חביבה
עליו יותר ,אמנם זה שייך גם באית ליה בהמה לדידיה[.
מנ"ח רל"ב כתב שאם מושיט אבמ"ה לב"נ באופן שאינו יודע שזה איסור
וא"כ מותר לו לאכלו אין עובר על לפני עור ,ולכאורה א"כ גם לישראל יהיה
מותר לתת איסור באופן שנחשב אנוס במה שסומך עליו ,או אם יכריח אותו
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לעבור עבירה ,וכתב מנ"ח שבישראל כה"ג יש איסור של לא תאכילום.
ויש לברר אם זה איסור דאורייתא ואם יש אותו גם בשאר דברים או רק
באיסורי אכילה ,ועי' קה"י שבועות ב' שלרמב"ם נוהג בכל איסורי תורה.
ויש לבאר ששורש האיסור להכריח אחר לעבור איסור ]או להטעותו באופן
שמותר לו לסמוך עליו ולאכול את זה[ ,הוא ממה שנתבאר בפרשת נדרים
'ונשא את עוונה' ופירש"י עפ"י הספרי שהוא נכנס תחתיה לכל עונשין.
אמנם זה שני דברים נפרדים ,לא תאכילום הוא לאו ,ונשא את עוונה הוא
עונש ,עי' קה"י שם שאם אין את הלאו עליו אין גם איסור לא תאכילום ,ונשא
את עוונה יתכן שיש.
עוד נידון יש באיסורא דלפנ"ע ,אם המכשיל את חבירו באיסור דרבנן עובר
משום לפנ"ע דאורייתא ,ולכאורה לא גרע ממשיאו עצה רעה ,אמנם מלשון
הרמב"ם בסה"מ רצ"ט משמע שזה שני ענינים נפרדים שהלאו כולל] ,ולכן
נחשב לאו שבכללות כמבואר בסה"מ בשורש התשיעי ,ועי' שושנת העמקים[,
האחד שלא להשיא עצה רעה למי שבאמת סומא בדבר ,והשני שלא לעזור
בעשיית העבירה למי שנפתה ע"י יצרו ונחשב כסומא ,ובזה יש לדון שרק
מכשול דאורייתא אסור מדאורייתא ,אבל מכשול דרבנן אינו אסור אלא
מדרבנן.
המנ"ח במצוה רל"ב הביא מהתוס' לקמן דף כ"ב שעובר על לפנ"ע כשמכשיל
באיסור דרבנן ,והביא תוס' בחגיגה שאינו עובר ,ויש לבאר שאין ביניהם
מחלוקת ,וכונת תוס' לקמן שעובר על לפנ"ע מדרבנן ,וכן מבואר להדיא בר"ן
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'ואי"ז ראיה דאפי' הויא דרבנן איכא משום לפנ"ע מדרבנן'.
אמנם הרמב"ן ס"ל שאין באיסור דרבנן משום לפנ"ע ,ולכאורה זה מחלוקת
ר"ת ור"א בתוס' הנ"ל.
ועי' בר"ן לקמן שכתב 'מאי איריא מפני שנקראת על שמו דמשמע שאין בדבר
איסור דרבנן עד שעת מלאכה ,הרי משעת מכירה עבר משום לפנ"ע מדרבנן'
מבואר שעל איסור דרבנן עובר על לפנ"ע דרבנן ]וכן מוכח מדבריו דלפנ"ע
עובר בשעת שימת המכשול עוד לפני שהלה נכשל[.
***
דף ו' ע"ב
דקאי בתרי עברי דנהרא ,מבואר שאם יכול ליטול בעצמו אינו עובר בלפנ"ע,
וכן אם יש לו בהמה לעצמו אינו עובר אע"פ שיקריב את זאת לע"ז.
ובמקום שאין לו בהמה אבל יש נכרי אחר שיכול לתתה לו ,לכאורה הוי כיכול
לקחת בעצמו ,וכ"כ המאירי דהו"ל כאית ליה לדידיה ,וכעי"ז מבואר בתוס'
חגיגה י"ג שאע"פ שאסור לגוי ללמוד תורה מ"מ אם יש גוי אחר שיכול
ללמדו תורה ,אין לפנ"ע על ישראל המלמדו] ,משמע שלא די במה שיש
ישראל אחר שרוצה ללמדו ,עי' משל"מ פ"ד ממלוה[ .ועי' רע"א בפסחים דף
כ"ב.
וברמ"א קנ"א ב' הביא שתי דעות מה הדין במקום שיכול לקנות במקום אחר,
וכתב החזו"א ס"ב ס"ק י"ג בדאית ליה בהמה וידעינן שחס עליה ולא יקריבנה
חשיב כלית ליה ועובר המוכר משום לפנ"ע ,והביא שדעת הגר"א שגם אם
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יכול להשיגו מגוי אחר עובר משום לפנ"ע ,שסו"ס כעת קבל את זה ממנו.
וכשאין יכול לקבלו מגוי אלא מישראל ,כתב משל"מ שעובר על לפנ"ע,
ולכאורה תלוי במציאות אם ודאי יקבל מהישראל השני גם אם לא יתן לו ,א"כ
לדעת הסוברים שבגוי אין לפנ"ע כאן ג"כ אין ,אבל אם באים שני ישראלים
לשאול ודאי שנאסור על שניהם ,ומובא סברא כעי"ז במשל"מ ,שמא יחזור בו
הישראל השני.
ובחזו"א ס"ק כ"ה כתב שמוכח מתוס' שהמוכר לישראל דבר שבמכירתו לגוי
יעבור איסור דרבנן חשיב לפנ"ע דאו'] .ולפי"ז המוכר לגוי בהמה שאסור
מדרבנן משום אזיל ומודה ,אם מכרה לישראל שימכרנה לו עובר משום לפנ"ע
דאו' ,אמנם אצל המוכר זה אביזריהו דע"ז דיהרג ואל יעבור לדעת הרשב"א[,
והחזו"א מסיק שם שלפנ"ע עובר רק אם נכשל בפועל.
תד"ה מניין ולפי זה אסור להושיט למומרים לע"ז דבר איסור אע"פ
שהוא שלהם ,כי הדבר ידוע שיאכלוהו והוא נאסר להם ,דכישראל גמור
חשבינן ליה ,ומיירי בדקאי במקום שלא יוכל ליקח אם לא יושיט לו זה,
וכדמסיק דקאי בתרי עברי נהרא ,משמע שכאשר יכול לקחת לבד מותר
להושיט לו אע"פ שידוע שרוצה לאכול אותו ,ולכאורה ה"ה אם יאמר לו
מפורש שרוצה לאכול ,כיון שיכול ליטול בעצמו מותר לתת לו.
אמנם הריטב"א כתב שאם מבקש מפורש שיתן לו אסור אע"פ שיכול ליטול
לבד ,ואע"פ שאין בזה משום לפני עור אבל עדיין אסור משום שהוא מסייע
בידי עוברי עבירה ,וכמו שאסור אפילו לומר 'הוחזקו' לעובדים בשביעית,
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ומשמע מהריטב"א שאפי' בנכרים שאין לנו בהם ערבות אסור לסייע בידי
עוברי עבירה.
ובדעת תוס' יש להבין איך לא חששו למסייע בידי עוברי עבירה המבואר
בשביעית ,וביותר שתוס' עצמם בשבת דף ג' כתבו שיש איסור דרבנן כשנותן
לו דבר איסור אפי' שיכול לקחת לבד.
ובשו"ע קנ"א הביא שתי דעות אם מותר למכור לנכרי דברים המיוחדים לע"ז
כאשר יש לו אפשרות לקנותם במקום אחר.
וביאור המחלוקת א"ל אם יש איסור דרבנן לחזק ידי עוברי עבירה ,ונחלקו בזה
תוס' אצלנו ותוס' בשבת וכן הריטב"א כאן.
ועי' ש"ך שכתב ליישב הסתירה בתוס' ,שדוקא בישראל שאנחנו מצווים
להפרישו מעבירה יש איסור לחזק את ידיו ,אבל בגוי וישראל מומר אין איסור
לסייע בידו כאשר יכול לעבור על האיסור גם בלעדינו.
ועי' דגול מרבבה שביאר דבריו שאין מצוה להפריש מאיסור אלא מי שעובר
בשוגג אבל לא מי שעובר במזיד.
ועדיין זה לא כדברי הר"ן והריטב"א שגם לגוי אסור לסייע מדרבנן ,וסברת
הריטב"א א"ל שע"י הסיוע מראה שניח"ל שעוברים עבירה] ,היינו מ"ש שלא
לומר הוחזקו בשביעית לא מטעם אפרושי מאיסורא[.
ובאמת יש להבין סברת הש"ך עפ"י הדג"מ ,איך מיירי בשביעית ,אם בשוגג
הרי צריך להפרישו ואם במזיד מותר גם לחזקו ,ואולי אינו מזיד גמור אבל
באופן שאין העובר שם יכול להפרישו ,כגון שלא מסתבר שישמע לו ]שהדבר
אסור[ ,באופן כזה אסור לחזקו.
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ומ"מ עדיין לפי"ז שני הדעות המובאות בשו"ע ס"ל שאין כאן לפנ"ע דאו' כיון
שיכול לקנות במקום אחר ,אמנם עי' באמונת שמואל שאין היתר זה ברור
אצלו ויתכן שדוקא אם יש לו בהמה אחרת אינו עובר ,אבל אם אין לו עובר
אע"פ שיכול לקנות במקום אחר ,שהרי לא מסתבר שבההיא דע"ז לא היה
בהמה אחרת בכל העיר ,וכן גבי רבה שמכר חמור לישראל חשוד לא מסתבר
שלא היה עוד חמור בעיר.
וביאור הגר"א הקשה מנדרים ס"ה שאם ודאי שהגוי קונה את העצים לצורך
הבי נורא יש כאן משום ולפני עור ,אע"פ שמסתבר שיש עוד עצים בעולם .וגם
הקשה מתוס' בשבת שיש איסור דרבנן.
והם שתי קושיות על השיטה הראשונה ,ויל"ע אם מתכוין לומר שטעם השיטה
השניה של היש מחמירין הוא משום דהוי לפנ"ע דאו'.
ובמ"ש הש"ך שאין מצוה להפריש ישראל מומר מאיסור ,יש להבין תינח
שאי"צ להוכיחו שכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו' ,אבל עדיין מנ"ל
שמותר גם לחזק את ידיו.
והנה יסוד האיסור של אין מחזיקין ידי עוברי עבירה מבואר בריטב"א ועוד
ראשונים שהוא מדרבנן ,ובשביעית פ"ה מובאים כמה דינים בזה ,האחד
שאסור למכור כלים שמיועדים לאיסור וכן שאסור לטחון יחד עם החשודים.
ובדין הראשון כתב הרמב"ם בפיה"מ שהוא משום לפני עור ,ויל"ע אם גם
בשאר הדינים ,ועי' ברמב"ם פ"ח מהל' שמיטה כתב כל הדינים יחד ומשמע
ששורש כולם משום לפני עור.
ובפיה"מ פ"ו מתרומות ה"ג כתב 'שהמתעה אדם לעשות עבירה או מכשילו או
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מסייעו לדבר עבירה אפי' בדיבור הקל וכו' ,הוא עובר על הכתוב שאמר
ולפנ"ע לא תתן מכשול אם היה הוא סיבה לעבור העבירה ,או עובר על הכתוב
שאמר אל תשת ידך עם רשע אם סייעו לאותו עובר'.
ולכאורה היה מקום לומר שמחזיק ידי עוברי עבירה עובר על לפנ"ע דאורייתא,
שהרי במה שמחזקו גורם לו להיות יותר עור ,ומה לי שנותן מכשול לפני עור,
או מי שיש לפניו מכשול ועושהו עור או מוסיף על עורונו.
אמנם יתכן שכיון שבלא"ה היה עובר וחזוקו מועיל רק שיוסיף על מעשיו או
שלא יחזור בתשובה אי"ז ממש לפני עור .ומלשון הרמב"ם בפיה"מ 'אם היה
סיבה לעבור העבירה' משמע שעובר רק אם נעשתה העבירה בסוף ולא משעת
הנחת המכשול.
במושיט אבר מן החי לבן נח כתב תוס' ר"א שגם אם יש לו כבר אבמ"ה אחד
עדיין אסור להושיט לו שהרי יאכל את שניהם ,משא"כ בבהמה שמסתבר שלא
יקריב את שניהם ,משמע שעל ריבוי בשיעורים עובר על לפנ"ע ,ודלא כרא"ה
וריטב"א.
דף ז' ע"א
ת"ר הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם ואסר לא ישאל
לחכם ויתיר ,היו שנים אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר,
אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך
אחר המחמיר ,ר' יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר
בשל סופרים הלך אחר המיקל ,הרמב"ם פסק כריב"ק אבל לא הביא את
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הדין שלא ישאל לחכם שני ,ויש להבין אמאי.
והנה יש להבין לענין מה אומר ת"ק שלא ישאל ,והרי גם אם ישאל לא יעשה
כמותו ,שהרי לת"ק הלך אחרי המחמיר ,וצ"ל שאפי' השני גדול ממנו בחכמה
ובמנין שאז הלך אחריו לדעת ת"ק ,מ"מ כיון ששאל את הראשון לא ישאל את
השני] ,ועדיין יל"ע לדעת הר"ן שסובר שכה"ג מותר לשאול[.
ולדעת רבי יהושע בן קרחה עפ"י הרמב"ם שסובר שלא הולכים אחר הגדול,
עדיין יש מקום לפסק ת"ק לגבי דרבנן שהלך אחר המיקל ,וא"כ קמ"ל שלא
ישאל את השני כדי ללכת אחר המיקל.
ויש לדון בזה שכל הדין שלא ישאל לחכם שני לא נאמר אלא לת"ק שהלך
אחר הגדול ובטלה הוראתו של הקודם חיישינן לכבודו ,אבל לריב"ק אין
הפשט שפוסקים כשני אלא מספק מקילים כיון שהוא איסור דרבנן ,וא"כ אי"ז
ביטול כבודו של הראשון ,שאין הטעם מפני שטעה אלא שכך הדין בספק,
ולכן אין מניעה לשאול אותו ,וא"כ ניחא שכיון שפסק הרמב"ם כריב"ק שוב
לא הביא גם את הדין הראשון של ת"ק.
אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך
אחר המחמיר ,ריב"ק אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים
הלך אחר המיקל ,יל"ע מה סברת ת"ק ללכת אחר המחמיר גם בדברי
סופרים ,והרי ספיקא דרבנן לקולא ,וא"ל שזה נחשב ספק של חוסר ידיעה ובו
לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא.
ומשמע שבאחד גדול בחכמה ובמנין לכ"ע אזלינן בתריה ,אמנם ברמב"ם לא
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הובא הדין הזה ,וכתב הש"ך בסי' רמ"ב בפלפול ד"ה מיהו ,שלרמב"ם פליג
ריב"ק ארישא נמי ,וס"ל דלעולם אזלינן לחומרא בד"ת ולקולא בד"ס ול"מ
מה שאחד גדול מחבירו ,וכ"כ בהג"מ] ,ויל"ע אם הטעם משום שיתכן שהקטן
יותר צודק ,או משום שקשה לשער מי הוא הקטן ומי הוא הגדול[ ,אמנם
מהר"ן משמע שלהלכה יש דין שגדול בחכמה ובמנין הלכה כמותו.
בדרשות הר"ן דרוש שנים עשר כתב שהדין של לא תסור שייך רק בסנהדרין
וכאשר הם במקומם ,ומה שכעת צריך ללכת אחר הכרעת רוב חכמי הדורות,
הוא מדין אחרי רבים להטות ,וזה הכונה גדול במניין ,היינו בחכמים המסכימים
עמו ,וביאר בזה הסכמת הגמרא שאחר שנחתמה שוב א"א לחלוק עליה כיון
שהסכימו אז רוב חכמי ישראל במה שנאמר.
ויש להבין תינח שא"א לחלוק על מה שכתוב בגמ' ,אבל מה הביאור במה
שאין אמורא יכול לחלוק על תנא ,ואין לומר משום שגם על המשנה היתה
הסכמת חכמי הדור שהרי דבר זה הוא גם במה שלא נאמר במשנה אלא
בברייתא.
ועי' חזו"א בקובץ ענינים תשובה להגרא"ו שראו התמעטות הדורות ושל"ש
שיחלקו על הקודמים ואם חלקו בטעות בטלו דבריהם] ,לכאורה משום
שהתנאים גדולים מהם בחכמה בודאות[.
עי' קוב"ש בד"ס שא"א לומר שהיתה קבלה שלא לחלוק ,שהרי גם על קבלה
זו עצמה אפשר לחלוק] ,ויש לדון שקבלה זו בתורת נדר ,אמנם הרי גם
להחמיר א"א לחלוק ואולי גם זה בכלל הנדר שלא יחלקו לא להקל ולא
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להחמיר[.
החק"ל ביו"ד ח"א סי' פ"א מסתפק אם חכם שרבו עליו חביריו יכול להורות
כחבריו להיתר ,ואת"ל שאינו יכול האם יכול להורות כמוהם לאסור ,ואת"ל
שאינו יכול מה הדין לעצמו] ,והא שבמקומו של ר"א ומקומו של ריה"ג נהגו
כמותם ,א"ל ששם לא הוכרעה ההלכה[.
והביא שם את דעת הרמב"ן שאם חלק עמהם ובטלה דעתו שצריך לעשות
כמותם אפי' אינו מסכים להם שכן גזרה התורה ,והקשה מהמבואר בהוריות
דתלמיד שחלק על הרבים ובכ"ז עשה עפ"י הוראתם שאם התברר אח"כ
שטעו מביא קרבן אא"כ שתק או הרכין ראשו ,ולסברת הרמב"ן שהתורה
ניתנה למה שיאמר הרוב הקשה אמאי מביאין קרבן כשטעו ,אע"כ שרצון
הבורא הוא רק האמת ולא יתכן שיכריחו חכם לאכול מה שנראה לו לאיסור.
וכתב ליישב דברי הרמב"ן שאמנם כשהתברר שטעו התברר למפרע שאכל
איסור ,אבל אינו צריך לחשוש לזה ויכול לסבור בודאות שהאמת אתם.
הר"ן בחידושין על סנהדרין ריש פ"ח הביא את דעת הרמב"ן שאסור לו לנהוג
איסור כדבריו ,ודן שם דדוקא בלאו של לא תסור שהוא בבי"ד הגדול אסור לו
להחמיר ,אבל בסתם מחלוקת חכמים שהרוב מקילין אע"פ שיש דין אחרי
רבים מותר לו להחמיר] ,שאין רוב מועיל אלא למסופק ,כך נראה בביאור
דבריו[.
וכתב החק"ל לתלות בשאלה אם ביטול ברוב מתיר איסור ומותר לאכול את
שלשתם יחד או לא ,ולכאורה אפי' אם מותר ,מ"מ למי שמכיר את האיסור
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ודאי שאינו מותר ,שו"ר שהוא עצמו עמד בזה ומסקנתו שלגבי עצמו לריטב"א
יכול להחמיר ,ולרש"י ותוס' אי שייך לא תתגודדו אסור להחמיר ,ולשאר
פוסקים בלא"ה אסור להחמיר.
האו"ז כתב בשם ר"ת שמותר לשאול חכם אחר בלא לומר ששאל לחכם
ואסר ,כיון שהאיסור רק על החכם שלא להתיר מה שאסר חבירו ,משמע
שהטעם מפני כבודו של חכם ,ומשמע שרק החכם השני מוזהר על כבודו של
הראשון שלא לחלוק עליו כשיודע שאסר אבל על השואל אין איסור ,והטעם
א"ל שלא חייבוהו להפסיד ממונו בזה ,או א"ל שלא נפגם כבודו של ראשון,
שהרי יתכן שאם השני היה יודע שאסר היה נו"נ אתו ואולי היה מודה
לראשון ,ולא נראה כמי שבטלו את דבריו.
בענין הנשאל לחכם ואסר
ת"ר הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם ואסר לא ישאל
לחכם ויתיר ,היו שנים אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר,
אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך
אחר המחמיר ,ר' יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר
בשל סופרים הלך אחר המיקל ,יש לברר מה שורש האיסור ועל מי האיסור,
האם על החכם או על השואל ,והאם האיסור הוא מדאורייתא או מדרבנן,
והאם זה לכתחילה או גם בדיעבד ,והאם זה דוקא בחתיכה הזאת או גם
בחתיכות הדומות לה ,והאם זה דוקא מאיסור להיתר או גם מהיתר לאיסור,
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ומה הדין אם החכם עצמו חוזר בו.
והנה בנדה דף כ' אמרינן חכם שטימא אין חברו רשאי לטהר ,אסר אין
חבירו רשאי להתיר ,ויל"ע אם זה הדין שנאמר כאן או שהוא דין אחר.
ותוס' בד"ה הנשאל הקשו אמאי לא ישאל לכל החכמים וידונו זה עם זה אולי
ישיבוהו מדבריו ,ותירצו 'דאינו אסור אלא לשואל אם לא יודיע לו כבר
שאלתי לפלוני ואסר לי ,אבל אם אומר לו כבר שאלתי פלוני חכם ,מותר .אבל
ודאי החכם יזהר שלא יתיר כדאמרי' בפרק כל היד חכם שאסר אין חבירו
רשאי להתיר ,אא"כ יוכל להחזירו ,כגון שטעה בדבר משנה או אפילו בשיקול
הדעת וסוגיא כאידך ,דבהא אמרינן בפ"ק דסנהדרין דמה שעשה עשוי וישלם
מביתו אם נשא ונתן ביד' ,משמע שאין הדין שנאמר שם הוא הדין שכאן ,אלא
שכאן הוא איסור על השואל ושם על החכם הנשאל.
עוד כתבו תוס' 'ודוקא אסר אין חבירו רשאי להתיר אבל אם התיר חבירו
רשאי לאסור' ,ולכאורה הביאור בזה שאם אינו טעות בדבר משנה או בשקול
הדעת חל שם איסור על הדבר ושוב אין כח ביד חכם שני להתירו ,וכמו
שאסור לחכם להתיר כך אסור לשואל לשאול אם לא מודיעו קודם שכבר אסר
לו חכם אחר ,ולכן כתבו תוס' שאם התיר לו חכם אחד רשאי להישאל לחכם
אחר שהרי לא שייך לומר שחל שם היתר על הדבר.
אמנם תוס' בנדה כתבו שעיקר הקפידא אינה אלא על החכם שלא יתיר מה
שאסר חבירו' ,אבל השואל ישאל כל מה שירצה דמתוך כך ידקדקו בדבר
ופעמים שהראשון טועה ]היינו בדבר משנה או שקול הדעת[ ,ויצא הדבר
לאורה' ,ואם יסוד הדין הוא שחל שם איסור על הדבר מה לי החכם מה לי
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השואל אדרבא על השואל איסור יותר גדול שאוכל חתיכה שנאסרה ,אמנם
יתכן שכוונתם ישאל כל מה שירצה ובלבד שיאמר שכבר נשאל לאחר ואז אם
טעה הראשון בדבר משנה יכול להורות היתר ואם לאו אינו רשאי להתיר.
ובעיקר האיסור דעת הר"ן שהטעם משום כבודו של הראשון ,וכ"כ בחדושי
הרשב"א בשם יש מפרשים שהטעם משום כבודו של הראשון ,אבל אם עבר
ושאל וטהרו או התירו טהור ומותר ,אבל בשם הראב"ד כתב 'אינו רשאי ואין
לו היתר קאמר ,דכיון דאסרו אסורא רביעא עליה ונעשית חתיכה דאיסורא',
וכתב שזה שייך דוקא בהלכות איסור וטומאה אבל לא בזכות וחיוב ,וגם
באיסורין אינו אלא מאיסור להיתר אבל רשאי לאסור מה שחבירו התיר.
והנה במ"ש הראב"ד שנעשית חתיכה דאיסורא ,כנראה מהתומים וקצוה"ח
בסי' כ"ה סק"ה שהבינו בדבריו שזה גדר של שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא,
ויש להבין היכן שויא אנפשיה במה שנשאל לחכם והרי לא הוא אסר אלא
החכם אסר ,ויש לבאר שכוונתם שהשואל קבל בדעתו לעשות כהוראת החכם
הראשון ,ולכאורה כן היא משמעות הנמו"י 'כיון ששאל ממנו תחילה גמר בלבו
לעשות ככל אשר יורה אותו ,והא שויא חתיכה דאיסורא' ויהיה הביאור בזה
שנחשב כמו שנדר לעשות כאשר יורהו החכם .ולפי"ז הוי איסור דאורייתא
של נדר ,וא"כ יוכל להשאל על הקבלה הזו כמו על שאר נדרים ,ולפי"ז
מסתבר שיאסר רק עליו ולא על אחרים] ,ואע"פ שיכול לאסור את שלו על כל
העולם ,אבל מסתמא לא היתה דעתו לכך[ ,ולגבי חתיכות אחרות תלוי מה
היתה דעתו בשעה ששאל ,אם הביא חתיכה אחת לדוגמא ודעתו שמעתה ועד
עולם כן יעשה ,הוי נדר על כולם ,ובסתם יש להסתפק .ולפי"ז פשוט שכל
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הנדון רק כאשר החכם אסר אבל חכם שהתיר ל"ש לומר שיש לשואל נדר
לנהוג היתר וודאי שיוכל לשאול חכם אחר ולאסור על פיו .וכן ודאי שאסור
גם בדיעבד וכמו שמבואר בראב"ד בפירוש .ואם החכם עצמו יחזור בו ויתיר
מסתבר שלא יצטרך אפי' התרה שהרי נדר לעשות כדברי החכם והרי החכם
חזר והתיר.
אמנם על הביאור הזה יש לכאורה כמה קושיות וראיות שאינו כן] ,עכ"פ לא
לכל הראשונים דקיימי בשיטת הראב"ד[.
האחד שאם באנו לאוסרו מדין שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא ]ולומר שזה
איסור מדין נדר[ ,הרי זה גופא נידון באחרונים ,עי' מהרי"ט ח"ב אה"ע א'
ד"ה ולא תימא וקצוה"ח בסי' ר"א א' ותרוה"כ סי' א' ,ועי' נובי"ת אה"ע סי'
כ"ג ]ומה שרצית לומר ששויא אנפשיה מטעם נדר ,מה ראה לשטות זו וכי אם
יאמר היום שבת יאסר במלאכה[.
וא"כ לדעות הסוברים שויא אנפשיה מדין נאמנות ל"ש לכאורה לומר שמה
שלא ישאל לחכם שני הוא משום שויא אנפשיה ,שהרי נאמנות ל"ש ודאי כאן
כשהוא עצמו לא ידע בשעה ששאל מה יאמר לו החכם] ,ואע"פ שבממון מצינו
הודאת בע"ד על תנאי ,מסתבר שבאיסור ודאי לא שייך[.
וגם בעיקר הדבר יש לדון מנ"ל שקבל על עצמו בנדר שיעשה מה שיאמר לו
החכם ,דילמא מעיקרא היה בדעתו שאם החכם יאסור עליו שישאל לחכם
אחר] ,וכמו שרוצה באמת לעשות[.
גם יש להבין מ"ש המאירי לדעת הראב"ד שרק חתיכה זו נאסרה אבל לא
אחרת כיוצא בה ,ואמאי ,דילמא היה בדעתו לעשות כאשר יורהו החכם בכל
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פעם שתהא לו שאלה כזאת.
גם יש להבין למה לא יוכל החכם בעצמו לחזור בו ]כ"כ המאירי וכ"מ בר"ן[,
והרי החכם ודאי שלא נדר ,וע"י שיחזור החכם ממילא יותר גם השואל שהרי
נדר לעשות כדעת החכם והרי החכם חזר והתיר.
עוד יש להבין עפי"ז דעת הרא"ש שכתב בשם ר"י 'דה"ק לא ישאל לחכם
אחר בסתם כדי שיתיר לו ויסמוך על הוראתו דכיון שכבר אסרו הראשון
ושויא חתיכה דאיסורא אין לו לסמוך על אחר שיתירנו לו' משמע שמפרש
כראב"ד שהטעם מפני ששויא חתיכה באיסורא ולפי"ז מהיתר לאיסור יוכל
להחזיר אמנם מסקנת הרא"ש ע"פ הירושלמי שגם מהיתר לאיסור א"י לבטל
דבריו אם לא שהיו יחד בבית המדרש אבל אם פסק קודם לבד שוב אינו יכול
לבטל דבריו וכ"פ הרמ"א ברמ"ב.
ויש להבין אם הטעם משום שויא אנפשיה איך זה שייך מהיתר לאיסור ,ובאמת
הש"ך הקשה כן על הרמ"א והוסיף שתוס' פירשו הירושלמי שיכול לאסור את
המותר ,ועוד הקשה שזה שייך רק לר"ן שהטעם מפני כבודו של החכם ולא
לראב"ד ]ועי' רע"א שאה"נ ויש שני טעמים גם שויא וגם משום כבודו של
החכם[.
עוד יש להבין אם מטעם נדר אתינן עלה אמאי בטעה בדבר משנה חוזר לכו"ע,
ולדעת תוס' גם בטעה בשקול הדעת כשסוגיא כאידך חוזר ,והרי כבר אסר על
עצמו בנדר ,ואם משום דהוי נדר בטעות אמאי ל"ח טעות כשחכם אחר התיר,
]והרי לחתיכות אחרות דינינן ליה כטעות ומותר בהן[.
ובאמת בלשון הראשונים לא מוזכר כלל הלשון שויא 'אנפשיה' חתיכה
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דאיסורא אלא כיון דאסרה ראשון שויא חתיכה דאיסורא ושוב אין לה היתר,
וכן לשון הרשב"א בחולין 'הואיל ונפק עלה שם איסור הו"ל חתיכה דאיסורא'.
וכן לשון הריטב"א כאן' ,אפי' בדיעבד אם שאל אין טהרתו והתירו של שני
כלום דכיון דקמא חכם וראוי להוראה ,כשהורה עליה לאיסור או לטומאה
שויי' חתיכה דאיסורא',
ומשמע מכל זה שאין הטעם משום נדר השואל אלא מפני כחו של החכם ,וכעין
שאמרינן בסנהדרין בדיני ממונות קם דינא כאשר לא טעו בדבר משנה ולא
בשקול הדעת כשהוא נגד סוגיין דעלמא.
וא"ל שבזה נחלקו הרא"ש והתוס' אם גם מהיתר לאיסור ל"מ ,דדעת הרא"ש
שכיון שלא התברר שהראשון טעה וכיון שיצא הפסק שלו שמותר שוב אין
אחר יכול לאוסרו עליו ,וכמו שמצינו גם בדיני ממונות קם דינא וא"א להחזיר
מצד טעות בשיקול הדעת .אמנם הראב"ד כתב שרק מאיסור להיתר לא אבל
מהיתר לאיסור וכן בדיני ממונות מחזירין ,ויתכן שהרא"ש יחלוק עליו בשני
הדברים ,ועי' קוב"ש ב"ק קמ"ז שהקשה על הראב"ד 'דלמ"ד קם דינא,
]סנהדרין ל"ג[ ,מפורש בגמ' דהוא גם בדיני ממון ,ולמ"ד הדר דינא ,מבואר
שם דהוא גם באיסור וטומאה ,והחילוק שחילק הראב"ד בין איסור לממון הוא
דלא כמאן'] ,ואם הטעם משום נדר ,ניחא[ .ובאמת הר"ן מקשה שמבואר
בסנהדרין שבשקול הדעת מחזירין ואין חילוק בין ממון לאיסור.
וסברת הראב"ד לכאורה שכאן מיירי בשקול הדעת שאין סוגיא כאידך וכמ"ש
הש"ך ,ובזה ס"ל לחלק בין ממון לאיסור.
ועדיין יש לבאר כיון שתלוי בשיקול הדעת ויש מחלוקת בין החכמים ,מכח מה
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חל שם איסור ע"י הפסק הראשון של החכם.
והנה במקום שיש מחלוקת בין החכמים ונפסקה ההלכה עפ"י בי"ד הגדול של
ע"א הרי ודאי שכך צריך לנהוג והעובר ע"ז נידון כזקן ממרא ,וגם בזה
לכאורה אין הפשט שברור שכך האמת אלא שכך צריך לנהוג ,ומי שיודע
שהבי"ד טעה ועשה במזיד כמותם חייב כרת ובשוגג חייב קרבן כמבואר
בהוריות ,אא"כ בא לפניהם ואמר דבריו ואעפ"כ נשארו בדעתם שאז לרמב"ן
נוהג כמותם ]ועי' חק"ל שדן בזה[ עי' כ"ז בקוב"ש ד"ס סי' ב'.
וא"כ זה כמו ביטול ברוב שנוהגים כרוב אבל אין המציאות משתנה שיהיה
האסור מותר ומי שמכיר את האיסור אסור לו] ,ולא מסתבר לומר שאמנם
המציאות משתנה ונהפך האיסור להיתר ,אבל רק למי שלא יודע ולא למי
שיודע[.
וכ"ז בפסק בי"ד הגדול אבל כאשר יש מחלוקת בין החכמים ,אם נפסק עפ"י
הרוב אזלינן בתרי' ,וכתב הר"ן שזה מצד הדין של אחרי רבים להטות ,ובמקום
שלא נפסק הדין מסקנת הגמ' שאזלינן לחומרא בדאורייתא ולקולא בדרבנן.
והיינו שמחזיקים הדבר בספק .וכ"ז לגבי מי שאינו יודע אבל החכמים עצמם
יכולים לעשות כדבריהם כ"ז שלא הוכרע הספק] ,וגם כשמוכרע עפ"י רוב אין
להם לעבור על דברי עצמם ולהורות לאחרים ,עי' חק"ל[.
אמנם יש להבין מה שמצינו הרוצה לעשות כדברי זה עושה ,איך עושה כשלא
הוכרע הספק ,וכן מה שבמקומו של ר"א היו כורתים עצים ,ואיך הקילו והרי
ספיקא דאו' לחומרא .וכתב החזו"א שכל מה שאמרנו לחומרא בד"ת ולקולא
בד"ס הוא רק לסתם אדם אבל מי שהחכם הוא רבו נוהג כמותו לקולא
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ולחומרא כ"ז שלא הוכרע הדבר] ,ולכאורה גם כשהוכרע הדבר אם לחכם
מותר לנהוג כדבריו נגד הרוב משום שאין לו ספק ,יתכן שגם לתלמידו מותר,
ומה שנידו את ר"א ,יתכן מפני שעמד על דעתו וטיהר גם לאחרים שאינם
תלמידיו[ .ומבואר בחזו"א שלא רק תלמידיו אלא כל הכפופים לו עושים
כמותו.
וא"ל שזה כחו של החכם שיכול לעשות איסור על הדבר כ"ז שלא התברר
שהיתה כאן טעות ,והשואל צריך לקבל את דבריו וכמ"ש נמו"י שגמר בלבו
לעשות כדבריו לא בתורת נדר אלא בתורת רבו ,שהרי בזה שבא לשאול קבלו
כרבו לכל הפחות לגבי השאלה הזאת ,ובזה יש מקום לומר שגם אם התיר לו
אין חכם אחר רשאי לאסור לו שהרי הוא צריך לנהוג כרבו בשאלה הזאת.
והדין הזה שצריך לנהוג כרבו א"ל עפ"י מ"ש החינוך שבכלל המצוה של לא
תסור נאמר גם לשמוע בקול חכמי הדורות ,ובזה יש לחלק שאם נפסקה
ההלכה צריך לעשות כמו שנפסקה ,ואם לא נפסקה צריך לשמוע בקול רבו,
ורק כאשר אין לו רב מסוים צריך להחמיר מספק בדאורייתא.
ויש לבאר בזה גם את דברי הנמו"י שמ"ש 'כיון ששאל ממנו תחילה גמר בלבו
לעשות ככל אשר יורה אותו ,והא שויא חתיכה דאיסורא' אין כוונתו שבקבלה
הזו שויא השואל לחתיכה דאיסורא אלא שגמר בלבו לקבלו כרבו לענין זה
והא שויא ]רבו[ חתיכה דאיסורא.
אמנם לפי"ז אם יחזור בו החכם ויטהר יוכל גם הוא לסמוך עליו ולהקל,
והנמו"י בשם הרא"ה כתב שא"י לחזור בו וכ"כ המאירי בדעת הראב"ד.
וכן יקשה אם הטעם משום שהוא רבו א"כ גם להיתר יעשה כמוהו ואמאי ס"ל

עבודה זרה

לראב"ד שבנשאל לחכם והתיר יכול לאסור על פי חכם אחר] ,ויתכן שאמנם
חייב להחמיר עפ"י רבו אבל אינו חייב גם להקל על פיו[.
וא"ל שיסבור הראב"ד שזה כחו של חכם לאסור וכעין קם דינא ואע"פ שא"י
להתיר איסור אבל יכול לאסור היתר.
ועי' בשו"ת שמש מרפא לגרש"ר הירש שהאריך בכל זה ,ועי' שו"ת חת"ס
ח"ז סי' כ"ו.
***
תד"ה בשל ,רש"י היה פוסק בכל איכא דאמרי שבתלמוד בשל תורה הלך
אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר האחרון .ויש להבין מה הסברא בזה,
ואם משום שמספק"ל אי הלכתא כלישנא בתרא וכדעת הרמב"ם ולכן הוי
ס"ס ,א"כ גם בדאו' נאמר כך ,אלא ע"כ דל"ח ס"ס או משום ששם הספק אחד
הוא או משום שאינו מתהפך וא"כ אמאי בדרבנן מהני.
וא"ל שרש"י ס"ל שקבלה זו שהלכה כל"ב אינה ודאית אצלנו ,אמנם הוי ספק
של חוסר ידיעה ולכן א"א להקל בגללה בדאו' ,אבל אפשר להחמיר בגללה
בדרבנן ,ולא נאמר ספיקא דרבנן לקולא כיון דהוי ספק של חוסר ידיעה שגם
בדרבנן צריך להחמיר בו.
דף ז' ע"ב
ר"ש ור' יהושע בן קרחה אומרים בין כך ובין כך מקבלין שנאמר שובו
בנים שובבים ,פרש"י 'שובבים משמע מזידים ופרהסיא לשון מרד וגאוה כמו
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וילך שובב בדרך לבו' ,ועדיין לא התבאר מנ"ל שגם אם חזרו במטמוניות
מקבלין אותן ,והרמב"ם בפ"ג מהלכות תשובה הי"ד כתב 'כל הרשעים
והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה ,בין בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן,
שנאמר שובו בנים שובבים ,אף על פי שעדיין שובב הוא שהרי בסתר שב ולא
בגלוי ,מקבלין אותו בתשובה'.

דף ח'
ת"ר לפי שראה אדה"ר יום שמתמעט והולך ,מבואר שמתחילת בריאת
העולם היו הימים מתקצרים בחורף ומאריכין בקיץ ,ועי' ספורנו פרשת נח 'כי
קודם המבול היה מהלך השמש תמיד בקו משוה היום ,ובזה היה אז תמיד עת
האביב ,ובו היה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים ולאורך ימיהם.
ואמר שיהיה זה כל ימי הארץ עד אשר יתקן האל יתברך את הקלקול שנעשה
בה במבול ,כאמרו הארץ החדשה אשר אני עושה ,כי אז ישיב מהלך השמש
אל קו משוה היום כמאז ,ויהיה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים
ולאורך ימיהם ,כמו שהיה קודם המבול ,כאמרו כי הנער בן מאה שנה ימות,
והחוטא בן מאה שנה יקולל וזה רצה באמרו מוצאי בקר וערב תרנין .וכעי"ז
כתב המלבים 'זאת שנית בארו חכמינו כי קודם המבול לא נטה השמש' ,משמע
שיש לזה מקור בחז"ל ,ואולי הכוונה למ"ש במדרש לענין דור המבול 'הא
כיצד היה להם ]כל השנה[ אויר יפה כמן הפסח ועד העצרת'.
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אוי לי בשביל שסרחתי כו' .כתב הריטב"א 'תמהני היאך טעה בסדר העולם
אדם הראשון שהיה מלא חכמה כמלאך האלהים ,ושמא מתוך חטאו וענויו
נטרפה דעתו ואין משיבין באגדה'.
רומי עשתה קלנדא וכל העיירות הסמוכות לה משתעבדות לה ,אותן
עיירות אסורות או מותרות ,פירש"י שהצד שאסורות הוא הואיל ומשועבדות
לרומי יש לומר מה שהן קונין עכשיו יביאו לרומי להקריבן בני רומי ,או
מותרות הואיל ואין מקריבין הן.
משמע שזה ברור שיביאו לבני רומי ובני רומי יקריבו ,והספק כיון שאינו יום
איד שלהן ואין הם מקריבין ,אמנם גבי גוי שעשה משתה לבנו וכו' לאפוקי
משעבדיו ,כתב רש"י שההיתר למכור לאנשים המשועבדים לו הוא משום
'דלא אמרינן מאן דזבני ממטו ליה למפלח' ,משמע שההיתר הוא משום דלא
חיישינן שיביאו לו] ,היינו שאינו ודאי שיביאו[ ,ולכאורה אין הדברים
מכוונים ,שבתח"ד משמע שההיתר גבי רומי אע"פ שמביאים משום שהם
עצמם לא מקריבים ,ולבסוף משמע משום שלא צריך לחשוש שמה שיקנו פה
יביאו לו.
ורע"א הקשה מאי איבע"ל הרי הוי לפני דלפני דאמרינן לקמן דשרי ,ולפי
דברי רש"י גבי קלנדיא דרומי משמע שזה גופא הספק ,אמנם בהמשך דבריו
גבי אותו האיש לאפוקי משעבדיו משמע שההיתר משום שלא צריך לחשוש
שיביאו לו.
ואם ההיתר של לפני דלפני הוא משום שאין המכשול ודאי ]עי' חזו"א[ א"ל
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שהן הן הדברים ,וההיתר הוא משום שלא הן מקריבין אלא שמא ימכרו לרומי,
ולזה ל"צ לחשוש דהוי כלפני דלפני .ועדיין אינו מרווח כ"כ שכאן איבע"ל
ולקמן אמרינן בפשיטות דשרי.
ובעיקר קו' רע"א כבר עמד הריטב"א ודחה מכח זה פירוש רש"י ,ופירש
שהספק אם גם העיירות המשועבדים עובדות אז לע"ז ,ומסיק שאע"פ שכולם
עושים איד עם בני רומי ,מ"מ אין אסורים אלא בני רומי ,והעיירות הסמוכין
אין עושים אלא משום כבודם של בני רומי ,וכ"כ הרשב"א והר"ן.
ובשו"ע קל"ט סט"ו מובא שני דעות אם מותר למכור דברים השייכים רק
לכומרים לסתם גוים אע"פ שידוע שימכרו אותם לכומרים ,ועי' ביאור הגר"א
שסברת המתירים משום דהוי לפני דלפני ,ודעת תוס' שאסור כיון שידוע
בודאות שימכר להם נחשב כאילו מתחילה מכרו להם.
וסברת תוס' א"ל שהיתר לפני דלפני משום שאינו ברור שימכור לו אבל אם
ברור אסור ,ויש לדון במקום שאינו מוכר לסתם גוי אלא למשרת של הכומר
שבא בשליחות אדונו ,אם גם יש סברא להתיר או אז לכ"ע אסור.
והנה בגמ' לעיל מיבע"ל אם טעמא דמתני' משום אזיל ומודה או משום לפנ"ע,
ויש להסתפק לטעמא דאזיל ומודה אם יש ההיתר של לפני דלפני ,דלכאורה
מפני שגרם הודאה אתינן עליה ומאי נפ"מ איך גרם ההודאה והרי אין האיסור
מצד שגרם תקלה לגוי.
וא"כ אם טעמא משום אזיל ומודה א"ל שכל הנדון רק אם חיישינן בודאות
שימכור או לא ,אמנם אם טעמא דלפני דלפני משום שלא ברור האיסור ]עי'
חזו"א וקה"י[ ,שוב יש מקום לדמות את שניהם.
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תניא רבי ישמעאל אומר ישראל שבחוצה לארץ עובדי ע"ז בטהרה הן,
כיצד גוי שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבעירו ,אע"פ שאוכלין
משלהן ושותין משלהן ושמש שלהן עומד לפניהם ,מעלה עליהם הכתוב
כאילו אכלו מזבחי מתים ,שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו ,ואימא עד
דאכיל ,אמר רבא אם כן נימא קרא ואכלת מזבחו מאי וקרא לך משעת
קריאה ,לכאורה אין הכוונה שאם אכל מזבחו חייב משעת קריאה ,שהרי
ישראל שבחו"ל לא אוכלים מזבחו ,אלא שע"י שמוזמן אצלו נחשב כאילו אכל
מזבחו.
ולכאורה גם אם לא אכל כלל ,אמנם רש"י כתב מעלה אני על אכילתן כאילו
הוא מזבחו ,ומשמע דוקא אם אכל אע"פ שאכל משלו ,והביאור בזה משום
שכל מה שנמצא באותה המסיבה נחשב כמו מזבחי ע"ז ,אפי' שהוא של
הישראל וכן משמע מהמשך הגמרא גבי רב יצחק איקלע לבי ההוא גוי לבתר
תריסר ירחי שתא ושמעיה דאודי ופירש ולא אכל .משמע שדי במה שפירש
מאכילה ]וסתמא דמילתא לא היה בדעתו לאכול משל הגוי[ ולא אמר ופירש
והלך משם.
ולכאורה כל החילוקים בתלתין יומי וכו' הם אם מקריב קרבנות לע"ז או לא,
אבל לא משום הודאה ,אמנם במ"ש גבי רב יצחק 'איקלע לבי ההוא גוי לבתר
תריסר ירחי שתא ושמעיה דאודי ופירש ולא אכל' ,משמע שהטעם משום
הודאה.
וא"ל שקו' הגמ' היתה ,תינח שאחר י"ב חדש אין קרבנות ומצד וקרא לך
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ואכלת מזבחו אין כאן ,אבל עדיין יאסר מצד הודאה ,דהא חזינן גבי רב יצחק
שהודה לע"ז אחר יב"ח ,ומשני שאני רב יצחק דאדם חשוב הוא ,ולכן הודה
הגוי ולכן פירש רב יצחק.
ועדיין מסתבר שאיסור דאו' של ואכלת מזבחו אין כאן שהרי לא הקריב
קרבנות ,אלא רק איסור מצד שגורם הודאה] ,ומה שרב יצחק פירש ולא אכל
אע"פ שההודאה כבר היתה ,א"ל שאם היה אוכל היה מודה שוב ,ועוד א"ל
שזה כעין נשא ונתן שאסור ליהנות ממה שקנה ,ואולי החמיר על עצמו שלא
ליהנות[.
ובעיקר האיסור כתב הריטב"א שהוא מדאו' ולכן לא שרינן ליה משום איבה,
ומהרשב"א משמע שהאיסור משום הודאה ,ויש להבין שהרי לעיל גבי לשאת
ולתת פי' הרשב"א משום לא ישמע על פיך ,וכאן דרשינן מקרא אחרינא.
והנה בדרישה מסופק אם משום איבה מותר איסור זה ,ובט"ז כתב שכיון שכל
סיבת האיסור היא כדי שתהיה איבה ביניהם ולא יתחתן עמו ,בזה ל"ש להתיר
כדי שלא תהא איבה.
אמנם בנקודות הכסף כתב שהפסוק הוא אסמכתא ועיקר האיסור משום אזיל
ומודה כדמוכח מעובדא דרב יצחק ובזה שרינן משום איבה.
והנה ברי"ף וברמב"ם לא מובא הא דאדם חשוב ,וכתב ב"י משום שאי"ז דין
אלא מידת חסידות ,וט"ז כתב שעפ"י פי' רש"י זה מעיקר הדין כיון שהגוי
שמח על אדם חשוב ,ומה שלא הביאו הרמב"ם ורי"ף משום שמסתמא לא
חיישינן לזה] ,ואינו מובן כ"כ ,שאם משום של"צ לחשוש לזה למה הוצרך
לומר שאדם חשוב הוה ,הרי גם אדם חשוב ל"צ לחשוש[.
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ועי' חזו"א סי' ס"ב ס"ק י"ב שהטעם משום הודאה ,וכשיש איבה מותר ,וזה
ודאי דלא כריטב"א ,ומהריטב"א גם מוכח שאין האיסור משום הודאה אלא
איסור דאו' הנלמד מקרא ד'וקרא לך'] ,ולפי מ"ש אפי' אם האיסור דאו'
וכריטב"א ,אבל לאחר יב"ח האיסור משום הודאה באדם חשוב ,ובזה יש
מקום להתיר משום איבה[.
דף ט'
תד"ה וגמירי וגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין
הוה ,ואף על גב דכתיב ואברם בן חמש ]שנים[ ושבעים שנה בצאתו
מחרן ,שתי יציאות הוו שהרי בברית בין הבתרים היה בן שבעים ואז היה
בא"י ,ושוב חזר לחרן ועשה שם חמש שנים כדאיתא בסדר עולם ,יש
להבין מה הוקשה להם דילמא מאותה שעה התחילו לעשות נפשות ועדיין לא
יצאו עד שהיה בן ע"ה שנה ,ומשמע שנוקטים שגם היציאה היתה באותה
שעה ,ולפי"ז לא כשהיה בן שבעים יצא בראשונה אלא בן נ"ח ,אלא שבזמן
ברית בין הבתרים שהיה בן שבעים היה בארץ ישראל ולעולם יצא קודם,
אמנם בפסיקתא הלשון 'אברהם יצא מחרן בן שבעים שנה ,וחזר לחרן ועשה
שם חמש שנים ויצא' ,ואולי יש לגרוס אברהם יצא מחרן ,ובן שבעים שנה חזר
לחרן ,ועשה שם חמש שנים ,ויצא.
אמר רב הונא בריה דרב יהושע האי מאן דלא ידע כמה שני בשבוע הוא
עומד וכו' ,לדעת רש"י חרב הבית בשנת ת"כ לבנינו ,והיא היתה שנה
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ראשונה לשמיטה והיתה שלשת אלפים שמונה מאות עשרים ושמונה לבריאה.
ושיטת תוס' דחרב הבית בשנת תכ"א ושנה זו היתה ראשונה לשמיטה והיתה
שלשת אלפים שמונה מאות עשרים ותשע לבריאה .ודעת בעל המאור דאמנם
היתה שלשת אלפים עשרים ותשע לבריאת האדם אבל מנינינו הוא מבריאת
העולם שהוא שנה קודם לכן ,ולמנינינו היה החורבן בשנת שלשת אלפים
שמונה מאות ושלושים ליצירה ושנה זו היתה ראשונה לשמיטה.
ולפי חשבון רש"י בשנת תשע"ה עברו מהחורבן אלף תשע מאות ארבעים
ושבע שנה .ולחשבון תוס' עברו אלף תשע מאות ארבעים ושש שנה.
ולבעה"מ אלף תשע מאות ארבעים וחמש שנה .ולרש"י שנת השמיטה
בתשע"ג ,ולתוס' בתשע"ד ולבעה"מ בתשע"ה ,ונקטינן לדינא כבעה"מ .ועי'
חזו"א שביעית סי' ג' ס"ק ה' ,וסי' ל"ג ס"ק ל"ה.
דף י'
תד"ה ווי ווי לה לאילפא דאזלא בלא מכסא .וא"ת והא אמרינן פרט
לאנטונינוס אע"ג דאזל בלא מכסא ,ויש לומר שגם הוא נימול ,דגרסינן
בירושלמי דמגילה א"ל אנטונינוס לרבי את מאכילני מן לויתן לעתיד
לבא ,א"ל אין ,א"ל מן אימר פסחא לית את מאכילני ומן לויתן את
מאכילני ,א"ל מה אעביד לך דהא כתיב וכל ערל לא יאכל בו ,כיון דשמע
כן אזל וגזר גרמיה ,הדא אמרה איגייר אנטונינוס ,יש להבין וכי הוצרך
הפסוק ללמדנו שיש לגרים חלק לעוה"ב ,ובפשטות חולק הירושלמי על הבבלי
שיש לאנטונינוס חלק לעוה"ב מקרא דמלכיה ולא כל מלכיה ]ואולי את זה
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א"ל לפני שמל את עצמו[ ,ולירושלמי משום שהתגייר ,עוד יש להבין שהרי
חסידי אוה"ע יש להם חלק לעוה"ב ומה שאמרה לו בלא מיכסא כוונתה שלא
יהיה לו חלק עמהם ,אמנם גם זה יש להבין אם התגייר ממש למה הוצרכנו
למעטו מ'ולא כל שריה' תיפו"ל ששוב אינו אדום כלל ועיקר,
גם עיקר מה שמל את עצמו יש להבין היאך היה בזה גירות והרי לא טבל ולא
קבל מצוות בפני בי"ד ,ובפשטות משמע שהיה זה רק כעין קיום מצוה כמו
שאברהם קיים מצות ]ואמנם האריכו האחרונים לבאר למה לא מל אברהם
אבינו את עצמו לפני שהצטווה ,משמע שיש בזה קיום מצוה ,וכן משמע
בשו"ת הרמב"ם שיש מצוה לגוי המל עצמו לשם מצוה אפילו אין בדעתו
התגייר[ ,ועדיין אינו מספיק למה בזה דוקא יזכה לחלק עמהם .וממ"ש רבי
לאנטונינוס שאע"פ שיאכילנו לויתן אינו יכול להאכילו קרבן פסח כיון שהוא
ערל משמע שאם לא היה ערל היה מאכילו ,והרי לא התגייר אמנם גוי נקרא
ערל גם כשנמול ,וע"כ כדי שלא יהיה ערל עליו להתגייר.
דף י"א ע"א.
תד"ה צנון צנון וחזרת לא בימות החמה ולא בימות הגשמים .והא
דאמרינן בפרק כיצד מעברין נראה צנון נראה סם חיים ,והא תניא נראה
סם המות ,לא קשיא כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים ,י"ל דמיירי
הכא בעת שהוא סם חיים ,יש להבין מהי העת הזו ,והרי מבואר שלא פסק
משולחנם לא ביה"ח ולא ביה"ג ,ועי' מהרש"א שכתב לבאר עפ"י מ"ש תוס'
בעירובין 'ונראה לפרש דכאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים כלומר עלין
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ואמהות חד מעלי בימות החמה וחד מעלי בימות הגשמים ,ואית ספרים דגרסי
ואיבעית אימא הא והא בעלין אבל באמהות לעולם מעלו' ,אמנם בתוס' רבינו
אלחנן כתב שהכונה שלא פסק צנון ביה"ג ולא חזרת ביה"ח ,כל אחד בעת
שהיה מצוי ,מרוב המאכלים שהיו שם ]והיו צריכים להיפוך וחיתוך[ ,וכ"כ
בתוס' שאנץ ומסתבר שכן כונת תוס' ,ולפי"ז ניחא מ"ש בתוס' ד"ה שלא
שאי"ז רבותא ,ואם הכוונה שהיו כל ימות השנה ודאי הוא רבותא גדולה שגם
מה שלא מצוי באותה העת היה על שולחנם ,אבל כיון שהקדימו כאן שכל אחד
היה על שולחנם בזמנו ,א"כ אי"ז רבותא מצ"ע ,אלא רק ראיה כמה היתה
סעודתם מרובה.
ואע"ג דאמרינן שרבי לא נהנה מן העולם אפילו באצבע קטנה מ"מ
אוכלי שולחנו היו רבים ,משמע שפירשו שמה שאמר 'באצבע קטנה' הכוונה
שלא נהנה אפילו הנאה מועטת ,וכן משמעות תוס' בכתובות דף ק"ד שהביאו
ע"ז את המדרש 'עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו
מעדנים לתוך גופו' ומייתי הא עובדא דרבי ,אמנם לפי מ"ש רש"י 'שלא נהניתי
לפי טורח שטרחתי באצבע קטנה' ,לק"מ שכל זה עדיין לא הגיע לעמל של
אצבע קטנה.
חזא מזוזתא ]דמנחא אפתחא[ אותיב ידיה עלה ואמר להו מאי האי ,אמרו
ליה אימא לן את כו' .כ"ה הגירסא שלפנינו ,ויש גירסא בכת"י 'אחיך ,א"ל
אמאי קא מחייכת'.
ולפי הגי' שלפנינו משמע שהוא פתח אתם בדברים שהניח ידו על המזוזה
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ושאלם מאי האי ,ולכאורה א"כ אין ראיה מכאן שצריך להניח ידו על המזוזה
כשיוצא שהרי כאן הניח ידו כדי לשואלם מאי האי ,אמנם לגי' השניה שאותיב
ידיה ואחיך והם שאלוהו מאי האי יתכן שהוא הניח ידו כמנהגו ,ואחיך היינו
מתוך שמחה על שמירתו של הקב"ה ,והם שאלוהו מעצמם על מה אחיך.
ובשו"ע יו"ד סי' רפ"ה 'כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה )מהרי"ל
שם ומוכח בע"ז דף י"א( ,ויאמר ה' ישמר צאתי וכו' )במדרש( ,וכ"כ ביאור
הגר"א מקור לזה מגמ' דידן.
אמנם עי' בשו"ת רע"א נ"ח שאין להנחת היד מקור בש"ס ,ויש להבין שהרי
לכאורה כך מוכח כאן ,אמנם יתכן שסובר שעשה כך כדי למושכם בדברים,
וביותר לגירסא אותיב ידיה ואמר להו מאי האי.
בשו"ע סי' רפ"ה בהגה י"א 'כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה
)מהרי"ל שם ומוכח בע"ז דף י"א( ,ויאמר :ה' ישמר צאתי וכו' )במדרש( .וכן
כשיכנס אדם לבית ,יניח ידו על המזוזה' ,ומהרי"ל מובא רק לענין מי שיוצא
מביתו ,ולכאורה יש לחלק שדוקא כשיוצא ושוב אין לו שמירת המזוזה ,מבקש
מהקב"ה שישמרנו עכ"פ.
וברמב"ם לא כתב שיניח ידו אבל כתב שכ"ז שיכנס ויצא יזכור אהבת ה' ויעור
משנתו ושגיונותיו בהבלי הזמן.
והנה ברמב"ם פ"ה כתב שהכותבים שמות מלאכים לא די שבטלו המצוה אלא
שעשו מצוה גדולה שהיא יחוד השם כאילו הוא קמיע של הנאת עצמן ,ויש
להבין שהרי משמע כאן ובמנחות שיש בזה ענין של שמירה.
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אמנם נראה שאדרבא הרי מבואר שלא המזוזה היא השומרת אלא הקב"ה,
והרי כשיוצא אינו בכלל המזוזה וע"כ השמירה היא מהקב"ה ,אלא ששמירת
הקב"ה היא למי שזוכר אהבתו ויעור משנתו ושגיונותיו בהבלי הזמן ,וזה יש לו
ע"י המזוזה שכ"ז שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם.
]ועדיין יש להבין מהגמ' במנחות שיניחה בטפח הסמוך לרה"ר כי היכי
דתינטריה ,שמשמע שהמקום שלפנים מהמזוזה שמור יותר[.
ולא משמע שהרמב"ם סובר שזה המחלוקת במנחות אם כדי שיפגע תחילה או
כי היכי דנינטריה ,שא"כ לא היה קורא טפשים לסבורים כאותו מ"ד .ועי' הגה'
מימוניות בשם הרא"ם ]כנראה שיש ענין שמירה במזוזה[.
ועי' כס"מ שהקשה על דברי הרמב"ם מעובדא דאונקלוס שמשמע שיש במזוזה
ענין של שמירה וממנחות 'כי היכי דניטריה' ,וכתב שבאמת המזוזה שומרת ולא
המלאכים אבל צריך שיכוין לשם המצוה.
ועי' גליון מהרש"א רפ"ט בשם הגו"ר שהעושה משום מצוה רשאי לחשוב
שבשכר מצוה ישמרהו ה' ,אבל העושה רק לכוונת שימור אין לו שמירה אלא
סכין היא בעיניו.

ומה שלא תירץ שכר"מ אזלא ,כתב הריטב"א שמסתמא הלכה היא ,אמנם
הקשה כיון שהקושיא והתירוץ אליבא דרבנן למה הוצרך לדייק מדברי ר"מ.
והביא הריטב"א שבספרים שלפניו הגירסא אלמא שריפה חוקה ,ומשמע
שהדיוק מר"מ ,ויש להבין הרי ר"מ לא הזכיר שריפה ,וכתב הריטב"א
שמלשון חכמים משמע שזה מציאות שהיו עושים שריפה לפעמים ,ומחלוקתם
רק במי שלא עשו לו שריפה האם עושים לו יום איד או לא ,וא"כ לכ"ע זה
חוקה ולכן מקשה מהברייתא ששורפין על המלכים לכ"ע.
ותוס' רי"ד מהד' תליתאה ג"כ גורס כריטב"א 'אלמא שריפה חוקה היא' אבל
מפרש שרק לר"מ זה חוקה ולכן כשלא עשו אין ראיה שלא יעשו גם איד,
שהרי שניהם חק של ע"ז ואם במקרה לא עשו אחד ,אין סיבה שלא יעשו גם
את השני ,משא"כ לרבנן שאי"ז חוק אלא חשיבות א"כ כשלא שרפו ואינו
חשוב בעיניהן גם איד לא יעשו לו.
ותי' הגמ' שגם לר"מ השריפה היא ענין של חשיבות ,אלא שס"ל שגם כשאינו
חשוב בעיניהם לשרוף עליו בכ"ז עושין לו יום איד ,ולפי"ז הקו' מהברייתא על
ר"מ ,ויש להבין למה לא תי' דאתיא כרבנן שמסתמא הלכה כמותם.

מכלל דר"מ סבר ל"ש מיתה שיש בה שריפה ול"ש מיתה שאין בה
שריפה פלחי בה לע"כ ,אלמא שריפה לאו חוקה היא ,מכלל דרבנן סברי
חוקה היא ,והא תניא שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי ,ואי חוקה
היא אנן היכי שרפינן והכתיב ובחוקותיהם לא תלכו ,כן היא גירסת רש"י
ולפי"ז הקושיא מהברייתא לדעת רבנן.

תד"ה ואי הקשו ,מאי קפריך ואי חוקה היא היכי שרפינן ,והרי אמרינן
בסנהדרין לרבנן דפליגי אר"י וסברי דמיתת הרג מתיזין ראשו בסייף כדרך
שהמלכות עושה ואין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו כיון שכתוב בתורה,
וכמו ששורפין על המלכים ואין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו ,שכיון
שכתוב בתורה לא מינייהו גמרינן.
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ותירצו שהסוגיא כאן שמקשה על רבנן דר"מ שהם ר' יהודה לא יכלה לתרץ
משום שכתיבא באורייתא ,שהרי ר"י בסנהדרין לא סובר את ההיתר הזה ,ולכן
לא מתיר להתיז ראשו בסייף אע"פ שכתוב בתורה] ,ולכאורה היה מקום לומר
שאחר שנהיה חק לע"ז השתנה הדין ,ויתבאר בהמשך[.
אבל עדיין הקשו ,תינח הסוגיא כאן שלא ניח"ל בטעמא דכתיבא באורייתא כיון
שאזלא כר' יהודה ,אבל איך בסנהדרין מייתי ראיה שכתיבא באורייתא מהני
מהא דשורפין על המלכים ,והרי כאן מסיק דלכו"ע לאו חוקה היא אלא
חשיבותא] ,וביותר שהרי מסתבר שמביא הראיה הוא ר"מ שלדבריו כלל לא
היתה הו"א שזה חוקה לגי' רש"י[.
והנה לשון תוס' 'אכן קשיא דהכא מסקינן דלכ"ע שריפה לאו חוקה היא ,והתם
משמע דחוקה היא לכ"ע והוה אסירא אי לאו טעמא דכיון דכתיב' ,ויש להבין
מ"ש דהתם משמע דחוקה היא לכ"ע ,והרי אם ר"י דהתם לא ס"ל להיתירא
דכתיבא באורייתא ע"כ ס"ל דלאו חוקה היא ,שאל"כ תיקשי ליה משורפין על
המלכים ,ועי' מהר"ם.
ויתכן שאם רבנן בסנהדרין מוכיחים משריפה ,ע"כ שזה דבר מוסכם שזה חוקה
שאל"כ לא הוכיחו כלום ,וע"כ שגם ר"י מודה לטעמא דכתיבא באו' ,ומה
שחולק בסייף משום דס"ל שסייף אינו כתוב בתורה וכמ"ש תוס' בסו"ד.
וא"כ תוס' הוי סבורים בהתחלה שפלוגתייהו בסנהדרין אי מהני טעמא דכתיבא
בקרא ,ולמסקנא פלוגתייהו אי סייף כתיבא בקרא.
ועדיין אינו מרווח כ"כ ,למה הוצרכו לחזור בהם ולומר דבסנהדרין לכ"ע מהני
טעמא דכתיבא בקרא והלא בלא"ה קשה מר"מ דהתם ,ואפשר שמסתבר שמה
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דכתיבא בקרא מהני לכ"ע ,אלא שאם היה מיושב בזה היו דוחקים לומר שבהא
פליגי ,אבל אחרי שבלא"ה קשה שוב חזרו לפשטות שלכ"ע מהני טעמא
דכתיב בקרא.
וכנראה ממהר"ם שבתחילה כתבו לדעת המקשן שפליגי ר"מ ורבנן אי הוה
חוקה א"ל גם שפליגי אי מהני מ"ש בתורה ,ולפי"ז לשון תוס' דרבנן דמתני'
היינו ר"י ,דהתם לא חייש לכתיבה באו' ,היינו שכך נאמר שר"י לא חייש
]ודלא כהגהת הב"ח 'דלא חייש' שמשמע ברור שלא חייש[ ,אבל למסקנא
כאן שלכ"ע לאו חוקה היא הדק"ל] .בתוס' שאנץ הגי' דלא חייש ]כב"ח[
אמנם בהמשך לא כתב שהתם משמע דחוקה היא לכ"ע ,ויל"ע שם היטב[.
תד"ה ואי ובפ' ד' מיתות משתעי ]ב[חק ]ש[הוא משום חשיבות לפי
מסקנא דהכא ,ולהכי אפי' ר"י מודה דלא גמרינן מינייהו אי כתיבא
באורייתא ולאו חק לע"ז הוא ]היינו אם זה היה חק לע"ז ממש היה א"ל
שר"י חולק דל"מ כתיבא בקרא ,אבל כיון שהוא רק חק של חשיבות מסתבר
שמודה[.
אבל ודאי אי לא הוה כתיבא בדאורייתא לא היה לנו להתנהג אף במנהגן
של שטות ,ופלוגתיהו בסייף היא דלר"י אף קופיץ בכלל סייף וא"כ אין לנו
היתר של כתיבא בקרא ,ולרבנן כיון שהוא מיתה מנוולת לא מסתבר שכונה
התורה לו וממילא חשיב סייף ככתוב בקרא.
אבל שריפה לכ"ע חשיבא כתיבא בקרא ולכן כ"ע מודו דשרי כיון שאינו ממש
ע"ז אלא חק של חשיבות.
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ותוס' שאנץ תי' עוד שלעולם לר"י ל"מ מה דכתיב בקרא ולכן אין הורגים
בסייף אלא בקופיץ ,ואע"פ שאינו ע"ז ממש אלא מחוקי דתם ,ומה שמודה
ששורפים על המלכים לא בגלל שכתוב בפסוק ,אלא ס"ל שאינו אפי' חק דתם
ואינו אלא משום כבוד המלך.
ולפי"ז מ"ש בסנהדרין להוכיח דכתיבא בקרא מהני הוא רק לדעת ר"מ ,אבל
ר"י ס"ל דאין מזה ראיה כיון שאינו כלל חק דת הגויים ,וא"כ אחר תירוץ הגמ'
כאן שחשיבותא הוא ,עדיין סובר ר"מ שיש בזה משום חק דתם וצריך פסוק
להתירו ,ור"י ס"ל שאם היה חק דתם ל"ה מועיל פסוק כמו שלא מועיל בסייף,
אבל ההיתר משום שאינו אפי' חק דתם] .משמע שבדבר שאינו חק דתם וכולו
רק לכבוד וכדומה ,לכ"ע שרי בלא קרא[.
ולכאורה לפי"ז שוב חוזר התירוץ הראשון של תוס' ,שהקושיא כאן מכלל
דרבנן ]שהם ר"י[ סברי חקה היא ]היינו חק ע"ז[ והא תניא שורפין על
המלכים ,והרי ר"י ס"ל דל"מ כתיבא בקרא ]ואם חק ע"ז ממש גם ר"מ מודה[
ומשני דלאו חוקה היא ]לע"ז[ אלא חשיבותא ,ובחשיבותא לכ"ע שרי ,לר"מ
משום דכתיבא בקרא ולר"י אפי' בלא קרא כיון שאי"ז חשיבותא של חק דתם
אלא חשיבותא בעלמא של כבוד ,משא"כ סייף שמסתבר שהוא חק דתם.
וא"כ נמצא לתוס' שאנץ בתי' שני שיש שלש מיני חקת הגויים ,האחד ע"ז
ממש שלא מועיל בזה כתיבא בקרא ,השני חק דתם שלר"מ מועיל ולר"י לא
מועיל] ,וא"כ לר"י הראשון והשני שוים ויש רק שניים ויתכן שכן סובר ר"ן[,
והשלישי דבר שהוא לכבוד בלא שיהיה חק דתם כלל ובזה לכ"ע מועיל,
]ועדיין יתכן שלר"מ מועיל רק בגלל שכתוב בפסוק ,ונפ"מ בבגד של רופאים
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שאינו חק דתם אם מותר בלא כתיבא בקרא ,ויתבאר בהמשך[.
והר"ן כתב 'שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי ,אינה מדרכי האמורי
לחוש ללא תעשה כמעשיהם ,לפי שלא אסרה תורה אלא חוקות של ע"ז
ודברים ]כ"ה בביאור הגר"א[ של הבל ובטלה ,וכולן יש בהן סרך ע"ז ,אבל
דברים של טעם שרי ,ובשריפה על המלכים ,טעמא איכא ,לומר שאין אדם
אחר עשוי להשתמש במה שנשתמש הוא'.
משמע שכורך את שני דיני התוס' כאחד שכולם בכלל איסור התורה ,בין ע"ז
ממש ובין דבר של הבל שכולם סרך ע"ז בהם] ,שכיון שאין בו טעם ודאי
תולים אותו בציווי ע"ז שלהם והוי כחק דתם[ ,אבל דבר שיש בו טעם משמע
שכלל אינו בכלל חקות הגויים ולא צריך פסוק להתירו.
וההיתר בדבר שיש בו טעם משמע מהר"ן לא משום שיש לנו טעם לעשותו
ולכן לא נחשב שעושים אותו בגללם ,אלא כיון שהם עושים את זה מחמת טעם
שוב אינו כלל בכלל חקת הגויים ]היינו הטעם אצלם ולא אצלנו[.
וביאור הגר"א בקע"ט הקשה על הר"ן שהרי בסנהדרין מבואר שהטעם משום
שכתוב בתורה ולולי זה אע"פ שעושים מחמת טעם היה אסור.
ולכאורה לפי התי' השני בתוס' שאנץ ]הו"ד לעיל[ שלר"י בסנהדרין שחולק
על טעמא דכתיב בקרא מ"ד מודה בשריפה כי אינה חק כלל ,היה א"ל שאע"פ
שאין הלכה כמותו בסייף אבל הלכה כמותו ששריפה היא דבר שיש בו טעם
ואינו כלל חק דתם ול"צ קרא לזה.
עוד א"ל עפ"י מ"ש רבינו יונה בסנהדרין על קו' תוס' שהגמ' כאן ושם חד
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טעמא הוא שהראיה שזה חשיבות ולא חק ע"ז הוא מזה שכתיבא בקרא ,וא"כ
עיקר ההיתר הוא מה שיש טעם בזה והכתיבא בקרא הוא רק ראיה ,ולכן כתב
הר"ן את עיקר הטעם .אמנם יש להבין לפי"ז הלשון 'לאו מינייהו גמרינן'.
]ויל"ע בתי' הראשון של רבינו יונה וכמדומה יש שם חסרון תיבות[.
עוד א"ל עפ"י מ"ש בתורי"ד ששני התירוצים אמת ,וכאן כתב לרבותא שאפי'
לא היה כתוב בתורה איכא למימר שאי"ז חוק הגויים אלא חשיבותא בעלמא,
והגמ' בסנהדרין אומרת שגם אם היה חוקה היה מותר כיון דכתיב בקרא.
ולכאורה אינו מובן ,איך מוכיחים משם שכתיבא בקרא מהני והרי דילמא אינו
מועיל וטעמא משום שאינו חוקה ,וא"ל שלשיטת ר"י שסייף הוא חוקה אע"פ
שיש בו טעם אומרים לו לדבריך ג"כ יש להתיר מפני שכתוב בקרא ,שהרי
לדבריך גם שריפה תחשב חקת הגויים למרות שיש בה טעם וע"כ שיש בה
היתר של כתיבא בקרא,
ובתשו' מהרי"ק סי' פ"ח כתב שכל דבר שהגויים עושים מחמת טעם אין בו
משום חוקי הגויים ולכן מלבוש המיוחד לרופאים מותר ללבוש אותו כיון
שאינם עושים אותו בלא טעם.
והקשה ביאור הגר"א שהרי גם בשריפה יש טעם של חשיבותא ובכ"ז ההיתר
רק משום כתיבא בקרא] .עי' גם מ"ש מנ"ח בזה[
וכתב שאפשר לדחוק שלעולם אין בשריפה טעם ,ומ"ש 'חשיבותא' לא שיש
בשריפה חשיבות אלא לעולם זה חק בלי טעם אלא שהחק הזה עושים רק
לאדם חשוב ולכן הוצרכנו לפסוק.
אמנם כתב שלדעת הר"ן שגם הוא כתב שכשיש טעם לגויים מותר ,וזה הטעם
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של שריפה ,ודאי קשה שהרי על שריפה גופה מבואר שההיתר משום שכתוב
בפסוק.
ולכן מסיק הגר"א שבין דבר שהגויים עושים מחמת טעם ובין שלא מחמת טעם
אין מותר לנו לעשות אא"כ מפורש בפסוק ,שאז עושים מחמת הפסוק ולא
מחמתם.
אמנם הוסיף הגר"א שלא רק מה שמפורש בפסוק מותר אלא גם כל דבר
שהיינו עושים בלעדיהם ]היינו שיש לנו טעם בו[.
ויש להבין הרי בשריפה וסייף יש טעם לעשייתנו וא"כ למה הוצרך בסנהדרין
לפסוק כדי להתיר תיפו"ל שיש טעם ,וכמו שהקשה על הר"ן.
אמנם נראה דלק"מ דאמנם לר"ן כשיש להם טעם מותר וכן לגר"א כשהיינו
עושים בלעדיהם היינו כשיש לנו טעם .מ"מ שני דינים הם ,דלר"ן כאשר יש
להם טעם אי"ז כלל חוקי הגויים ,ולכן מקשה הגר"א למה הוצרכנו להתיר כי
לא מינייהו גמרינן תיפו"ל שאין כלל התחלה של חקות הגויים.
משא"כ לגר"א אף דבר הנעשה מחמת טעם בכלל חקות הגויים הוא ,וכל
ההיתר משום שאין אנחנו עושים מחמתם אלא מחמת שיש לנו טעם שלנו או
מחמת הפסוק ,בזה ל"ש להקשות למה הגמ' בסנהדרין אומרת משום קרא ולא
משום טעם ,דעדיפא מיני' קאמר שמהפסוק ילפינן] ,אבל לר"ן א"א לומר כן
שהרי הקו' מעיקרא ליתא שאי"ז כלל חקות הגויים ,ומה צ"ל שלאו מינייהו
ילפינן[.
ועיקר היסוד עי' בקה"י ,אלא שכתב ליישב את הר"ן דס"ל דסוגיות חלוקות
הן ,בסנהדרין ס"ל שמה שלומדים מפסוק מותר והכא ס"ל שמה שעושין
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מחמת טעם אינו כלל חוקות הגויים ,ופסק כסוגיא דהכא ,ועי' גם בריטב"א
שתי' בשם תוס' שמחלוקת הסוגיות הם] .וכנראה זה כעין התי' השני של
התוס' שאנץ[.
עלה בידינו שנחלקו הר"ן והגר"א אם חוקות הגוים הם דבר שנעשה בלא טעם
וסיבה ,או אפי' כשיש להם טעם אסור לנו לעשותו אא"כ נאמר בתורה או
שהיינו עושים אותו בלעדם ,ונפ"מ לחלוק הרופאים ,שלר"ן ומהרי"ק מותר
ולגר"א אסור.
ומבואר במהרי"ק שגם מה שהם עושים בלא טעם אם לנו יש טעם מותר ,כגון
מלבוש המיוחד להם בלא טעם שלדעתו אסור ללבשו ,מ"מ אם יש לו טעם
בלבישתו כגון להבריח המכס שאז אינו רוצה לידמות להם ,מותר ,א"כ נמצא
למהרי"ק יש את שני ההיתרים ,גם כשלהם יש טעם שאז אין על זה כלל שם
חקות הגויים ,וגם כשאין להם טעם אם לנו יש טעם מותר כיון שאין עושים כדי
לידמות להם ,וזה נראה כדעת התורי"ד שהו"ד לעיל שאיתנהו לשני הטעמים.
]ויתכן שגם הר"ן סובר כן וניחא בזה מ"ש הר"ן בסנהדרין באופן אחר ,עי'
קה"י[.
והנה מצינו דין חקות הגויים ודרכי האמורי ,ויש להסתפק אם הם דין אחד או
שני דינים.
וא"ל שתלוי בשאלות הנ"ל ,שאם גדר חקות הגויים הוא דבר שנעשה בלא
טעם א"ל שזה הדין של דרכי האמורי ושרש האיסור כולם הוא מחמת סרך
ע"ז ,כי אם אין בהם טעם ע"כ סבורים שהע"ז כך צותה או כך אמרה ,ולפי"ז
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בגוים שאינם עובדים ע"ז לא יהא איסור.
אבל לגר"א שגם בנעשה מחמת טעם כחלוק הרופאים אסור לעשות כמותם,
א"ל שחקות הגויים ודרכי האמורי הם שני דברים נפרדים ,דרכי האמורי הם
מיני סגולות שנעשות בלא טעם וסברא ,וכשיש בהם טעם אינם כלל דרכי
האמורי.
וחקות הגויים הם מנהגים המיוחדים לגויים אפי' שלא מחמת ע"ז ,שאסור לנו
לידמות להם אא"כ היינו עושים זה בלעדיהם ,או אם כתוב בתורה.
ובריטב"א כתב שיש שני חוקות הגוים ,האחד חק דרך ע"ז והשני כשהוא חק
האומה ואינו חק ע"ז ,משמע לא כר"ן שיש בו סרך ע"ז אלא חק האומה
גרידא ,ואעפ"כ צריך פסוק להתירו אע"פ שיש להם טעם בעשייתו וזה כדעת
הגר"א ,ולפי"ז דרכי האמורי וחוקת הגויים שני דברים נפרדים הם.
וברמב"ם פי"א מע"ז ג"כ משמע שחקות הגויים ודרכי האמורי הם שני ענינים
נפרדים ,חקות הגויים הם שמתדמים להם בלבוש וכדומה ]וזה נלמד מולא
תלכו בחקות הגויים ומבחוקותיהם לא תלכו[ ,ודין שני של דרכי האמורי
הנלמד מלא תנחשו.
ובמ"ש הריטב"א שגם חוקי האומה שאינם סרך ע"ז אסור לעשות כמותם
אא"כ יש פסוק ,יש להבין וכי לא נאכל ולא נשתה כיון שזה דרכם.
אמנם א"ל שאותו היתר שיש כשכתוב בתורה משום שלאו מינייהו גמרינן,
ה"ה כשהיינו עושים כך מצד עצמנו ג"כ לאו מינייהו גמרינן ,וכמ"ש הגר"א
שלאו דוקא כתיבא באו' ,אלא כל דבר שהיינו עושים מעצמנו.
עוד א"ל שחקי הגויים לריטב"א הם רק דברים שחייבים לעשותם לא מצד ע"ז
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אבל מצד המלכות כהריגה בסייף ושריפה על המלכים ,וחוקים אלו שהם
גזירות אסור לנו לעשותם אא"כ כתובים בתורה ,אבל דברים שתלויים ברצונם
אין אלו חוקים ומותר לעשותם ,אא"כ הם בדרך סגולות שאין בהם טעם שאז
אסורים מצד דרכי האמורי] ,כמדומה בקה"י סברא כעי"ז[.
וכנראה מקה"י ששני גדרי חוקה שבתוס' ,הראשון חק לשם ע"ז והשני לשם
שטות והבל והוא דרכי האמורי ,אמנם חזר והוכיח שגם השני הוא חוק ,וכתב
שדרכי האמורי הם מה שכדאי לעשות ולא מה שחייב ,ולפי מה שנתבאר לעיל
שנוי הדבר במחלוקת אם דבר שאין בו טעם הוא חוקה ונקרא חוקה משום
שאין בו טעם והן דרכי האמורי ,וכנראה שכך מפרש הר"ן ואין נפ"מ אם חייב
לעשות או כדאי לעשות.
ולריטב"א חוקי הגויים הם מה שמיוחד להם ,וא"ל שאין נפ"מ אם חייבים
לעשות או כדאי לעשות כל שהם עושים אסור לנו לעשות אא"כ יש פסוק ]או
שיש לנו טעם בעשי'[ ,ודרכי האמורי הוא דבר אחר ,וגדרו שעושה מעשה
שאין בו טעם ,וזה נלמד מלא תנחשו כמ"ש הרמב"ם או מלא תעשה כמעשיהם
כמ"ש רש"י ]עי' קה"י שהוכיח שהם שני גדרים[.
ובספרא פרשת אחרי מות הו"ד בחינוך רס"ב' ,בחוקות הגוים ,ר"מ אומר אלו
דרכי אמורי שמנו חכמים ריב"ב אומר שלא תגדל ציצית הראש כהם ,ות"ק
שם שלא תלכו בנמוסות שלהם בדברים החקוקים להם ,ולכאורה פליגי בזה
שלר"מ דרכי האמורי בכלל חקות הגויים ולת"ק דברים החקוקים להם
ולריב"ד מלבושם וגידול שערם.
והנה במה שמבואר בדעת הגר"א שגם בדברים של טעם אסור לעשות כמותם
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אא"כ היינו עושים את זה גם בלעדם] ,ולכן מלבוש הרופאים כיון שמסתבר
שבלעדם לא היינו עושים ,יהיה אסור[ ,לפי"ז במקום שלובש כמותם כדי
להבריח את המכס וכדומה ג"כ יאסר ,ולפי"ז יש להבין איך התירו לקרובים
למלכים ללבוש כגויים.
ואפשר שאינו דומה ,דכאן אין לו ענין להתדמות להם אלא שלא ירגישו בו,
ואדרבא אם היו הם לובשים כמותו טפי ניחא ליה ,משא"כ כשלובש כבגדיהם
כי רוצה ]בעצם[ להתדמות אליהם וכמו מלבוש הרופאים שרוצה שהם
ילבשוהו וגם הוא כמותם] ,שו"ר בב"ח שם ,ויתכן שלגר"א כך צ"ל[.
והנה במהרי"ק הביא שחוקות הגויים הם דברים בלא טעם כדרכי האמורי ודן
שם אם דרכי האמורי הם ניחוש וחוקות הגויים מה שיש בו פריצות ,וכתב
שבלבישת בגד הרופאים יש שני טעמים להתיר ,האחד שהוא אינו מתכוין
להדמות אליהם אלא לתועלת ,והשני שגם הם לא עושים את זה בתור חק אלא
לתועלת.
עי' אג"מ שלר"ן אסור רק דבר בלא טעם כי זה ראיה שהוא חק לע"ז,
ולמהרי"ק כי אז ע"כ עושים את זה בגללם ואפי' בלא סרך ע"ז אסור ,וכאשר
עושים דבר שאין בו טעם מסיבה אחרת לר"ן יתכן שיאסר] ,ביותר אם פוסק
כר"י שלא מהני כתיבא בקרא[ ,ולמהרי"ק יתכן שמותר,
בענין חוקות הגוים
דף י"א ואי חוקה היא אנן היכי שרפינן והכתיב ובחוקותיהם לא תלכו,
אלא דכ"ע שריפה לא חוקה היא אלא חשיבותא.
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והקשו תוס' שבסנהדרין אמרינן שההיתר הוא משום שכתיבא באורייתא ולכן
לאו מינייהו גמרינן ,ומשמע אפי' חוקה היו מ"מ שרי כיון שכתוב בתורה,
]שלא נאסר אלא לעשות בגלל שהם עושים וללמוד מהם ,וכאן לא לומדים
מהם אלא מהתורה[.
ודעת התורי"ד ששני הטעמים נכונים ,ושם אמרינן שאפי' הוי חוקה שרי כי
כתיבא באורייתא ,וכאן אמרינן שאפי' לא היה כתוב בתורה שרי כי לאו חוקה
הוא כלל אלא חשיבותא.
אמנם תוס' לא ניח"ל בהכי ולכן פירשו שיש שני עניני חוקה ,האחד לשם ע"ז
והשני לשם דעת ]בדפו"ר 'תורת'[ הבל ושטות שלהם ,ובמה שנעשה לשם
ע"ז לא מהני מה דכתיבא בקרא ,כמו שנאסרה מצבה למרות שכתיבא בקרא.
ולמרות שמצבה נאסרה במפורש ,מוכח מהגמ' כאן שגם מה שלא נאסר
במפורש אסור] ,וכ"כ המאירי בסנהדרין[ ,ולכאורה משום שמצבה באה ללמד
על הכלל כולו ,שכל חק לע"ז אסור אפי' אי כתיב בקרא ולאו מינייהו ילפינן,
ומ"מ מסתבר שמצוה מפורשת בתורה לא תעקר ממקומה אם יעשוה הנכרים,
וכמו שלא נאסרו כל עבודות הקרבנות והמזבחות והקטורת וניסוך היין ,ולא
נאסר אלא דבר שאין עליו ציווי במפורש כמו מצבה ,לכן היה מקום לאסור
שריפה לכבוד המלך] ,וכן מיתת סייף אליבא דרבי יהודה דס"ל שלא נחשב
שיש ציווי לעשות דוקא באופן כזה[.
ואע"פ שהאיסור של בחוקותיהם לא תלכו כולל את שני הדברים ,וילפינן
ממצבה דחוק לע"ז אסור גם כשלאו מינייהו ילפינן ,מ"מ לענין חוקי ההבל
מהני מה שכתוב בתורה ,והביאור בזה יתכן שכל האיסור הוא במה שמתדמים
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להם שאל"כ למה עושים כך הרי זה נראה כהבל ,וכיון שכתוב בתורה שוב אין
מתכוונים להתדמות להם ,משא"כ חוק לע"ז שזה כעין אביזרייהו דע"ז בזה לא
מועיל מה שעושים זאת מסיבה אחרת ,אמנם א"כ יש להבין כיון שמיירי בחוק
לע"ז מנ"ל לרבות גם חוקי הבל.
ומהו חק לע"ז ,בתוס' שאנץ פי' שהוא ששורפים הכלים כקרבן לע"ז,
ולכאורה לפי"ז רק דבר של ע"ז ממש ,אמנם מסתבר שכולל כל הדברים
שמסביב לע"ז ,שהרי בניית מצבה אינה ע"ז ממש אלא רק מכשירי ע"ז.
ועיין חיי אדם בשם הגר"א לאסור העמדת אילנות בבתי כנסת בשבועות כיון
שזה חוקות הגויים בחגא שלהם ,ואע"פ שלאו מינייהו גמרינן והוי מנהג קדמון,
]כיון שבשבועות נידונים על פרות האילן או משום העשבים שעלו בהר סיני[,
והרי הגר"א ס"ל שלאו דוקא כתיבא באוריתא אלא כל דבר שהיינו עושים
בלעדיהם מותר ,מ"מ כאן אסור כיון שזה חלק מהדברים שמסביב לע"ז
שלהם.
והחוק השני כתבו תוס' הוא שעושים לשם תורת הבל ושטות שלהם ולפי
הנראה מתוס' ר"א ותוס' שאנץ שזה דברים שאינם ע"ז ממש אבל מייחסים
אותם לדתם ,וזה מותר כאשר כתיבא באורייתא שאז לא מינייהו גמרינן ,משמע
שיש על זה שם של חק ומ"מ שרי כי לאו מינייהו גמרינן ,ולכאורה כיון
שחשיבותא היא מסתבר לומר שאינו חק כלל .ומשמע שכל דבר שחקוק להם
אפי' יש בו טעם מייחסים אותו לדתם ונאסר עלינו אם לא שלאו מינייהו
גמרינן.
והנה הר"ן כאן כתב בהיתר השריפה שלא אסרה התורה אלא חוקים של ע"ז
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ודברים של הבל ובטלה ,וכולן יש בהם סרך ע"ז ,אבל דברים של טעם שרו
ובשריפה על המלכים טעמא איכא לשרוף לכבודן.
משמע שכורך את שני דיני התוס' כאחד ,שגם דברי הבל יש בהם סרך ע"ז,
והיתר של שריפה משום שיש בו טעם אינו בכלל חקות הגויים.
היינו שאיסור הליכה בחקות הגויים כולו הוא מצד סרך ע"ז וזה שייך בדברים
של הבל שאין בהם טעם כמו דרכי האמורי] ,מהר"ן משמע שחקות הגויים
ודרכי האמורי הם ענין אחד[ שמסתבר שהם חוקות של ע"ז ]היינו שמייחסים
לע"ז הטבה והרעה בדברים אלו[.
וא"כ איסור חקות הגוים אינו על מה שמתדמה לגוים אלא שהם בעצמותם
דברים של סרך ע"ז שאסורים מחמת זה ,ולכאורה אפי' אם יש לו סיבה
בעשייתם ,כיון שהגוי עושה בלא סיבה ,ע"כ שיש בזה סרך ע"ז.
ומסתבר שלר"ן מנהגים חדשים של גויים לא יהיה בהם משום חקות הגויים
שהרי ידוע שלא מייחסים את זה לע"ז ,וכן מסתבר שדרכי האמורי ישארו
באיסורם גם אחרי שבטלו הגויים האלו ואין לו למי להתדמות ,שהרי סו"ס
נאסרו משום סרך ע"ז .ועי' ב"י ס"ס קע"ח שאין להוסיף על מה שמנו חכמים
שהיתה קבלה בידם שהוא מחוקות העו"כ ]משמע שדרכי אמורי וחקת הגויים
הם דברי אחד[.
ויש להבין א"כ קשה על הר"ן קושית התוס' ,שמשמע שההיתר בגלל שכתוב
בתורה והר"ן אומר בגלל שיש בו טעם ,ועי' ביאור הגר"א בקע"ח שתמה בזה
על הר"ן] .אמנם עי' רב"י בסנהדרין שהכל טעם אחד ,והכתיבא בקרא מגלה
לנו שאינו חוק אלא חשיבות[.
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ובביאור הגר"א שם מסיק שכל דבר שנהגו בו הגויים יש עליו שם חוקות
הגויים אפי' יש להם בו טעם ,אא"כ כתוב בתורה או שהיינו עושים אותו גם
בלעדיהם.
ומשמע שס"ל שאין האיסור משום סרך ע"ז שהרי משמע שכונתו לאסור גם
את מלבושי הרופאים שהוזכרו במהרי"ק ,אלא האיסור על ההתדמות להם
וס"ל שהאיסור גם במה שהם עושים מחמת טעם.
ועיין בחכמת אדם ]בדפוסים הראשונים[ שהיתה גזרה בוילנא שילבשו
היהודים בגדי נכרים ופסק הגר"א יהרג ואל יעבור.
והיינו דס"ל שיש בזה איסור חוקות הגוים ]אע"פ שאין בזה סרך ע"ז ולא גדרי
צניעות[ ,וכיון דהוי שעת הגזירה יהרג ואל יעבור דומיא ערקתא דמסאנא,
]ולא ברור כ"כ מה שתמה החכמ"א עליו אא"כ ס"ל כמהרי"ק[.
והנה בתשו' מהרי"ק כתב להתיר בגדי הרופאים משום שאיסור בחוקותיהם
הוא רק כשעושים דברים תמוהים שאין בהם טעם ,או דברים היוצאים מצניעות
ונהגו בהם הגויים ,היינו שס"ל שהאיסור על מה שרוצה להתדמות להם ודוקא
כשנראה שרצונו להתדמות להם שזה שייך רק בדברים תמוהים שאין סיבה
למה ירצה לעשות אם לא להדמות להם.
וא"כ בין לר"ן ובין למהרי"ק האיסור רק כאשר הגויים עושים דברים בלא
טעם ,אבל לר"ן הטעם משום שאז יש סרך של ע"ז ,ולמהרי"ק כי אז נראה
שרצונו להתדמות להם .והמהרי"ק מוסיף שגם בדבר שאין בו טעם מותר אם
יש לו סיבה אחרת ולא להתדמות להם.
והגר"א חולק על שניהם מכח הגמ' בסנהדרין שאפי' דבר שיש בו טעם אינו
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מותר אא"כ יש פסוק להתירו .ועי' גם מנ"ח שהניח בצ"ע את דברי הר"ן,
]ולכאורה יתכן שהר"ן ילמד כריטב"א שזה מחלוקת הסוגיות[.
נמצא שלשה שיטות יש בענין ,לר"ן איסור חוקות הגויים הוא איסור עצמי
משום סרך ע"ז ולא מועיל מה דכתיבא בקרא ,אבל זה איסור רק על דברים
בלא טעם ,ומה שיש בו טעם אינו בכלל חקות הגויים ומותר בלא כתיבא
בקרא.
ודעת המהרי"ק שהאיסור בגלל שנראה שרצונו להדמות להם וזה שייך רק
בדברים שאין בהם טעם וגם בדברים אלו אם באמת יש לו סיבה בעשייתו
מותר כלובש כלאיים להבריח את המכס שלא יבינו שהוא יהודי] ,וסובר
המהרי"ק שבגד כלאיים הוא מלבוש נכרים[ ,והצד השוה בין המהרי"ק והר"ן
שכשיש טעם מותר.
ודעת הגר"א שכל דבר שנהגו בו הגוים בין עם טעם בין בלא טעם אסור
לעשותו אא"כ כתיב בקרא דלאו מינייהו ילפינן ,או שגם בלעדיהם היינו עושים
כן.
נמצא בין לגר"א בין למהרי"ק האיסור על ההתדמות להם ,אלא שלמהרי"ק
רק במה שנראה כך דהיינו דברים תמוהים ,ולגר"א בכל ענין.
וגם במ"ש מהרי"ק שערקתא דמסאנא הן דברים היוצאים מגדר הצניעות
ואסור רק משום שנראה שרוצה להידמות להם ]שהרי אינו דבר תמוה[ ,גם
בזה חולק הגר"א שבערקתא דמסאנא אין חוסר צניעות וכל האיסור משום
ההדמות להם.
]לענין ביאור ערקתא דמסאנא עי' בשאלתות שהכוונה שרוצים שיתכופף
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להתיר שרוכי נעליו בפני ע"ז כדי שיראה כמשתחוה וס"ל ששלא בשעת
השמד אין צריך למסור נפשו ע"ז וכדעת הר"ן[.
ועי' בתוס' שאנץ ותוס' ר"א שרבי יהודה ס"ל של"מ מה דכתיב בקרא למיתת
סייף ומה שמותר לשרוף על המלכים הוא משום שאינו כלל חק דתם ואינו
ע"ז אלא כבוד המלך גרידא] ,אבל בסנהדרין גבי מיתת סיף ס"ל לר"מ שהוא
חק דתם וההיתר משום דכתיב בקרא ,ור"י ס"ל שסייף הוא חק דתם ול"מ
כתיבא בקרא ,ושריפה יש בו טעם ול"ב כתיבא בקרא[.
נמצא לפי"ז כל מה שאין בו סרך ע"ז כגון שיש בו טעם שרי לר"י ,ויתכן
שהלכה בזה כר"י אע"פ שבסייף לא נפסק כמותו ,ועי' ט"ז סי' ח' שגילוי ראש
הוא חוקות הגויים.
ופשטות לשון הרמב"ם ]פי"א מע"ז[ משמע כגר"א שעיקר האיסור שלא
להתדמות להם ,אמנם קשה א"כ איך מותר לקרובים למלכות להתדמות להם,
ויתכן לומר שכאן אין רצונו להתדמות להם אלא כיון שצריך לשבת אתם יהיה
לו גנאי אם ישתנה מהם ,ועי' כס"מ שם שכתב וא"ת כיון שכתב רבינו שלוקה
על כל אחד מאלו היאך היה כח ביד חכמים להתיר איסור תורה לקרובי
המלכות ,וי"ל משום הצלת ישראל הוא דשרו ,א"נ שהתורה לא פרטה דבר
אלא אמרה ובחקותיהם לא תלכו ומסרה הדבר לחכמים והם ראו שאין לגזור
על הקרובים למלכות.
***
תד"ה עוקרין עוקרין על המלכים .וא"ת ואמאי לא פריך והאיכא צער
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בעלי חיים וכו' ,וי"ל דשאני כבוד המלך שהוא כבוד לכל ישראל ואתי
כבוד רבים ודחי צער בעלי חיים ,מבואר בתוס' שצער בע"ח לא הותר
לצורך אדם ,ומה ששוחטין בע"ח צ"ל שאין בזה צער או כיון שבלא"ה סופה
למות הרי לא מוסיף לה צער ,וכן מה שרוכבין ע"ג בהמה יתכן שאינו צער,
אמנם הרמב"ן לקמן דף י"ג כתב 'דכיון דאמר רחמנא סוסיהם תעקר אלמא אין
צער בעלי חיים אסור לתקנתם של בני אדם וכו' ,דבעלי חיים לצורך אדם
שחיטתם וצערן מותר' ועי' או"ש פי"ג מרוצח 'דבהריגה ליכא צער בע"ח,
כדהוכיח במישור בספר האשכול הלכות שחיטה סימן י' מהך עובדא דר' פנחס
בן יאיר בפרידות דאמר קטילנא להו איכא משום בל תשחית'.
תד"ה עיקור וא"ת מאי קמ"ל ברישא פשיטא דאסור באכילה ,ויש לומר
דמותר בהנאה אצטריכא ליה שלא לאסור בהנאה מפני כבוד המלך ,יש
להבין תינח התוספתא שהזכירה הנאה אבל בגמרא כאן שלא הוזכרה הנאה
מאי קמ"ל ,ואולי הברייתא שהובאה כאן היא התוספתא בשבת אלא שהביאה
בקיצור ,עוד יש לבאר שנקט רישא משום סיפא שאם אינה טריפה מותרת
בהנאה.
וגם בסיפא אצטריכא לאשמעינן אף היתר אכילה שלא יאסר מפני כבוד
המלך ,אע"פ שכבר השמיענו שהנאה מותרת סד"א שבאכילה יש יותר זלזול
בכבודו ,אמנם יש להבין אם הבהמה מותרת באכילה וכל העיקור רק כדי שלא
ירכבו על בהמה שרכב עליה המלך ,למה עוקרין אותה ולא שוחטין ואוכלין,
ויתכן שזה אינו מראה כבוד למלך כי אולי הוצרכו לבשר ושחטוה ואכלוה,
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ורק במה שעוקרין אותה ופוסלין אותה לרכיבה ,זה מראה על כבודו שאין מי
שרשאי לרכב על סוסו ,ובלא"ה מסוסו לק"מ שהרי הוא בהמה טמאה ואינו
ראוי לאכילה.
דף י"א ע"ב
עיר שיש בה ע"כ חוצה לה מותר וכו' ,מהו לילך לשם ,בזמן שהדרך
מיוחדת לאותו מקום אסור ,ואם היה יכול להלך בה למקום אחר מותר,
לרש"י הכונה שיש יום איד באותו יום בעיר וזה הנדון בכל המשנה ,ולתוס'
מדובר שיש יריד לע"ז באותו היום.
ואם היה יכול להלך בה למקום אחר הכונה שאין מאותה העיר דרך יוצאת
למק"א שאז נראה כמו שרוצה לילך לשם לעובדה ,אבל אם יוצאה ממנה דרך
למק"א יכולים לתלות שכונתו להגיע דרך אותה העיר לאותו מקום.
אמנם הרמב"ם כתב בפ"ט ה"ט 'עיר שיש בה ע"כ מותר להלך חוצה לה
ואסור להכנס בתוכה' משמע כל השנה כולה אסור להכנס לעיר שיש בה ע"ז,
]אע"פ שמסתבר שיש באותה העיר עוד דברים שיתכן שבשבילם נכנס[.
ובהשגות הראב"ד כתב שבתוספתא מפרש לה ביריד ובמו"מ עמהם ,ואפי'
להלוך שם ביום חגם אסור מפני חשש מו"מ ]יל"ע שפתח ביריד וסיים ביום
חגם[.
ולכאורה מהגמ' עצמה מוכח שהנדון על דמי ע"ז או על יום אידם ולפני
אידיהן ,אמנם מהגמ' אינו מוכרח ויתכן שהנדון בחידוש של חוצה להן אבל
בעיר עצמה לעולם אסור.
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עוד כתב הרמב"ם בה"י 'ההולך ממקום למקום אסור לו לעבור בעיר שיש בה
ע"ז ,בד"א בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אבל אם יש שם דרך אחרת
ונקרה והלך בזו מותר'.
ויש להבין כיון שאסור ליכנס לעיר שיש בה ע"ז מה"ת יהא מותר לעבור
דרכה ]ולרש"י לק"מ שמפרש חוצה לה מותר במו"מ ותוכה אסור במו"מ אבל
לא בכניסה[.
אמנם לראב"ד כנראה שביום של היריד גם להכנס אסור מפני החשד ,ויש
להבין גם לדבריו איך מותר לעבור דרכה לעיר אחרת ,ואולי ס"ל שאז אין
חשד.
והנה לשון הרמב"ם 'ההולך ממקום למקום אסור לו לעבור בעיר שיש בה ע"ז'
משמע שרק הולך דרך אותה העיר ממקום למקום וא"כ ע"כ שיש דרך מהעיר
והלאה ,ובהמשך כתב 'בד"א בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום' ויש להבין
הרי אם היא מיוחדת שוב אינו הולך ממקום למקום אלא נכנס לעיר וכבר כתב
בה"ט שאסור.
וגם מה שהמשיך אבל אם יש שם דרך אחרת אינו מובן וגם לשון 'ונקרה והלך
בזו מותר' משמע דוקא בדיעבד ומה שייך לשון מותר הרי כבר עשה.
וכנראה מהלח"מ שאם אין דרך מירושלים לצפת אלא דרך עיר של ע"ז אז
אסור כי נחשב שנהנה מהדרך של עיר הע"ז ,אבל אם יש לו גם דרך אחרת אז
לא נחשב שנהנה ,ואע"פ שלכתחילה צריך שלא ילך דרך אותה עיר כמבואר
בה"ט אבל אם כבר הלך ל"צ לחזור כדי שלא יחשב שנהנה ,אלא מותר
להמשיך בדרכו.
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והשגת הראב"ד שאם יש דרך אחרת ]היינו שאינו מפרש כלח"מ אלא שיש
המשך מאותה העיר[ אז מותר לכתחילה ]ואע"פ שאפי' להלוך שם אסור ביום
חגם כהשגה הקודמת ,כשעושה רק קפנדריא אפשר מותר לכתחילה[.
והנה בשו"ע קמ"ט עיר שעושים בה יריד ביום חגם והעו"כ מתקבצים שם
מותר לילך חוצה לה ואסור ליכנס בתוכה ,משמע לא כרמב"ם שאפי' בלא
יריד אסור ,וגם לא כרש"י שרק מו"מ אסור ,אלא כראב"ד שביום חגם אסור
אפי' ליכנס מפני החשד.
וכנראה שיש נידון איך להסביר את השגת הראב"ד האם משיג שהפירוש
אמנם כרמב"ם אבל לא בדיעבד אלא לכתחילה ,או שמשיג שכה"ג ודאי מותר
ולא זה הנידון של המשנה ,ועי' ש"ך.
תד"ה עטלוזא עטלוזא של עזה .פ"ה שוק של עזה והוא חוץ לעיר
ומוכרין בו בשר ,לשון נשחטין באיטליז ,ומיבעי ליה מי שרי לשאת
ולתת עם בני עטלוזא ביום איד של בני גוים שבעיר או לא ,מי שריא
מתני' בקרוב כ"כ או לא] ,ולאביי הנידון אם חוששין שיש ביד הנכרי שחוץ
לעיר דמי ע"ז ביום האיד שבתוך העיר[,
ורשב"ם פירש עטלוזא הוא שם ע"ז שמחוץ לעזה ועובדין אותה בני
המגרש שמחוץ לעזה יום א' בשנה ,ומיבעיא ליה אם מותר לשאת ולתת
עם בני עזה ביום איד שחוצה לה] ,ולאביי השאלה אם מצוי ביד בני העיר
דמי ע"ז[.
וקשיא להר"ר אלחנן על הפירושים דאם הגוי אינו חשוב כמו הכומר לא
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ניחוש לדמי ע"ז ביד גוי ]היינו שמפרש שדמים אלו שבידו הם דמי תקרובת
שמביאים לכומר כמ"ש תוס' ריש פירקין וסברו שם שמעות עצמן הם תקרובת
ע"ז[ בין שיהיה הגוי משוק הע"ז ובין שאינו משוק הע"ז] ,ולא מסתבר
שיביאו תקרובת לגוי שחוצה לה אפילו שהוא נגרר אחריהם[ ,לכך פר"י
דמיירי הכא בשוק שעושין לשם ע"ז] ,היינו שאמנם עטלוזא הוא שוק אבל
לא שוק של בשר אלא שעושים יריד ומוכרין בו אלילים וכל הדמים שבשוק
הם דמי ע"ז[ ולא יום איד הוא ]כלומר לא מדובר כאן כלל ביום איד[ ,לזה
]כלומר 'לכן' כיון שמוכרים אלילים ביריד הזה[ יש לחוש לדמי ע"ז ביד גוי
בתוכה] ,ומיבע"ל מה הדין גוי שחוצה לה[ ולפי זה א"צ לחלק מה שחלק
רש"י בין הגוי שחוצה לה בין מבני העיר ,כי אפילו הוא מבני העיר לא
חיישינן לדמי ע"ז ביד גוי חוצה לה] ,היינו שאין החילוק מהיכן בא הגוי
אלא היכן מוכר לו ,שגוי שנמצא ביריד דמים שבידו מע"ז וגוי שנמצא חוצה
לה יתכן שדמים שבידו אינם מע"ז[.
דף י"ב ע"א
בעא מיני' רשב"ל מר"ח עטלוזה של עזה מהו ,שיטת רש"י שלאביי
השאלה אם צריך לחשוש לדמי ע"ז שאסורים מדאורייתא ,ואמר לו שאין
צריך לחשוש שמא בן חוצה לה קונה לצורך בני תוכה ,ורבא חולק שצריך
לחשוש והתיר לו רק באופן שאין חשש כזה כגון כשלוקח מתוך תיבתו,
והשאלה היתה מצד יום אידו אם חיישינן שמא נמשך אחריהן והשיב לו שלא
חיישינן ,ולרבה בר עולא ביום אידו עצמו ודאי חיישינן ומדובר כאן לפני
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אידיהן ,ומה שהמשנה התירה חוצה לה אע"פ שמדובר ביום איד עצמו[
וכמ"ש רש"י 'כל היכא דתני שיש בה ע"ז משמע שהיום עובדין ליראה
שלהם' .ע"כ שהמשנה לא מיירי כגון עטלוזה של עזה שסמוך כ"כ אלא ברחוק
מקום קצת[ משא"כ לאביי ורבא המשנה התירה גם בעטלוזה של עזה.
ומבואר לדעת רש"י שבתוכה לכ"ע צריך לחשוש לדמי ע"ז ולרבא אפי' חוצה
לה אא"כ ידוע שלקח מתוך תיבתו.
ויש להבין א"כ איך אמרנו לעיל שהאיסור משום אזיל ומודה או לפנ"ע ,והרי
יש איסור דאו' של לא ידבק בידך מאומה מן החרם.
וא"ל שהמשנה לעיל מיירי לפני אידיהן אבל ביום אידם עצמו חיישינן שהקריב
המעות קודם ,ובזה היה ניחא הא דאמרינן לעיל שנשא ונתן ביום אידם לכ"ע
אסור.
אמנם בתוס' רבנו אלחנן לא ניח"ל בזה ,והקשה על רש"י שלא מצינו לעיל
שאסרו אלא מחמת קנס ולא מחמת דמי ע"ז] .ואולי רש"י ילמד שמיירי הכל
בלוקח מעות מתוך תיבתו[.
ותוס' כאן בשם רבנו אלחנן הקשו שלא מסתבר שנחשוש על סתם גוי שאינו
כומר שיהיו בידו דמי ע"ז.
ולכן פירשו תוס' שמיירי ביריד שעושים לשם ע"ז ולא ביום אידם ובזה
חיישינן שהמעות הם של ע"ז.
ורבא שפירש שהשאלה היתה מצד יום אידם פירשו בתוס' לקמן שסובר
שהשאלה היתה לא על יריד אלא על יום אידם ,ולרבה בר עולא השאלה על
לפני אידיהן.
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ויש להסתפק לדעת תוס' אם המשנה לכ"ע מיירי ביריד או גם תלוי במחלוקת
אביי ורבא ,ועי' בתוס' רבנו אלחנן שהמשנה ]לכו"ע[ מיירי ביריד ,וכ"כ
הרא"ש בשם רבנו יונה ,ולפי"ז איסור הכניסה לעיר הוא רק כשיש בה יריד
ולא בסתם יום איד ]עי' ברא"ש סי' ט' וי"א[.
והנה במ"ש רש"י שאסור ליכנס שלא יחשדוהו שרוצה לעובדה משמע
שמיירי ביום איד ,ולתוס' שמיירי ביריד ע"כ יחשדוהו שרוצה לשאת ולתת
וכמ"ש ראב"ד ורבנו יונה הו"ד ברא"ש ,אמנם עי' חזו"א ס"ג י"ג שהיריד
עושים ביום האיד.
תד"ה דילמא דלמא מהדר ישראל אפיה .וא"ת מאי שנא משאר איסורים
דעלמא דשריא ביוצא ונכנס ,וי"ל דהא דשרינן בעלמא יוצא ונכנס היינו
היכא דנתפס כגנב אם מצאו ישראל ותבע ליה לדינא ,אבל הכא יכול
לתחוב הכף של נבלה בקדירה ויאמר להגיס את תבשילך נתכוונתי שלא
יקדיח ,משמע של"ח לחתיכת נבילה אלא לתחיבת הכף ,ומה שחמור יותר
מצינורא יתכן שאין ששים בתבשיל כנגד הכף.
ויש להבין הרי מבואר בגמרא שהחשש דילמא שדי חתיכת נבילה בקדירה,
וביותר יש להבין שהרי כתבו תוס' לקמן שרק בחתיכה כחושה חיישינן שרצונו
להרויח אבל ל"ח שירצה להכשיל את הישראל ,ולמה ניחוש שיגיס בכף של
נבילה ,ועי' מהרי"ט ח"ב יו"ד סי ג' שהקשה על תד"ה ושדי ממ"ש כאן
שחוששים שמא יגיס אע"פ שאין לו הנאה ,ועי' גינת ורדים יו"ד כלל א' סי' כ'
'משום הכי אוקמוה שהבשר שלו כחושה ובשר ישראל שמנה דאית ליה הנאה
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טובא ,ומש"ה טרח איניש ומזייף להחליף את הבשר ביוצא ונכנס ע"י עילה
דיכול לתחוב הכף בקדירה להוציא ממנה הבשר ויאמר להגיס את תבשילך
נתכוונתי שלא יקדיח' היינו שתוחב הכף עם הבשר שלו ומוציאה עם בשר
הישראל.
אי נמי הכא מיירי בתבשיל אכסנאי ]בתוס' רבינו אלחנן הלשון 'בששניהם
אכסנאין'[ דלא מרתת מיניה.
רבא אמר מאי לא חשו להם חכמים משום בישולי גוים ,דכוותה ה"נ לא
חשו להם חכמים משום יום אידם ,פירש"י שס"ל דלנבילה בלא"ה ליכא
למיחש משום שלית ליה הנאה ומיסתפי] ,ויתבאר בהמשך האם צריך את שני
הטעמים או סגי באחד[ ,וכ"כ תוס' שלרבא שרי יוצא ונכנס אפי' באכסנאי.
משמע שלא ס"ל לרבא כאביי שרק ל"ח דילמא אהדר אפיה אבל אהדר אפיה
אסור ,אלא מותר כמו כל יוצא ונכנס דעלמא ואפי' באכסנאי ,וא"כ להלכה
אפי' אהדר אפיה שרי ,וכ"פ בשו"ע סי' קי"ח ,אמנם הגה' אשרי כתב שאסור
במהדר אפיה ,ויש להבין הרי רבא חולק על אביי ומסתמא הלכה כרבא ,ועי'
ביאור הגר"א 'דלא כהגהות אשרי'.
אמנם הרמב"ן פירש בדעת רבא שלעולם ס"ל דחיישינן דילמא שדי איסורא
ומחמיר טפי מאביי ,והכא מיירי באופן דליכא למיחש לבשר נבילה כגון שאין
עמהם בבית נבילה ,אבל לולי זה אסור אא"כ לא אהדר אפיה או שמקפידין
זע"ז.
ואם הגה' אשרי לומד כרמב"ן ניחא דס"ל דלהלכה חיישינן ,ועי' חזו"א ס"ג

לפני אידיהן

פרק ראשון

סק"ז שכתב בדעת הג"א דרבא לחומרא ,ומיירי באופן שאין לחוש לבשר
נבילה ,עי"ש כמה אופנים בזה.
מאי לא חשו להם חכמים אמר אביי משום בשר נבילה ,לא אמרינן דילמא
מהדר אפיה ישראל לאחוריה ושדי עו"כ נבילה בקדירה ,יש להסתפק אם
הכונה דלא חיישינן דילמא מהדר אפיה אבל אם באמת מהדר אפיה ,יאסר
לדעת אביי ,או הכונה של"ח מכיון שאפי' אי מהדר אפיה שרי ול"ח דלמא שדי
נבילה.
ויש להבין אמאי לא חיישינן ,ורש"י כתב 'לא חשו לאחזוקי איסור מן הספק',
ולכאורה משום שהקדירה בחזקת היתר ,וכמו שמשמע בתוס' ביבמות דף פ"ב
ששייך חזקת היתר גם באיסור תערובת ,ועי' ש"ש ש"ג אות ז' שבספק
תערובת לא שייך חזקת היתר.
אמנם עדיין יש לדון שהרי החתיכה הזו שבא לאוכלה יתכן שהיא נבילה
ומעולם לא היה בה חזקת היתר ,אלא יש לדון שתועיל חזקת הקדירה לכל
החתיכות שהרי אם זרק נבילה כל הקדירה נאסרה ,ועדיין אינו מרווח שהרי
בחתיכה זה שאלה של איסור דאורייתא ובקדירה שאלה של תערובת ,שיתכן
שזה שאלה רק של דרבנן ואיך תועיל חזקה של איסור דרבנן להתיר ספק
דאורייתא שבו עצמו אין חזקה .ועי' שער"י ב' י"א.
ותד"ה דילמא הקשו מ"ש משאר איסורין דשרי בנכנס ויוצא ,משמע לכאורה
שפירשו שכוונת הגמ' דל"ח דילמא מהדר אפיה ,אבל אי אהדר אפיה שוב
חיישינן דילמא שדי איסורא ולהכי קשיא להו מ"ש מעלמא.
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וכ"כ בהגה' אשרי 'משמע האי דמהדר אפיה ישראל חיישינן' ]אלא שהוא כתב
כך להלכה משמע שס"ל שרבא בא להחמיר ויתבאר בהמשך[.
ולשון תוס' שאנץ 'אע"ג דבעלמא שרי יוצא ונכנס ,כאן יש להחמיר דפעמים
שנוטל כף של נבילה ומגיס בה קדירה של בשר ואין נתפס בכך הגוי כגנב'
משמע שאי אהדר אפיה אסור ולכן ק"ל מ"ש מבעלמא.
ובשו"ע קי"ח 'אין לחוש שמא כשהחזיר הישראל פניו' וכו' משמע אפי' החזיר
פניו שרי ,ולכאורה טעמו משום שפוסק כרבא וס"ל דרבא להקל בא וכדעת
רש"י ותוס' ]והדעה השני' בהגה' אשרי[ ,ועי' במטה יהונתן שם.
ועי' בפר"ח ]השלם[ שרוצה לומר שיתכן שלתוס' גם לאביי שרי במהדר
אפיה ,וקושיתם למה כאן רק במהדר אפיה ל"ח ובעלמא אפי' יוצא לגמרי כל
שיוצא ונכנס שרי ,וכמדומה כן בנמו"י.
אמנם הרשב"א בשם רבינו יונה כתב 'והא דקאמר דילמא מהדר ישראל אפיה
לאו למימרא דאי מהדר אפיה חיישינן ,אלא ה"ק ,ל"א הא מהדר הישראל
אפיה שדי גוי נבילה ,אלא אע"ג דמהדר הישראל אפיה ,לא מחזקינן איסורא',
וכ"מ בתוס' ר"א.
נמצא שלרשב"א אביי מקיל בנבילה אלא דס"ל דגם רבא לא חולק עליו,
ולרש"י ותוס' אביי מחמיר ורבא מקיל ,ולרמב"ן אביי מקיל ]כנראה כרשב"א[
ורבא מחמיר.
ויתכן שלהגה' אשרי אביי ורבא תרוייהו לחומרא דאי מהדר אפיה אוסר אלא
של"ח דילמא מהדר אפיה ,ויליף מזה אביי לדמי ע"ז ורבא לא יליף] ,או משום
שיש מקום להחמיר יותר או משום דדמי ע"ז שרו ,עי' ריטב"א ועוד
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ראשונים[.
לא חשו להם חכמים משום דמי ע"ז ,וברש"י ]עפ"י תוס' ותורי"ד ורש"ש
ועוד[ לא חששו שדמים הללו שהוא מקבל מהן מחמת בהמה זו ,דמי ע"ז הן
שהבהמה הזו לצורך בני תוכה היא ונקרבים היו לע"ז ,והוא איסור דאו' מלא
ידבק בידך מאומה מן החרם .משמע שהיה דרכם להקריב מעות לע"ז ואח"כ
לקנות בדמים האלו בהמה להקריבה לע"ז.
ומשמע שהדמים נאסרים מדין תקרובת ע"ז ,ומה שלא חששו משמע משום
שהקונה הוא מחוצה לעיר לא חששו ששייך לעיר.
וא"כ בידעינן אסור בין לרבא בין לאביי ,והקשו תוס' הרי דמי ע"ז ביד נכרי
מותרים ,וכתבו שלכן פי' רש"י דלא מיירי הכא בדמי ע"ז אלא בתקרובת ע"ז.
ועדיין הקשו שתקרובת ע"ז אינה נאסרת אלא כעין פנים ,ולכן זרק מקל לפניה
אע"פ שחייב אין המקל נאסר.
עוד הקשו תוס' דלק' דף ל"ג גוי ההולך ליריד מעותיו מותרין ,אימא גלימא
זבן ,משמע הא ע"ז זבן אסור ,אלמא חליפי ע"ז ביד גוי אסורין.
ותי' ר"ת שגוי המוכר ע"ז כדי לפרוע חובו מותרים הדמים ,אבל אם כדי לקנות
בדמים ע"ז ]או תקרובת ע"ז[ אסורים הדמים.
וכנראה מתוס' ר"א שמה שמותרים דמי ע"ז הוא משום שבעצם מה שמכר
אותה נחשב שבטלה משא"כ כשרוצה לקנות בדמים תקרובת ע"ז .ועי' קה"י
סי' ה'.
משמע שמעיקר הדין דמי ע"ז אסורים ביד גוי ,וההיתר משום שכשמכרה
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ביטלה בזה ,וביד ישראל אסורים כיון שע"ז של ישראל אין לה ביטול.
אמנם מתוס' לקמן ]דף ס"ד ד"ה מסתברא[ משמע שהחילוק הוא משום
שתפיסת דמים ילפינן מקרא דוהיית חרם כמוהו כל שאתה מהיה ממנו כמוהו,
ודין זה נאמר בישראל ולא בנכרים] ,ולכאורה אי"ז איסור אלא מציאות ,ומאי
נפ"מ ביד מי ,אמנם יתכן ששורש איסור המעות הוא האיסור למכור ע"ז,
ואיסור זה לא נאמר בגוי[.
ועי' לקמן דף ס"ד תד"ה ודלמא שמשמע שהיתר מכירה בגוי משום ביטול,
וא"כ יש להבין לדעת תוס' לקמן ס"ד ד"ה מסתברא שדמי ע"ז ביד גוי מותרים
לא משום ביטול אלא שלא נאמר בו הפסוק ,אמאי כשבדעתו לקנות בדמים ע"ז
אסורים.
ובתוס' כאן משמע משום שמקצה הדמים לע"ז ומשמע עצם ההקצאה אוסרת,
אמנם הראשונים הקשו שהרי אין הקדש לע"ז.
ובתוס' שאנץ משמע האיסור מפני שמרויח בהם לע"ז ,והיינו שאם הגוי קונה
במעותיו וקנה בזול הגוי הרויח ,אבל אם קונה בדמים ששייכים לע"ז הרי הע"ז
הרויחה שקנה יותר תקרובת או בהמה יותר שמינה ,והוי כעין מהנה דלקמן,
ויל"ע אי הוה איסורא דאורייתא ,ומ"מ יתכן שחמיר טפי מאזיל ומודה] .ויל"ע
עוד בתוס' שאנץ כאן וכמדומה שזה לשיטת תוס' לקמן שמותר משום דקרא
דוהיית חרם לא נאמר בנכרי[.
בענין דמי ע"ז
תד"ה דכוותה הקשו על פירש"י שדמי ע"ז היינו תקרובת ,ופירשו שדמי ע"ז
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היינו שמכר ע"ז ואלו הם דמיה ,ואע"פ שדמי ע"ז ביד גוי מותרים ,הכא מיירי
שהגוי מקצה הדמים לצורך ע"ז אחרת ולכן אסורים הדמים.
והקשה חזו"א מלקמן דף מ"ד האומר בית זה לע"ז כוס זה לע"ז לא אמר כלום,
שאין הקדש לע"ז ,וא"כ מה יועיל דהוי דמי ע"ז נמי ,כיון שמצד דמי ע"ז לא
נאסר וגם לא מצד מוקצה לע"ז ,וכן הקשה קה"י בסי' ה'.
ועי' תוס' רי"ד שמכח השאלה הזאת פירש את האיסור בדמי ע"ז שקונה בזה
קרבן לע"ז ועובר על לפני עור לא תתן מכשול.
ומה שלרש"י ותוס' אין איסור מצד לפנ"ע ,אם הלפנ"ע כאן הוא מדרבנן ]עי'
חזו"א ס"ב ,ז'[ ניחא ,ואם דאורייתא א"ל באופן שיש בהמה לדידיה או יש
הרבה בהמות בעיר] .וכמדומה בחזו"א שהכסף הולך לנוי ע"ז שאין הגוי
מוזהר בזה ואין כאן משום לפני עור[.
ובסברת תוס' יש לבאר שאע"פ שדמי ע"ז ביד גוי מותרין היינו שאינה תופסת
דמיה ,דקרא דוהיית חרם כמוהו בישראל נאמר ולא בנכרי ,אבל עדיין יש לדון
שיאסר על הישראל למכור לו תמורת דמים אלו משום שנחשב עי"ז שנהנה
מהע"ז שהרי לולי הע"ז לא היה לגוי מעות ולא היה קונה ממנו .ואע"פ
שבסתמא ל"צ לחשוש לכך משום דסתמא במילתא מה שצריך לעצמו יקנה
וגם אם לא יהיה לו כסף ממכירת הע"ז יקח כסף אחר אבל כשמוכר ע"ז או
תשמישיה כדי לקנות לה קרבן או דבר כעי"ז ,סתמא דמילתא יקנה רק בכסף
הזה] ,ודמי להמתן לי עד שאמכור ע"ז זו[ ,היינו שמקציבים סכום מסוים
לצורך קניית קרבנות ,ולכן גם כתב רא"ה שיש בזה משום הרוחה] ,וא"כ עיקר
האיסור מצד שבא מע"ז ,וההקצאה רק שאל"כ לא היה נחשב שנהנה מהע"ז[.
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והנה במה שאין הקדש לע"ז יש לבאר בשני דרכים ,או שאין לע"ז רשות
ממונית ,וממילא ל"ש שהדברים יאסרו מצד שהם שלה ,אלא רק אם נעשו ע"ז
או נוי ע"ז או תקרובת ,אבל ממון ע"ז הוא דבר שלא שייך כלל.
או א"ל שלעולם שייך ממון ע"ז ויש רשות ממונית של ע"ז ]אולי ע"י
האפוטרופסות של הכמרים[ ואע"פ שכל ענין הע"ז הוא דבר שאין בו ממש,
מ"מ שייך ממון ע"ז] ,ועי' קה"י שטרח להוכיח הא דאין הקדש לע"ז[.
ובזה יש לדון שכשמוכר ע"ז לצורך ע"ז הרי ממילא הדמים כאילו שייכים
לע"ז ואע"פ שאין הקדש לע"ז היינו שבאמירה לא נעשה שלה אבל אם הוא
הממון שלה או חליפי ממונה הרי הוא כשלה ,וא"כ יתבאר בזה מ"ש תוס'
שכשמוכר ע"ד לקנות ע"ז אסור ,כי אז משאיר את הממון בחזקת הע"ז,
משא"כ כשמוכר לצורך עצמו שאז מפקיע את המעות מהע"ז.
והנה בתוס' רבינו אלחנן כתב שמה שדמי ע"ז בידי הגוי מותרים כשמכר ע"ז
כדי לפרוע חובו ,הוא משום שבמכירה זו נחשב שביטל את הע"ז הזו במה
שמוכרה כדי לפרוע חובו לישראל ,וכן משמע מתוס' לקמן ]דף ס"ד ד"ה
ודלמא[ שכתבו 'הקשה הרב רבי אלחנן תינח ע"ז דשייך בה ביטול היו יכולין
למכור והיו הדמים מותרין' ,אמנם תוס' שם ד"ה מסתברא כתבו כמ"ש כאן 'כי
מה שע"ז תופסת דמיה משום דכתיב והיית חרם כמוהו כל שאתה מהיה ממנו
כמוהו ובישראל דוקא נאמר ולא לבני נח ,והא דאסרינן לעיל ]דף י"ב[ דמי
ע"ז היינו כשדעתו לקנות מן הדמים ע"ז אבל כשבא להתגייר או לפרוע חובו
מותר'.
וקה"י סי' ה' הקשה על סברת רבינו אלחנן שהרי מבואר בגמרא שאין ע"ז
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מתבטלת במכירתה לעובדיה ,ולמה נאמר כאן שבטלה במכירתה ,ואם כוונתו
שבמכירה מבטל את הדמים ,הרי כל איסורם שבאו מע"ז ומה שייך ע"ז ביטול.
אמנם למתבאר יתכן שגם לשיטת ר"א אין דין והיית חרם כמוהו בגוי ,אלא
שלולי הביטול היה אסור מצד ממון ע"ז ,אבל מצד זה אינו אסור אלא
כשמיועד לע"ז ,אבל כשמוכר ע"ד להשתמש בממון לצורכו הרי ביטל את
הממון ע"ז שבזה] ,והיינו שאם האיסור בגלל שבא מהע"ז כבישראל ל"ש
לבטלו וכקושית הקה"י ,אבל אם האיסור מצד שכעת זה ממון של הע"ז ודאי
ששייך לבטלו במה שגוזלו ומפקיעו מרשות הע"ז] ,והרי אפילו ממון הקדש
יוצא לחולין במעילה[
ולפי"ז אין כאן שני שיטות בתוס' ]תוס' לקמן דף ס"ד ד"ה מסתברא שמשמע
שהטעם משום שאין תופס דמיו ,ומוס' שם ד"ה דלמא שמשמע מדין ביטול[,
אלא צריך את שני הטעמים ,שבישראל נאמר והיית חרם כמוהו שמעות שבאו
מע"ז אסורים כע"ז לכן אפי' אם מכר לצורך עצמו נאסרים המעות] ,ואע"פ
שאין המעות מעות הע"ז וכמ"ש משל"מ בכ"ז בהכי אסריה רחמנא[ וזה לא
נאמר בגוי .אבל עדיין יש סיבה אחרת לאסור מצד שדמי הע"ז נשארים
ברשות הע"ז ואסור ליהנות מהם ,אלא שזה דוקא כשרוצה שישארו ברשותה
אבל כאשר רוצה להשתמש בהם לצורכו הרי ביטל אותם] ,בעצם המכירה
ע"מ להשתמש או כשקונה בהם דברים לצורכו[ ,ולא שביטל את השם ע"ז
שבהם אלא ביטל את שייכותם לע"ז וכאילו גזלם מהע"ז.
ויל"ע אם גם ביין נסך שייך כל זה ,ובעיקר השאלה אם שייך רשות ממונית
של ע"ז יל"ע במעילה לענין קן באשירה ,ובראב"ד דהוי גידולי אשירה,
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ובמשל"מ שם.
***
רבא אמר מאי לא חשו להם חכמים משום בישולי גוים ,דכוותה ה"נ ל"ח
להם חכמים משום יום אידם ,פירש"י שבקדירות אין חשש נבילה כי אין לו
הנאה ומיסתפי ,וכאן זה לא שייך לכן היה מקום לאסור שמא ביד בן חוצה
לעיר יש מעות מבני העיר ,ומה שלא חיישינן ע"כ כשידוע שלקח מתוך תיבתו,
וריטב"א כתב שסברת רבא שדמי ע"ז ביד גוי מותרין ,והנדון היה מצד איסור
של יום אידם ולזה מייתינן ראיה שכמו גבי קדירות ל"ח לבשולי נכרים כך כאן
ל"ח שמא הוא מבני תוכם ואסור לשאת ולתת אתו.
ומה שלמעות חיישינן וליום אידם ל"ח ,משמע מרש"י משום שמעות אסורים
מדאו' ויום אידם מדרבנן.
ומלשון רש"י משמע שהחשש של מעות הוא שאמנם אינו שייך לבני תוכה
אבל קונה לחבירו ששייך לעיר ,וגבי יום אידו החשש שמא הוא עצמו שייך
לבני העיר ,ולכאורה היה א"ל שזה גופא החילוק ולא בגלל דאורייתא ודרבנן,
ואפי' נאמר שאזיל ומודה אסיר מדאו' עדיין יש מקום לחלק] .והרי לטעמא
דלפני עור הוא איסור דאו' ובחינוך וברא"ה משמע שגם אזיל ומודה הוא
דאורייתא[.
רבה בר עולא אמר לא חשו להם חכמים משום צינורא ,דכוותה ה"נ לא
חשו להם חכמים משום לפני אידיהן ,פירש"י דלבישולי גויים ל"ח מכי חתה
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ישראל חדא זימנא בגחלים ,והקשה הריטב"א מה היתה סברת רבא שחיישינן,
דהא מילתא פסיקתא היא לקמן שאם הניח ישראל קדירתו ע"ג האור שיבא
הגוי ומגיס בו או חותה בגחלים.
ותי' ריטב"א בשם רש"י שחיישינן שמא יסלק הגוי קדירתו של ישראל מע"ג
האור ואח"כ יחזירנה למקומה ,ורבה ב"ע ס"ל דהא מילתא דל"ש היא.
ומ"מ סברת רב"ע דלא מבישולי גויים קמייתי אלא מצינורא ,דל"ח שמא ניתזה
מקדירת גוי לקדירת ישראל ,ה"ה הכא לא חיישינן לאסור לפני אידיהן.
מבואר שביום אידם עצמו אסרינן ,ויש להבין מאי נפ"מ בין איסורא דיום אידם
לאיסורא דלפני אידיהן] ,וכבר מצאנו לעיל נמי חילוק בזה לדעת ר"ל שנשא
ונתן מותר לפני אידיהן ואסור באידיהן עצמו ,וכן בדברי שמואל שבחו"ל אסור
רק ביום אידם[.
ועי' ריטב"א שהחילוק הוא דלפני אידיהן הוי ס"ס ,ספק אינו מבני תוכה וספק
דילמא לא אזיל ומודה] ,ונראה שביום אידם ודאי אזיל ומודה ולפני אידם הוי
רק ספיקא[ .וכן בצינורא הוא ס"ס ספק ניתזה ספק לא ניתזה ,ואפי' ניתזה יתכן
שבטלה במיעוטה.
ור"ן כתב בסברת רבה ב"ע דגבי בישולי גויים ל"ח משום דלית ביה דררא
דאיסורא דאורייתא משא"כ ביום אידם דאיכא דררא דאיסורא דאו' ]דחיישינן
דאזיל ומודה[ ,ומייתי מצינורא דיש בו איסורא דאורייתא ומ"מ לא חששו כיון
שלא שכיח ,ה"ה לפני אידיהם לא שכיח שיגרר בן חוצה אחרי תוכה ,אבל
ביום אידם עצמו שכיח טובא שבני חוצה לה נגררין אחר תוכה ,לכן חיישינן.
ויל"ע אי ס"ל לר"ן דהוי איסורא דאורייתא ממש או רק דררא דאורייתא דלא
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ישמע הוא אסמכתא.
ומ"מ נמצינו למדים ,שלריטב"א החילוק בין לפני אידיהן ליום אידם שכאן זה
ספק הודאה וכאן ודאי הודאה ,ואפשר לבאר בזה החילוק לר"ל גבי עבר ונשא
ונתן שביום אידם אסור ולפני אידיהן מותר ,שזה ספק וזה ודאי] ,ולכן לכאורה
החילוק כאן רק לגבי בני חוצה לה[.
אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפי'
בחדרי חדרים אסור ,רבינו נסים גאון סובר שאין הלכה כרב מדתנן בחולין
מ"א 'אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס
הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן' ,וכן בשבת קמ"ו שוטחן בחמה אבל לא כנגד
העם .ותוס' ס"ל דהלכה כרב כמו שפירשו בשבת ס"ה.
ועי' תוס' בחולין שבשוחט בביתו אין כלל חשש אפי' יראוהו כי 'הרואה
שעושה בביתו אומר לנקר חצרו הוא עושה' ,ועל הראיה ממי שנשרו כליו
כתבו שהרי מבואר בשבת שם שהוא מחלוקת תנאים.
ויש להבין א"כ למה הוצרך לדחוק שמיירי באינו נראה כמשתחוה שע"ז קשה
שזה פשיטא לוקמי כמ"ד דדבר האסור מפני מראית העין מותר בצינעא.
דף י"ב ע"ב
דאיכא סכנה דאי לא שתי מיית ,לדעת הרשב"א יהרג ואל יעבור ,אבל הר"ן
כתב שאינו חייב למסור נפשו ,ועי' ביאור הגר"א דבאביזריהו יהרג ואל יעבור
ואפי' אביזריהו דרבנן כתספר עמו מאחרי הגדר ,ולכאורה כיון שהאיסור משום
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מראית העין היה א"ל שאי"ז אביזריהו דע"ז ,כמו שכתב הר"ן גבי לפני עור.
והיה א"ל שהר"ן לשיטתו ,אמנם הגר"א הסכים עם הר"ן בלפנ"ע וחלק עליו
כאן ,ומ"מ משמע מהר"ן שרק במראית העין מתיר אבל אביזריהו דאו' כגון
מנשק ממש אסור ,אע"פ שאינו ע"ז ממש.
ועי' בשאלתות שפי' ערקתא דמסאני שיתיר שרוך מנעליו לפני הע"ז כדי שיהא
נראה כמשתחוה לה ,מבואר דשלא בשעת הגזירה מותר ודלא כר"ן ,וההוא
מעשה דקיסר ]גבי חנה ושבעת בניה שהשליך טבעתו[ א"ל שרצה להחמיר
ע"ע או שהיה שעת הגזירה ,עי' מקור מים חיים בשו"ע שם] .ומבואר
בשאלתות דערקתא דמסאני הוא אביזריהו דע"ז ,וכן הוא למהרי"ק שאיסורו
מצד חוקות הגויים[.
במה שבע"ז יהרג ואל יעבור יל"ע כיון שאינו מתכוין לעבדה הרי אי"ז כלל
ע"ז] ,ולרשב"א שעל מראית העין ג"כ יהרג ואל יעבור ניחא[ ,ועי' תוס'
שהקשה דלא גרע מיראה ואהבה.
וברמב"ם סה"מ מ"ע ט' קידוש השם כתב 'ואף על פי שבא עלינו מכריח גובר
יבקש ממנו לכפור בו יתעלה לא נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו למיתה ולא
נתעהו לחשוב שכפרנו ואף על פי שלבנו מאמין בו יתעלה' ,משמע שזה גופא
המצוה שלא יראה כמו שהסכמנו לעבוד ע"ז.
ועי' רא"ש ריש כתו' שאם כפפו קומתו לפני ע"ז אינו חייב ליהרג ,כיון שזה
שב ואל תעשה ,ולכאורה אין בזה כלל מעשה ע"ז וכ"כ תוס' יבמות נ"ד.
ובדעת הרא"ש א"ל שאם היה בקו"ע היה חייב למסור עצמו גם ע"ז ,שהרי גם
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כשאנסוהו להשתחוות מעצמו אין בלבו לעובדה ואסור ,וע"כ שעצם זה
שמבטל עצמו לפניה בכלל האיסור ,וא"כ גם כשכופפים אותו לפניה הרי יש
כאן משום ע"ז ,והיה מקום לומר יהרג לולי דהוי שוא"ת ]ועי' חדושי הגר"ח
גבי מי שזורקים אותו ע"ג תינוק אמאי הוי כלל רציחה ,ועי' גליונות החזו"א
שם[.
תד"ה פרצופות דאע"ג דמנשק לע"ז אינו חמור כמשתחוה ,מ"מ כיון
דאיכא נמי איסורא דאורייתא במנשק ,שמעינן לה מהא דלעיל דאסור ,יש
להבין כיון שמשתחוה בסקילה ומנשק באזהרה איך נלמד זמ"ז ,ואע"פ
שבשניהם האיסור משום מראית העין ,עדיין מסתבר שיש חילוק בין מביא
עצמו לחשד עע"ז לבין מביא עצמו לחשד של עובר על לאו.
עיר שיש בה ע"ז והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות ,זה היה
מעשה בבית שאן ואמרו חכמים המעוטרות אסורות שאינן מעוטרות
מותרות ,פירש"י שאין כאן משום איסור לשאת ולתת שלא נאסר אלא למכור
להם אבל לקנות מהם דבר המתקיים מותר ,דסתם מוכר עצב הוא ,ולפי"ז מה
שלמדנו איסור לשאת ולתת נאמר בלקנות מהם דבר שאינו מתקיים ולמכור
להם דבר המתקיים ,וכמו שאמר רב זביד לעיל דבר שאין מתקיים מוכרין להם
אבל אין לוקחין מהם.
ולפי"ז משא ומתן היינו מקח וממכר ,אלא שמקח בדבר שאין מתקיים וממכר
בדבר המתקיים ולצדדין קתני.
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ועי' בחידושי הר"ן לעיל דף ו' שכתב בדעת רש"י שמתני' במכירה לחוד מיירי
וכתב שזה דוחק ,ושוב פירש בדעת רש"י שלצדדין קתני ,ומ"מ דעת רש"י
שלקנות מהם דבר המתקיים שרי ,אבל הביא דעת הגאונים שגם דבר המתקיים
אסור לקנות מהם.
ובמ"ש תוס' כאן שרש"י חזר בו ,פי' מהרש"א שכיון שפי' לשאת ולתת היינו
מקח וממכר לא מסתבר שלצדדין קתני ,וברש"י שלעיל הבינו ]כדעת
הגאונים[ שמקח אסור אפי' במתקיים ,ולכן פי' את המשנה במשא ומתן היינו
מקח וממכר ,אבל כיון שאמר כעת שלקנות דבר המתקיים אסור ביום אידם
ע"כ שהמשנה אוסרת רק למכור] ,וממקח לא איירי המשנה ,ואע"פ שס"ל
שאסור בדבר שאינו מתקיים אבל המשנה לא איירי בזה[.
וכנראה מכל מהלך התוס' כאן דלא כשיטת ר"ת לעיל שמותר ליקח מהם הכל.
נמצא שלש שיטות הן ,לר"ת מותר ליקח הכל ,לרש"י מותר ליקח דבר
המתקיים ,ולגאונים שהביא הר"ן אסור ליקח הכל.
עיר שיש בה ע"ז והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות ,לדעת ר"ל
איסור המעוטרות משום שנהנה מהריח ולדעת רי"ו משום שמהנה את הע"ז,
ועי' רשב"א שקמ"ל של"ח דילמא מישתלי ולקח מהמעוטרות.
ואיסור המעוטרות לר"ל לדעת רש"י ותוס' משום תקרובת ע"ז ,ואע"פ
שלדעת תוס' אין נאסרים בשטיחתן לשם ע"ז דבעינן זריקה המשתברת וכמ"ש
גבי מעות ,מ"מ א"ל דמיירי כשקצצן לשם ע"ז כדלקמן נ"א.
וריטב"א פי' שהוורד והדס האלו הם נוי ע"ז ]ולפי"ז פשיטא שאסורין שלא
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כדרך הנאתן ,שהרי לא נאמר בהם לשון אכילה אפי' בדברי קבלה[.
תד"ה אלא הקשה ר"ת מ"ש מבת תיהא דאמרינן לקמן פ"ב דשרי משום
דריחא לאו מילתא היא ,ותירץ דשאני וורד והדס דעיקרייהו לריחא קיימי
והוי כמו קטורת דאף לאחר שנעשית מצותו נהי שאין מועלין בו איסורא
מיהא איכא .משמע שמועלין בקטורת לפני שנעשית מצוותו ולכאורה ע"ז
דומה לזה ויש להבין למה דימו לקטורת אחר שנעשית מצוותו ,ועי' בתוס'
שאנץ שבאמת דימה גם לקטורת קודם שנעשית מצוותו שמועלין בו ,וכ"ה
בתוס' ר"א ]ויל"ע מה האיסור בקטורת אחר שנעשית מצוותו ,ועי' משל"מ
פ"ה מיסוה"ת ד"ה שם אבל שלא ,שהאיסור הוא מדרבנן[.
ולכאורה כוונת תוס' שבקושיא הבינו שריחא אינו דבר של ממש ולא נחשב
הנאה ולכן התירו לקמן בת תיהא ,ותירצו דוורד והדס עיקרייהו לריחא משא"כ
יין שאין עיקרו לריח ,ולכאורה כוונתם דהוי שלא כדרך הנאתו ,ושוב כתבו
שיתכן שאסור אפי' שלא כדרך הנאתן כדאמרינן בפסחים שאע"פ שאינו לוקה
שלא כדרך הנאתן איסורא מיהא איכא] ,וכמשל"מ הנ"ל שהאיסור הוא
דרבנן[.
ושוב הוסיפו תוס' שיתכן שבע"ז יש מלקות גם בשלא כדרך הנאתן ,כיון שלא
נאמר בהם איסור אכילה ,כמו כלאי הכרם שלוקה שלא כדרך הנאתן ,כיון
שלא נאמר אכילה.
וא"כ נמצא שלשה צדדים נאמרו בתוס' ,הראשון שכאן זה דרך הנאתן ולקמן
גבי בת תיהא שלא כדרך הנאתן ]ומותר למרות שיש הנאה[ ,צד שני שגם
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שלא כדרך הנאתן יש איסור ]דרבנן[ ,וצד שלישי שיש איסור דאורייתא.
ולצד השני והשלישי צ"ל שמה שלא נאסר לקמן הוא משום שאין לו הנאה
כלל ,וסברת אביי שאוסר בכ"ז משום שנחשב כשתיה ,ואסור אע"פ ששתיה
גסה מותרת כיון שכאן אם היה שותה ממש לא היתה זו שתיה גסה] ,משמע
מתוס' שמסופקים אם שתיה גסה מותרת באיסורי הנאה ,עי' תוס' הרא"ש יומא
פ' 'תרי גווני אכילה גסה נינהו יש שקץ באכילה ואינו נהנה ממנו כלום ,ויש
שהוא שבע אבל אינה אכילה גסה כל כך' ,ועי' משנ"ב קצ"ז[.
ובמ"ש תוס' שלא כתיבא אכילה באורייתא אלא בדברי קבלה ,הקשה רע"א
סו"ס המקור של האיסור הוא מדברי קבלה ושם נאמר אכילה ,עוד יש להבין
מאי נפ"מ אם נאמר לשון אכילה בתורה או בדברי קבלה.
ועי' בתוס' ר"א שבתורה נאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ,והדברי
קבלה בא לגלות שגם תקרובת אסורה וא"כ עיקר האיסור מהתורה ובה לא
נאמר לשון אכילה ,וכעי"ז כתב גם תוס' שאנץ ,ועי' אג"מ יו"ד ח"א ואבי עזרי
שתירצו כעי"ז את קו' רע"א.
ועי' באגרות משה הנ"ל גבי הנאה ממת שלא כדרכו לענין מה שהקשה גה"ש,
ונפ"מ לענין השתלת אברים.
מ"ט דאמר קרא לא ידבק בידך מאומה מן החרם ,נהנה הוא דאסור אבל
מהנה שרי ,לכאורה משמע שאיסור הנאה מתקרובת ע"ז נלמד מהאי קרא,
וכנראה שכן דעת תוס' שאנץ וכ"ה דעת הרמב"ם.
ודעת הרמב"ן שאין האיסור הזה אלא בע"ז עצמה ולא בתקרובת ,והנהנה
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מתקרובת ע"ז עובר משום וקרא לך ואכלת מזבחו ,אמנם אע"פ שנאמר לשון
אכילה ,עדיין גם הנאה בכלל ובלבד שתהא כדרך הנאתה ,ועי' קה"י סי' ו'
ובגרי"פ ל"ח ו' באריכות.
תד"ה אבל ומסיק דאי גלימא זבין הכא הוה מזבין ליה ,כלומר ולא היה
הולך שם באיסור ,יש להבין אה"נ יש איסור בהליכה אבל עדיין יותר איסור
יש במכירת ע"ז ,ואמאי נחשדנו באיסור היותר גדול ,ומספק אין אוסרים שהרי
גבי גוי לא אסרינן] ,ואולי שאם מכר גלימא אע"פ שהוא איסור יותר קטן ,כיון
שאין לו ריוח בו לא תלינן ביה כלל ,משא"כ מכירת ע"ז שאין לו ברירה[.
תד"ה אבל ואם תאמר לקמן בברייתא ]עי' הגהות חשק שלמה שצ"ל דף ל"ג
והכוונה לישראל החוזר מהיריד[ ,אמאי לא תלי דזבן מבעה"ב שאינו קבוע
דשרי לכולי עלמא למזבן מיניה כל דבר אף פיתא וסנדל כדמשמע לקמן
בשמעתין ,יש להבין הרי שם מיירי בהולך למכור ודמים בידו וחיישינן שמכר
ע"ז ומה ענין בעה"ב לכאן ,ואמנם בתוס' שאנץ תירץ את תירוץ תוס' ועוד
תירץ שמיירי בהולך למכור ולא לקנות ,אמנם יש להבין מה סברו בקושיא,
ואולי שאסרו חכמים ליהנות מדמים שבידו וגם מסחורה שקנה שם שמא קנאה
באיסור ,וע"ז הקשו שנתלה שקנה מבעה"ב.
ויש לומר דהתם בברייתא מיירי בישראל תגר דלעולם שקלי מיכסא או
מן הלוקח או מן המוכר ,ולכן כשהמוכר הוא בעה"ב והלוקח תגר נוטלים
המכס מהקונה.
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אמר רשב"ל לא שנו אלא מעוטרות בוורד והדס דקא מתהני מריחא,
אבל מעוטרות בפירות מותרות ,מאי טעמא דאמר קרא לא ידבק בידך
מאומה מן החרם ,נהנה הוא דאסור אבל מהנה שרי ,לכאורה הנדון שמהנה
את הע"ז גופה ,אמנם רש"י כתב 'והא מהנה הוא שהחנוונין שבתוכן סוחרי
מעות של כומרים הן' משמע שמהנה את הכומרים ,ויש להבין שאי"ז שייך
כלל ללא ידבק בידך מאומה מן החרם.
ורשב"א הקשה איך שרי לר"ל להנות את הכומרים והרי אפי' בשאר העם
אמרינן שאסור למכור להם דילמא אזלו ומקרבי ועובר לפנ"ע ,וכאן שודאי
ילכו המעות לע"ז לא כ"ש ,וכן לטעמא דאזלי ומודה נמי תיקשי ,ותי' דלפני
עור אין כאן דהוי לפני דלפני.
וסברת רי"ו שאוסר ,משום דלפני דלפני הוא רק במה שאינו ברי ,אבל כאן
ודאי מהני לע"ז] ,לכאורה אין כונתו שלכן עובר משום לפנ"ע אלא שנחשב
כמהנה את הע"ז ,בברור שילך המעות לע"ז[.
ועדיין יש להבין אמאי לר"ל אין אזיל ומודה ,ואפשר שגם זה בכלל לפני דלפני
גם יתכן שכיון שאינו מתעסק עם הכומר אע"פ שבסוף היום יקבל הכומר את
חלקו הרי לא יודה על כל קניה וקניה אלא הודאה אחת על כל הכסף ,והרי גם
גויים קנו אצלו וממילא אפילו רבוי בשיעורין אין כאן.
דף י"ג ע"א
תוס' ד"ה אבל וא"ת לקמן פרק כל הצלמים גבי מי שהיה כותלו סמוך
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לע"ז ונפל אסור לבנותו ,ופריך והא קא שביק רווחא לע"ז ,ומאי פירכא
הא אמרינן הכא דמהנה מותר ,ועי' גה"ש שהקשה דילמא סתמא דהש"ס
התם כרי"ו דקי"ל כוותיה ,ואמנם עי' בתוס' ר"א שתירץ כך את קושית תוס'.
ויש להבין למה הקשו תוס' מפירכת הגמ' דקמרווח לע"ז ולא מהמשנה גופא
שלא יבנה את הכותל במקומו והיינו משום דמרווח לע"ז ,ועי' מהרש"א עפ"י
רש"י לקמן ששם מיירי שהבית עצמו נעבד ,ועי' ש"ך קמ"ג סק"א שה"ה
באינו נעבד אסור ,ורש"י נקט שהיה הבית נעבד שלכן מטמא כנדה.
וביותר יש להבין שהרי לכאורה כונת הגמ' לקמן והא קמרווח לע"ז ,שלא רק
בונה לה כותל אלא גם מרוויח לה מקום ,וא"כ אם בניית הכותל ניחא שאסור
לר"ל משום מה ,גם מפירכת הגמ' ניחא שבמה שכונס בתוך שלו מרוויח לה
יותר.
והסברא שאסור לבנות כותל לע"ז א"ל שהרי יש מצוה לבערה מן העולם
וכמ"ש הרמב"ם ,מצות עשה לאבד ע"ז ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה ,וא"כ
יתכן שמי שבונה בית לע"ז מבטל בידים את העשה הזה.
'וי"ל דהתם איכא הנאה יתירה ונראה כנותן מקום לע"ז' ,יש להבין מה לי
הנאה מרובה או מועטת ,ויתכן שזה שני תירוצים בתוס' הנאה מרובה ,ונותן
מקום ,וגדר הנאה מרובה א"ל שאיסורו מצד שנראה כמכבד את הע"ז.
ובראשונים הוזכר רק נותן מקום ,ועי' תוס' ר"א 'שהוא דומה לבונה בית לע"ז
דיהיב ליה רווחא וכונס לתוך שלו'.
ובמ"ש תוס' נראה כנותן מקום ובתוס' רבינו אלחנן שהוא דומה לבונה בית ,יש
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להבין אמאי רק נראה ודומה ,ולא הוי ממש בונה בית שהרי סו"ס גם ירויחו
מקום וגם כותל ,ואולי כיון שבעיקרו של דבר בונה לעצמו ורק ממילא הע"ז
מרויחה אין כאן איסור ממש אלא שנראה ודומה כאילו עושה זאת עבור הע"ז.
וי"ל דהתם איכא הנאה יתירא ונראה כנותן מקום לע"ז ,הביאור בזה א"ל
שאיסורו משום שמבטל מצות איבוד בתי ע"ז בידים ,אבל כאן שנותן מכס אין
המכס שנותן הולך ממש לע"ז וגם אם הולך אינו עושה בידים כבונה כותל
ומרויח מקום.
תד"ה אבל ור"ת פי' דודאי כל מהנה אסור לבד מהכא ,מפני שיש באותה
הנאה בזיון לע"ז וכו' ,ויש להבין שהרי מהגמ' משמע שנחלקו אם מהנה
אסור או מותר ,ולר"ת לכ"ע אסור ונחלקו במהנה שיש בו בזיון.
וא"ל שהמחלוקת היא אם במהנה יש איסור עצמי כמו בנהנה ,והק"ו שאמר
רי"ו הוא שיותר מסתבר שתאסור התורה מהנה מאשר נהנה שכאן הע"ז
מתרבה וכאן מתמעטת ,ואפי' לא ניח"ל בהתרבות אין נפ"מ כמו כשלא ניח"ל
בהתמעטות שאין נפ"מ וכן סובר רי"ו.
אמנם ר"ל ס"ל שאין איסור עצמי במהנה וכל האיסור מצד שנחשב כעושה
רצונה של הע"ז וכאילו גורם לה קורת רוח וכמו מגפף ומנשק ובזה אמרינן
שאין כאן כבוד ונחת רוח לע"ז אלא בזיון ולכן שרי.
תד"ה אבל ור"ת פי' דודאי כל מהנה אסור לבד מהכא שיש באותה הנאה
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בזיון לע"ז ,שפורע המכס לפי שאינו מחשיב הע"ז כ"כ שישים העטרה
בראשו ,משמע שגם במשנה מיירי בגוונא דמניח עטרה בראשו ,ולכאורה לא
משמע כן אלא שהחנות היא המעוטרת ,שו"ר בחזו"א ס"ג ס"ק כ"ח שעמד
בזה.
ועי' ברבינו יונה 'כל מי שיטול עטרה בראשו וכו' ,נראה דמאי דאמרינן במתני'
חנויות המעוטרות ,שר"ל שהיו עושין בה עטרות מוורד והדס' ,משמע שבחנות
עצמה היו עושים עטרות לאנשים ,וזה אולי כדברי ר"ת.
ורי"ו אמר אפי' מעוטרות בפירות נמי אסור ק"ו נהנה אסור מהנה לא
כ"ש ,ופירש"י 'והא מהנה הוא שהחנוונין שבתוכה סוחרי מעות של כומרין
הן ,אי נמי הוא יהיב ליה לבעל המעות מסחורתו שעושה שם ומטיא להו
הנאה' .הלחם סתרים גורס 'א"כ' ומפרש שזה דבר אחד כיון שהחנוונים
סוחרים במעות הכומרים א"כ נמצא שבמה שסוחר אתם כמו שהוא נותן לבעל
המעות הנאה.
אמנם ע"פ הרש"ש שני פירושים הם ,או שהחנוונים שבתוכה סוחרים במעות
של הכומרים וכמו שלוחיהם ,ואז פשוט שמהנה אותם ,וא"נ אפי' סוחרים
במעות עצמם מ"מ כיון שהחנות של הכמרים והחנוונים נותנים לבעל החנות
מכס מסחורתו ,נמצא מגיע הנאה לבעל החנות שהוא הכומר.
חזו"א סי' ס"ג ס"ק ל"ב הקשה לרי"ו שמהנה אסור ,למה אסור למכור בהמה
משום לפנ"ע תיפו"ל משום מהנה .ותי' שדוקא כאן נותן מכס לעכו"ם היינו
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מתנה לע"ז ,אבל בבהמה הרי הגוי משלם דמים ואין כאן שום מתנה ,אלא
שגורם לו לעבור עבירה וזה לפנ"ע.

אסרו ק"ו למי שמהנה שאסור אע"פ שאין כוונתו להנות אותה אלא לצורך
עצמו] ,אמנם עי' רשב"א שאסרו דילמא ישכח ויתכוין להנות[.

ורבי יוחנן אמר אפילו מעוטרות בפירות נמי אסור ,ק"ו נהנה אסור מהנה
לא כ"ש ,יש להבין מהו האיסור במהנה ואיך הוא נלמד בק"ו מנהנה ,והיה
א"ל שהאיסור מצד לפנ"ע שגורם שיהיה יותר תקרובת לע"ז ,אמנם אי"ז ק"ו
שהרי מסתבר שיותר חמור איסור דאו' של נהנה מאשר לפנ"ע.
ובחדושי הריטב"א כתב ורבי יוחנן סבר דק"ו הוי דבנהנה אסרה תורה כל
מאומה אף על גב דממעט לע"ז ,כל שכן במהנה שרוצה בקיומה שאסור בכל
ענין' ויש להבין מהיכן נראה במהנה שרוצה בקיומה ,ואולי כונתו שאם רוצה
בקיומה אסור ק"ו למקיימה בפועל.
וחזו"א ס"ג ס"ק ל"ב כתב שהיה א"ל שאם יש מצוה לבער עבודה זרה ק"ו
שלא יגרום עשייתן .אמנם זה אינו שא"כ למה אסרנו מצד לפנ"ע או אזיל
ומודה ולא משום שגורם תקרובת ע"ז שיש עליו מצוה לבערה] ,ולא ביאר
אמאי באמת אין האיסור מחמת זה ,שו"ר שם בסי' ס"ב סק"ו שאין ביעור אלא
בגופה ולא בעבודתה[ ,וגם אין לאסור מהנה מצד כיבד וריבץ לפניה כיון שאין
דעתו לכבדה ]אלא לטובתו עושה[ ,וכתב חזו"א שסברא הוא שאם הרחיקתנו
התורה מע"ז שלא נהנה ממנה ודאי שאין לנו לגרום הרוחתה.
ולכאורה היה א"ל שהאיסור מצד שמכבד את הע"ז ,ואע"פ שלא מתכוין לזה
מ"מ בע"ז אסרו גם בכה"ג] ,וכמו שאסור לשתות מים מפרצופים כי נראה
כמנשק[ ,והק"ו מנהנה א"ל שהרי גם שם אינו מתכוין ליהנות מהריח ומ"מ

כל מי שנוטל עטרה ומניח בראשו ובראש חמורו לכבוד ע"ז יניח לו את
המכס ואם לאו אל יניח לו את המכס ,יהודי הנמצא שם כיצד יעשה ,יניח
נמצא נהנה לא יניח נמצא מהנה.
ופירש"י נמצא נהנה מן הריח של עשבים ,מבואר דמיירי בעטרה של תקרובת
ע"ז ,וכ"פ תוס' שמהנחת המכס ל"ח נהנה כיון שהמעות שלו.
ויש להבין איך כלל מותר להניח העטרה על ראשו והרי מכבד בזה את הע"ז
]כפי הגירסא שלפנינו ,ויתכן גם לראשונים שלא גורסים כן מסתבר שעניין
ההנחה הוא מצד שמכבד את הע"ז[.
וכתב חזו"א שמותר כיון שאינו מכבד לפניה ,ול"ד לעבודה שחייב גם כשאינו
עובדה בפניה ,עוד כתב כיון שאין בלבו לכבדה אין איסור ,ועוד דמידע ידיעי
דלהנחת המכס קעביד.
ויש להבין מ"ש מפרצופות שג"כ אינו נראה עובד אלא מנשק ,וגם שם מסתבר
שמידע ידעי שאין כונתו לנשק אלא לשתות מים ,ואם משום שיחשדוהו גם
כאן יכולים לחושדו.
והנה ברי"ף ברא"ש ובר"ח ובריטב"א ,אין בגירסא 'לכבוד ע"ז' ומשמע
מהריטב"א שסימן העטרה שהוא מאנשי הע"ז והנדון לא מצד שנהנה מהריח
אלא נהנה מהנחת המכס ,ולא העטרה גורמת לו ההנאה אלא מה שסבורים
שהוא מאנשי הע"ז ,ולכן מדמה את זה גם לאומר שהוא גוי כדי ליפטר מהמכס
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שגם בזה נחשב כנהנה מהע"ז.
ובמה דס"ל לריטב"א שלולי שנהנה מהמכס היה יכול לומר שהוא גוי עי'
במגיה שם ,ועי' שו"ע קכ"ז שכנראה יש מחלוקת בזה ומ"מ כאן הרי אינו
אומר שהוא גוי אלא שם העטרה בראשו כדי שיחשבו שהוא מאנשיהם ,ובזה
מתירים שם לפיקו"נ והכא אסור כיון שנהנה מע"ז] .עי' גם בר"ן 'שעבודה
זרה מוחלת המכס לעושי רצונה'[.
עוד יל"ע איך מותר להניח העטרה על ראשו והרי אסור להכניס ע"ז לתוך
ביתו ומסתמא ה"ה לרשותו ,ועי' ביה"ל ]ח"א סי' מ"ז[ שדן בזה לגבי שופר
של ע"ז ,דלדעת הרמב"ם ועוד ראשונים מדאו' אסור רק ליהנות ומדרבנן
אסרו גם בהכנסה לביתו גרידא ,ודן אם לביתו דוקא או ה"ה לידו ולרשותו ,ודן
גם מצד מצוה הבאה בעבירה אם הוא גם בעבירה דרבנן .ועי' מנ"ח תכ"ט
שעמד בזה ,ומ"ש עליו הגרי"פ בסה"מ לרס"ג.
תד"ה יניח פ"ה יניח העטרה בראשו ונמצא נהנה מן הריח ,ואע"פ
שמניחין לו את המכס ויהנה ,אינו נקרא נהנה מע"ז כיון שהמעות שלו,
אמנם הריטב"א פי' שההנאה מצד הנחת המכס וכ"ה בר"ן בפירוש שני ,ויש
לבאר במה נחלקו הראשונים.
וכנראה מחידושי אנ"ש שהשאלה אם המכס הזה נחשב כגזילה ,אמנם עי' גליון
מהרש"א שכנראה הבין בדעת תוס' שטעמם שאי"ז נחשב הנאה והוי כמבריח
ארי ,ולכן הקשה עליהם ממ"ש תוס' בנדרים דף ל"ג שאם אדם עושה בעצמו
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את הברחת הארי בממון חבירו אסור ,וכאן הרי הוא מניח את העטרה על
ראשו ונהנה על ידה מהנחת המכס.
ולדעת הריטב"א שהעטרה אינה אלא לסימן א"ל שאינה כלל תקרובת ע"ז,
ונהנה הוא מהע"ז שמכריזין ואומרים שהיא מניחה את המכס לכל עושי רצונה,
בזה נחשב שנהנה מהע"ז ,ועי' גם בשה"ג בשם ריא"ז שמשמע כך קצת.
אבל הר"ן שאומר שנהנה מריח העטרה או מהנחת המכס משמע שבחד גוונא
איירי ,ויתכן שסובר כדעת התוס' בנדרים.
ובדעת תוס' כאן יש להבין אמאי לא נחשב שנהנה מהנחת המכס הרי עושה
בעצמו את המעשה ,וכקו' הגיליון מהרש"א.
ויתכן שיש לחלק בין מקום שמשתמש בממון חבירו כדי להבריח את הארי
שאז חייב לשלם לו לא על מה שנהנה ממה שלא נאכלה הבהמה שלו שזה
עדיין רק מניעת נזק אלא על ההשתמשות בממון חבירו ,אבל לא בגלל שגילה
דעתו שניחא לו שלכן נחשב כנהנה ולא רק כמניעת נזק ,ולכן גם אם יבוא
חבירו להבריח את הארי ויפתח לו את השער כדי שיוכל ליכנס ולהבריח את
הארי עדיין יחשב כמבריח ארי ויפטר מלשלם לו וכאן ג"כ אין לו מהע"ז הנאה
ישירה אלא רק גורמת לאנשי הע"ז להבריח ממנו את המכס ,אא"כ העטרה
עצמה היא ע"ז או תשמישי ע"ז וכנראה כך הבין הגליון מהרש"א ,ויתבאר עוד
בהמשך.
ולפי מ"ש תוס' בנדרים שמה שמשתמש בדבר של חבירו נחשב הנאה ולא
מניעת נזק יש להבין א"כ איך מותר לתקוע בשופר של ע"ז הרי משתמש בו,
ומשמע שהשתמשות שאינה מביאה הנאה אינה אסורה.
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יום שע"ז מנחת בו את המכס מכריזין ואומרים כל מי שנוטל עטרה ויניח
בראשו ובראש חמורו לכבוד ע"ז יניח לו את המכס ואם לאו אל יניח לו
את המכס ,יהודי שנמצא שם מה יעשה יניח נמצא נהנה לא יניח נמצא
מהנה.
פירוש מנחת את המכס לכאורה הכונה נותנת הנחה ,וכמו יניח לו את המכס
שהוא מלשון הנחה ,וכ"כ ר"ן על הרי"ף מוחלין על המכס לעושי רצונה ,וא"כ
משמע שהמכס הולך לע"ז וכל השנה אינם נותנים הנחה ורק באותו יום נותנים
הנחה למי ששם עטרה בראשו.
אמנם קשה א"כ אמאי כל השנה מותר לקנות שם הרי אז אין הנחה והולך
המכס לע"ז ונמצא מהנה עוד יותר.
ואם היה הפירוש מנחת בו את המכס שמטילה מכס על מי שאינו מאנשיה היה
יותר ניחא ,אבל לא מסתבר לפרש מנחת ויניח בשני אופנים.
ואולי המכס של כל השנה הוא למלך ואותו יום לע"ז ולכן יש לה רשות לתת
הנחות ,והיינו יום שמנחת מלשון הנחה כיון שהוא שלה ,ומניחה רק למי
שמניח עטרה בראשו.
ועי' חידושי אנשי שם בשם מהר"ם שרש"י והר"ן פליגי אי מנחת המכס הכונה
מוחלת על המכס או קובעת מכס לעצמה ,ויל"ע בזה עוד] ,וכמדומה שיש
מבארים שכל ימי היריד המכס לע"ז ויום אחד מהיריד מנחת המכס למכבדיה[.
מניח עטרה ,לתוס' שההנאה מהריח ולא מהנחת המכס כיון שהמעות שלו,
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לכאורה כונתם דהוי מבריח ארי שהרי לא הרויח מעות אלא נמנע ממנו היזק
תשלום המכס ,ואם טעמא דמבריח ארי הוא משום שלא ברי היזיקא וכדאמרינן
הוינא מפייס ליה ,כאן הוי ברי היזיקא שהרי ודאי יקחו ממנו המכס ומשתרשי
ליה מעות המכס.
וגם אם הטעם משום שלא נחשב שהתוסף אצלו ממון אלא יש כאן רק מניעת
היזק ,עדיין הקשה גליון מהרש"א שהרי בתוס' בנדרים ל"ג אמרו שאם הוא
עושה בעצמו את הברחת הארי בשל חבירו חייב ,ולכאורה היינו משום שעצם
ההשתמשות בשל חבירו חשיבא הנאה.
וקה"י בחולין הקשה מדברי הריטב"א שמותר לטבול בימי הגשמים אע"פ
שנגרמת לו הנאה שיאכל בתרומה ,דגרם הנאה ל"ח הנאה ,ועדיין יאסר מצד
ההשתמשות באיסורי ההנאה.
ולכאורה לדברי הריטב"א ניחא שמבואר כאן לרש"י שההנאה מהריח ולא
מהנחת המכס ,אמנם הריטב"א עצמו פירש כאן שההנאה היא הנחת המכס,
ולכאורה משום ההשתמשות וא"כ קשה מ"ש ממעיין.
אמנם בריטב"א משמע שהאיסור לא משום שנהנה מהעטרה ע"י שהיא גורמת
לו הנחה המכס ,אלא עצם מה שהניחו לו את המכס חשיב הנאה ,שכתב שה"ה
אסור לו לומר שהוא גוי כדי שיניחו לו את המכס ,והיינו שמפרש שהעטרה
היא לסימן שהוא מאנשיהם ואז לכן מניחים לו המכס ,וכאילו הע"ז עושה את
ההנחה לאנשיה ,וא"כ אפי' סתם עטרה ולאו דוקא של איסוה"נ.
ויש לבאר שההיתר של מבריח ארי כיון שהוא אינו עושה אלא חבירו עושה לו
הוי כהנאה הבאה לאדם בע"כ שאם אינו מתכוין מותר אא"כ פסיק רישיה שאז
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הוי כמתכוין או כשעושה בידים שודאי נחשב כמתכוין.
וא"כ אין ההיתר משום שמניעת נזק אינה הנאה אלא משום שההנאה באה לו
בע"כ ואינו מתכוין ואינו פס"ר ,אבל כשעושה בידים את הדבר הרי מתכוין
להנות.
ולכן בעטרה ס"ל לריטב"א שאסור ,ואפי' בלא עטרה כל שההנאה באה ע"י
דבריו מהע"ז הרי נהנה מהע"ז] ,ויתכן אפי' אם יעשו הנחה לכולם בגלל
הע"ז[ ,אבל במעיין הטעם משום שגרם הנאה אינו הנאה ובזה לא מגרע מה
שעושה בידים ונחשב משתמש ,שזה עושהו למתכוין לפעולה אבל עדיין אינו
מתכוין להנות אלא מתכוין לטבול וההנאה נגרמת לו ממילא ,ואע"פ שהיא
פס"ר מ"מ אין כאן אלא גרם הנאה.
ועדיין אינו מספיק שהרי גם בהתעסקות באבידה אינו אלא גרם הנאה ,ועי'
שיעורי הגרש"ר ב"מ ס"פ המפקיד בענין מבריח ארי.
תד"ה יניח ואע"פ שמניחין לו את המכס ויהנה אינו נקרא נהנה מע"ז
כיון שהמעות שלו ,לכאורה כונתם שאי"ז ריוח והנאה אלא רק מניעת הפסד,
ואיסור הנאה מע"ז הוא כשנהנה בפועל ולא כשנמנע ממנו הפסד.
ולכאורה זה הדין של מבריח ארי שלא חשיב נהנה .אמנם במבריח ארי גופו יש
נידון אם הטעם משום שלא התוסף לו דבר אלא רק נמנע ממנו נזק או משום
שלא ברי היזיקא] ,אמנם יתכן גם שאם היה ברי היזיקא היה נחשב כאבוד
ממנו ומכל אדם ונחשב כמו שהתוסף לו דבר ולא רק שנמנע ממנו נזק[.
והר"ן כאן וכן הריטב"א פירשו שההנאה מה שמניחין לו את המכס ,והיינו
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שהמחיר של החפץ בכל מקום הוא שמונים ועוד עשרים מכס למלך וכאן
המכס לע"ז ואם לא הניח מהנה את הע"ז בעשרים ,הניח נהנה שלא שילם
מכס.
מכאן אמרו הנושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים בהמה תיעקר פירות
כסות וכלים ירקבו מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח ,תד"ה מעות הקשו
אמאי מעות אינן אסורות אלא מטעם קנס ולא מעיקר הדין כדלקמן דף ל"ג גבי
ישראל ההולך ליריד ,ותי' ר"י שרק בהלך חיישינן שדמי ע"ז בידו מדלא זבין
הכא ,משא"כ כאן דמיירי בנמצא ביריד אין לאסור מצד דמי ע"ז אלא מטעם
קנס.
ולכאורה יכלו לתרץ בפשיטות ששם מיירי לאחרים הבאים לקנות ממנו או
למכור לו וצריכים לחשוש שמכר ע"ז ואלו דמיה אבל הוא עצמו אם יודע
שמכר גלימה ודאי הדמים מותרים לו מעיקר הדין ,וכאן אמרינן שאע"פ שיודע
שמכר גלימה כיון שנהנה או מהנה אסורין הדמים מדין קנס ,שו"ר בחזו"א ס"ג
ס"ק שעמד בזה עי"ש.
תד"ה ללמוד תורה כתבו שמותר רק כשדעתו לחזור ודוקא בהנך שהם מצוות
חשובות ,ובשאלתות משמע הנך קילי כ"ש שאר מצוות שהם חשובות,
ולכאורה ת"ת ופ"ו חשובות מאד ,ואפשר שהרי יכול לשאת כאן אשה וללמוד
כאן אלא שלא מן הכל זוכה וזה חשיב כדבר קל ]עי' תוס' בבכורות כ"ט ד"ה
היכי[.

לפני אידיהן

פרק ראשון

ומ"מ משמע שלא לצורך מצוה אסור אפי' דעתו לחזור ,ואפשר שרק לכהן
שנטמא ביציאתו מותר רק לצורך מצוה ,אבל כשאין חשש טומאה מותר לצאת
ע"ד לחזור אפי' שלא לצורך מצוה.
אמנם ברמב"ם פ"ה ממלכים ה"ט כתב אסור לצאת מא"י לחו"ל לעולם אלא
ללמוד תורה או לישא אשה וכו' ויחזור לארץ משמע שגם בלא טומאה אסור
לצאת בחנם ,ויש להבין מנ"ל הא ,ועי' קר"א מו"ק י"ד ד"ה גמרא מתני'.
ובאמת בהלכות אבל הביא הרמב"ם גמ' דידן גבי כהן ושם לא כתב שגם
לסחורה מותר ,ומבואר שזה דין אחר ,ויש להבין מנין הדין הזה.
ועי' מהרי"ט כתובות קי"א שהקשה אם דעתו לחזור מאי איריא ללמוד תורה,
אפי' לסחורה ולדברי הרשות שרי] ,ולכאורה קמ"ל שמותר גם ליטמא ,אמנם
הרמב"ם מביא את זה גם לגבי ישראל[.
תד"ה אמר וי"ל בודאי יש כח בידם לעקור היכא דנראה קצת טעם לעקור,
ויש להבין אם יש כח בידם למה הוצרכנו להוכיח מקרא דיהושע.
ולחם סתרים הקשה גם אם צער בע"ח דרבנן קשה מאי מייתי ,דילמא יהושע
לפני הגזירה ,ולכאורה אם מדרבנן ל"צ כלל ראיה דהם אמרו והם אמרו.
וכנראה עפ"י תוס' ר"א שאם לא היו מוצאים ראיה מהפסוק לא היו אומרים,
אבל כיון דשרי רחמנא הקילו חכמים להתירו כאן] ,והרי מצינו שלאו שהותר
מכללו קיל[.
תד"ה ואם הקשו מערכין דא"ל שקול ד' זוזי ושדי בנהרא ,אלמא אית ליה
תקנתא ,ותי' ששם אין תקנה אחרת ואתי בהו לידי תקלה.
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ואולי ס"ל שחילול על ש"פ אפי' בזה"ז הוא רק בדיעבד ,ודלא כמ"ש ריטב"א
]ושם שהקדיש את כל נכסיו הוי כדיעבד[ ,אמנם הרי מעשים בכל יום
שמחללין מע"ש על ש"פ.
ומשמע מהר"ן שכאן קנסו אותו כיון שהקדיש בזה"ז שלא יפדה אלא יוליכם
בעינם לים המלח ,אבל בקרקע שע"כ צריך לפדות עביד ליה כשמואל.
והנה הרי"ף כתב כאן דאי פריק ליה בש"פ שפ"ד ,ופי' הר"ן דהכא תני דינא
ובערכין תני תקנתא ,אבל הקשה על מ"ש הרי"ף ש"פ ,שהרי בערכין הצריכו
ד' זוזי.
והרמב"ם בפ"ח מערכין כתב 'מותר לפדות בזה"ז לכתחילה אפי' בפרוטה
וחכמים דנו שיפדה בד' זוזים או קרוב לזה'.
ויל"ע אמאי במע"ש סגי בפרוטה ,ואפשר שמה שהצריכו ד' זוזי הוא משום
קנס ובמע"ש לא קנסו.
ועי' שטמ"ק בערכין כ"ט אות ז' בשם הרא"ש שדוקא בהקדש שהיה קול צריך
לפרסם הדבר שחיללו ,משא"כ בנט"ר ומע"ש שאין לזה קול.
בענין צער בעלי חיים
יש לברר בזה כמה דברים ,א .אם בשחיטה ובהריגה יש משום צעב"ח .ב .אם
צעב"ח הותר לצורך אדם .ג .אם בכניסה לכיפה יש צעב"ח .ד .אם השתמשות
בבהמה והטענתה במשוי סביר יש משום צעב"ח .ה ,אם צעב"ח דאורייתא מה
המקור לזה בתורה.
והנה תוס' ד"ה אמר אביי הקשו איך בקנס דרבנן עקרו דבר מן התורה למ"ד
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צעב"ח דאו' ,ותי' שיש כח בידם לעקור כשיש טעם ,ולכאורה כיון שהוא
לצורך קנס יהיה מותר כמו כל צורך ,ומבואר שאף לצורך אינו מותר אא"כ
ראו חכמים להתיר שאז יש כח בידם לעקור דבר מה"ת ,וכן מבואר בתוס'
לעיל דף יא .שרק משום כבוד הרבים נדחה צעב"ח משמע אבל משום צורך
בעלמא לא הותר.
ויש להבין אמאי לא מוכח מהיתר שחיטת בע"ח שצעב"ח הותר לצורך ,ומוכח
מזה לכאורה שבשחיטה אין משום צעב"ח ]אולי משום שסופו למות בלא"ה[,
ולכאורה ה"ה גם בהריגה אין משום צעב"ח ,ולכן בחולין במעשה דרבי פנחס
בן יאיר כשאמר לו קטילנא להו לא אמר לו דהוי צעב"ח אלא משום בל
תשחית ]ואינו ראיה גמורה כי יתכן דס"ל צעב"ח דרבנן ונקט בל תשחית
שהוא דאו'[.
אמנם הרמב"ן כתב דמקרא דאת סוסיהם תעקר ילפינן שאין צעב"ח אסור
לתקנתם של בנ"א ,דבע"ח לצורך אדם שחיטתן וצערן מותר.
מבואר שלעולם הותר צעב"ח לצורך אדם וכן פסק בשו"ע אה"ע סי' ה'
שמותר למרוט נוצות מאווזות חיות כיון שזה לצורך אדם.
והנה מלשון הרמב"ן משמע שגם בשחיטה יש צעב"ח אלא שהותר לצורך
אדם ,אמנם יש להבין א"כ למה הוצרכנו להוכיח שצעב"ח לצורך אדם מותר
מאת סוסיהם תעקר ולא מזה גופא שהותרה שחיטה לצורך בנ"א ,וגם ממה
שהרמב"ן בב"ב לא כתב כרי"מ דלקמן משמע שאין בהריגה צעב"ח.
ולכן נראה שלעולם גם לרמב"ן אין בשחיטה משום צעב"ח ,ומה שהרמב"ן
הזכירה כאן משום שבשחיטה יש סיבה אחרת שלא היה מותר והיא עצם
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הריגת הבע"ח ,והרי לאדם הראשון לא הותר להרוג בע"ח לצורכו ,וכמ"ש
הרמב"ן 'מפני שבעלי נפש התנועה יש להם קצת מעלה בנפשם נדמו בה
לבעלי נפש המשכלת' ,ולכאורה לדעת הרמב"ן אין גם חילוק בין שחיטה
לצורך אכילה או להריגה ושניהם מותרין לצורך האדם.
ודעת הר"י מגאש בב"ב גבי אבר ובשר המדולדלים בחלון ,שכמו שיש
בפסיקת האבר לצורך הכלבים משום צעב"ח ,כך אם ישחטנה לצורך כלבים
אסור' ,דכיון דלאו בת שחיטה היא ,שחיטתה נמי צעב"ח דהא הריגה היא ולא
שחיטה' ,מבואר שגם בהריגה יש צעב"ח וגם משמע שצעב"ח לא הותר לצורך
אדם שהרי כאן רוצה ליתנה לכלבים והוי לצורך ,ומה שהותרה שחיטה יש
לבאר משום שלזה נאמר היתר לנח בפירוש ,אבל שאר צער וכן הריגה לא
מצינו.
אמנם אם נתינת הבהמה לכלבים נחשבת לצורך יקשה לכאורה לדעת הרמב"ן
שצעב"ח הותר לצורך ,אמאי לא פסיק ושדי לכלבים.
וא"ל שלכלבים לא נחשב צורך אדם ,אמנם א"כ גם הריגת הבהמה לצורך
כלבים לא תותר וברמב"ן בב"ב משמע שהריגת הבהמה אין בה משום צעב"ח,
אלא שלא מסתבר שיעשה כן וכדעת רוב הראשונים.
וא"ל שלעולם מעיקר הדין מותר לחתוך האבר לצורך ,אלא שכיון שיש בזה
צעב"ח לא מצוי שיעשה כן ,וכמ"ש בשו"ע אה"ע שאע"פ שמותר למרוט
נוצות מאווזות חיות מ"מ העולם נמנעים מזה משום שנראה כאכזריות ,ועי' פני
שלמה בב"ב שם שהטעם משום רחמנות ודייק כן מלשון הגמ' שם.
והנה בפסקי תוס' כאן אות י"א כתב שצעב"ח אינו אסור אלא כשמצערה בלא
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שום ריוח משמע הא לשם ריוח כגון לכלבים שרי] ,ובגמ' בב"ב לכאורה נאמר
כמ"ש הפנ"ש[.
ובתרומת הדשן כתב שאין איסור צעב"ח אם עושה לצורכו ולתשמישיו,
ומה"ט מותר לתת משא כבד על הבהמה אע"פ שיש בזה צעב"ח ,והא דא"ל
רפב"י לרבי דאיכא צעב"ח בעיקור הפרדות ,כיון שאינו כ"כ לצורך כיון שלא
שכיח היזיקא.
ובמ"ש בשו"ע גבי מריטת האווזים 'מ"מ העולם נזהרים מזה שאין רוצים לנהוג
מדין אכזריות שמא יענשו' ,עי' נובי"ת יו"ד י' לגבי הליכה לצוד חיות שיש
בזה משום אכזריות ,והרי אין אומרים תבלה ותחדש על מנעלים כיון שנעשים
מעורות.
ומסקנתו שמותר להרוג ולשחוט בע"ח עופות ודגים לצורך פרנסתו ,אבל אם
אינו עושה לצורך פרנסתו אסור להורגם בחנם ]ומשמע גם לדוג דגים שלא
לצורך אסור[ ואפי' חיות המזיקות שמותר להרגם כשבאו בגבולנו אבל ללכת
למקומותם כדי להרגם לא ]וכמדומה מראייתו ממסכת שבת שגם שקצים
ורמשים אע"פ שמותר להרגם כשבאו במקומו ,לא ילך לחפש אחריהם
במקומם כדי להורגם[.
ועי' מנ"ח מצוה פ' אות י"א שצעב"ח דאו' נלמד ממ"ע בפריקה בחנם או דהוי
הלמ"מ ,והביא מהנמו"י שזקן ואינו לפי כבודו הותר שלא לפרוק משום
שצעב"ח הותר לצורך האדם.
והביא ר"ן שמשום צעב"ח צריך לפרוק בחנם אפי' בטל מן הסלע ,ותמה שהרי
צער בע"ח הותר לצורך האדם ומה לי הרוחת ממון או כבוד ,ועי' בר"ן בב"מ
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שם שמחלק בין צער גדול לצער קטן.
דף י"ג ע"ב
אין מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין בזה"ז ואם הקדיש והחרים
והעריך בהמה תיעקר פירות כסות וכלים וכתבו תד"ה יוליכם ה"ה בשאר
נהרות ע"י שחיקה ,יש להבין איך מותר לשחוק כלים של הקדש והרי אמר
אביי שאין עושים גיסטרא מבהמת קדשים משום לא תעשון כן לה' אלוקיכם.
ועי' חזו"א קפ"ט סק"ג שמה שמשחית בשביל שלא יבא לידי תקלה אינו בכלל
איסור השחתה] ,לפי הענין נראה שכונתו להשחתת קדשים משום לא תעשון
כן ולא מצד איסור בל תשחית[ אלא אם אפשר למעט צריך למעט.
ולפי"ז ניחא מה ששוחקים לפני שמטילם בנהר כדי שלא יבא לידי תקלה,
דמסתבר שאי"ז נחשב אפשר ללכת להטילם לים המלח ,ואין ההיתר משום
אונס אלא משום שאינו דרך השחתה.
ועי' שו"ת משיב דבר להנצי"ב לגבי גליונות דפוס שמותר לשורפם כדי שלא
יבואו לידי בזיון יותר גדול.
רבא אמר מפני שנראה כמטיל מום בקדשים ,מבואר בר"ח שרבא בא לתרץ
את הקו' הראשונה אמאי אינו עוקר פרסותיה ,וע"ז אומר דהוי כמטיל מום
בקדשים ,ויש להסתפק אם זה גם תשובה על השאלה לישחטיה ולשיוויה
גיסטרא ,שגם זה נחשב כמטיל מום ,או שבזה נשאר התירוץ של אביי.
ועי' חזו"א קפ"ט סק"ג ד"ה שם ,שבגיסטרא ושחיטה אין משום הטלת מום,
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אמר מר ואיזוהי עיקור מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה ,ורמינהי אין
מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין בזה"ז ,ואם הקדיש והחרים והעריך
בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירקבו ,מעות וכלי מתכות יוליכם לים
המלח ,ואיזהו עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאיליה ,היינו דקשיא
ליה אמאי נועל דלת בפניה ולא מנשר פרסותיה ,והקשה בתוס' ר"א מה ירויח
בנישור זה ,הרי עדיין תהיה בע"מ ויצטרך לפדותה ומה יעשה במעות.
ותירץ שאת המעות ישליך בים המלח ועדיף טפי מאשר להפסיד קדשים
לגמרי ,וגם יש צעב"ח] ,היינו שבכיפה יש יותר צעב"ח מאשר בנישור פרסות,
וכמדומה דלא כנוב"י[.

אשלמים ששחטן בחוץ קודם פתיחת דלתות ההיכל דפטור ,ויש להבין אם
אביי בקדשי מזבח מיירי ,למה תירץ משום בזיון קדשים ולא משום מטיל מום
בקדשים ,וא"ל דס"ל דבזה"ז אין גם משום מטיל מום ,אבל עדיין יש להבין
למה שאלה הגמ' רק על רבא ]כמ"ש רש"י[ דהוי מטיל מום ולא שאלה על
אביי] ,ואולי ר"י יפרש שהשאלה גם על אביי ,ולא משמע כן[.
ובתוס' ר"א כתב בתו"ד 'ק"ל לאביי דלא חייש לטעמא דנראה כמטיל מום'
מבואר דאביי בקדשי מזבח מיירי ולא ס"ל לטעמא דנראה כמטיל מום .וכן
בתוס' שאנץ בתו"ד דאביי לא חייש להטלת מום בזה"ז.
ויש להסתפק אם כונת תוס' בתירוצם שגם בקדשי מזבח איירי ,אבל גם בקדשי
בה"ב שהרי חרמים ודאי קדשי בה"ב הם ,ואע"פ שרבא שאמר משום מטיל
מום רק על קדשי מזבח דיבר ,א"ל שאביי שאמר משום בזיון קדשים דיבר גם
על קדשי בה"ב ,שגם בהם שייך בזיון קדשים.
או שבין רבא בין אביי דברו רק על קדשי מזבח ואע"פ שזה לא קושיא על
רש"י ,מ"מ כיון שהוצרכו לומר שבקדשי מזבח איירי לרבא שוב אין ראיה
שלאביי יש בזיון קדשים בקדשי בה"ב ,ולפי הצד הזה בין אביי בין רבא דברו
רק בקדשי מזבח ואה"נ קדשי בה"ב יכול לעקרם גם ע"י נישור פרסותיהם.
והקשה מהרש"א איך א"ל שבקדשי מזבח מיירי ,הרי חרמין ע"כ קדשי בה"ב
הם והדק"ל ,ותי' שיתכן שאיזהו עיקור קאי רק על קדשי מזבח.

תד"ה ונישחטיה לכך פירש ר"י דבקדשי מזבח איירי ,ובזמן הזה אין חייב
שוחט חוץ ,מאחר שאינו ראוי לביאת פתח אהל מועד ,מידי דהוה

ועוד י"ל דלעולם בקדשי בדק הבית מיירי ורבא בא לפרש הטעם בקדשי
מזבח ,וגזירה קדשי בדק הבית אטו קדשי מזבח וכו' והאי כי פריך

וכן מבואר בתוס' בכורות ל"ג ע"ב ורבא בא ליישב רק אמאי אינו מנשר
פרסותיה .ולפי"ז גם לרבא צריך להגיע לתירוץ של תקלה ושל לא תעשו כן.
]עי' בר"ן שמביא תי' אביי אבל גם את הראשון ,ויל"ע[.
ובמ"ש חזו"א ששחיטה לא נחשבת מום ,עי' מנ"ח רפ"ז סק"ט שבשחיטת
קדשים בחוץ חייב משום מטיל מום בקדשים ,דאין לך מום גדול מזה.
והנה בתוס' ב"ק ע"ו .ד"ה שחיטה כתבו שאין לך מום גדול משחיטה,
ולכאורה כונתם לחיתוך הצואר שהוא מום] ,ועי' רע"א שם שאין הכונה
למיתה אלא לחיתוך הצואר[ ,ועי' חזו"א בב"ק שם.
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ונשחטינהו מישחט אקדשי בדק הבית פריך ,והוה מצי לשנויי גזרה
משום קדשי מזבח ,והתם אסור משום שחוטי חוץ אלא שפיר קא משני,
ויש להבין לפי"ז מאי פריך 'נראה ,מום מעליא הוא' אה"נ שרק נראה כמטיל
מום בקדשים ,שהרי בקדשי בה"ב מיירי ,גם יש להבין הלשון דחזי להקרבה
שמזה דייקו בקושיא דבקדשי בה"ב מיירי.
ויתכן שרבא שתירץ שכיון שבקדשי מזבח יש משום נראה כמטיל מום גוזרים
גם בקדשי בה"ב ,וזה סיבה גם לשחיטה וגם לגיסטרא ]אם נאמר שהריגה
כעשיית מום[ ,ועי' מהר"ם שלפי התי' הזה מיירי הברייתא בין בקדשי בה"ב
ובין בקדשי מזבח.
והרשב"א פי' שבתחילה סברה הסוגיא דמיירי בקדשי בה"ב וכפי' רש"י ,ורבא
חידש שמיירי בקדשי מזבח או במתפיס תמימים לבה"ב שחל עליהם קדושת
מזבח ,ומקשי אמאי רק נראה כמטיל מום הרי מטיל מום ממש ואסור מדאו'
בקדשי מזבח ,ומדרבנן במתפיס תמימים לבה"ב ,ו'נראה' משמע שאפי' איסור
דרבנן אין.
ועי' ריטב"א דהכא מיירי במתפיס תמימים לבדה"ב שיקרבו מדרבנן ,וקמ"ל
רבא שיש בהם איסור הטלת מום מדרבנן ,ובזה"ז נראה כמטיל מום ,ואביי לא
ס"ל הכי.
ויש להבין א"כ אמאי אין בהם איסור שחוטי חוץ מדרבנן] ,ואולי משום שאינם
ראויים בפנים ס"ל שכאן אפי' מדרבנן שרי .עי' אבי עזרי פ"ד מאיסורי מזבח
ה"ו בסופו[.
ובמ"ש הריטב"א שמתפיס תמימים כו' אינו אלא מדרבנן ,עי' משל"מ פ"ה
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מערכין ה"ה שמסתפק אם זה מדאו' או מדרבנן.
תד"ה נועל אין לתמוה על בכור בזמן הזה אמאי לא הצריכו לנעול דלת
שלא יבא לידי תקלה ,ולא נצטרך להמתין עד שיפול בו מום ,יש להסתפק
אם כונתם להקשות למה לא החמירו גם בבכור להצריך נעילה וכ"מ מתח"ד,
אבל במה שסיימו 'ולא נצטרך להמתין' משמע שקשה להם אמאי לא הקילו
שלא יצטרכו לטפל בו ,ואולי שני הדברים קשים להם ויתבאר בהמשך.
דהאי דמצרכינן הכא משום קנסא הוא שהקדיש על חנם ,משמע שבאים
ליישב למה בבכור לא הצריכו נעילת דלת משום שאין סיבה לקונסו.
ועוד אי נפל ביה מומא הכא לא שרי אלא על ידי פדיון ,אבל בכור שהוא
קדוש מאליו ולא על ידו באה הקדושה אין לקנסו אלא ימתין עד שיפול
בו מום ויאכל במומו בלא שום פדיה ,לכאורה כונתם לתרץ שכאן לא יועיל
במה שימתין שהרי גם כשיפול מום יצטרך פדיון והרי קנסוהו שלא יועיל
פדיון ,משא"כ בבכור שאי"צ פדיון ,ויש להבין שהרי אפי' היה הבכור צריך
פדיון היינו ממתינים ,כיון שאין סיבה שנקנסהו שלא יפדהו.
ואף על פי שהוא יכול להטיל בו מום קודם שיצא לאויר העולם ויפקיענו
מקדושת בכור למזבח רק שיתננו לכהן ולא תארע בו עוד תקלה ,אם לא
עשה אין לקנסו בכך ולהצריכו נעילת דלת ,ולכאורה משום שאי"ז סיבה
לקנוס ,אמנם יתכן שבאמת זה סיבה לקנוס ואעפ"כ לא קנסוהו כיון שיכול
לאכלו ע"י המום בלא פדיה ורק כאן שצריך פדיה קנסוהו שלא יוכל לפדותו,
אמנם לא משמע כן מלשון התוס'.
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ובתוס' ר"א כתב כעין תוס' ומשמע מלשונו שהכא כיון שאפי' יפול מום ויפדה
יצטרך להוליך הפדיון לים המלח לכן נועל דלת בפניו ,משא"כ בבכור שע"י
שיפול מום הרי יוכל לאכלו במומו ולא יצטרך כלל לאבד קדשים.
ובעיקר הקושיא משמע מתוס' ר"א שהקו' למה בבכור לא התירו נעילת דלת,
ותי' כדי שלא לבטל מצוות נתינה] ,והוסיף שאם יתנו לכהן כדי שהכהן יכניסנו
לכיפה יתכן שלא קיים בזה מצוות נתינה[.
ולפי"ז כהן עצמו יכול לכונסו לכיפה ,וכן ישראל במקום שפטור מנתינה מספק,
ועי' נובי"ק יו"ד פ"א ואילך שמדייק מלשון תוס' בבכורות שרק משום הפסד
כהן אסור ואין בזה משום צעב"ח כיון שאינו עושה בידים ,עוד כתב נוב"י
שבהריגה ]גם ע"י כניסה לכיפה[ אין משום צעב"ח ,אבל מ"מ מסיק לאסור.
ובתוס' שאנץ כתב דהא דלא התירו לכונסו לכיפה בבכור משום בזיון קדשים,
ודוקא כאן משום קנס תקנו רבנן.
]ובתוס' ר"א כתב עוד טעם שלא יכנסנו לכיפה משום הפסד קדשים ,וכנ"ל
שיתכן שזה גם כוונת תוס'[.

יש בו ואסור להמם את המוקדשין ,אע"פ שהם בע"מ.
ומבואר שהטלת מום בתם בזה"ז קיל מאשר מטיל מום בבע"מ בזה"ב,
וברמב"ם פ"י ה"ז כתב דבזה"ז אע"פ שעבר בל"ת אינו לוקה וגבי מטיל מום
בבע"מ כתב בסתם שאינו לוקה ,ויל"ע אי עובר בל"ת או לא ,כנראה מר"י
קורקוס שאינו עובר וכ"כ מנ"ח רפ"ז ]וחזו"א[.
ולח"מ שם הקשה על הרמב"ם איך אמרינן דבזה"ז רק נראה ,והרי להרמב"ם
עובר בל"ת.
ואולי אפשר לומר בדעת הרמב"ם שהכא מיירי במתפיס תמימים לבדה"ב
שמדרבנן לא יצאו מידי מזבח ומדרבנן אסור להטיל בהם מום ,ובזה אמרינן
שזה רק בזמן ביהמ"ק אבל בזה"ז לא נאמר הדין הזה כלל ,ולכן רק נראה
כמטיל מום אבל במקדיש למזבח אה"נ שיש איסור דאורייתא.
שו"ר במהרי"ט אלגזי בכורות פ"ה שתי' את הרמב"ם עפ"י התוס' ,דהכא
איירי בקדשי בה"ב ואיסור משום גזירה ובזה אמרינן שבזה"ז לא גזרינן ,ועי'
אחיעזר ח"ב סי' ל"ג ב' ג' ,וחזו"א בכורות כ"ד סק"ד.

וליהוי כמטיל מום בבעל מום דאע"ג דלא חזי להקרבה ,אסור ,בע"מ נהי
דלא חזי לגופיה לדמי חזי ,לאפוקי הכא דלא לדמי חזי ולא לגופי' חזי.
יש להבין אמאי אסור להטיל מום בבע"מ והרי בלא"ה אינו תמים ,וחילופיו
בלא"ה יהיו תמימים ,ואם משום שפוחתו מדמיו הרי אפשר להטיל בו מום קטן
שלא יפחתנו מדמיו ]והרי בלא"ה אינו תמים[.
וחזו"א קפ"ט סק"ד כתב דלא משום שפוחתו מדמיו אלא משום שאכתי קדושה

בע"מ נהי דלא חזי לגופיה ,לדמי חזי ,הקשה רע"א שהרי פלוגתא דר"מ
ורבנן בבכור ,ובכור הרי אין לו פדיון ואפי' לדמי לא חזי.
ועי' חזו"א קפ"ט סק"ד שלא מה שראוי לדמי אוסרו בהטלת מום אלא הוא
ראיה שעדיין הוא בקדושתו ,ולכן גם בכור אע"פ שלא ראוי לדמים אסור
להטיל בו מום דאלים קדושתו ]כמ"ש בב"ק נ"ג דל"ח רעהו[' ,אבל בזה"ז
מותר מה"ת להטיל מום אפי' בבכור תם' .ועי' גם רש"ש שעמד בזה.
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וכמדומה בשם הרי"ט אלגזי בבכורות דשאני בכור שיש בו גם קדושה מדין
המת"כ שבו ומצד זה אסור להטיל בו מום .שו"ר בקה"י סי' ז' שדן בכ"ז
באריכות.
תד"ה רבי ירמיה ואם תאמר והלא פת דבר שאין מתקיים הוא ואמרינן
לעיל דבר שאין מתקיים אין לוקחין מהם ,וכבר הקשו כן לעיל דף י"ב ד"ה
עיר ותי' בשם רבינו מאיר דהכא מיירי ביריד שעשוי להניח מכס ולא ביום
אידם ,וכן למ"ש לעיל ]דף ו' :ד"ה אבל[ דרק במתנה אסור נמי לק"מ.
וי"ל דפת דבר חשוב הוא וקפץ עליה זבינא והוה כדבר המתקיים ,ועי'
מהרש"א שהתוס' כאן לדעת רש"י ודלא כרבינו מאיר שהביאו בדף י"ב.
אלו דברים אסורים למכור לגוי ,לכאורה האיסור משום לפנ"ע או משום
שמרויח לע"ז כי ההיא דבהמה ריש פירקין] ,אמנם שם מבואר מטעם
שמודה[.
והקשה חזו"א שלכאורה כל אלו אינם אלא נוי ע"ז ואין הגוי מוזהר על זה ,וכן
הקשה על מ"ש תד"ה חצב בדף י"ד שאסור למכור שעוה אע"פ שמסתבר
שאינו אלא לכבוד הע"ז ואינו תקרובת ממש.
וכתב החזו"א ]סי' ס"ג ס"ק ל"ג ול"ד[ שא"ל שכל הני מילי דתקרובת הן ,וכן
מדויק ברש"י ד"ה בפטוטרותיהן לפי 'שתולין אותן בפני ע"ז ודרכן לעובדן
בכך' .ויותר מפורש בד"ה אלפני 'וכל הני דאסרינן לזבוני להו משום לפני עור
לא תתן מכשול דבן נח מוזהר על ע"ז'.

עבודה זרה

ומה שאסור מכירת שעוה וספרים פסולים ,יתכן שהוא מדין מהנה לע"ז או
שהוא כעין כיבד לפניה או שהוא נגד חיוב ביעור ע"ז ומשמשיה.
ועי' ריטב"א דכל הני לתקרובת בעי להו וזבני להו אפי' מתחילת שנה לצורך
יום אידם ,או"ד כל יום עבדי בהו תקרובת לע"ז.
דף י"ד ע"א
וליחוש דילמא אזיל דמזבין לאחריני ומקטרי ,אמר אביי אלפני מפקדינן
אלפני דלפני לא מפקדינן ,יל"ע מה כונת השאלה דלמא אזיל ומזבין ,האם
שלכן נחשב שאנחנו מכשילים אותו בלפני עור וע"ז התשובה שכיון שהוא גוי
ואינו חייב על לפנ"ע א"כ לא הכשלנו אותו כלל ,ולפי"ז למכור ליהודי
שימכור לגוי יהיה אסור.
או השאלה שאם ילך וימכור לגוי אחר יחשב כמו שאנחנו הכשלנו את הגוי
השני ע"י הגוי הראשון ,וא"כ יחשב כמו שהנחנו מכשול לפני הגוי השני,
והתירוץ יהיה לפי"ז שחייבים רק על הנחת המכשול הראשון ולא ע"ז שיתכן
שיתגלגל ממעשה שלנו הנחת מכשול ,והיינו שזה נחשב כגורם דגורם וכעין
ככח כחו שמצינו לגבי דברים מסוימים שאינו ככח ראשון.
ולשון הגמ' משמע כמו הצד השני בין לשון השאלה ,שלצד הראשון לא מובן
מה היתה ההו"א של המקשן ,ובין התשובה ,שהיה צריך לומר אין גוי חייב
אלפנ"ע ולא שאנחנו לא מצווין על לפני דלפני שמשמע שגם ביהודי כך הדין.
וכן משמע במאירי ותוס' רבינו אלחנן ,וכן בחינוך רל"ב שהזמנת מעות לגוי
שיוכל לקנות בהם תקרובת הוי לפני דלפני ,וכ"כ חזו"א סי' ס"ב ס"ק י"ד
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דהיתר לפני דלפני הוא כיון שבמעשיו עדיין אין המכשול מזומן.
אמנם לפי"ז גם גבי ישראל יהיה מותר לפני דלפני .אמנם יתכן שאז יאסר כיון
שמכשיל את הישראל הראשון בנתינת מכשול לפני ישראל השני וזה לפנ"ע
אחד.
ועי' רא"ש סי' י"ד דאם יש חשש שהנכרי יכשיל ישראל ,אסור .ועי' קה"י ד'
סק"ב שאין האיסור משום לפנ"ע אלא משום ערבות.
ועי' רשב"א חולין צ"ג גבי שולח אדם ירך לנכרי דכיון דהדבר קרוב הוא
כודאי משוינן ליה ,ורמב"ם השמיט הך דינא ,וביאור הגר"א תמה ואפשר
דס"ל דמחלוקת הסוגיות ,ופסק כדלקמן.
כל שאין לו עיקר אין לו שביעית ,פירש"י שאינו מתקיים בימות הגשמים
וכגון קישואין או דלועין ,אין לו שביעית ומותר לעשות מהן סחורה ואינו
מצווה להפקירן.
והקשו תוס' א"כ גם תבואה אין לה עיקר בימות הגשמים והרי יש לה שביעית,
ועוד שאם תורניתא הוא מין ארז הרי יש לו עיקר גם בימות הגשמים ,ולכן
פירשו שתורניתא היא מין קרקע ואין לה כלל עיקר ושורש בקרקע.
ויש להבין אם זה קרקע מאי קמ"ל שאין בה שביעית ומה"ת יהיה דין שביעית
בקרקע.
והריטב"א מפרש שהכונה למשנה בשביעית פ"ז מ"ג 'זה הכלל אמרו בשביעית
כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה ומין הצובעים ומתקיים בארץ יש לו
שביעית' ,והפירוש יש לו עיקר שלוקטין עליו ומניחים שרשיו ,ואין לו עיקר
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שלוקטין גם עיקרו ושרשיו ,שאז אין לו דין שביעית היינו שאין בו דין ביעור,
'לפי שאין ביעור אלא בדברים ששולט בהן שן חיה עד זמן ביעור' וכנראה
שתורניתא זו נלקטים גם עיקריו.
ועי' תורי"ד דל"ג 'אין לו עיקר' ,אלא סתמא 'מי אית ליה שביעית' ,והרי אינו
אלא עץ בעלמא.
תד"ה בנות שוח ויש לומר דג' מיני תאנים הם ,שחורות ולבנות הם סתם
תאנים ,ובנות שוח ,ומאותם בנות שוח יש מהם רעות ויש מהם טובות,
וברעות מיירי הכא והם לבנות והטובות אינם לא שחורות ולא לבנות,
והג' מינים כנראה ממהרש"א הם תאנים סתם בין שחורות בין לבנות ,בנות
שוח רעות והם לבנות ,וטובות שאינם לא שחורות ולא לבנות והם נקראות
בנות שבע.
ויש להבין כיון שהם גרועות מה ענינם של עובדי ע"ז לעשות דוקא מהם
תקרובת ,ואולי טעמם גרוע וצורתן יפה ]וניחא אם עשויין לנוי[ ,ועי'
]תורי"ד[ כיון שגודלין לג' שנים חשיבי להו.
תד"ה פירי דארזא וניחא כי גם במס' ר"ה פירש"י תורניתא פין ושם
מדבר בגוף הארז וכאן בפירות .לכאורה זה דלא כשיטתם בתד"ה תורניתא
שפירשו אדמה .אמנם פשוט שלעיל פירשו את ההו"א אבל למסקנא הכונה
לתורניתא שהיא שיטה אלא שאין הכוונה לה עצמה אלא לפירותיה.
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דף י"ד ע"ב
תד"ה חצב וגם אסור למכור שעוה לשום גוי ביום איד ההוא וכו' ,והכ"נ
ספרים פסולים הראויים לתיפלה בבית ע"ז אסור למכור להם לכומרים,
דעובר משום לפני עור ,מבואר בתוס' שאסור למכור ספרים משום לפני עור
והיינו שמכשיל את הגוי בעבירה ,ויש להבין שהרי לכאורה בספרים האלו אין
משום ע"ז ממש ואין הגוי חייב בזה.
ויתכן שספרים אלו של תיפלה שמזמרין ומשבחין לאליל שלהם הוי כאומר
אלי אתה שנחשב כע"ז לישראל ונהרג עליו ואף הגוי חייב בזה.
וכן שעוה יתכן שהנרות שמדליקין הוי כקרבן לע"ז ,ועי' בתוס' לקמן ]דף נ'
ד"ה בעינן[ שמסופקים אם נרות הוי כתקרובת או כנוי ,וכן הכלי שמניחים בו
יין לקלס יתכן דהוי כעין ניסוך דהוי כע"ז וחייב הגוי.
ואף לגוי שאינו כומר אסור ,דבודאי יתנהו או ימכרנו לכומר ,יש להבין
דהרי הוי לפני דלפני דאמרינן לעיל דלא מפקדינן ,ולא משמע מתוס' דחיישינן
שמא הוא שליח של הכומר שהרי אמרו יתננו או ימכרנו.
ואם הביאור של לפני דלפני הוא שאין המכשול ודאי ,ניחא שכאן הוא ודאי,
וזה מה שהדגישו שבודאי יתננו ,אבל אם הביאור הוא שלפני דלפני בישראל
אסור כיון שמכשיל את הישראל בלפנ"ע משא"כ בגוי שאינו חייב על לפנ"ע,
ואת הגוי השני אינו מכשיל אלא הגוי הראשון מכשילו ,וגוי אינו חייב בלפנ"ע,
א"כ יש להבין מה לי ודאי מה לי ספק.
וא"ל שאם המכשול ודאי נמצא הישראל מכשיל את הגוי השני ע"י הגוי
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הראשון ולא נפטרנו מצד גרמא כיון שהמכשול ודאי דהוי כגרמי ,ועי' ביאור
הגר"א קל"ט ס"ק ל"ב 'ודעת תוס' ז"ל דמה דידעינן דודאי ימכור להם הוי
כאילו מתחילה מכרו להם'] ,ועי' גליון הש"ס דף ח' ע"א גבי רומי שעשתה
קלנדא ,ועי' בראשונים שם שבאמת יש חסרון של לפני דלפני ובמש"נ שם[.
והנה במה דאמרינן אלפני דלפני לא מפקדינן ,לכאורה הוא משום שמה
שמכשילים את הגוי הראשון בלפנ"ע אינו מכשול כיון שאינו מוזהר על זה,
משא"כ כשמוכר ליהודי החשוד למכור לגוי שמכשיל את היהודי ,שהרי הוא
מוזהר על לפנ"ע.
אמנם יש להבין שהרי מה שכשמוכר לגוי החשוד למכור לגוי אינו נחשב
שהכשיל את הגוי השני ע"י הגוי הראשון לכאורה הוא משום שאין המכשול
ודאי ,וא"כ אמאי נחשב כמכשיל את הראשון ]אם הוא יהודי[ כיון שאין
המכשול ודאי.
ויש לחלק שאם ודאי מניח מכשול והספק אם יכשל או לא חייב ,אבל אם
הספק אם כלל יהיה לפניו מכשול בזה פטור ,למרות שבשניהם אי"ז ודאי אלא
ספק] ,לאפוקי אם ודאי שהראשון יכשיל את השני אז נחשב שיש ודאי הנחת
מכשול לשני[ ,והביאור בזה שכל לפנ"ע הוא ספק אלא דבהכי חייביה רחמנא,
אבל אם לא נתן מכשול ורק יתכן שיגרם נתינה ממעשהו בזה אינו חייב.
ועדיין הדברים טעונים בירור ,שהרי סו"ס כשמוכר לישראל דבר האסור לגוי,
כשיתכן שימכרנו לגוי חייב משום הכשלת הראשון ולא משום הכשלת השני,
שאז גם לגוי היה אסור ,למרות שאפשרויות הכשלון שוים שהרי אם הראשון
ימכור שניהם יכשלו ואם לא ימכור שניהם לא יכשלו ,בכ"ז על הכשלת
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הראשון חייב ועל הכשלת השני פטור ,ואם משום שהראשון בר דעת והאיסור
מתייחס אליו א"כ גם העבירה שלו תתייחס אליו .ומסתבר שאם לפני דלפני
טעמו משום דהוי כעין ס"ס ,אין נפ"מ בין מוכר לישראל או מוכר לגוי.
והנה בתוס' לקמן דף ט"ו ד"ה לעובד כתבו ובמסקנא מסקינן דאסור למזבן
לישראל חשוד ,וא"ת מאי שנא מלפני דלפני דלעיל ,וי"ל דהתם מיירי
בגוי שאינו מוזהר על לפני עור לפיכך אין אנו חוששין אם הגוי ימכור
לחבירו ,אבל הכא דמיירי בישראל החשוד אנו מוזהרין שלא יבא שום
ישראל לידי תקלה על ידינו ,הר"ר אלחנן .ועוד דחד לפני הוא שלא
יחטא ישראל בשאלה ושכירות ונסיוני ,ויתכן שבזה נחלקו שני התירוצים,
שתי' ראשון ס"ל שבישראל חייב כה"ג ,ותי' שני ס"ל שגם בישראל פטור,
והכא ה"ט שחד לפני עור הוא שלא יחטא הישראל בשאלה] ,וסברת התי'
הראשון א"ל משום שמשמע שגם בהמה דקה אסור למכור לחשוד כגון כותי,
אף שכל האיסור משום לפנ"ע דרביעה ,וסברת התי' השני א"ל שנהגו משום
גזרת בהמה גסה] .אמנם עי' חזו"א ס"ק כ"ה[.
תד"ה חצב ואף לגוי שאינו כומר אסור ,דודאי יתננו או ימכרנו לכומר.
משמע כונתם שלכן אי"ז לפני דלפני כיון שודאי ימכרנו לכומר ,והיינו דטעמא
דלפני דלפני הוא משום שאינו ודאי.
ויש להבין שלכאורה גם לבונה אינה ראוי' אלא לתקרובת ע"ז ובכ"ז מותר
למכור חבילה .ואולי לבונה ראוי' לעוד דברים משא"כ ספרים פסולים
שראויים רק לכומר ]אמנם א"כ יש להבין למה אסור למכור פחות מחבילה
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של לבונה[.
ומכאן גם משמע שלפני דלפני התירו רק כשאינו ודאי אבל בודאי אסור ]כי
נחשב שהוא עצמו מכשיל את הכומר[.
ובשו"ע קל"ט ט"ו ספרי ע"ז ביד ישראל ,יש מי שאומר שאין איסור
למכרם .הגה וי"א שאסור למכרם לכל גוי ,אם הם ספרים השייכים לזמר
בהם לע"ז ,ודעה הראשונה הוא משבולי הלקט ,ותמה ביאור הגר"א על
השו"ע שנקט דעת יחיד כשתוס' וכל הראשונים נקטו לאיסור.
וסברת המתיר א"ל כיון שאי"ז תקרובת ולא כיבוד ע"ז אלא ספרים של ע"ז
והקורין בהם לא יעבדו ע"ז בגללם כי בלא"ה כבר עובדים.
ומובא ברמ"א שני דעות אם רק לכומרים או גם לאחרים ,וכתב בביאור הגר"א
דמה שידעינן בודאי ימכור להם הוא כאילו מתחילה מכר להם.
ועי' חזו"א ס"ג ס"ק ל"ז שהאיסור בספרים משום חיזוק דבריהם והרחבת
קיומם ולא משום לפנ"ע ]ולפי"ז מובן מה שאסור למכור גם למי שימכור
להם[.
ויל"ע אמאי בספרים יש נידון אם יכול למכור ,והלא מסתבר שצריך לבערם מן
העולם ,שהרי אפי' ס"ת שכתבו מין ישרף.
למימרא דאיסורא ליכא מנהגא הוא דאיכא ,לכאורה הכונה שאין איסור
כיון שאין חשודים על הרביעה ,אלא שיש מקומות שנהגו בכ"ז לחשוש
לרביעה למרות שאינו שכיח ,ומקשה מהא דאין מעמידים שמבואר שחשודים
על הרביעה ואסור ,ותירץ רב דאה"נ ובמקום שאסור ליחד אסור גם למכור.
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ולכאורה עדיין היה א"ל כסברת המקשן שאינם חשודים אלא שנהגו להחמיר,
אלא שבמקום שנהגו להחמיר במכירה נהגו להחמיר גם בפונדקאות ,אמנם
לשון מפני שחשודים על הרביעה משמע שחשודים בודאי ,וא"כ כעת ס"ל
אליבא דרב שאין זה חילוקים במנהגים אלא חילוקים במקומות שבמקום
שחשודים אסורים מן הדין ובמקום שאין חשודים אף לא נהגו ,וכן משמע
מלשון רש"י.
ולרבי אלעזר משמע שאפי' במקום שחשודין על הרביעה ואין מעמידין אין
חשש מעיקר הדין במכירה ,ורק איסור מנהג יש כאן ובמקום שנהגו למכור
מוכרין.

שלכותים מוכרין ,וא"כ קשה על רב איך נהגו למכור לכותים והרי הכותים
חשודים למכור לנכרים ועובר על לפנ"ע.
אבל לרבי אלעזר ל"ק שאמנם נהגו שלא למכור לגוי אבל שלא מן הדין שהרי
אינם חשודים ממש ולכן לא נחשב שמכשיל את הכותים בעבירה] ,עי' פי'
הרע"ב בפסחים פ"ד מ"ג וברע"א שם ,ואם לרבי אלעזר האיסור שמא ימכור
לו בהמה גסה ,ויתכן שתלוי אם הכותים חשודים על חילול שבת[ ,אבל לרב
ממ"נ אם הגויים חשודים אסור למכור גם לכותים ואם אינם חשודים מותר,
ואיך יתכן מקום שאסור למכור לנכרי ומותר למכור לכותי] ,אא"כ יש מקום
שהכותים אינם חשודים למכור לגוי ,ולא מסתבר שישמרו דברי חכמים[.

תד"ה אמר רב אלמא תלי רב טעמא דמכר בחשד דרביעה ,וקשה לר"י
אמאי לא פריך ליה ממתני' דלקמן בשמעתין מקום שנהגו למכור בהמה
דקה לכותים מוכרין ובמקום שנהגו שלא למכור אסור ,והתם ליכא חשד
דרביעה כדפריך לקמן דאין כותים חשודים על הרביעה ,וצריך עיון,
ולמאי דהדר ביה רב ניחא ,הקשה מהר"ם שהרי מבואר בגמ' שהאסור
למכור לכותים הוא משום שהם מוכרין לגוים ,ואם כן אתי נמי שפיר לרב דאין
מוכרים לכותים משום דאתי לזבוני לגוים במקום שאסור לייחד ,דהיינו במקום
דחשודין שם על רביעה ,ואי לא ס"ל הכי א"כ גם למאי דהדר ביה רב לא
א"ש ,דמפני מה אין מוכרין לכותים כיון דאין חשודין ארביעה.
ולכאורה כשאומר מקום שנהגו למכור לכותים מוכרים מקום שנהגו שלא
למכור אין מוכרין ,ע"כ מיירי במקום שלנכרים אין מוכרין ,שאל"כ ודאי

תד"ה מקום וקשה להר"ר אלחנן מ"ש מדלעיל גבי תקרובת דאי אית ליה
לדידיה בהמה שרי ללישנא דלפני עור ,והכא קיימינן לאותו לישנא
כדפרישית ,מ"ש כדפרישית לכאורה כוונתם למ"ש בתח"ד 'ועבר אלפני עור'
ויש להבין מה באו לאפוקי בזה ,אם שאין הטעם משום אזיל ומודה ,פשיטא
שכאן אי"ז שייך ,וגם לשונם דהשתא קיימינן לאותו לישנא אינו מובן שהרי
כאן אין מחלוקת בין הלשונות.
ותירץ ר' יהודה דשאני רביעה שהוא מתאוה לכל בהמה ובהמה ,ויל"ע
דילמא גבי תקרובת ג"כ אפילו יש לו בהמה יקריב שנים ,ויתכן שאין דרך
להקריב שנים אבל אם היה שייך חשש בזה גם שם היה אסור ,וכ"כ תוס'
רבינו אלחנן לעיל דף ו' ,ודלא כרא"ה שם דתרי כמאה.
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תד"ה אמר אמר רב במקום שאסרו לייחד אסרו למכור כו' .פירוש דטעמא
דשרו רבנן במקום שנהגו למכור היינו משום דלא חשידי על הרביעה,
וה"ה לייחד אלמא תלי רב טעמא דמכר ]כלומר מה שאסרו למכור בהמה
דקה[ בחשד דרביעה ,ולא משום שגזרו דקה אטו גסה כמשמעות רש"י
בפסחים נ"ג והרע"ב שם ,עי' רע"א בפסחים פ"ד מ"ג.
וקשה לר"י אמאי לא פריך ליה ממתני' דלקמן בשמעתין ,מקום שנהגו
למכור בהמה דקה לכותים מוכרין ובמקום שנהגו שלא למכור אסור,
והתם ליכא חשד דרביעה כדפריך לקמן דאין כותים חשודים על הרביעה,
ואם משום שימכרו לגוים ויעברו על לפני דלפני ,א"כ איך נהגו למכור לכותים
והרי ע"כ מיירי במקום שנהגו שלא למכור לגוים ,כי אם לגוים מוכרים פשיטא
שלכותים מוכרים ,ויש להבין דילמא באותם מקומות חששו ללפני דלפני ,או
גזרו לפני דלפני משום לפני ,אמנם הרי לפי רב אין כאן חילוקי מנהגים בעלמא
אלא הכל מעיקר הדין ותלוי אם נחשדו הגוים שם על רביעה.
ולמאי דהדר ביה רב ניחא ,דס"ל כר"א דאין חשש במכירה ,ומה שנהגו
שלא למכור לגוי בהמה דקה כתבו הראשונים שמא יתקפנו יצרו ולא יחוס על
בהמתו ,אמנם א"כ יש להבין למה נהגו שלא למכור לכותי והרי הוא אינו
חשוד ,ולכאורה כיון שתלוי בחילוקי מנהגים שפיר יש לומר שנהגו לחוש
ללפני דלפני ,אמנם לא משמע לעיל שיש בזה חילוקי מנהגים.
ורע"א כתב שתוס' מפרשים כרש"י בפסחים דטעמא דמקום שנהגו שלא
למכור בהמה דקה לגוים אע"פ שאין חשש רביעה הוא משום דגזרו אטו בהמה
גסה ,ומקום שנהגו שלא למכור בהמה דקה לכותי הוא גזירה שמא ימכרו לו
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בהמה גסה ויעברו בזה על לפני עור שמא ימכרנה לגוי ויעבור הכותי על
שאלה ושכירות ונסיוני] ,וטעמא דמקום שנהגו למכור לכותי אע"פ שאין
מוכרין לנכרי יתכן משום דהוי כגזירה לגזירה ,גזירה דקה אטו גסה וגזירה גסה
אטו שאלה ושכירות או נסיוני ,וכמ"ש תוס' לקמן בשם הר"ר שמעיה[.
דף ט"ו ע"א
תד"ה ושמעה ושמעה לקליה ואזלא מחמתיה .וא"ת ל"ל טעמא דמחמר
תיפוק ליה משום שביתת בהמתו לחוד] ,אפילו בלא שמעה לקליה[,
ואור"י דמשום שביתת בהמתו לחוד לא הוי אסרינן מכירה דלית ביה
איסור כי אם לפי שעה משום נסיוני ,ודוקא שאלה או שכירות אסרינן
משום שביתת בהמתו משום דעושה כל השבת ,אבל משום נסיוני דאין בו
איסור אלא לפי שעה לא אסרי' אי לאו טעמא דמחמר דחמיר טפי .יש
להבין מה לי שעה או כל השבת ,ולכאורה בפשוטו החילוק שנסיוני הוא רק
חשש שמא יארע כך משא"כ שאלה ושכירות שנותנה לו כדי שישתמש בה,
אמנם אי"ז במשמעות לשונם.
ובעיקר קושית תוס' כתב תוס' רבינו אלחנן שלפי מה דס"ד השתא דשאלה
קניא א"כ שוב אינו עובר משום שביתת בהמתו ,שהרי היא של הגוי ששאולה
היא בידו לנסותה ואינו עובר אלא משום מחמר ,אמנם כתב שזה תלוי בשאלה
אם יש איסור מחמר בבהמה שאינה שלו ,ועי' ר"ן שנוקט בודאי שמחמר שייך
גם בבהמת חבירו.
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רש"י יאכילנה כרשיני תרומה ,אע"פ שמזונותיה עליו אינו גזלן אם
האכילה תרומת כהן ,לפי שתרומה ממון שאין לה תובעים היא שהרי
נותנה לכל כהן שירצה ,ואם רצה היה יכול ליתנה לכהן זה שהשכיר לו
פרתו ,ואותו כהן מסתמא ניחא ליה ומחיל אם האכילה הרבה כרשיני
תרומה ,דמה לו להקפיד והלא אינה מיוחדת לו ,לפיכך מתוך שיודע
שנותן לבהמתו מאותן כרשינין הרבה בעין יפה יותר משאילו היו שלו,
ניחא ליה ואינו גזלן ,יש להבין שהרי מה שמצינו שתרומה היא ממון שאין
לו תובעים ,הוא לענין שהמזיק מתנ"כ או שאכלן פטור ,אבל לא שיהיה מותר
לו להשתמש בהם לכתחילה ,וביותר במקום שמשתרשי ליה.
ובמ"ש רש"י שמסתמא ניח"ל לכהן שיתן לבהמתו כיון שעי"ז יתן לה בריוח
ומחיל ,הקשה הרש"ש איך מתקיימת במחילה זו מצות נתינה ,וכבר הקשה כן
בחדושי הרשב"א והוסיף עוד להקשות אמאי ל"ה פורע חובו בממון כהן ,ועוד
הקשה שלא התנתה המשנה שיתן לה בעין יפה.
עוד יש להבין אמאי לא נחשב הכהן בהסכמתו ככהן המסייע בבית הגרנות ,גם
יש לעיין אם מה שאומר מסתמא ניח"ל אינו תלוי בשאלה של יאוש שלא
מדעת.
וא"ל בדעת רש"י שמצוות נתינה מתקיימת במה שניתן לבהמת כהן ,וכמו ששם
בחצירו של הכהן כך פי פרה כחצר הכהן דמי ,וכיון שבדרך כלל כשמאכילים
תרומה נותן יותר בריוח אמרינן שמסתמא הכהן ניח"ל ,אבל הניח"ל אינו
שיפרע חוב המזונות בתרומה שזה פורע חובו בממון כהן ,וגם אם הכהן יסכים
יחשב כמסייע בבית הגרנות ,אלא הניח"ל של הכהן הוא למחול את חוב
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המזונות שהישראל חייב לו ,שהרי אם היה יודע שיתן כרשיני תרומה ודאי
שהיה מוותר לו על חיוב המזונות ,וזה לא נחשב כמסייע בבית הגרנות ,משל
למה"ד לפועל ישראל האומר לבעה"ב כהן כור מעשר יש לי בביתי וא"י
להביאו לך כיון שאני משועבד למלאכתך ,שיאמר לו הבעה"ב מחול לך
העבודה ובלבד שתלך להביא ,ואינו נחשב כמסייע כי אינו נותן לו תמורה על
התרומה ,אלא רק מאפשר לו להביאה לו ,וה"ה כאן כ"ז שיש חוב מזונות א"י
להאכילה כרשינים ,ונמצא הכהן מפסיד בזה ,ולכן אמרינן שמסתמא ניח"ל
למחול חוב המזונות כדי שיאכילנה כרשינים ,ובזה א"ל שגם אם יאכילנה
בצמצום לא ישתנה הדין שהרי אמרינן שאם היינו אומרים לו שרוצה להאכילה
כרשינים מיד היה מוחל לו על חוב המזונות ]לאותה סעודה[ ,וכמו אם היינו
אומרים לו שאבד חפץ מיד היה מתיאש בלא לחכות ולשאול אם מצא את זה
מישהו .ועוד שסתמא דמילתא יאכילנה בריוח ואפי' יצמצם עדיין מסתבר
שהיה מצמצם עוד יותר כשהיה מאכילה משלו.
וניחא בזה מה שרש"י אמר גם שניח"ל וגם שמוחל ,שהמחילה היא על חוב
המזונות מכיון שניח"ל שיאכילנה כרשינים ומצוות נתינה מתקיימת ,וניח"ל בזה
שמאכיל את פרתו .וכ"מ מקושית רשב"א על רש"י שהבין שמדובר על מחילת
המזונות עי"ש.
ועדיין יש להבין אמאי לא שייך לשאלה של יאוש שלא מדעת שהרי לא
שאלנו אותו מפורש ,ובשלמא הנתינה לבהמתו זה שייך לזכין לאדם שלא
בפניו אבל המחילה על חוב המזונות אע"פ שמרויח בסופו של דבר יש לדון אם
אינו שייך לזכין מאדם ,ואולי מיד בשעת ההשכרה משכיר אדעתא דהכי,
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ועדיין אינו מספיק שהרי מנ"ל למשכיר שיש לשוכר כרשיני תרומה בביתו,
ולדעות שבזכות גמורה מהני לכ"ע ניחא.
ובעיקר קושית הרשב"א איך מתקיימת מצות נתינה וכן הוכיח הרש"ש מהגמ'
בגיטין שהוצרכו למכירי כהונה או לתקנ"ח ,יש לעי' אמאי לא יוכל הישראל
עצמו לזכות לכהן ,שהרי אין התרומה שלו ,ולכאורה כיון שצריך נתינה א"י
להעשות שליח הכהן ולהיות מקבל ונותן ,ועדיין יש לדון שהרי אם יאמר לכהן
טול בעצמך את התרומה מסתמא יצא יד"ח אע"פ שאין כאן נתינה בפועל,
ועדיין א"ל שצריך הכהן את רשותו ,ושוב א"י לזכות עבורו ולהיות מקנה
וקונה כאחד ]וכמדומה בקה"י שדן בזה[.
ובמאירי כתב 'שהדבר כאילו נתנן לכהן זה ובשליחותו של כהן האכילם
לבהמתו' ,ויש להסתפק אם כוונתו שנחשב כאילו נתנן לו מדין מכירי כהונה
ושוב כשמאכיל מאכיל בשליחותו ,או כוונתו שנחשב כאילו נתנן לכהן במה
שמאכיל את בהמתו בשליחותו ,וכמו שמצינו בדין תנם לפלוני שנחשב כאילו
נתנם לאשה מדין ערב.
ועדיין אינו מספיק לדעות שדין ערב הוא רק בנתינה לבן דעת שזוכה במקומו,
איך מועיל במה שנתנם לבהמה ,וכן לדעות שנחשב שקיבל רק את ההנאה ולא
את גוף הדבר ולכן מועיל אפי' יזרוק לים ,הרי לדעות האלו לא תתקיים מצוות
נתינה.
ואולי אין כונת המאירי לדין ערב אלא מצד שהבהמה היא כחצירו וכמו הניחהו
ע"ג הסלע שמועיל בסלע שלה אף בלא דין ערב ,ואע"פ שהבהמה נמצאת
בחצירו קונה פיה לבעלים גם למ"ד כליו של קונה ברשות מקנה לא קונה לפי
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מ"ש תוס' בב"ב ]דף פ"ו ד"ה ומדכליו[ שבהמה לכ"ע אינה בטלה לרשות.
והנה בקידושין דף ח' גבי תנהו לכלב מבואר שבכלב שלה מקודשת ,ולכאורה
משום שהוא כחצירה ,אמנם בראשונים פי' משום מישתרשי ליה ]שבזה
לכאורה אינו מקיים מצוות נתינה[.
ויש להבין למה לא פירשו שנחשב כנותן לה ממש ,ואולי קמ"ל שגם אם זורק
לפני הכלב והכלב נוטלו וגם אם טלי קידושין מע"ג קרקע ל"מ מ"מ מקודשת
מדין משתרשי לה.
ישראל ששכר פרה מכהן ,בחדושי הריטב"א כתב שאם מזונותיה על
הישראל אסור להאכילה תרומה ,מפני שנהנה בתרומה עד שלא קיים מצוות
נתינה ופרע חובו בתרומה של כהן ואיכא גזל השבט ,משמע שאין האיסור
משום שנחשבת הפרה של ישראל ויש איסור להאכילה ,אלא משום שנהנה
בתרומת הכהן בלא לקיים מצוות נתינה] ,אמנם יתכן שזה כתב למסקנא
ששכירות ל"ק[.
אלא מיירי שמזונותיה על הכהן ,ולכן נחשב שקיים מצוות נתינה כיון שניח"ל
לכהן כי כשמאכיל את הפרה הרי היא כאילו ניתנה לכהן.
מבואר שאם יאמר לו הכהן תנהו לפרתי מקיים בזה מצוות נתינה] ,לכאורה
כמו גבי קידושין שמהני בתנהו לכלב אם היה שלה ,ויתכן שמצות נתינה
במתנ"כ אינה שיתן ממש אלא כל שאם היה חוב ממוני היה מועיל אף כאן יצא
יד"ח ,אלא שצריך לברר מהגמ' בגיטין ל' שהביא הרש"ש[.
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ובכהן ששכר פרה מישראל מקשינן אי שכירות קניא אמאי לא יאכילנה ,כיון
שמזונותיה עליו כיון שהכהן קניא וכדידיה היא ,ויש להבין אפי' שכירות ל"ק
אמאי לא יאכילנה והרי מזונותיה עליו.
והנה במה שאין בהמת ישראל אוכלת בתרומה מבואר בר"ש בתרומות שני
טעמים ,האחד משום שהנאת כילוי אסורה על ישראל ,ומשמע לפי"ז שהאיסור
על הבעלים שנהנה הנאת כילוי ממה שבהמתו אוכלת בתרומה ,וטעם שני שיש
איסור עצמי על האכלת בהמה בתרומה כיון שנחשבת נפש ואינה קנין כספו
של כהן ,ולפי"ז האיסור על המאכיל ואפי' בהמת הפקר והקדש.
ובשלמא לטעם השני ניחא שאם שכירות ל"ק אע"פ שמזונותיה על הכהן לא
תאכל ,אבל אם האיסור מצד הנאת הישראל יש להבין גם אם שכירות ל"ק
למה לא תאכל כשמזונותיה על הכהן והרי הכהן נהנה ולא הישראל.
ובהמשך הסוגיא כתב הריטב"א וקשיא לן על הא מתני' ,כהן ששכר פרה
מישראל כיון שמזונותיה עליו אמאי לא יאכילנה כרשיני תרומה ,דאע"ג
דשכירות ל"ק ופרה דישראל היא מכל מקום תרומה מותרת בהנאה לישראל,
ותי' בשם ר"ת שהנאת כילוי אסורה מדרבנן.
ועי' תוס' ר"א שהביא הקו' והתירוץ בשם ר"ת אבל הקשה שכיון שמזונותיה
על הכהן אין לישראל הנאה כלל .ותי' שזה חומרא דרבנן כיון שהבהמה של
ישראל] ,ויתכן שזה גם כוונת הריטב"א ,ולא שבכל מקום הנאת כילוי היא
דרבנן ,אמנם לק' דף ס"ו משמע מהריטב"א שלעולם הנאת כילוי לישראל
אינה אלא מדרבנן[.
וסיים תוס' ר"א שזה דוחק ומסיק שיש איסור עצמי להאכיל בהמה שאינה של
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כהן בתרומה ,וכשיטת רבינו משה שהובאה בר"ש בתרומות] .ולכן אם
שכירות ל"ק לא יכול להאכילה ,וברישא כיון שהיא של כהן יאכילנה ,ואף אם
שכירות קניא כיון שמזונותיה על הכהן א"ל שחסר בקנין השכירות של
הישראל וכמ"ש מהרש"א בדעת תוס'[.
ובדעת הריטב"א א"ל שאיסור הנאת הישראל אינו הנאה ממונית שנאמר
שכיון שמזונותיה על הכהן אין לו הנאה ,אלא כמ"ש הריטב"א שההנאה
כאכילה וסו"ס הרי בהמתו אכלה והוא נהנה ,ומה שהיה יכול ליהנות בדרך
אחרת לא מועיל לו] ,וכמו כל איסוה"נ שאסור לו להנות מהם גם במקום שלא
מרויח ממון כגון שיש לו די משל הפקר ,או כשיש לו רשות מעשרה אנשים
לקחת מה שרוצה ולוקח איסוה"נ[.
תד"ה ישראל נראה לר"י דמיירי באין מזונותיה על ישראל אלא על כהן,
מדלא קתני אע"פ שמזונותיה עליו כדקתני בסיפא ,ועוד דאם היו על
ישראל אדדייק מסיפא דשכירות לא קניא לידוק מרישא ,וניחא נמי
שיכול להאכילה כרשיני תרומה כיון שמזונותיה על הכהן ואין כאן
חשש .ופי' מהרש"א שכיון שאין מזונותיה עליו אי"ז שכירות גמורה וגם
להו"א ל"ק] ,והביאור בזה א"ל שאם כוונתו לקנות הבהמה לזמן ,ודאי
שמזונותיה יהיו עליו ,ואם מזונותיה על הבעלים ע"כ שכונתו רק שיהיה לו
זכות השתמשות ולא שתהיה שלו[.
ובדעת רש"י א"ל שלעולם גם אם ברישא מזונותיה עליו ושכירות קניא מ"מ
לא מצי דייק ,דאע"פ ששכירות קניא מ"מ נחשב גם של המשכיר ]אפי'
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להו"א[ ,ולכן אוכלת מצד שהיא ממונו של הכהן] ,אע"פ שהיא גם ממונו של
הישראל[ ,וכדעת המשנה ראשונה שכתב שבהמה שישראל וכהן שותפים בה
אוכלת בתרומה] ,ול"ד לעבד של שותפין שיש בו איסור עצמי של אכילת
תרומה[ ,ועי' דרך אמונה ועוד אחרונים שחולקים עליו בזה ,ומ"מ יש העומדים
בשיטתו.
ובעיקר איסור האכלת תרומה לבהמת ישראל עי' בר"ש שם ובתוס' שני
טעמים ,או שהנאת כילוי אסורה על הישראל ]וא"כ האיסור על הבעלים[ ,או
מצד משמרת תרומותי ,ולכאורה לשני הטעמים אסור לבהמת השותפין.
תד"ה והשתא וי"ל דמאי דממכר קרינא ליה לפי שעה היינו דוקא לגבי
אונאה דכתיב ממכר מיותר ,מיהו בשאר מקומות אמרינן דשכירות הוא
דלא קניא ,ויש להבין אם שכירות אינה מכירה ואינו שלו מה יועיל שנכתב
ממכר נוסף.
וא"ל שגם למסקנת הגמ' אין הכונה ששכירות היא רק רשות להשתמש ,אלא
לעולם זה קנין לזמן או קנין להשתמשויות אבל זה לא נחשב שלו לגמרי ,וגם
שם מכר לא היה צריך להיות ע"ז ,דמכר משמע מכר גמור אלא שאהני ממכר
מיותר לרבות אפי' מכר שאינו גמור.
ובתוס' ר"א תי' 'דמכר ודאי מיקרי אע"פ שהיא לפי שעה ,אבל ביתו של שוכר
לא מיקרי ע"י שכירות' .וכעי"ז בתוס' שאנץ 'ממכר מיקרי מ"מ של שוכר לא
מיקרי' והיינו שגם למסקנא שכירות היא קנין ,אבל שלו אינו נחשב וס"ל שסגי
בקנין חלקי להקרות מכר.
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ולפי מש"נ גם תוס' סוברים שזה קנין חלקי אבל סוברים שבסתמא זה לא נקרא
מכר אלא באונאה שכתוב ממכר מיותר] .וזה דלא כמ"ש קה"י עי"ש[.
ועי' רמב"ם פ"א משאלה ה"ה ששוכר ושואל לזמן קצוב קנו גוף לפירות ולכן
אין המשכיר יכול לחזור בו ,אבל בשואל סתם יכול המשאיל להחזירו
כשירצה] ,אמנם יתכן שגם אז קנה גוף לפירות עד שירצה ליטלו ,או יתכן שאז
זה רק רשות להשתמש[.
אמנם הריטב"א בקידושין דף מ"ז כתב ששואל לא קונה כלל את הדבר גם אם
עשה קנין ,ומה שא"י לחזור בו הוא מדרבנן ,ומשמע ג"כ שמדאו' יכול
המשאיל לחזור בו] ,וכ"ז במטלטלין אבל קרקע כיון שיש לו גוף לפירות שייך
לעשות בה קנין[.
בקניני שוכר ושואל לענין תרומה ע"ז ושבת
דף ט"ו ע"א שאלה קניה שכירות קניה ,ומבואר שהס"ד היתה שנחשב של
השואל והשוכר לענין שביתת בהמתו ולענין לא תביא תועבה אל ביתך ולענין
אכילת תרומה.
ויש להסתפק אם לפי הס"ד נחשבת בזמן השכירות כאילו היא קנויה רק
לשוכר ואין למשכיר חלק בה באותו הזמן] ,ולפי זה אינו מובן למה אינו יוצא
יד"ח באתרוג השאול והרי הוא שלו באותו זמן[ ,או שלעולם גם לפי ההו"א
אינה שלו בזמן השכירות אלא רק ההשתמשויות הם שלו] ,וניחא לפי"ז מה
שאינו יוצא יד"ח באתרוג השאול גם לפי ההו"א[.
ומה שאינו עובר משום שביתת בהמתו ,משום ששביתת בהמה תלויה במי
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שהוא בעלים לענין מלאכה ,וכן לא תביא תועבה אל ביתך תלוי במי שהוא
בעלים לגבי הכנסת דברים לבית] .ולפי"ז ניחא קושית אבי עזרי פ"ג משמו"י
ה"ח סק"ג על החזו"א עי"ש היטב[ ,אמנם בכרשיני תרומה לכאורה א"א
לבאר כך שהרי מסתבר שזה תלוי בבעלות וא"כ אפי' נאמר שנחשב שיש
לשוכר בעלות מסוימת ,אבל קשה שהרי גם למשכיר יש בעלות באותו הזמן
והוא הרי ישראל.
ועדיין א"ל לשיטת הפמ"א והמשנה ראשונה שבהמה שישראל וכהן שותפין
בה אוכלת בתרומה ,שכיון שנחשב שיש לכהן בעלות מסוימת סגי בזה ,ומ"ש
'פרה דידיה' הכונה גם דידיה ,ולכן מקשה שאם שכירות קניא למה כהן השוכר
מישראל לא יאכילנה.
אמנם ממ"ש תד"ה ישראל 'נראה לר"י דמיירי באין מזונותיה על ישראל אלא
על כהן מדלא קתני אע"פ שמזונותיה עליו כדקתני בסיפא ,ועוד דאם היו על
ישראל אדדייק מסיפא דשכירות לא קניא לידוק מרישא' ,משמע שא"א לומר
שלפי הס"ד בשכירות היא של שניהם וסגי בזה ,שא"כ מרישא לא מצי דייק
כלל ,שמה שישראל השוכר מכהן יאכילנה לא משום שלא קנה אלא משום
שעודנה גם של הכהן ,אע"כ ס"ל לתוס' שלהו"א נחשבת שלו לגמרי בזמן
השכירות ,ומה שישראל ששכר פרה מכהן לא יאכילנה ,כיון שאין מזונותיה
עליו אינה שכירות גמורה וכמ"ש המהרש"א] ,אמנם בדעת רש"י א"ל שבהמת
שותפין אוכלת וכמשנה ראשונה ולכן לא דייק מרישא[.
ועדיין יש לעיין מה היא מסקנת הגמ' ששכירות לא קניא ,האם הכונה שאינה
נחשבת שלו לגמרי בזמן השכירות ,אלא שהיא שלו לגבי הזמן הזה ,והיינו
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שאין דנים על כל זמן בפנ"ע ]שהיום של זה לגמרי ומחר של זה לגמרי[ אלא
דנים שהבהמה של זה לגבי הזמן הזה ושל זה לגבי שאר הזמן ,וא"כ גם בזמן
השכירות אינה שלו לגמרי והו"ל כבהמת השותפין.
אמנם לפי"ז גם של המשכיר אינה לגמרי ונחשבים כמו שותפים ,ולפי"ז גם
בשוכר פרה מגוי חייב משום שביתת בהמתו ,וכן בשוכר בית מגוי אסור
שיכניס בתוכו ע"ז ,ואמנם כן היא שיטת רבינו אפרים הו"ד בהג"א לקמן דף
כ"א ,ועיין או"ז קל"ח שהקשה עליו שא"כ אמאי ישראל ששכר פרה מכהן
יאכילנה כרשיני תרומה והרי נחשב שגם הוא בעלים] ,ואם משום שבהמת
השותפין אוכלת בתרומה א"כ אמאי בכהן ששכר מישראל לא יאכילנה[ ,ויש
ליישב עפ"י התוס' שמיירי באין מזונותיה עליו] ,כמדומה כעי"ז בקה"י[ ,ועי'
רע"א שהקשה עליו מבית שכור וטלית שאולה שפטורה ,ומאי שנא מביתך
ובהמתך דסגי במקצת בעלים לאסור.
עוד אפשר לפרש במסקנת הגמ' שנחשבת של השוכר רק לגבי ההשתמשויות
]וכעין קנין פירות[ וכיון שגוף הבהמה שייך למשכיר יש עליו איסור שביתת
בהמתו ואיסור לא תביא תועבה אל ביתך ,וגם לפי"ז יש מקום לומר שנחשבת
גם של השוכר מצד הקנין הזה וסגי בזה לאיסור שביתת בהמתו ולאיסור לא
תביא תועבה אל ביתך וכשיטת רבינו אפרים] ,אמנם יש גם מקום לומר
שבעלים נקרא מי שהגוף שלו[.
ויתכן גם לומר שלמסקנא אין הבהמה קנויה לו כלל לא לגבי זמן השכירות ולא
לגבי ההשתמשויות ,אלא ששוכר חייב לשלם על מה שהשתמש אבל לפני

לפני אידיהן

פרק ראשון

שהשתמש אינה קנויה לו ,וניחא לפי"ז הא דשכירות אינה משתלמת אלא
לבסוף שמבואר בב"מ ס"ה שזה גם בשכירות קרקע ,ואם שכירות היתה קנין
היה צריך להתחייב מיד ]עי' קוה"ע בהשמטות לסי' נ"ג שהקשה כן על
הקונה"ס סי' ז' סק"ה[ ,ומה שאין המשכיר יכול לחזור בו באמצע הזמן משום
שיש לו שעבוד על המשכיר שהשתעבד להרשות לו את ההשתמשויות האלה.
אבל קשה שא"כ הקנין צריך להיות באדם והרי מבואר ששכירות קרקע נקנים
בכסף שטר וחזקה ושכירות מטלטלין במשיכה או בהשתמשות ]עי' ריטב"א
קידושין מ"ז[ .ויתכן שההשתעבדות לתת רשות להשתמש בחפץ מסוים נעשים
ע"י קנין בחפץ כשעושה הקנין הראוי לזה ,וכמו שמצינו שבמשיכת הקולמוס
משתעבד הסופר למה שהתחייב לכתוב ,עי' תוס' ב"מ מ"ח ד"ה בלן.
ורבינו אפרים ודאי אינו מפרש כך ,אבל גם החולקים עליו יתכן שסוברים שיש
לשוכר קנין לזמן או קנין להשתמשות ,אלא שס"ל שזה לא מחשיב אותו
לבעלים ,ושם בעלים נשאר על הבעלים העיקרי שהגוף שלו לעולם.
הריטב"א כאן כתב במסקנת הגמ' דהא דאמרינן בעלמא שכירות מכירה ליומיה
היא ,מלתא בעלמא קא אמרינן ,לומר שהיא קנויה לשוכר להשתמש בה כל ימי
שכירותו כאילו היא שלו ,אבל מכל מקום לא הוי דידיה ולא חייל עליה
שעבודא כלל.
ולכאורה משמע שאין לו שום קנין אלא רק רשות השתמשות ,אמנם גם אם
היא קנויה לו לענין השתמשות עדיין אין הפשט מכירה ליומיה כפשוטו
שמשמע שביום הזה היא שלו לגמרי ,אלא גם ביום הזה אינה שלו אלא 'קנויה
לו להשתמש בה' היינו קנין להשתמשות.
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אמנם הלשון 'ולא חייל עליה שעבודא כלל' משמע שאין לו בה שום קנין ,וכן
היא שיטת הריטב"א בקידושין מ"ז שאין לו קנין בחפץ השכור לו ]ומה שא"י
לחזור בו הוא מצד המשכיר שהתחייב לו והקנין שעושה הוא מדרבנן[.
והנה תד"ה והשתא הקשו למסקנת הגמ' ששכירות ל"ק מהא דשכירות יש לה
אונאה ,דכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך ולא כתיב וכי תמכרו ממכר לעולם,
אלמא ממכר קרינא ליה ,ותירצו דמאי דממכר קרינא ליה לפי שעה היינו דוקא
לגבי אונאה דכתיב ממכר מיותר ,מיהו בשאר מקומות אמרינן דשכירות לא
קניא.
ולכאורה משמע מלשון תוס' ששכירות לא קניא ורק יש בה אונאה מדכתיב
ממכר מיותר ,אבל אינו מובן אם אינו ממכר כלל אלא רק רשות להשתמש,
איך יועיל ממכר מיותר להחשיב מה שאינו ממכר לממכר.
לכן מסתבר יותר לומר שלמסקנת הגמ' אמנם קנוי לו לזמן או שההשתמשויות
קנויות לו אבל לא נחשב שלו שנאמר שבזמן הזה הוא שלו לגמרי וכיון שאינו
נקרא שלו ס"ל לתוס' שגם לשון מכר לא נופל על זה ,שמכר פירושו שמכור
בשלמותו לזמן הזה ולא קנינים חלקיים ,וע"ז תירצו שכיון שכתוב ממכר מיותר
בא לרבות אפי' קנין חלקי.
ועי' תוס' רבינו אלחנן שתירץ על קושית תוס' 'וי"ל דמכר ודאי מיקרי אע"פ
שהיא לפי שעה אבל ביתו של שוכר לא מיקרי ע"י השכירות' ויתכן שהוא
סובר שגם בלא ממכר מיותר נחשבת שכירות למכירה אבל ביתו ובהמתו לא
נחשבת ,שזה תלוי בבעלים לגבי הגוף ולגבי כל הזמן.
ויש להבין לשיטות האלו שיש לו קנין בחפץ ולכן יש אונאה ,אמאי שכירות
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אינה משתלמת אלא לבסוף ,גם יש להבין אם יש לו קנין איך יכול להוציאו מן
הבית כשנפל הבית של המשכיר ,ובזה א"ל שזה כמו תנאי דאדעתא דהכי לא
השכיר לו ,ואם גם כשנשרף הבית אינו חייב בדמי השכירות הנותרים ונאמר
שזה גם בכלל האומדנא ,שוב א"ל שלכן שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,
שהרי מתלא תלי וקאי אם יחול החיוב או לא.
עוד א"ל שאפי' אם הוא קנין לענין השתמשות אין הקנין חל מעכשיו עד סוף
הזמן ,אלא כל רגע ורגע שבא חל אתו הקנין] ,ומה שא"י לחזור בו בלא סיבה,
זה משום שהשתעבד לו[.
ועי' במחנ"א שכירות סי' ג' ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף אבל אם
הקדים שכרו אין המעות כהלואה אלא נתרצה שיהא שלו לאלתר] ,ויתכן
שהביאור בזה שגם כשלא הקדים הוי שלו אלא שאז כל פורתא ופורתא נעשית
שלו בשעתה ,וכשמקדים השכר זוכה בכל הזמן תחילה[.
והנה בס"ד של הגמ' ששאלה קניא פירש"י 'לימי שאלתה ,דכיון דחייב
באונסין ,הרי היא שלו' .ויש להבין מה הראיה מחיוב האונסין לזה שהיא שלו,
ואם זה סיבה שהיא שלו יש להבין איך זה סיבה ,עוד יש להבין שהרי בהו"א
גם שכירות קניא ושם אין חיוב אונסין ,עוד יש להבין אם חיוב אונסין זה סיבה
או ראיה שזה שלו איך למסקנא לא קניא אע"פ שחייב באונסין.
ובעיקר דברי רש"י יש להקשות מהגמ' בב"מ שבעל בנכסי אשתו אינו שואל
אלא לוקח ולכן לא חייב באונסין ,משמע שחיוב האונסין הוא ראיה שאינו שלו
ולא שזה שלו] ,וגם זה יש להבין איך זה ראיה[ ,ובאמת הריטב"א בקידושין
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מ"ז כתב שאין לשואל שום קנין בגוף החפץ והראיה שחייב באונסין ,ואילו
היה לו קנוי גוף לפירות לא היה חייב באונסין בסתמא ,וזה להיפך ממ"ש
רש"י.
ובדעת רש"י יש לבאר שאם שאלה לא היתה כלל קנין אלא רק רשות
להשתמש מסתבר של"ה חייב באונסין ,שהרי אינו ברשותו כלל ורק מרשה לו
להשתמש וכשאינו משתמש אין לו בו כלום] ,וכמו האוכל על שולחן חבירו
שיש דעות שאינו קנוי לו אלא אוכל משל חבירו[ ,וס"ד זו שייכת יותר בשואל
מאשר בשוכר ולכן צריך להוכיח שגם לו יש קנין מסוים ,משא"כ בשוכר
שמשלם לו ע"ז א"צ ראיות שיש לו בזה קנין מסוים] ,ועי' ברמב"ם פ"א
משאלה ה"ה שמאריך להסביר ששואל כשוכר ואין המשכיר יכול לחזור בו
משמע שהיה סברא לחלק[.
וכ"ז לענין שיש לו קנין ,אבל מה גדרו של הקנין בזה יש מקום לדון ולומר
שבהו"א סבר שהוא קנין גמור לזמן ונחשב שלו בזמן הזה] ,ומה שחייב
באונסין משום שיש עליו חיוב השבה ,משא"כ בעל בנכסי אשתו שאין עליו
חיוב השבה[ ,ולמסקנא קנוי לו גוף לפירות וגם זה סיבה לחיוב אונסין] ,או
שגם בהו"א יש לו רק גוף לפירות ,והנדון אם נחשב גם שלו או לא וכמש"נ
לעיל[.
אמנם הריטב"א סובר שאם הגוף שלו אפי' לגבי פירות אין סיבה שיתחייב
באונסין ,ורק אם הגוף אינו שלו חשיב כל הנאה שלו ומתחייב באונסין,
משא"כ אם היה קנוי לו שאין לו הנאה משל חבירו שהרי בשלו הוא משתמש,
אמנם עדיין יקשה למה לא יתחייב באונסין על עצם מה שנותן לו את הגוף
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לפירותיו בחינם ,וא"ל שקבלת מתנה מחבירו אינה מחייבתו באונסין ורק
השתמשות בשל חבירו חשיב הנאה שלו ומתחייב באונסין.
ובמה שסובר רבינו אפרים שגם למסקנת הגמ' יש לשוכר קנין ומ"מ כהן
ששכר פרה מישראל לא יאכילנה כרשיני תרומה ,מוכח לכאורה שבהמת
השותפין אינה אוכלת בתרומה מצד חלקו של הישראל ,ובהו"א ע"כ שנחשבת
רק של השוכר באותו זמן.
אבל אם למסקנא לא נחשב בעלים כלל ואז יש מקום לומר שבהו"א ג"כ אינה
שלו לגמרי ובכ"ז היה ס"ד שתאכל ,א"כ משמע שבהמת השותפין אוכלת.
ואע"פ שעבד השותפים ודאי אינו אוכל ,יש לחלק שעבד יש עליו איסור זרות,
משא"כ בהמה שיש בזה שני דעות בראשונים ]עי' ר"ש בתרומות שם ותוס'
ביבמות ס"ו[ ,אם משום איסור הנאה שיש על הבעלים או שיש איסור
שהתרומה תאכל לנפש שאינה קנין כספו של כהן ,ואם האיסור הוא מצד הנאת
הבעלים בזה א"ל כיון שגם הכהן נהנה הוי כנר לאחד נר למאה דשרי ]אמנם
יש לחלק[.
במה דכהן ששכר פרה מישראל לא יאכילנה כרשיני תרומה אע"פ שמזונותיה
עליו ,הקשה הריטב"א אמאי לא ,הרי תרומה מותרת בהנאה לישראל ,ותירץ
שהנאת כילוי אסורה ,ועדיין יש להבין הרי אין לו כלל הנאה כיון שמזונותיה
על הכהן ,ועי' תוס' רבינו אלחנן שהוכיח מכח זה כצד השני שנתבאר לעיל,
ועי' אמרי בינה ג' מהל' שבת שתירץ שמסתבר שיאכילנה בריוח ויש בזה
הנאה לישראל.
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ובעיקר השאלה יש לדון שאיסור ההנאה אינו מצד ריוח הממון אלא שהנאת
כילוי חשיבא כאכילה ,והרי כשבהמתו אוכלת הוא נהנה הנאת כילוי ,ואף שגם
לולי זה היתה מקבלת מזונות סו"ס כעת נהנה מהתרומה וזה אסור עליו.
במה דס"ל לגמ' בהו"א ששאלה קניה יש להבין א"כ אמאי אינו יוצא יד"ח
באתרוג השאול .ואם נאמר שאינו שלו לגמרי אלא כשותפין ניחא.
וכן לדעת הג"א שגם למסקנא נחשב גם של השואל יש להבין למה אינו יוצא
יד"ח בו ,אמנם זה ניחא שהרי גם באתרוג השותפין אינו יוצא יד"ח.
ועי' קצוה"ח סי' רמ"א סק"א שמתנה ע"מ להחזיר היא מתנה לזמן וסגי בזה
שיצא יד"ח ,ועי' קוה"ע יבמות נ"ג ובשיעורי הגר"י מפוניבז' קידושין סי' ג'.
והנה בעיקר מש"נ לעיל שבהו"א סבר כצד הראשון ובמסקנא כצד השני יש
להסתפק אם לגבי איסור של לא תביא תועבה אל ביתך אסור מעיקר הדין או
מצד חומרא ,שהיה א"ל שלענין 'ביתך' תלוי במי שזכות ההבאה בידו ולענין
תרומה תלוי בבעלים המוחלט ,אמנם מלשון הגמ' 'ואי ס"ד שכירות קניא'
שנאמר בשניהם לא משמע שיש לחלק.
ועי' מחנ"א שכירות ה' שביתו דשוכר מיקרי אבל בתרומה לא תאכל דאינו
כספו המיוחד לו ,ויש להבין א"כ מה מקשה מתרומה ,והרי מסתבר לדמות
שביתת בהמתו להבאת ע"ז לביתו ולא לתרומה] ,שהרי גם לענין שביתת
בהמתו מסתבר שתלוי במי שבעלים עליה לענין מלאכה[.
***
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קוה"ע ע"ה סק"ב הקשה על מ"ש המשנ"ב שמותר לתת כסף לחופר קבר
ביו"ט שני של גלויות אם אינו מוכן לחפור בחינם ,שהרי מכשילו באיסור
דרבנן של לקיחת כסף ועובר על לפנ"ע דאו' ]עי' חזו"א שעובר רק לפנ"ע
דרבנן[.
וא"ל שאם לא יקבור יעבור איסור יותר גדול מאשר נטילת ממון ]שהרי כבוד
המת דוחה אפי' יו"ט[ ,וא"כ הוי ממש כרואה חבירו שרוצה לשתות יין נסך
ומחליפו בסתם יינם שמסתבר שנחשב כעושה מצוה ולא כמכשיל בעבירה.
ועי' חזו"א ]יו"ד סי' ס"ב ס"ק כ"ה[ שכיון שחבירו עובר במזיד אין כאן משום
'לפני עור' אלא שגורם שיהא דבר שנאוי ,וכתב שיש להסתפק אם גם באיסור
דרבנן כך] ,שאם העבירה מצד לפני עור ודאי שגם באיסור דרבנן דלא גרע
מעצה רעה אבל כעת שזה כלפי שמיא יש לדון אם ישנו גם בדין דרבנן ,וביאור
הספק א"ל שדוקא באיסור דאו' שזה חפצא דאיסורא ויהודי אכל נבילה וכו'
אבל דרבנן שאיסורן על הגברא שאני[ ומ"מ כתב שגם אם עובר על לפנ"ע
מדרבנן אינו אלא איסור דרבנן ]והביאור פשוט כיון שחייב על מה שגרם
שיהא דבר שנאוי ודאי שלא חמור יותר מאם עשה אותו בעצמו[.
והשתא דאמרת שכירות לא קניא ,גזירה משום שכירות וגזירה משום
שאלה ,וגזירה משום נסיוני ,ולכאורה הם שני ענינים חלוקים ,נסיוני הוא
סיבה שיתכן שיעבור איסור מחמר בשעת המכירה אם יארע שמכר לו בער"ש
ביה"ש ,ואע"פ שרוב מכירות אינם בזמן זה מ"מ גזרו שמא ימכור אז.
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אבל הגזירה של שאלה ושכירות לכאורה אינה שיעבור על איסור שביתת
בהמתו במכירה זו ,אלא שמא אם ימכור יבוא גם להשאיל או להשכיר] ,או
שאם יראוה בביתו של הנכרי יסברו שהשאילה לו ויבואו להשאיל ,ויתבאר
בהמשך[ ,ויש להסתפק מה היתה הגזרה ,האם אסרו למכור כדי שלא יבוא
להשאיל ולהשכיר ,או שגזרו שגם במכירה יהיה איסור שביתת בהמתו מדרבנן
אע"פ שאינה שלו ,ונפ"מ אם אחר שגזרו איסור המכירה הוא דוקא כשהגוי
עובד בה בשבת או שאסור בכל ענין ,וממ"ש רש"י בדף ט"ו 'גזרה משום
שאלה ,אי שרינן לזבוני בהמה גסה ולא חיישינן למאי דעבדה מלאכה בשבת
אתי הוא לאושולי בהמתו לגוי ועביד בה מלאכה בשבת וקא עבר בלאו דכתיב
לא תעשה כל מלאכה וגו' וכל בהמתך דהשתא בהמת ישראל היא ומצווה הוא
על שביתתה' ,משמע שהגזרה היא שגם במכירתה יש איסור על מה שעובדת
בשבת ,וכן משמע ממ"ש רש"י במשנה 'ובכל מקום אין מוכרין להן בהמה
גסה ,מפני שמיוחדת למלאכה ועושה בהמתו מלאכה בשבת' .ווהנה לקמן דף
ט"ז גבי מכירת סוס 'אמר רבי יוחנן לכשיזקין מטחינו ברחיים בשבת' ,ולכאורה
אינו מובן מה לי במה שיעבוד בשבת או לא סו"ס כיון שיעשה עבודה שאסורה
בשבת גזרינן מכירה אטו שאלה ,אלא משמע שאמנם האיסור על מכירה היה
מצד שתעבוד בשבת ויעבור על שביתת בהמתו ,וכלשון הגמרא בתחילת
הסוגיא 'נהי דלרביעה ל"ח מעביד בה מלאכה בשבת חישיינן' ואע"פ שאחר
שמכרה שוב אינה בהמתו וכקושית הגמרא ,מ"מ למאי דמסיק משום שאלה
ושכירות ,גזרו שלא תעבוד בהמתו בשבת גם אחר שמכרה גזירה משום
שכורה ושאולה ,ולכן אם לא היה טוחן בשבת לא היה נאסר אבל כיון שטוחן
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בשבת אסרו את מכירתו] .אמנם בכתה"י ובירושלמי ובראשונים ליתא לתיבת
'בשבת'[.
והנה בהמשך הגמרא גבי מכירת כלי זיין לנכרים דמגנו עלן כתב הר"ן שדעת
בעה"מ שכמו שמותר למכור להם כלי זיין כך מותר למכור להם סוסים ופרדים
אבל להשאילם אסור ,וי"א שלהשאיל בסתם ביום חמישי מותר ,והרמב"ן ז"ל
חלק עליו שפרדים ושאר בהמה גסה שראוי למלאכה משום שביתה נאסרו ומה
ענין זה להגנה שלהם ,וכן מה שכתב דאיכא מ"ד דאף שאלה ושכירות בחמישי
מותר מידי דהוה אכלים לב"ש אינו נכון ,דא"כ נימא אף למכור בהמה גסה
לגוי אינו אסור אלא בע"ש כיון דכל עיקר לא אסרו אלא גזרה משום שאלה
ושכירות ,והא לא משמע הכי דסתמא תנן בכל מקום אין מוכרין להם בהמה
גסה,
וכתב הר"ן שמה שהוכיח הרמב"ן ממה שאסור למכור בחמישי שאסור גם
להשכיר אינה ראיה ,שהרי מה שהתירו בית שמאי להשכיר כלים בחמישי
]אע"פ שלדבריהם יש דין שביתת כלים[ דוקא בסתם שרו הכי ,כגון ששוכרה
לאיזו מלאכה דאין יודע אם יעשה בה בשבת אם לאו אבל במפרש ודאי לא,
ומכירה הרי היא כמפרש שכיון שתעמוד עמו זמן מרובה א"א שלא יעשה בה
מלאכה בשבת ,ומשום הכי אסרינן מכירה משום גזרת שאלה במפרש שהיא
אסורה לעולם.
הרי מתחילת דברי הר"ן ]'משום שביתה נאסרו'[ וכן מסופם 'א"א שלא יעשה
בה מלאכה בשבת' משמע שהאיסור על מה שתעשה מלאכה בשבת אחר
מכירתה.
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ולפי"ז היה מקום לומר שאין כלל איסור מכירה לגוי אלא איסור על בהמתו
לעבוד בשבת גם אחרי שמכרה] ,ואם היה יכול להתנות עם הגוי שלא תעבוד
בשבת היה מותר למכור לו[ ,אמנם ממה שאסרו חכמים למכור גם בהמה
שבורה אע"פ שאינה ראויה לעבודה משום שמשהים אותה ,ופירש"י 'ומאן
דחזי לה בי גוי יליף מינה לזבוני שלימה' .משמע שיש גם איסור על עצם
המכירה ,שאם כל האיסור הוא רק על מה שבהמתו עובדת בשבת אחר
שמכרה ,הרי בשבורה אי"ז שייך.
ובמ"ש רש"י 'יליף מינה לזבוני שלימה' ,והיינו שבמכירת שלימה יבואו
להשאיל ולהשכיר שזה לכאורה כמו גזירה לגזירה מכירת שבורה אטו מכירת
שלימה ומכירת שלימה אטו שאילה ושכירות ,יש להבין למה לא אמר
בפשטות שמא יבוא להשאיל ולהשכיר שלמה שזה עיקר האיסור] ,ואמנם
בפסקי הריא"ז כתב דטעמא משום שיראוה בבית הגוי ויבואו להשאיל
ולהשכיר[.
ואע"פ שגם במכירת שלימה בעצמה יש איסור דרבנן עצמי בין אם אסרו את
המכירה עצמה ובין אם אסרו את מה שעובדת בשבת וכמש"נ ,מ"מ הרי
בשבורה אין סיבה לאסור ואם באנו לגזור למה לגזור משום איסור מכירה או
עבודה של שלימה שהוא מדרבנן ולא משום חשש שאלה ושכירות שהוא
מדאורייתא ,ואולי בא לכלול בזה גם חשש נסיוני שזה ודאי שייך רק במכירה.
עוד יתכן שלהשאיל שבורה מסתבר שמעיקר הדין מותר ולכן א"א לגזור
מכירת שבורה אטו שאלת שבורה ,ואם באנו לגזור מכירת שבורה אטו שאלת
שלמה ששונה בשני פרטים ,הרי יותר מסתבר לגזור מכירת שבורה אטו
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מכירת שלמה ]שאסור מדרבנן[.
והנה בהמשך הגמרא רב הונא זבין ההיא פרה לגוי ,אמר ליה רב חסדא
מ"ט עבד מר הכי ,אמר ליה אימור לשחיטה זבנה ,יש להבין מה לי במה
שלשחיטה זבנה הרי גזרינן מכירה אטו שאלה וכו' וסו"ס אם ימכור יבוא גם
להשכיר ]הוא או אחר[ ,ואם הגזירה שמא יראוה בביתו של הגוי ויבואו
להשכיר ניחא ,שכיון שישחטנה שוב לא יראוה.
ואם הכונה שכיון שפרה אינה בת מלאכה וכמ"ש רשב"ם יש לבאר שלכן גם
לא גזרו משום שכירות ,ועדיין אינו מובן שהרי מובא בגמרא הרבה מעשים
שהיו משכירים פרות לחרישה וכמ"ש תוס' ,וגם אם רוב לוקחי פרות לוקחים
לשחיטה מ"מ השוכרים ודאי שוכרים למלאכה.
ולפי מש"נ שהאיסור במכירה הוא על מה שהיא עובדת בשבת ביד הגוי ועובר
על שביתת בהמתו מדרבנן ,שאע"פ שאינה שלו גזרו איסור כמו שהיא שלו,
ניחא שכיון שתולין שקנאה לשחיטה ממילא שוב לא יעבוד בה לא בשבת ולא
ביום חול.
דף ט"ו ע"ב
רב הונא זבין ההיא פרה לגוי ,אמר ליה רב חסדא מ"ט עבד מר הכי ,אמר
ליה אימור לשחיטה זבנה ,ומנא תימרא דאמרינן כי האי גוונא ,דתנן
בש"א לא ימכור לו פרה החורשת בשביעית ,וב"ה מתירין מפני שיכול
לשוחטה ,מה שלב"ש לא ימכור לכאורה הוא משום לפני עור ,וב"ה מתירין
כיון שיתכן שקונה אותה לשחיטה ,ויש להבין איך מתירין מספק והרי ספיקא
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דאורייתא לחומרא ,ואם עפ"י רוב פרה אינה עומדת לחרישה וכרשב"ם ,ניחא,
אבל אם סתם פרות חורשות וכר"ת יש להבין איך מותר מספק ,גם יש להבין
למה אסור למכור לגוי בהמה ביום אידם מחשש שמא לתקרובת הוא צריך
והרי יתכן שקונה אותה לאכילה.
ויש לבאר ששם מכשול אינו אלא על דבר שודאי עומד להכשיל ,אבל בספק
אין עליו שם מכשול כלל ,שו"ר כעי"ז בספר משנת ר"א לגרא"ק סי' ג'
שמכשול ספק אין עליו שם מכשול כלל.
ועדיין יש להבין תינח גבי שביעית שלא נאמר איסור כללי על מכירת פרות,
אלא במקום שחיישינן למכשול אסור מהדין הכללי של לפנ"ע וכיון שהוא ספק
מכשול ל"ח ,ומה הראיה לכאן שיש איסור מיוחד על מכירת בהמה גסה לנכרי,
אמנם יש לבאר שכיון שאין בזה משום הנחת מכשול שוב מסתבר שגם איסור
מכירת בהמה גסה לא נאמר אלא כשודאי יכול לבא מזה מכשול ,אמנם עדיין
אינו מספיק שהרי גם חשש שאלה ושכירות אינו אלא ספק ,ויתבאר בהמשך.
אמר רבה מי דמי התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית ,הכא
אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ,בחדושי הריטב"א כתב 'תמיה לי
מילתא מאי קאמר ,אדרבה נהי דהתם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו
בשביעית איכא איסורא אחרינא והיינו איסורא דלפני עור ,והא חמיר שהוא
איסור שבגופו טפי מאיסורא דהכא שאינו בגופו ,ומסתברא לי דהכי קאמר
דהתם כיון דליכא אלא לאו דלפני עור אין לאו דלפני עור אלא כשנותנו למי
שיעשה בו עבירה ודאי ,ורבנן אסרו אפילו סתמו היכא שיש רגלים לדבר
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לחוש שיעבור בו זה עבירה ועשו סתמו כפירושו ,וכל היכא דאיכא למיתלי
לקולא דלאו לעבירה בעי ליה אוקמוה רבנן אדינא והתירוהו ,אבל הכא שהוא
מוזהר מן התורה על שביתת בהמתו כל היכא דאיכא חשש מלאכה חיישינן
ואסרו רבנן ולא תלינן לקולא ,והיינו דאחמור ביה רבנן לאסור מכירה אטו
שכירות ,שתחילת איסורו מן התורה בבהמתו אפילו מן הספק הוא ,שיש לו
ליזהר שמירה מעולה בבהמתו שלא לעשות מלאכה אפילו על ידי אחרים
ואפילו בשנטלוה ממנו למידי דהיתירא כמו שהוא מוזהר על עצמו'.
ויש להבין ממ"נ אם ספק מכשול הוי מכשול א"כ אפי' ספק השקול יאסר ,ואם
אינו מכשול ונאסר מדרבנן מה החילוק בין קרוב לודאי לספק השקול ,ועוד
שלכאורה ברגלים לדבר יש עליו שם מכשול.
ויש לבאר שיש לדון כאן להתירו מדאו' מצד דהוי דבר שאינו מתכוין ,שהרי
כונתו למכור ולא להכשיל ,אלא שאם היה ודאי מכשול הו"ל פסיק רישיה
ואסור מדאו' אבל כיון שאינו ודאי אע"פ דהוי קרוב לודאי אי"ז פס"ר ושרי
מדאו' ורק רבנן אסרוהו ,ובזה יש לומר שלא אסרו אלא קרוב לודאי אבל
בספק השקול אף מדרבנן שרי] ,או שאז הוי ספיקא דרבנן ,ויש לדון מצד
פס"ר לשעבר ,עי' רע"א ריש כתו' שדן בזה עי"ש במה שהביא מהט"ז גבי
סגירת תיבה שיתכן שיש בה זבובים[.
אמר רבה מי דמי התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית הכא
אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ,ופירש"י אין אדם מצווה על
שביתת בהמתו בשביעית ,הלכך ליכא למיגזר משום שאלה ושכירות
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ונסיוני] ,כי גם אם ישאילנה או ישכירנה ויחרוש בה הגוי אינו עובר[ ,ויש
להבין למה אין חשש נסיוני שינסנה אם היא חורשת היטב ותשמע קולו
ותחרוש ,ויתכן שסתמא דמילתא לא יניחנו לנסותה בשדהו.
ואי משום לפני עור לא תתן מכשול תלינן בשחיטה ,אבל גבי גוי לענין
שבת אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ואיכא למיגזר משום כל הני,
ויש להבין אה"נ ששייך לגזור כאן אבל הרי אם קנה לשחיטה אין סיבה לגזור,
וכמו שלא גזרו בבהמה דקה ,אמנם אם נפרש שלא גזרו איסור על מה
שבהמתו עובדת בשבת אחר שמכרה ,אלא הגזירה היתה שאם נתיר לו למכור
יבוא גם להשכיר ולהשאיל ניחא ,שאמנם כאן ישחט אותה מיד אבל אם נתיר
למכור יבוא להשכיר ויעבור על שביתת בהמתו.
א"ל אביי וכל היכא דאדם מצווה אסור ,והרי שדה דאדם מצווה על
שביתת שדהו בשביעית ותנן בש"א לא ימכור אדם שדה ניר בשביעית,
וב"ה מתירין מפני שיכול להובירה ,ואע"פ שמצד לפני עור ניחא שכיון
שאפשר לתלות שיובירה תלינן ואינו עובר ,מ"מ אם נאמר שכיון שהוא מצווה
על שביתת בהמתו גזרו על מכירה משום שאלה ושכירות ,למה לא גזרו על
מכירת שדה לישראל חשוד גזרה שמא ישכירנה לו ויעבור הישראל על
שביתת שדהו ,ולכאורה בא אביי להוכיח משם שלא גזרו על מכירת פרה
כשיתכן שישחטנה ,כמו שלא גזרו על מכירת שדה כשיתכן שיובירנה,
והביאור בזה שגם אם היו גוזרים היתה הגזירה שתחשב אחר המכירה כמו
שעודנה ברשותו וכמש"נ ,וכיון שתולים שמא יובירנה הרי לא עבר המוכר על
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שביתת שדהו.
מתקיף לה רב אשי וכל היכא דאין אדם מצווה שרי ,והרי כלים דאין אדם
מצווה על שביתת כלים בשביעית ,ותנן אלו הן כלים שאין אדם רשאי
למוכרן בשביעית המחרישה וכל כליה העול והמזרה והדקר ,משמע שבא
להקשות על מ"ש רבה 'התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית',
ולכן לא גזרו ,שהרי בכלים אסרו אע"פ שאינו מצווה על שביתתן ,ויש להבין
מאי קשיא ליה וכי ס"ד שלרבה אין איסור של לפנ"ע בעולם ,והרי ודאי
שדברי רבה נאמרו כלפי מה שאמר ר"ה שתולים שקנה לשחיטה ,וע"ז הקשה
שאין תולים אלא במקום שהאיסור משום לפנ"ע ולא כשאסור משום שביתת
בהמתו ,אבל במקום שאין במה לתלות ודאי שאסור משום לפנ"ע ,וכמו
שמפורש בדברי ב"ה שהתירו 'מפני שיכול לשוחטה' ומה מקשה מכלים אלו
שאסור למוכרן ,והרי פשוט שכיון שאין במה לתלות שאסור למוכרן משום
לפנ"ע ,וזה קושית תוס' ,ותירצו דס"ד שגם בכלים יש לתלות שקונה לשנה
הבאה.
ויש להבין א"כ עד שמקשה על דברי רבה שישאל סתירה ממה שהתירו שדה
שיכול להובירה ואסרו כלים שיתכן שקונה אותם לשנה הבאה ,וגם למה
האריך כ"כ בלשונו 'כל היכא דאיכא למיתלא תלינן ואף על גב דמצווה וכל
היכא דליכא למיתלי לא תלינן אף על גב דאינו מצווה' היה צריך לומר בקיצור
שדה איכא למיתלי כלים ליכא למיתלי ,ועי' בחדושי הר"ן שכתב בשם
הראב"ד שאי"ז אתקפתא ממש 'אלא שבא רב אשי להשלים קושיתו של אביי
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ולומר דלאו במצווה תליא מילתא .ורצה להביא משנה זו דכלים .דמפרש בה
טעמא דהיכא דאיכא למתלי תלינן דקתני סיפא זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת
לעבירה אסור .לאיסור ולהיתר מותר'.
תד"ה מי הביאו פירוש רש"י שביאר את קושית רבה שכיון שאינו מצוה על
שביתת בהמתו בשביעית לכן ליכא למיחש לשאלה ונסיוני ,ומצד לפני עור
תלינן בשחיטה ,אבל לענין שבת אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ואיכא
למיגזר משום הני ,והקשו שא"כ מה הקושיא של אביי ממכירת שדה לישראל
חשוד ,אה"נ שאדם מצווה על שביתתה אבל הרי בשדה ל"ש שאלה ונסיוני,
והראיה שלא אסרו למכור שדה לגוי מה"ט] ,עי' מהרש"א שע"כ גם שכירות
לא שייכא בשדה ,ועי' תוס' רבינו אלחנן ששכירות לא שכיחא[.
ותוס' רבינו אלחנן הוסיף להקשות על רש"י מה בכך שאינו מצוה על שביתת
בהמתו בשביעית ,אבל עדיין שפיר מוכיח ר"ה שכמו של"ח ללפנ"ע במכירת
פרה לחשוד כיון שתולים בשחיטה ,כך לא נגזור משום שאלה שכירות ונסיוני
במכירת פרה לגוי משום שנתלה בשחיטה.
ויש להבין הרי במכירה לנכרי חיישינן שאם נתיר מכירה יבוא גם להשכיר ואז
יעבור על איסור שביתת בהמתו ,אמנם אם הוא מפרש שגזירת שאלה היא
שכשיראוה בבית הנכרי יבואו להשכיר ,שפיר קשיא ליה שכיון שישחטנה
שוב לא יראוה.
ולכן פירשו תוס' את קושית רבה התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו
בשביעית ,פירוש לפי שאין האיסור תלוי בגוף הבהמה אלא בגוף
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הקרקע ,ואפילו השאיל פרתו לגוי לחרוש בה בשביעית אין שום איסור
שביעית על הבהמה ,דאין כאן גנאי ]בהגהות וציונים 'דאין כאן אלא גנאי'
בתוס' רבינו אלחנן 'אין שום גנאי כ"כ'[ ,ויש להתיר למכור לישראל חשוד
מטעם תלייה דאימר לשחיטה זבנה] ,כיון שאפילו לא ישחטנה ויעבוד בה
אין כאן ]אלא[ גנאי לישראל שהפרה היתה שלו גם אם יסברו שעודנה שלו[,
אבל גבי שבת שהאיסור תלוי בגוף הבהמה ואיכא איסור לבעלים אם
יחרוש בו הגוי לפיכך אין להתיר למכרה מטעם תלייה דשחיטה ,יש להבין
הרי אחר שמכרה גם לגבי שבת אין איסור ,ואם משום שיש גזירה משום
שאלה ,הרי אלו דברי רש"י.
ופריך והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו וכשהוא ביד ישראל
אחר יש בו איסור דאורייתא אם זרע בו הישראל ותלינן להיתרא ,לכאורה
כוונתם שאם גוי או ישראל חשוד חורש בשדה של הישראל עובר בעל השדה
משום שביתת שדהו ,וא"כ אע"פ שאם ימכור אינו עובר אמאי לא חיישינן
לשאלה ושכירות ,אלא מוכח דתלינן להיתרא ]מפני שיכול להובירה[ ,אמנם
א"כ יש להבין למה לא ניחא להם בפירוש רש"י ,ולמה הוצרכו לכל אריכות
דבריהם ולא תירצו בפשטות שבשדה שייך שאלה ושכירות ובפרה לא .שו"ר
בספר מעדני ארץ שביעית סי' י"ג שהאריך בביאור דברי התוס' עי"ש.
ומשמעות תוס' רבינו אלחנן שבמקום שאין תליה אסור בין איסור לפנ"ע ובין
איסור מכירה לגוי ,אבל כשיש מקום לתלות שמא ישחטנה או יובירנה בזה בא
רבה לחלק ,שגבי מכירת בהמה שאם לא ישחטנה ויעבוד בה בשבת נמצא גנאי
לישראל המוכר שפרתו עובדת בשבת] ,ומשמע שהגזירה היתה שיהיה דינה
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כאילו עדיין היא שלו[ משא"כ לענין פרה בשביעית שאין האיסור על הפרה
אלא עליו שעבר על לפנ"ע וכיון שהיה לו לתלות לא עבר ,וגנאי שפרתו
עובדת בשביעית אין כאן שאין איסור בזה כלל ,ומקשה אביי שהרי גם במכירת
שדה לחשוד שאם לא היה מקום לתלות אסור לו למכור לישראל חשוד נאמר
שגם אם מכר תחשב כאילו עדיין היא ברשותו ואם לא יובירנה יהיה לו גנאי
בזה ונאסור] ,ואע"פ שמשום גנאי לחוד לא היינו אוסרים מ"מ אם בלא תליה
אסור מאיזה טעם שוב גם כשיש לתלות נאסור לדעת רבא משום גנאי[.
אמר רבה מי דמי ,התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית,
הכא אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ,מבואר ברש"י החילוק שלענין
לפנ"ע תלינן בשחיטה אבל לענין איסור מכירת בהמה גסה שגזרו משום
שאלה ,לא תלינן.
ויש להבין אמאי בלפנ"ע תלינן והרי הוי ספיקא דאו' ,אמנם עי' ריטב"א
דלפנ"ע כאן הוא דרבנן ,ועי' תורי"ד שמסתפק בזה] ,ולכאורה בסוגיא לעיל
ובראשונים משמע שהוא דאו'[ ,עוד יש להבין אמאי באיסור מכירה לגוי לא
תלינן ,ומ"ש מכל ספיקא דרבנן דלקולא.
ועל השאלה הראשונה יש לומר שלא אסרה התורה אלא הנחת מכשול,
ובמקום שלא ברור שזה מכשול אין ע"ז שם הנחת מכשול כלל ,שו"ר במשנת
ר"א סי' ג' כעי"ז.
ומה שכשיש גזירה דרבנן משום שאלה ס"ל לרבה דלא תלינן] .ואם רובא
לרדיא זבני ,אולי יש לישב בדוחק שגם בדרבנן אסור ומ"מ שם מכשול אין
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עליו[ ,וא"ל שכיון שאסרו חכמים למכור בהמה גסה לנכרי משום חששות
הנ"ל שוב עשאוהו כאיסור עצמי גם במקום שלא שייך הטעם.
או א"ל שאמנם באיסור דרבנן ספיקו לקולא אבל כאן כל האיסור היה שמא
תצא מזה תקלה של שאלה ושכירות ,ואע"פ שזה ספק חששו לזה חכמים ,ולכן
ס"ל לרבה שאין נפ"מ אם יש עוד ספק שמא ישחטנה ,שבלא"ה זה ספק ובכ"ז
אסרוהו חכמים] ,עי' חזו"א ס"ב כ"ד שכאשר החשש שמא יבא ישראל לידי
עבירה בשוגג החמירו בזה יותר מלפנ"ע ,ואפי' ע"י כמה סיבות ,וכאן ג"כ הרי
החשש שמא יטעו שמותר להשאיל[.
עי' דרך אמונה פ"ח ה"א בביאור הלכה שלרש"י גם אחרי שמכר לגוי את
הקרקע עדיין נחשבת שלו לענין מצוות התלויות בה וכדאמרי' בגיטין מ"ז ב'
דלמ"ד אין קנין חייב המוכרה לגוי לקנות ולהביא ממנה ביכורים מדאורייתא
ופירש"י דהו"ל לענין קדושתה ברשות ישראל כאילו משכנה וחיובא דביכורים
עלי' רמיא ,והקשה שא"כ איך מותר למכור קרקע לגוי משום תלי' שיכול
להובירה הא ספיקא דאורייתא לחומרא.
תד"ה מי וקשיא דא"כ מאי קפריך והרי שדה ,והא ל"ש בה שאלה
ונסיוני ,תדע דהא לא אסרינן מכירת שדה לגוי מה"ט ,משמע שהבינו
ברש"י שטעמו של רבה להחמיר בשבת משום שיש שם גזירת שאלה ,והקשו
שא"כ מאי מקשה אביי משדה והרי שם ל"ש הך גזירה.
והטעם של"ש הך גזירה כנראה מהמהרש"א משום שלא הוצרכנו לזה ,שהרי
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בלא"ה אסור למכור ולהשכיר שדה לגוי וכדלקמן.
]אבל אין כוונתם בגלל שלא שכיח שהרי שכירות שכיחא ,והרי סגי בטעמא
דשכירות לחוד כדי לגזור ,ולכאורה יש לחלק שבבהמה שגזרו משום שאלה
ושכירות ונסיוני ,אפי' כשנשאר רק טעם אחד נשארה הגזירה ,אבל לגזור
לכתחילה רק משום שכירות לא גזרו[.
ובתוס' ר"א מבואר שגם שכירות וגם שאלה חד טעמא דלא גזרו משום דלא
שכיחי] ,אולי כוונתו שלא שכיח להשכיר לגוי ,ומשום ישראל חשוד לחודיה
לא גזרו[.
וחזו"א ]שביעית י"ז כ"ה[ פירש שכוונת תוס' של"ש שאלה ושכירות כיון
שגם אם ישאיל או ישכיר לישראל והשואל יעבוד בשדה אין הבעלים עובר
אלא העובד בשדה ,ומ"ש הגמ' אדם מצווה על שביתת שדהו שלעולם האיסור
על האדם אבל העבירה של האדם היא בגוף הקרקע ,ול"ה כפרה העובדת
בשבת שהעבירה נעשית בגוף הפרה.
ועי' באחרונים ]ב"ש ומחה"ש[ שתמהו על מ"ש תוס' 'תדע דהא לא אסרינן
מכירת שדה לגוי מה"ט' והרי בלא"ה אסור מדאו' משום לא תחנם] ,ואם היינו
גורסים לישראל חשוד הוה ניחא ,אבל גם בתוס' ר"א וגם בתוס' שאנץ הגי'
כלפנינו[ ואמנם למהרש"א זה גופא מ"ש תוס' של"ש גזירה כיון שבלא"ה
אסור ,אבל תוס' ר"א הרי לא מפרש כך.
וא"ל שאם היה מצוי היה צריך לומר שאסור גם מה"ט ,ועי' דרך אמונה פ"ח
ה"א בביה"ל שנפ"מ לגר תושב שאין בו משום לא תחנם.
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תד"ה מי .לכך נראה לפרש התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו
בשביעית ,פירוש לפי שאין האיסור תלוי בגוף הבהמה אלא בגוף
הקרקע ,ואפילו השאיל פרתו לגוי לחרוש בה בשביעית אין שום איסור
שביעית על הבהמה דאין כאן ]אלא[ גנאי ,ויש להתיר למכור לישראל
חשוד מטעם תלייה דאימר לשחיטה זבנה ,אבל גבי שבת שהאיסור תלוי
בגוף הבהמה ואיכא איסור לבעלים אם יחרוש בו הגוי לפיכך אין להתיר
למכרה מטעם תלייה דשחיטה ,ופריך והרי שדה דאדם מצווה על שביתת
שדהו וכשהוא ביד ישראל אחר יש בו איסור דאורייתא אם זרע בו
הישראל ותלינן להיתרא.
ביאור דבריהם א"ל שלעולם מצד עבירה של לפנ"ע ,ואפי' איסור מכירת
בהמה גסה ,אפשר לתלות שקונה אותה לשחיטה וממילא אין איסור ,ומה
שס"ל לרבה שאסור למכור בהמה גסה על סמך תליה זאת היא משום שאם לא
ישחטנה הגוי ויעבוד בה בשבת יהיה גנאי לישראל.
ולכאורה אינו מובן כיון שמכרה הרי אינו עובר איסור ולמה יהיה לו גנאי ,ולפי
מש"נ לעיל שגזירת מכירה לגוי היתה שחייב מדרבנן על שביתת בהמתו גם
אחר שמכרה ,יש לבאר שאם לא ישחטנה ויעבוד בה בשבת יהיה לו גנאי
שעובר ]אפי' באונס[ על איסור דרבנן ,אמנם א"א לומר כן שהרי בשביעית
לא היתה גזירה כזאת ]ומה מביא אביי ראיה משדה[.
ויתכן שהגנאי הוא שיחשדו שלא מכרה ופרתו עובדת בשבת או שדהו אינה
שובתת בשביעית וזה איסור עליו] ,ואע"פ שמצד הגנאי לחוד לא היו חכמים
אוסרים אבל אחר שאסרו שוב לא תלינן כשיש גנאי[ ,משא"כ בפרה בשביעית
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הרי אינו מצווה בשביתת פרתו בשביעית ואין עליו גנאי ואם מצד שהכשיל את
השני ,כיון שיכול לתלות אין כאן איסור.
אמנם א"כ יש להבין מאי מקשה ממכירת שדה בשביעית ,הרי שם לא אסרו
כלל ,ואם ס"ל לרבה שגנאי לחוד הוא סיבה לאסור ,למה הוצרכנו לשאלה
ושכירות תיפו"ל משום גנאי ,וא"ל שלעולם גנאי אינו סיבה לאסור אלא כשיש
איסור הוא סיבה לומר שלא נתלה ,והרי בשדה יש איסור לפנ"ע ואם באת
לתלות ,כשיש גנאי לא תלינן.
והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית ,עי' מנ"ח קי"ב שזה
דין כשביתת בהמתו ,ואפי' יעבוד בה גוי ג"כ אסור ,ותוס' כתבו 'וכשהוא ביד
ישראל אחר יש בו איסור דאו' אם זרע בו הישראל ותלינן להיתרא' ,כנראה
מהחזו"א שביעית סי' י"ז שכונתם שיש איסור על הזורע ולכן פשוט מה שנקטו
ישראל ,אמנם מתוס' ר"א משמע שהאיסור על הבעלים וגם לא הזכיר ישראל
אלא אחר ,ואם גם זה כונת תוס' יש להבין למה נקטו דוקא ישראל ,ואפשר
משום שכאן מדובר שישראל הוא הזורע.
אמנם יש לדון שגם שאדם מצווה על שביתת שדהו אף ע"י אחרים ,מ"מ אינו
מצווה אלא שלא יעשו בה מלאכות של איסור ,ומלאכה של איסור היא דוקא
אם יהודי עובד בה ,אבל מלאכת גוי אינה מלאכת איסור כלל ,ואין הבעלים
מצווה על שביתתה כלל.
ובאמת בחזו"א הנ"ל שס"ל שלדעת תוס' אין איסור על הבעלים כלל ,כתב
בדעת הריטב"א שיש איסור ,שהיה מקום לומר שרק אם ישראל עובד ולא אם
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גוי ,ולכאורה כסברא הנ"ל ,אמנם מסיק שבתוס' ר"א מבואר שיש איסור גם
אם גוי עובד] ,לא התברר לי כ"כ הראיה מתוס' ר"א שהרי כאן מדובר שמכר
לישראל ,ומ"ש תוס' ר"א 'אחר' יכול להתפרש בישראל ,אמנם בתוס' רי"ד
מבואר בפירוש שגם מוזהר על עבודת גוי .שו"ר שגם בתוס' ר"א מוכרח כן
שהרי כתב שלא גזרו בגוי מכירה אטו שאלה כיון שלא שכיח משמע שיש
איסור בהשאלה[.
והנה חזו"א הקשה אם אין עשה דשביתה על הבעלים והעובד הוא העובר
בעשה 'א"כ מה"ת יכול לזרוע ע"י גוי ,והא דכתיב הן לא נזרע הוא משום
ששכירת פועלים עכו"מ קשה ואין יד הכל משגת ,וגם לא היו ביניהם בזמן
ישובן אלא עבדים' ]ולכאורה גם אם יזרע ע"י גוים עדיין לא יוכל לאסוף
שהרי צריך להפקיר[ ,ובעיקר דבריו יש לדון שיתכן שאסור לעבוד ע"י
פועלים כיון שעובדים בציוויו ול"ד למשכיר שעובדים על דעת עצמם ,ולכן גם
אם נחלק בין עבודת גוי לעבודת ישראל א"ל שאסור לקחת פועלים גויים ,ועי'
אבי עזרי ג' ח' שאסור שיעבדו עפ"י דעתו וציוויו ,וגם כשמשכיר זה נקרא
עפ"י דעתו ,ויל"ע.
תד"ה והרי תימה ודקארי לה מאי קארי לה ,וכי לא היה יודע דשאני כלים
משום שלא היה במה לתלות ,וכל מה שהתרנו אינו אלא מטעם תליית
שחיטה והובירה ,ושמא י"ל דהוה ס"ד דמקשה דהכא נמי יש צד לתלות
שלצורך שנה אחרת הוא קונה ,ואפי' הכי אסור .עי' מהר"ם שכתב 'דברי
התוס' הללו צריכין עיון ,משום דלפי זה לא משני רב אשי מידי דקאמר אלא

עבודה זרה

אמר רב אשי כל מקום שיש לתלות וכו' ,הא לפי מה שכתבו גבי כלים נמי יש
לתלות'.
וא"ל שהמו"מ בגמרא היה כך ,ר"ה אמר שתולים שקונה את הפרה לשחיטה
ומוכיח ממה שאפשר למכור פרה בשביעית מפני שיכול לשוחטה ,וע"כ שזה
תליה המסתברת ,והקשה רבה שלעולם אי"ז תליה המסתברת ובכ"ז בשביעית
שאין אלא גנאי אפשר לתלות ,אבל בשבת שיש איסור כיון שהתליה אינה
מסתברת לא תלינן ,והקשה אביי ממכירת שדה שתלינן אע"פ שיש איסור,
והקשה רב אשי שהרי גם בכלים יש צד לתלות ובכ"ז אסור בשביעית ,ואע"פ
שאינה תליה המסתברת ,הרי לרבה גם לומר שקונה את הפרה לשחיטה אינה
תליה המסתברת ,אע"כ שגם גבי שביעית לעולם לא תלינן במה שאינו מסתבר
ובפרה תלינן כיון שזה תליה המסתברת וא"כ גם גבי מכירתה לגוי מותר
וכר"ה.
וכמדומה בריטב"א שכך פירוש הדברים ,אמנם לשון תוס' 'דהוה ס"ד
דמקשה' ,משמע קצת שחזר בו בתירוץ ,וזה אינו מובן לכאורה וכמהר"ם.
והנה לפי ההסבר הנ"ל כונת ר"ה במ"ש 'ומנא תימרא' הוא שאפשר לתלות
שרוצה את הפרה לשחיטה ,וקושית רבה שלעולם אי"ז תליה המסתברת ומה
שתולים גבי שביעית אע"פ שאינו מסתבר הוא משום שאינו מצווה על שביתת
בהמתו בשביעית ,וקו' רב אשי שמכלים רואים שתליה שאינה מסתברת לא
תולים גם בשביעית ,ויתכן שרש"י ד"ה ומנא תימרא 'דהיכא דאיכא למיתלי
תלינן' בא לאפוקי מפירוש זה ולומר שר"ה בא להוכיח את היתר התליה ,ולא
את מציאות התליה.
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בענין לפני עור
אמר רבה מי דמי התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית הכא
אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ,הקשה הריטב"א ,אדרבא ,התם איכא
איסורא דלפנ"ע שהוא חמור יותר ,ותירץ שאין לפנ"ע אלא כשנותנו למי
שיעשה בו עבירה ודאי ,ורבנן אסרו אפי' סתמו היכא שיש רגלים לדבר לחוש
שיעבור בו זה עבירה ,וכל היכא דאיכא למיתלי לקולא אוקמוה רבנן אדינא
והתירוהו.
ומשמע שמדאורייתא מותר אפי' כשהוא קרוב לודאי ורק מדרבנן אסור ,ובספק
אפי' ספק השקול מותר ,ויש להבין מ"ש מכל ספיקא דאורייתא שאפי' ספק
השקול אסור מדאורייתא לדעת הרשב"א ,וגם לרמב"ם אסור מדרבנן ,ובמקום
שקרוב לודאי לכאורה אסור מדאורייתא גם לדעת הרמב"ם.
ואולי א"ל שכאן הרי אינו מתכוין להכשילו בעבירה הזאת והו"ל דבר שאינו
מתכוין ומותר ,ורק אם זה ודאי מכשול הו"ל פסיק רישיה ואסור אבל כשאינו
ודאי אע"פ שהוא קרוב לודאי כיון שאינו פס"ר אינו אסור אלא מדרבנן,
ובמקום שהוא ספק השקול אף מדרבנן מותר כדין כל ספיקא דרבנן לקולא.
אמנם הריטב"א הזה לכאורה הוא שיטה מחודשת ,וכמדומה מהראשונים לעיל
שאיסור לפנ"ע כאן הוא דאורייתא ,ולפי"ז יש להבין את סברת רבה שרק
בלפנ"ע תלינן ]עפ"י פירש"י[.
ועי' משנת רבי אהרן ח"א ס"ג שלפנ"ע עובר רק בודאי מכשול ,והיינו שספק
מכשול אין עליו שם מכשול ,ויש להבין מ"ש מכל שאר איסורין שבתורה
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שספיקא דאו' לחומרא מה"ת ]לדעת הראשונים החולקים על הרמב"ם[.
ובמש"נ בדעת הריטב"א יש לדון עפ"י מ"ש רע"א ריש כתובות שספק שכבר
התברר הוי פס"ר אע"פ שאינו ידוע לנו ,אמנם הביא מהט"ז גבי סוגר תיבה
שאינו יודע אם יש בה זבובים דהוי דבר שאינו מתכוון ולא הוי פס"ר ,וגם לפי
מ"ש המשנת ר"א שספק מכשול ל"ה מכשול מסתבר שרק ספק מכשול ל"ה
מכשול ולא כשהמכשול הוא ודאי אלא שיש ספק אם יכשל ,ולכן גבי רבה
דזבין חמרא לישראל חשוד לא תלינן שימכור לישראל כיון דהוי ודאי מכשול
ורק ספק אם יכשל.
ולכאורה תלוי בשאלה ,אם האיסור לפנ"ע הוא על מה שנכשל ,אין חילוק בין
ספק מכשול לספק יכשל שהרי בי"כ ובי"כ האיסור על מה שהלה נכשל
לבסוף ובזה בשניהם הוי ספק ,ורק אם האיסור על הנחת המכשול ועובר גם
אם לבסוף לא נכשלו בו ,בזה א"ל שבספק מכשול תלינן לקולא ,אבל אם
פשוט שזה מכשול אף שספק אם יכשל אסור.
ועי' קה"י סי' ג' שמשאלת תוס' והר"ן מה בין עובדא דר"ה לעובדא דרבה
ומתירוצם ,מוכח שס"ל שאינו עובר אא"כ נכשל ,שאם עובר גם כשלא נכשל
א"כ החילוק פשוט ,שבעובדא דר"ה אין הנידון משום לפנ"ע ותלינן לקולא
משא"כ ברבה שלפנ"ע עובר מיד לא תלינן לקולא.
ויש לדון בדבריו ,שהרי בעובדא דר"ה גופיה עפ"י החזו"א יש בזה שורש של
לפנ"ע ,וביותר שהרי הגמ' מדמה את זה לפרה ושדה ששם ודאי הנדון מצד
לפנ"ע ,ועוד שאפי' אם העבירה היא על הנחת המכשול עדיין למה לא נתלה
להיתר וממילא לא נחשב כלל הנחת מכשול.
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ואדרבא אם עובר רק אם נכשל בפועל יקשה מה לי ספק זה או זה ,אפי' ספק
שכבר התברר בשעת הנחת המכשול .ובשלמא אם האיסור על הנחת המכשול
ועובר בין יכשל בין לא יכשל ,והוי כאיסור להניח גג בלא מעקה מלא תשים
דמים בביתך ,בזה יש לחלק בין ספק בית החייב לבין ודאי בית החייב וספק
יפול ,משא"כ אם האיסור הוא על ההכשלה בזה א"ל שאין נפ"מ אם הספק
הוא אם זה מכשול או אם יכשל שהרי בי"כ ובי"כ יש ספק בדבר המחייב אם
יהיה או לא.
אמנם עדיין יש לחלק ,שהרי פשוט שגם לצד שעובר רק אם נכשל ,אין מעשה
המחייב שלו מה שהלה נפל אלא הנחת המכשול ,אלא שאינו חייב אלא אם
נכשל ,וכמו זורק אבן שהמעשה המחייב הוא זריקת האבן אבל א"ח אא"כ
תהרוג או תזיק ,אמנם גם בזה מסתבר שיש לחלק בין ספק אם יש באבן כדי
להמית או ספק אם האבן תפגע בו.
ובמקום שסלק את המכשול אחר שנתנו ,לצד הראשון כבר עבר ולא תיקן
כלום בהסרת המכשול יותר מאשר יסיר מכשול שאחרים הניחו ,אבל לצד
השני כ"ז שלא נכשלו מועיל מה שסילק את המכשול ששוב לעולם לא יעבור.
ובפרי יצחק כתב להוכיח מהא דרבה דרהיט בתריה דההוא ישראל חשוד
'למיהדר ולמיזבן חמרא מיניה' ,שאינו עובר אא"כ נכשל שאל"כ מה יועיל לו
מה שיקנהו ממנו ,הרי כבר עבר משעת מכירה.
***
רבה זבין ההוא חמרא לישראל החשיד למכור לגוי א"ל אביי מ"ט עבד
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מר הכי א"ל אנא לישראל זביני ,א"ל והא אזיל ומזבין ליה לגוי ,יש
להסתפק אם כונתו שלכך מכשיל את הקונה בעבירה דרבנן שאסרו למכור
בהמה גסה לגוי ,או שחיישינן שמא הקונה ישאיל וישכיר או יעשה נסיון עם
גוי ויכשל בעבירה דאורייתא ,ומשמעות הגמרא כצד הראשון.
ולכאורה לצד השני אמנם זה איסור דאו' אבל זה רק ספק שהרי יתכן שלא
ישכיר ,וא"כ אמאי תלה רבה במה שיכול למכור לישראל ,והרי יכל לומר
דילמא לא ישכיר ולא ישאיל.
גם יש להבין למה הוצרך לתלות במכירה לישראל והרי יכול לתלות שכלל לא
ימכור ,ואם מדובר בסוחר בהמות א"כ לשיטות הראשונים שספסירא היינו
סוחר ולא סרסור ,יקשה שאין כלל חשש ,עי' ריטב"א.
ואפי' אם נאמר שכאן מיירי בסוחר שודאי ימכור אבל מקום שנהגו שלא
למכור בהמה דקה לכותים משמע כל כותים ואפי' אינם סוחרים ,ואמאי ,נימא
דילמא לא ימכרום ,אמנם אה"נ נאמר שלאביי למסקנא כל דבר שאם ימכרנו
הקונה יעבור איסור אסור למוכרו לו ,ואפי' יש ספק אם ימכור ,ואפי' ימכור
יתכן שימכור בצורה שלא יהא בה איסור כגון לישראל.
ועי' תוס' לקמן דף כ"ב שהוכיחו מכאן ששייך לפנ"ע גם באיסור דרבנן שהרי
אסרו למכור לישראל חשוד שמא ימכור לנכרי ויעבור על איסור דרבנן
שאסרו למכור לנכרי ,מבואר שזה הלפנ"ע ולא שמא ישאיל וישכיר ,אלא שזה
גופא יש להבין למה הלפנ"ע אינו באיסור דאורייתא שמא ישאיל וישכיר.
וביותר שהרי כך מבואר בתוס' אצלנו דחד לפנ"ע הוא שלא יחטא ישראל
בשאילה ושכירות ונסיוני ,מבואר שזה החשש וא"כ קשה באמת איך הוכיחו
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תוס' לקמן שיש לפנ"ע באיסור דרבנן.
ועי' קה"י שבתירוץ ראשון סברו תוס' שאין איסור לפנ"ע באיסור דרבנן,
והנידון מצד שבמכירתו לנכרי נחשב כאילו רבה מכרו לו ,וע"ז הקשו מלפני
דלפני דלעיל אמאי לא נחשב שהראשון הכשיל את השלישי ,ותירצו שלעולם
אין איסור בזה כדמוכח לעיל ,והאיסור משום הכשלת הראשון באיסור דרבנן.
תד"ה לעובד וא"ת מאי שנא מלפני דלפני דלעיל ,ויש להבין מה ענין לפני
דלפני לכאן ,והרי הנדון שמכשיל את הקונה בעבירה על איסור מכירה לגוי
שהוא איסור דרבנן.
ומהרש"א פי' שתוס' הבינו שהנדון משום רביעה ]וכ"מ בתוס' שאנץ[ ,וע"ז
הקשו דהוי לפני דלפני] ,ומצד איסור דרבנן א"ל שס"ל שאין בו לפנ"ע כמו
שמסתפקים לקמן[.
וי"ל דהתם מיירי בגוי שאינו מוזהר על לפני עור לפיכך אין אנו חוששין
אם הגוי ימכור לחבירו ,אבל הכא דמיירי בישראל החשוד אנו מוזהרין
שלא יבא שום ישראל לידי תקלה על ידינו ,הר"ר אלחנן ,ועוד דחד לפני
הוא שלא יחטא ישראל בשאלה ושכירות ונסיוני.
יש לבאר שבקושיא הבינו שאין המכשול מזומן ובזה אין נפ"מ בין גוי
לישראל ,ותי' משום שאינו מוזהר על הכשלת הגוי בלפנ"ע אבל על הכשלת
הישראל מוזהר ,ותי' שני שאין הטעם משום רביעה אלא משום שאלה
ושכירות ,ויש להסתפק אם הכונה לגזירת שאלה ושכירות וס"ל שיש לפנ"ע
גם באיסור דרבנן ,או לשאלה ושכירות גופייהו.
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ויש להבין לתי' שני תינח מכירת בהמה גסה ,בהמה דקה לכותים מאי איכא
למימר ,ועי' רע"א שס"ל לתי' בתרא שגם זה גזירה משום בהמה גסה] ,ולפי"ז
ודאי הוי דרבנן[ ,עוד יש להבין כלי זיין מאי איכא למימר ,וא"ל עפ"י רש"י
שגם שם אין הטעם משום לפנ"ע אלא שלא יגרם נזק לישראל.
ועי' קה"י שתוס' סברו בקו' שעל איסור דרבנן ליכא לפנ"ע ,ולכן הקשו אם
מצד שמכשילו בלפנ"ע זה אינו ,שהרי אם ימכור לגוי אינו עובר בלפנ"ע ,ואם
משום שמכשילו באיסור דרבנן בזה ס"ל שאין לפנ"ע בדרבנן ,ואם משום
שהמכירה לגוי מתייחסת אליו זה מוכח מלעיל שאינו חייב על הכשלת השלישי
ע"י השני] ,ובזה ודאי אין חילוק אם השני גוי או ישראל[.
ותי' תוס' שגם על עבירה דרבנן יש לפנ"ע ,וזה דיוק לשונם 'שום תקלה' אפי'
דרבנן .ותי' שני שמכשילו בשאלה היינו שיבא גם להשאיל ונמצא מכשילו
באיסור דאורייתא של שאלה.
ויש להבין א"כ למה אמר לו אביי 'והא אזיל ומזבין' הרי לא זה החשש אלא
שמא ישאיל ,עוד יש להבין תינח מכירת בהמה גסה ,בהמה דקה מאי איכא
למימר.
וא"ל שזה מעיקרא לא קשיא ליה שהרי בזה מכשילו בלפני עור דאו' שילך
למכור לגוי ויעבור על לפנ"ע דאו' ,ורק מבהמה גסה שאין זה אלא איסור
דרבנן קשיא ליה] ,ועדיין אינו מרווח שהרי מעיקר הדין אין לחשוש בבהמה
דקה לרביעה וכדלעיל אלא שנהגו לחשוש בכ"ז ,וודאי לא גרע מדרבנן[.
וחזו"א ]סי' ס"ב כ"ד[ פי' שאמנם מדובר כאן באיסור בהמה גסה ודלא
כמהרש"א ,ומ"מ הקשו תוס' מצד לפני דלפני שהרי כל הגזירה שמא יגרום
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לשאלה היא כעין שיגרום לפני עור ,ואם לפני דלפני שרי כ"ש לפני באיסור
דרבנן שהוא גזירה משום לפני.
ותי' תוס' שבישראל חייב גם על לפני דלפני ,ותי' שני שאמנם א"ח על לפני
דלפני גם בישראל ]כיון שאין המכשול מזומן[ ומ"מ כאן זה לפני אחד ,שמא
יבא גם להשאיל ולהשכיר לו ,וגם בזה יש להבין בהמה דקה לכותי מאי איכא
למימר] .שהרי אינו אלא לפני דלפני[.
ולכאורה אפשר לבאר את התי' השני עפ"י דרכו של החזו"א שכחד לפני הוא,
שמכשיל את הישראל שיראה את מכירתו ויגרום לו להשאיל ולהשכיר,
ואע"פ שזה לפני דלפני ,כיון שחוטא בשוגג בזה אמרינן שגם לפני דלפני אסור
וכמ"ש חזו"א] ,אבל לא משמע כן מלשון תוס'[
ועיקר סברת החזו"א כבר כ"כ התורי"ד ,אבל בחזו"א משמע שזה גדר של
לפנ"ע ,אלא שבשוגג גם לפני דלפני כחד לפני.
תד"ה לעובד וא"ת מאי שנא מלפני דלפני דלעיל ,וי"ל דהתם מיירי בגוי
שאינו מוזהר על לפני עור לפיכך אין אנו חוששין אם הגוי ימכור
לחבירו ,אבל הכא דמיירי בישראל החשוד אנו מוזהרין שלא יבא שום
ישראל לידי תקלה על ידינו הר"ר אלחנן ,ועוד דחד לפני הוא שלא יחטא
ישראל בשאלה ושכירות ונסיוני .ואינו מובן מה ענין לפני דלפני לכאן והר"ז
לפני אחד של איסור דרבנן ,גם התירוצים אינם מובנים דיים.
ושלושה דרכים יש בביאור דברי התוס' ,האחד כנראה מהמהרש"א וכ"מ
מתוס' שאנץ שהשאלה היתה מצד לפני דלפני של רביעה במקום שנהגו ]אבל
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באיסור דרבנן ס"ל שאין לפנ"ע[ ,ותי' ראשון שישראל חייב על לפני דלפני
ותי' שני משום שאלה וכו' ]לכאורה גזירת שאלה[ ,וחייב גם על לפנ"ע דרבנן,
]וטעמא דבהמה דקה לפי"ז עי' רע"א שגזירה משום בהמה גסה ,וכלי זיין
משום נזק ישראל[.
ודרך החזו"א שקושיתם על בהמה גסה ולפנ"ע של איסור דרבנן ,ומ"ש לפני
דלפני הוא משום דלא עדיף גזירה דרבנן משום חשש הרואים מאשר לפני
דלפני גופא ,ותי' ראשון שבישראל עובר על לפני דלפני ,ותי' שני שלפנ"ע
אחד שמא ישאיל אע"פ שלא נחשד ע"ז עדיין] ,ולכאורה מהגמ' משמע
שהחשש שימכור ולא שישאיל[.
וא"ל לעולם כונתם לגזירת שאלה והיינו לפנ"ע שאסור למכור שמא ישאילו
אחרים וגורם להם לחטוא ,ובזה שמכשילם בשוגג אפי' כמה לפני הוי כחד
לפני כמ"ש החזו"א ,ומ"ש שלא יחטא ישראל היינו ישראל הרואה.
ודרכו של הקה"י שבקו' ס"ל שעל איסור דרבנן ליכא לפנ"ע ,ותי' תוס' שגם
על עבירה דרבנן יש לפנ"ע ,וזה דיוק לשונם 'שום תקלה' אפי' דרבנן .ותי' שני
שמכשילו בשאלה היינו שיבא גם להשאיל ונמצא מכשילו באיסור דאורייתא
של שאלה.
תד"ה רהיט שכך ימכור לזה כמו לזה ,יש להבין אדרבא לעיל אמרו רובא
לרדיא.
וא"ל שלעיל הוי ספק איסור לפנ"ע שהרי אינו ברור שזה מכשול ורק ספק
איסור מכירה לגוי ובזה ספק לקולא אפי' שרובא לרדיא ,אבל כאן זה ודאי
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מכשול והספק אם יכשל ,ובזה זה האיסור שאמרה התורה.
אמנם זה ניחא רק אם איסור לפנ"ע הוא אפי' לא נכשל ,אבל אם הוא רק
כאשר נכשל והיינו שאסרה התורה להכשילו יש לדון שהרי הוא ספק מכשילו.
אמנם פשוט שאסור לזרוק אבן על חבירו משום לא תרצח למרות שיתכן שלא
יפגע בו ואם התרו בו חייב מיתה בבי"ד דהוי התראת ודאי ,ומאידך גיסא אם
ספק האבן ראויה להמית מסתבר שזה ספק מעשה הריגה והוי התראת ספק.
והיינו שספק מועיל רק אם הוא בחפצא של העבירה או במעשה העבירה ,אבל
אם מעשה העבירה הוא שלם ורק ספק אם הדבר המחייב יהיה או לא ,בזה לא
מיקרי ספק.
שו"ר בקה"י סי' ג' שכתב להוכיח שלפנ"ע עובר רק אם נכשל כי אם עובר
מיד א"כ פשוט החילוק בין עובדא דרבה שהנדון משום לפנ"ע לבין ר"ה
שהנדון מצד גזירת שאלה ,ולכאורה אינו מובן שאם יש מקום לחלק א"כ איך
ר"ה הוכיח משביעית ששם הרי מדובר בלפנ"ע] ,אמנם זה כ"ש אבל סו"ס
אמרינן שגם שם תלינן ,וא"כ מקשים תוס' שפיר איך בלפנ"ע דשמיטה תלינן
וכאן לא תלינן ,וע"כ צריך להגיע לחילוק הר"ן והתוס'[.
ובעיקר ראייתו יש לדון שגם אם עובר כשהלה לא נכשל ,זה דוקא אם נחשב
שהניח מכשול.
תוס' ד"ה רבה וקשיא דהא רבה גופיה דחי לעיל טעמא דרב הונא דתליית
שחיטה דפריך מי דמי ,ועי' ר"ן שהקשה איפכא דגבי עובדא דר"ה מסקינן
דשרי ובעובדא דרבה דאסור ,ותירץ 'כי תלינן ה"מ במידי דאפשר דבשעת
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המקח הוברר הדבר דלהתירא בעי לה ומקפיד בכך ,כגון הרוצה בהמה
לשחיטה שמקפיד בה שלא תעשה מלאכה ,אבל ישראל חשוד שאין לו קפידא
בין ישראל לעכו"ם כה"ג לא תלינן'.
וביאור הדברים לכאורה שבעובדא דר"ה הספק כבר מבורר וכיון דהוי ספק
מכשול תלינן לקולא ,משא"כ ברבה דהוי ודאי מכשול והספק אם יכשל או לא
זה אינו ספק המתיר] ,והזורק לאש בשבת דבר שהוא ספק עץ ספק אבן הוי
ספיקא דאו' ,אבל הזורק ודאי עץ אלא שספק יפול באש ספק לא יפול אי"ז
בכלל ספק וודאי חייב אם נפל באש[.
והנה באחרונים נסתפקו אם לפנ"ע עובר מיד בהנחת המכשול אפי' לא יכשל
]וכמניח גגו בלא מעקה[ או דוקא אם יכשל ]עי' פר"י שהוכיח מהא דרהיט
בתרי' שאינו עובר אא"כ נכשל[.
ולכאורה אם עובר דוקא כשהלה נכשל לא מובן חילוק הר"ן ,שהרי בי"כ
ובי"כ את האיסור עובר כשנכשל והר"ז ספק אם יכשל ומה לי ספק מבורר מה
לי ספק שאינו מבורר בלא"ה אין האיסור אלא כשיכשל ,וזה עדיין מוטל
בספק.
אמנם פשוט שלק"מ שהרי גם אם אינו עובר עד שיכשל פשוט שמעשה
העבירה הוא בהנחת המכשול ולא בכשלון בפועל ,ואז ספיקא דר"ה כבר
מבורר וספיקא דרבה עדיין אינו מבורר.
שו"ר בחזו"א סי' ס"ב ס"ק כ"ה 'יש לעיין באיסור ל"ע הושיט כוס יין לנזיר
ונמלך ולא שתה מהו ,ונראה דאין לפ"ע במחשבה לחוד ,הרי זה כמדליק
הגדיש ובא אחר וכבהו ,ומיהו אי שתה מקרי עבירה בתחלה ואפי' מת הנותן
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קודם ששתה וכבר הוא חפשי מלאו דל"ע הרי זה כמדליק גדיש ומת דגובין
מנכסיו וצ"ע'
והנה בקה"י כתב להוכיח מקו' תוס' והר"ן שאינו עובר אא"כ נכשל שאל"כ
הרי החילוק פשוט בעובדא דרבה שהנדון לפנ"ע הרי כבר עבר כשהניח
המכשול משא"כ בר"ה שהאיסור מכירת בהמה גסה זה מותר מספק.
ואינו מובן לכאורה שהרי גם בפרה בשביעית מתירים ע"י תליה ושם ודאי זה
שאלה של לפנ"ע ,וגם עיקר הסברא אינה מובנת שהרי גם אם עובר בהנחה
עדיין יש מקום לומר שנתלה להיתר ]אם גם כאן היה מבורר[ וממילא אין כאן
מכשול.
אין מוכרין להן זיין ולא כלי זיין וכו' ולא שלשלאות של ברזל ,יש
להסתפק אם האיסור הוא משום שמא יהרגו זא"ז ועובר משום לפנ"ע ,או
שמא יהרגו ישראל.
ורש"י כתב וכל הנך משום דלא ליזקו בהו ישראל ,אמנם אפשר שכתב את זה
משום שלשלאות של ברזל שבזה אין להם איסור והטעם ע"כ משום הנזק של
ישראל.
ובמכירת תריסים שס"ל לאסור משום דמגנו עליהו ג"כ יש להסתפק אם לכן
יכולים להרוג זה את זה או שלכן יוכלו להרוג ישראל ,ומדמיון הגמ' לחטי
ושערי משמע שלא זה ולא זה סיבת האיסור אלא רק בגלל שאסור לסייע בידם
להחיות את עצמם ,כמו הדין שאין מעלין ואין מורידין.
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אילימא משום דמגנו עלייהו ,א"ה אפי' חטי ושערי נמי לא ,אמר רב אי
אפשר ה"נ ,יש לברר מה האיסור במכירת תריסים וחטי ושערי ]אם היה
אפשר[.
ולקמן דף כ"ו 'בת ישראל לא תיילד את הגויה מפני שמיילדת בן לע"ז'
ולמסקנא שרינן דוקא בשכר ומשום איבה ,מבואר שיש איסור להחיותם,
ובהמשך הגמ' שמ"ש העו"כ אין מעלין ואין מורידין היינו שיש איסור
להעלותם ,ואפי' בשכר כשאין איבה וכ"כ הרמב"ם בהל' רוצח 'אסור להצילן
אם נטו למות'.
ולפי"ז מובנת הסברא שאסור למכור להם תריסין משום שמחיה אותם בזה ,וכן
חטי ושערי מה שמתיר הוא משום שאי אפשר ,ופירש"י שא"א בלא איבה.
אמנם הר"ן כתב לעיל ]גבי מכירת סוסים[ שאי אפשר בלא הפסד ,וכ"מ בתוס'
שם ,ויש להבין מה ההפסד באי מכירת חטי ושערי ,ואם משום שלא מרויח,
הרי גם בשכר אסור להחיותו ,וא"ל כגון שאין לו למי למכור ,ועדיין יש להבין
כיון שטעם של איבה מפורש בגמ' מנ"ל לר"ן שטעמא משום הפסד ולהתיר
בזה גם מכירת סוסים.
ומסקנת הגמ' שנדון מכירת תריסים הוא אם הורגים בהם או לא ,משמע מצד
שמגן עליהם אין איסור ,ויש להבין אמאי.
וא"ל עפ"י תוס' לקמן ד"ה רבי יהודה ,דקרא דמכור לנכרי מיירי שאינו מחייהו
באותה מתנה כי אף אם לא יתן לו לא ימות ,ול"ד להעלאה מן הבור שהוא
קרוב למיתה ואם מעלהו נמצא מגדל בן לע"ז.
וא"ל שזה סברת הא"ד שכל דבר שבלא"ה ג"כ לא ימות אין איסור לתת לו
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בשכר ,וחטי ושערי לפי"ז גם כשאין איבה יהיה מותר.
דף ט"ז ע"א
והאידנא דקמזבינן ,א"ר אשי לפרסאי דמגנו עילוון ,כתב בעה"מ שמה"ט
מותר גם למכור להם בהמות גסות ,והרמב"ן במלחמות הקשה שדוקא כלי זיין
שאיסורם משום שמזקי בהו לישראל ,שרי כשמגנו עילוון ]שיותר מסתבר
שיהא מזה הצלה לישראל מאשר נזק[ ,אבל מטעם זה לא יותר איסור מכירת
בהמה גסה לגויים.
ועי' מסכת כותים לגרח"ק שסברת בעה"מ משום שאיסור מכירת כלי זיין אינו
משום היזק הישראל אלא משום לפנ"ע ,וכיון שהותר לפנ"ע משום שמגנו
עילוון ,ה"ה לאיסור מכירת בהמה גסה.
אמנם הריטב"א כתב 'כיון דהצלתנו בכלי זיין מותר ול"ח ללפני עור' מבואר
שטעמא דכלי זיין הוא משום לפנ"ע וכן לעיל מבואר כן בריטב"א גבי עששיות
של ברזל .והוסיף הריטב"א 'אבל למכור בהמה העומדת למשוי שאנו מצווין
על שביתתה מהאי טעמא לא שרינן' מבואר שגם מטעם שהם מגינים עלינו לא
שרי] ,ולכאורה גם כשמשתמשים בהם למשוי לצורך המלחמה[ ,ויש להבין
למה לפנ"ע הותר ואיסור מכירת בהמה גסה לא.
ויתכן שדוקא כלי זיין שבהם עצמם מצילים ולא סוסים ופרדים שהצלתם
בעקיפין ,וקצת מדויק בזה לשון הריטב"א 'שהצלתנו בכלי זיין'.
או א"ל שכיון שכל הלפנ"ע הוא על מה שהורג את חבירו הנכרי במלחמה,
]ונאמר שאין לו היתר של הבא להרגך כיון שיכול להשלים אתו[ ,ממילא כיון
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שבזה מציל את הישראל נמצא שעושה מצוה ומותרת לו ההריגה הזאת ,ולכן
ל"ח ללפני עור] ,קצת אינו מדויק שהרי לפי"ז אין כלל מכשול[ ,אבל איסור
מכירת בהמה גסה לא הותר] .וזה מתקבל יותר עפ"י חזו"א שהכשלת מי
שעובר במזיד אינה כלפי חבירו אלא כלפי שמיא[.
עוד א"ל שריטב"א לשיטתו שאיסור לפנ"ע הוא מדרבנן ומשום הצלה לא
גזרו ,אמנם יש להבין מ"ש מבהמה גסה שגם הוא אינו אסור אלא מדרבנן,
אמנם הרי מצינו סברא ברבה לחלק.
תד"ה אבל אבל האי דאי משהי ליה אתי לכלל מלאכה .תימה ל"ל האי
טעמא ,תיפוק ליה משום דאי משהי ליה לפיטום אתי למימר כחוש מכרו
לו ,כי היכי דגזרי רבנן בשבורה דלא ליתי למימר שלימה מכרה לו ,יש
להבין מה כוונתם משהי ליה לפיטום ,והרי הוא כבר מפוטם ולמה ישהנו ,ויתכן
שכוונתם כר"ת לעיל שכתב ששור של פטם אין הכוונה שהוא כבר מפוטם
'אלא עומד להתפטם' ,אמנם א"כ אינו מובן מ"ש 'אתי למימר כחוש מכרו לו',
והרי באמת כחוש מכרו לו ,אמנם יתכן שמ"ש ר"ת עומד להתפטם אין הכוונה
שכעת הוא כחוש שא"כ למה נקרא שור של פטם אלא שהתחילו כבר לפטמו
ויש עליו שם שור של פטם ,אלא שעדיין צריך להשלים את פיטומו.
רש"י ד"ה בארי הא דקתני מתני' דארי תרבות שרי בארי שבור  ,יש להבין
כיון שהוא שבור למה הוצרכנו שגם יהיה תרבות ,גם הלשון הא דקתני מתני'
דארי תרבות שרי אינו מרווח שהרי כלל לא הוזכר במשנה ארי תרבות,
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ובכת"י של רש"י הלשון 'הא דקתני מתני' בארי שבור' ותו לא.
דף ט"ז ע"ב
תד"ה דימוס דימוס פטור אתה .פי' ברחמי ע"ז שלו נשבע כי דימוס לשון
רחמים הוא ,יש להבין למה הוצרך לרחמי הע"ז והיכן הוזכרה שמה כאן ,הרי
לא אמר אלא דימוס פטור אתה והיינו לשון חנינה ורחמים שפוטרו מהדין,
ומשמע שמ"ש פטור אתה אין הכונה שאני פוטרך אלא שודאי אתה פטור
וא"כ למה הוצרך לדימוס שמשמעו רחמים ולא דין ולכן פירשו שהיה זה לשון
שבועה שהוא בודאי זכאי בדין ופטור מעונש] ,וכמ"ש רש"י שהיה זה לשון
שבועה[ אלא ששבועה ברחמים לא מצינו ולכן אמרו שנשבע ברחמי הע"ז
שלו ]להבדיל כמו שמצינו שבועה ברחום וחנון[.
כדאמרי' בירושלמי דשביעית במעשה דר"ש בן יוחי אחר דנפק מן
מערתא חמא חד צד עופות שמע בת קלא כד הוה אמרה דימוס הוה פסגה
פי' היה העוף נמלט מן הפח וכד הוה אמרה ספיקולא הוה מתצדא פי'
הוה מתלכדא בפח קולא הוא תרגום של פח עי' תוס' רבינו אלחנן ש'ספי-
קולא' הכונה שתאסף אל הפח ,ועי' תוס' שאנץ שהוא מלשון אספקלטור
הממונה על הריגת הנידונין.
דף י"ז
תד"ה ופליגא לכך נראה לר"י דה"ק הכא והתם ,דמה שאנו דורשים
מלשון קריבה הכא ארבע אמות והתם הוא בבגדו כו' ,פליגא דר' פדת
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דלר' פדת אין לשון קריבה בין בדברי תורה בין בדברי קבלה אלא גלוי
עריות ממש ,ואפילו אסמכתא לעשות הרחקה ד' אמות אין ללמוד ממנה,
יש להבין תינח קריבה של אשת רעהו שמפרש קריבה ממש ,אבל קריבה דזונה
הרי מבואר קריבה אל פתח ביתה ,שזה ודאי אינו במשמע ג"ע ממש ,אלא כמו
כי תקרב אל עיר וכדומה שאינו נגיעה ממש אלא בקרוב ד"א ,לכה"פ ,שו"ר
בתוס' הר"ש משאנץ שכתב 'ור"פ ס"ל דכי היכי דלא תקרבו לגלות ערוה
קריבה של ביאה ממש ,כן ה"נ ואל תקרב אל פתח ביתה בקריבה של ביאה
ולא בהרחקת ד' אמות'.
לכך נראה לר"י כו' ואפי' אסמכתא לעשות הרחקה ד"א אין ללמוד
ממנה ,ולכאורה עדיין יקשה וכי פליג אמתני' ,אמנם עי' תוס' שאנץ וכ"ה
בתוס' הרא"ש בשבת י"ג שלעולם אסור מדרבנן אלא שאין לזה אסמכתא
בתורה] ,אמנם דעת ר"ת שם משמע שלעולם גם מדרבנן מותר לר"פ[.
תד"ה ופליגא ופליגא דידיה אדידיה .ומה שהיה מיקל לעצמו היינו משום
דדמיין עליה כי כשורא כדאמרי' בריש פ"ב דכתובות ,יש להבין שהרי
בקרובותיו לכ"ע דמיין ככשורי כמ"ש אהני דלא מיגרי בקרובותיו ,והרי משמע
שלכ"ע אסור ,וכן מבואר ברמב"ם פכ"א ה"ו 'המחבק אחת מן העריות שאין
לבו של אדם נוקפו עליהן או שנשק לאחת מהן כגון אחותו הגדולה ואחות אמו
וכיוצא בהן אע"פ שאין שם תאוה ולא הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר ,ודבר
אסור הוא ומעשה טפשים הוא ,שאין קריבין לערוה כלל בין גדולה בין קטנה
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חוץ מהאם לבנה והאב לבתו' ,ויתכן שכוונת תוס' שכל נשות העולם דמיין
עליה כי כשורא ,או שכשורא הוא יותר מסתם אלו שאינו מתגרה בהם .
לעלוקה שתי בנות ,לל"ק הבנות הללו שאומרות בעוה"ז הב הב צועקות
בגיהנום על יסוריהן ,ולל"ב הגיהנום צועקת הב את שתי הבנות שאומרות הב,
ויל"ע על מי קאי הב הב דקרא ויתכן אחד על גיהנום ואחד על הבנות.
איכא דאמרי ממינות אין מעבירה לא ,והא ההיא דאתאי קמי' דר"ח
וא"ל ר"ח זוידו לה זוודתא ומתה ,משמע שלל"ב מתה ודלא כל"ק דלא
מתה ופליגי במעשה שהיה ,ולכאורה לל"ב גם בלא לגרוס ומתה פריך שפיר
ממה שאמר ר"ח זוידו לה זוודתא משמע שס"ל שגם מעבירה צריכה למות.
דף י"ז ע"ב
תד"ה ניזיל מכאן יש ללמוד שדרך להרחיק מפתח ע"ז כל מה שיכול
משום דכתיב אל תקרב אל פתח ביתה ומוקמי לעיל בע"ז שהרי היה
רוצה ללכת יותר אפיתחא דבי זונות ,היינו שלא שהלך שם כדי לעמוד
בנסיון יותר גדול ולקבל שכר יותר גדול] ,שהרי כתוב שלא לילך על הנהר
באיכא דרכא אחרינא אף שעוצם עיניו[ ,אלא שמפתח ע"ז יש להרחיק יותר,
אא"כ חושש שיכשל בפתח הזונות שזה יותר מצוי מאשר ע"ז דנכיס יצרה,
וע"ז אמר שברי לו שיעמדו בזה ,משמע שבסתם בנ"א צריכין להרחיק יותר
מבית הזונה .ויש להבין א"כ למה הזהירה התורה יותר מע"ז ,ויתכן שלפני
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שביטלו את יצר הע"ז היה יותר סכנה שם ,אבל כעת יש סכנה יותר גדולה של
זנות ,וע"ז אמר לו שכיון שהם עוסקים בד"ת הרי גם מזנות אין להם סכנה,
והדר דינא דאורייתא להרחיק מע"ז יותר.
אילימא תורה דכתיב בה זמה ומתרגמינן עצת חטאין וכתיב הפליא עצה
הגדיל תושיה ,ופירש"י שזימה היינו עצה ותורה נקראת עצה ,ולפי"ז הראיה
רק שזימה פירושו עצה ולא שייך למה שנכתב בתורה זימה ,והגירסא לכאורה
לפי"ז אילימא תורה דכתיב זימה ,ומתרגמינן עצת חטאין וכתיב הפליא עצה
הגדיל תושיה ,ולא דכתיב בה ,עי' רש"ש של"ג 'בה' וכן ליתא בכת"י.
ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד ,משמע שלכן לא ינצל ,וקשה הרי לקמן
מבואר שנענש בגלל שהגה השם באותיותיו ,וא"ל שאה"נ ע"ז נענש אלא
שאם היה עוסק גם בגמ"ח היה הקב"ה מגין עליו ממידת הדין.
הימנוה הוא דהוה מהימן מיעבד לא עבד ,יל"ע מה הכוונה ,האם שאמנם
היה נאמן אבל לא היה ממונה בפועל על הצדקה ,ורק נקטו כדוגמא לאדם
שאם היה ממונה היה אפשר לתת לו ,ומביא ראיה ממה שחילק לעניים מעות
של צדקה משמע שהיה ממונה בפועל ,או שאמנם היה ממונה בפועל אבל
משלו לא היה נותן הרבה אלא מה שהיה גובה מאחרים ,וממ"ש תד"ה אלא
'אלא א"כ ממונה עליה כו' ,ומסתמא גם משלו היה נותן הרבה' ,משמע
כצד השני שהנידון אם היה נותן גם משלו.
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תד"ה מעות וגם ללשון ראשון שפירש מגבת פורים וחלקתי לעניים
לצדקה ואני פרעתי משלי של פורים קשה ,דעיקר מצוה חסר מן הספר,
שהרי החלוקה היתה בטעות והמצוה היתה שאח"כ ויתר משלו וזה לא הוזכר,
אבל לר"י ניחא שהמצוה היתה בשעת החלוקה שחילק את המעות אע"פ שידע
שיצטרך לפרוע מכיסו.
ולשון נתחלפו כמו אויב באיוב נתחלף לו פירוש שסבר לקחת אויב ולקח
איוב ,וכך היה סבור שהם של צדקה ונזכר שהם של מעות פורים ,כלומר
דלרש"י היו לו שני ארנקים עם מעות שהתחלפו זה בזה וניחא לשון נתחלפו,
אבל לתוס' הרי היה רק ארנקי אחד וטעה איזה מעות יש בו ומה שייך לשון
נתחלפו בזה ,והביאו דוגמא דגם זה שייך מהא דמצינו גבי איוב שאין כונתו
שהיו כביכול לפניו איוב ואויב והתכוון לזה ופגע בזה ,אלא כסבור ]כביכול[
שזה אויב ובאמת הוא איוב ,וכן כאן כסבור מעות צדקה ובאמת הם מעות
פורים.

דף י"ח ע"א
תד"ה הוגה הוגה השם .פ"ה שדורשו במ"ב אותיות ועושה בו מה שהוא
חפץ ,ולפי"ז ניחא מה שהיה צריך להתלמד היינו איך לעשות דברים ע"י השם
]כעין להבדיל מה שהיו עושים נטיעות קשואים ע"י שמות הטומאה[ ,כי אם
הכוונה לקריאת השם אינו מובן כ"כ מה יש להתלמד בזה.
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ורוב העולם מפרשים שהיה קורא בפי' אותיות של שם המיוחד כאותיות
של שאר התיבות] ,לכאורה אין כוונתם שקורא את השם ככתיבתו ,אלא
קורא את אותיותיו בזא"ז שגם זה אסור וכ"ה בתוס' ר"א[ וזה אין לעשות
כדאמר בפסחים לא כשאני נכתב אני נקרא ,אני נכתב בי"ה ונקרא בא"ד
]לשון הגמרא שם לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא אני
באל"ף דל"ת וכן הוא בתוס' רבינו אלחנן ,ויש להבין מה הביאו משם הרי
בפשטות הכוונה שלא לקרוא את השם כתיבה אחת ולא באותיותיו ,ויתכן
שממה שלא אמר אני נכתב בכל ארבע האותיות אלא רק שני הראשונות מוכח
שגם ארבע האותיות של השם אסור לומר ,ולפי"ז מוכח ששנים הראשונות
מותר להזכיר[ ,ונראה לר"י שאין להזכיר אף אותיות י"ה כמו שרגילין
העולם ,שהרי י"ה הוא שם המיוחד ,יל"ע מה כוונתו 'שאין להזכיר' האם
שלא להזכיר אותם כתיבה שלימה או גם שלא להזכיר באותיות ומלשונו
משמע שהכוונה לאותיות .וכן יל"ע אם הכוונה להזכיר בחינם או לצורך ,שהרי
כל השמות חוץ משם המיוחד מותר להזכירם לצורך וגם בפיוטים מזכירין
אותם ,ויתכן שכוונתו לומר שאסור להזכיר שלא לצורך את שתי האותיות
הראשונות של השם ,ויש להבין א"כ איך אמר אני נכתב ביו"ד ה"א והרי
אסור להזכיר כך ויתבאר בהמשך.
ועוד נראה להר"ר אלחנן כי גם אין להזכיר א"ד מאדני ]בדפוס שונצינו
הלשון 'כי גם אין למחוק' ,ובתוס' ר"א משמע שדן הן לענין הזכרה הן לענין
מחיקה[ ,דהא א"ד מאדני י"ה מהשם אין נמחקין ש"ד משדי צ"ב
מצבאות נמחקין ,וכן הגירסא בפירוש ר"ח ]ולא כלפנינו א"ד נמחק,
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מהר"ם[ משמע שא"ד מאדני הוא שם כמו י"ה מה' ,ומיהו נראה לר"י
להתיר דכיון דלא נמצא בכתוב] ,משא"כ שם י' ה' מוזכר בכתובים[.
דמה שהוא נמצא כתוב בספרים יש לומר שהסופרים כתבוהו כן ולא
נתכוונו להזכיר את השם ]יל"ע מה הקשה ומה תירץ ובאיזה ספרים הוא
נמצא כתוב ועי' מהרש"א .ולשון תוס' ר"א 'ור' אומר שמא הספרים שכתבו
בתלמוד נכתב אני ביו"ד ה' וכו' דמשמע שכך היו גורסים חכמי התלמוד
]כלומר שהיו אומרים בפה את שתי האותיות האלו ,והרי קשה שהרי שתי אלו
ודאי אסור כמ"ש ר"י[ וי"ל שהאדם הקורא אותיות הללו אינן מתכוונין
לאותיות השם אלא אותיות בעלמא הוא מזכיר ]כלומר איך הוא נכתב אבל
אין כוונתו להזכרת השם ,ומסתבר שזו גם כוונת תוס'[.
דף י"ח ע"ב
תד"ה מאי תימה טובא איכא בינייהו דר"מ דוקא אמר מפני שמזבלין הא
אין מזבלין שם שרי ,ורבנן אסרי אף במקום שאין מזבלין ,ולא ניח"ל
במ"ש רש"י שלר"מ בכל מקום מזבלין ,ואולי לשיטתם שאם מחשבין צרכי
ע"ז יתכן שסובר ר"מ שבכל מקום מגיעין לענין זה לבסוף ,משא"כ אם הוא
ענין זבחים שזה מציאות אם יש שם מזבחות וכל כליהם או לא ,ולא מסתבר
שיחלקו בזה.
ונראה לפרש דהכי פריך במקום שמזבלין מאי בינייהו דהא ודאי אף
במקום שמזבלין פליג מדהזכירו חכמים בדבריהם מקום שמזבלין דאי
ל"פ במקום שמזבלין לא היה להם להזכיר אלא מה שהוסיפו על ר"מ
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ולומר אף במקום שאין מזבלין אסור ,וכתב מהרש"א שלפי התירוץ הזה
לר"מ נשא ונתן אסור ולרבנן מותר כיון שהלשון 'מפני חשד ע"ז' משמע
שאינו אלא חשד.
דף י"ט ע"א
תד"ה על מנת על מנת לקבל פרס .פי' בתוהא אם לא תבא שאילתו כמו
שעושין גוים ,אבל אם אינו תוהא דמי להא דתניא סלע זה לצדקה ע"מ
שיחיה בני הרי זה צדיק גמור ,משמע שמפרשים פרס בעוה"ז ,ויש להבין
א"כ למה אמר שלא ע"מ לקבל פרס ,הול"ל שלא יהא תוהא אם לא תתקבל
בקשתו.
ויש לבאר שעל מנת משמע תנאי שאם לא יקבל פרס לא ניחא ליה לעבוד,
וממילא מסתבר שאם לא יתקיים יהא תוהא ,וע"ז אומר שלא יהיה אומר כך,
אבל אם אינו עושה תנאי ניחא ,ועדיין יש להבין הרי הביאו מהגמרא בב"ב
'האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני' ושם גם אמר על מנת ,אמנם לשון
הגמרא בב"ב 'בשביל שיחיה בני' וכ"ה בתוס' הרא"ש כאן.
עוד יש להבין איך פסק ואמר הר"ז צדיק גמור והרי עדיין מיתלא תלי וקאי אם
יהא תוהא אח"כ או לא ,ואולי דוקא בהתנה אמרינן שמא יתהה.
תד"ה אמר אמר רבא אמר רב סחורה .משמע שרב סחורה רבו מובהק
היה שהרי בכמה מקומות מצינו שאמר הרבה דברים משמו ,לכאורה רבו
מובהק היינו שלמד רוב חכמתו ממנו ,ויש להבין וכי מכמה דברים שלמד רבא
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מר"ס נעשה רבו מובהק ,והרי מרבה ורב יוסף ור"נ ורב חסדא מסתבר שלמד
יותר.
ועי' שו"ע יו"ד סי' רמ"ב 'אע"פ שנטל רשות מרב אחד ,לא סגי ,עד שיטול
רשות מכל רבותיו המובהקים' וכתב הרמ"א בהג"ה 'והאי מובהקים לא מיירי
כשאר רבו מובהק שרוב חכמתו ממנו ,דא"כ לא אפשר להיות לו הרבה רבותיו
מובהקים ,אלא ר"ל תלמיד גמור' ,ומסתבר שזה הכוונה כאן.
דף י"ט ע"ב
על פלגי מים א"ר תנחום בר חנילאי לעולם ישלש אדם שנותיו שליש
במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד ,כתב הריטב"א 'פירוש דריש מים
תורה ודריש פלגי מלשון חלוקה כהדא דכתיב כי בימיו נפלגה הארץ'.
רש"י ד"ה ביומי ב' ימים מקרא וב' ימים משנה וכו' וכן כל שבוע ושבוע,
כתב נמו"י ובשבת ישנה כל מה שלמד בכל ימי השבוע.
תד"ה ישלש ישלש אדם שנותיו וכו' אלא ליומי .פ"ה ב' ימים מקרא ב'
ימים משנה וב' ימים תלמוד ,ולשון ליומי דחקו לפרש כן ,מיהו אכתי
איכא לאקשויי מי ידע כמה חי ,לכאורה אינו דומה שאם בא לשלש שנותיו
הרי לעולם לא ידע כמה הוא שליש מחייו שאם יסבור שיש לו ק"כ שנים ילמד
מקרא עד ארבעים ושמא ימות בארבעים ולא הגיע כלל למשנה ,אבל אם
משלש את ימי השבוע אפילו מת בתחילת השבוע נמצא שילש כל ימיו חוץ
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מהשבוע האחרון.
לכך נראה ליומי בכל יום ,ולכך תקנו פסוקי התמיד ומשנת איזהו מקומן
וברייתא דרבי ישמעאל ,נמצא דפליגי בתרתי ,שישלש כל יום וגם זה לא
שליש ממש אלא מקצת מקרא ומשנה ,אמנם אינו מוכרח ויתכן שזה תיקנו למי
שעוסק במלאכה והזמן המועט שיש לו ישלשנו ,אבל מי שעוסק כל היום
בתורה ישלש כל היום ,אמנם א"כ גם עליהם יקשה מי ידע כמה חי ושמא ימות
בחצי היום ,ואולי לזה ל"ח.
ונראה לר"ת דאנו שעוסקין בתלמוד בבלי דיינו ,כי הוא בלול במקרא
במשנה ובתלמוד כדאמרינן בסנהדרין בבל בלולה במקרא בלולה במשנה
בלולה בתלמוד ,יש להבין אמנם בלול מכולם אבל לא בחלקים שוים.
אלא משמע שסגי במקצת מכל דבר ,ויש להבין א"כ למה לא נאמר שלעולם
הכוונה שישלש את שניו אבל אין הכונה שליש ממש אלא מקצת מקרא דהינו
מבן חמש ומקצת משנה דהיינו מבן עשר ומכאן ואילך תלמוד ,ויתכן שא"כ
מאי קמ"ל והרי סתמא דמילתא כ"ע הכי עבדי ,אלא ע"כ שאם הכוונה שישלש
את כל ימיו ע"כ היינו שליש ממש ,וע"ז קשה מי ידע כמה חי ,אלא ליומי
וקמ"ל שבכל יום צריך ללמוד משלשתם ,ושוב א"ל שאי"צ שיהיה שליש
ממש מכאו"א ובלבד שילמד כל יום משלשתם.
ובמ"ש שיוצאים יד"ח בתלמוד בבלי שבלול משלשתם ,יש להבין שהרי
כמדומה שיש כמה דפים שאין בהם מקראות ,ואולי היו רגילים אז ללמוד כ"כ
דפים ביום שלעולם היה עולה בידם מקראות.
והרמב"ם כתב 'וחייב לשלש את זמן למידתו ,שליש בתורה שבכתב ,ושליש

לפני אידיהן

פרק ראשון

בתורה שבעל פה וכו' ,כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש
שעות ביום ובתורה תשע ,אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב
ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר
וכו' ,במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ולא
יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא
בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני
תורה ,ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו' .משמע
שמפרש ליומי כתוס' כל יום ויום ,אמנם דוקא בתחילת לימודו.
מכוש אחרון לית ביה ש"פ ,יל"ע אם היה בו ש"פ האם היה נאסר רק ש"פ
של המכוש האחרון או כל שכרו.
וברמב"ם פי"ג ממאכ"א הי"ח כתב 'השוכר את הפועל להעביר מאה חביות
של שכר במאה פרוטות ונמצאת אחת מהן יין נסך שכרו כולו אסור.
והראב"ד השיג דקי"ל יין ביין בסתם יינם יוליך הנאה לים המלח והשאר
מותר] ,לכאורה רק בסתם יינם והרי הרמב"ם אמר חבית של יין נסך ,אמנם
בחלק מכתה"י ליתא לתיבת 'נסך' וכן ליתא בדפוסים ואולי כך היה לפני
הראב"ד[.
ועי' ר"ן לקמן דף ס"ה דלא דמי לכל תערובת ,דהכא לולי אותה חבית דילמא
לא היה שוכרו כלל ונמצא שכל השכר בגרמת אותה חבית בא .והא דהכא לא
אסר מכוש אחרון את כל השכר ,כיון שאין בו ש"פ ,וה"ה גבי חביות אם היה
מעביר כל חבית בחצי פרוטה לא היה נאסר כל השכר .ועי' רמב"ן ]משמע
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שכל השכר הוא על כל החביות ,ועי' רשב"א וריטב"א[ ,ועי' או"ש פ"ט מע"כ
הי"א.
ומלשון הנמו"י 'וא"ת נהי דאין מכוש אחרון ש"פ היאך מותר לכתחילה'
משמע שרק הפחות מש"פ נאסר ולא כל שכרו.
ולשון תוס' 'וא"ת מ"מ הלא הוא אסור ליהנות מדמי ע"ז אפי' בפחות מש"פ
וא"כ נמצא איסור מעורב בשכרו ,משמע שכל השכר נאסר שאל"כ לא היו
צריכים להוסיף שנמצא איסור מעורב בשכרו.
וכן מבואר בריטב"א שכתב 'ואם תאמר וכי פחות משוה פרוטה דע"ז מותר
הוא בהנאה ,הא ודאי אסור דהא כתיב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ,וכיון
שנתערב כולו אסור מחמתו'.
תד"ה אלמא וקשה מ"ש מההיא דפרק איזהו נשך גבי מרבין על השכר
דרבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,
ואמר רבא דקו בה רבנן בהא מלתא ואוקמוה אקרא ,לכאורה הם שני
ענינים נפרדים' ,ישנה לשכירות' הוא לענין מתי חל חיוב התשלומין,
ו'משתלמת' לענין זמן התשלומין ,וכ"כ תוס' בב"מ דף ס"ה בקיצור' ,אפילו
למ"ד בהגוזל קמא ובהאיש מקדש דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מודה
דאינה משתלמת אלא לבסוף כדיליף הכא מקרא'.
וגם מה שתירצו כאן וי"ל דודאי כל זמן שאין הפועל חוזר אין לו שכרו
עד לבסוף ואין לבעה"ב עליו משום בל תלין וגם מותר להרבות על שכר
דליכא כאן אגר נטר אבל אם פועל בא לחזור מודו בהא דיוכל לחזור
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וישתלם שכרו לפי מה שעשה שבשעה שחוזר אז קרוי סוף ,זה לכאורה
אינו תירוץ על קושיתם אלא על קושיא אחרת ,והיא איך יכול לחזור בו בחצי
היום ולקבל שכר חצי היום ,הרי אינה לשכירות אלא לבסוף ועדיין לא חל
החיוב כלל ,וע"ז אמרו שזהו סוף השכירות כשחוזר בו ,וכ"כ בב"ב שם
בקיצור 'ואפי' למ"ד אינה אלא לבסוף מודה דפועל יכול לחזור בו ואפילו בחצי
היום וכשהוא חוזר הרי הוא סוף שאינו רוצה לעשות מלאכה יותר' ]ונראה
כמו שנשמט מתוס' תירוץ הקושיא הראשונה והקושיא שבאו לתרץ[.
אין מוכרין להם במחובר לקרקע אבל מוכר הוא משיקצץ ,יש להבין וכי
הוצרך להשמיענו שמוכרים להם עצים ,וכתב הריטב"א הא קמ"ל דאע"ג דהוה
מחובר לקרקע מעיקרו לא אסרו בו מכירה משום חשש מכירת מחובר עצמו,
ולאשמועינן נמי דרישא אפי' במוכר אילן יבש על מנת לקוץ אסרינן.
דף כ'
לא תחנם לא תתן להם חניה בקרקע ,ובסה"מ כתב הרמב"ם 'שהזהירנו
מהושיב עובדי ע"ז בארצנו והוא אומרו 'לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי
כו' לא ישבו עמנו ולא נמכור לו נחלה ולא נשכיר' מבואר שלומד מ'לא ישבו
בארצך' ולא מקרא ד'ולא תחנם' ,וכן מבואר שגם שכירות בכלל וכ"ז דלא
כמפורש כאן.
אמנם בפ"י מהלכות ע"ז כתב שאסור רק למכור בתים בא"י אבל להשכיר
מותר וטעם האיסור כתב משום לא תחנם לא תתן להם חניה בקרקע ,שאם לא
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יהיה להם קרקע ישיבתן ישיבת עראי היא ,ובה"ו כתב שבזמן שידינו תקיפה
אסור להניחם אפי' עראי שנאמר לא ישבו בארצך.
מבואר שיש שני הלכות ,האחת לא תחנם בחניית קבע ,והשניה לא ישבו אפי'
עראי בזמן שידינו תקיפה ,ויש להבין היכן מבואר בתורה החילוק בין ידינו
תקיפה לאין ידינו תקיפה ,והרי אפי' כשאין ידינו תקיפה יתכן שאפשר למנוע
מהם ישיבת עראי.
וא"ל שלא ישבו בארצך אפשר לפרשו כדין כללי שבא"י לא יהיו עובדי ע"ז
וזה שייך רק כאשר ידינו תקיפה אבל כשאין ידינו תקיפה ובלא"ה יושבים ואין
המצוה מתקיימת אין חילוק בין מעט להרבה ,או א"ל שלא ישבו בארצך היינו
בזמן שהיא ברשותך ולא כשידם תקיפה עליך ]ולקמן יתבאר שיתכן שאמנם
דין לא ישבו בארצך לא נאמר בגר תושב אבל לא תחנם נאמר גם בו[.
ויש להבין ,בזמן שידינו תקיפה ,תיפו"ל שצריך להורגו כדין ב"נ שעבר על
ע"ז ]וכמ"ש הרמב"ם לגבי יפ"ת[ ,ואולי הרמב"ם מיירי בסתם גוי שלא
ראינוהו שעבד ע"ז ומ"מ אסור להניחו בארץ ישראל עד שיקבל עליו ז' מצוות
בפני בי"ד] ,ועי' חזו"א סי' ס"ה[ ,עוד יתכן שידינו תקיפה שלא להניחם כאן
אבל לא עד כדי שבידינו להורגם.
וברמב"ם פ"ג מזכי' ומתנה הי"א כתב אסור לישראל ליתן מתנת חינם לגוי
שנאמר או מכור לנכרי ,במכירה ולא במתנה ,ולא הזכיר הפסוק של לא תחנם,
עי' מנ"ח תכ"ו שעמד בזה.
והביא בשם משנ"ח שלמד מהפסוק של לא תחנם את הדין של לא מעלין,
והיינו שמפרש מלשון חנינה ורחמים ]עי' תוס' ר"א שהקשה אמאי לא הזכירה
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הגמרא גם את הדין הזה שהוא פשוטו של הפסוק[.
תד"ה דאמר אבל מתנת חנם ונתינת חן וחנייה אין שום טעם לחלק בין
שאר גוים לז' עממים ,יש להבין אמאי לא ,דילמא לא אסרה תורה אלא כדי
שלא יגורו בשכונותינו ולא יהיה לנו קירוב הדעת עמהם ,וזה מסתבר יותר בז'
אומות שמסירים יותר מהאחרים.
ואיכא למימר דכיון דבשעת כיבוש קיימי בלא תחיה שלא בשעת כיבוש
קיימי באיסור כריתות ברית ,משמע מדבריהם דשלא בשעת כיבוש לא קיימי
בלא תחיה כל נשמה ,אמנם הרמב"ם בהלכות מלכים פ"ה ה"ד כתב 'מצות
עשה להחרים שבעה עממין שנאמר החרם תחרימם ,וכל שבא לידו אחד מהן
ולא הרגו עובר בלא תעשה שנאמר לא תחיה כל נשמה ,וכבר אבד זכרם',
משמע שמצוה זו היא גם שלא בשעת הכיבוש.
ר' יהודה אומר דברים ככתבן ,לגר בנתינה ולנכרי במכירה ,יש לעיין ,מה
נאמר בלגר בנתינה ,האם שצריך ליתן לו מהלכות צדקה ומיירי בגר עני] ,וכן
משמע הלשון 'לגר אשר בשעריך' כמו ואכלו בשעריך ושבעו[ ,או שמותר
ליתן לו וקמ"ל שאין בגר תושב איסור לא תחנם.
ולכאורה כיון שלמדנו שיש מצוה להחיות גר תושב מסתבר שממילא פשיטא
שאין בו גם איסור לא תחנם .וביותר שהרי מלא תחנם ילפינן גם איסור מתנת
חינם וגם איסור ליתן לו חניה בקרקע ולכאורה אין איסור ליתן חניה בקרקע
לגר תושב.

עבודה זרה

אמנם אין דבר זה מוסכם ,ועי' חזו"א בסי' ס"ה סק"ב שכתב וזה שהזהירה
תורה לא ישבו ולא תחנם הותר בגר תושב כדכתיב עמך ישב וגו' ,ואפי' למאן
דדריש לא תסגיר עבד אל אדוניו למלתא אחריתא מ"מ סיפי' דקרא עמך ישב
וגו' בגר תושב משתעי ,וכדאמר ערכין כ"ט א' אתיא טוב טוב כו' וכדכתיב גר
ותושב וחי עמך ,וכמש"כ הר"מ פי"ד מה' א"ב ה"ז דלכן נקרא תושב שהותר
ישיבתו אתנו ,וכן מותר ליתן לי' חניה בקרקע ,שהרי מקרא דלא תחנם ילפינן
נמי מתנת חנם ,וגר תושב נותנין לו מתנת חנם כדכתיב לגר אשר וגו' וכדאמר
ע"ז כ' א' ,עכ"ל ,מבואר שנוקט שמותר ליתן חניה בקרקע לגר תושב אמנם
מפרש דקרא דלגר בנתינה אתי ללמד שמותר ליתן לו מתנת חינם ,ומזה הוא
לומד שגם מותר ליתן לו חניה בקרקע.
אמנם האו"ש בפ"ב מעבדים ה"ח כתב שאסור למכור לגר תושב 'דבר המחובר
לקרקע דכתיב לא תחנם ,לא תתן להם חניה בקרקע'.
וכן המנ"ח במצוה רפ"ד כתב 'ואף גר תושב נראה דאסור ליתן להם חנייה
בקרקע .ובפרט לטעם המבואר בע"ז דמפקיע השדה מתו"מ א"כ לגר תושב
נמי אסור מה"ט וער"מ שם הלכות ע"ז פ"י ה"ג וד' במחובר לקרקע אינו
מחלק בין עכו"ם לג"ת רק אח"כ לענין דאסור ליתן להם מתנת חנם כתב דלגר
תושב שרי דמצוה להחיותו משמע דלענין מחובר לקרקע אין חילוק בין עכו"ם
לגר תושב'.
ויתכן עפ"י מה שמשמע ברמב"ם שיש איסור של לא ישבו בארצך שלא ליתן
לעובד ע"ז לישב אפילו ישיבת עראי שדוקא זה הותר בגר תושב אבל איסור
חניה בקרקע שנאמר על מכירת קרקע לגוי יתכן שנאמר גם בגר תושב ,ורק
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מתנת חינם שהותרה בו בפירוש מקרא דלגר אשר בשעריך מותרת ,וכמשמעות
הרמב"ם בהל' ע"ז שלא כתב אלא היתר מתנת חינם ,וכמ"ש המנ"ח.
והנה אם נאמר שלגר בנתינה הכוונה שצריך ליתן לו ובא לומר שיש מצות
צדקה בגר תושב ,מסתבר שאין להקשות למה יתננו לגר ולא ימכרנו לגוי,
שהרי זה דינה של מצוות צדקה שיש בה הפסד ממון ,ואפי' דבר שיכול
למוכרו לישראל יש בו מצוות צדקה.
והנה בגמ' אמרינן לדעת ר"מ להקדים נתינה דגר למכירה דגוי ,והקשו תוס' וכי
אם יש לו חפץ למכור יצטרך ליתנו לגר תושב וכו' ,ולכאורה גם לר"י יכלו
להקשות כך ,ואם לר"י כונת הפסוק מדיני צדקה וכמש"נ אמאי לר"מ לא יכלו
לפרש כך.
ובמ"ש רבי מאיר 'לגר במכירה מניין' יש להבין למה צריך פסוק שמותר
למכור לגר ומה"ת שיהא אסור ,ואם מיירי בגר עני שצריך ליתן לו מדין
צדקה ,למה באמת מותר למכור לו.
עוד יש להבין למאי דמסיק להקדים נתינה דגר למכירה דגוי לכאורה כ"ש
שיש להקדים נתינה לגר למכירה לגר ,וא"כ מאי נפ"מ מהיתר מכירה לגר,
ואם למקום שאין גר הרוצה במתנה אלא רק לקנות ,מאי ס"ד שיהא אסור
למוכרו לו ,ואם לומר שמותר בהנאה ,זה ילפינן מהא דלגוי במכירה ,שו"ר
שעמד בזה בקה"י ויתבאר בהמשך.
ותד"ה להקדים הקשו על מ"ש 'ור' יהודה כיון דגר אתה מצווה להחיותו וגוי
אי אתה מצווה להחיותו להקדים לא צריך קרא' ,א"כ למה נכתבה נתינה דגר
כלל] ,אם לומר שנבילה מותרת בהנאה[ הא מכ"ש ממכירה לגוי ילפינן לה,
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ולכאורה אמאי לא נימא שנאמר בזה שיש מצות צדקה לגר תושב ,וכן שאין
איסור לא תחנם ,ומשמע כיון שיודע מסברא ממקום אחר שמצוה להחיותו שוב
ל"צ עוד פסוק שיתן לו במתנה מדין צדקה ,וע"כ נאמר שמותר ליתן לו ]ואין
בנבילה איסור הנאה[ ,וע"ז הקשו שילפינן מכ"ש דנכרי ששם מוכר לו ונהנה
יותר ,ותי' דסד"א שאסור ליתן לגר תושב כדי שיתן לב להתגייר] ,ואע"פ
שמצוה להחיותו אבל לזה סגי בלחם ומים ,ואע"פ שהנבילה עולה לישראל
כלחם ,מ"מ לגר שוה הרבה ושמא לא יתגייר כדי שלא יפסיד את הנבלות[.
והנה כל מ"ש תוס' לכאורה הם דברי רבי יהודה לשיטת ר"מ ,שאם כדברי
ר"מ להקדים ל"צ ,אבל לר"י גופי' עדיין א"ל שנאמרה נתינה לגר ללמד שיש
מצות צדקה בגר ולא רק להחיותו אלא גם לתת לו נבילות] .והרי בגוי מצינו
איסור מתנת חינם ואיסור להחיותו ,ויתכן שבגר גם אחר שלמדנו שיש מצוה
להחיותו לא היינו יודעים שיש גם מצוה לתת לו צדקה[.
ובמה דאמרינן לר"מ שלגר אף במכירה הקשה קה"י כיון שצריך להקדים
נתינה דגר למכירה דגוי ]אע"פ שהגוי לפניו ומוכן ליתן מעות[ ,איך יתכן
שיוכל לדרוש מעות מהגר ולא ליתן לו בחינם] ,ודוחק לו לומר דקרא להיכא
דאין הגר רוצה לקבל בחינם[.
ולכאורה א"ל דקרא אתא למקום שיש שני גרים לפניו האחד רוצה לקנות
והשני רוצה לקבל שיכול למכור לאחד ואינו חייב ליתנו במתנה לחבירו,
משא"כ כשגר רוצה לקבל וגוי רוצה לקנות שאז יש עליו להקדים את הגר
וכמ"ש תוס' כיון שזה רק ריוח קטן ,משא"כ כשמוכר לגר בזול הרי עדיין הגר
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הקונה מרויח מזה.
וקה"י כתב דלר"פ דגרס להקדים נתינה לנתינה ומכירה למכירה ניחא ,עי"ש
שהביא מפנ"י בפסחים שמה שיש להקדים נתינה לגר מיירי בגר עני אבל
לעשיר אינו חייב ליתן בחנם כשיכול למכור לגוי.
ביאור על סה"מ לרס"ג כתב שדעתו שיש מצות עשה ליתן נבלה לגר תושב,
וכן דעת הבה"ג ועוד ראשונים ,וכן מבואר ברמב"ם פ"י מהלכות מלכים הי"ב
שהיא מצוה ,שכתב וז"ל וכן יראה שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות
חסדים כישראל .שהרי אנו מצווין להחיותן שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה
ואכלה' ,הרי דמצוה היא ולא רשות ,והראב"ע ]בספר יסוד מורא[ השיג
עליהם שאי"ז מצוה אלא רשות,
תד"ה אחד וכן ארור אפם כי עז ,אם אפם מוסב לארור אינו מקלל אלא
אפם ,ואם אפם מוסב על כי עז נמצא מקללם ,לכאורה כוונתם שאמנם לפני
ארור לא כתוב דבר באותו פסוק ]ולא ניח"ל דקאי א'שור' דבפסוק שלפניו
וכמ"ש ביומא[ אבל השאלה האם ארור הוא ענין בפנ"ע שקלל אותם ואח"כ
אומר את הסיבה למה הם ארורים כיון שאפם עז ,או שארור שייך למילה
שאחריו והיינו שיהא אפם ארור ,ועי' מהרש"א 'מדבריהם נראה דמלת 'אפם'
אין לו הכרע ולא משמע הכי דמלת ארור נקט התלמוד במלתיה ככל אינך
דנקיט וכפרש"י והתוס' בפרק הוציאו לו דמלת ארור אין ]לו[ הכרע אי קאי
אשור דלקמיה ,שור של ארור דהיינו שכם שהוא מארור כנען או קאי אאפם כי
עז שקלל אפם ע"ש ,ודברי התוס' דהכא צ"ע וק"ל .וכה"ק מהר"ם ,ולכאורה
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גם כאן כוונתם ש'ארור' אין לו הכרע וכמש"נ.
ובמ"ש המהרש"א שמתוס' ורש"י ביומא משמע שהספק שמא קאי אשור
שלפניו לכאורה אינו מובן הרי השור נאמר בפסוק אחר ,ועי' מג"א סי' ל"ב
ס"ק מ"ה 'אבל לכתחלה אין להניח חלק כלל בין פסוק לפסוק וכנ"ל עיקר,
דהא אמרי' פ"ק דקידושין דאנן לא בקיאין בפסוקים ,וגם ארור הוי מה' דברים
שאין להם הכרע ולדידן הוי תחלת פסוק' .ולענין מ"ש המג"א עי' יבין שמועה
'כתב ברא"ש כלל תע"ג ביומא גבי ה' מקראות אין להם הכרע וז"ל פירוש
מתוך הכתב אין להם הכרע אבל מכי אתא עזרא ואפסקינהו יש להם הכרע'.
וכן וקם ,אי קאי אהעם נראה שיזנו אחרי אלהי נכר ,ואי קאי אהנך שכב
וגו' רמז לתחיית המתים] ,היינו אי קאי אוזנו אין קם מלשון קימה ממש אלא
כמו 'ועמד ואמר' שאין הכונה לעמידה ממש וכמ"ש תוס' בשבועות דף ל'
'ועמד שיש מעשה לאחריו כי התם ועמד ואמר לא משמע עמידה כמו עמדה
וקידשה ועמדה ונשאת' משא"כ אי קאי אהנך שוכב ודאי 'וקם' היינו קם ממש.
ובירושלמי מוסיף פסוק ששי שאין לו הכרע בני יעקב באו מן השדה
כשמעם או כשמעם ויתעצבו ,ולשם יש חילוק משמעות ,דאי כשמעם קאי
אבאו משמע שבאו בלא עת ,ואי כשמעם קאי אויתעצבו א"כ באו בעתם
ולאחר שבאו כשמעם אז ויתעצבו ,ביאור דבריהם שאמנם ל'שמעם' יש
משמעות אחת אבל הכ' בתחילת 'כשמעם' משמשת לשני לשונות או באו מן
השדה כי שמעו או כאשר שמעו ויתעצבו.
תד"ה רבי רבי יהודה אומר דברים ככתבן .תימה לר' יהודה למה לי לא
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תחנם לאסור מתנת חנם ותיפוק לי' מהכא] ,שנאמר 'מכור לנכרי' אבל לא
בחינם[ וי"ל דלא תחנם אצטריך ליתן בו לאו ,והאי דהכא נמי איצטריך
לעשה] ,היינו מכור ולא תתן ולאו הבא מכלל עשה עשה[ אי נמי איכא
למימר דהאי דהכא איצטריך לגלות על נתינה דגר שהיא מתנה ממש ולא
נתינה בדמים] ,שאם היה כתוב רק תתננה לגר הו"א בדמים וקמ"ל שמותרת
בהנאה אבל לא שיתננה לו בחינם לכן כתב מכור לנכרי דמזה מובן שלגר
במתנה גמורה[.
והא דאמרי' בפרק הדר דא"ל לההוא גוי טול גלוסקין מאילעא ,ואע"פ
שלא היה מכירו כדמשמע התם ,שאני התם שהיה מתלוה עמו בדרך,
בגמרא שם מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור והיה מהלך מעכו
לכזיב והיה רבי אילעאי מהלך אחריו מצא גלוסקין בדרך אמר לו אילעאי טול
גלוסקין מן הדרך מצא נכרי אחד אמר לו מבגאי טול גלוסקין הללו מאילעאי
ניטפל לו רבי אילעאי אמר לו מהיכן אתה אמר לו מעיירות של בורגנין ומה
שמך מבגאי שמני ,כלום הכירך רבן גמליאל מעולם אמר לו לאו ,ומשמע שגם
מה שפגע בו באקראי נחשב נתלוה עמם בדרך.
וא"ת ולמאן דשרי וכי לית ליה ההיא דהגוים ורועי בהמה דקה לא מעלין
ולא מורידין ,יש להבין ולמאן דאסר מי ניחא והרי לא אסר אלא לתת לו
בחינם אבל בשכר שרי ,והרי מסתבר שאין מעלין אותו מהבור גם בשכר ,ויש
לבאר שזה פשיטא שאם מוכר לו בדמים אינו מחייהו בזה ,שהרי בדמים אלו
יכול לקנות בכל מקום ,ועוד שכיון שעושה זאת לצורך עצמו לא נאסר עליו
כמו חיטי ושערי שמזבנינן להם ,ורק מנתינה בחינם קשיא שכיון שאין לגוי
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לשלם הרי יתכן שאם לא יתן לו ימות ,ותירצו שמיירי שלא ימות בלא"ה ,עי'
אבהא"ז פ"ט מזכו"מ.
תד"ה ורבי מאיר וא"ת וכי אם יש לו לאדם חפץ למכור יתננו לגר קודם
שימכרנו לגוי והלא אפי' לישראל אינו מצוה על כך ,וי"ל דדוקא נבילה
שאינו שוה אלא דבר מועט לישראל שלא היו גוים מצויים ביניהם ולגר
היא שוה הרבה כשאר בשר ,יש להבין שהרי מדובר שבא למוכרה לגוי
משמע שיש גוי לפניו ,והרי יותר מגוי אחד אינו צריך ,ויש לבאר שכיון שאין
מצויין ביניהם הרבה גוים ממילא אין לנבלה שוק ולא תימכר אלא בדמים
מועטין ,ועדיין יש להבין למה לא ימכרנה לגר בעצמו ,והרי כמה שהגר ישלם
זה מה שהוא יקבל ,ומאי חזית שירויח הגר דבר מועט ולא הוא ,אמנם יש
לבאר שמיירי בגר עני שאין לו כסף לקנות בשר אפילו בזול ]ומ"מ אינו בגדר
עני שצריך צדקה[ ,וקמ"ל שאע"פ שיש לו נכרי שמוכן ליתן מעט דמים יקדים
לתתה לגר שמרויח הרבה יותר ,מאשר מעט הדמים שיתן הגוי ,ועי' ברמב"ם
פ"ג מזכו"מ הי"א.
תד"ה להקדים וא"ת כיון דמסברא יש לנו להקדים נתינה דגר למכירה
דגוי למה נכתבה נתינה דגר כלל ,מכ"ש ממכירה דגוי ידעינן ליה ,היינו
אע"פ שקמ"ל שאין נבילה אסורה בהנאה ,מ"מ ממה שהתיר למוכרה לגוי
אע"פ שבזה יש לו הנאה מרובה שמקבל ממנו דמים כ"ש שמותר ליתנה לגוי
שאין לו בזה אלא טוה"נ.

לפני אידיהן

פרק ראשון

וי"ל דאי לא כתיב נתינה דגר הוה אמינא דאסור ליתן לו נבילות כדי
שיתן לב להתגייר לגמרי ,יל"ע וכי יש מצוה לגייר נכרים או גרי תושב,
ויתכן שכאן עושים פעולה הפוכה שמרחיקין אותו בידים מלהתגייר ,שהרי כך
הוא יושב על סיר הבשר ומקבל נבילות כל הזמן ,והו"א שלא לגרום לו מניעה
מלהתגייר ,ויתכן גם שיש ענין להרבות גרים ,אלא שצריך לדחותן פעם
ראשונה ושניה כדי שנדע שרצונם באמת להתגייר.
דף כ' ע"ב
ואפילו מלא עינים כמלאך המות ,יש להבין מה הכוונה בזה ,וגם מה עניינו
אצל מלאך המות ,ועי' תוספות חכמי אנגליה שכתב 'אפילו תאו לראותם וקשה
לכבוש יצרו כאלו הוא מלא עינים שאינו יכול לעצם כל עיניו בבת אחת'.
ועדיין יש להבין מה עניין זה למלאך המות ,ויתכן עפ"י מה שאמרו הוא יצה"ר
הוא שטן הוא מלאך המות ,וכשם שמלאך המות מלא עינים כך יצה"ר המסית
את האדם פוקח לו עינים לראות מכל צד.
תד"ה חסידים חסידים לא נאמר אלא ענוים .וא"ת הא כתיב נמי אז דברת
בחזון לחסידיך ולא כתיב לענויך ,וי"ל התם חסידים כתיב וכ"ש ענוים,
יש להבין הרי חזון זה היה לשמואל הנביא כמ"ש המצודות או לנתן הנביא
כמ"ש המלבי"ם או לשניהם על שני ענינים ,וניחא לשון 'חסידיך' ,ואם
השאלה למה לא אמר לענויך שהרי מהסתם הם היו גם ענוים א"כ מה
התשובה בזה שכ"ש ענוים ,הרי רק אתם דיבר נבואה זו ולא עם אחרים ולמה
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לא אמר אז דברת בחזון לענויך ,ואולי מפרשים שזה הקדמה כללית שהקב"ה
מדבר בחזון עם חסידיו וכ"ש עם ענוים ,ואח"כ אמר שכאן היתה הנבואה
שויתי עזר על גבור.
ת"ר מוכרין להן אילן על מנת לקוץ וקוצץ דברי ר' יהודה יש להבין מה
הכוונה במ"ש 'וקוצץ' ,ויש לבאר שהכוונה שעל הישראל להקפיד על קיום
התנאי ,ודלא כמו שמצינו בשבת דף י"ט גבי מפליג בספינה לפני שבת 'ופוסק
עמו על מנת לשבות ואינו שובת' ,שו"ר כעי"ז בספר מעדני ארץ סי' א' 'ונראה
דממה שאמרו ע"מ לקוץ וקוצץ משמע דלא סגי בזה שהישראל מתנה עם
העכו"ם שיקוץ אותם לאלתר ,אלא צריך המוכר גם לראות שיקיים העכו"ם
את התנאי ויקוץ אותם מיד לאחר המכירה'.
תד"ה ואי ואי אשמעינן הני תרתי דלא ידיע שבחייהו .והקשה הר"ר
אלחנן לישמעינן שחת דידיע שבחא וקמה דפסדא וכ"ש אילן ,ונ"ל דלא
זו אף זו קתני ,יש להבין אם כן למה הוצרכנו כלל לצריכותא ,ועי' נמו"י
'וצריכא לאשמועינן שחת וקמה ואילן ,דקמה מפסיד בשהייתו והוה אמינא
דאפילו ר' מאיר מודה לר' יהודה שמוכרה על מנת לקצור ,דודאי לא משהי לה
בקרקע ולא קא עבר על לא תתן להם חנייה בקרקע ,קמ"ל דאפילו קמה אסר
ר' מאיר ,ולא זו אף זו קתני לר' מאיר לא מיבעיא שחת דמשבח בשהייתו
בקרקע דאסר ר' מאיר אלא אף אילן דלא ידיע שבחיה והוה אמינא דלא משהי
ליה גוי אסר ר' מאיר ,ולא מיבעיא אילן דלא מפסיד בשהייתו דאסר ר' מאיר
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שמא ישהנו אלא אף קמה דמפסיד והוה אמינא לא ישהנו הגוי אסר ר' מאיר'.
ועי' לחם סתרים 'ואי אשמעינן הני תרתי וכו' עד דלא זו אף זו קתני ,דע בזה
שכאן הוא מחודש ,דהך ברייתא לדעתם אזלא בתרי לא זו אף זו ,בתחלה לדעת
ר"מ לא מיבעיא אילן דלא פסיד אלא אפילו קמה דפסדא אין מוכרין אלא
קצוצה ,והדר אזיל בלא זו אף זו לדעת רבי יהודה ,לא זו קמה דפסדא דודאי
סגי בעל מנת אלא אפילו שחת דמשבח סגי בע"מ ,זהו כפי הנוסחאות דגרסי
אילן קמה שחת ,אבל כפי נסחאות שמצאתי אילן שחת קמה ,הוי איפכא דאילן
שחת זו אף זו לר' יהודה ושחת וקמה זו אף זו לר"מ.
דף כ"א ע"א
משכירין להם בתים אבל לא שדות ,ומבואר שבבתים יש רק לא תחנם ולכן
לא גזרו ,משא"כ שדות שיש גם הפקעה ממעשר ,ויש להבין אמאי בבתים אין
הפקעה ממעשר ,והרי יכול לסתור את הבית ולזרוע במקומו ,ומשמע שכיון
שכעת אינו עומד לזריעה לא נחשב שמפקיעו מידי מעשר.
ובעיקר האיסור להפקיע ממעשר יל"ע אם הוא מדאו' או מדרבנן ,ומהו האיסור
בזה ,והרי גם כשהשדה ברשותו יכול שלא לזרעה כלל ומסתבר שלא יעבור
בזה איסור .עי' ראב"ד שהאיסור מדרבנן ,וכ"כ רשב"א.
ולמסקנת התוס' משמע משום שמפקיע את קדושת א"י שבשדה ,שמעתה גם
אם יזרע בה ישראל תהיה פטורה ממעשר ,ויתכן לפי"ז שזה איסור להפקיע
קדושת א"י] .ועי' חזו"א ]סי' ו'[ שגם אם יש קנין לנכרי אין הכונה שפקעה
קדושת אר"י מאותו מקום[.
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אמנם אם האיסור מצד הפקעת הקדושה שוב יש להבין אמאי בבתים אין את
זה ,והרי סו"ס הפקיע את הקדושה מאותו מקום ,ויתכן שהפקעת קדושת א"י
היא מצד חיוב תרו"מ והרי כעת אינו ראוי לזריעה ,ואם יסתור את הבית הרי
פקעה השכירות
והנה לעיל פליגי ר"מ ור"י במוכר אילן ע"מ לקוץ ,ויש להסתפק אם ישאיר
את האילן מה האיסור שיעבור ,אם מצד עצם האילן שנחשב מחובר ,ונחשב
שנתן לו חניה בקרקע] ,ומוכר ע"מ לקוץ שמותר היינו שיזכה בו רק אחר
קציצה[.
או שאין האיסור מצד גוף האילן אלא מצד זכות היניקה מהקרקע שנותן לו,
ויהיה מוכח שגם כשנותן לו זכות יניקה מקרקעו יש איסור לא תחנם אע"פ
שיניקה אינה אלא מהשטח העליון של הקרקע וכמ"ש חזו"א ,ועל זה יש
להקשות ממכירת קמה שמיירי באופן שאינה יונקת שהרי מבואר 'דאי משהי
לה פסיד' ואמאי אסור למוכרה.
או מצד שאם ישאיר את המחובר והישראל יתרצה א"כ נמצא שנותן לו זכות
השתמשות בקרקע להניח בה את אילנו ,ולפי"ז יהיה האיסור רק מצד שכירות
ורק בא"י או בסוריא אבל לא בחו"ל ]וכר"ן ,דלא כרשב"א[.
ועדיין יש לדון גם אם יחשב כשכירות עדיין יש לדמותו לשכירות בית ולא
לשכירות שדה ,שהרי מרשהו להשתמש בקרקע רק כ"ז שהאילן בה ,והרי כ"ז
שהאילן בה אינה ראויה לזריעה ]אמנם א"ל שלא פלוג ,וביותר שהרי הגזירה
שכירות משום מכירה ומכירה כה"ג מסתבר דחשיבא כמכירת שדה[.
ובמכירת עציץ נקוב יש לדון ,שאם איסור מכירת אילן הוא משום שחשיב כמו
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קרקע ,תהיה גם מכירת עציץ נקוב באיסור לא תחנם ,אבל אם איסורו משום
יניקת הקרקע בזה יש לדון שהרי אין לו קרקע מסוימת שיש לו בה זכות יניקה,
עי' מנח"ש שדן בזה ,ואם איסורו של אילן משום זכות ההשתמשות בקרקע
הרי במכירת עציץ נקוב אין לו זכות שימוש בשום קרקע.
והנה בגידולים בחממות המונחים ע"ג הקרקע אלא שיש בינם לקרקע הפסק
ניילון ]שיש מקילין למוכרן לגוי בשמיטה[ ,אם נדונו כעציץ שאינו נקוב יש
לדון שיהא אסור למוכרן מצד דין מחובר שיש עליו אע"פ שאינו יונק דומיא
דבית המונח ע"ג קרקע ,אבל אם האיסור רק מצד היניקה יש לומר שמותר
שהרי אינו יונק ,אמנם אם הטעם שבטל העציץ לקרקע וכזורע על גג של בית,
א"כ גם הקרקע שעל הניילון תחשב כקרקע אר"י] ,אא"כ תהיה מונחת ע"ג
שולחנות המיטלטלים[.
ואם האיסור מצד זכות ההשתמשות שיש לו במקום שהאילן עומד בו וה"ה
במקום של העציץ הרי יש לו זכות שימוש בקרקע שעומד עליה ולא גרע
משכירות שאסורה באר"י.
דמפקע לה ממעשר ,כתב רב"י דלמ"ד יש קנין מפקיעה ממעשר שהרי אפי'
אם ימכור הגוי לישראל את התבואה פטור מלעשר ,וגם אם אין קנין וישראל
הקונה מהגוי את תבואת השדה חייב לעשר מ"מ מפקע לה ממעשר שהרי הגוי
עצמו לא יעשר ,ולכאורה תיקשי קו' תוס' אמאי קאמר לר' יוסי גזרו שכירות
אטו מכירה ,הרי בשכירות עצמה יש איסור שמפקיע ממעשר.
ואם מה שמפקע לה ממעשר אינו איסור דאו' ,א"ל שזה רק סיבה לגזור
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שכירות אטו מכירה כיון שחוץ ממה שיכול לבא לידי מכירה יש גם ביטול
מעשר במכירה זו ,ואע"פ שאי"ז סיבה בפנ"ע ]שהרי יכול גם לא לזרוע[ ,מ"מ
זה סיבה לגזור שכירות משום מכירה.
תד"ה הא ויש מפרשים דאתיא אפי' למ"ד אין קנין לגוי בא"י להפקיע
מיד מעשר בסוף השולח ,דמ"מ חשובה הפקעה מה שהיא עתה ביד גוי
והוא זורעה ,שאינו מפריש ממנה מעשר נמצא שאין מקיימין בזה השדה
מצוה התלויה בה.
ויש להסתפק אם כונתם שההפקעה בזה שזורע ואינו מפריש ,שאז למרות שיש
תבואה החייבת במעשר אינו מפריש ויש הפקעה ,אבל אם לא היה זורע אין
כאן הפקעה ,או שאפי' לא יזרע סו"ס יש הפקעה שאין כאן מעשר.
ולפי הצד הראשון יש לדון שלכאורה גם כשהנכרי זורע אין כלל חיוב כיון
שאין מירוח ישראל] ,וממילא לא הוי הפקעה דומיא דמזוזה ,אמנם אם מירוח
גוי הוא דין פטור ולא רק שאינו חייב שוב נמצא שע"י הגוי נפקע חיוב שכבר
ישנו[.
אבל בית אין כאן הפקעה מפני שאין הבית עצמו חייב כיון שאין ישראל
דר בתוכו ,יש להבין הרי גם השדה אינה חייבת אלא בעל השדה הוא החייב
וכאן הוא גוי ,ואם הכוונה שהתבואה חייבת אע"פ שהיא של גוי וכיון שאינו
מעשרה הרי בטלה המצוה ,הרי גם מירוח גוי פוטר וא"כ אין כלל חיוב ,ואולי
בתבואה רצון התורה שיופרשו מעשרות מהשדה ,משא"כ בבית רצון התורה
שישראל הדר בבית ישים מזוזה בפתחו.

לפני אידיהן

פרק ראשון

ולא נהירא דא"כ מאי קאמר בסמוך לרבי יוסי שדה דאית ביה תרתי גזרו
רבנן שכירות אטו מכירה ,הלא בשכירות גופא איכא תרתי ,דבשכירות
גופיה איכא הפקעה ממעשר שלא יעשר הגוי מאותה תבואה ,עי' ספר
משנה כסף שהקשה 'מאי קאמרי התוס' ז"ל הלא בשכירות גופא איכא תרתי
דבשכירות לגופיה איכא הפקעה דאיך איכא תרתי בשכירות הלא לא תחונם
לדעת ר' יוסי אינו כי אם במכירה' ,ולשון תוס' שאנץ 'דא"כ מה צריך למימר
לקמן לר' יוסי שדה דאית בה תרתי גזרינן פי' שכירות אטו מכירה הא
בשכירות גופה איכא הפקעה'
דבשכירות גופיה איכא הפקעה ממעשר שלא יעשר הגוי מאותה תבואה,
ולכאורה א"ל שאה"נ אבל זה אינו איסור תורה ,ולכן בפנ"ע אינו סיבה לחייב
אלא רק בצירוף גזירה משום לא תחנם ,עוד יש לדון שרק הפקעה לעולם גזרו
ולא הפקעה לזמן.
לכך נראה לפרש דאתיא כמ"ד יש קנין ,וכשמוכרה לגוי הוא מפקיעה
ממש ממעשר שאפילו יזרע ישראל לא יתחייב במעשר ,אבל בית ודאי
אינו מפקיע מן המזוזה דאפי' לא ימכרנו לגוי אלא שלא ידור בו ישראל
אין כאן חיוב מזוזה מן התורה ,ואפילו אם שכרה ישראל אחר ודר
בתוכה ,והיינו שחיוב מזוזה דאו' הוא רק כאשר הבית שלו והוא גם דר בו.
]ויש להסתפק אם המחייב זה הבית והדירה זה תנאי או ההיפך או שזה שני
חלקי החיוב[ ,ולכן אין במכירתו לגוי הפקעה מחיוב כיון שגם אם לא ימכרנו
אין חיוב בזמן שאינו גר בו ,אף אם היה ישראל אחר גר בו.
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אבל בית ודאי אינו מפקיע מן המזוזה דאפי' לא ימכרנו לגוי אלא שלא
ידור בו ישראל אין כאן חיוב מזוזה מן התורה ,ואפילו אם שכרה ישראל
אחר ודר בתוכה .יש להבין למה הוצרכו לכך ,והרי אדרבא אם החיוב הוא על
הגברא וישראל השוכר חייב מהתורה יותר ניחא ,שהרי במה שמכר לגוי לא
הפקיע כלום ,שעדיין אם ישכור ישראל מהגוי חייב הוא במזוזה ,ויש לבאר
שמ"ש ואפי' אם שכרה ישראל אחר ודר בה אין כוונתם לאפוקי שאין השוכר
חייב מהתורה ,אלא לאפוקי שאין בעל הבית חייב במזוזה מהתורה גם כאשר
היא משמשת לדירת ישראל ,שאם היה הדין שכשמשכירה לישראל חייב
הבעלים ,אז היה מקום לומר שבמה שמשכירה לגוי ולא לישראל גורם לה
הפקעה ,וע"ז אמרו שבלא"ה כיון שהוא אינו דר בה שוב לעולם אין בה חיוב
מזוזה מהתורה ,ועי' תוס' רבינו אלחנן.
תד"ה כיבוש פ"ה שלא היה שם אורים ותומים וששים רבוא ,ויותר נראה
כמו שפירש הר"ר יצחק מהרפוט דכל מה שכבש יחיד כגון יאיר בן
מנשה אינו א"י ,יש להבין מה באו לומר בזה ,אם דוקא יחיד ולא מלך כדוד,
הרי מבואר שגם במה שכבש דוד היה דין כיבוש יחיד ,עוד יש להבין שהרי
פשטות הפסוקים שהיה לחוות יאיר שכבש יאיר בן מנשה דין אר"י כמו לשאר
ארץ סיחון ועוג ,גם יש להבין שלא כתבו מה הוקשה להם על רש"י ,ולשון
תוס' שאנ"ץ 'כל שמכבשין מא"י אפי' יחיד כגון יאיר בן מנשה וכמה בספר
שופטים שכבשו ולא היו כל ישראל עמהן לא חשיב כבוש יחיד ,אבל מה
שמכבשין מחו"ל אפי' היו שם כל ישראל כבוש יחיד מיקרי לפי שאין רשות
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לכבוש חו"ל עד שתהא א"י כבושה לפניהם' ,הרי אדרבא הוכיח מיאיר
דכיבוש יחיד לא הוי כיבוש יחיד וכ"כ הריטב"א.
ולפי"ז היה נראה לגרוס בתוס' 'דכל מה שכבש יחיד ]בא"י[ כגון יאיר בן
מנשה אינו כ"י] ,כלומר אינו כיבוש יחיד[ ,ומ"ש 'אבל קשיא' הוא קושיא על
רש"י שתולה בס' ריבוא דממ"נ אם הוא אר"י אפי' בלא ס"ר אינו כיבוש יחיד
וכו' ,ולכן כתבו שנראה כר"י מהרפוט שבארץ ישראל אפילו יחיד ממש כיאיר
בן מנשה לא חשיב כיבוש יחיד ,אבל בחו"ל כ"ז שלא כבשו את כל אר"י הוי
כיבוש יחיד] ,ונגרוס כך בתוס' 'פ"ה שלא היה שם אורים ותומים וששים
רבוא ,אבל קשיא דאי מא"י הוא אין זה קרוי כיבוש יחיד ואם מחו"ל הוא אפי'
היו שם ששים רבוא קרוי כיבוש יחיד ,ויותר נראה כמו שפירש הר"ר יצחק
מהרפוט דכל מה שכבש יחיד בארץ ישראל כגון יאיר בן מנשה אינו כיבוש
יחיד ,וכל שאין לו רשות לכבש נקרא חו"ל ,דכל זמן שלא כבש כל א"י לא
היה לו רשות לכבוש חוצה לארץ'[.
אבל קשיא דאי מא"י הוא אין זה קרוי כיבוש יחיד ואם מחו"ל הוא אפי'
היו שם ששים רבוא קרוי כיבוש יחיד ,היינו שלא מסתבר להם שארץ
ישראל שנכבשה ע"י יחיד לא תקדש ,ואם היא חו"ל איך תתקדש ע"י רבים,
ויש להבין וכי לא ס"ל 'כל המקום אשר תדרוך וכו' ,ומסתבר שכוונתם למה
שכובש מחו"ל לפני שכבש את כל א"י.
תד"ה אלפני אלפני דלפני לא מפקדינן .האי סימנא בעלמא הוא ]שהרי אין
כאן שאלה של לפני עור ממש[ ,כלומר לכולי האי לא חיישינן ,א"נ כיון

עבודה זרה

דאיסור שכונה שלא יבא היזק לישראל קרי ליה מכשול לפני עור ,דמה לי
אם חופר בור לפני ישראל או מניח לו גוי בדרכו ,ואולי כוונתם שמכשיל את
הגוי במה שמזמן לו הזדמנות להזיק את הישראל.
תד"ה אף מיהו נראה לר"י דהירושלמי שהביא רבינו חיים ראיה גמורה
היא ,ומן התוספתא לא קשיא מידי ,דכאן וכאן קאי אא"י וסוריא ,יש
להבין איך קאי אאר"י וסוריא והרי מבואר במשנה שאין משכירין כלל בתים
ושדות בארץ ישראל ומשמע גם אם לא יכניס בו ע"ז גזירה משום מכירה,
והנה ז"ל התוספתא ,אין משכירין להם בתים שדות וכרמים ואין נותנין
להם עיריסיות וקבלנות בהמה אחד הגוי ואחד הכותי ,במה דברים
אמורים בארץ ישראל ,ובסוריא משכירין בתים אבל לא שדות ,כאן וכאן
לא ישכיר אדם שדהו לגוי דברי ר' מאיר ,ר' יוסי אומ' אף בארץ ישראל
משכירין בתים ומשכירין שדות בחוצה לארץ מוכרין אילו ואילו ,כאן
וכאן לא ישכיר ישראל את ביתו לגוי מפני שבידוע שמכניס לתוכה
עבודה זרה ,אבל משכירין להן אוריאות אוצרות ופונדקאות אף על פי
שבידוע שמכניס לתוכו עבודה זרה ,ועי' ב"ח שהוסיף דברים אלו בתוס'.
ואם קאי אדברי רבי יוסי ניחא שאע"פ שהתיר רבי יוסי להשכיר להם בתים
באר"י וסוריא מ"מ לא לבית דירה התיר אלא לאוצרות וכדומה.
ואף ת"ק דמתני' נמי סבר הכי דאסור בתרוייהו מכירת בתים ,יש להבין
מה כוונתם בזה האם שגם לת"ק מותר להשכיר להם לאוצרות גם באר"י,
לכאורה לא משמע כן וגם למה הקדימו מה שאוסר מכירת בתים ,ועי' תוס'
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רבינו אלחנן.
באיסור מכירת מחובר לנכרי
אין מוכרין להם במחובר לקרקע ,יל"ע מדין מה נאסרה מכירת מחובר
לקרקע ,האם משום שיש על המחובר דין קרקע ,ולפי"ז בכל מקום שאסור
למכור קרקע אסור למכור גם אילן המחובר לקרקע ,ולכאורה יהיה עליו דין
שדה ולא דין בית שהרי גם מפקיעו ממעשר אם הוא אילן שחייב במעשר וכן
משאר מתנות עניים.
והנה בחידושי הרמב"ן הקשה שמסתימת המשנה משמע שבכל מקום אין
מוכרין להם במחובר לקרקע ,ומבואר בגמרא שהאיסור משום חניה בקרקע,
והרי לרבי יוסי מותר למכור להם שדות ובתים בחו"ל ,ותירץ שסיפא אתי
לפירושא לרישא כיצד אין מוכרין להם ]לר"מ כו"כ ולרבי יוסי כו"כ[ ,עוד
תירץ הרמב"ן שגם לרבי יוסי אסור למכור להם בחו"ל אילן מחובר משום
גזירה דא"י כיון שאפשר לקוצו ,ודוקא שדות ובתים לר' יוסי כיון דלא אפשר
שרי לזבוני להו ,דלא גזרינן אטו ארץ ישראל.
הרי מבואר ברמב"ן שאיסור מכירת אילן הוא משום חניה בקרקע ,וכ"כ
בחדושי הרשב"א 'ובמחובר לקרקע משום חניית קרקע נגעו בה'.
ויש להסתפק במה נחשב שנותן לו חניה בקרקע אם מצד שיש לו זכות בקרקע
לענין יניקה ,או במה שעצם האילן דהוי מחובר חשיב חניה בקרקע ,או
שלעולם אין האיסור מצד האילן ,שאע"פ שיש לו דין מחובר ודין גידולי אר"י
אבל דין קרקע ארץ ישראל אין לו וחניה בקרקע אין כאן] ,אמנם מי שידור

עבודה זרה

ע"ג האילן כדר באר"י שהרי אויר אר"י כאר"י[ ,אלא האיסור משום שיש לו
זכות בקרקע להניח שם את אילנו שבזה נותן לו חניה בקרקע.
ואם מוכר לו עציץ נקוב יש לדון שאמנם אם האיסור מצד זכות היניקה הרי
לעציץ נקוב יש יניקה ,ואם מצד שיש על האילן דין קרקע אף על העציץ נקוב
יש דין קרקע] ,כשמונח ע"ג קרקע ,ולענין מונח ע"ג יתידות עיין חדושי הגר"ח
סי' י"ג בדעת הרמב"ם שגם אם יונק מהקרקע אינו נחשב מחובר לקרקע[ ,וכן
אם האיסור מצד שיש לו זכות בקרקע של האילן אף כאן אם יש לו רשות
להניח העציץ בקרקע הרי יש לו חניה בקרקע לכל זמן שהרשהו או לכל זמן
שהזרעים קיימים ,אמנם אם אינו נותן לו רשות להניח העציץ אצלו הר"ז
כמוכר אילן ע"מ לקוץ ,ועיין מנח"ש שנוקט שמותר למכור עציץ נקוב כיון
שכל האיסור מצד הזכות בקרקע שהאילן נמצא בה וזה אין לו בעציץ ,עי"ש
גם לענין אם בעציץ נקוב נחשב גם העפר כמחובר או רק הזרעים.
ובמוכר לו עציץ שאינו נקוב לזמן ויש לו זכות להשהותו בקרקע לאותו זמן,
שאמנם יניקה אין כאן ודין מחובר אין עליו אבל זכות השתמשות בקרקע יש
כאן והוי כשכירות או שאלה.
ובמוכר לו מחובר לקרקע שאינו יונק ]כמו בית[ ,וגם אין קנוי לו חלק בקרקע
שתחתיו ]כגון שמוכר לו רק את העליה[ ,אם האיסור מצד דין קרקע שיש על
האילן הרי גם לעליה יש דין קרקע ]למ"ד תלוש ולבסוף חיברו כמחובר[ ,אבל
אם מצד יניקה הרי בבית אי"ז שייך ,ואם מצד חניה בקרקע יש לדון שאע"פ
שרק העליה שלו מ"מ עי"ז גם הקרקע משועבדת לו במידה מסוימת ]כמ"ש
בית לעליה משתעבד[.
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והנה ממ"ש הראשונים שבמכירת אילן יש משום לא תחנם לכאורה מוכח
שמכירה לזמן ג"כ אסורה מדאו' מצד לא תחנם ,שהרי האילן לא יתקיים
לעולם ,אמנם יתכן שאי"ז נחשב מכירה לזמן שהרי האילן מכור לו עולמית
ולא שייר בקניינו ,משא"כ במכירה לזמן ששייר בבעלות.
אלא שא"כ יקשה איך מועילה מכירת אילן ע"מ לקוץ ,והרי אין האיסור מצד
הקרקע אלא מצד האילן והוא הרי נמכר עולמית אלא שעשה עמו תנאי
שיקוצנו ,אמנם יש לדון שמכירת אילן ע"מ לקוץ אין הכונה שמוכר מכירה
גמורה ויש תנאי מילתא אחריתי שיקוץ] ,ואז יש לדון אם צריך תנאי כפול עיין
מנח"ש עפ"י קצוה"ח בסי' רמ"א שחייב לקיים גם בלא כפל[ ,אלא הכוונה
שמוכרו רק לענין קציצתו שיהיו העצים שלו וכמוכר דקל לפירותיו ,וזה לא
נחשב מכירת מחובר שהרי אינו שלו אלא לענין העצים ,ועיין ב"מ דף ק' גבי
מוכר זיתיו לעצים שאם התנה שיקוץ לאלתר אין הזיתים הצומחים בינתיים
שלו] ,אמנם דעת הרשב"א שם שגם אם התנה עמו שיקוץ לאלתר יחלוקו,
ועיין חי' רמ"ש שם[.
ובחזו"א ]יו"ד סי' ס"ה סק"ד ושביעית סי' כ"ד[ פירש שהנדון לא מצד
שהאילן עצמו נחשב מחובר וגם לא מצד הזכות להשתמש בקרקע ,אלא מצד
זכות יניקה שיש לו בקרקע ,ואע"פ שזה מכור לו רק לזמן אסור משום לא
תחנם ,ומוכיח מכאן שמכירה לזמן אסורה מדאוריתא] ,עי"ש סי' ס"ד סק"ז
החילוק בין מכירה לזמן לבין שכירות[ ,ועיין גם מנ"ח בסי' תכ"ו שדן בזה.
]ולכאורה קמה העומדת ליקצר אין לו צורך ביניקה ואדרבא הקמה נפסדת
במה שנשארת בקרקע כמבואר בגמרא[.
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וממילא גם מה שתקנו היתר מכירה בשביעית שימכור את האילנות לגוי ע"מ
לקוץ ,ושיהיה מכור רק השטח העליון של הקרקע אינו מועיל.
וכן מוכח שמכירה לזמן נחשבת מכירה ממה שפוטרת ממעשר ,ולכן נחשב
שיש בהשכרת שדות תרתי ]אם שכירות קניא[ ,וכן מוכח שגם במכירת שטח
העליון יש לא תחנם ,שהרי כאן לא מכר לו אלא את היניקה שהיא משטח
העליון.
ועיין אבי עזרי פ"ג משמיטה ויובל שהוכיח מהגמ' דלעיל דף ט"ו שדנה אם
שכירות קניא אמאי לא מוכח מהכא דמחלק בין שכירות למכירה ,אע"כ שגם
אם שכירות קניא אין לאו דאו' בהשכרה לגוי ,שכיון שאינו שלו לעולם אין
כאן משום נתינת חניה בקרקע ודלא כחזו"א ,עיין גם לח"ס שכתב כעי"ז ,ועיין
מש"נ שם שיתכן דקניא אין פי' שזה שלו לזמן אלא לעולם יש לו רק רשות
להשתמש וזה מחשיב אותו בעלים במקצת אבל גם המשכיר נחשב בעלים,
משא"כ מכירה לזמן ששייך רק לקונה לאותו זמן ,ועדיין יש לדון למה במוכר
אילן יחשב בעלים על הקרקע לאותו זמן ,וביותר כאשר רק זכות יניקה שלו.
ואם נאמר שמכירה לזמן אסורה יש להקשות א"כ איך מועיל למכור לו אילן
ע"מ לקוץ הרי עד שיקוץ הוא שלו נמצא יש לו קנין לזמן ,ועיין במסכת כותים
לגרח"ק סי' ו' שהוכיח מזה שאין האיסור מצד מכירת האילן הנחשב לקרקע,
דבמכירת מחובר אינו עובר על נתינת חניה בקרקע ,וכל האיסור מצד שעי"ז
יש לו זכות במקום האילן ,וכשמוכר לו ע"מ לקוץ אין לו כלל זכות במקום
האילן] ,אמנם לחזו"א הנ"ל אין הטעם משום כך אלא משום שע"מ לקוץ אין
לו כלל זכות יניקה[.
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ובמה דס"ל לרבי מאיר דאין מוכרין להם אילן על מנת לקוץ כתב הרשב"א
דחיישינן שמא ישהה ויתרצה בעל הקרקע שיהיו שלו לגמרי ושוב הוי כמכירת
מחובר ,וא"כ מחלוקת ר"מ ורבי יוסי אם גזרו במכירת מחובר ,ולא ביסוד
השאלה מהו האיסור ,ועיין מעדני ארץ שהאריך בזה.
ולשון הרשב"א 'דלא תימא דמחובר לקרקע אינו אסור אלא למכור לו אילן
לפירותיו עד שייבש האילן ,דסתם לוקח אילן מחובר לקרקע להעמידו לפירות
הוא לוקחו ,והילכך הוא אסור דחניית קרקע הוא זה לימי העץ ,אבל מחובר על
מנת לקוץ יהא מותר כר' יהודה דהעומד לקוץ כנקצץ דמי וחניית קרקע אין
כאן ,קמ"ל אבל מוכר הוא משיקוץ דוקא ,אבל על מנת לקוץ לא דילמא משהי
ליה ולא קייץ'
והיינו שמה שאין איסור לא תחנם לרבי יוסי הוא מכיון שעומד ליקצץ כמו
שנקצץ ,ואע"פ שיתכן שלשאר דיני התורה יש עליו דין מחובר אבל לענין לא
תחנם אמרינן שאע"פ שכעת הוא מחובר אין איסור מכירת מחובר ,כיון שחייב
לקוץ אותו מיד ע"פ התנאי לא חשיב נתינת חניה שהרי אין לו זכות כלל בחניה
וחייב מיד לקוץ אותו ,אבל כשלא מתנה עמו ויכול להשהותו עובר בלא תחנם,
או מצד שחניה לזמן אסורה או משום שהאילן מכור לו לעולם.
ולכאורה יש להוכיח מזה שמכירה לזמן אסורה ,שהרי כמו שמתחשבים במה
שעומד לקוץ עפ"י תנאו מיד ,למה לא נתחשב במה שמצ"ע עומד ליבש ,וע"כ
מכירה לזמן נמי אסורה ורק כשמתנה לקוץ מיד אף לזמן לא נחשב ,וביותר
למה לא מתיר רבי יוסי גם ע"מ לקוץ בעוד שנה ,אע"כ שמכירה לזמן אסורה
וכחזו"א ,אמנם יתכן משום שבזה גם רבי יוסי מודה דחיישינן שמא לא יקוץ.
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והנה אם נאמר שהאיסור במכירת אילן משום זכות השימוש במקומו שזה
נחשב חניה בקרקע ,יש להסתפק אם הזכות הזאת נחשבת כשכירות או כמכירה
לזמן ,וממ"ש הרמב"ן שאסור אף בחו"ל ע"כ שנחשבת כמכירה לזמן ,ויש
להבין במה שונה משכירות ,ועי' חזו"א סי' ס"ה סק"ז 'כ' הרא"ש ע"ז פ"ק סי'
כ"ב דלכך מותר להשכיר בית דירה בזה"ז משום דנכרי קונה בדיניהם שכירות
אלימא כמכר לזמן ,וצ"ע כיון דלענין שבת ותרומה אף מכר לזמן לא מהני
וכמש"כ לעיל סי' כ"א סק"ד מנ"ל דלענין ל"ת תועבה סגי במכירה לזמן ,ועוד
קשה דהחילוק בין מכר לזמן לשכירות הוא ענין דק עיקרו בדיני התורה ולא
שייך על זה דיניהם ,ונראה דבשביל זה הוסיף הרא"ש דבדיניהם אף בנפל ביתו
של משכיר אינו יכול להוציאו וזה נפקותא למעשה המורה שהוא מכירה לזמן,
אבל צ"ע דגם בשכירות כל שקבע זמן אינו יכול להוציאו וכמש"כ רבנו פ'
השואל סי' כ"ה ומ"מ שכירות לא קניא ,וגם בסתם דאמרינן שאם נפל ביתו
של משכיר א"צ להודיעו אינו משום רפיון דשכירות אלא סתמא הוי על תנאים
אלו'.
***
דף כ"א ע"ב
אריסא אריסותיה קעביד ,מבואר שיש חילוק בין פועל לאריס שאע"פ
שפועל אסור ]שהרי בזה חושדים אותו במרחץ שהנכרי פועל שלו[ מ"מ אריס
מותר.
וסברת ההיתר באריס היה א"ל כיון שאין לישראל ריוח ממה שעובד בשבת
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שהרי יכול לעשות ביום ראשון את עבודת השבת.
אמנם לא מצינו לכאורה חילוק בזה ,ובאריס מותר גם אם יש תועלת בעבודה
כל השנה ואם יעבוד גם בשבתות יהיה יותר תבואה ,וכן מוכח לכאורה מהא
דמרחץ הוי שרי אי הוי עבדי אריסותא למרחץ ,אע"פ שודאי מרויח יותר
כשעובד במרחץ גם בשבת.
וכן מבואר בתוס' ד"ה אריסא דבאריסות שדה חלק הישראל משביח במלאכה,
מבואר שיש תוספת השבחה במה שעובד גם בשבת ]שאל"כ הוי כקבלן דבית
ומאי ק"ו איכא[ ,וכן משמע בתוס' ]לק' ד"ה לא[ שחלק הישראל משביח
בעבודת השבת ומ"מ שרי.
ומ"ש משנ"ב רמ"ג ס"ק י' שבאריס מה שעובד בשבת אין הבעלים מרויח,
מסתבר שכונתו שאפי' בכה"ג אסור בקבלן ,אבל אה"נ שבאריסות שרי אפי'
מרויח מעבודת השבת ולכן שרי גם ברחיים ותנור.
אלא החילוק בין פועל לאריס שכיון שלאריס יש חלק בשדה הרי הוא עובד
לתועלת עצמו ,ואע"פ שגם הישראל מרויח מזה מ"מ כיון שלא אמר לו
במפורש אין בזה איסור ,וכמו גוי שהדליק נר לצרכו שמותר לישראל ליהנות
ממנו וכמבואר בסי' רע"ו ,משא"כ פועל שעושה לצורך הישראל שהרי שכור
הוא לעבודת בעה"ב ,וגם אם לא יעבוד בשבת יקבל שכרו נמצא עבודתו
בשביל בעה"ב.
והנה עד כאן דברנו באריס שיש לו חלק בפירות וניכר שעובד בשביל עצמו,
ותד"ה אריסא כתבו בשם ר"ת שדין קבלן בית כדין אריס ,וגם תוס' שחולקים
עליו בקבלן בית הוא רק משום מראית העין אבל מעיקר הדין מסכימים אתו
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בזה ,ולכן מותר למסור כלים לכובס בע"ש אע"פ שיעשה אותם בשבת אם לא
אמר לו מפורש.
ור"ת הוכיח דין קבלן מאריס בק"ו שהרי אם אריס מותר אע"פ שהישראל
מרויח מעבודתו בשבת כיון שעושה בשביל עצמו ,ק"ו לקבלן שבמה שעושה
בשבת ולא בראשון אין ריוח לישראל אלא רק לגוי ק"ו שיהא מותר.
ומה שקבלן נחשב שעושה בשביל עצמו אע"פ שמקבל כסף ,ולא הוי כפועל
שנחשב שעושה בשביל בעה"ב ,א"ל שפועל משעבד עצמו לעבוד תמורת
כסף ,וכעת שעובד עובד עבור בעה"ב שהרי אפי' אם לא יעבוד יקבל כסף,
משא"כ קבלן שאינו משתעבד כלל אלא אם יעשה יקבל לא יעשה לא יקבל
נמצא עובד בשביל עצמו.
ויש לדון לפי"ז אם יקח פועל לפי שעות אבל לא שעות מסוימות אלא ישכור
אותו לכו"כ שעות בכו"כ מעות ויכול הפועל לעשות עבודתו באיזה שעות
שירצה ,שיהא מותר גם אם יעבוד בשבת ,שהרי אין לישראל שום ריוח במה
שעשה בשבת ,ובזה יתכן שגם הראב"ד יודה.
והנה דברי תוס' הם בקבלן שעושה בשבת ואין ריוח לישראל במה שעושה
בשבת ,שזה נלמד בק"ו מאריסות ,ויש להסתפק מה דינו של קבלן שהישראל
מרויח בעשייתו בשבת ,וכגון שיאמר לו לקטוף פירות ועל כל ארגז פירות
ישלם לו כו"כ ,ואין לו הכרח כלל לעבוד אלא אם יעבוד יקבל לא יעבוד לא
יקבל ,שבזה מרויח הישראל ממה שקוטף בשבת אבל הנכרי עושה בשביל
הריוח של עצמו ,שזה אמנם א"א ללמוד בק"ו מאריסות ,אבל עדיין לכאורה
אין לחלק שהרי גם באריסות הישראל מרויח ומ"מ שרי.
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ואם כן הדין יל"ע במקום שיאמר לו לקטוף פירות ועל כל שעת עבודה יתן לו
כו"כ אבל לא אומר לו מתי לעבוד וכמה לעבוד ,שזה ג"כ יהא מותר שהרי
עובד לצורך עצמו ומה לי קבלנות של ארגזים או של שעות ,סו"ס אינו
משועבד ואם לא יעבוד לא יקבל מעות] .ויל"ע לפי"ז אם יקח פועל גוי ויאמר
לו שעל כל הדלקת נר יקבל פרוטה בין בשבת ובין בחול ,יהיה מותר לגוי
להדליק אף בשבת שהרי עושה על דעת מה שמרויח ,אמנם יתכן שכיון שאין
דרך לעשות כן אסור שנראה כפועל[.
ועי' נוב"י תניינא סי' ל"ח שהחילוק בין קבלן לפועל שבפועל אין הגוי מרויח
כלל כיון שהיהודי ישלם גם אם לא יהיה לו עבודה ,ולפי"ז במקום שמשלם לו
רק על שעות עבודה כיון שהנכרי מרויח יהיה מותר ,אע"פ שגם הישראל
מרויח.
וכל דברינו כשלא אומר לו לעבוד בשבת אבל אם ימסור כלים לכובס בע"ש
ויאמר לו שיעשה בשבת ,או אפי' יאמר לו שאם לא יעשה בשבת שוב אין לו
תועלת בעשייתו ,שזה נחשב כמו שאמר לו לעשות בשבת ,שזה אסור אף
כשהגוי עושה לצורך עצמו ,כיון שעושה במפורש עפ"י ציויו של הישראל,
]וכמו אם יאמר לגוי להדליק נר בשבת לצורך שניהם[ .ויתכן שאי"ז ממש
כעושה עפ"י ציוויו אלא נראה כך ,עי' משנ"ב סי' רמ"ז סק"י ורנ"ב ס"ק ט"ז,
]ואם נתן לו כלים בע"ש ולא אמר לו שיעשה אז אבל יש לישראל תועלת במה
שנעשו דוקא בשבת כי באמת צריך אותם מיד במוצאי שבת ,ג"כ לכאורה יהיה
מותר כיון שלא אמר לו והנכרי אדעתא דנפשיה עביד[.
אמנם עדיין יש לדון בכל מ"ש ולומר שההיתר של אריסות הוא מצד שהגוי
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עובד לעצמו במישרין ,ומה שהיהודי מרויח ג"כ אינו נחשב שעשה בשבילו,
כמו שמדליק נר עבורו והישראל נהנה מזה ,וכן קבלנות בית מה שהתיר ר"ת
שאמנם עושה בשביל היהודי אבל אע"פ שהעשיה היא ליהודי מ"מ העשיה
בשבת אינה ליהודי ,נמצא אין היהודי נהנה ממלאכת שבת ,כי מצידו יכול
לעשות גם אחר השבת .אבל כאשר כל העשיה לצורך היהודי ויש ליהודי ריוח
ממה שנעשתה בשבת ,אע"פ שגם לגוי יש ריוח צדדי מזה יהיה אסור ,ואם יקח
אותו כקבלן לפנות זבל ויאמר לו שעל כל עגלה של זבל יקבל דינר ,יהיה אסור
לפי"ז כיון שהמלאכה כולה עבור ישראל ,אם יש לישראל ריוח במה שנעשית
בשבת ,וה"ה לכיבוס בגד אם צריך שיעשהו דוקא בשבת ויש לו ריוח מזה
יהיה אסור לפי"ז גם אם לא אמר לו במפורש.
]ולכאורה זה כונת הר"מ לחלק בין אריס לקבלן ,אמנם א"כ יש להבין איך
מותר למסור עורות לעבדן וע"כ שכונת הר"מ רק מצד מראית העין[.
וגם לפי"ז אם הגוי עושה רק בשביל היהודי ואינו מרויח כלל ,אע"פ שגם
היהודי אינו מרויח ממה שעושה בשבת אסור כמבואר ברנ"ב שרק בקצץ שרי,
]והביאור בזה א"ל שאם לא קצץ ועושה לו טובה ,יש לישראל ריוח ממה
שעשה היום שהרי יתכן שמחר לא ירצה לעשות לו טובה[ ,ודעת הנוב"י הנ"ל
דשרי כה"ג ,ויש לברר אם הדבר מוסכם.
והנה ברמב"ם פ"ו הי"ב 'כגון ששכר הגוי לשנה או לשתיים שיכתוב לו או
שיארוג לו ,הר"ז כותב ואורג בשבת ומותר כאילו קצץ עמו שיכתוב לו ספר או
שיארוג לו בגד ,שהוא עושה בכל עת שירצה'.
מבואר שאע"פ שהגוי הוא פועל ואין לגוי ריוח במה שעושה בשבת מ"מ
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מותר ,ולכאורה משום שגם ליהודי אין ריוח מזה כיון שאם לא יעשה היום
יעשה מחר ,וכ"כ הנוב"י ,וא"כ החילוק בין פועל לקבלן הוא שבפועל מרויח
הישראל מעבודתו ]שהרי בלא"ה צריך לשלם לו[ והפועל אינו מרויח ]שהרי
בלא"ה יקבל שכר[ ,ובקבלן הקבלן מרויח מעבודתו ]ויתכן שמותר גם אם
הישראל מרויח וכדלעיל[ ,ולכן בפועל שאין הישראל מרויח כנדון הרמב"ם,
מותר.
וא"כ נמצא בידינו ארבעה חילוקי דינים ,קבלן שהישראל מרויח ,קבלן שאינו
מרויח ,פועל שהבעה"ב מרויח ולא הפועל ,ופועל ששניהם לא מרויחים ,הדין
הראשון יש עדיין לעיין וכדלעיל ,השני מבואר שמותר כשאין מראית העין,
השלישי אסור ,והרביעי זה נדון הרמב"ם והראב"ד] ,ועפ"י הנוב"י לכו"ע
כששניהם לא מרויחים מותר ,ופלוגתייהו אם נחשב שהישראל מרויח בזה
שהגוי פנוי לעבודתו מחר אם יזדמן לו[.
והנה אם נאמר שהיתר של קבלן משום שהוא מרויח ומותר אף אם הישראל
מרויח ,בפועל שמדבר בו הרמב"ם אין ההיתר הזה ,שהרי אין הגוי מרויח ,ואם
היתר קבלן משום שאין הישראל מרויח ,בזה א"ל שגם אם הפועל אינו מרויח
וכנדון הרמב"ם ,שרי.
אמנם א"ל גם שיש את שני ההיתרים ,אם הגוי מרויח שרי ,וגם אם אינו מרויח
כל שאין הישראל מרויח נמי שרי.
ועי' משנ"ב רמ"ג סוס"ק י' שגם ברחיים ותנור שיש לישראל רווח מעבודת
השבת מותר אם גם לגוי יש חלק ברווח שאז עושה על דעת עצמו.
אמנם עי' משנ"ב רמ"ד סק"ב דהיתר הקבלנות כיון שאין לישראל נפ"מ אם
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יעשה היום או מחר ,ולכאורה גם אם יש לו נפ"מ כדלעיל ורק אם אומר לו
מפורש אז אסור בגלל האמירה.
והנה בב"י רמ"ג הביא מהרי"א שדוקא בשכר גוי לעבודת קרקע מהני כיון
שיכול לעשות מחר אבל במרחץ אסור ,ולכאורה כונתו רק בשכר קצוב אבל
כשמקבל חלק מהריוח שאז עושה ע"ד עצמו מותר] ,ועי' ב"ח ויתכן שהבין
בדבריו שאפי' כשמקבל חלק מהריוח אסור ,ולכן חלק עליו[.
בדיני עבודת גוי בשבת באריסות וקבלנות
אריסא אריסותיה עביד ,סברת ההיתר באריסות אפשר לבאר בשני דרכים,
האחד שאין ליהודי ריוח כיון שיכול לעשות ביום ראשון ,או שאע"פ
שהישראל מרויח מותר כיון שהגוי עושה לצורך הריוח של עצמו.
ובתוס' מבואר שגם אם הישראל מרויח מעבודת האריס בשבת וכגון שע"י
שיעבוד בשבתות יהיה יותר תבואה ,אעפ"כ מותר כיון שהגוי עובד בשביל
החלק שלו אע"פ שגם הישראל מרויח ממילא ,משא"כ פועל שבלא"ה יקבל
מה שקצבו לשכר יום נמצא עבודתו רק לצורך הישראל ואסור.
ובמקום שיקח קבלן שמשלם לו לפי עבודה ולא לפי זמן יש לדון ,שאינו דומה
לגמרי לאריס כי אריס גוף המלאכה היא בשביל הגוי אלא שא"י לעשות רק
עבורו וממילא הישראל מרויח ,משא"כ כשהישראל נותן לו לפי עבודה אע"פ
שיש לקבלן ריוח מ"מ גוף העבודה נעשית בשביל הישראל ,אמנם גם לפועל
לפי זמן אינו דומה כי שם אין לפועל כלל ריוח מזה שיש לישראל עבודה כיון
שאת שכרו יקבל בכל אופן.
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והנה ר"ת שהתיר בקבלנות בנין ]וגם תוס' מודים לו שמעיקר הדין מותר[,
כתב שכיון שאין לישראל ריוח במה שעושה בשבת הוי ק"ו מאריסות ,ויש
לדון מה הדין כשיש לו ריוח ממה שעושה בשבת ,כגון שצריך שיגמר הבנין
עד זמן מסוים ,ולכאורה משמע שאסור ,ויש להבין שהרי סתמא דמילתא כל
בונה בית רצונו שיגמר מוקדם ככל האפשר ואולי אי"ז רווח ממוני.
ובקבלנות בביתו של הגוי שמותר לכו"ע יש ג"כ לדון אם ההיתר כיון שעושה
לתועלת עצמו ומותר אף אם הישראל רוצה שיגמור בשבת ,ומה שאסור לומר
לו שיגמור למוצ"ש משום שאז נעשה ממש לשלוחו ואין את ההיתר שעושה
לדעת עצמו שזה מועיל רק כאשר אין ציווי מפורש.
אמנם במג"א ברמ"ד כתב הטעם משום שאין לישראל קפידא בזה] ,היינו שאין
לו נפ"מ עיין לבושי שרד ופמ"ג[ ,משמע שאם יש לו ריוח ממה שעושה
בשבת יהיה אסור אע"פ שגם לגוי יהיה מזה ריוח ,ולפי"ז בנידון הנוב"י בסי'
ל"ח שיש לישראל ריוח וגם לגוי שדעת הנוב"י שמותר ,יהיה תלוי בשני
הצדדים שלעיל.
וכ"ז כשהגוי מקבל כסף מהישראל ,אבל אם מקבל חלק בגוף הריוח של
המרחץ או התנור ,בזה א"ל שדמי לאריסות שדה] ,ובסברת הר"ם בתוס'
'דלהכי מותר באריסות שדה דכיון שאינו נוטל מעות בשכרו אלא נוטל בגוף
הקרקע דמי לשותף אבל בקבלנות דבית שנוטל מעות בשכרו לא הוי כשותף
ואסור' ,לכאו' האיסור משום מראית העין ולכן בביתו שרי אף אם מקבל
מעות[ ,ועי' משנ"ב בסי' רמ"ג סק"י שבמרחץ כשמקבל חלק מהריוח מותר,
]ואולי החילוק בין חלק בגוף הריוח ובין תשלום לפי עבודה[.
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ובפועל ששכור לזמן ועושה בשבת ע"ד עצמו דעת הרמב"ם שמותר ,ולכאורה
כיון שאין לישראל ריוח מזה ,והראב"ד אוסר ,וכתב הנוב"י משום שיתכן
שיהיה מחר לישראל עבודה אחרת ליתן לו ונמצא מרויח הישראל.
ולכאורה א"ל שכיון שהמלאכה נעשית בשבת בשביל הישראל אסור ואע"פ
שאין לישראל נפ"מ מתי יעשנה ,שהרי סו"ס עשאה בשבת עבור הישראל,
ורק כאשר יש לגוי ריוח מעשייתה בשבת אז יש את ההיתר דאדעתא דנפשיה
עביד.
***
רשב"ג אומר לא ישכור אדם מרחצו לגוי מפני שנקרא על שמו וכו',
אבל שדהו לגוי מאי ,שרי ,מאי טעמא אריסא אריסותיה קעביד ,מרחץ
נמי אמרי אריסא אריסותיה קעביד ,אריסותא למרחץ לא עבדי אנשי ]עי'
ר"ן בשבת משום שהוצאותיו מרובות הו"ד במשנ"ב סי' רמ"ג[.
מבואר ששכירות ואריסות בשדה שרי ובמרחץ אסור ,ודעת ר"ת שקבלנות
עדיף מאריסות כיון שאין הישראל מרויח בעבודתו ושרי לבנות בית בקבלנות
ע"י גוי ,ור"י חולק שדוקא שדה שדרך באריסות שרי משא"כ בית שדרך
לבנות ע"י פועלי יום] ,אבל שדה בקבלנות משמע שמותרת שהרי דרך גם
בקבלנות[.
והוכיח מירושלמי שאומר ר"ש ב"א שקבלנות מותרת בבית הגוי ולא בבית
היהודי ,ומחובר אסור בכל ענין ,וא"כ לבנות ביתו של ישראל אסור ,וכן
לעסוק באבנים ובקורות אפי' בביתו של הגוי] ,שאם בבית הישראל תיפו"ל
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שאפי' תלוש בביתו אסור ,ולכאורה א"ל שאמנם תלוש בבית הישראל אסור
כי זה כבר בית שידוע לישראל ,אבל כשבונה כעת בית חדש שעדיין לא ידוע
לישראל הו"א שמותר ,קמ"ל שמחובר אסור שהרי בסופו של דבר יוודע ,ועי'
ב"ח שדחה שבונה בית לישראל על קרקעו של הנכרי[.
ויש להבין איך מוכיח מרשב"א דילמא לשיטתו שאריסות אסורה לכן גם
קבלנות אסורה] ,וכמדומה בתורת רפאל שדן בזה[ ,וכנראה ס"ל לתוס' שבזה
לא נחלק רשב"א ,והוכיחו מהא דתלוש בביתו לכ"ע אסור ,ורשב"א רק הוסיף
שאר הדברים ,ולכאורה תלוש בביתו לכ"ע נראה כפועל.
גם יש להבין למה מחובר לצורך בנין אסור יותר מתלוש בבית הנכרי ,וכי יש
יותר רגילות כאן משם ,ואפשר שזה מפורסם שעושה לצורך ביתו של היהודי.
אמנם ר"מ כתב שדוקא אריסות שנוטל חלק בפירות מותר שנראה כשותף אבל
כאשר מקבל כסף אפי' אם באמת הוא אריס כגון במרחץ ,אסור] ,כיון שנראה
כשכיר משא"כ כשמקבל קמח ברחיים נראה כשותף[ ,ויש להבין הלשון 'לא
עבדי אינשי' ,שלפי"ז אינו משום שלא עבדי אלא שאינו ניכר שזה באריסות,
ולדעת הר"מ גם קבלנות בשדה אסורה שהרי נוטל מעות ולא נראה כשותף.
והר"ן כתב החילוק שאריס נוטל פירות משא"כ קבלן שנוטל מעות ,וכתב שכן
דעת הרמב"ם שכתב הפוסק עם הגוי לבנות חצר כותל או לקצור שדהו אסור.
]ולכאורה יתכן שהטעם שכל אלו דברים שדרך לעשותם ע"י פועלים ,אבל
אה"נ אם יוריד אותו לשדהו שיעבוד שם כל השנה ויטול שכר בקבלנות
דילמא שרי[ ,ויל"ע ברמב"ם וברשב"א.
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דף כ"ב ע"א
אריסותא לרשב"א לית ליה ,יש להסתפק אם לית ליה שמותר וס"ל שאסור
מעיקר הדין] ,וגרע מקבלנות שמותרת מעיקר הדין[ ,או לית ליה שמותר כיון
שאנשים יחשבו גם על אריס שהוא פועל ,ויל"ע לפי"ז הראיה של תוס' לעיל
מרשב"א לקבלנות בית.
בסוגיא דהנהו מוריקאי
הנהו מוריקאי דגוי נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא ,אתו לקמיה
דרבא שרא להו ,איתיביה רבינא לרבא ישראל וגוי שקיבלו שדה
בשותפות לא יאמר ישראל לגוי טול חלקך בשבת ואני בחול ,ואם התנו
מתחלה מותר ,יש להסתפק אם יאמר הישראל עבוד אתה כל השבת וטול
שמונה חלקי י"ד ,ששם לכאורה אינו מרויח מעבודת הגוי והגוי עובד לעצמו
ומרויח לעצמו ,ודוקא כשאומר שהגוי יעבוד כל השבת והוא יעבוד כל יום
ראשון הרי הגוי עובד עבורו בשבת והוא עובד בראשון עבור הגוי ,נמצא הגוי
שליחו לעבודה בשבת ,והוא משלם לו בעבודת יום ראשון ,וע"כ עושה כך כי
אינו רוצה להפסיד ריוח השבת.
אמנם אפשר גם לומר שכיון שהישראל חייב בעבודה כלפי בעה"ב נמצא הגוי
עובד בעבורו ואסור גם אם הוא לא יעבוד במקומו ביום ראשון ]והגוי יקבל
שמונה חלקים[.
ויתכן גם שאין את שני הטעמים האלה ,לא הראשון כיון שאפשר לומר שנותן
לו את עבודת שבת תמורת הריוח שלה ,ויום ראשון זה עסק בפ"ע ,ולא את
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הטעם השני כיון שעיקר השתעבדותם היא זה כלפי זה ,ויכולים לעשות חלוקה
באיזה דרך שירצו ,וכך כנראה סברת ר"י ,וכל האיסור משום שמשביח חלקו
בשבת ,ואע"פ שהגוי לעצמו עושה מ"מ אסור כיון שאומר לו מפורש ,ולכן
בתנור ומרחץ שרי בכה"ג.
ור"ת חולק שהאיסור מצד שמעמיד פועל ,ולכאורה באריס מובן שחייב כלפי
הבעה"ב אבל יש להבין מה האיסור בשותף ,וא"ל כיון שאם הגוי לא ירצה
לעבוד בשבת יפסיד הישראל ,נמצא הגוי עובד בשבת לתועלת הישראל,
ואע"פ שעובד גם לצורך עצמו ,כיון שאמר לו מפורש אסור ,ואפילו בתנור
שהגוי רק פועל מ"מ אם לא ירצה לעבוד בשבת יפסיד הישראל ואסור כיון
שאמר לו מפורש.
וכ"ז שלא התנו ,אבל התנו מותר כיון שהגוי האריס חייב כלפי הבעה"ב לעבוד
בשבת ,ואע"פ שמשביח חלק הישראל כיון שא"צ לומר לו שרי.
ובשותפין ע"כ יעשו השותפות ע"ד זה שהשבת שייך לגוי ,נמצא אין הישראל
צריך לומר לו לעבוד בשבת שהרי השבת שלו ,אמנם יש להבין אם כך איך
יחלקו בשעת הקציר ,וכי תלוי מתי יקצרו.
וא"ל שחוץ ממה שהם שותפים בגוף השדה הם שותפים גם בחיוב העבודה
המוטלת עליהם ,ואין אחד יכול לומר אני אעבוד כל הזמן ואקבל ג' רבעים,
ולכך כשאומר טול אתה שבת הוי כעובד הנכרי עבורו ,אבל אם בשעת תחילת
השותפות השתתף ע"ד זה שהוא יעבוד בימות החול ויקבל חצי ,שוב עבודת
הנכרי היא עבור עצמו ואפשר שלזה צריך שיהיו ימות החול שלו ,ומקציר
לק"מ וכמו שותפין בחמור לימים ,שחולקים בולדות ואינו תלוי באיזה יום
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נולדו.
וסברת רבינו אלחנן שחוץ ממה שהגוי עובד עבורו שע"ז מועיל תנאי ,יש גם
שנחשב שמשכיר לו את התנור תמורת עבודתו בימות החול ,ולזה לא יועיל
תנאי אא"כ יהיה שותף שאז מקנה לו את יום השבת שיהא שלו תמורת עבודתו
בימות החול] ,אפשר שזה קנין לזמן כ"ז שעובד[.
ויש להבין לסברת רבינו אלחנן אמאי אסור מצד שכר שבת הא הוי הבלעה,
ועיין משנ"ב שבהבלעה שרי ,ויש להבין הרי נידון תוס' הוא בהבלעה.
וא"ל שכיון שחייב לו שלשה ימים ונותן לו שבת במקום אחד מהם ל"ש
הבלעה ,שיאמר שנותן לו רק שניים שהרי חייב לו שלשה.
***
הנהו שתילי דערלה ,לרש"י מיירי שקבלו שדה באריסות ,ואין כאן איסור
הנאה מערלה אפי' בלא תנאי ,כיון שזה המשפט שזה שעובד הוא אוכל ,אמנם
דעת הרמב"ם שבלא תנאי אסור.
וביאור מחלוקתם אפשר לבאר בגדר אריסות ,שצריך לעבוד ומקבל חצי
הפירות ,אם הם דבר אחד היינו שתמורת עבודתו מקבל חצי הפירות ,או שזה
שני דברים נפרדים ,יש עליו חיוב עבודה ואפי' לא יצאו פירות ההפסד שלו,
ויש לו זכות אכילת פירות ואפי' לא יצטרך לעבוד.
ולפי הצד הראשון לכאורה מסתבר כמ"ש רש"י שכיון שאכילת הפירות היא
תמורת העבודה הרי אם חילקו את השנים ביניהם מקבל הנכרי את אכילת
פירות הערלה מצד עבודתו ולא מהישראל ,ולא נחשב שהישראל נהנה
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מהערלה] ,ורוצה בקיומן אין כאן שהרי לא איכפת לו אם לא יהיו פירות ,ודי
לו באפשרות שיהיו פירות וזה ל"ח רוצה בקיומן ,וכמ"ש חזו"א קע"ז[ ,ואפי'
אם נאמר שהאכילה אינה תמורת העבודה ,א"ל שזה דוקא באריס אחד אבל
כאשר לוקח שני אריסים ,א"ל שמתחייב לתת פירות רק למי שיעבוד וכמ"ש
רש"י שכך המשפט.
ובדעת הרמב"ם א"ל שהאריס זוכה בפירות וגם מתחייב בעבודה אבל אין כאן
תמורה ישירה וגם בשני אריסים כל העבודה מוטלת על שניהם וכל הפירות
שייכים לשניהם ,וכאשר אחד אוכל פירות הג"ש הראשונות ע"כ שאוכל גם
משל חבירו גם אם הוא עובד לבד] ,כ"ז שלא סלקו בעה"ב מהאריסות[ ,וכיון
שג"ש ראשונות הם ערלה הרי נהנה מהערלה ואסור ,אא"כ התנו תחילה עם
הבעה"ב שג"ש ראשונות יהיה הגוי אוכל וג"ש אחריהן הישראל ,שאז אין
לישראל זכות בג"ש ראשונות ואין כאן חליפי איסוה"נ.
ולפי מש"נ שלרמב"ם אכילה ועבודה הם שני דברים נפרדים ולכן צריך
להתנות ,מסתבר שדי שיעשה תנאי על האכילה בלבד ,היינו שג"ש ראשונות
יאכל הנכרי וג"ש שאחריהן הישראל ,אבל לעבוד יכולים לעבוד כאחד,
ובאמת ברמב"ם פ"י לא הוזכר כלל תנאי בעבודה אלא רק באכילה ,וזה מדויק
במ"ש.
ובמקום שיתנה על האכילה ולא על העבודה שמותר לרמב"ם וכמש"נ ,יתכן
שלרש"י יהיה אסור ,שהרי האכילה היא תמורת העבודה וכיון שעובד ג"ש
ראשונות הרי מגיע לו חלק בפירות ,ומה שמחליפם הוי חליפי איסוה"נ.
]בענין זכות אריס בפירות ואם היא תמורת העבודה ,יל"ע בגמרא בב"מ ל"ט
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גבי מי שהלך למדנה"י בי"ד יורדין לנכסיו כו' ,ובגיטין דף ע"ד גבי אמר ליה
לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דלוותא ואכלי ריבעא את דלי ארבעה ואכול
תילתא לסוף אתא מיטרא[.
והנה כל זה במקום ששניהם אריסים ,אבל בשני שותפין ממש יש לדון
שלכו"ע יהיה מותר ,שהרי יכולים כל שעה שירצו לעשות חלוקה של הזמן,
שג"ש ראשונות של הנכרי ואחריהם של הישראל] ,ואם ל"ש לעשות חלוקה
כזאת א"כ גם התנו לא יועיל[ ,ואפי' בלא לעשות חלוקה בזמן יכול להקנות לו
עצים לפירותיהם לג"ש ראשונות] ,שאז נהנה מהעצים ולא מהפירות וכמ"ש
בתשו' רשב"א בשם ראב"ד הו"ד בשו"ע רצ"ד[ ,אמנם בטור מובא דין זה
לענין שותפים ממש ,ולכאורה בזה לא נחלקו רש"י ורמב"ם] ,ועי' מרכה"מ
שאמנם הגמ' מיירי באריס אבל הרמב"ם מיירי בשותף ובאריס הוא מודה
לרש"י ,ולכאורה 'שותפין בנטיעה' משמע שהכוונה לאריסים[.
איבעיא להו סתמא מאי ,פירש"י 'שקיבלו סתם ועשו סתם ,גוי בשבת
וישראל בחד בשבת ,ולא אמר ישראל מעולם טול אתה את השבת ואני בחול,
מהו לחלוק סתם בשוה ולא יזכיר ישראל את השבת' ,ומ"ש קבלו סתם היינו
שלא התנו מתחילה שאז שרי בכל ענין אפילו באו לחשבון בסוף וכמ"ש תד"ה
ואם ,אבל אם התנו אח"כ שוב ל"מ גם אם יחלקו בסתמא שהרי חלוקה זו היא
לפי התנאי שעשו באיסור ,אלא השאלה כשלא התנו מתחילה וגם לא אמר
הישראל לגוי אחר שקבלו עליהם ,אלא בסתמא עבד הגוי בשבת והישראל
ביום ראשון שאז אם חלקו לפי חשבון אסור ,ומבע"ל מה הדין בסתמא שלא

לפני אידיהן
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אמר הישראל לגוי שיעבוד במקומו בשבת אלא עשה הגוי כך מדעת עצמו וגם
לא באו לחשבון לבסוף.
איבעיא להו סתמא מאי ת"ש אם התנו מתחילה מותר הא סתמא אסור
אימא סיפא אם באו לחשבון אסור הא סתמא מותר אלא מהא ליכא
למשמע מינה ,ונחלקו הראשונים לענין הלכה דעת הרמב"ם דסתמא אסור
וכ"פ שו"ע והרא"ש כתב דספיקא דרבנן לקולא הו"ד ברמ"א.
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תד"ה אין ואף על גב דרבינא שהיה סוף הוראה פליג עליה ושני שנויא
אחרינא מ"מ נראין דברי ר' פדת עיקר ,חדא מדהקדים דברי רבינא
לדבריו ]'מדקבע רב אשי דבריו לבסוף ש"מ שהם עיקר' ,תוס' הרא"ש[ דהא
רבי פדת קודם לרבינא ימים רבים שהיה בנו של ר"א וכו' ואותו ר"א
אביו היה תלמידו של ר' יוחנן] ,יל"ע מנ"ל שזה רבינא שהיה סוף הוראה
דילמא הוא רבינא שהיה בזמן רבא ושו"ט עמיה לעיל ,ואם הוא רבינא שהיה
בימי רבא א"כ אינו רחוק כ"כ מרבי פדת ,שהרי רבה רבו של רבא גם הוא
היה או היה יכול להיות תלמידו של רבי יוחנן כמבואר בכתובות דף קי"א.
תד"ה אין ועוד בשל סופרים הלך אחר המיקל ,ולכאורה לפני עור הוי
שאלה של דאו' .ולפי מ"ש הריטב"א לעיל שכשאינו ודאי מכשול אינו אסור
אלא מדרבנן ,ניחא.
וא"ל שנידון התוס' אינו אם הלכה כרב או כרבינא ורבי פדת שהרי הם היו
בתראי ,אלא אם כרבינא שהוא סוף הוראה או כר"פ שנאמרו דבריו לבסוף,
ובזה א"ל שגם לרבינא שאסור לכתחילה אינו אסור אלא מדרבנן ,ואפי' נאמר
שזה ספק ומתיר בדיעבד רק בגלל חזקת היתר ,א"ל שהספק אם הגוי הזה הוא
מאלה שרובעים או לא וזה כמו ספק אימור לשחיטה שמעיקר הדין היה צריך
להתיר אלא שבכ"ז נאסר מדרבנן לכתחילה ,ולר"פ לרבנן אין גם איסור
לכתחילה וכיון דמספק"ל כמאן הלכתא אמרינן בשל סופרים הלך אחר המיקל.
ובתרי מסכתא לכ"ע אין סדר ,מהרש"א הקשה שגם אם היה סדר בתרי
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מסכתות עדיין הו"ל סתם ואח"כ מחלוקת שהרי מחלוקת דפרה נשנתה אחר
סתם דע"ז .ועי' רש"ש .ועי' יפ"ע וחשק שלמה שכתבו ליישב עפ"י הכף נחת
שהביא התוי"ט בהקדמתו שסדר טהרות נשנה לפני סדר נזיקין.
דף כ"ב ע"ב
רש"י ד"ה זכרים וזכר נמי מיפסיל בנרבע ,דהא קרא דנרבע דמן הבהמה
בעולה כתיב ועולה זכר הוא ,וקאמר להוציא את הרובע ואת הנרבע ,יש
להבין דילמא זכר שנרבע פסול כגון שנרבעה אמו למ"ד עובר ירך אמו ,אמנם
גם אם נחשב כמו שנרבע יחד אתה מסתבר שאי"ז כנקבה שנרבעה אלא כזכר
שנרבע ,ושוב מוכח שיש פסול נרבע בזכר.
רש"י ד"ה מכתבא מכתב שקורין גרפי"א ושל ברזל הוא קורע ורושם את
הגלל שייש ,כלומר השייש שהוא קשה ירא מן המכתב לפי שהוא מכיר
בו ,היינו שהוא מכיר בו שהוא קשה ממנו ולכן הוא ירא ממנו ,וכך הבליעל
אינו ירא אלא ממי שהוא מכיר בו שהוא בליעל כדוגמתו.
תד"ה ורמינהי יש לבאר דבריהם שמשמע שהגמ' כאן לא ידעה כלל את
הסוגיא דלעיל ,וא"כ קשה למה לא שואל מהמשנה שלעיל על המשנה כאן,
]ויתרץ שגוי חס על בהמתו כמו שתירץ שם[ ,וגם למה לא מתרץ את מה
שתירץ רב לעיל 'מקום שהתירו למכור התירו לייחד מקום שאסרו לייחד אסרו
למכור'.
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ותירצו שלעולם ידע כבר את הקושיא ואת תירוצו של רב לעיל] ,אבל לא ידע
את תירוצו של ר"א שגוי חס על בהמתו ,או שסבר שלא יועיל לתרץ את
הקושיא הזו ,וכמ"ש בהמשך דבריהם[ ,ולכן לא שאל מלעיל שזה כבר תורץ
אבל שאל מהברייתא דלוקחין מהם בהמה לקרבן ,שעל זה לא יועיל תירוצו
של רב שנאמר שזה דוקא במקומות שלא חשודים על רביעה ,שהרי בפסוקים
מבואר שאפשר לקחת בהמות לקרבן בכל מקום גם במקומות שחשודים על
הרביעה.
ולכאורה יכול רב לתרץ כמו שתירץ ר"א לקמן שהפסוקים מיירי לעתיד לבא
וכו' ,עי' מהר"מ שנראה לו דוחק.
תד"ה ורמינהי ,וי"ל דההיא רומיא דמתני' כבר מרמה לה בפ"ק ושניה
שפיר ,ואף על גב דהכא נמי נחית לשנויי שנויא קמא דרב מקום שהתירו
ליקח מהם להקריב דלא שני הכא דתידוק דהכא הא במקום שאסרו למכור
אסור ליקח ,הלשון מגומגם ,ותוס' הרא"ש הביא תירוץ זה בשם רבינו אלחנן
וז"ל 'ותירץ דהכא לא הוה מצי לשנויי מקום שנהגו שלא למכור אסרו ליחד
וברייתא במקום שנהגו למכור דלא חשידי ושרי ליקח מהם ,דאם כן צריכינן
]לאוקומי[ כל הני קראי דמייתו רבנן לר' אליעזר בשמעתין דמיירי במקום
שנהגו למכור ,לכך אלימא ליה למיפרך מהך ברייתא ,ומהך קושיא דהכא
משמע דהדר ביה רב לעיל בפ"ק ושני גוי חס על בהמתו וכו'.
ועוי"ל דידע שפיר שינויא דגוי חס על בהמתו ומ"מ פריך מהכא
דלוקחין דס"ד דאיכא למיחש לרביעה כיון שבא למכרה ומשני דלעולם
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חייש שפעמים אינו יכול למכרה או נמלך ,בא להוסיף שלא רק שידע את
התירוץ ראשון אלא ידע גם את התירוץ השני שגוי חס על בהמתו ,ואעפ"כ
סבר שאסור ליקח מהם קרבן כיון שבא למוכרה שוב אינו חס עליה ומשני רב
דגוי חס על בהמתו בכל אופן אפי' בא למוכרה שמא לא תמכר בסוף.
וניחא נמי לרבינא ולרבי פדת דבסמוך ,כונתם לכאורה שתירוץ רבינא לחלק
בין לכתחילה לדיעבד לא יועיל לתרץ את הקושיא דלעיל מהמשנה שמוכרין
להם לכתחילה ,וע"כ צריך לתרץ מטעם שגוי חס על בהמתו וא"כ למה הוצרך
לחלק בין לכתחילה לדיעבד ,אבל כעת ניחא שאמנם גם הוא סובר שגוי חס על
בהמתו אבל זה עדיין לא מיישב למה לוקחים מהם קרבן שהרי אז הוא בא
למכור ושוב אינו חס עליה וכדלעיל] .ועי' לקמן תד"ה רבינא שתירצו על
קושיא זו משום דס"ל שבקרבן יש מקום להחמיר[.
ויש להבין תינח לרבינא אבל לרבי פדת שמתרץ הא ר"א והא רבנן הרי
מתורץ בזה הכל ,מתני' דאין מעמידין אתיא כר"א ,ברייתא דלוקחין מהם קרבן
כרבנן ,ומתניתין דמקום שנהגו למכור כרבנן שמעיקר הדין מותר ,וכתב
מהרש"א ,שאם מתני' דאין מעמידין כר"א אבל לרבנן מעמידין א"כ למה נהגו
שלא למכור] ,ולכאורה לא מצינו מפורש לרבנן שמעמידין ויתכן שג"כ תלוי
במנהג המקומות[ ,ולכן מסתבר שהכל כר"א ואין מעמידים כי חשודים ונהגו
למכור כי הגוי חס על בהמתו ,ואין לוקחין קרבן כי כשבא למכור אינו חס עליה
וברייתא דלוקחין כרבנן.
וא"ת כיון דמוקמינן היתר קרבן בכל מקום אף במקום שנהגו שלא
למכור ,תיקשי לן מכל מקום כיון דמה שאין אנו מעמידין משום חשש
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רביעה הוא ,בקרבן איך התירו] ,ונוקטים שמה שנהגו שלא למכור משום
דחיישי לרביעה ,דשמא לא יחוס על בהמתו ,ולא משום דגזרי דקה אטו גסה
כמ"ש רש"י בפסחים[
וי"ל דמקום שנהגו שלא למכור מנהגא הוא דאיכא הא איסורא ליכא,
ולענין קרבן אפילו מנהגא ליכא ,שאם היו נוהגין לימנע מליקח מהם
בהמה לקרבן אין לדבר סוף דא"א שלא יתערבו בהמות של מקום שנהגו
שלא למכור עם בהמות שנהגו למכור ע"י משא ומתן ,וכל קבוע כמחצה
על מחצה דמי ,יש להבין למה הוצרכו לכל זה ולא אמרו בפשטות שאם
יחמירו בקרבן לא יהיה לנוהגים איסור מהיכן לקנות שהרי אין די בבהמות
הנולדים בביתם ,ויתכן שהיו מוצאים עצה לקנות מהנוהגים היתר את הבהמות
שנולדו בביתם ,והנוהגים היתר יקנו מהגוים.
ומבהמות הנולדים מביתו של ישראל אין דיי ליקח לקרבן משום דשכיחי
מומי דפסלי אפי' בדוקין שבעין ,מה שלא אמרו בפשטות שאין די בהמות
של ישראל ,שהרי מדובר במקומות הנוהגים שלא למכור לגוים משמע הגוים
הם הקונים מישראל ,וא"כ משמע שיש לישראל בהמות מרובים ,ולכן כתבו
שעדיין אין להם די תמימים.
דף כ"ג ע"א
רבינא אמר ל"ק הא לכתחילה הא דיעבד ,לכאורה הכונה שיש ספק אם
ירבע ולכן אסור להעמידה מספק אבל מותרת להקרבה מספק משום חזקת
כשרות ,אלא שחזקה זו מועילה רק להתיר לשעבר ולא להבא ,וכמ"ש 'שמא
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מת לא חיישינן שמא ימות חיישינן'.
ויש להסתפק אם איסור ההעמדה הוא דאו' כדין ספק איסורא לחומרא או
שמדאו' מותר ורק רבנן אסרו.
ולכאורה אם כל גוי מוחזק ברובע והספק אם ירבע בפועל ,דמי לספק יכשל
דלעיל ,דהוי ודאי איסור דלפני עור ,אבל אם יש גויים המוחזקים ברביעה ויש
שאינן מוחזקין ,בזה דמי לאימור לשחיטה זבנה שספק אם כלל הניח מכשול,
ושייך לומר שכל האיסור רק מדרבנן ]ולריטב"א דלעיל לשני הצדדים הוי
דרבנן כיון שאין המכשול ודאי[.
ותוס' לעיל ריש פירקין כתבו דהוי ספק בד"ס ,ויש להבין שהרי לפנ"ע הוי
איסור דאו' ,אמנם כונת תוס' לספק אם כר"פ או כרבינא דזה הוי מד"ס ,שגם
לרבינא האיסור הוא רק מדרבנן ,שהרי בדיעבד מותר.
אמנם יש לדון דילמא הספק הוא דאו' ומה שלרבינא מותר בדיעבד הוא רק
משום חזקת כשרות] ,שהרי לולי הראיה מאשה היינו אומרים שאי"ז ספק אלא
ודאי ,ומנ"ל כעת שזה ספק דרבנן ולא ספק דאו' ,והרי חזקה מועילה רק
לשעבר ולא לעתיד[.
תד"ה רבינא לכאורה משמע דרבינא דהכא ורבי פדת דבסמוך לית להו
ההוא שנויא דלעיל דאדם חס על בהמתו כו' מדמהדרי אשנויא אחרינא,
ותימה א"כ מה יתרצו משני המשניות ההיא דאין מעמידין וההיא דמקום
שנהגו למכור מוכרין דלעיל בפ"ק ,שהרי שניהם מיירי לכתחילה ,והקשה
מהרש"א שלר"פ ניחא דמתניתין דאין מעמידין כר"א ומקום שנהגו למכור
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כרבנן ,ותי' שאם רבנן ס"ל דמייחדין אפי' לכתחילה בכל מקום למה יש
מקומות שנהגו שלא למכור] ,ואין לומר שמקום שנהגו שלא למכור גם אין
מייחדין ,שהרי זה תירוצו הראשון של רב שמשמע שאין מי שסוברו[,
ומהר"מ כתב שדוחק לומר ששני המשניות של ע"ז אחד כר"א ואחד כרבנן,
והוי רישא רבנן וסיפא ר"א.
ואין לומר שיתרצו כשנוייא קמא דרב דלעיל במקום שהתירו למכור
התירו ליחד דלא נחשדו ארביעה ,יש להבין מה"ת שיתרצו כך כיון שגם רב
חזר בו ,אמנם עפ"י מ"ש תוס' לעיל שרב חזר בו מכח הקו' של לוקחין בהמות
לקרבן ניחא ,שכיון שהם מתרצים את הקו' שוב יכולים לתרץ הסתירה בין
המשניות כשינויא קמא דרב ,ואעפ"כ כתבו שמהלשון ואף רב הדר ביה משמע
שליכא מאן דס"ל.
וי"ל דודאי בין רבינא בין רבי פדת אית להו שנויא דגוי חס על בהמתו
לענין שלא יאסור למכור להם בשום מקום ,ואף במקום שנהגו שלא
למכור נמי ליכא איסורא אלא מנהגא כדפרישית ,מיהו מיסתבר להו
דלענין קרבן יש לנו להחמיר ולאסור אף במקום שמוכרין ולא לסמוך על
אותו טעם דגוי חס על בהמתו ,ולכן הוצרך לחלק בין לכתחילה ובין דיעבד,
יל"ע אם כוונתם שיש לנו להחמיר משום חומרא דקרבן ,או משום הסברא
שכתבו לעיל שכיון שבא למוכרה שוב לא אכפת לו שתיעקר ,וכנראה
ממהר"ם שנוקט כצד הראשון עי"ש למה לא כתבו כאן כדלעיל וכן משמעות
תוס' ר"א שכתב דטעמא 'משום חומרא דקרבן'.
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תד"ה ותו ובירושלמי דחי דאין דמיון אשה לבהמה שאני אשה שדרכה
לצווח ,ואפילו חרשת דרכה לרמז ,לכאורה הכוונה שדרכה לצווח וממילא
יהיה לה מושיע כמ"ש תוס' ,אמנם א"כ לא מובן מה יועילו רמיזות החרשת מי
יראה אותם ויבוא להושיעה ,אלא יש לבאר שדרכה לצווח לאחר מעשה,
וחושש הגוי שיענישו אותו או ימסרוהו למלכות ,וזה שייך גם בחרשת שתאמר
ברמזים מה עשה לה.
תנן לא תתיחד אשה עמהם ורמינהי האשה שנחבשה בידי עו"כ ע"י
ממון מותרת לבעלה ,לכאורה שני חילוקים יש ,האחד שכאן מיירי ביחוד
בעלמא ושם בחבישה שמסורה בידם ויש יותר חשש ,ומאידך גיסא שם חס על
ממונו וזה סיבה שלא לחשוש וכאן לא.
וסברת רבינא שהביא ראיה משם א"ל שסבר ששני החילוקים לא משנים
בעיקר הדין ,או שסבר שיצא זה בזה ודמי חבישה ע"י ממון ליחוד ,ונפ"מ
בנחבשה שלא ע"י ממון ולא ע"י נפשות לסברת רבינא.
תדע דקתני סיפא ע"י נפשות אסורה לבעלה ,יש להבין איך מוכיח מנחבשה
ע"י נפשות שיש לאסור גם ביחוד ,הרי שם יש תרתי לריעותא ,האחד שמסורה
בידם ואינו חס על ממונו ,ועוד ששם יש חשש שמא תבעל ברצון וכמ"ש
רש"י ,אמנם א"ל שכל מה שחיישינן לרצון הוא אחר שנוהגים בה מנהג הפקר
באונס.
וע"י נפשות שאסורה לבעלה פירש"י אפי' לבעלה כהן ,וע"י ממון שמותרת
לכאורה אפי' לבעלה כהן ,שאם רק לישראל א"כ איך הוכיח שיש לחלק בין
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דיעבד לכתחילה.
תד"ה על פ"ה דמיירי באשת ישראל וקשיא דא"כ היכי מוכח דשריא
בדיעבד משום דאמרינן דודאי לא נבעלה דלמא לעולם אימא לך דנבעלה
ומיהו להכי שריא משום דאשת ישראל שנבעלה באונס מותרת ואין
לאוסרה משום דשמא נתרצית לו דודאי כיון דאינה נתפסת אנפשות לא
מפחדה ולא מתרצית ליה ,ולכאורה מ"ש רש"י דמיירי באשת ישראל הוא
בע"י נפשות וזה גם לתוס' אבל בע"י ממון לא כתב כן ,ועי' בתוס' הרא"ש
ובתוס' ר"א ובתוס' שאנץ שלא הביאו כן בשם רש"י אלא שאלו על רבינא,
מנ"ל דמתניתין באשת כהן ומוכח דשרי בדיעבד ,דילמא מיירי באשת ישראל
ולא מוכח מידי דלרצון ודאי דל"ח.
תד"ה על וא"ת מאי ס"ד דרבינא דבעי לאוכוחי היתר דיעבד מהכא הא
ודאי דמשום הפסד ממונו הוא ,וי"ל דסבר רבינא דכיון דנחבשה שהיא
מסורה בידו היה לו לאסור באשת כהן ולמיחש מיהא לבעילת אונס
ואע"ג דאיכא הפסד ממון ,ומדשרינן הכא דיעבד ה"ה אף היכא דליכא
הפסד ממון ,ותלמודא דחי דלית ליה הך סברא אלא אית ליה הפסד ממונו
שאני ,כלומר שרבינא סבר שאמנם יש מעליותא לע"י ממון אבל יש כנגד זה
ריעותא דנחבשה ויצא זה בזה והוי כיחוד בעלמא ושפיר מוכח שאם ביחוד
דעלמא חיישינן אפי' בדיעבד ,היינו שכ"כ יצרו תוקפו שאע"פ שאינה מסורה
בידו ויכולה לצווח מ"מ אונסה ,ממילא אף להפסד ממונו לא יחוש ,ותלמודא
דדחי סבר שאע"פ שלצווחות לא חייש אבל להפסד ממונו חייש ]ומסתבר
שיש לגרוס 'ותלמודא דדחי לית ליה הך סברא אלא אית ליה הפסד ממונו
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שאני'[.
בדין שבויה וגדרי אונס
תד"ה על והא דנקט מותרת לבעלה ולא נקט מותרת לכהונה משום סיפא
נקט דע"י נפשות אסורה לבעלה והתם אף באשת ישראל אסורה לבעלה
דאיכא למימר משום פחד נפשות נתרצית לו.
אמנם הריטב"א כתב ואינו נכון שאין לך על ידי נפשות יותר משבויה
שהיא מותרת לבעלה ישראל וכו' שחזקת בנות ישראל כשרות שאינן
נבעלות ברצון עד שנראה בה דברים הנכרין ,משמע שאם אמנם היתה
עושה ברצון ,אפילו כדי להציל את נפשה היתה נאסרת אלא שלא חיישינן
לכך.
אמנם הרמב"ן בכתובות דף כ"ו כתב דלא אסרינן לה שמא נתרצתה כדי להציל
עצמה ממיתה כיון שאז באמת מותרת לבעלה ישראל ,דכל ריצוי שמחמת פחד
מותרת לישראל ,והיינו שכמו שכאשר אונסים אותה ע"י פחד מיתה מותרת
לישראל כך כאשר מתרצית מעצמה כדי להנצל ממיתה המוטלת עליה נחשבת
כאנוסה ומותרת אף לבעלה ישראל.
וכתב אבנ"מ בסי' ז' סק"ד שמוכח ממנו דלא כמהרי"ק בסי' קס"ז באשה
שזינתה תחת בעלה ברצון והיא לא ידעה אם יש איסור בדבר אם יחשב שוגג,
והעלה שם דכיון שהיא מתכוונת למעול מעל באישה דהא לא כתיב למעול
מעל בד' כו' אלא ומעלה בו מעל כתיב.
ולכאורה יש לחלק ,שם שוגגת רק כלפי שמיא שאינה יודעת שאסרה התורה
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אבל אינה שוגגת כלפי בעלה וודאי יודעת שמעלה בו מעל ,משא"כ כאן אנוסה
גם כלפי בעלה ויתכן שלא יחשב מעל ,אמנם המהרי"ק הביא ראיה גם מהא
דאסתר שנאסרה על מרדכי אע"פ שעשתה זאת להצלת ישראל.
ועיין נובי"ת יו"ד סי' קס"א שהביא מתשו' בית יעקב שאם זינתה ברצון כדי
להציל עצמה אע"פ שלא עשתה איסור כדמוכח מאסתר מ"מ אסורה לבעלה
כמו שאסתר נאסרה על מרדכי ,והנוב"י חולק שכיון שאמרו רז"ל בכל
מתרפאין חוץ מע"ז וג"ע וש"ד א"כ כשם שאין מתרפאין בשלש עבירות הללו
כך אין מצילין בהם נפשות ,ואונס דרחמנא שריה באשה שקרקע עולם היא
היינו שהיא אנוסה על גוף הביאה ,אבל היכא שאינה אנוסה על גוף הביאה
ואדרבה היא משתדלת לזה להציל נפשות לא מקרי קרקע עולם ואשה ואיש
שוים ותהרג ואל תעבור ,ואסתר שאני שהיתה להצלת כלל ישראל מהודו ועד
כוש ואין למדין הצלת יחידים מהצלת כלל ישראל מנער ועד זקן מהודו ועד
כוש ושם היה בהוראת מרדכי ובית דינו ואולי ברוח הקודש.
ובדעת תוס' והריטב"א יש להבין למה לא ס"ל כסברת הרמב"ן שבכל פחד
מיתה נחשב כאונס ומה לי אונס מיתה מה לי אונס פחד מיתה ,עוד יש להבין
מה סברת התוס' שחיישינן שתעשה ברצון כדי להציל עצמה ,אם יש בזה
איסור ,אמאי לא ס"ל לחזקת כשרות דהריטב"א.
והנה ברמב"ם פ"ה מיסוה"ת ה"ב כתב דבשלשה עבירות האלו אם עבר ולא
נהרג הר"ז חילל את השם ,אבל אין עונשין אותו כיון שהיה אנוס] ,יל"ע אם
עובר רק על חילול השם אבל לא נחשב עובד ע"ז או שלעולם נחשב עע"ז
אלא שאינו נענש כיון שהוא אנוס[.
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ובה"ו כתב הרמב"ם שאף במקום סכנה אסור להתרפאות בג' דברים אלו ואם
עבר והתרפא עונשין אותו בעונש הראוי לו ,ויש להבין מאי נפ"מ אם עושה
בגלל אונס מיתה או בגלל שאם לא יעשה ימות מהמחלה סו"ס בשניהם אם לא
יעשה ,ימות.
ויש לחלק ,שכאשר עושה את העבירה משום שאם לא יעשה יהרגוהו הרי אין
רצונו כלל בעשיית העבירה ואם לא היה פה את האונס או את הערוה היה לו
הרבה יותר נוח ולכן לא נחשב שעושה ברצון ,משא"כ כשמתרפא ע"י העבירה
הזאת ,הרי רוצה את העבירה כדי שיהיה לו במה להתרפאות ולכן נחשב עושה
ברצונו.
אמנם יל"ע אם הפטור כי לא עושה ברצונו ,א"כ גם באונס ממון יפטר שהרי
אינו עושה ברצונו ואם מצד שצריך למסור את ממונו הרי גם את חייו צריך
למסור ,ואולי קרא דלנערה לא תעשה דבר דילפינן מיניה פטור אונס לא נאמר
אלא באונס נפשות.
וא"ל שזה סברת התוס' והריטב"א שלא נפטרת מחמת פחד מיתה ,דזה הוי
כלהתרפאות בג' דברים אלו ,שהרי רצונה במעשה כדי להנצל] ,ואע"פ
שהיתה רוצה שלא להיות בסכנה אבל עכשיו שהיא בסכנה רצונה שירצה
במעשה[ ול"ד לכל אנוסה שהיתה רוצה שלא יהיה לו כלל רצון לאנוס אותה.
ועדיין יש להבין ,תינח בשלשה דברים אלו שדינם יהרג ואל יעבור אמרינן
שאם עבר כדי להתרפאות חייב בעונש אבל אשה שיש עליה דין קרקע עולם
ומותרת באונס ]לדעת חלק מהראשונים[ אמאי תאסר להציל א"ע או
להתרפאות בג"ע כיון שאינה עושה מעשה.
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ואמנם עיין ר"ן בסנהדרין ע"ד שמשמע שגם לדעת ריב"ם שאשה קרקע עולם
ותעבור ולא תיהרג אסורה להתרפאות בג"ע ,והביאור בזה א"ל שכל מה
שנחשב קרקע עולם הוא רק כשעושה באונס אבל כשעושה ברצון כיון
שעושה איסור רחמנא אחשבה למעשה כדכתיב הנפשות העושות ,וכיון
שנחשב שיש כאן רצון ממילא נחשב גם מעשה ]אמנם לכאורה משמעות
הגמרא בב"ק דף ל"ב שההנאה היא המחשיבה למעשה ולא הרצון[.
עוד א"ל בדעת הר"ן שאפילו נאמר שמותר לאשה להתרפאות בג"ע כאשר זה
בשוא"ת אבל בהעלה לבה טינה שרוצה את גוף העבירה בזה אין את ההיתר.
]כמדומה באג"מ סברא כעי"ז[.
וא"כ א"ל כך בדעת תוס' שרק כאשר היא אנוסה על עצם הדבר ואין רצונה בו
כלל אז חשיבא קרקע עולם ושרי אבל כשרוצה את הדבר כדי להנצל שוב
עוברת על איסור ואסורה לבעלה.
עוד יש לבאר בדעת תוס' שלעולם אינה עוברת איסור כיון שעושה כדי להציל
א"ע ומ"מ אסורה לבעלה כסברת המהרי"ק דחשיב שמעלה בו כיון שיש לה
רצון בדבר ,אבל לא נחשב שעשתה איסור כיון דהוי פיקו"נ וחשיבא קרקע
עולם.
ובזה יש לבאר את מחלוקת התוס' והריטב"א ,שלדעת הריטב"א כשעושה
מרצונה כדי לינצל יש בזה גם איסור לשמים ולכך יש לה חזקת כשרות שלא
תעשה כך ,ותוס' ס"ל שמצד איסור אין כאן כיון שיש פיקו"נ וכסברת הרמב"ן
ומ"מ אסורה לבעלה וכסברת מהרי"ק ולכן ל"ש כאן חזקת כשרות כיון שאינה
עושה איסור ,והרמב"ן יסבור שכיון שמותר לה לעשות כדי להציל א"ע,
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מותרת אף לבעלה.
ולפי"ז סובר הרמב"ן שקרקע עולם היא ,אמנם יתכן שגם אם אינה קרקע עולם
לא כתב הרמב"ן שמותר לה אלא שאינה נאסרת על בעלה ,ואפשר לומר
שכמו שאין בי"ד עונשין אותו כן אינה נאסרת על בעלה ]וא"כ נמצאת לפי"ז
שיטת הרמב"ן להיפך ממ"ש המהרי"ק שהוא אומר שאין עבירה אבל נאסרת
לבעלה ,ולרמב"ן אע"פ שיש עבירה אינה נאסרת על בעלה[.
נמצא בידינו ,לדעת תוס' שאסורה לבעלה יש להסתפק אם לא עשתה איסור
ובכ"ז אסורה כמהרי"ק או שנחשב גם שעשתה איסור דהוי כלהתרפאות,
בדעת הרמב"ן שמותרת לבעלה יש להסתפק אם מותרת מחמת אונס וקרקע
עולם ,או שהמעשה אסור ואעפ"כ מותרת לבעלה כיון שלא היה ברצונה ,וכמו
שאין בי"ד מענישין ע"ז כיון שלא נחשב מזיד ואין כאן עבירת זנות ה"ה אין
כאן מעילה בבעלה ואין כאן אלא עבירה על קידוש השם ,ובדעת הריטב"א
שיש חזקת כשרות לכאורה משמע שיש איסור לשמים וגם נאסרת על בעלה
אלא שיש לה חזקת כשרות שלא עברה איסור.
אמנם יש לדון בדעת הריטב"א ,שהרי כתב להוכיח של"א שנתרצתה 'ואינו
נכון שאין לך ע"י נפשות יותר משבויה שהיא מותרת לבעלה ישראל' ולכאורה
לפי מש"נ בדעת תוס' יש לחלק בין שבויה לנחבשה ע"י נפשות ,ששבויה
אמנם יכולים להרגה אבל אין להם סיבה להורגה ולכן אין לנו סיבה לחשוש
שיהא לה רצון בגוף המעשה משא"כ ע"י נפשות שרצונה להציל את עצמה
מהמיתה ע"י שתתרצה להם וכמש"נ ,ובאמת הריטב"א עצמו בכתו' שם כתב
בשם תוס' חילוק בזה ואעפ"כ מסיק בשם הרמב"ן שלעולם חזקה שאינן

אין מעמידין

פרק שני

נבעלות ברצון ,ויל"ע עוד בענין.
ובעיקר סברת המהרי"ק שהמזנה בשוגג אסור לבעלה כיון שמעלה בו יל"ע
במקום שנתנה לה בעלה רשות לכך או כשסבורה שאין לה כלל התחייבות
כלפיו בענין זה כמנהג כל הכופרים האם תהיה מותרת גם לבעלה ]ומצויה
שאלה זו בהרבה בעלי תשובה שו"ר באגרות משה אהע"ז ח"ד סי' מ"ד שדן
בכעי"ז[
***
והכא היינו טעמא דרבי אליעזר כדרב יהודה אמר רב ,דאמר רב יהודה
אמר רב הניח עליה עודה של שקין פסלה ובעגלה עד שתמשוך ,מר
סבר חיישינן ומר סבר לא חיישינן ,לא ס"ד משום ניחא פורתא לא
מפסיד טובא ,יש להבין למה הוצרך לרב יהודה ולא אמר בפשטות מר סבר
חיישינן דילמא עשה בה מלאכה ומר סבר לא חיישינן ,ואם משום שיודע הוא
שמלאכה פוסלת ואינו יודע שעודה של שקים פוסלת ,א"כ מאי משני דמשום
ניחא פורתא לא פסלה ,והרי כלל אינו יודע שנפסלת בזה.
ואם משום שלמלאכה לא חיישינן כיון שיש בה סימנים אם עלה עליה עול
]כמ"ש בספרי זוטא 'סימן היה לחכמים ששתי שערות היו בכתפה שתי וערב
ובשעה שעולה עול על צוארה היו נושרות והיו עיניה בולטות למקום הניר'[
אבל בהנחת שקים אין סימן ,א"כ הדק"ל למה באמת לא עשה בה מלאכה ,ואם
משום שיודע שתיפסל א"כ מאי ס"ד שיניח עליה שקים ,ואולי יודע הוא שיש
סימנים לעול ואין סימנים לעודה של שקים ,ומשני שחייש שמא יראו אותו
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ומשום הנאה פורתא לא יכנס בספק הפסד מרובה.
ועי' תורת חיים שכתב 'הא דלא קאמר דטעמא משום דחייש שמא העלה עליה
עול גמור ,דלהכי ודאי ליכא למיחש דמירתת גוים שמא יראה ישראל ויפסיד,
אבל עורה של שקין דלעיל עראי הוא קסבר עכו"ם שלא יראה ישראל.
דף כ"ג ע"ב
ש"מ דפרה קדשי מזבח דאי קדשי בה"ב מי פסלה בה רביעה ,שאני פרה
דחטאת קרייה רחמנא ,אלא מעתה תפסל ביוצא דופן ,וכי תימא ה"נ,
אלמה תניא הקדישה ביוצא דופן פסולה ור"ש מכשיר ,אלא שאני פרה
הואיל ומום פוסל בה ,דבר ערוה וע"ז נמי פוסל בה.
לכאורה א"ל שהשאלה אלא מעתה תפסל ביוצא דופן היא בין אם פרה קדשי
מזבח ובין אם חטאת קרייה רחמנא ,ומשני שלעולם היא קדשי בה"ב ואעפ"כ
הואיל ומום פוסל בה וכו' ,ולרבנן א"ל דהוי קדשי מזבח או שחטאת קרייה
רחמנא.
ותוס' כתבו בתח"ד שלפום ריהטא הקושי' מיוצא דופן היא רק אי טעמא משום
דחטאת קרייה רחמנא שבזה לא מסתבר שיהיה פלוגתא אבל אי קדשי מזבח
שייך לומר שבזה פליגי ר"ש ורבנן שלר"ש פרה קדשי בה"ב היא.
וגרסינן אלא שאני פרה הואיל ומום וכו' ,ולפי"ז הדר ביה משינויא דחטאת
קרייה רחמנא ולעולם פרה אינה קדשי מזבח אלא קדשי בה"ב ,ומ"מ יש בה
פסול נרבע כיון שמום פוסל בה ,ורבנן דפסלי יוצא דופן סברי דפרה קדשי
מזבח היא ובזה מסתבר דאיכא פלוגתא אי קדשי בה"ב או קדשי מזבח ,דלר"ש
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היא קדשי בה"ב ואעפ"כ נפסלת ברביעה.
ויש להבין כמו שהיה ניח"ל אי קדשי מזבח שר"ש חולק וסובר שהיא קדשי
בה"ב ומכשיר נרבע למה הוצרך למסקנא לחדש שנרבע פסול] ,והרי כעת עוד
לא אמרו שלא מסתבר שר"ש לא יחלוק על רבותיו[ ,שו"ר בבנין שלמה
שעמד בזה ,וכתב שאה"נ לא הוצרכנו לזה אלא לקושטא דמילתא אמר.
וכתב גם דמזה דפליגי ביוצא דופן משמע דרביעה לכו"ע פוסלת ולכן מקשה
בין אם פרה קדשי מזבח בין אם דינה כחטאת ולכן פסולה ברביעה מ"ט דר"ש
דמכשיר יוצא דופן ,ומשני שאה"נ לרבנן חטאת קרייה רחמנא ]או אפי' קדשי
מזבח אבל לא הוצרכנו לכך[ וטעמא דר"ש דלעולם פרה קדשי בה"ב היא
ולכן יוצא דופן כשר ואעפ"כ נרבעה פסולה כמו שמום פוסל בה.
ותוס' הקשו דאי הדר ביה מטעמא דחטאת קריא רחמנא ]שהרי לא מסתבר
שר"ש יחלוק בזה[ ,א"כ ע"כ דלרבנן קדשי מזבח היא ,והרי מוכח בכמה
מקומות שפרה קדשי בה"ב היא ולא מסתבר שכולהו דלא כרבנן ,ולכן פי'
שהקו' בין אם משום דחטאת קרייה רחמנא בין אם היא קדשי מזבח אמאי
כשרה ביוצא דופן שלא מסתבר שר"ש יחלוק על רבותיו.
ומסיק דלכו"ע פרה קדשי בה"ב היא וטעמא דרבנן משום דחטאת קרייה
רחמנא וטעמא דר"ש משום שמום פסל בה ]וא"כ פליגי בטעמא דחטאת קרייה
רחמנא[.
וא"כ לפי' ראשון מסתבר שיחלקו אי קדשי בה"ב או קדשי מזבח ולא מסתבר
שיחלקו אי חטאת קרי' רחמנא ,ולפי' השני שניהם מסתברים מצ"ע אבל לא
מסתבר שלר"ש לא יפסלו ברביעה ויחלוק על רבותיו.
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ותוס' הביאו גירסא שמשמע כפירוש הראשון ]שלמסקנא נחלקו אי פרה היא
קדשי מזבח או קדשי בה"ב[.
וזה לשון הגמרא לגירסא זו 'ואלא מאי קדשי מזבח סוף סוף תפסל ביוצא דופן,
האי מאי אי אמרת בשלמא קדשי מזבח היא היינו דפליגי ר"ש ורבנן ,אלא אי
אמרת קדשי בדק הבית היא מי מפסלא ברביעה ,לעולם אימא לך קדשי בדק
הבית היא ]כלומר לר"ש[ ולענין רביעה אפי' ר"ש מודי דפסלה דכתיב כי
משחתם בהם וגו',
]בכת"י נ"י כך הגירסא ,אלא מאי קדשי מזבח היא סוף סוף תפסל ביוצא
דופן האי מאי אי אמרת בשלמא פרה קדשי מזבח היא היינו דפליגי רבנן
עליה דר"ש דרבנן סברי קדשי מזבח היא ור"ש סבר קדשי בה"ב היא
אלא אי אמרת בין לרבי אליעזר בין לרבנן קדשי בה"ב היא במאי פליגי
רבנן ור"ש ,לא דכ"ע קדשי בה"ב היא ]ורבנן שאני פרה }דחטאת{ קרי'
רחמנא ו}רבי שמעון{ ההוא טעמא לית }ליה{[ כדקאמר אינה פסולה
ביוצא דופן ולענין רביעה אפי' ר"ש מודה דפסלה בה דכתיב כי משחתם
בהם מום בם כו'.
דף כ"ד
תד"ה ואבני והכי פריך הכא והא כתיב אבני מלואים והדר ערביה ובאבני
מלואים מיהא דכתיב וי"ו לדרוש בהו ויקחו ,משמע ששייך לערב ע"י
הוי"ו גם אחר שהופסקו אבני השוהם מתחילת הפרשה ,אמנם תוס' הרא"ש
כתב 'וקשה דלא מקרי כי האי גוונא הדר ערביה דוא"ו דואבני מילואים אאבני
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שהם קאי ולאו אדלעיל מיניה ,אלא מאבני שהם ולהלן לא קאי אויקחו אליך,
דמאבני שהם ואילך מתחיל מנין אחר ודין אחר'.
תד"ה וניחוש הא דלא פריך דלמא עלה עול על אמה והיא ואמה נשאו
עול ,דא"כ לא אשכחן פרה שלא עלה עול על אמה ,דתנן עלה עליה זכר
פסולה ,משמע שמקשים דילמא עלה עול על אמה כשהיתה מעוברת ואז
אסורה מדאו' כיון שנחשב שנשאה בעול ,אבל לא הקשו ממה שאוסר ר"א כל
הפסולין לגבי מזבח שולדותיהן אסורות ,שזה איסור דרבנן משום דבזיא
מילתא ,ומסתבר לכאורה שהאיסור הזה שייך רק בפסולים שפוסלים בכל
הקרבנות ,אבל עול שאינו פסול קרבן ל"ש שיאסור בולד וכמו שלא פסלו שתי
שערות שחורות באמה של הפרה ]עי' חזו"א פרה ג' י"ג[.
ומ"ש תוס' שאין לך פרה שלא עלה עול על אמה דתנן עלה עליה זכר פסולה
כונתם שבשעה שנוצרה הפרה הזו הרי היה זכר על אמה נמצא שנשאה בעול
בתחילת היצירה ,ואע"פ שעדיין לא היה לה צורה של פרה ,זה אינו נפ"מ
שהרי מ"ש רבא היא וולדה נרבעו מן הסתם הוא אפי' לפני ארבעים יום .וכ"פ
המהרש"א ,ועי' רש"ש שתמה שאין הולד נאסר לפני שנגמרה צורתו ,ויש
לברר אם מצינו חילוק בזה] .וביותר לדעת תוס' שהאיסור משום ירך אמו הוא
בזה מסתבר שאין נפ"מ אם נגמרה צורתו או לא ואדרבא יתכן שיותר ירך אמו
הוא בתחילה מאשר כשיש לו צורה של בהמה[ .ועי' לח"ס.
ויש להבין בעיקר תי' תוס' 'דא"כ לא אשכחן פרה שלא עלה עול' ,למה לא
נאמר דבהכי אכשריה רחמנא ,ואם ילפינן לכל עול א"כ נילף נמי לרביעה
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ונגיחה .ויש לחלק.
ועי' תוס' ר"א שאולי יש מיעוט שאינה נפסלת בעלה עול על אמה ]כשהיא
מעוברת[ ,ועוד תי' שאולי יש חילוק שרק נרבעו שיש בזה הנאה ,או נגחו
שייך לומר כן גם על הולד ולא על נשיאת עול ,וכ"כ התוס' רא"ש 'דשאני גבי
נגיחה שהוולד הכביד והזיק וכן הולד נהנה מן הרביעה אבל הכא ל"ח הולד
כנושא העול'.
והנה בתוס' הרא"ש וכן תר"א לא הביאו ראיית תוס' דא"כ לא אשכחן פרה
שלא עלה עול על אמה ,אבל תוס' הרא"ש כתב להוכיח דדוקא נרבעה אמה
מעיקרא נפסלת הפרה לר"א אבל לא בנשיאת עול מעיקרא ,דא"כ לא תמצא
פרה אדומה כשרה דתנן עלה עליה זכר פסולה.
משמע שס"ל שמה שבשעה שנוצרה היה עליה עול הזכר זה אינו פוסל,
]כסברת הרש"ש או כי כבר כתב לעיל שאין הולד נושא בעול[ אבל מקשה
דילמא אמה נשאה בעול מעיקרא ומצד זה תיפסל בתה ,ומתרץ שא"כ כולן
פסולות שהרי עלה עליה זכר בשעה שנוצרה בתה ,ומה שבאמת אינו פוסל
א"ל כמ"ש דל"ש בזיא מילתא אלא בפסול מצד הקרבן שבה.
ולכאורה יש לדון שאם פרה אדומה שנרבעה פסולה משום דחטאת קרי'
רחמנא ניחא אבל אם מצד שנחשב כמו מום כדאמרינן אליבא דר"ש הרי ודאי
מסתבר שמום באמה של פרה אינו פוסל.
והנה בתוס' ]ד"ה ר' יוחנן אמר[ כתבו שמ"ש רבה היא וולדה נרבעו הוא
משום דס"ל עובר ירך אמו אבל לרי"ו שלאו ירך אמו לא אמרינן היא וולדה
נרבעו.
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והר"ן בחולין ]נ"ז[ הביא שיטת ר"ת שלעולם לאו ירך אמו ואעפ"כ אמרינן
היא וולדה נגחו כיון שהולד עצמו מסייע בהיזק.
ויתכן שזה סברת התוס' רא"ש ולכן מחלק בין רביעה שיש לעובר הנאה לבין
עול ,שאם הטעם משום ירך אמו לכאורה אין מקום לחלק ,אמנם תוס' הרא"ש
בעצמו כותב שלרי"ו שלאו ירך אמו ל"א היא וולדה נרבעו.
ויש לבאר שאם עובר ירך אמו הוא ,נחשב כאחד מאבריה ויש להם חיות
משותפת ,שניהם נותנים כח לנגיחה ושניהם נהנים מהרביעה ,אבל העול מכביד
רק על גוף הבהמה שעליו הוא מונח ,ואפי' בבהמה עצמה הרי יש אברים שלא
ירגישו כלל את כובד העול ,וכך גם העובר שבמעיה.
וא"כ אם ירך אמו הרי הוא כאחד מאבריה וכמו שכל אבריה נהנים מהרביעה
ונותנים כח לנגיחה כך גם הוא ולכן נאסר ,אבל משא העול אינו עליו ואע"פ
שנותן כח לבהמה לשאתו ,אין האיסור בגלל נתינת כח אלא בגלל נשיאת העול
בפועל וזה אינו עושה.
ועי' תוס' ב"ק מ"ז שכתבו שמדברי רבא אין להוכיח שעובר ירך אמו כיון
שנהנה וכו' ,וזה לכאורה דלא כמ"ש כאן שלרי"ו שלאו ירך אמו ל"א היא
וולדה נרבעו.
עי' קובץ ביאורים וכן קה"י כתו' י"א הביא קו' איך פוסלים הולד כי נחשב
כנוגח אפי' לאו ירך אמו ,והרי הוא אנוס על הנגיחה ויפטר כדין שור
האיצטדין ,וכן הקשה בשעורי הגרש"ר בכתובות ,עוד הקשה על מ"ש תוס'
בב"ק שהולד נהנה מהרביעה שהרי לא ההנאה אוסרת אלא הרביעה.
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תד"ה יתרו יתרו לאחר מתן תורה הוה .וא"ת א"כ צפורה אשת משה לא
באה אלא לאחר מתן תורה ,ותיקשי על הא דאמרינן בפ' הבא על יבמתו
ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו וקחשיב פירש מן
האשה ,ומאי קאמר הא לא היתה צפורה עמו ,וי"ל שהקב"ה נתן לב
לפרוש מן האשה ,כוונתם להקשות על מ"ש שמשה פירש והקב"ה הסכים
אתו מיד אחר מ"ת וקשה שהרי עדיין לא היתה עמו ואיך פירש ממנה,
והתירוץ צ"ל שנתן משה לב לפרוש ,ויש להבין למה כתבו שהקב"ה נתן לו
לב לפרוש ועי' מהר"ם שיש לגרוס בתוס' שהקב"ה הסכים על ידו על שנתן
לב לפרוש מן האשה ,ובתוס' רבינו אלחנן כתב שמאז נתן דעתו לפרוש ,וזרע
יצחק הגי' בתוס' שמשה נתן לב לפרוש.
תד"ה רבי רבי יוחנן אמר גבול יש לה פחות מבת ג' נעקרת ,וליכא
למיחש לרביעה וקאי לשנויי רומיא דמתני' דאין מעמידין וההיא דלוקחין
מהם בהמה לקרבן ,שאין מעמידין בכל ענין ולוקחין לקרבן דוקא פחותה מבת
ג"ש ותרוויהו כרבנן דר"א ,ואליבא דרבנן קאמר דהא דל"ח לרביעה ,היינו
לרביעה דפחותה מג"ש דאילו ר"א אפי' בבת שתים חייש לרביעה דהא
פרה בת שתים ]כלומר לר"א פרה אדומה כשרה בבת שתים[ וחייש
לרביעה ,ותו דקתני וכן היה ר"א פוסל בכל הקרבנות דמשמע אפילו בני
שנה ,ויש להבין א"כ היכי קאמר 'כל צאן קדר' והרי יתירות מג"ש לא ראויות
ואפשר כל צאן הראויות שהרי ע"כ 'כל' לאו דוקא שהרי בע"מ לא יקבצו,
שו"ר בתורת חיים שכתב ' .וקרא דכל צאן קדר יקבצו לך דאותיבו ליה מיניה
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חברוהי לר' אליעזר צ"ל דרבנן מוקי ליה בפחותים משלש שנים וכל לאו דוקא
נקט קרא'.
ויל"ע אם הא דגבול יש לה שלש שנים הוא דוקא בפרה שמאותה שעה ראויה
לילד או גם בצאן שיולדות בנות שנה או שתים עי' תורי"ד שכתב בתו"ד 'אבל
יתירה מבת שלש כיון דבת איעבורי הא לא מכחשא'.
רוני רוני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת בריקמי זהב המהוללה
בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיין ,ופרש"י שאמרו זאת על ארון עצי
שטים שהיה מצופה זהב ומהולל בס"ת שהיה בו ,ויש להבין מה עניינם של
פרות לומר לארון שיאמר רינה ,ולמה יש לו להתנופף ולמה הוא מהולל בס"ת
ולא בשתי לוחות הברית וגם ארמון לא התפרש כאן מה ענינו.
ובר"ח הגירסא רומי רומי שיטה וכן הוא במדרש רבא פרשת וירא פרשה נ"ד,
ויש לבאר שהרי אין נושאים את הארון אלא בכתף כיון שארון נושא את
נושאיו ולכן קראו לו שיתרוממם ויתנופף כדי שיראה לכולם שלא הם נושאות
אותו ,ודביר ארמון פי' ר"ח שהכוונה לארון שהיה נתון בדביר שהוא בית קדש
הקדשים שהיה בבית המקדש ,וגורס בהמשך הגמרא 'כמאן קרו פרסאי לבית
הספר דביר מהכא ושם דביר לפנים קרית ספר' ,והיינו שלא ספר נקרא דביר
אלא מקום הספר שהרי כששינו שמה מקרית ספר לא קראו לה קרית דביר,
כיון שדביר לבד פירושו קרית ספר כלומר מקום הספר.
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דף כ"ה ע"א
תד"ה למשה והר"ר אלחנן אומר דההוא מעשה דחזקיה לא היה אלא אות
בעלמא ,מבואר יותר בתוס' רבינו אלחנן שלא מנה אלא אלו שעמדה לצורך
ולא שעמדה לסימן וכן גבי קין לקמן.
שהרי לא עמד השמש כלל במקום אחד אלא שהלך לאחוריו ,לכאורה גם
בנקדימון לא עמדה במקומה אלא חזרה לאחוריה ואחרי ששקעה חזרה ועלתה
וגם לא מובן מה בין עמדה לחזרה ,ויתכן שכוונתם שלא מנה אלא אלו שעמדה
או זרחה להם השמש כדי שיהיה יום ולא לילה לצורך המלחמה או התנאי אבל
בחזקיה לא היה זה אלא לסימן שאם כדי שיאריך היום די היה במה שתעמוד
ועדיין יש להבין מה שהביאו מקין שהרי שם כתוב שהעמיד לו ועי' הגה' הב"ח
שצ"ל הזריח ,ומהר"ם כתב והא דקאמר שהעמיד לו גלגל חמה הוי פירושו
העמידה לאחוריו לא שעמד במקום אחד ועי' גבו"א תענית דף כ'.
דף כ"ה ע"ב
אמר ר"י באשה חשובה כו' .לרש"י ר"י ור"א פליגי בתרתי ,לר"י באינה
חשובה יש חשש שפ"ד ולר"א אין ,לר"י באינה יפה אין חשש עריות ולר"א
יש ,ולדעת שניהם יש חשש עריות אפי' בחשובה אם היא יפה דחיישינן
לפיתוי.
ונפ"מ אחת יש ביניהם בקרובה למלכות ואינה יפה אם יש חשש עריות ,אבל
באינה קרובה ואינה יפה לכ"ע אסור ,לר"י מחשש רציחה ולר"א מחשש
עריות ,והלכה כר"א שבכל אשה חיישינן לעריות היינו פיתוי ובאינה קרובה
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למלכות ,אף לאונס.
ושמירת תינוקת תועיל רק כשאין חשש אונס כגון בקרובה למלכות או
כשמענישים בדיניהם.
ולתוס' ג"כ פליגי בתרתי אבל לכו"ע יש חשש עריות גם במכוערת ,ופליגי אם
יש חשש עריות בקרובה למלכות ואם יש חשש שפ"ד בסתם אשה ,ושני נפ"מ
יש ביניהם ,בסתם אשה שמתיחדת עם נשים לר"י אסור מצד שפ"ד ולר"א
מותר ,ואשה חשובה בין אנשים לר"י אסור ולר"א מותר דמירתתי] ,וסברת
ר"י או משום שחייש לפיתוי או כמ"ש הרא"ש שמא יאנסוה ולא יחששו
שתספר 'כי הם סומכים על זה מתוך תוקף יצרם שתסתיר הדבר שלא תתפרסם
קלונה'[.
ומה של"ח לפיתוי לדעת ר"א עי' ר"ן שגם מזה מירתתי לתובעה ,וא"כ דוקא
בחשובה ,ועי' חזו"א ס"ו שהבין שכל אשה אינה מתפתית לנכרי ]דנכרי מיפעי
פעי ומפחדת שיתפרסם קלונה[ ,והראיה שר"א חולק גם בזה עי' רא"ש מדלא
קאמר אפי' באינה חשובה משמע שחולק גם על חשובה.
והנה לפי' תוס' שחשובה היינו קרובה למלכות ,א"ל שהנדון מצד אונס שר"א
סובר של"ח ,אבל לפי' הירו' שהכונה לבריאה לכאורה כל הנדון מצד פיתוי,
]שהרי בריאה לא יוכלו לאנוס מק"ו דרציחה[ ומבואר דעת ר"א שאפי' בלא
קרובה למלכות אין חשש פיתוי ,והיינו משום שחוששת שיפרסם או שאין דרך
בנות ישראל לזנות עם נכרים .ועי' חזו"א ס"ו שלפי"ז אשה אחת עם שני
פרוצים שאחד גוי תותר להתיחד שהרי לא תזנה עם הגוי.
ומ"מ כ"ז לדעת תוס' אבל לרש"י לכ"ע חיישינן לפיתוי ,וכן משמע שפסק
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בשו"ע.
ומה שנהגו שאשה נוסעת עם עגלות ולוקחת תינוקת הובא בב"ש סי' כ"ב,
היינו שאומרים שבזה"ז מירתתי לאנוס אבל לפיתוי חיישינן וכרש"י ולזה מהני
שמירת תינוקת.
ובמ"ש רש"י שס"ל לר"י שבאינה יפה אין חשש עריות ,הקשו תוס' משבויה
שלא חלקנו ,ולכאורה יש לישב עפ"י מ"ש לעיל ששבוי' שאני שהיא מסורה
בידם והוי כבהמה לענין זה .וכן מה שהקשה שלגבי יחוד לא מצינו חילוק בין
יפה למכוערת א"ל שבקרובה למלכות יש להם חשש אף לפתותה וכמ"ש
הר"ן ,ודוקא ביפה מוסרים נפשם על זה אבל במכוערת לא יסתכנו לפתותה
שמא תמסרם למלכות.
תד"ה איכא ולרב אידי שריא דכלי זיינה עליה כלומר דמרחמי עלה ,ואי
משום עריות כדאמרי' בריש פירקין שהגוים מצויין אצל נשי חבריהן ,בת
דעת היא וכשתראה שיבא הגוי תצא מיד ,לכאורה היינו דליכא למיחש
לאונס ,ויש להבין כיון שבא הגוי הרי לא יתן לה ללכת ,אמנם יש לבאר
שלעולם ל"ח לאונס אלא לפיתוי אבל כיון שעדיין לא התייחדה א"כ אמרינן
לה שאסור להתייחד וממילא מיד כשיבוא תלך דזה ל"ח שתתייחד באיסור.
דף כ"ו ע"א
אמרו ליה תלמידא דיהודה רמאה את אמר להו ידעיתו ליה יהא רעוא
דליהוו הנהו אינשי בשמתיה פרש"י 'לפי שהיה אדם גדול ושמתיה חיילא

אין מעמידין

פרק שני

לייטינהו בשמתיה' ,מש מע שבא לפרש הלשון 'בשמתיה' שקללם שיהיו
בשמתא דרב יהודה ,ויש להבין היכן מצינו נידוי כזה ,וגם אם חל עליהם נידוי
של רב יהודה היאך יכלו להתירו הרי מבואר שלא היה בבבל גברא רבא
כמוהו שיכול להתיר נידויו גם הלשון יהא רעוא אינו מובן כ"כ שמשמע
שהתפלל שיהיו בנידוי ולא נדה אותם בפועל אמנם מצינו נידוי משמים כמו מי
שראה שנידוהו בחלום] .בחלק מכתה"י ליתא לתיבות 'יהא רעוא'[.
תד"ה גירדנא גירדנא דלא טייזן .פ"ה עניו ,כי סתם גירדן עז פנים הוא,
ובערוך גריס גירדנא דלטייה כלומר דלייט מזליה ,שתא בצרא משניה,
כלומר בתר ענייא אזל עניותא ,יש להבין מה כוונתם בזה והרי מה שדוקא
אותו אכל האריה לא משום שהיה גירדנא שמזלו מקולל אלא כי לא בא לבקש
התרה לנדרו ,ומה הכוונה בתר עניא במה הגירדנא נחשב עני ואולי עפ"י מ"ש
בתוספתא דעדיות 'אין לך אומנות ירידה אלא גרדי' ,ובתוס' רבינו אלחנן 'כמו
בתר עניא' וגם זה יש לבאר במה דומים דברים אלו ,ואולי גם זה חוסר מזל
שלא בא לבקש התרה ועדיין יש להבין למה דוקא שתא בצרא משניה
ובילקו"ש הגירסא 'והיינו דאמרי אינשי גרדנא דלא טייזן שמתא בצרא משניה'
כלומר שסתם שמתא גורמת למזלו שיהיה מקולל אבל זה שכבר מקולל ועומד
הרי השמתא מפחיתה מחייו.
באיסור הצלת עובדי ע"ז
בת ישראל לא תיילד את הגויה מפני שמילדת בן לע"ז ,במשנה נאמר
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לענין מיילדת ומינקת אמנם תוס' כתבו לעיל דף כ' שגם איסור העלאה מהבור
הוא מה"ט ,וכ"כ בתוס' רבינו אלחנן שם.
והאיסור בזה א"ל מדין לפנ"ע שהרי בזה שמעלהו מהבור נותן לו אפשרות
לעשות עבירות ,והרי סתם גוי מוחזק בעשיית עבירות ומה לי אם מביא אליו
את העבירות או מביא אותו לעבירות] ,עיין מנחת שלמה שהמגייר מי שבחזקת
שלא ישמור מצוות חשיב נותן מכשול לעיור[ ,ועיין רבינו יונה שהאיסור
משום ]שסופו[ 'שיצא לתרבות רעה' ,ויש להבין א"כ למה נקט דוקא בן
ל'ע"ז' והרי מסתבר שיעברו על כל ז' מצוות ב"נ.
אמנם בתוס' ד"ה סבר מבואר שזה רק איסור דרבנן ,ועיין אג"מ שאין כאן
איסור לפנ"ע כיון דהוי רק כלפני דלפני ,וא"כ שוב יש להבין מה האיסור
להעלותו.
ויש לבאר שהאיסור הוא משום שנחשב בזה מהנה לע"ז ,דכמו שאסור מדרבנן
לגרום שיהיה לע"ז יותר כסף ה"ה לגרום שיהא לה יותר אנשים ,שג"כ מגדיל
אותה בזה .ולפי"ז דוקא נקט בן לע"ז ולא שאר עבירות ,ומה שרועי בהמה
דקה אין מעלין הרי פירשו תוס' שהוא קנס חכמים ,ומה שאין מיילדים כותיים,
לפי הגמ' במסכת כותים ,א"ל אחר שמצאו להם דמות יונה.
והנה בתוס' לעיל מבואר שמה שמותר לתת לו נבילה הוא משום שגם בלא"ה
לא ימות .ולפי"ז גם בנמצא בבור ויכול לעלות בלא"ה ע"י אחרים מותר
להעלותו בשכר ,וכן מילדת ומינקת במקום שמצויות אחרות יהיה מותר בשכר
גם בלא איבה ,וכ"כ בשו"ת חת"ס סימן קל"א ,וכתב שזה סברת הרמב"ן
שהיה מתעסק עם הנכריות להתעבר ,משום שהיה שם רופאים אחרים בלעדיו,
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אבל א"א לומר משום איבה ,שא"כ לא היה שולח לו רבינו יונה 'תבוא עליך
ברכה שאתה מרבה זרעו של עמלק' ]ואינו מובן כ"כ שהרי הב"י הביא מפורש
שטעמו של הרמב"ן היה משום איבה ,וכ"ה בשו"ת הרשב"א סי' ק"כ[.
וברמב"ם פ"י מע"ז ה"א כתב 'אין כורתין ברית לעובדי ע"ז כדי שנעשה עמהן
שלום ונניח אותם לעבדה ,שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם
או יהרגו ,ואסור לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם ,לפיכך אם ראה מהם אובד
או טובע בנהר לא יעלנו ,ראהו נטוי למות לא יצילנו אבל לאבדו בידו או
לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור ,מפני שאינו עושה עמנו מלחמה' .משמע שזה
איסור דאו' שנלמד מלא תחנם שלא לתת להם חנינה ורחמים ,ויש להבין א"כ
איך הותר איסור דאו' משום איבה ,ואם משום שאז לא נחשב שעושה מתוך
רחמים אלא למנוע איבה ,א"כ אמאי בלא איבה אסור בשכר והרי לא עושה
מתוך רחמים אלא בשביל שכרו.
ויש לבאר שהאיסור לרחם עליהם היינו שצריך להיות אכזרי עליהם ולרצות
במיתתם ,ואם יעלם מהבור אפילו תמורת שכר הר"ז עבר על לא תחנם,
דסתמא דמילתא אין אדם מעלה את שונאיו מהבור אפילו בשכר ,משא"כ אם
מעלם משום איבה שזה יעשה גם לשונאיו ולאלה שהוא חפץ במיתתם ,אם
חושש שיהיה לו סכנה במה שאינו מעלם אפילו אם זה חשש רחוק.
והנה הרמב"ם בפ"ט כתב בת ישראל לא תניק את בנה של הנכרית מפני
שמגדלת בן לע"ז ,ויש להבין למה הוצרך לטעם הזה ולא סגי ליה בטעמא דלא
תחנם שהתבאר בפרק י' ,והרי לא מצינו חומרא בזה יותר מבזה ששניהם
הותרו משום איבה.
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וא"ל שאה"נ ואם אין מילדת אלא היא או אין מינקת אלא היא ובלעדיה לא
יהיה לו חיים ודאי שאסור מצד לא תחנם שאם ראהו נוטה למות לא יצילנו,
אבל במינקת ומילדת נאמר דין נוסף שאפילו יש מילדת או מינקת בלעדיה ג"כ
לא תעשה משום שנחשב כמו שבידים עושה עוד בן לע"ז ,והרי מצינו כעי"ז
במה דהוי ס"ד שאסור להתחתן עם נכרית משום שיולד בן לע"ז אע"פ שאינו
מתיחס אחריו ואע"פ שאם הוא לא יקח אותה מסתמא מצויין גוים רבים
אחרים ,ומ"מ ס"ד שיהא אפילו איסור דאו' על מה שגורם להביא עוד בן לע"ז
]והרי ראינו לעיל שיש ענין למעוטינהו ק"ו שלא ירבם[.
ואה"נ שאם בלעדיה ימות שיהא אסור מדאו' מצד לא תחנם .ולענין להעלותו
מהבור א"ל כיון שבלא"ה כבר היה הגוי הזה בעולם לא מתייחס כ"כ ליהודי
כמו שגדל בן לע"ז ויש רק איסור להצילו אם הוא נוטה למות.
ובמ"ש הרמב"ם שאסור להעלותם משום לא תחנם ,יש להבין ,תינח גוים אבל
רועי בהמה דקה אמאי אסור להעלותם ,ואע"פ שכתב הרמב"ם שאי"ז רעך ,זה
טעם שאין דין לא תעמוד על דם רעך אבל עדיין למה יהיה אסור להעלותם.
וא"ל משום לפנ"ע ,ואפילו נאמר דהוי לפני דלפני וכאג"מ ,עדיין יש לומר
שזה דוקא בגוי אבל בישראל הרי מצינו שגם לפני דלפני אסור ]וכמ"ש תוס'
לעיל עיין חזו"א[ ,אלא שאם היה מצווה על לא תעמוד על דם רעך היה חייב
להצילו למרות כן או לכה"פ לא היה איסור בהצלתו ,אבל כיון שאינו רעך חזר
הדין שלא לסייעו בעשיית עבירות.
תד"ה גויה פירוש ואפי' ברשות הישראלית ,ולכאורה משמע שאם עומדות
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על גבה שוב אין צורך שיהא דוקא בבית ישראלית ,וכן דייק בזרע יצחק
מדבריהם ,וכ"כ ביאור הגר"א סי' קנ"ד סק"ב 'מדבריהם משמע דאפילו
ברשות הגוי דאין קפידא אלא בעע"ג שכ' פי' ואפילו ברשות הישראלית כו'.
אמנם הרא"ש כתב 'מכאן שיש להזהר שלא תניק גויה בנה של ישראל כי אם
ברשותה ואחרות עומדות על גבה' ,משמע דתרתי בעינן ,ויש להבין אמאי,
ואולי בביתה פחות חוששת .ובהמשך דבריו כתב הרא"ש דסגי בנכנס ויוצא,
ואולי לכן בעינן שיהא ברשות הישראלית] ,אמנם יתכן שכיון שמיירי ברשות
הישראלית לכן סגי בנכנס ויוצא[.
וממ"ש תוס' שלא להניחם יחידים בבית הגוי משמע שעם אחרים שרי אע"פ
שזה בית הגוי ]אמנם יתכן שלא מיירי ביונקים ולכן יש פחות סכנה[.
תד"ה עובדת ואם כן צריך ליזהר שלא להניח ישראלית ההולכת חוץ
לעיר את בנה יחידי בבית ביד מינקת גויה אם אין ישראלית בעיר יוצאות
ונכנסות תמיד שם ,ואפ"ה מזמן שכיבה ואילך אסור להניחו יחיד,
לכאורה משום שאז שוב אין נכנסות ויוצאות ,וא"כ לא מובן מה ענין זמן
שכיבה לכאן והרי הכל תלוי בכניסה ויציאה ,ויתכן שאפילו יכנסו לא יועיל
כיון שהגוי סבור שלא יכנסו הרי עד שיכנסו יעשה מה שיעשה.
ועל תינוק ותינוקת שמשהין בבית הגוי יחידים לרפאותן ,הורה ר"י
דאסור מכמה עניינים ,שהם חשודים על שפיכות דמים ,ואפילו הם
גדולים קצת ]משמע שבגדולים ממש אין חשש שפ"ד ויש להבין למה ,ואולי
כעין אשה כלי זיינה עליה לפירוש תוס' שאינה בעלת מריבה ומרחמים עליה
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וה"ה לתינוק ותינוקת אלא שקטנים ממש אינם יודעים לבקש על נפשם ואין
כאן כלי זיינם .וי"ג 'ואם הם גדולים קצת' היינו שאז נוסף עוד חשש וכמו
שהקדימו 'מכמה ענינים'[ ,ימשיכום למינות.
ירושלמי גויה מניקה בנה של ישראל דכתיב והיו מלכים אומניך
ושרותיהם מניקותיך ,תני יונק התינוק והולך מן הגויה ומבהמה טמאה
ומביאין לו חלב מכל מקום ואין חוששין לא משום שקץ ולא משום
טומאה ,כתב הרשב"א ביבמות דף קי"ד לא שיהא זה כזה ,אלא מן הנכרית
יונק לכתחלה ואפילו בזמן שיש חלב של ישראלית ,אלא שהוא מדת חסידות
ומדת זריזות שלא להניקו מפני סיבותיו כמו שאמרנו ,וחלב בהמה טמאה אסור
אלא במקום שאין שם חלב כשר ומפני סכנת התינוק ,אלא שאינו צריך אומדנא
כדאיתא הכא ,ותמהני על ר"ח ז"ל שכתב מהאי מתני' שמעינן דחלב נכרית
כחלב בהמה טמאה ולא התירוהו אלא לתינוק מסוכן לבד' ,עי"ש שהאריך
בזה.
תד"ה סבר תימה לרב יוסף דס"ד דשרי ולאביי נמי דמשני דליכא איבה
משמע הא איכא איבה שרי ,היכי שרינן משום איבה מילתא דאית ביה
איסורא דאורייתא דאמרינן בפרק שמונה שרצים הושיט ידו למעי בהמה
ודלדל עובר שבמעיה חייב משום עוקר דבר מגידולו דהוא תולדה דגוזז,
י"ל דהכא ביושבת על המשבר שכבר נעקר לצאת ,א"נ כיון דכלו לו
חדשיו פסקו גידוליו ,מבואר בתוס' שחיובו משום גוזז ולא כמ"ש הרמב"ן
בשבת שחיובו משום נטילת נשמה ]עי' קר"א שם שמרש"י משמע שחיובו
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משום קוצר[ ולדעת תוס' יש להבין שהרי איסור גוזז הוא גם בבהמה מתה וכן
אסור ליטול נימין המדולדלין אע"פ שפסקה יניקתם ,שו"ר באגלי טל מלאכת
גוזז שאמנם מוכח מתוס' כאן שחיוב גוזז אינו אלא מבהמה חיה ולא ממתה.
וכן אם האיסור משום קוצר הרי גם פירות שיבשו באילן אסור לקצור וכמ"ש
תוס' בשבועות דף מ"ג 'נראה דלענין שבת לכ"ע לאו כבצורות דמיין
וכמחוברות דמו דגמר מקצירת סממנין שהיתה לאחר שעומדין ליקצר'.
ובמה שמבואר בתוס' דמשום איבה לא שרינן איסורא ,עי' חת"ס יו"ד סי
קל"ט שאם יכול לבוא בזה לידי סכנה הותר גם איסור תורה ,ועי' אג"מ או"ח
ח"ד סי' ע"ט.
תד"ה והרועים וא"ת מאי האי דאחמור רבנן ברועים שאינם פסולים אלא
מדרבנן וגם הם כשרים לעדות אשה כדאיתא בספ"ק דר"ה ,ואילו
בגזלנין שהם פסולין מן התורה לכל עדות שבתורה לא אחמור כולי האי.
ויל"ע כיון שזה גזל אמאי אין הרועים פסולים מדאו' ,וא"ל שכיון שאי"ז ברור
שהרועה הזה באמת מרעה בשדות אחרים ,שאל"כ מה מחלקים תוס' בין
בהמותיו לבהמות אחרים ,ממ"נ אם ידוע שרועה בשדות אחרים א"כ גם רועה
בהמות של אחרים נחשב גזלן ,ואם ידוע שאינו מרעה בשדות אחרים א"כ גם
בשלו לא יפסל אלא ע"כ מיירי בסתמא ,ורק כיון שרוב רועים גזלנים מעמידים
גם אותו בחזקת כולם ,וזה רק פסול דרבנן דמדאו' היינו מעמידים אותו על
חזקת כשרות ,ומצד זה היה מקום לענין נפשות שלא לילך אחר הרוב ,אבל
חכמים עשו חיזוק.
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אמנם א"כ לא מובן מה שתירצו 'דרבנן עשו חכמים חיזוק כדי שיתנו לב
לשוב' ,והרי ממ"נ אם מרעה בשדות אחרים פסול מדאו' ואם אינו מרעה ממה
ישוב.
אלא משמע שבאמת כיון שרובם מרעים אמרינן שודאי גם זה רועה ,ומה
שאינו פסול אלא מדרבנן הוא מכיון שאינו גוזל בידים אלא רק מרעה בהמותיו,
ואמנם זה אחד מארבעה אבות נזיקין וחייב לשלם אבל אינו גזלן בידים ]אפי'
ב'שלח שלוחי'[ ,וכן מסתבר שאם ירעה כשלא רואים לא יחשב גנב ולא ישלם
כפל.
ומצד מה שאינו משלם את מה שאכלו בהמותיו א"ל שאי"ז גזלן ,ואע"פ
שהכופר בפקדון פסול מדאו' לעדות כשלא שייך אישתמוטי ,ולכאורה ה"ה
למי שמזיק וכופר בחיובו ,מ"מ מסתבר שרק כשתבע ממנו וכפר וזה עדיין לא
נתבע ,אמנם עי' קצוה"ח בסי' ל"ד שבמה שמעכב הגזילה בידו ליכא איסור
גזל וכופר בפקדון שאני דעד שכפר היה ברשות הבעלים וחשיב גונב מרשותם
בכפירה.
עוד יש לדון שאם נעשה גזלן ע"י שנכנס ממון חבירו לרשותו ברצונו בלא
שיעשה מעשה ,הרי העשב של חבירו נכנס לפי בהמתו דהיינו רשותו ,ואפי'
אם צריך מעשה להראות שניח"ל וכמו שדייק הקצוה"ח מלשון רש"י ,א"ל
שבזה שמרעה אותם בשדה חבירו גלי דעתי' דניח"ל ,ובזה א"ל מ"ש
בסנהדרין דף כ"ה 'רועים מעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא
מכווני ושדו לכתחילה גזרו בהו רבנן' היינו שבזה שמכווני נעשים גזלנים,
ואע"פ שחצר מהלכת לא קונה א"ל כי אינה משתמרת לדעתו אבל כאן הרי זה
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מה שהוא רוצה שיכנס העשב לתוך בהמתו ושוב אי"צ שמירה.
אמנם עי' בר"ן כאן שדן שרועי בהמה דקה עדיפי משאר עוברי עבירה בזה
שאין עושה החטא בידו ממש ,ויל"ע אם זה סברא שלכן באמת אינו גזלן
מדאו' ,או זה סברא שיכול לטעות ולהורות היתר לעצמו שזה מותר.
עוד כתב הר"ן שרועה מיירי באינו ידוע שמרעה בשדות אחרים אלא בסתמא,
ויש להבין אמאי בסתמא ל"מ חזקת כשרות ,ואם משום רוב שעדיף מחזקה
עדיין אמאי אין מעלין והרי אין הולכין בפיקו"נ אחר הרוב ]ואולי רובא דליתא
קמן שאני[ ,אמנם עי' במאירי בסנהדרין דף כ"ה שכתב 'ואף על פי שבבהמות
שלו סתמו פסול מ"מ אינו בכלל לא מעלין ולא מורידין האמור עליו במסכת
עבודה זרה אלא אם נודע בהם שמרעין בשדות אחרים' ,ועי' בחדושי הגרש"ש
ב"ק סי' כ"ב ]ולדעת היש"ש בהכונס שמזיק אינו פסול לעדות ומאידך גיסא
מבואר שלרועה יש דין גזלן ,ע"כ שיש לחלק ביניהם[.
תד"ה והרועים ואור"י דהיא הנותנת משום דלא פסילי אלא דרבנן עשו
חכמים חיזוק כדי שיתנו לב לשוב ,וב"ד מכין ועונשין שלא מה"ת,
בשו"ת חת"ס ]ח"ו ליקוטים סי' ס"ז[ כתב שמהרמב"ם משמע דהא דמומר
לתיאבון מצווים להחיותו כדכתיב והשבותו היינו באינו שגור ומתמיד על
תאותו משא"כ ברועי בהמה דקה דרגיל ומושרש בחטא ,אע"ג דעושה לתיאבון
ומשו"ה אין מורידין אותו לבור ,מ"מ אינו מעלהו ,והיינו דכ' ספ"ד דרוצח
כשכ' רועי בהמה דקה לא מעלים דכתיב לא תעמוד על דם רעך ואין זה רעך,
בד"א בישראל בעל עבירות העומד ברשעו ושונה בו תמיד כגון הרועים בהמה
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דקה שפקרו בגזל והם הולכים באולתן ,אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד
ברשעו תמיד אלא עושה עבירות להניית עצמו כגון אוכל נבילות לתיאבון
מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו' ,עי' בר"ן כאן כעי"ז.
תד"ה לא מעלין ואפי' לר"מ דאמר בפ"ק לגוי בנתינה ,החילוק מבואר
בתוס' שם 'דקרא מיירי שאינו מחיה באותה מתנה כי אף אם לא יתן לו כלום
לא ימות' ,ולפי"ז מסתבר שאם בלא"ה ברור שיהיה מי שיעלהו משם ולא
הועיל לו אלא להקדים העלאתו ,שרי.

בגדר מומר לדינא דמורידין ולא מעלין
אבל המינין והמסורות והמומרים מורידין ולא מעלין ,ומבואר בגמ' דעת
רבי יוחנן שמומר להכעיס הוא בכלל מין ומומר לתאבון אין מורידין.
ומבואר בתוס' ד"ה והרועים שמומר לתאבון גם מעלין ומצווין להחיותו ודוקא
רועי בהמה דקה 'משום דלא פסילי אלא דרבנן עשו חכמים חיזוק כדי שיתנו
לב לשוב ,וב"ד מכין ועונשין שלא מה"ת' ,ודלא כרמב"ם שטעם הרועים כיון
שרגילים בזה.
ומבואר בתוס' ד"ה וחד שגם למ"ד שמומר להכעיס הוי מומר ולא מין מ"מ
מורידין אותו לבור ולא מסמי מומר מהברייתא ,וא"כ לגבי דין מורידין אין
מחלוקת ביניהם ]ועיין חזו"א ב' ב' שלרש"י למ"ד מומר להכעיס הוי מומר,
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אין מורידין[.
ומהו מומר להכעיס ,פירש"י שאם כשיש איסור והיתר לפניו מניח ההיתר
ואוכל האיסור ,זהו להכעיס .ויש להסתפק אם כונת רש"י שלא איכפת לו וזה
נקרא ג"כ להכעיס ,או שמניח ההיתר בכונה ואוכל האיסור ומ"מ לא נחשב מין
אלא מומר להכעיס.
והרא"ה בבד"ה ]שער א' פ"א דף ח' [:כתב 'מיהו להכעיס לאו דוקא אלא
לאפוקי דלאו לתאבון ,למימרא דהיכא דאיכא התירא ואיסורא לא קפיד בין
האי להאי ,אבל להכעיס ממש ודאי מין הוי' והרשב"א במשה"ב כתב שאפילו
מניח ההיתר בכונה ואוכל האיסור הוי מומר להכעיס ולא מין ,שאין מין אלא
העובד ע"ז ,והוכיח מהא דאכל פרעוש אחד דלס"ד הוי להכעיס ממש ובכ"ז
אינו אלא מומר ,וכתב שכן מוכח מרש"י שכתב 'ומניח ההיתר לאכול האיסור'
משמע שבכונה עושה ולא שלא איכפת לו.
ויש להסתפק לדעת הרשב"א מה הדין כשאינו מקפיד אם הוי ג"כ להכעיס
]בתח"ד כתב דלהכעיס היינו שמניח ממש את שלפניו ולוקח את האיסור וזהו
להכעיס שמראה בעצמו שאינו מתכוון באכילתו אלא לעבור על מה שאסרה
תורה ,משמע שרק זה נחשב להכעיס[.
ולכאורה יש לדון אם כשלא איכפת לו לא חשיב להכעיס הרי גם לתאבון אינו,
והרי לא מצינו שלשה חילוקי דינים ,וא"ל שזה שלא איכפת לו גם הוא בכלל
תאבון ,והיינו שרוצה להקל מעליו את טורח ההקפדה ,ונוח לו בחיים נעימים
שנוטל מה שמזדמן לו ,ועי' רע"א גיטין דף מ"ה.
אמנם הריטב"א כתב דלהכעיס לאו דוקא דא"כ אין לך מין גדול מזה ,אלא
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ודאי כל שאינו לתאבון מקרי להכעיס וכרש"י בחולין ,שלתיאבון הוי 'כי לא
משכח היתר אכיל נבילות' משמע שאם שניהם לפניו ואוכל נבילות הוי
להכעיס] ,ולכאורה א"ל שגם במהדר אחר האיסור הוי להכעיס ולא מין[.
וברא"ה כאן ביאר שמה שאוכל נבילות חשיב להכעיס היינו משום שעושה את
זה בדרך פריקת עול ,אבל להכעיס ממש הוי מין.
ולפי"ז אין הכוונה להכעיס שרוצה להכעיס בדוקא אלא שנוח לו בפריקת עול,
ואע"פ שהדבר בעצמותו הוא מכעיס לא איכפת לו בזה ולכן הוי מומר להכעיס
אבל אינו מין.
בדיני מורידין במינין ומסורות
אבל המינין והמסורות והמומרים מורידין ולא מעלין ,יש לברר מהו דין
מורידין הזה מהיכן נלמד אם הוא מדאו' או תקנ"ח ואם דוקא מורידין וימות
מאליו או גם בידים.
ומצינו שנחלקו בזה הראשונים ,הרמב"ם פ"ב מהל' רוצח כתב 'המינין והעושין
עבירה להכעיס והאפיקורסין מצוה להרגן ,אם יש בידו כח להרגן בסייף
ובפרהסיא הורג ואם לא יבא עליהם בעלילות עד שיסבב הריגתן' .מבואר שיש
דין להרגן ממש ,ויל"ע מהיכן נלמד הדין הזה גם יש לברר מה ענינו של סייף
דוקא ,גם יש להבין למה לא מנה כאן מסורות.
וכתב כס"מ שהרמב"ם גרס בגמ' אפיקורסין במקום מסורות ,אמנם ברמב"ם
פ"י מע"ז כתב המוסרים והאפיקורסין מישראל דין לאבדן ביד.
והנה ברמב"ם הנ"ל כתב 'המוסרים והאפיקורסין מישראל מצוה לאבדן ביד
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ולהורידן עד באר שחת מפני שהן מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי
ה' ,וא"ל שזה סיבת הדין של מורידין ואפילו להרגם בידים מפני שיש עליהם
דין רודף בגופם של ישראל או במה שגורמים להחטיא את הרבים ]וכמ"ש
הספורנו בענין מכירת יוסף שחשבו שרוצה להמיתם בעוה"ז או בעוה"ב והבא
להורגך השכם להורגו[ .ולפי"ז מ"ש מצירים היינו שמסכנים את ישראל,
ועדיין יש להבין למה דוקא בסייף ועיין לבוש סי' תנ"ה ,ועיין סמ"ע שם שהוא
כדין עיר הנדחת.
ובשו"ע ל"ט כתב חת"ס לבאר הא דמסור מורידין ופסול לכל דבר גם
כשעושה לתיאבון ,משום שיש כח בכלל ישראל להוציא המורדין מכלל
האומה ויהיה דינם כגוים אף להקל ,וא"ל שלכן גם דינו בסייף כדין בני נח
שמיתתם בסייף .ואולי דין המורדין בכלל האומה כדין מורדין במלכות
שמיתתם בסייף.
ועוד יש לבאר שמי שהולך להלשין על היהודים אצל אוה"ע הרי הוציא עצמו
מכלל ישראל ונהיה כמו אויב הנלחם בישראל שמותר ומצוה להלחם עמו כמו
עם הגוים ולהורגו בסייף כמו את אומות העולם ,ואע"פ שכעת בא על עסקי
ממון לא מצינו חילוק באויב הנלחם אם בא על עסקי נפשות או על עסקי ממון.
ובחזו"א סי' ב' סקי"ט מסתפק אם הריגת מוסר היא מדין רודף כיון שעלול
לבא לידי נפשות ,או משום שמוסר הוא דבר מתועב וחזקת העושהו שנחשב
להכעיס] ,ונפ"מ לפסול שחיטה וכדומה שמדין רודף לא נפסל ,אא"כ יחשב
להכעיס או כסברת החת"ס שהוציאוהו מכלל ישראל[ .עוד דן החזו"א בס"ק
כ' שמסור הוי קנס ואפילו בפעם אחת.
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אמנם דעת הרא"ש שכל המנויים כאן אין הורגים אותם בידים אלא רק מורידין
ואפילו מוסר אין הורגים אלא כשהולך למסור שאז יתכן שיגרום לשפ"ד ונהרג
מדין רודף אבל אחר שמסר אין הורגים אותו בידים אלא רק מורידין כדין מין
ומשומד ,ומה שיש לו דין מורידין א"ל עפ"י החזו"א שודאי חזקתו שעושה
להכעיס ,או כחת"ס שיש כח לכלל ישראל להוציאו מהכלל ולעשותו כגוי.
ויש להבין לדעת הרא"ש שאין הורגים בידים היינו שאין לו דין רודף ,א"כ
אמאי מורידין.
ועיין חזו"א ב' ס"ק ט"ז שמורידין הוא דוקא ברגיל והוא משום מגדר מילתא
דבי"ד מכין ועונשין שלא מן הדין ,ודוקא כשאין בי"ד שיכול לדונו כדין תורה
]ולכן אסור להרוג את העובד ע"ז עד שידונו אותו הבי"ד[ ,ויל"ע בזה שהרי
הרמב"ם פ"ב מממרים ה"ד כתב שאע"פ שמכין ועונשין שלא מן הדין אבל לא
קובעים הלכה לדורות] ,ואולי דוקא בקום עשה לבטל מצוה ונאמר לדעת
הרא"ש שמורידים לא עובר בידים על לא תרצח ,ולכן אפשר גם לקובעו
לדורות[.
אמנם בדעת הרמב"ם שהורגים בידים לכאורה א"א לומר מדין בי"ד מכין
ועונשין שהר"ז הלכה לדורות ,וא"ל מדין רודף וכמש"נ.
והנה בהל' ממרים פ"ג כתב הרמב"ם שהמינים והאפיקורסים והמוסרים
והמשומדים כל אלו אינם בכלל ישראל ואינם צריכים לא עדים ולא התראה
ולא דיינים אלא כל ההורג אחד מהם עשה מצוה גדולה והסיר מכשול.
ולכאורה כונתו שנהרג בגלל שאינו בכלל ישראל ,ויש להבין שהרי אין הורגים
גוים ,ויש לבאר שלעולם מה שהורגים הוא להסיר מכשול ,אלא שמי שהוא
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בכלל ישראל צריך עדים והתראה ובי"ד ,ומי שאינו בכלל ישראל והוא מכשול
לישראל הורגים אותו ,ואע"פ שאין הורגים גוי סתם זה כשאין לנו מלחמה עמו
ואינו מזיקנו אבל אלו שמזיקים לעם ישראל ואינן בכלל ישראל ,הרי נהרגים
בכל מקום בלא דין.
דף כ"ו ע"ב
תד"ה ולא וא"ת הא אמרינן במסכת סופרים כשר שבגוים הרוג ,וי"ל
דבירושלמי דקדושין מפרש דהיינו בשעת מלחמה ,ומביא ראיה מויקח
שש מאות רכב בחור ומהיכן היו מהירא את דבר ה' ,יש להבין וכי הוצרך
לומר שבשעת מלחמה יהרוג כל מי שבא להלחם בו ,ואדרבא משמע שבא
לומר שהיה מהראוי להורגם קודם שבאו להלחם כדי שלא יהיה לפרעה רכב
לבא להלחם ,ויש לבאר שאין הכוונה במלחמה ממש ,אלא בגוי שהוא מעם
שנמצאים אתנו במצב מלחמה ,כמו שהיו בני ישראל עם המצרים עוד לפני
שיצאו משם ,אע"פ שכעת נראה לך כאדם כשר יש לך להורגו כיון שכשתגיע
שעת המלחמה ממש ודאי שלא ירחם עליך ,וכמדומה שזו כוונת המהר"ל
בבאר הגולה שכתב 'ופירושו טוב שבגוים הרוג במלחמה ,כמו שהיה במצרים,
שהיו המצריים מצירים את ישראל והורגים אותם ,אין לך מלחמה יותר מזאת'.
ואע"פ שסתם גוים עובדי ע"ז הם ועוברין על שבע מצות ,מכל מקום אין
מורידין ,יש להבין וכי על מסתמא אפשר להרוג ,ואולי יש כאן רוב וחזקה.
דרבינהו בקרא להתירא דכתי' והיה לך למס ועבדוך ,יש להבין כיון שגוי
שעובר על מצוות ב"נ חייב מיתה ,מנ"ל דקרא מיירי בגוים שעוברין עליהם,
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וגם אם ידוע לו שעד הנה עברו דילמא לא יחיה אותם עד שיקבלו עליהם ז'
מצות ב"נ ,וכמ"ש הרמב"ם פ"ו ממלכים ה"א 'אין עושין מלחמה עם אדם
בעולם עד שקוראין לו שלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה ,שנאמר
כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום ,אם השלימו וקבלו שבע
מצות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס'.
אמנם מסתבר שהרמב"ם והתוס' הם שני ענינים ,תוס' דנים למה לא הורגים
אותם על מה שעברו עד עכשיו ,שלזה לא מועילה קבלה כמו כל שאר חייבי
מיתות בי"ד ,ובזה התרבה מוהיו לך למס ,והריבוי לכאורה הוא שאין מוטל על
עם ישראל לדון בני נח ,וכל שקיבל עליו מכאן והלאה ז' מצוות רשאי
להחיותו .עוד יתכן שאמנם אם ברור לנו שעברו יש להורגם אבל אם לא ברור
אע"פ שסתמא דמילתא עברו על ז' מצוות ב"נ אין הורגים וגם לא מורידין.
ובעיקר דברי הרמב"ם עי' בראב"ד שם 'א"א אין שואלין למלחמת הרשות
אלא עד שיהיו למס' ועי' רדב"ז שכוונתו להשיג דאין שואלין מהם שיקבלו
שבע מצות ב"נ ,אלא אח"כ אם ירצו לשבת בארץ יקבלו עליהם לקיים שבע
מצות ב"נ ,וכן הבנתי מדברי רבינו שאין זה תנאי ממש ,שהרי כתב בסמוך
קבלו עליהם המס וכו' ,ואילו שבע מצות ב"נ לא הוזכרו לפי שאינם בכלל
תנאי השליחות ,אלא אם ירצו לדור בא"י צריך שיקבלו עליהם שבע מצות
ב"נ .ומיהו בסמוך נראה מדבריו שהוא תנאי בשליחות ,שכתב בסמוך ואם לא
השלימו או שהשלימו ולא קבלו עליהם שבע מצות ב"נ וכו' .ולפי זה מה
שכתב למעלה לא בא לומר אלא שאפילו קבלו עליהם המס ולא קבלו עבדות
אין שומעין להם אבל אם לא קבלו עליהם שבע מצות ב"נ לא צריכא למימר.
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אבל הראב"ד ז"ל סובר שאין זה מעכב בשאלה במלחמת הרשות.
תד"ה אני וי"ל דשאני הכא דמההוא קרא דמרבינן השבת אבידתו ילפינן
השבת גוף בישראל והשבותו לרבות אבידת גופו ,וכמו דאתרבי ישראל
איתרבי לכולהו בין לממונו בין לגופו ,אבל מסור מיגרע גרע מיניה וכו',
כ"ה בדפוס הראשון וכל מה שבינתים נוסף בדפוס ונציא שלא במקומו] ,חלקו
בתוס' ר"א וחלקו בתוס' הרא"ש כדיבור בפנ"ע ,עי' זרע יצחק[.
תד"ה אני ושמא מאן דאית ליה ממון מסור אסור לאבדו ביד אית ליה נמי
דמשיבין אבידתו ,ומטעמא דיכין רשע וצדיק ילבש ,אבל לא מריבויא
דאבידת אחיך שאז גם השבת גופו היתה בכלל ,ויש להבין כיון שמעיקר הדין
אין מצות השבת אבידה למסור ,הרי ממילא אין איסור לזכות לעצמו באבידתו,
והוי כמו אבידה אחר יאוש ,שהרי כל מה שאסור לזכות באבידה הוא חיוב
ההשבה וכאן אין חיוב השבה ,ולמה ימנע מלזכות בה לעצמו שמא נפיק מיניה
זרעא מעליא יותר מאבידה אחר יאוש של מי שהוא איניש מעליא בעצמו,
ולא דמי לממון של המסור עצמו שכלל לא יצא מרשותו ובאת לאבדו מצד
שלא יהא חמור מגופו שע"ז מהני טעמא דצדיק ילבש ,משא"כ כאן שמעיקר
הדין כל הקודם זכה באבדתו.
אמנם הרמב"ם בפי"א מגזו"א ה"ב כתב 'אבל אוכל נבילה להכעיס הרי הוא
מין והמינין מישראל והאפיקורוסים ועובדי עבודה זרה ומחללי שבת בפרהסיא
אסור להחזיר להן אבדה כגוי' ,וכ"פ בשו"ע חו"מ רס"ו ,וכתב הש"ך בסי'
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שפ"ח 'ובהגהת אשר"י ס"פ אלו מציאות כתבו דמוסר הוי כמו מומר להכעיס
דאסור להחזיר אבדתו'.
תד"ה סמי נראה דדוקא לגבי הורדה לבור מסמי ר' יוחנן מומר מלמתנייה
בהדי מינים אבל לדברים אחרים מצינו בכמה מקומות ששונה מינים
ומומרים יחד בפ"ק דראש השנה המינים והמומרים והמסורות יורדין
לגיהנם ובפרק השולח ס"ת שכתבו מין ומומר ומסור וכו' ,לכאורה משמע
שמומרים לתיאבון יורדים לגיהנם ]ונידונין בה לדורי דורות[ וס"ת שכתבו
פסול ,וכנראה שכן נוקט המהר"ם ועי' מג"א סי' ל"ט ובמחצית השקל שם,
ויש להבין כיון שאינו עושה להכעיס למה יפסל ס"ת שכתב ,ועי' חזו"א ]או"ח
י"ב סק"ג ויו"ד סי' ב' ס"ק כ"א[ שאולי כוונתם שאמנם מיירי באוכל להכעיס
אבל ניחא שחשבו בפנ"ע ולא בכלל מין כיון שס"ת שכתב אינו פסול אלא
מדרבנן עי"ש ,וכ"מ מתוס' רבינו אלחנן עי"ש שבכל אלו מודה רי"ו שהכוונה
לאוכל נבלות להכעיס ומ"מ הוצרך לשנות מומר בפנ"ע ודוקא הכא גבי
מורידין פשיטא ליה שהוא בכלל מין.
תד"ה איזהו י"ל דהא דאמר שחיטת מין לע"ז היינו בכומר לע"ז שהוא
אדוק ביותר ,אבל ישראל העובד ע"ז אין שחיטתו כשחיטת מין ,קושית
תוס' היתה ממורידין ומשחיטה ובתירוצם לא הזכירו אלא שחיטה ,ויל"ע אם
גם לענין מורידין לא נאמר אלא באדוק ,ומסתימת לשונם משמע שרק לענין
שאין שחיטתו לע"ז אמרינן הכי ,ועי' מהרש"א ומהר"ם ,ועי' ספר עבודת
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עבודה למהר"ש קלוגר שכתב 'הנה לכאורה בתירוץ זה לא הועילו רק לתרץ
קושייתם השני' אבל מה שהקשו בתחלה במה דפריך הש"ס השתא שחיטת מין
דישראל אסורה דעכו"ם מבעיא ,ומהו קושיא הא אשכחנא ישראל עובד ע"ז
חמור מעכו"ם וכו' ,הנה קושיא זו לא מתרצא בכך דסוף סוף י"ל עובד ע"ז
יוכיח וכו' ,מיהו מדברי המהרש"א יש ללמוד כוונתם דס"ל דבסתם עובד ע"ז
גרע ישראל מסתם מאומ"ה ,אבל בכומר גרע עכו"ם מישראל ,ובזה מתורץ
הכל עיין במהרש"א והבן' ,ועי' חדושי מהר"י שפירא שתיבות אלו בקושיא
'ולכ"ע משמע הכא דמורידין ,וגוים אע"פ שכולם עובדי ע"ז אין מורידין' אינם
מדברי תוס' ]ואמנם אינם בתוס' שאנץ ולא בתוס' רבינו אלחנן ולא בתוס'
הרא"ש[.
וראיה מדאמר בפ"ב דחולין השוחט לזרוק דמה לע"ז רבי יוחנן אמר
אסורה ורשב"ל אמר מותרת ,ופ"ה לשם דמותרת אף באכילה ,ואע"פ
שהשוחט חייב מיתה כדאמר פרק ארבע מיתות עד כאן לא אמר רשב"ל
אלא בהמה אבל גברא בר קטלא הוא ,מידי דהוה אמשתחוה להר דהר
מותר ועובדו בסייף ,אלמא אף בעובד ע"ז אין שחיטתו נאסרת בסתם,
יל"ע מה נידון תוס' בשחיטת ישראל העובד ע"ז אם חוששין שמא כוונתו גם
כאן לעבוד ע"ז בשחיטה זו ,א"כ איך מוכח מדברי ר"ל ,הרי הוא מיירי בפירש
שרק הזריקה תהיה לע"ז ,אבל בסתמא הרי יתכן שכוונתו בשחיטה לע"ז,
ואולי אם נאמר שסתם שחיטתו לע"ז אין הכוונה שיהיה תקרובת לע"ז אלא
כדי לקיים מצוות הע"ז וכדומה ,וכאן אמנם לא אמר שתהיה הבהמה תקרובת
ע"ז אלא רק הדם אבל מ"מ הו"ל למיחש שגם השחיטה נעשתה לשם ע"ז
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וחזינן דל"א הכי.
ועי' תוס' הרא"ש בחולין שהקשה 'אמאי נהרג דילמא מימליך ולא זריק
כדאמרינן בפרק ד' מיתות דניסת שאמר אלך ואעבוד פטור דמימליך ולא עביד,
וי"ל דהכא ודאי לא מימליך כיון שעשה מעשה ששחט על מנת לזרוק ,אי נמי
אפילו ידוע שלא יזרוק חשוב עובד ע"ז בשחיטה זו כיון ששחט על מנת
לזרוק'] .ועי' חידושי מהר"י שפירא כאן ומשמרות כהונה בחולין דף י"ג.[:
אמר מר מורידין אבל לא מעלין השתא אחותי מחתינן אסוקי מיבעי ,אמר
רב יוסף בר חמא אמר רב ששת לא נצרכא שאם היתה מעלה בבור
מגררה ,דנקיט ליה עילא ואמר לא תיחות חיותא עלויה ,יש להבין מה
תירץ בזה הרי הקושיא היתה שאם מורידין בידים ודאי שאין מעלין שזה גם
לסתם גוי שאין מורידין אין עושים ומה תירץ שאין הכוונה שרק לא מעלה
אלא גורם לו שלא יוכל לעלות וזה כעין מורידין ועדיין קשה שהרי כבר אמר
שמורידין ממש.
ותד"ה דלא הקשו ותימה מאי איבה שייכא הכא הא מורידין ואפילו
לכתחלה ,ותירצו דמורידין היינו כשידינו תקיפה אבל לא מעלין אף
כשאין ידינו תקיפה היכא דאית ליה לאשתמוטי ,ולפי"ז ניחא גם מה
שהוצרך לומר אין מעלין ,אבל יש להבין למה הקשו רק שלא הוצרך לחשוש
לאיבה ולא הקשו יתירה מזה שלא תירץ כלום ,ואמנם כן הקשה בחידושי
הריטב"א 'וא"ת אכתי איכא למיפרך כדמעיקרא דכיון דמורידין בידים כל שכן
שאין מעלין ואפילו בכי האי גונא'.
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ותירץ בשם רבותיו שכוונת הגמרא לפרש שמ"ש מורידין אין הכוונה להוריד
בידים אלא לגרום לו שלא יעלה וחדא מילתא קאמר ,ולא ניח"ל בזה שהרי
מוסרין ומינים מורידין ממש בידים.
ולכן פירש כמ"ש תוס' 'דתנא תרי מילי קאמר ,דמורידין ממש שלא במקום
איבה ולא מעלין במקום רואין דאיכא איבה' ,וזה ידע גם המקשן אלא שהקשה
פשיטא שלא יעלהו שהרי בזה אין איבה ומשני שאם יכול לגרום לו שלא יעלה
יעשה כך.
לאפוקי לשם מורנא דלא ,יש להבין מאי קמ"ל והרי כבר למדנו שאין
מרפאין ואין מעלין אותם מהבור,
גם יל"ע מה דינו של הרוצה לימול לא לשם גר אבל גם לא משום מורנא אלא
רצונו לקיים מצות מילה כמי שאינו מצווה ועושה ]לכאורה במעשה של
קטיעא בר שלום שקטע את ערלתו לא היה כאן גירות שלימה שהרי לא היה
קבלה בפני בי"ד ולא טבילה[.
ולכאורה היה מקום לומר שיש ענין למול את כל הגוים כדי למעט ערלה
מהעולם וכמו שמצינו ביוסף שמל את המצרים ,אמנם שם יתכן שהיו נחשבים
כמו עבדים שלו ומלם מדין עבדים.
וברמב"ם פ"ג ממילה ה"ז כתב 'גוי שצריך לחתך ערלתו מפני מכה או מפני
שחין שנולד בו אסור לישראל לחתוך לו אותה שהגוים אין מעלים אותם מידי
מיתה ולא מורידין אותן אליה ,אע"פ שנעשית מצוה ברפואה זו שהרי לא
נתכוון למצוה ,לפיכך אם נתכוון העכו"ם למילה מותר לישראל למול אותו.
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משמע מלשונו שגם כשאין רצונו להתגייר שייך בזה קיום מצוה אלא שאסור
כיון שאינו מתכוון למצוה וגם בהמשך דבריו כתב שהתכוון למילה ולא הזכיר
גירות.
וכן מבואר בשו"ת הרמב"ם )ירושלים תרצד ,סי' קכד( ,ובהוספות שבסוף
הספר )עמוד שע( ,כ' ,מותר לישראל למול את הגוי אם היה הגוי רוצה לחתוך
הערלה ולהסירה ,לפי שכל מצוה שיעשה אותה הגוי ,נותנים לו עליה שכר,
אבל אינו כמצווה ועושה .ובלבד שיעשה אותה בהודאה לנבואת משה רבינו
ע"ה שאמר המצוה מפי הגבורה ומאמין בזה ,לא שיעשה אותה מפני צווי אחר,
או מפני שנסתכל בשכלו ועשה כן וכו' .לכך ביאר לנו התלמוד שמ"ש לשם גר
לאו למעוטי לשם מילה והוא גוי ,אלא למעוטי מורנא וכו' .ואין הפרש בדין זה
בין הישמעאלים והנוצרים ,אלא כל מי שיבא אלינו להמול לשם מילה מותר
לנו למולן אע"פ שהוא עומד בגיותו.
אמנם הכס"מ כתב 'ונראה שמפרש רבינו ,ישראל מל את העכו"ם לשום גר
אע"פ שיש לו מורנא .וז"ש ולפיכך אם נתכוון העכו"ם למילה מותר וכו'
כלומר אע"ג דאית ליה מורנא' .משמע שהבין כוונת הרמב"ם למילה של
גירות ,ועי' אג"מ יו"ד ח"ב ס"ז.
והנה הרמ"א בסי' רס"ג כתב ואסור למול גוי שלא לשם גרות ,אפילו בחול.
וכתב הלבוש שזה דין נוסף שלא למול גוי 'דכיון דאין כוונתו לגייר למה נסיר
חרפתו ממנו ולהחתימו בחותם ברית קודש' ,וכתב הש"ך בסק"ח שבגמרא
וברמב"ם מבואר שכל האיסור משום רפואה ולכן בשכר מותר.
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תד"ה לאפוקי פ"ה דאסור לרפאותן בחנם אבל בשכר שרי משום איבה,
וראיה בפרק מי שאחזו דרב שימי בר אשי עבדא ליה לההוא גוי לדבר
אחר ואיתסי אלמא שרי לרפאות גוי אלא ודאי בשכר הוה ,לכאורה אינו
מובן למה הוצרכו לראיה מגיטין ,והרי כאן כבר מבואר שבשכר שרי משום
איבה.
אמנם עי' בתוס'' ר"א שהוקשה לתוס' מה שמשמע מרש"י שבשכר בכעכ"ל
ענין שרי משום איבה ולא חילק בין מקום שיש איבה למקום שאין ,כגון שיכול
לומר שאינו בקי כו' ,וע"ז הביאו ראיה מגיטין ששם ג"כ לא היה בקי ואעפ"כ
הותר לו משום איבה] .ולפי הועוד י"ל שוב אין ראיה ,ועי' היטב בתוס' ר"א[.

אמנם יש להבין א"כ מאי פריך בגיטין ורשב"ג עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמה
לא בעי גבי נכרי ,והרי בעיבוד יש סברא שאין סתמא לשמה משא"כ בכתיבת
ס"ת .וא"ל שזה פשיטא שס"ת לאו סתמא לשמה וכל הנידון רק אם צריך
לשמה או לא] ,אמנם היא גופא יש להבין למה לא סתמו לשמו ,עי' תוס' ר"א
שהיה לו צד לומר שסתמו לשמה ,ואולי י"ל שיתכן שכותבו לשם ספר בעלמא
ואינו עומד בהכרח לשם תורת ישראל ולשם קדושת אזכרות[.
עי' ב"י רע"ד בשם מרדכי דלרש"י ס"ת סתמא לשמה קאי כיון שכותב ס"ת
לקרות בו או ללמוד בו ,ולכאורה קשה מגיטין וא"ל שיש לחלק אם ישראל
כותב או נכרי.

דף כ"ז ע"א
תד"ה וכי וי"ל דלא דמי דלעולם גוי סתמא קא עביד ,גבי מילה דסתמא
לשמה קאי כל זמן שאינו עושה לשם הר גרזים אם כן בגוי דסתמא
קעביד כשרה ,אבל גט אשה סתמא לאו לשמה דסתם אשה לאו לגירושין
עומדת הלכך גט בגוי פסול ,והלכך צריך שיפרש כותב הגט בתחלת
הכתיבה אני כותב לשם פלונית ,לכאורה החילוק שבמילה המעשה מוכיח
מתוכו שנעשה לשם מצות הקב"ה שאל"כ למה מל ,משא"כ בגט אין הגט
מוכיח שנכתב בדוקא לשם האשה הכתובה בו ,שהרי אינה עומדת מצ"ע
לגירושין ,ועי' בתו' ר"א שמחלק לענין ציצית שבטויה ל"א סתמא לשמה קאי
אבל בהטלה אמרינן] ,והיינו משום שההטלה מוכיחה מתוכה משא"כ הטוי'
שיתכן שטווה לשם דבר אחר[.

וכותי לא ימול ישראל מפני שמל לשם הר גריזים ,מבואר שצריך מילה
לשמה ואעפ"כ מועיל בגוי ,ופירש"י משום שעושה אדעתא דישראל שאומר
לו מהול והיינו לשמה ,ויש להסתפק אם הכונה שעושה מה שהישראל אומר
לו ואם אומר לו למול לשמה הרי מל לשמה ,וקשה שא"כ היה צ"ל 'שאומר
לו מהול לשמה' וגם קשה מה שהקשו תוס' אמאי בגט ובס"ת ל"מ.
וא"ל שבמילה צריך למול לשם מצות ה' ]כלומר בגלל מצות השם[ וגוי מל
בגלל ציוויו של הישראל וכיון שהישראל מצווה בגלל מצות ה' הרי נעשתה
המילה בגלל ציוויו של ה' ,משא"כ בגט וס"ת דלא סגי שיכתוב גט לשם ציוויו
של הבעל אלא צריך שיכתבנו לשם האשה הזאת ,בזה צריך שהגוי יכוין את
מה שאומרים לו וזה לא יעשה אלא רק יחשוב שרוצה לעשות מצות הבעל וזה
ל"מ.
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ועי' רע"א בגיטין כ"ז שהקשה ,שיאמר הגוי בפה שכותב לשם פלונית ושוב
מה שחושב או אינו חושב בליבו לא מעלה ולא מוריד דדברים שבלב אינם
דברים] .וכמדומה באחרונים שכשצריך כונה ל"מ עי' שו"ת אחיעזר יו"ד סי'
כ"ד ועונג יו"ט סי' קס"ט בהערות[.
ותוס' כתבו שגבי מילה סתמא לשמה קאי משמע לא משום שעושה אדעתא
דישראל אלא גם בלא"ה סתמא לשמה קאי ,והביאור בזה א"ל כיון שאין סיבה
אחרת למול חוץ ממצוות הקב"ה לכן מסתמא לשם זה עושה ,אא"כ יחשוב
מפורש לשם ע"ז ככותיים ,ויתכן שגם לשם רפואה לא יועיל אבל מסתמא
עושה לשם מצות הקב"ה ,משא"כ בגט שמסתמא אינו עומד בדוקא לשם
האשה הזאת שהרי מנ"ל להעלות על דעתו שצריך כתיבה לשם האשה הזו
דוקא] ,ובשלמא אם אשה היתה עומדת לגירושין היינו שהיה בה ענין שמצריך
גט בדרך הטבע ,היינו אומרים שכותב את הגט מסתמא בשבילה אבל הרי אינו
כן ,ולכאורה ל"ש לדין סתמא דריש זבחים ויש עוד לעיין[ .ועי' תוס' שאנץ.
ותוס' ר"א מחלק בין טויית ציצית להטלתה שזה סתמא לשמה וזה לא,
והביאור לכאורה ע"ד מ"ש ,שטוי' יכולה להעשות גם לדברים אחרים משא"כ
הטלה.
תד"ה וכי למה לי קרא תיפו"ל דעו"כ סתמא עביד וסתמא פסול ,לכאורה
נפ"מ אם אותו גר יתגייר ויודע שכתב לשמה ,אם יוכל להשתמש במה שכתב,
וא"ל שכל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתי' ולא יוכל אח"כ לסמוך
בודאות על מה שזוכר.
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שו"ר בשו"ע או"ח ל"ט בהגה' רע"א שכתב לנפ"מ זו ,עיי"ש עוד ,ויתכן
שמילתא דלא רמיא גורם שלא יזכור מה שהיה ,אבל שיזכור מה שלא היה ,זה
לא אמרינן ,עוד יתכן שאם חשב מפורש לשמה הרי רמי אנפשיה.
תד"ה איכא ואור"י דמומר לערלות מיהא בר שמירת ברית הוא אלא
שאינו חפץ ,אבל מיהו בר שמירת ברית הוא אם יחפוץ ,ויש להבין למה
בשמירת ברית סגי במה שהוא בר שמירת ברית אם יחפוץ ,ובתפילין צריך
שיקשור בפועל ולא סגי במה שמצווה על קשירה ואם יחפוץ לקשור ,יקשור,
ועי' תוס' שאנץ שפשוט שאינו דומה ,ועי' לח"ס ]שמא י"ל לבשלמא הכא לא
כתיב ואתה את בריתי תשמור ותמול כי היכי דנעביד הקש ונימא כל שחפץ
לשמור ברית וגם הוא בר ברית דווקא ימול אבל התם אקיש וקשרתם
לוכתבתם ואין הקש למחצה וצריך לדמותם בכל ,שיהי' ישראל שהוא בר
קשירה וגם שיהיה חפץ בקשירה[ ועי' מרומי שדה.
ושו"ת הר צבי סי' ק"ז כתב 'נראה בכוונתם דשאני מילה מתפילין ,משום דגבי
מילה עדיין בידו לתקן ולמול ,ונמצא דעיקר המצוה תיקן למפרע ,דלעולם אין
קיום המצוה אלא פעם אחת והרי גם זה לא חיסר מעיקר המצוה וכו' ,משא"כ
מצות תפילין דנוהגת בכל יום ,ואם אינו מניח היום א"א להשלימה למחר ,לא
חשוב בר קשירה כל זמן שאינו מניח וחיסר המצוה לעולם ,וכ"כ התוס' )שבת
דף קלא ע"א ,ד"ה ושוין( דמחלקי בין מצות מילה לציצית ומזוזה דמסתבר
במילה אם עבר זמנה לא בטלה שאותה מילה עצמה שהוא מחויב בשמיני הוא
עושה בתשיעי ,עכ"ל) .שוב מצאתי רמז לזה בהגהת מצפה איתן('.
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ועי' תוס' ר"א שהקשה אמאי גבי תפילין לא אמרינן בר קשירה הוא אלא
שאינו רוצה ,וכתב שלפירוש ר"י צריך לחלק ביניהם ולומר דהתם קרי אינו
בקשירה אותו שאינו קושר תפילין שאינו מקיים וקשרתם.
ותוס' ר"א עצמו כתב שישראל מומר ממועט לכ"ע מאתה את בריתי תשמור
כיון שמחויב ואינו שומר ,ול"ד לגוי שאינו מחויב .ולפי"ז אפי' לסוברים
שלהלכה אשה כשרה ,מומר פסול מצד את בריתי תשמור ,ועי' רמ"א ברס"ד
שמביא דעה שפסול ,ועי' רע"א שהבין מצד המול ימול וכסברת תוס'
בקושיתם ,אמנם לפי תר"א הנ"ל יתכן שמטעם ואתה את בריתי תשמור.
תד"ה איכא ואור"י דמומר לערלות מיהא בר שמירת ברית הוא ,יש
להסתפק מה דינו של מומר להכעיס או מין האם גם הוא בכלל ישראל שנחשב
מהול אפי' כשהוא ערל וכמו שפשיט"ל לתוס' שבמומר לערלות נחשב מהול,
או שמין ומומר להכעיס אינו בכלל ישראל וכמ"ש הרמב"ם פ"ג מממרים ואפי'
הוא מהול שם ערל עליו.
ובשו"ע יו"ד סי' רי"ז בהגה' רע"א הביא שלב"י מומר לערלות הוי ערל לגבי
הנודר מערלים ,והביא פר"ח שרק להכעיס ערל הוא ,ולכאורה להכעיס חשיב
ערל גם אם יהיה מהול.
ולפי מ"ש תוס' שמומר לערלות חשיב בכלל את בריתי תשמור כיון שאם היה
חפץ היה בכלל ,כתב רע"א שודאי ה"ה מומר להכעיס ומין וכו' כולם בכלל את
בריתי תשמור שהרי אם יחפצו יהיו בכלל ,ואם נאמר ששם מולים אין עליהם
א"כ אמאי הקשו תוס' ממומר לערלות שיהא עוד נפ"מ ,ועוד יותר מזה קשה
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אמאי ל"א נפ"מ הפוכה במומר להכעיס שבכלל את בריתי תשמור ואינו בכלל
המול ימול ,אע"כ שגם מומר להכעיס בכלל המהולים נחשב.
בגדר מצוות מילה
במצוות מילה יש לדון אם המצוה היא מעשה המילה דהיינו מעשה הסרת
הערלה או המצוה שיהיה מהול] ,והאריכו בזה האחרונים עי' ביה"ל ופר"י
ח"ב באריכות[.
ומי שמל ואח"כ נמשכה ערלתו גם לצד השני יש לדון שאין חסרון דאו' כיון
שגם עכשיו הוא מהול ועור המשיכה אינו עור ערלה והוי כמכסה בבגד ,או
שאין המצוה שלא יהיה לו ערלה אלא שיהא המקום מגולה והרי אינו מגולה
ול"ד לבגד שהוא דבר חיצוני.
והנה מצינו מצוה על האב למול את בנו ,ויל"ע אם זה עצם המצוה של מילה,
ומה שמוטל על הבן כשיגדל מוטל כעת על האב ,ומוטל עליו לעשות את עצם
המילה] ,דהיינו להסיר את הערלה או שיהא בנו מהול[ ,אמנם אם המצוה היא
מעשה המילה שייך לומר שזה מצוה אחת שמוטלת על האב כעת או על הבן
כשיגדל ,אבל אם המצוה שיהא מהול ועל האב המצוה שיהא בנו מהול ,זה
לכאורה שני מצוות נפרדות.
והנה אם נאמר שהמצוה היא מעשה המילה לכאורה מוטלת מצוה זו על האב
בעצמו ואם עושה ע"י אחר יכול להועיל רק מדין שליחות אם שייך שליחות
בכה"ג ,ומה שהמוהל מברך כיון שהוא עושה את מעשה המצוה בפועל וכמו
קובע מזוזה בבית חבירו אמנם יש להבין למה האב ג"כ מברך להכניסו בבריתו
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של א"א ,ומה טיבה של ברכה זו.
ומהר"ח או"ז כתב שמצות האב אינה מעשה המילה אלא ההשתדלות שיהיה
בנו נימול ,ויש להבין אם לפי"ז שני מצוות נאמרו במילה האחד עצם המילה
והשני שהאב ישתדל בה ,וברמב"ם הרי מונה רק מצוה אחת.
ואם אין המצוה מעשה המילה אלא שיהא מהול ומצות האב שיהא בנו מהול
ואם נמול הרי קיים המצוה אף בלא מעשה כל שהוא] ,וכמו אם יניחו לו
תפילין בראשו שמקיים מצוה אף בלא מעשה[ אלא שאם אין מי שיעשה לו
חייב הוא לטרוח בעשי' ולמצוא מוהל ,וכיון שמצווה בזה הרי ממילא מברך
עובר לעשיתן] ,ויתכן שהזמן הוא מסירת התינוק למוהל ,וכמו שיש
בראשונים ,ויש נוהגים כך[ ,ול"ש שוב דין שליחות ומה שהמוהל מברך על
עצם המילה ,א"ל כמו שהשוחט מברך על השחיטה והיינו שהברכה היא על
המעשה שעל ידו יש את קיום המצוה.
וא"כ נמצא שיש כאן מעשה שעל ידו מתקיימת המצוה ויש גם את קיום
המצוה.
והנה רע"א הקשה איך מועילה מילה ע"י גוי הרי אין לו שליחות ,וגם הרי
מצוות צריכות כונה ,ותי' שהמצוה אינה מעשה המילה אלא מה שבנו מהול
ולזה ל"צ שליחות וגם ל"צ כונה בשעת המילה כיון שאין היא עצם המצוה.
ובזה מיושב גם מה שהיה ס"ד שאשה חייבת במילת בנה ,וכתבו תוס' שאע"פ
שהיא אינה יכולה למול הו"א שצריכה לבקש למולו ,וקשה הרי כל מה דלא
מצי עביד לא מצי ממני שליח ,ועי' קוה"ע שמוטלת עליה השתדלות וכמהר"ם
או"ז .אמנם לרע"א הנ"ל אתי שפיר שאין המצוה מעשה המילה אלא שיהא
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בנו מהול ולזה ל"צ שליחות ,ועי' בית הלוי שכתב כן.
בספר בשמים ראש סי' רכ"ג כתב על השאלה אם מילה כשרה בגוי למה היא
דוחה שבת ,והרי יכול למול ע"י גוי ,ותי' שאין עושין מצוה ע"י גוי דסו"ס לא
עשה ישראל את המצוה ,וגוי אינו נעשה שליח ,ולא נחלקו אלא בעיר שאין
בה רופא ישראל ,מ"ס ימתין עד שיזדמן ישראל ומ"ס מצותו בזמנו.
וזה לכאורה כמחנ"א שאין קיום מצוה ע"י גוי ,ולכאורה גם לרע"א שאין
חסרון שליחות בגוי א"ל שזה רק לגבי מצות האב להכניסו בבריתו של א"א
שהמצוה שיהא מהול ,אבל חוץ מזה יש גם מצות מילה עצמה ולזה ל"מ ע"י
גוי שיחשב שהיהודי עשה את המצוה ,וכסברת הרא"ש הו"ד בש"ך שפ"ב
ובקצוה"ח שם ,ועי' רב פעלים ח"ב יו"ד ל"ה שער המלך ע"ז פי"ב ה"א ד"ה
עוד ראיתי.
ובתשובה הנ"ל לבשמים ראש כתב עוד שאם נחשב הגוי לשלוחו של הישראל
במעשה המילה א"כ נמצא שמל הישראל בשבת ובהגהות או"ש כתב 'זה
בדותא ,כיון דעל המילה יש שליחות ועל חיוב שבת אין שליח דהרי גוף
הישראל נח ובר שביתה הוי כמוש"ב דהאיסור הוא שינוח הישראל'.
***
דף כ"ז ע"ב
ולא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש ,ודברי
חבריך הוא מה שאמרו 'לא ישא ויתן אדם עם המינין ואין מתרפאין מהן אפילו
לחיי שעה' ,ויש להבין שהרי העובר על איסור באונס א"ח בעונש כמ"ש
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הרמב"ם ואמאי היה נענש בהכשת נחש ,ויש לבאר שדוקא בידי אדם אינו
נענש אבל בידי שמים נענש ,והכשת נחש הוי עונש ביד"ש.
ויש להבין לשון הגמרא שנראה חסר שהרי לא עבר על מה שאמרו ופורץ גדר
אלא עבר על מה שאמרו שלא להתרפאות וממילא היה נחשב פורץ גדר,
והול"ל 'ולא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים אסור להתרפאות מהן ,וכל
העובר על דברי חכמים חייב מיתה ,שנאמר ופורץ גדר ישכנו נחש' ובירושלמי
הלשון 'אשריך בן דמא שיצאת בשלום מן העולם ולא פרצת גדירן של חכמים
לקיים מה שנאמר ופורץ גדר ישכנו נחש'.
אמר ר' יוחנן ספק חי ספק מת אין מתרפאין מהן ודאי מת מתרפאין מהן
מת האיכא חיי שעה לחיי שעה לא חיישינן וכו' ,מיתיבי לא ישא ויתן
אדם עם המינין ואין מתרפאין מהן אפילו לחיי שעה ,מה שאין מתרפאין
מגוים הוא כיון שחשודים על שפיכות דמים ולכן כשודאי ימות לולי רופא גוי
מתרפאים מהם ול"ח לחיי שעה ,וסברת המקשן מהברייתא שאין מתרפאין
ממינים אפילו חיי שעה היתה שאין חילוק בין מינים לגוים וכולם חשודים על
שפיכות דמים ומה שאין מתרפאים אפי' לחיי שעה משום שחיישינן גם לחיי
שעה ותיובתא דרבי יוחנן ,ודחיית הגמרא שאני מינות דמשכא שאין הטעם
שמא יהרגנו אלא שמא יסית אותו למינות או שמא יגרום לו או לרואים
שריפאו להמשך אחר המינים.
מעשה בבן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל שהכישו נחש ובא יעקב איש
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כפר סכניא לרפאותו ולא הניחו ר' ישמעאל וא"ל ישמעאל אחי הנח לו
וארפא ממנו ואני אביא לך מקרא מן התורה שהוא מותר וכו' ולא עברת
על דברי חביריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש ,ומאי ה"ל למימר
וחי בהם ולא שימות בהם ,ור' ישמעאל הני מילי בצינעא אבל בפרהסיא
לא ,יש להבין מה היתה סברת בן דמא להתיר משום וחי בהם ,והרי לא הזדמן
כאן במקרה פיקוח נפש עם עבירה אלא שמפורש אמרו חכמים אין מתרפאין
אפילו חיי שעה ,הרי שצריך למסור נפשו על איסור זה ואיך יתיר לעבור עליו
משום וחי בהם ,וגם רבי ישמעאל שאסר לו לא אמר לו משום שעל זה נאמר
האיסור אלא שבפרהסיא לא נאמר וחי בהם.
ויש לבאר שבן דמא סבר שאין הלכה כן ,שהרי כתוב וחי בהם ולא תהיה
גזירת חכמים חמורה מע"ז דאורייתא שהותרה במקום סכנה ,ובזה יש לבאר
מ"ש 'ולא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש',
משמע שהיה נענש מצד עובר על דברי חכמים שזה חמור יותר מעובר על
דאו' ,ועונש זה הוא דוקא במקום שאינו מקבל את דבריהם כמ"ש בשערי
תשובה'] ,כי העובר על דברי חכמים ,אשר מלאו לבו לעשות כן ,כי תקל
מצותם בעיניו וכו' על כן משפט מות יהיה לאיש' ויתכן שאם לא היה טוען
שמותר אבל היה רוצה להתרפאות מפחד המיתה ,לא היה נענש כפורץ גדר[.
רש"י ד"ה חיויא חויא דרבנן לית ליה אסותא כלל שאם נשכו נחש בשביל
שעבר על דברי חכמים לא תעלה לו רפואה וימות ,אם היה מתרפא
מנשיכה זו סופו למות על ידי נשיכת חביריו ,יל"ע אם כוונת רש"י במ"ש
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'נשיכת חביריו' לחביריו של בן דמא כמ"ש 'ולא עברת על דברי חביריך'
שנשיכתן נשיכת שרף ,או כוונתו לנשיכת חביריו של הנחש כלומר שגם אם
יתרפא מנשיכת נחש זה ישכנו נחש אחר בגלל שעבר על דברי חכמים ולאותה
נשיכה לא תועיל לו שום רפואה ,אמנם סיום דברי רש"י שעובר על דברי
חכמים חייב מיתה משמע שהכוונה לחיוב מיתה של עובר על דברי חכמים.
תד"ה חויא פ"ה שכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה וא"ת איהו נמי
לא הוי אסותא ,י"ל דמעיקרא פריך הכי איהו נמי חויא טרקיה ולמה לא
הניחו ר' ישמעאל להתרפאות שהרי אם ישכנו פעם אחרת יתרפא גם
ממנה ומסיק חויא דרבנן דלית ליה אסותא אותו ישכנו ולא יתרפא עוד
ומוטב שימות בנשיכת נחש זה זכאי בלא פריצת גדר ואל ימות חייב
בפריצת גדר ,דבריהם סתומים ,ועי' הגהות הב"ח שלא היה לפניהם פירוש
רש"י שלפנינו ,ולא התברר לי לאיזה חלק של רש"י כוונתו ,ובכת"י של רש"י
הלשון 'חויא דרבנן .עקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף :דלית ליה
אסותא .דחייב מיתה :והיינו שאין הכונה לנחש ממש ]שע"ז קשה שגם ממנו
יתרפא[ אלא לחיוב מיתה ביד"ש שיבוא עליו בגלל שעבר על דברי חכמים,
אמנם מתוס' משמע שהכוונה לנחש ממש שישכנו אחר שיתרפא מזה בעבירה
]וכלשונם אותו ישכנו[ ולאותו נחש לא תועיל לו שום רפואה וכיון שסופו
למות בנשיכת נחש מוטב ימות זכאי ,ועדיין יש להבין כיון שעיקר התירוץ
שמוטב ימות זכאי למה לא היה ניחא להם בפירוש רש"י.
ומתוס' רבינו אלחנן משמע שגם מה שכתוב ברש"י לפנינו 'והיה יכול
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להתרפאות ולהנצל ולחיות ע"י זה ולחויא דרבנן נמי לא ניחוש שאילו נשכו
היה יכול להתרפאות ולחיות' ,כל זה לא היה ברש"י שלפניו אלא שכתב ר"א
שיש פירושים ]של רש"י[ שהוסיפו כעין זה ,וניחא מה שכתבו זאת תוס'
בתירוצם כאילו הוא מדעתם ,ולפי"ז הבינו תוס' שהשאלה היתה מהו אומר
שאם יעבור על דברי חכמים ישכנו נחש ,הרי כבר נשכו נחש ,ומתרץ שמאותו
נחש לא יוכל לירפא ,והוקשה להם שהרי גם מנחש זה לא התרפא ולכן פירשו
שהשאלה היתה שגם מאותו נחש יתרפא ע"י המין הזה ]וכמ"ש רש"י אלא
שלפניהם לא היה כך ברש"י[ ומתרץ שלאותו נחש לא תהיה לו רפואה.
בדיני יהרג ואל יעבור
תניא היה רבי ישמעאל אומר מנין שאם אומרים לו לאדם עבוד ע"ז ואל
תהרג שיעבוד ואל יהרג ,ת"ל וחי בהם ולא שימות בהם ,יכול אפילו
בפרהסיא ת"ל ולא תחללו את שם קדשי ,ולכאורה היינו דוקא בע"ז ,כיון
שלפי האמת לא עבד ע"ז שהרי אינו מאמין בע"ז זו כלל ועיקר ולבו לשמים,
ואעפ"כ מצוה עליו ליהרג ולא לעבור ,וכמ"ש הרמב"ם בסה"מ 'והמצוה
התשיעית היא שצונו לקדש השם והוא אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל ,וענין
זאת המצוה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמתית בעולם ושלא
נפחד בהיזק שום מזיק .ואף על פי שבא עלינו מכריח גובר יבקש ממנו לכפור
בו יתעלה לא נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב
שכפרנו ואף על פי שלבנו מאמין בו יתעלה' ,וכיון שעיקר המצוה הוא
פרסום האמונה בזה שייך לומר שיש חילוק בין צנעא לפרהסיא.
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אבל בשפיכות דמים שיש סברא של מאי חזית דדמך סומק טפי ,מסתבר שגם
בצינעא אסור שהרי סו"ס הרג את הנפש ,וכ"כ בתוס' רבינו אלחנן ד"ה דתניא
דשפ"ד גם לרי"ש יהרג ואל יעבור אפי' בצינעא ,וכן משמע בתוס' בסנהדרין
דף ע"ד שג"ע ושפ"ד לכ"ע יהרג ולא יעבור עי"ש במהרש"א ,אמנם מתוס'
כאן משמע שה"ה לג"ע ושפ"ד שלדעת רי"ש בצינעא יעבור ולא יהרג ,וכ"ה
בתוס' הרא"ש,
ובפרהסיא סובר רי"ש שיהרג ולא יעבור על כל המצוות דכתיב ולא תחללו
ונקדשתי ,ומה שלא נאמר גם על מצוה זו וחי בהם יש לבאר שדוקא כאשר
במקרה יש פיקו"נ עם העברה אמרינן וחי בהם ,אבל כאן הרי זה גופא שיש
פיקו"נ עושה את מצות קדוש השם ועל זה היא נאמרה.
וכ"ז כשרוצה להעבירו על הדת שאז יש קידוש השם ,אבל כשמכוין להנאת
עצמו ,בזה אין חילוק בין צנעא לפרהסיא שהרי אין בזה קידוש השם ,ואז גם
אין רשאי להחמיר על עצמו לכו"ע כמו גבי חולה וכמ"ש ב"י בסי' קנ"ז.
ובמה שמבואר כאן שיש משום איסור ע"ז להתרפאות מהמין ,לכאורה אינו
ע"ז ממש והמתרפא מאותו מין אינו חייב מיתה כעע"ז ,אלא הוי גזירה דרבנן
וכמו שאמרו 'לא ישא ויתן אדם עם המינין ואין מתרפאין מהן אפילו לחיי
שעה' והוא איסור להתקרב למינות ומסתבר שנחשב אביזרייהו דע"ז מדרבנן,
ומה שהוצרך למסור נפשו על זה משום דהוי בפרהסיא ,ומה שאמר שאני
מינות דמשכא א"ל שהכונה שלכן נחשב כהעברה על דת שהרי בזה שאומר
את הלחש או שהשדים מטעים שיש בזה רפואה ,יש ענין העברה על הדת,
ולכן בפרהסיא לרי"ש אסור.
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ולפי"ז כשהעמידו תוס' את מעשה דר' אבהו בצינעא ,ע"כ כרי"ש ס"ל שהרי
לרבנן ממ"נ אם אין כאן העברה אף בפרהסיא מותר ואם נחשב העברה איך
רבנן מתירים בצינעא ,אמנם אפשר שכיון שאינו ע"ז ממש אלא רק אביזרייהו
דע"ז ,אע"פ שבא להעביר יעבור ולא יהרג בצינעא אפילו לרבנן ,ועיין תוס'
רבינו אלחנן שלפי התירוץ שעובדא דרבי אבהו מיירי בצינעא ע"כ כרי"ש
ס"ל.
והנה דעת רבנן שעל כל הג' עבירות יהרג ולא יעבור ,עבודה זרה ילפינן מבכל
נפשך ,שפ"ד מסברא ,וג"ע מהיקש לשפ"ד ,וכ"ז אפילו בלא רצון להעבירו
]אמנם בעה"מ בסנהדרין ס"ל דבג"ע רק כשרוצה להעביר נאסר[ ,ושאר
עבירות אפילו רוצה להעבירו שרי בצינעא ואסור בפרהסיא ,והאיסור לכאורה
כרי"ש מונקדשתי ,אמנם עיין בדרשות ביה"ל ח"ב שיליף מבכל נפשכם
שנאמר בפרשה השניה על כל המצוות אבל כיון שנאמר בלשון רבים דהיינו
לכה"פ בעשרה לא נאמר אלא בפרהסיא.
***
תד"ה שאני אבל בשאינו תולה תועלת בהם יותר מאחרים אלא שאומר לו
הבא לי מים או עצים מותר להביא אף מע"ז ,והיינו שרק על ע"ז ממש
יהרג ואל יעבור אבל לא על אביזרייהו דע"ז ,ומשמע אפילו בפרהסיא אם אינו
מתכוון להעבירו על הדת.
ולכאורה החילוק בין אומר לו להביא את אלו המים לאומר לו מים סתם ומביא
מאלו שכאן מתכוון להעבירו על הדת וכאן אינו מתכוון ,אבל אם יאנוס אותו
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להשתמש בעלי אשירה כדי להעבירו יהרג ולא יעבור ,ומסתבר שדוקא
בפרהסיא דבצינעא לא מצינו חילוק בין מתכוון להעבירו לאינו מתכוון] .רק
לענין שבמתכוון יש לו רשות למסור נפשו[
ובשו"ע סי' קנ"ה כתב 'גוי שבא לרפאות את ישראל ,ואמר ליה קח ממים אלו
או מאילן פלוני שהם של ע"ז אסור ,אבל אם אמר ליה קח ממים אלו או מאילן
זה ,ולא הזכיר לו שם ע"ז ,אף על פי שאין מאותן מים ואותו אילן מצויים אלא
של ע"ז ,מותר כיון שלא תלה הרפואה במה שהן ע"ז ,ויש אוסרים גם בזה,
אפילו באומר לו הבא עלים סתם והביא לו מעצי אשרה' וכתב הש"ך
שהסכמת הפוסקים כסברא ראשונה ]והיינו שבכל נפשך לא נאמר אלא על
ע"ז עצמה ולא על לאוין[ ,ובסי' קנ"ז כתב רמ"א שגם על לאוין של ע"ז יהרג
ואל יעבור ,והקשה מנ"ח שזה דלא כמ"ש השו"ע דלעיל ,ושם לא השיג
הרמ"א] .ואע"פ ששם מדובר לענין רפואה וכאן רוצה להעבירו ,לכאורה לא
מצינו בזה חילוק בצינעא ,וכאן הרי הרמ"א מדבר בצינעא שאל"כ מאי נפ"מ
בין לאו דע"ז לשאר לאוין[.
תד"ה שאני וא"ת דהא לקמן בשמעתין ר' אבהו קיבל סמא מן יעקב
מינאה ,י"ל דאף במינים לא אסרו אלא ברפואה שמזכיר בה שם ע"ז
ואומר שהע"ז מועלת לכך ובהא ודאי אתי לאמשוכי ואסור ,ובתוס' ]ד"ה
יכול[ תירצו 'דהא דעבד ליה יעקב מינאה לר' אבהו לקמן בשמעתין צנעא הוה'
משמע שהזכיר שם רבו ואעפ"כ בצינעא הותר ,ולכאורה היינו אליבא דרי"ש
שע"ז בצינעא יעבור ,אמנם יתכן שגם לרבנן שרי כיון שאין כאן ע"ז ממש
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אלא רק אביזרייהו ויסברו תוס' שעל אביזרייהו יעבור ולא יהרג בצינעא.
אמנם הר"ן ס"ל שגם באביזרייהו דג' עבירות יהרג ולא יעבור ,והוכיח מההוא
שהעלה טינא שאסרו לו אפילו לספר מאחורי הגדר אע"ג דודאי הוי רק
אביזריהו ,ויל"ע א"כ שגם על סיפור מאחרי הגדר אמרינן יהרג ולא יעבור,
האם נאמר שגם רודף אחר אביזרייהו יהרג ,ועי' תוספת יוה"כ ]ל"ג עמוד ד'[
שלא ניתן להצילו בנפשו כמו רודף אחר אלמנה לכה"ג שלא מצילים בנפשו
]היינו שהריגת הרודף היא רק כדי להציל את הנרדפת וממילא ניחא
שבאביזרייהו אי"ז שייך[.
במעשה דבן דמא ]שלא בעיון[
במעשה דבן דמא שא"ל רי"ש אשריך בן דמא שגופך טהור ויצתה נשמתך
בטהרה ולא עברת על דברי חביריך והיינו מה שאמרו 'לא ישא ויתן אדם עם
המינין ואין מתרפאין מהן אפילו לחיי שעה' ,ומה שאסרו להתרפאות מן
המינים מבואר בגמרא מכיון שמינות משכא ויכול להביאו לכפירה וע"ז ,לכן
גזרו חכמים שלא להתרפאות ממנו כשמרפא בשם ע"ז ,אע"פ שברור שלא
הע"ז מרפאה אלא הרפואה ,או בלחש בלחוד שמרפא ע"י שד שיתכן שאין
איסור מעיקר הדין להתרפאות כשאינו מקבל את ההטעיה ]וכמו מעשה באותו
יהודי שקיבל הפקדון מהשד ולא טעה[.
ואע"פ שזה רק איסור דרבנן מ"מ כיון שהיה בפרהסיא יהרג ולא יעבור משום
מצוות קידוש השם ,ודוקא כשאומר שהע"ז מועילה אבל בלא"ה אפילו
מתרפא בעלי אשירה בפרהסיא כיון שאין בזה העברה על דת שרי לרי"ש,
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ואפילו לרבנן לדעת תוס' כיון שאינו ע"ז ממש.
וכשעובר בפרהסיא וביטל עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל יש להסתפק
אם עונשו כמחלל ש"ש על שביטל עשה זה או נענש על עצם העבירה כיון
שלא ניתנה להדחות ,ונפ"מ כדלקמן.
וא"ל שזה תלוי במחלוקת רי"ש ורבנן שהרי מצינו שלרבנן יהרג ולא יעבור
על ע"ז גם בצינעא מקרא דבכל נפשך ולרי"ש בצינעא יעבור ולא יהרג,
ולכאורה ברציחה לכ"ע יהרג ולא יעבור שהר"ז סברא של מאי חזית ,אמנם
משמע בתוס' כאן שרי"ש מתיר גם שפ"ד וג"ע בצינעא וכ"ה בתוס' הרא"ש
כאן] ,ודלא כתוס' רבינו אלחנן שברציחה לכ"ע גם בצינעא יהרג ואל יעבור
וכן משמע מתוס' בסנהדרין דף ע"ד עי"ש במהרש"א[.
והביאור בזה א"ל ]כמדומה בזכרון שמואל עיקרי הדברים[ שרי"ש יליף מוחי
בהם שאינו חייב למסור את נפשו וזה סברא גם לרציחה ,ולכן לא יליף רפואה
מזה ,שזה לא מתיר לחבירו לעבור איסור בשבילו] ,אלא יליף רפואה מבא
במחתרת[ ,משא"כ לרבנן שילפינן מוחי בהם גם פיקו"נ בחולה שאחר יחלל
עבורו ,והיינו שחייו חשובים יותר מקיום המצוה ,בזה שייך לומר שלא תותר
לו רציחה משום זה ,דמאי חזית וכו'] ,ויתכן דתליא הא בהא דלא מסתבר
דחיים חשוב יותר משלא לעבוד ע"ז ,ויותר מסתבר שרק לא חייבתו תורה
במסירות נפש על ע"ז ,וא"כ ה"ה לשפ"ד ,ויל"ע[.
וא"כ לרי"ש שאין הוחי בהם דוחה את האיסור אלא שאינו חייב למסור נפשו,
ממילא בפרהסיא שחייב שוב עובר גם על עיקר הלאו וישכנו נחש ,משא"כ
לרבנן שחייו חשובים יותר מהעבירה ,אמנם בפרהסיא יש מצוות קידוש השם
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אבל גוף העבירה נדחתה ,וכמו בעשה דוחה ל"ת שאם יש עשה ול"ת לא נדחה
ואעפ"כ יש דעות בראשונים שהל"ת נדחה ואינו עובר אלא על העשה.
נמצא שאף שבפרהסיא לכ"ע יהרג ולא יעבור ,עדיין יש מחלוקת ביניהם,
שלרבנן א"ל שגוף העבירה נדחה אלא שיש עליו מצות קדוש השם ,ולרי"ש
משמע שגוף העבירה לא נדחה.
ובמה דס"ל לרי"ש שגם על ע"ז נאמר וחי בהם ,יש להבין למה על מצות
ונקדשתי לא נאמר ,אמנם יש לחלק שכאן הרי זה גופא המצוה שחייב למסור
את חייו על קידוש השם.
והנה לדעות שגם על אביזרייהו חייב למסור את נפשו אפילו בצינעא ,יש
להבין שהרי אפילו עשה דוחה ל"ת ולמה פיקו"נ שיותר חמור לא ידחה והרי
באביזרייהו אין כרת ולא חיוב מיתה בבי"ד ,ועיין קוה"ע שתירץ דלא דמי,
דעשה דוחה את הל"ת וכמו שאין עבירה אבל פיקו"נ הוי רק אונס אבל
העבירה קיימת וממילא שייך בכל נפשך.
ויש להבין עדיין בלא פיקו"נ הרי יש עשה של ונשמרתם וכמבואר ברמב"ם
פי"א מרוצח וא"כ נאמר שעשה זה ידחה את הלאו ויחשב שאין כלל איסור,
]ויתכן שלרמב"ם שיש עשה נאמר שגם ל"ת דאבזירייהו אינו נדחה ,או א"ל
שגילוי התורה של בכל נפשך כולל גם אביזרייהו[.
והנה הא דבפרהסיא חייב למסור את נפשו אפילו על עבירה קלה יליף רי"ש
מונקדשתי בתוך בנ"י ,ויל"ע אם גם לרבנן כן הדין ,ועיין בית הלוי ח"ב
בדרשות דלרבנן ילפינן מבכל נפשכם דבפרשה שניה שזה קאי ברבים ובכל
המצוות ,ויל"ע עדיין מנלן דוקא עשרה והרי מיעוט רבים שנים ,ואולי כיון
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דאפיקתיה מחד מסתבר דבעינן ציבור ואינו בפחות מעשרה.
אמנם לכאורה לא מסתבר שכל המו"מ בגמ' סנהדרין דף ע"ד מנ"ל עשרה
יליף תוך תוך וכו' הוא רק לרי"ש ולא לרבנן ,והול"ל לרבנן מנ"ל ,אלא
משמע שלכו"ע ילפינן מהתם ,וביותר דבכל נפשכם לחוד לא סגי שהרי לא
מבואר חילוק בין להעביר או לא וע"כ צריך לונקדשתי ,ואולי בא זה וגילה ע"ז
שכל המצוות בכלל בכל נפשכם כשיש קידוש השם .אמנם א"כ אמאי לרי"ש
ילפינן בלאו קרא ד'בכל נפשכם'.
***
תד"ה יכול ולר' ישמעאל אין שום חילוק דבצנעא בכולן יעבור ואל יהרג
ובפרהסיא בכולן יהרג ואל יעבור ,משמע שלרי"ש גם שפ"ד וג"ע בצינעא
יעבור ולא יהרג וכן מבואר בתוס' הרא"ש ]אמנם תוס' ר"א כתב שגם רי"ש
מודה בשפיכות דמים דאמרינן מאי חזית[ ,ויש להבין כיון שהוא סברא של
מאי חזית דדמך סומק טפי מה"ת יחלוק רי"ש בזה.
אמנם יש לדון שתלוי מהו ההיתר בכל התורה שיעבור ולא יהרג ,אם הוא מצד
פיקו"נ וזה דבר שמוטל גם על אחרים ,כמו חולה בשבת שכולם מחללים עליו
שבת ,בזה ודאי נאמר מאי חזית ,אבל אם זה דין שאינו חייב למסור נפשו על
קיום המצוות בזה א"ל שגם על לא תרצח אינו חייב למסור נפשו ,אמנם עדיין
אין בזה ישוב שהרי גם רי"ש לומד בע"ז שיעבור ולא יהרג מוחי בהם
ולכאורה זה היתר פיקו"נ שדוחה איסורים וכמו רבנן ומה"ת שיחלקו בגדר
הדחיה.
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אמנם מצינו מחלוקת בזה שהרי ילפותא דפיקו"נ דוחה שבת יליף רי"ש מבא
במחתרת ביומא פ"ד ולא מוחי בהם ,והטעם א"ל שס"ל שוחי בהם אין פירושו
היתר אלא שאין חיוב לקיים מצוות אם יגרמו למותו ,וזה שייך רק בו ולא
באחרים ,ואם נאמר דוחי בהם שאינו חייב במסירות נפשו א"כ א"ל שגם אם
עי"ז ימות חבירו אינו חייב למסור נפשו .ומאידך גיסא אם יאמרו לאדם עבוד
ע"ז ואם לאו נהרוג לחבירך יתכן שגם לרי"ש לא יעבוד ,שהרי אין סברת
רי"ש שנפשו חשובה יותר מהמצוה שלא לעבוד ע"ז שנאמר ה"ה לנפש
חבירו ,אלא שלא חייבתו תורה במסירת נפשו] ,וכמו שאין חייב להוציא יותר
מחומש על מצות עשה שאין הכוונה שממונו חשוב יותר מהמצוה אלא שלא
חייבתו תורה ביותר מזה[.
כתב הר"ן בסנהדרין דף ס"א בשם רבינו דוד שעל ע"ז ג"ע ש"ד שהדין בהם
יהרג ולא יעבור משום חומרת העבירה שאינה נדחית משום נפשו ,בזה אם
עבר בעדים והתראה נהרג בבי"ד ]ובע"ז כגון שאמר בפיו שמקבלו לאלוה[,
אבל שאר העבירות שאנסוהו לעבור עליהם בפרהסיא אע"פ שהדין יהרג ולא
יעבור מ"מ אינו נענש עליהם כיון שלא עבר אלא על עשה דקידוש השם ,אבל
עצם העבירה משמע שהותרה משום האונס.
אמנם דעת הרמב"ם שאפי' ג"ע שפ"ד וע"ז שהדין יהרג ולא יעבור ,מ"מ אם
עבר אינו נענש כיון שהוא אנוס ,ומשמע שנחשב שעבר את העבירה ולא
הותרה לו משום האונס ,אלא שלא נענש משום גזה"כ דלנערה לא תעשה
דבר.
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ולדעת רבינו דוד שבשאר עבירות עובר רק על קידוש השם ולכאורה ה"ה
לאביזרייהו דע"ז ולגזרות דרבנן שבה ,יש להבין שהרי בגמ' כאן מבואר שהיה
מקבל עונשו בהכשת נחש שזה על האיסור דרבנן ולא על מה שעבר על קידוש
השם שזה דאו' ,ויתכן שכיון שהאיסור הוא מדרבנן כך גם קדוש השם הכרוך
בו הוא מדרבנן ,ויתכן גם שמה היה נענש אינו משום שעבר על אביזרייהו
דע"ז וגם לא משום קדוש השם אלא משום שעבר על דברי חכמים ]באופן
שאינו מקבל את גזירתם וכדלעיל[ שנחשב כפורץ גדר שישכנו נחש.
תד"ה יכול ואם רצה להחמיר על עצמו אפי' בשאר מצות רשאי כמו ר'
אבא בר זימרא דירושלמי שהיה אצל גוי א"ל אכול נבלה ואי לא קטלינא
לך א"ל אי בעית למיקטלי קטול ומחמיר היה דמסתמא בצנעא הוה ,ודלא
כרמב"ם שבמקום שאינו חייב אסור למסור נפשו.
ואע"פ שבחולה ודאי שאסור לו להחמיר ע"ע שלא לחלל שבת או לאכול
נבלה ,ואפילו כשגוי אונס אותו לעבור איסור להנאתו מבואר ברמב"ן
בסנהדרין שאסור לו להחמיר וכ"ה בב"י סי' קנ"ז ,ועיין קוה"ע ]מ"ח י"ז[
שביאר שדוקא כשמתכוון להעבירו מותר משום שיש בזה קידוש השם ]ואע"פ
שאינו חייב כיון שזה בצינעא מ"מ רשאי ,משא"כ כשאינו מתכוון להעבירו
אלא רק להנאתו ,ויתכן גם שבאופן כזה אין כלל קידוש השם בצינעא[.
ועיין קוה"ע הנ"ל שפיקו"נ הוי בגדר אונס ולא שאין עבירה כמו עשה דוחה
ל"ת ]ששם ודאי אין מקום להחמיר משא"כ בפיקו"נ ,אמנם הרי גם חולה
אי"צ להחמיר[ ,ולכך היה שייך לומר שעשה ידחה ל"ת בערוה אע"פ
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שפיקו"נ אינו דוחה אותה ,כי אונס אינו דוחה משא"כ עשה דוחה ל"ת שאין
העבירה כלל.
ועדיין יש לדון האם וחי בהם הוא חיוב או רשות ,ואם הוא חיוב יש להבין איך
רשאי למסור את נפשו ,וא"ל שאמנם הוא חיוב ומ"מ אם יש קידוש השם
מותר לו למסור את נפשו אפילו שאין חיוב ,וכאברהם אבינו שמסר נפשו
אע"פ שלא היה חייב ,ועיין פרשת דרכים שלומד מהמדרש 'אך את דמכם
לנפשותיכם' ש'אך' ממעט כגון חנניה מישאל ועזריה שאין בזה איסור מאבד
עצמו לדעת אע"פ שלא היה חיוב דאו' למסור נפשם] ,אמנם כנראה מהרמב"ם
שעל כגון דא נאמר החיוב ,וק"ו דצפרדעים הוצרכו שאל"כ היו בורחים[.
יל"ע אם לספר עמו מאחרי הגדר הוי רק לאו אמאי לא נדחה מפני פיקו"נ,
והרי עשה דוחה ל"ת ,וכאן יש עשה של ונשמרתם לדעת הרמב"ם ,אמנם זה
בלא"ה קשה על הסוברים שרק ע"ז וג"ע גופם אינם נדחים ולא אביזרייהו.
וע"כ צ"ל כר"ן שנדחה רק כשמצטרף במקרה אבל כשרוצה את גוף העבירה
ואם לא ימות ,בזה א"ל שאין דחיה ,ואע"פ שבאחזו בולמוס מותר לאכול ,שם
אין הבולמוס שייך דוקא ליוה"כ משא"כ כאן אחזו בולמוס לגוף האיסור,
ועדיין יש להבין שהרי מסתבר שגם אם יאחזנו בולמוס לאכילת חזיר דוקא
ובלא שיאכלנו ימות ג"כ יותר לו ,וא"כ מ"ש מבולמוס דעריות.
מה שעל ג"ע יהרג ולא יעבור מבואר בר"ן בסנהדרין דף ע"ד שה"ה על ביאת
בהמה אמרינן יהרג ואל יעבור כיון שיש בה מיתת ב"ד ,אבל בחייבי לאווין
כאלמנה לכ"ג פשיטא דיעבור ואל יהרג ,ומה שלא נאמר כך גם בחייבי לאוין,

אין מעמידין

פרק שני

א"ל שעשה של ונשמרתם דוחה לאוין ,וא"כ להו"א שעשה דוחה גם חייבי
כריתות גם חייבי כריתות נדחים מפני פיקו"נ וכ"כ בקוה"ע ,ויש להבין וכי
נאמר בחייבי עשה שיהרג ואל יעבור כיון שאין עשה דוחה עשה.
ויל"ע אם עשה דונשמרתם ]עי' רמב"ם פי"א ה"ד ומנ"ח תקמ"ו[ דוחה ,אמאי
לא ידחה ל"ת דלא ידבק בידך מאומה מן החרם] ,ואולי תלוי אם בכל נפשך
בא לומר שכאן לא נאמר וחי בהם[.
והש"ך בסי' קנ"ז סק"י כתב שעל איסור עריות דרבנן יעבור ולא יהרג ,ועי'
ברע"א שם שגם על חייבי לאוין דאורייתא ,ומשמע לפי"ז שאביזרייהו דחייבי
כרת עדיפי מחייבי לאוין דאו'.
אמנם המשל"מ בפ"ה מיסודי התורה כתב בשם הרא"ם 'דקיי"ל כל עבירות
שבתורה אפילו א"ל לאדם עבור ואל תהרג ,יעבור ואל יהרג חוץ משלש אלו,
ואף על גב דאיסור חלוצה אינו אלא מדרבנן ואינו בכלל ג"ע ,מ"מ כיון דאיסור
ביאה הוא הרי הוא בכלל ג"ע ,דחוץ מעבודת כוכבים וג"ע וש"ד דאמרינן לאו
דוקא הני אלא ה"ה באביזרא דידהו'.
תוס' בסוטה הקשו אמאי לא מנה הלבנת פנים שיהרג ולא יעבור ,והקשה
הגרי"ז הרי יתכן שרק נח לאדם שיפיל עצמו וכו' ולא חיוב ,ותי' שאם אין חיוב
אינו רשאי ,ולכאורה לתוס' הרי מותר לו להחמיר ,אמנם ניחא שרק במקום
שהכוונה להעביר על הדת מותר להחמיר ולא ברפואה וגם לא כשמתכוון
להנאת עצמו ,כמ"ש הב"י בסי' קנ"ז.
ויל"ע במעשה דד' שבויים שהפילה עצמה לים איך החמירה ע"ע] ,וכן
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במעשה דארבע מאות ילדים שנשבו לקלון ,אמנם שם יתכן שהיתה הכוונה
להעביר ע"ד ,ורמב"ן הקשה על בעה"מ שג"ע להנאת עצמן שרי איך רבי
צדוק החמיר ,אע"כ שגם להנאתו יהרג ולא יעבור ,ועדיין קשה אם על
אביזריהו לא נאמר יהרג ולא יעבור וכדעת תוס' איך רבי צדוק החמיר ע"ע.
כתב הבעה"מ בסנהדרין נקטינין השתא דע"ז וג"ע וש"ד ל"ש בצנעא ול"ש
בפרהסיא לא שנא בשעת השמד ול"ש שלא בשעת השמד יהרג ואל יעבור,
ולא מיבעיא עבירה עצמה אלא אפי' כל מידי דמטי ליה לעובר העבירה הנאה
מחמת העבירה בג' עבירות הללו] ,דהיינו אביזרייהו[ יהרג ואל יעבור וממ"ש
'דמטיא ליה הנאה' משמע לכאורה לגבי כפיית גוי שאז לא מטיא הנאה יעבור
על אביזריהו] ,וזה לכאורה ההיפך ממה שמשמע ברמב"ם[.
בהא דחנניה מו"ע דאמרינן אילמלי נגדוה לחמו"ע הוו פלחי לצלמא כתבו תוס'
בכתו' דף ל"ג שלא היה ע"ז ממש אלא אנדרטי לכבוד המלך ,יש להבין הרי
היה פרהסיא והתכוין להעבירם וא"כ פשיטא שהיו חייבים למסור נפשם ואולי
נחשב שהתכוון להנאתו ]וערקתא דמסאני יתכן שהוא דאו' מדין חוקות הגוים,
או שדוקא בשעת הגזירה[.

דף כ"ח ע"ב
תד"ה שורייני ולי נראה באובנתא דלבא תלו כלומר ראיית העין תלוי
בהבנת הלב ,שורייני בשי"ן כמו אשורנו ולא קרוב ,א"נ סורייני בסמ"ך

אין מעמידין

פרק שני

מלשון סייר נכסיה באובנתא ,בבי"ת לשון הבנה ,לכאורה הא"נ לא משנה
אלא את פירוש שורייני ולמה חזר לומר מהו אובנתא וגם שהיא בבי"ת,
ובדפוס שונצינו הלשון ולי נראה באוכנתא דלבא תלו כלומר ראיית העין
תלוי בהכנת הלב ,וניחא שהא"נ משנה גם את זה שלא אוכנתא בכ' מלשון
הכנה אלא אובנתא בב' מלשון הבנה.
דף כ"ט
יין מנלן ,אמר רבה בר אבוה אמר קרא אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין
נסיכם ,מה זבח אסור בהנאה אף יין נמי אסור בהנאה ,זבח גופיה מנלן
דכתיב ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים ,מה מת אסור בהנאה אף
זבח נמי אסור בהנאה ,ומת גופיה מנלן ,אתיא שם שם מעגלה ערופה
כתיב הכא ותמת שם מרים וכתיב התם וערפו שם את העגלה בנחל ,מה
להלן אסור בהנאה אף כאן נמי אסור בהנאה ,והתם מנלן אמרי דבי רבי
ינאי כפרה כתיב בה כקדשים ,מבואר דעגלה ערופה ,מת ,זבח לע"ז ,ויין
נסך ,כולם אסורים בהנאה דהוקשו זל"ז ,ויל"ע מה איסורם אם מדאו' או
הלמ"מ או דרבנן וקרא אסמכתא ,ואם איסורם דאו' יל"ע איזה איסור עובר,
האם איסור עשה או איסור ל"ת ,ואם איסור ל"ת האם לוקין עליו ,והיכן נאמר
בתורה לשון איסור בכל אלו.
ובספר המצוות כתב הרמב"ן במנין הלאוין במצוה השישית 'אבל עגלה ערופה
שכתוב בה כפרה כקדשים תהיה מניעה כמותם' ,לא התברר לי אם כונתו
למנותם כלאו בפנ"ע או לומר שהם בכלל קדשים שאסורים בהנאה ]ולפי"ז
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יתכן שיהא בהם מעילה[ ,ובמגילת אסתר כתב שזה מדיני המצוה.
ואם כונת הרמב"ן שילפינן מקדשים ויש לעגלה ערופה דיני קדשים וימעלו בו
לכאורה יהיה נפ"מ אם ילפינן מ'שם תהא קבורתה' או משום שכפרה כתיבא
בה כקדשים.
ויש להבין תינח עגלה ערופה ,מת מאי איכא למימר ,ואולי הוא מדיני מצות
קבורה ,ויל"ע לפי"ז בגוי שלפי משמעות הרמב"ם אין בו דין קבורה ]עי'
סה"מ מצוה רל"א 'ולשון ספרי כי קבור תקברנו מצות עשה .והוא הדין בשאר
המתים .כלומר שייקבר כל מת מישראל ביום מותו' ,אמנם עי' ברמב"ן עה"פ
כי קבור תקברנו ביום ההוא[ ,האם לא יהא בו איסור הנאה ,אמנם עי' משל"מ
פ"ב ממאכ"א ה"ג שאמנם אין בו דין איסוה"נ.
מבואר בגמ' שיין נסך אסור בהנאה מהתורה משום דאיתקש לזבח וזבח למת
ומת לע"ע וע"ע לקדשים ,ולפי"ז מסתבר לכאורה שכל האיסור הוא על
ההנאה ,וגם אם ישתה אין האיסור מצד שתיה אלא מצד הנאה ,וכ"מ ממ"ש
הרמב"ם שבכל שהוא לוקה עליו ,אמנם הוסיף הרמב"ם לומר שכיון שאיסור
זה משום ע"ז הוא ,אין לו שיעור שנאמר בע"ז ולא ידבק בידך מאומה מן
החרם ,ולכאורה משמע שזה האיסור שעובר עליו ,וכל הגז"ש מישתו יין
נסיכם הוא רק לגלות שגם זה בכלל ע"ז.
ובספר המצוות מנה הרמב"ם במצוה כ"ה 'שלא ליהנות בע"ז ובכל משמשיה
ובתקרובת שלה וביין שנתנסך לה שנ' ולא תביא תועבה אל ביתך' ,ובמצוה
קצ"ד כתב 'שהזהירנו מלשתות יין נסך .וזה לא בא בו כתוב נגלה בבאור ,אבל
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אמרו בע"ז אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם מה זבח אסור אף יין
אסור ,ואתה יודע שאסור הוא בהנאה ולוקין עליו כמו שהתפרסם בכל
התלמוד' ,והקשה הלח"מ שב'ישתו יין נסיכם' לא נאמר ל"ת ואיך א"ל שילקה
עליו ,וכתב הלח"מ שמ"ש הרמב"ם לוקה היינו לוקה משום ולא תביא תועבה
ומשום ולא ידבק ,אחר שיש גילוי מ'ישתו יין נסיכם' שגם הוא בכלל.
הרמב"ם בסה"מ קצ"ד כתב 'אזהרה שלא לשתות יי"נ מהכתוב אשר חלב
זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם מה זבח אסור אף יין אסור' ,והראיה שאיסורו
מדאו' ממה שאוסר בכל שהו .והביא הרמב"ם ראיה גם מהספרי גבי מעשה
דשטים 'והצרצור מלא יין אצלה מיין העמוני ועדיין לא נאסר יינן של גוים
לישראל' מבואר מזה שאח"כ נאסר בלי ספק ,והקשה עליו הרמב"ן כמה
קושיות .א .שממה שנאסר במשהו אין ראיה שאסור מהתורה .ב .שיין עמוני
היה סתם יינם ולא יי"נ .ג .שאם כונת הרמב"ם שאיסור התורה נאמר אחר
מעשה שיטים ,זה לא יתכן שהרי כל התורה נאמרה כבר בסיני .ד .שהרי כבר
כתב הרמב"ם שיש איסור לא ידבק ולא תביא תועבה ולמה יבקש לאוין
אחרים ,ואם כונתו שיש לאו שלישי הרי לא לוקים על לאו שנלמד בהיקש .ה.
וגם לא נמנה בכלל המצוות.
והרמב"ן מפרש שהאיסור הוא מ"ש ואכלת מזבחו וההיקש בא רק לגלות שגם
יין בכלל ושאסור בהנאה ,והרמב"ן מסופק אם לוקה על יי"נ ,ואם לוקה ע"כ
שמ"ש 'פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא
לך ואכלת מזבחו' מ"ש 'פן' שהוא ל"ת נמשך גם על הכתוב ואכלת מזבחו,
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והזבח והיין המתנסך לעבודה זרה אחד הן.
ובספר מגילת אסתר כתב שיין העמוני היה יין נסך ממש ,ומ"ש ועדיין לא
נאסר הכוונה משום שלא נאמרה כל התורה לבני ישראל מיד בסיני ,ואע"פ
שיש שני לאוין בא להוסיף לאו שלישי ,ואע"פ שלא נאמר לאו יתכן שנאמר
עונש נמנה במצוות] ,לא הבנתי מהיכן למדנו עונש ואם מהיקש מה הוצרכנו
ללאו נוסף .שו"ר שכבר עמדו בזה ,ע' סה"מ הנד"מ בהוצאת פרנקל בהגהות
שם[.
תד"ה יין מנלן תימה מאי קא בעי מנלן ,הא מתניתין מיירי בסתם יינם
וגזרה דרבנן היא שגזרו על יינם משום בנותיהן ,וי"ל דודאי עיקר גזרה
דסתם יינם משום בנותיהן הוא ,מיהו לא היו אוסרים אותו בהנאה מטעם
זה ,מידי דהוה אפיתן ושמנם ,אלא עבדו רבנן כיין נסך גמור שנתנסך
לפני ע"ז שאסור מן התורה משום דדמי ליה ,ועל יין נסך שואל התלמוד
מנלן.
משמע שעיקר הגזירה היתה שיהיה דין יי"נ על סתם יינם של גויים ולכן אסור
בהנאה כמוהו ,ויש להבין א"כ למה יין של ישראל שנגע בו גוי אסור ,והרי אין
הטעם משום שמנסכו אלא גזרו על יין של גוי כמו שגזרו על פת של גוי ,וזה
אינו יין של גוי.
ויש לבאר שהגזירה על יינם לא היתה כמו גזירת פיתן שהיא על הפת של הגוי
אלא הגזירה היתה שמגע גוי ביין יחשב כמו שנסכו ,וכמו שיי"נ אסור בהנאה
כך יין זה יחשב כמו יין נסך.
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ויש להבין לפי"ז למה יין ישראל ביד גוי צריך שני חותמות ,הרי הגוי לא יפתח
חותם אחד אלא כדי לנסך ,והרי אין לנו סיבה לחשוש שירצה באמת לנסך
אלא אמרינן שאסור בנגיעתו כאילו מנסכו אבל מה"ת לחשוש שישבור חותם
כדי לגעת סתם.
ולקמן בכל מה שדנים לענין יין מבושל לכאורה לפי תוס' אין הנידון אם
חיישינן שמא הגוי ינסך בפועל או לא ,אלא אם שם יין עליו או לא ,שהרי אם
שם יין עליו הרי הוא בכלל הגזירה ,אמנם אפשר שהגזירה היתה שיחשב כמו
שמתכוין לנסכו ויין מבושל אין דרך לנסך ,ויל"ע מה הדין בגוי שהתגייר ויודע
שלא נסך את יינו אבל יודע שנגע בו ,ועי' מסכת גרים.
הרא"ה הקשה איך אמרינן שאסרו יינם משום יי"נ ולכן חומץ ויין מבושל
שאינם מנסכים לא נאסר במגעם ,והרי לקמן אמרינן שגזרו על יינם משום
בנותיהם ,ותי' שמשום ניסוך לא היו גוזרים דמיעוטא הוא ,אלא גזרו משום
בנותיהם ,ומשום זה לא היה נאסר בהנאה אלא שעשאוהו כיי"נ לאסור אף
בהנאה ,והתירו כל מקום שאין בו חשש יי"נ כמו יין מבושל כאילו עיקר
הגזירה משום יי"נ.
ולכאורה אין כונתו שגזרו לחשוש למעוט אלא גזרו שיהא לו דין יין נסך,
ודוקא במקום שיש לחוש לניסוך ,ויש להבין א"כ למה לא סגי בחותם אחד,
]ומכח זה כתב הר"ן שבנגיעת גוי ביין שלנו חיישינן לניסוך ,ואולי גם הרא"ה
יתרץ כר"ן שאע"פ שסתם יינם אינו בחזקת שניסכוהו אבל יין של ישראל הם
חשודים לנסך[.
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באיסור יין של גוים
יין מנלן כו' ,הקשו הראשונים שהרי לקמן דף ל"ו מבואר שהוא מגזירת
בנותיהם ,וכתב הרשב"א שבתחילה גזרו על שתיית יינם משום בנותיהם ואח"כ
הוסיפו לאוסרו גם בהנאה מחשש יי"נ כי הגויים נעשו אדוקים יותר בע"ז
והורגלו לנסך] ,ועפ"י הכס"מ גם דעת הרמב"ם כן[.
וא"כ שני איסורים יש אחד משום בנותיהם והשני משום ספק ניסוך ,וארבעה
נפ"מ יש ביניהם ,האחד לענין גוי שאינו עובד ע"ז שחשש ניסוך אין אבל
גזירת בנותיהם יש ,השני לענין יין של ישראל שנגע בו גוי ,גזירת בנותיהם אין
אבל חשש ניסוך יש ,השלישי יין שאינו ראוי לניסוך למזבח] ,עיין מרחשת
בקו' הראשונים דילמא אינהו מנסכים[ ,והרביעי גוי שהתגייר ויודע שלא ניסך
את יינו שמצד גזירת בנותיהם כבר נאסר אבל חשש ניסוך אין כאן ,ויל"ע אם
ביין של גוי שלא נגע בו הגוי יש איסור משום בנותיהם ,ומהסוגיות לקמן
שישראל מטהר יינו של גוי משמע שאינו נאסר אפילו בשתיה] ,ועי' אבנ"ז
יו"ד קי"ג ס"ק מ"ח שכתב בתו"ד 'והנה מבואר מדברי הר"ן דאיסור פתם תלוי
בתרתי שהנכרי עשאו וגם הוא של נכרי .וע"כ ה"ה איסור יינם ]לבד מה
שגזרו חכמים ביין לאסור במגע משום ניסוך וליש פוסקים משום בנותיהם[,
וניחא משנתינו דהמטהר יינו של נכרים כיון שאין הנכרי דורכו' ,וכעי"ז ראיתי
מובא בשם חדושי הראב"ד על ב"ק דף ל"ח[.
ותורי"ד לקמן דף נ"ז כתב שאמנם גוי ישמעאלי אינו מנסך אבל יינו אסור
משום גזירת בנותיהם ]כרשב"א[ אבל אינו אוסר בנגיעתו ביינו של ישראל,
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והיינו שגזירת בנותיהם היא רק על יינו של גוי ולא על נגיעתו ביין של ישראל.
וכ"כ רש"ש מסברת עצמו ,ויישב בזה מה שמשמע מרש"י שיין מבושל של
גוים אסור בשתיה ,וקשה ממעשה דשמואל שמשמע שמותר אף בשתיה,
ויישב שביין מבושל אין משום יי"נ אבל יש גזירת בנותיהם ,והיא נאמרה רק
ביינם ולא במגעם ביין של ישראל.
אמנם עיין ברמב"ן דף ל"ו שמשום גזירת בנותיהם נאסר אפילו מגעם ,ועיין
ברמב"ן לקמן דף ס' שבזה פליגי ר"ש ורבנן בגוי שנגע בלא כונה ששייכת רק
גזירת בנותיהם אם רק על יינם נאמרה הגזירה או גם על מגעם שלא בכונה,
]והלכה כרבנן שאסרו גם מגעם אבל לא בהנאה אלא רק בשתיה[.
והנה בתוס' דף ל"א ד"ה המפקיד כתבו שלדעת ריב"ב שאינו מנסך שלא בפני
הע"ז וגם אינו יכול לאסור יין שאינו שלו מ"מ אם נגע ביין אסור בשתיה ,ויש
להבין אמאי ,ועיין קה"י שביאר משום גזירת בנותיהם ,אבל הקשה שזה רק
ביינם ולא במגעם ביין של ישראל.
ולאמור יתכן שזה תלוי במחלוקת הנ"ל] .עיין תורי"ד דף ס"ה שיש חילוק בין
בישול גוים ופיתן לבין שכר ,ששם החשש שמא יתאוה לבישולם משא"כ
בשכר ,ולגבי גזירת בנותיהם יתכן של"ש לומר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
שהרי לא נותן עליו שום דינים ,וביותר שזה גופא האיסור[.
אמנם דעת שאר הראשונים שהיתה רק גזירה אחת משום בנותיהם ,כי לניסוך
ל"ח או כי אם היה מנסך לא היה מוכרו וכמ"ש הרמב"ן ,אלא שמשום
בנותיהם ל"ה גוזרים על הנאה ורק בגלל שיי"נ אסור בהנאה אסרו גם בסתם
יינם בהנאה.
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אמנם גם בזה מצינו שני דרכים בראשונים .מתורי"ד משמע שמשום גזירת
בנותיהם אמרו לחשוש שמא ניסך אע"פ שאי"ז דבר מצוי .ולפי"ז מובן מה
שחששו בחותם אחד שמא יזייף כדי לנסך שהרי חששו למיעוט שעושים כן.
אמנם דעת הר"ן ]וכ"מ בתוס'[ שלעולם היתה הגזירה רק משום בנותיהם אלא
כדי שלא יתחלף ביי"נ ויבואו להתירו בהנאה ,גזרו שיהא דינו כיי"נ גמור.
וע"ז קשה אמאי חיישינן בחותם אחד שיזייף כדי לנסך והרי אינם חשודים
לנסך ,וכתב הר"ן שאמנם יין שלהם אינם חשודים לנסך אלא שגזרו עליו ,אבל
יין של ישראל מעיקר הדין הם חשודים לנסך] ,ולפי"ז סתם יינם אסור מגזירת
חכמים ויין ישראל שנגעו בו אסור משום ספיקא דאוריתא[.
ולכאורה אם יש בנגיעת גוי ביין ישראל גזירת בנותיהם ,א"ל שמזייף כדי
לשתות וממילא נוגע ויש גזירת בנותיהם ,והר"ן שלא ניח"ל בזה א"ל שס"ל
שבנגיעת גוי ביין ישראל אין גזירת בנותיהם.
ולפי שני הדרכים האלו לכאורה אין מקום לחלק בין הנאה לשתיה ,אא"כ
כדעת התוס' בב"ק דף ע"ב ורשב"א בקידושין דף נ"ז שיי"נ אסור בהנאה רק
מדרבנן ,ובזה א"ל שיש מקומות שגזרו רק על שתיה ולא על הנאה.
ולדרכו של הר"ן והתוס' שמשום בנותיהם גזרו שיהא דינו כאילו נסכו ,יש
להסתפק במקום של"ש לחשוש שנסכו ]כגון ביין מבושל או בגר תושב[ אם
אז לא אסרו כלל או שאסרו רק בשתיה.
ומצינו שנחלקו בזה הר"ן והרא"ש ,הר"ן במשנה כתב 'ולפיכך כל שאין לחוש
בו לניסוך ,לא מיתסר משום בנותיהם ומשו"ה יין מבושל לא מיתסר'.
אמנם הרא"ש הקשה אמאי יין מבושל מותר ,והרי אע"פ שאין בו ניסוך עדיין
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יאסר משום גזירת בנותיהם] ,ויתכן שס"ל כרשב"א אבל לא משמע כן[,
והוצרך לתרץ שלא שכיח ,אמנם בהמשך דבריו הביא מהרמב"ן שלא גזרו
אלא ביין הראוי לנסך וכר"ן.
ומהרא"ש כאן משמע שגזירת בנותיהם היא גם ביין ישראל שנגע בו הגוי ,ולכן
הקשה על הרמב"ם שהתיר לשתות עם הגוי יין שנתן בו שאור או דבש,
והקשה רע"א ]קכ"ג[ מדברי הרא"ש לק' ]פ"ד סוף ס"ז[ שמי שלא עובד ע"ז
יש סברא להתיר מגעו אבל יינו אסור משום בנותיהם ,משמע ששייך גזירת
בנותיהם רק ביינם ולא במגעם ,ועיין שער המלך.
ולכאורה לפי מ"ש הרמב"ן שהשאלה אם במגעו יש חשש בנותיהם תלויה
במחלוקת ר"ש ורבנן] ,ועיין גם חת"ס לק' דף נ"ז שתלוי במחלוקת רב
ושמואל[ יתכן שלפי"ז יש מקום לישב את הסתירה בדברי הרא"ש.
דף ל"א
תד"ה המפקיד תימה מאי קסבר ר' יהודה בן בתירא אי לא חייש לזיוף
כר"א אפילו בשתיה לשתרי ואי חייש לזיוף כרבנן ,אפי' בהנאה ליתסר
שמא נגע בו העו"כ ונסכו ,לכאורה משמע שהחשש שמא הגוי נגע בו כדי
לנסכו ,ויש להבין שהרי בתוס' לעיל משמע שהחשש לא משום ניסוך אלא
משום בנותיהם עשאוהו כיי"נ משום דדמי ליה.
וא"ל עפ"י התורי"ד שכיון שדמי ליה ויכול להתחלף לכן גזרו לחשוש למיעוט
שכן מנסכים ,או א"ל כר"ן שדוקא ביין שלו ל"ח אבל ביין שלנו חשוד לנסך,
ועוד א"ל שמ"ש 'ונסכו' אין כונתם שנגע בו כדי לנסך ,אלא נגע בו כדי
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לשתות וממילא נסכו היינו עשאו כיי"נ ,אמנם עי' תוס' ר"א שמשמע מלשונו
שנוגע כדי לנסך.
וי"ל דרבי יהודה בן בתירא לטעמיה דאמר לקמן בפרק ר' ישמעאל יין
של ישראל שנגע בו גוי מותר בהנאה ,חדא דאין מנסכין יין אלא בפני
ע"ז ועוד שאומר לו לא כל הימנך שתאסור ייני לאונסי ,ויש להבין אם
ל"מ מה שמנסכין שלא בפני ע"ז למה אסרוהו בשתיה ,וא"ל משום בנותיהם,
ואע"פ שלרבנן משום בנותיהם עשאוהו כיי"נ שאסור בהנאה ,היינו שעשאוהו
כאילו התכוין לנסך שנאסר בהנאה ,אבל לריב"ב שאף אם התכוין לנסכו לא
נאסר בהנאה א"א להחמיר יותר בלא התכוין.
ואע"ג דחיישי לזיוף דנגע ביה ושתה מיניה ,לא החמיר כ"כ לחוש
לאחלופי בשלו שיאסר גם בהנאה ,כיון שכל עיקר יינם אינו אסור אלא
מדרבנן .משמע שסתם יינם של גויים אסור בהנאה גם לריב"ב ,ולכאורה
משום גזירת בנותיהם ונמצא א"כ ששני גזירות היו ,ביין של גויים שיאסר
בהנאה וביין שלנו שנגעו בו גויים שיאסר בשתיה ,ושניהם משום בנותיהם.
והיינו שעיקר הגזירה היתה משום בנותיהם וכדי שלא יתחלף ביי"נ הוסיפו
לומר שיאסר גם בהנאה כאילו נסכו ,אבל גם במקום של"ש חשש זה כגון
ביינו של ישראל לריב"ב או במגעו של גר תושב עדיין נשאר איסור בנותיהם
לאוסרו בשתיה] ,ודלא כר"ן אלא כמו שמשמע גם ברא"ש סימן י"ג בתח"ד[.
ולפי מ"ש תוס' שריב"ב לטעמיה שאין מנסכין יין אלא בפני ע"ז א"כ מסתבר
שלא פתח החבית כדי לנסך ,ולכן כתבו תוס' 'ואע"ג דחיישי לזיוף בנגע ביה
ושתה מיניה' היינו שפתח כדי לשתות] ,אמנם עי' תוס' ר"א שעדיין מפרש
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שפתח כדי לנסך וזה שייך לטעמא דלאו כל כמיניה[.
ומה שהוקשה לתוס' דניחוש לאיחלופי ,עי' הגהות הגר"א שהעיר מהגמרא
לעיל ]כ"ט ע"ב[ דלא חיישינן לאחלופי כשיש חותם אחד וכאן הרי יש חותם
אחד.
גם יש להבין מה שתירצו של"ח לאחלופי ביינם כיון שסתם יינם אינו אסור
אלא מדרבנן והרי גם נגיעתו ביין שלנו אינה אוסרת אלא מדרבנן ולמה לזה כן
חיישינן.
והנה הא דריב"ב מוקמינן לה כרבנן דר"א ,ולרבנן דר"א הרי משמע דל"מ
חותם אחד אף בציר ומורייס ,ואפשר משום שאיסורם דאורייתא אבל יין
שאיסורו דרבנן סגי בחותם אחד לענין שלא נחוש לאחלופי ,ורק לנגיעתו כדי
לשתות או לנסך חיישינן.
והנה לשיטת ר"ת ,לר"א סגי בחותם אחד ליין ורק בישראל חשוד בעינן שתי
חותמות ,אא"כ ביין מבושל שסגי בחותם אחד כי לאחלופי אף בישראל חשוד
סגי בחותם אחד.
ועי' בתוס' ר"א שמשמע שהוקשה לתוס' כיון דכבר חיישינן שפתח כדי
לשתות או לנסך ,כיון שפתוח נחשוש לאחלופי שהרי בלא"ה הוא פתוח
ובפתוח חיישינן לאחלופי ,ותירץ שלצורך החלפה צריך לשהות הרבה עד
שיתקן את החותם ולזה ל"ח] .אבל רק בדרבנן ל"ח לזה[.
ולפי"ז ניחא מה שלנגיעה לשתיה או ניסוך חיישינן ולאחלופי ל"ח אע"פ
ששניהם מדרבנן ,כי לשתיה פותח וסוגר מיד משא"כ לאחלופי שצריך
להשאיר הרבה זמן פתוח.
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והנה תוס' לעיל כתבו שעיקר הגזירה היתה משום בנותיהם אלא כיון דדמי
ליי"נ לכן אסרוהו גם בהנאה ,ולכאורה במקום של"ש ניסוך כגון במבושל ,גם
גזירת בנותיהם לא תהיה וכמ"ש הר"ן .ויש להבין א"כ לריב"ב אמאי ביין של
ישראל יש איסור שתיה ,וע"כ משום בנותיהם ,והרי לא נתנו עליו דין יי"נ
לאוסרו בהנאה] ,והרי גם ריב"ב מודה שסתם יינם אסור בהנאה[.
וא"ל שס"ל לתוס' שלעולם עיקר הגזירה משום בנותיהם וכדי שלא יתחלף
ביי"נ הוסיפו לגזור גם איסור הנאה כאילו נסכו אבל גם במקום של"ש חשש
זה כגון ביינו של ישראל לריב"ב עדיין נשאר איסור בנותיהם לאוסרו בשתיה.
והנה גבי יין מבושל דאמרינן דלא מנסכי ליה ,לכאורה יקשה ,עדיין יאסר
משום בנותיהם ,לפי מה שמשמע מתוס' כאן שגם כאשר לא אסרוהו משום
ניסוך נשאר איסור שתיה] ,ולכאורה משום בנותיהם[.
ובאמת זו קושית הרא"ש על יין מבושל ,ולא ניח"ל לומר שכשאין ניסוך אין
גזירת בנותיהם ,ומתרץ שיין מבושל אינו מצוי ומילתא דל"ש לא גזרו רבנן,
וכ"כ הריטב"א.
משמע דעת הרא"ש דלולי זה היה נאסר לכה"פ בשתיה ,ומכח זה מקשה על
הרמב"ם גבי יין שאינו ראוי לנסוך שלכה"פ יאסר בשתיה] .אמנם דעת
הרא"ש עצמו שאף בהנאה אסור כי הגויים מנסכים אף יין כזה[ ,אמנם בהמשך
דבריו הביא הרא"ש גם מהרמב"ן שכשאין חשש ניסוך לא גזרו כלל.
ויש להבין לדעת הרמב"ן והר"ן איך חלקנו לקמן גבי מגע שלא בכונה בין
שתיה להנאה ,ועי' בר"ן לקמן שגר תושב שאוסר רק בשתיה היינו מגעו אבל
יינו אסור גם בהנאה ,ויש להבין מ"ש מיין מבושל שהותר לגמרי.
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ועי' לקמן דף ס' שכתב הרמב"ן שר"ש ורבנן נחלקו אם במקום שאין חשש
ניסוך איכא גזירת בנותיהם .ויש להבין לרבנן שיש גזירת בנותיהם ולכן אסור
בשתיה למה יין מבושל אינו נאסר בשתיה לדעת הר"ן.
]ואולי א"ל שבמקום של"ש ניסוך מצד הנוגע כגון תינוק או גר תושב מ"מ
אסרוהו בשתיה ,אבל כשהיין אינו ראוי לניסוך ,אף בשתיה לא אסרוהו ,ויל"ע
עוד בזה[.
בדיני הפקדת יין ביד גוי
המפקיד יינו אצל עו"כ אסור בשתיה ומותר בהנאה ,ומוקמינן לה כרבנן
דרבי אליעזר ,ומיירי בחותם אחד ,דבלא חותם כלל אסור גם בהנאה דחיישינן
לאחלופי וכמפקיד פירותיו ,ובשני חותמות מותר אף בשתיה לדעת רי"ו אליבא
דרבנן ללישנא בתרא ,אבל בחותם אחד אף לרבנן דחיישי לנגיעה מ"מ
להחלפה לא חיישי ,והא דנגיעה לא אוסרתו בהנאה ,כתבו תוס' דריב"ב
לשיטתו שאין הגוי יכול לנסך יינו של הישראל.
ומה שאסור בשתיה לכאורה משום בנותיהם ]וכרמב"ן ששייכת גזירת
בנותיהם במגעו[ ובזה ל"ש לומר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,כי ל"צ לזה
כוונה ]כמו טמא שנגע ביין של חבירו שמטמאו ול"ש לומר אין אדם אוסר
דבר שאינו שלו ,ועיין קה"י[.
והא דבחותם אחד חיישינן לנגיעה ולא להחלפה כתבו תוס' כיון שאיסור סתם
יינם אינו אלא מדרבנן ,ואע"פ שגם נגיעה אוסרת רק מדרבנן משמע שיש
חילוק] ,אולי יש יותר טירחא בהחלפה או מירתת ,ועיין תוס' ר"א ששוהה
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יותר זמן[ ,ופירכת הגמ' ממפקיד פירותיו אצל גוי שחושש לשביעית צ"ל
לפי"ז שגם שביעית זו היא מדרבנן ,דאל"כ דילמא בדרבנן אפילו חותם אחד
אינו צריך.
מבואר עד כאן דחותם אחד לר"א מהני אף לחשש נגיעה ולרבנן אינו מועיל
אלא לחשש החלפה ,ושיטת תוס' שחותם זה מיירי במכירו ואז מועיל לר"א
אף לחשש נגיעה ,אבל בלא מכירו לכ"ע בעינן חותם בתוך חותם כדאמר רב
אשי לעיל וכדמשמע בסוגיין.
ויש להסתפק חותם אחד דמהני להחלפה בין לר"א ובין לרבנן האם צריך
להכירו או לא ,ומדברי רב אשי שחותם אחד מהני ליין מבושל וחומץ ומיירי
באינו מכירו דבמכירו מהני אפילו ליין א"כ משמע שלחשש החלפה מהני חותם
אחד אע"פ שאינו מכירו ,ורק לחשש נגיעה בעי ר"א חותם אחד שמכירו או
חותם בתוך חותם.
אמנם ברייתא דלקמן 'השולח חבית של יין ביד כותי ושל ציר ושל מורייס ביד
גוי אם מכיר חותמו וסתמו מותר אם לאו אסור' מבואר דבציר ומוריס אע"פ
שאין אלא חשש החלפה ל"מ אלא אם מכיר את חותמו לפי"ז ע"כ אתיא
כרבנן ,שהרי לר"א לא בעינן מכיר חותמו.
וא"כ ר"א ורבנן פליגי בתרתי ,לר"א חותם אחד שאינו מכירו מהני לחשש
החלפה ואם מכירו מהני גם לחשש נגיעה ,ולרבנן חותם אחד שאין מכירו ל"מ
אפילו להחלפה ומכירו מהני להחלפה אבל לא לנגיעה.
]והנה תוס' כאן כתבו שלרש"י מוכח שלר"א ]שהלכה כמותו[ בעינן הכרת
חותם ,ואף לר"ת דברייתא כרבנן ,מדרבנן נשמע לר"א ,משמע שמסופקים אם
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ברייתא כרבנן או כר"א ,והרי לפי מש"כ ע"כ ברייתא כרבנן דלר"א ל"ב
הכרת חותם לחשש החלפה ,ואמנם עיין תוס' ר"א שע"כ ברייתא כרבנן[.
ופליגי ר"א ורי"ו בל"ק ,ר"א אמר הכל משתמר בחותם אחד חוץ מן היין
והיינו כרבנן ,וא"כ מ"ש 'הכל משתמר בחותם אחד' הכוונה כשמכירו כברייתא
דלקמן ,ורי"ו אומר אפילו יין משתמר בחותם אחד וכר"א והיינו חותם אחד
שמכירו] ,וק"ק שלשון אפילו משמע שדינן שוה והרי לשאר דברים סגי
בחותם אחד אפילו אינו מכירו[.
ולפי האיכא דאמרי פליגי אליבא דרבנן ,לר"א הכל משתמר בחותם בתוך
חותם חוץ מן היין ולרי"ו אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם ,ויש לעיין
באיזה חותם בתוך חותם מיירי ,מכירו או אינו מכירו ,אי מכירו א"כ בשאר
דברים בחותם אחד סגי ,ואי באינו מכירו א"כ משמע שלרבנן סגי בחותם בתוך
חותם אפילו אינו מכירו.
אמנם לפי מ"ש תוס' לקמן יתכן שהכא מיירי בבשר או תכלת דבעינן בהו חותם
בתוך חותם שמכירו ,וביין פליגי אי חותם בתוך חותם שמכירו מהני לרבנן,
אבל חותם בתוך חותם שאינו מכירו לא עדיף מחותם אחד שמכירו ולק"מ,
וכ"ז לרבנן אבל לר"א לכאורה חותם בתוך חותם מהני אפילו לא מכירו,
דבמכירו סגי בחותם אחד,
ונמצא לפי"ז ,חותם אחד שאינו מכירו לרבנן ל"מ כלל ולר"א מהני לחשש
החלפה באיסור דרבנן ,חותם אחד שמכירו מהני לרבנן לחשש החלפה של
איסורי דרבנן ול"מ לחשש נגיעה ,ולר"א מהני אף לחשש נגיעה ,חותם בתוך
חותם שאינו מכירו מהני לר"א אף לחשש נגיעה ]ויל"ע מה דינו לרבנן ויתבאר
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בהמשך[ ,חותם בתוך חותם שמכירו מהני לרבנן אפילו לאיסורי דאורייתא,
חוץ מליין שדעת ר"א אליבא דרבנן לפי הא"ד דל"מ ליה.
ומה שרבא אומר היכי דמי חותם בתוך חותם ,אע"פ שרק בדברי רבנן הוזכר
חב"ח והרי הלכה כר"א ,מ"מ נפ"מ גם לר"א באינו מכירו שאז מודה דלא סגי
בחותם אחד ,ואע"פ שחותם בתוך חותם אליבא דרבנן מיירי רק במכירו ,מ"מ
מפרש היכי דמי חותם בתוך חותם וכל חד וחד כדאית ליה לרבנן במכירו
ולר"א אפילו אינו מכירו.
ולכאורה כיון דחזינן דחותם אחד המכירו מהני לר"א ולא לרבנן ,ומצינו דחותם
בתוך חותם שאינו מכירו מהני לר"א כחותם אחד המכירו ,א"כ לרבנן שחותם
אחד המכירו מהני רק לחשש החלפה ה"ה חותם בתוך חותם שאינו מכירו
יועיל רק לחשש החלפה ולא לחשש נגיעה ,דמה"ת שיהא עדיף ממנו.
עד כאן שיטת תוס' בביאור הסוגיא ,ולשיטתם דהלכה כר"א סגי בחותם אחד
אפילו אינו מכירו לחשש החלפה במילי דרבנן ,וחותם אחד המכירו או שני
חותמות אפילו אינו מכירם ,מהני אפילו ליין.
והיכר זה לכאורה אינו טב"ע שזה לכ"ע מהני אפילו בחותם אחד ,אלא מכיר
שזה צורת החותם שרגיל לעשות ,ולכן מהני גם מה ששולח לחבירו את צורת
החותם שעשה .ועיין בבדה"ב ]נג [.שכ"כ ,ועיין משה"ב שהסכים עמו שודאי
טב"ע גמורה מהניא לכ"ע אפילו בחותם אחד.
וברמב"ם בפי"ג מבואר שבאיסורים דאו' בעינן שני חותמות ובאיסורים דרבנן
סגי בחותם אחד ויין בעי חותם בתוך חותם ,ולשון הרמב"ם והוא שיהיה לו בו
שני סימנים ,משמע שחוזר ומכיר את מה שחתם שלכן קורא לזה סימנים ,אבל
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אין הכונה לטב"ע ממש וכדלעיל ,ומ"ש בה"י אבל היין והבשר וחתיכת דג
שאין בה סימן שהפקידן ביד עכו"ם צריכין שני חותמות ,משום שאם יש בה
סימן סגי בעוד חותם אחד וממילא יש כאן שני סימנים.
אמנם בפ"ח הי"ב כתב שמהני סימן בבשר שנתעלם מן העין ,משמע שסגי
בסימן אחד ,ואולי חלוק שולח ביד גוי מנתעלם מן העין שסגי בו בסימן אחד,
והא דמחתך אתלת קרנתא מיירי בעוד חותם ,ואולי סימן בגוף הדבר עדיף
מסימן בכלי[.
ומבואר ברמב"ם שיין בחותם אחד אסור בשתיה ומותר בהנאה והוא שיחד לו
קר"ז ,והיינו שבלא קר"ז חיישינן אף להחלפה ולכן אסור גם בהנאה ,אבל
בחותם אחד ויחד לו קר"ז להחלפה ל"ח ולנגיעה חיישינן ,והא דמותר בהנאה
]והרי אא"ל ריב"ב לשיטתו שהרי הרמב"ם לא פסק כמותו[ כתב לח"מ דהוי
ס"ס ספק נגע ספק לא נגע ואפילו נגע שמא לא ניסך ולכן אסור בשתיה מספק
ומותר בהנאה מס"ס.
ודוקא ביחד לו קר"ז אבל בל"ז אסור אף בהנאה דחיישינן לאחלופי באיסורי
דאורייתא ,ולכאורה גם לבשר ודגים יועיל קר"ז עם חותם אפילו לאכילה ,ומה
שנקט דוקא יין א"ל שאין דרך ליחד קר"ז לבשר שהרי מפקידים אותו לזמן
מועט.
ומה שקר"ז בצירוף חותם מועילים להחלפה ולא לנגיעה ,א"ל שחותם אחד
יכול לזייף אבל כיון שהמקום מיוחד לישראל ואין לו רשות להיות שם והחלפה
לוקחת זמן וגם צריך לחזור ולזייף החותם ל"ח לזה.
ולכאורה משמע שהרמב"ם לא פוסק כר"א שהרי מצריך ביין שני חותמות,
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ואע"פ שפסק רב כר"א מ"מ לא"ד פליגי רי"ו ור"א אליבא דרבנן ורב ורי"ו
הלכה כרי"ו ,וכן מכל מהלך הגמ' של רב אשי וכו' משמע דבעי חותם בתוך
חותם ולא מחלק הרמב"ם בין מכיר לאינו מכיר] ,ולעולם צריך להכיר כמו
שמשמע הלשון 'סימנים'[.
וכ"כ הגר"א בדעת הרמב"ם ,ומ"ש לקמן דף ס"ט 'אמר רבא הלכה כרשב"ג
וכו' וכי מאחר דקיימא לן כוותיה דרשב"ג דלא חייש לשתומא והלכתא כוותיה
דרבי אליעזר דלא חייש לזיופא' ,כתב הגר"א שכל זה מדברי רבא אבל להלכה
פסקינן כרבנן ,כדמוכח מרב אשי ובעינן חותם בתוך חותם.
וברייתא דשולח חבית של ציר ומורייס ביד גוי דבעי הכרת חותם ,אי מיירי
בטב"ע א"כ קשיא שהרי לפי מש"נ סגי בסתם הכרה בסימן אחד בציר ומוריס,
אלא מיירי בסתם הכרה כמו כל חותם שצריך להכירו ,או דקאי על המקבל
שצריך להכיר שאל"כ ל"ה סימן כלל ,וחבית של יין ביד כותי מהני חותם
אחד ,אבל ביד גוי בעי חותם בתוך חותם וציר ומוריס אפילו ביד גוי סגי בחותם
אחד ובלבד שמכירו דאל"כ ל"ה סימן.
ותירוץ הגמ' שיחד לו קר"ז הכונה יחד עם חותם אחד ,ובמפקיד פירותיו לא
יחד לו קר"ז ,ולכאורה מיירי בחותם אחד וא"כ מיירי באיסור דאו' ,ויל"ע הרי
שביעית ומעשר בזה"ז דרבנן] .ואולי ברייתא זו ס"ל דדאו'[.
***
נוד בדיסקיא חתימת פיו למטה כו' ,ופירש"י שקשר הנוד והפכו וקשר
הדיסקיא ,ויש להבין למה צריך להופכו תיפו"ל שיש שני קשרים ,עי' ט"ז ק"ל
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סק"ח .וכמדומה ברשב"א בתוה"ב הקצר שאת הדיסקיא כלל לא קשר ורק
קשר הנוד והפכו.
ויש לדון שנוד בדיסקיא לא יועיל מצד קשר הדיסקיא והנוד כי כשהגוי פותח
את קשר הדיסקיא לא יודע שיש תחתיו עוד קשר והרי קשר אחד הוא חשוד
לפתוח וכיון שפתח אחד שוב יפתח גם את השני ,והיינו ששני חותמות מועילות
רק כשיודע בראשון שיש שני אחריו ,אמנם אינו מספיק דעדיין יקשה למה
צריך לקשור את הנוד ,ועי' ביאור הגר"א שכתב בדעת הרמב"ם שנוד
בדיסקיא אין הדיסקיא קשורה רק הנוד ,אבל השינוי שהוא בדסקיא ופיו למטה
הוא כחותם ב' וכן כייף פומיה כו' ג"כ אינה קשור למטה אלא למעלה'.
דף ל"ב ע"א
תד"ה והא הכא והא הכא דרוצה בקיומו ע"י ד"א וקתני דאסור] .וקשה
למאן דמתיר לסמוך כרעי המיטה בחרס הדרייני ,למה אין עושין שטיחין
מנודות של גוים[ תימה אדמותיב מברייתא לותיב ממתניתין דתנן נודות
הגוים וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בהם אסורים ואיסורן איסור הנאה
דברי ר"מ ,והא הכא דרוצה בקיומו על ידי ד"א הוא ולא משום יין
הנבלע בהם כלל ,וקאמר ר"מ דאסורים בהנאה הקנקנים אף למכרן
לגוים] ,ולגירסא שלפנינו אמנם מקשה הגמרא מהמשנה של קנקנים אבל לא
מר"מ על מאן דשרי אלא מרבנן למאן דאסר ,ועי' מהרש"א שתוס' ל"ג להך
'ולטעמיך'[ והכא ליכא לשנויי שמא יבקע וילך ויתפרנו כו' דסתם קנקנים
הם של חרס ואינם ראוים לתפור ,ואין לומר דס"ל כרבנן דמתירים ,דע"כ
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לא שרו אלא בקנקנים משום דלא חזו ליין הכנוס בהם ]שהרי אינו יוצא
אלא ליין ואז אינו ניכר[ אבל חרס הדרייני דחזי לשרותו במים ]ויהיה ניכר
שיצא יין לתוך המים שנהפבו ליין[ אפי' רבנן אסרי] ,ואמנם לגירסא שלפנינו
זה גופא תירוץ הגמרא על הקושיא מרבנן המתירים למאן דאסר 'התם ליתיה
לאיסוריה בעיניה הכא איתיה לאיסוריה בעיניה'[.
וי"ל דאסורים ואיסורן איסור הנאה ]שאמר רבי מאיר[ לא קאי אקנקנים
אלא איין הכנוס בהם ,ואסורין דנקט קאי איינות דנודות וקנקנים] ,והא
דהיין אסור לכאורה משום שפולטים לתוכו וזה חשיב ידיע ממשן ,משא"כ
כשהם ריקים לא חשיב ידיע ממשן ומותר למוכרם לגוי ועי' תוס' ר"א[.
תדע מדמקשה לקמן גבי כבשים דאמר רבי יוחנן אפילו ידוע שנתן גוי
לתוכו יין או חומץ מותר ,ופריך מ"ש ממורייס לרבי מאיר דאסור בהנאה
ומשני התם ידיע ממשן הכא לא ידיע ממשן ,ואי בקנקנים אסר רבי מאיר
]ולא כמ"ש דאסורין קאי איינות[ ליפרוך מ"ש מקנקנים דלא ידיע ממשן
ואסר רבי מאיר בהנאה ,אלא ודאי קנקנים לר"מ נמי שרי בהנאה ,והא
דקאמר אסורים לשון רבים דמשמע הנודות והקנקנים לא קאי אלא איין
שבתוך הנוד ובתוך הקנקן ,אבל מברייתא פריך שפיר לפי סברתו שהיה
סובר כמו שאוסר רשב"ג לעשות שטיחין שיאסרם גם בשאר הנאות,
ומסיק גזרה שמא יבקע נודו ויתפרנו ע"ג נודו ויתן יין הנבלע בעור טעם
ביינו] ,ויש להבין לשיטתו ,עד דפריך מברייתא לסייע ממתני' שמשמע
שלכ"ע גוף הקנקן מותר ובברייתא זו ג"כ מבואר שמותר ,ואולי יש הבדל בין
הנאה שבאה מגוף הדבר לבין הנאה שבאה ממכירתו שהיא רק מדמיו ,ודמיו
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הם על גופו ולא על בליעתו[.
ואית ספרים דגרסי בתר הך שנויא 'ולמ"ד רוצה בקיומו ע"י דבר אחר
דאסור מ"ש מקנקנים דשרי' ]וכ"ה הגירסא שלפנינו ועי' ב"ח שמ"ש לפנינו
'וליטעמיך קנקנים של גוים ליתסרו למיזבן מאי שנא נודות ומ"ש קנקנים' ל"ה
בגירסת תוס'[ ,דהא רוצה בקיומו ע"י ד"א הוא ,ומסיק התם ליכא
לאיסורא בעיניה הכא איתיה לאיסורא בעיניה] ,ולפי"ז חרס הדרייני אף
מכירתו אסורה ולא כמ"ש לעיל ,וקנקנים שרי משום דלא ידיע ממשן ,ועדיין
יש להבין מה סבר המקשן והרי גם בשטיחין לא ניכר ,ואולי סבר כמ"ש אבל
אם כך למה לא נשאר בזה[.
ומתני' נמי דאסר קנקנים לר"מ בהנאה היינו דוקא למכור לגוים דודאי
ישימו בו יין אבל להשתמש להצניע שם חפצו או לסמוך כרעי המטה
לעולם אימא לך דשרי] ,ומה שרבנן מתירים ,לכאורה כמו שמתירים היין
שלא נחשב לממשות כך מתירים הקנקנים[,
ומותיב מברייתא דאסר בהדיא לעשות שטיחין לחמור ,ולפי זה אין
לגרוס ולמאן דאסר מ"ש קנקנים דשרי דאין ענין קנקנים לרוצה בקיומו
דהא מאן דשרי ]בקנקנים[ שרי אפילו למכור לתת לתוכו יין דמותר
בהנאה וא"כ ]שלא ידע חילוק בין איתיה בעיניה לליתיה[ היה לו להקשות
אפי' למאן דשרי ]בחרס הדרייני[ ברוצה בקיומו ע"י ד"א מ"מ אסור
להשתמש ביין א"כ מ"ש קנקנים] ,אע"כ שכבר ידע את החילוק ,ויש להבין
א"כ אמאי מקשה משטיחין ולא מקשה סתירה מנודות לשטיחין ,ואפשר
שראייתו שברייתא כר"מ ומר"מ נשמע לרבנן בחרס הדרייני[.

עבודה זרה

תד"ה והא עוד יש לפרש דלעולם דר"מ אסר קנקנים בהנאה למכרן לגוים
ולא תקשי לקמן לההיא דכבשין ,דיש לחלק דבקנקנים היינו טעמא דאסור
שדרך של יין הנבלע בתוך הקנקנים להיות נפלט והוי כמו בעין אבל יין
לתוך הכבשים אינו בעין ,וסברת רבנן שמתירים לכאורה לטעמם שגם היין
אינו נאסר בהנאה ,ולכאורה משום שלא נחשב הפליטה לממשות ה"ה לא
נאסרת בליעת היי"נ שבגוף הקנקנים.
ולכן לא פריך אמאן דשרי מר"מ דאסר ,כי ר"מ ס"ל דזה הנאה ממש ולא ע"י
ד"א אבל הנאה ע"י ד"א שרי ,אבל משטיחין פריך שפיר דזה הנאה ע"י ד"א
ובכ"ז אסרינן ]ולכאורה ברייתא דשטיחין כר"מ ,דלרבנן הרי אפי' לשים בו יין
שרי ,אלא שממה שאסר ר"מ בנודות נשמע לחרס הדרייני לכו"ע[.
וכתבו תוס' שלפי"ז ל"ג 'ולמ"ד רוצה בקיומו על ידי ד"א אסור מ"ש קנקנים
דשרו' ]שהרי אם לא סבר שיש חילוק בין חרס לקנקנים קשה לכו"ע שהרי
נהנה מגוף היין ,ואם יודע שיש חילוק מאי מקשה אמאי שרי פשיטא משום
דאינו בעין[.
וכתבו לקיים הגירסא שמקשה למאן דאסר חרס הדרייני אע"פ שרוצה בקיומו
ע"י ד"א ה"ה צריך לאסור קנקנים אע"פ שאינו בעין ,והביאור בזה שאם מצד
שרוצה את גוף היין אה"נ שלרבנן לא נחשב בעין ,אבל סוף סוף בכלי בלוע יין
וכיון שרוצה בקיומו של הכלי רוצה בקיומו של היין הבלוע בו ,ומשני דליתי'
לאיסורי' בעיני' וכמו שאינו משא"כ חרס הדרייני.
וכתבו תוס' שלפי פירוש זה אסור להשתמש בפסח בכלים הבלועים בחמץ ,ויש
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להבין הרי מסקינן דבליתא לאיסורא בעין שרי לכ"ע ,וכמו שאומרים בהמשך
דבריהם בשם ר"ת.
וכתב מהרש"א שכונתם אם לא נגרוס כל המשך הגמ' הזה ,והקשה קרני ראם
שגם אם לא נגרוס ,ע"כ ממה שלא הקשה צ"ל שהבין שיש חילוק בין איתיה
בעיניה לליתיה בעיניה שאל"כ למה לא הקשה מהמשנה.
וא"ל שכונת תוס' 'לפי פירוש זה' היא לפירוש הראשון שר"מ לא קאי כלל
אקנקנים ופלוגתיהו רק על היין ודין הקנקנים תלוי במחלוקת ר"א ורי"ו ברוצה
בקיומו ע"י ד"א ואע"פ שאינו כ"כ בעין ,ולא נגרוס מ"ש קנקנים דשרו דבאמת
לא שרו אלא תלוי במחלוקת] ,עוד יש לדון אם מכירת הקנקנים חשיב הנאה
ורוצה בקיומו של היין הבלוע[.
וכמדומה בתוס' שאנץ שהביא פי' ראשון שר"מ קאי איין ,ואח"כ כתב שאסור
להשתמש בכלים הבלועים בחמץ אי לא גרסינן ולמ"ד כו'.
בירושלמי ערלה ספ"ג גבי חרס הדרייני שמותר למוכרו חוץ מדמי יי"נ אבל
אסור לסמוך בו כרעי המיטה ,ויש להבין אם האיסור משום שע"י שרוצה
בקיומו של החרס ממילא היי"נ מתקיים ,א"כ למה מותר למוכרו לגוי חוץ
מדמי יי"נ ,ואם משום שהיין הבלוע מסייע בסמיכה ,הרי הירושלמי אומר
שאסור גם לסמוך בבגד שצבעו בקליפי ערלה ושם ודאי אין הצבע מסייע
בסמיכה ,ואולי אם יש בצבע ממש מסייע משהו בסמיכה ולכן פשיט"ל
לאיסור ,עוד א"ל שכאשר מוכר את החרס אי"ז הנאה ישירה מהדבר אלא מה
שיש לו ממון בגללה.
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ביאור ענין רוצה בקיומו
יש לבאר מהו האיסור של רוצה בקיומו ,ומה הכונה רוצה בקיומו ע"י דבר
אחר.
וברש"י לקמן דף ס"ד מבואר שאיסור רוצה בקיומן הוא מכיון שמוזהר לאבדן,
משמע שמזה נובע האיסור של רוצה בקיומן ,ומבואר שיש מצות איבוד גם
ביי"נ ולא רק בע"ז] ,עיין קה"י סו"ס ג' שמדייק מהרמב"ם שאין בתקרובת
מצות ביטול[.
ועפי"ז יש לבאר שזה נידון הגמרא ,שאמנם אינו רוצה בקיומו של היי"נ מצד
עצמו ,אבל האם כיון שהיי"נ בלוע בחרס והוא רוצה בקיומו של החרס ,אפשר
להחשיבו גם רוצה בקיומו של היי"נ הבלוע בו ,או שהאיסור רק כשרוצה
בקיומו מצ"ע.
ואין להקשות אם מצווה לאבדו מהיכן יהא קיים שישתמש בו ,שא"ל שהחרס
של גוי או שאין בידו כעת לאבדו ,וביותר א"ל שאינו מצווה לאבדו באופן
שעי"ז יפסיד את החרס ,וזה גופא הנידון אם מותר להשתמש בחרס או אסור,
ואם אסור אז אה"נ יצטרך לאבדו כיון שלא מפסיד כלום .עוד יש לדון שמותר
להשהותו עד שיוציא מתוכו את היי"נ ויישנו יב"ח ,עיין תוס' ר"א.
ולפי"ז כל הנידון הוא רק ביי"נ שיש מצוה לאבדו לרש"י ]או בכלאיים דלקמן
ולר"ע[ ,אמנם מתוס' שדנים לאסור להשתמש גם בכלים הבלועים בחמץ
בפסח ,משמע לא כך שהרי לא מצינו איסור לקיימו בחמץ ,ואם משום בל
יראה א"כ בלא"ה אסור להשהות קדירות בפסח גם אם לא יניח בהם דברים
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יבשים ,והרי להלכה מותר ,ועיין חזו"א שאי"צ למכרן ולא את הבלוע בהם,
ועיין שו"ת ר"י מגאש שעל בליעת טעם אין איסור בל יראה.
ובטור סי' ת"נ כתב שאסור להשכיר קדירה לגוי שיבשל בה חמץ ,משום
דחשיב רוצה בקיומו ,מבואר שס"ל כיש פוסקים שהו"ד בתוס' ,ותמה עליו
בפר"ח שרוצה בקיומו שייך רק בע"ז ולא בשאר איסוה"נ.
ועיין חת"ס ביו"ד צ"ח שיש מקום לומר שגם בחמץ יהיה איסור רוצה בקיומו,
שאם מה שאינו מוזהר בביעור הכלים משום בליעת החמץ שבהם אינו משום
שעל טעם אין בל יראה ,אלא משום דהוי כחמץ שנפלה עליו מפולת שא"י
לבערו ]וסמכינן על הביטול[ ,א"כ זה הכל כשאינו רוצה בקיומו אבל אם בתוך
הפסח רוצה בקיומו לצורך עכשיו אע"פ שע"י דבר אחר ,מ"מ למאן דאוסר זה
נגד חיוב איבוד שמוטל עליו] ,ובזה יש לבאר המנהג למכור הכלים או בליעתן,
שההיתר משום שנפלה מפולת ואין בידו לבער ,אבל אם בידו לבער חייב,
וכשמוכר בלא"ה לגוי ,הרי בידו לבער[.
וכ"ז בחמץ בפסח אבל שאר איסוה"נ לפי"ז אין מקום להחמיר ,ואמנם הטור
שכתב להחמיר בקדרה של חמץ כתב ]ביו"ד סי' צ"ד[ שקדרה הבלועה מבו"ח
מותר להניח בה פירות אע"פ שגם בב"ח אסור בהנאה ,משמע שיש חילוק
ביניהם ,ועי' דרכי משה שם שכתב 'ולא דמי לכלים בפסח דאסורים להשתמש
בהן כמו שנתבאר באורח חיים סימן ת"ן משום דרוצה בקיומו של איסור ע"י
דבר אחר די"ל דשאני התם דרוצה ליהנות מן האיסור אחר הפסח משא"כ
כאן' ,ועפ"י מש"נ ניחא שאיסור רוצה בקיומו לא שייך גבי בב"ח.
אמנם תוס' הרי הזכירו גם בב"ח משמע שגם בו שייך איסור רוצה בקיומן אם
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היה בעין.
ואם איסור רוצה בקיומן הוא משום שנהנה בעקיפין מהיי"נ ע"י שמחזק את
החרס או מקשה את השטיח ,והשאלה כיון שאי"ז הנאה ישירה אלא הנאה
עקיפה וכמ"ש הרמב"ן ,ניחא שזה שייך בכל האיסוה"נ.
אמנם הרמב"ן בא לבאר בזה את חילוק הגמ' בין איתיה בעיניה לליתיה בעיניה,
שבחרס שאיתיה בעיניה הכונה שהיין מסייע בסמיכת המטה וכן מקשה את
השטיח ,משא"כ בקנקנים שאין היין מסייע כלל ,ומשמע שאם גם בליתיה
בעיניה אסור וכקו' הגמ' אין טעם האיסור בגלל סיוע היי"נ וממילא זה שייך גם
בקנקנים ,וא"כ לכאורה אין שום מקום לאסור קדירה הבלועה בבב"ח ,ומר"ת
משמע שאם היה בעין היה אסור.
ועיין בפרי יצחק סי' ט"ז שהביא מהירו' ספ"ג דערלה שגם בבגד הצבוע
בקליפי ערלה אסור לסמוך מיטתו ,אע"פ שהצבע לא מסייע בסמיכה ]יש לדון
בזה[ ואע"פ שאין בערלה איסור רוצה בקיומו ,אלא איסוה"נ גרידא.
וכתב הפר"י שרוצה בקיומו דהכא הוא איסור דרבנן שגדרו הוא איסור הנאה,
וכ"כ הקה"י בסי' ט"ו וכ"כ החת"ס ,אלא שהוסיף שהרוצה בקיומו נחשב
להנאה.
והביאור בזה א"ל שכאשר יש לאדם חפץ שרוצה בקיומו לאיזה מטרה זה
גופא נחשב הנאה ממה שיש לו את החפץ] ,ובזה יתכן לבאר את שיטות
הסוברים שאיסוה"נ אינו שלו ,מכיון שבזה גופא שהוא שלו ,נחשב שיש לו
הנאה ממנו[ ,וכאן שהחפץ בלוע ביי"נ וא"א להפריד ביניהם הרי כשרוצה
בקיומו של החרס כמו שרוצה בקיומה של הבליעה ,וכשנהנה מקיומו של
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החרס כמו שנהנה מקיומה של הבליעה] ,ובזה יש לדון אם מדאו' או מדרבנן[,
וכ"ז כשמשתמש בו אבל אם אסור לו להשתמש הרי שוב אין לו הנאה מקיומו.
ומה שלקמן בכלאיים אין איסור רוצה בקיומו לדעת חכמים ,א"ל עפ"י תוס'
שמיירי בכלאי זרעים המותרים בהנאה ,אבל דבר האסור בהנאה יש איסור
רוצה בקיומו בכ"ע מצד שזה גופא חשיב הנאה ,ורק במקום שאין איסוה"נ
צריך לדון מצד רצונו בקיומו] .או כקה"י שהרוצה בקיומו דלקמן הוא ענין
אחר[.
ואם הכא והתם היינו הך ודלא כקה"י ,נאמר כך ,שאמנם אין לו הנאה
מהאיסור אבל רוצה בקיומו יש כאן ,שם כדי להשתכר וכאן כדי שיהא החרס
קיים ,וזה גופא שרצונו שיהא קיים חשיב הנאה ,אלא ששם רוצה בקיומו של
היי"נ מצ"ע ,וכאן כדי שהחרס יהא קיים.
***
דף ל"ב ע"ב
תד"ה והיוצא ומפר"ת דתקרובת שהוא כעין פנים כגון זביחה קטור ונסוך
מודו רבנן דילפינן ממת ,וניחא לעיל גבי יי"נ ,אבל תקרובת שאינה כעין
פנים פליגי ולפיכך אוקי הך דהכא בשר היוצא כר"י דבחתיכה של בשר
שאינו זבוח לפני ע"ז איירי אלא שמביאה דורון.
מבואר דזבוח וניסוך וכל דדמי להו כגון שבירת מקל וכל זריקה המשתברת
אסור בהנאה לכו"ע ,ודבר שמביאו דורון פלוגתא דריב"ב ורבנן ,וסתם משנה
דהכא כריב"ב.
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ולפי"ז מה דאמרינן לקמן דף נ"א זרק מקל לפניה אין המקל נאסר ,משום
דבעינן תקרובת כעין פנים ,דלא כריב"ב ,דלריב"ב כל דורון שמביאים לפניה
נאסר .אמנם אפשר שאותו מקל לא מביאו בתור דורון אלא עובדה בכך ולכן
אינו נאסר לכו"ע ,דגם לריב"ב נאסר משום עבודה רק כעין פנים ,אלא
שמוסיף שגם דורון אסור.
אמנם יש להבין א"כ מה הקשו תוס' לעיל ]דף י"ב .ד"ה דכוותה[ על רש"י
שפירש שמעות שהביאם תקרובת לע"ז נאסרות אמאי נאסרות והרי אינן כעין
פנים ,ומ"ש ממקל שאינו נאסר ,והרי מבואר שלריב"ב גם דורון נאסר
ומסתמא אותן מעות לדורון הביאו ולא שהתכונו לעובדה בכך.
ואולי א"ל שרק דברי אכילה ושתיה נחשבים לתקרובת הנאסרת ולא מעות,
אמנם הרי מ'זבח' מרבין מקל ולמה לא נרבה מתקרובת גם מעות.
ור"י פי' דלענין איסור אכילה והנאה דמשתעי קרא לא פליגי ,דכל
תקרובת ע"ז אסור בהנאה מדאתקיש למת כי פליגי לענין טומאה דר'
יהודה מקיש למת אף לענין טומאה ,ויש להסתפק אם כונתם לגבי תקרובת
ודורון אבל מה שזבח לע"ז ויין שנסך טמאים לכו"ע ,ומה דאמרינן לעיל שיי"נ
מטמא בכזית הוא לכ"ע ,או שתוס' לא מחלקים בין זבח לדורון ובתרוויהו
פליגי אי מטמאים או לא ,וברייתא דלעיל שאמר ריב"ב שמטמא בכזית ,ריב"ב
לשיטתו אבל לרבנן אין טומאה ביי"נ.
עוד א"ל שתוס' פליגי לגמרי על ר"ת וס"ל דהכא לא מיירי בדורון אלא
בתקרובת ע"ז ממש שנזבחה לפני ע"ז ,ובה פליגי אי מטמאה או לא] ,וברייתא
דלעיל ריב"ב לשיטתו[ ,אבל דורון לעולם לא נאסר ,וניחא לפי"ז מה שהקשו
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תוס' לעיל על רש"י שפירש שמעות נאסרות בהנאה מדין תקרובת.
אמנם לפי"ז לא מובן מאי נפ"מ בין בשר היוצא לנכנס הרי הכל תלוי אם נשחט
לשם ע"ז או לא] ,עי' רא"ש פ"ד סי' א' כעי"ז[.
ועי' שו"ע קל"ט בביאור הגר"א שלכאורה משמע שלר"י אי"צ כעין זביחה
]וכדרך א' או ב'[ ,אבל הביא מר"י גופא לקמן דף נ' :שלעולם בעינן כעין
זביחה וזריקה דבר המשתבר אפי' בדברים הרגילין להקריב בפנים.
ותוס' לקמן שם הביאו פירש"י שבדברים הקריבין בפנים ]כגון לחם[ ל"ב
זריקה המשתברת או כעין זביחה ור"י שם חולק ,ולכאורה ר"ת כאן כרש"י
לקמן ,ולפי"ז ניחא מה שהקשו תוס' לעיל על רש"י גבי מעות ,שדוקא לחם
ובשר נאסרים מדין תקרובת אבל לא מעות ]או שס"ל שאין הלכה כריב"ב[.
אמנם עדיין יש להבין אם לר"י בכ"ע בעינן כעין פנים למה היוצא אסור ,והרי
לא משמע שנשחט לשם ע"ז שא"כ גם הנכנס יאסר .וזו לכאורה קו' הרא"ש,
ועי' חזו"א נ"ו י"א סד"ה רא"ש.
והחזו"א בסי' נ"ו ס"ק ג' כתב שלפי' ר"ת שגם דורון נאסר ,הא דמקל אינו
נאסר ,הוי דלא כריב"ב ושוב כתב דדילמא רק בבשר הבא מן הזבח ס"ל
לריב"ב דנאסר בהקרבה] .ועי' מ"ש לעיל לחלק בין עבודה לתקרובת[.
ועוד כתב החזו"א דבשר הוי דבר של נוי ונאסר משום נוי ,משא"כ מקל שאינו
דבר של נוי ,ודחה שבנוי אין טומאת אהל .עי"ש ס"ק י"א.
דף ל"ג ע"א
ישראל ההולך לתרפות בהליכה מותר דלמא הדר ביה ולא אזיל בחזרה
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אסור כיון דאביק בה מהדר הדר אזיל ,פירש המאירי במשנה 'מצד שהוא
מחודש בה הוא אדוק ביותר וחוזר ומודה' ,ועי' תוס' ר"א שמיירי שעדיין קרוב
לשם שאל"כ לא חיישינן שיחזור כדי להודות.
והבאין מותרין ארשב"ל לא שנו אלא שאין קשורין זה בזה אבל קשורין
זה בזה אסורין אימא דעתו לחזור ,לכאורה הכוונה לחזור ולהודות ,ויש
להבין הרי לכאורה אדרבא יחיד אע"פ שיצא משם כיון שעלה בידו למכור
חוזר ומודה ,אבל כשבא בחבורה ועלה בידו למכור וכי יחזרו כולם להודות על
מה שאחד מהם הצליח למכור או לקנות ,ואם משום שיחיד לא יחזור לבדו,
והרי כשם שבא לבדו למה לא יחזור לבדו ,ובשלמא אם באו רבים והתפרדו
נאמר שלא יחזור לבדו אבל הרי משמע שגם יחיד שבא מותר לשאת ולתת עמו
ביציאתו ול"ח שיחזור.
ובחדושי הרא"ה כתב 'לא שנו אלא שאין קשורין זה בזה .כלומר שאין חברתן
קיימת ,אלא שנפרדו זה מזה .אבל קשורין זה בזה .פירוש שחברתן קיימת.
אסורין אימר דעתן לחזור .פירוש שהוכח יש בדבר מפני שעומדין עדיין
בחברתן' ,משמע שכיון שעדיין לא נפרדו מוכח שדעתם מלכתחילה לחזור ולא
בגלל המכירה ,ויש להבין א"כ למה יצאו וגם דילמא כולם באו ממקום אחד
ולמה יפרדו.
ורבינו יהונתן בפי' המשנה כתב 'ומוקים לה בבריתא כגון שאינן קשורין זה בזה
אלא שנתפזרה כל אחת אותה חבורה זה למזרח וזה למערב דגלי דעתייהו שאין
דעתם לשוב שם עוד אבל אם היו עדין קשורין אסור דשמא דעתן לשוב שם או

אין מעמידין

פרק שני

לילך לע"ז אחרת' ,וגם זה יש להבין וכי יחיד אינו יכול לילך לבדו לע"ז אחרת
או לחזור ,וכשם שהלך יחידי יחזור יחידי.

גוי נמי נימא עבודת כוכבים זבין דמי עבודת כוכבים איכא בהדיה ,מבואר
שדמי ע"ז בידי גוי אסורים ,ועי' תוס' ]לעיל דף י"ב ד"ה דכוותה[ שהקשו
מהא דאמרינן לקמן דף ס"ד דדמי ע"ז ביד גוי מותרין ,וטעמא פי' תוס' לקמן
דוהיית חרם כמוהו בישראל נאמר ולא בגוי ,ותירצו דמיירי שהגוי מקצה
המעות לצורך ע"ז אחרת ולכך אסורים הדמים.
ויש להבין תינח לעיל שקונה בהמה בדמי ע"ז נאמר שקונה אותה לצורך
תקרובת ,אבל כאן הרי משמע לכאורה ששום דבר אסור למכור לו אפי' אינו
לצורך ע"ז ,ומה"ת שהקצה הדמים לע"ז אם קנה בהם גלימא ,גם יש להבין
א"כ למה הוצרך לומר אימור גלימא זבן יאמר אימא לא הקצה הדמים ,ועי'
תוס' ר"א שלרווחא דמילתא נקט הכי ,שאפי' למאן דאסר דמי ע"ז אימור
גלימא זבין ,וכ"כ תוס' הרא"ש כאן אמנם זה אינו כשיטת תוס' לעיל.
ותוס' ר"א הוסיף לעיל שבמקום שהגוי מוכר ע"ז כדי לפרוע חובו הרי מבטלה
במכירה זו ,ועי' קה"י לעיל סי' ו' שהקשה הרי מבואר בדף נ"ג שאינו מבטלה
במכירתה.
כזורק מים לטיט ,פירש"י 'שאותו יין הולך לאבוד בזפת ובטל טעמו ,כמים
הניתנין בטיט שכלין מאיליהן ,כשמתייבש הטיט הרי הן כאילו לא היו ,אף יין
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זה כלה בליחלוחית הזפת וכשמתייבש הזפת כלה מאליו ,ושוב אינו פולט' יש
להבין שפתח בבטל טעמו ואח"כ אומר שכלה משמע כולו ,ושוב אומר שאינו
פולט ,ואם כלה מהיכן יפלוט] ,ואולי כוונתו שכלה טעמו[.
ובמה שס"ל לרש"י שאפי' זרק יי"נ ממש לא נאסר כיון שבטל טעמו
וכשמתיבש הזפת כלה מאליו ושוב אינו פולט ,יש להבין תינח שאין נתינת טעם
אבל הרי נהנה מהיי"נ שנוטל מרירותו של זפת .והרי אסור בהנאה ,שו"ר
בתוס' רי"ד שמיירי דוקא כשנותן הגוי יינו של ישראל.
ת"ר נודות הגוים גרודים חדשים מותרין ישנים ומזופפין אסורים ,וכו'
ת"ר קנקנים של גוים ,חדשים גרודים מותרין ישנים ומזופפין אסורים.
כך גירסת רש"י ופירש גבי נודות שאם הם גרודים שאין בהם זפת והם גם
חדשים מותרין אע"פ ששם בהם יין ]זמן מועט[ ,דבכניסת יין זמן מועט לא
בלע העור ,ודוקא נודות אבל קנקנים של חרס בלע לאלתר ואינן מותרין אלא
אם לא נתן בהם יין כלל .ישנים ]או[ מזופפין אסורים ,ישנים אסורים משום
שהיה בהם יי"נ זמן מרובה ,ומזופפין אפי' בחדא זימנא בלע זפת ליין .וכתבו
תוס' שלדבריו חדשין מותרין דוקא שלא הכניס בהן יין לקיום.
והקשו תוס' א .שלשון שני הברייתות שוה ורש"י מחלק שחדשים של נודות
מיירי אפי' נתן בהם יין זמן מועט ,וחדשים של קנקנים דוקא חדשים ממש שלא
נתן בהם יין כלל .ב .שנתן דבריו לשיעורין ולא פירש בכמה זמן יחשב ישן .ג.
שלשון גרודים משמע שגירד הזפת ורש"י מפרש שלא היה זפת מעולם ]כ"פ
רש"י גבי קנקנים וי"ג ברש"י כאן ג"כ כך[ .ד .שמעשים בכל יום שמתירין כלי
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כסף של גוים בשכשוך במים בלא הגעלה ובלא עירוי ]אע"פ שהם ישנים,
ומ"ש מנודות שג"כ לא בלעי טובא וישנים אסורים[ .ה .מהנהו כובי דאנסו בי
פרזק רופילא והתירום בשכשוך אפי' שמסתמא הניחו בהם כמה פעמים,
]ולכאורה יש לחלק ששם התישן כבר ביד היהודי ושוב א"ל שאינו בולע כ"כ,
שו"ר ברש"ש כן[ .ו .שמשמע מרש"י שחרס נאסר בפעם אחת אפי' אין
מכניסו לקיום ,ולקמן משמע גבי גולפי שרק מה שמכניסו לקיום נאסר מיד,
ועי' רש"ש כדלעיל .ז .וע"ק שמעשים בכל יום בכלי חרס שלנו שיש בו יין
וכשנוגע בהם הגוי מתירים בשכשוך ]ולכאורה שם ג"כ א"ל משום שכבר בלע
היתר והתישן בו ,עי' רש"ש כדלעיל[.
ורבינו אליהו מפרש שבין נודות ובין קנקנים שוין ,שבשניהם מכניסים יין
לקיום ולכן נאסרים בפעם אחת ,ודוקא אם הם חדשים ומעולם לא נזפתו שניכר
שלא הניחו בהם יין מותרין ,אבל ישנים שכבר הכניסו יין או מזופתים אפי' אם
נשר זפתן אפשר שהכניסו יין ואינו ניכר ושניהם צריכין עירוי וניתרין בו ,אבל
כלים שאין מכניסין בהן יין לקיום ]כגון קנקנים וכוסות[ בשכשוך סגי ,וכן
מנהג העולם להתיר כלי הגויים ע"י שכשוך משום שאין מכניסין בו יין לקיום.
וניחא הכל חוץ מלשון גרודים שמשמע אפי' היה זפת וגירדו מותר.
ור"ת הקשה מבה"ג שכתב 'הנ"מ נודות שאין מכניסן לקיום אבל קנקנים
שמכניסן לקיום לא' מבואר שנודות אין מכניסן לקיום ואעפ"כ זפותין אסורים,
וא"כ אין להתיר כלי גויים זפותין אע"פ שאין מכניסן לקיום.
ור"ת גורס עפ"י התוספתא 'נודות הגוים גרודים מותרין חדשים זפותים אסורים
וכו' קנקנים של גוים חדשים מותרין ,ישנים ומזופתין אסורין' ,ומפרש שיש
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חילוק בין נודות לקנקנים ,נודות אין מכניסן לקיום ולכן גרודים מותרים אפי'
היה זפת ונגרד ואפי' הם ישנים וסגי בשכשוך ,אבל זפותים אסורים אפי' הם
חדשים כי הזפת מבליע אפי' בלא מכניסו לקיום ]ומבליע הכונה שהזפת בולע
אבל אינו מבליע לעור ולכן סגי בגרידה[.
וקנקנים שדרך להכניס בהם יין לקיום מותרים רק אם לא נתן בהם כלל יין ,וזה
אפשר לדעת רק בחדשים שלא היה בהם זפת מעולם אבל ישנים או מזופפין
אפי' נראים חדשים חיישינן שנתן בהן יין ואינו ניכר.
ולפי שיטת ר"ת שבנודות מזופתין אע"פ שאין מכניס בהם יין לקיום אסור א"כ
כלי עץ המזופתין כגון קנא"ש ויושטא"ש ]מבואר בתוס' ר"א שהם מיני
קנקנים[ שנגע גוי ביין שבתוכם אסורים אע"פ שאין נותנים בהם יין לקיום
וגם אם קנאם חדשים חיישינן שהיה בהם יין ואינו ניכר ,וקשה ממנהג העולם
שקונים אותם מגויים ואין עושים בהם הגעלה ולא עירוי.
ור"י היה מפרש לישב המנהג דדוקא בימיהם שהיו רגילים להטיל בהם
יין בשעת זפיתה יש לאסור דנהי דיין בשעת זפיתה אינו אלא כזורק מים
לטיט כדפרישית גבי נודות ,יש לחוש שמא אחרי כן הטיל שם יין ולא
ידיע ,אבל עתה שאינן רגילין להטיל בהם יין בשעת זפיתה אם נתן בהם
יין אחר זפיתה היה ניכר ]משא"כ בזמנם שבלא"ה היה בהם ריח של יין
ממה שנתן בשעת הזיפות[ ,אבל עדיין קשה ממנהג העולם להתיר גם כשנגע
הגוי ביין שהיה בכלים אלו.
ושוב חזר ר"ת והתיר אותם יושטאש כיון שהן של עץ ולא נוח לבלוע ע"י
הזפת כמו נודות] ,ויש להבין הרי הזפת הוא הבולע ומאי נפ"מ אם הוא על עור
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או על עץ ואולי זפת על עץ הוא חלק יותר מאשר זפת על עור ,ועי' או"ז שע"י
שהנוד רך מרפה גם את הזפת שבולעת טובא ,משא"כ בכלי עץ שהם קשים
אף זפתם קשה[.
והנה בתחילת העמוד כתבו תוס' 'ויין ששם בשעת זפיתה אינו אלא כזורק מים
לטיט' ועי' רש"ש שאינו שייך לשם ,אמנם עי' תוס' ר"א שר"ת מחלק בין יין
ששם בשעת זפיתה של נוד דהוי כזורק מים לטיט ואזיל לאיבוד משום זוהמא
של העור לבין יין ששם בשעת זפיתה של קנקן דלא אזיל לאיבוד ואסור ,ולכן
חדשים אסורים אפי' בלא ששם בהם יין אחר ,אמנם תוס' אצלנו כתבו
שאסורים שמא הניח בהם מים ]אח"כ[ ואינו ניכר ,וגם בתר"א תמה למה
הוצרך לומר משום יין של שעת זיפות ולומר שבקנקנים אינו הולך לאיבוד,
תיפו"ל שלא ניכר אם שם יין אח"כ.
בענין נודות הגוים וקנקניהם
נודות העו"כ וקנקניהם וכו' ,מבואר שנודות וקנקנים בולעים מיין הכנוס בהם,
וכן פולטין אותו ליין ההיתר הכנוס בהם ,ויש לברר בכמה זמן בולעים
ופולטים .מה שיעור בליעתם האם כדי קליפה או כל הכלי ,וכן יש להבין כיון
דהוי צונן איך יש כאן בליעה ופליטה.
ומבואר בגמ' שכלים שאין מכניסין לקיום סגי להו בהדחה ,ויש לברר מהו
שיעור קיום ,ועיין מרדכי ששיעור מכניסן לקיום הוא שלשה ימים ,כמו הכשרן
בעירוי שהוא ג"י וכ"כ ראב"ד בתמים דעים י"ח ,ויש להבין שהרי מצינו
בעירוי שצריך להחליף המים כל מעל"ע ואיך מדמה ליין הכנוס ג"י בלא
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החלפה ,ועיין חזו"א נ"ה שעמד בזה ,ובעיקר דין ההחלפה הזה יש לברר למה
הוצרכנו לו.
גם יש לבאר מה דינם של מי העירוי ,ומשמע מרש"י שאסורים ,ולכן פירש
נותן לתוכן מים לעירוי והכשרה ,משא"כ בציר ושכר משמע שיכול להשתמש
בו ,כיון ששורף או מבטל טעם היין ,וכ"כ מרדכי שאסור להשתמש במי
העירוי שא"כ הו"ל מבטל איסור לכתחילה ,ויש לברר דעת הראשונים שמותר
להשתמש במים.
והנה בעיקר דין פליטה ובליעה עיין בריטב"א כדבר פשוט שאין בליעה
ופליטה בצונן ,וכל מה שהכלי נאסר הוא משום שקלט טעם היין ולכן אוסר את
היין הבא אחריו ,ועירוי ג"י לא מבטל את היין מדין תערובת אלא מפיג טעמו
של היין ולכן אין מקום לאסור את המים ,שהרי יש בהם רק משהו יין ובטל
ברוב.
וגם בר"ן יש צד אחד כעי"ז שאין המים מפליטים את היין כיון שהם צוננים
אלא רק מפיגין את היין הבלוע ומבטלין את טעמו וכאילו שורפין אותו
במקומו.
אמנם דעת ר"ת שסתם יינם בטל בס' ומה שנאסר יין הכנוס בנודות משום
שנבלע בכל הכלי ,כמו במבושל שמשערין כנגד כל הכלי ,וגם הרשב"א
שסובר שבולע רק כדי קליפה מ"מ סובר שזה דין בליעה ופליטה ודן בזה מצד
אין מבטלין איסור לכתחילה] .אמנם בתוה"ב ]ש"ה ב"ה[ כתב שאין בליעת
ממשו אלא רק טעמו[.
ובאמת מצינו בדיני או"ה שאע"פ שצונן אינו בולע ופולט ,אבל אם היה
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האיסור כבוש מעל"ע דינו כמבושל ופולט ,ורק בב"ח אינו נאסר מהתורה אלא
ע"י בישול ממש .וכן נפסק בשו"ע ק"ה ,וכתב הט"ז בשם או"ה שגם הכלי
נאסר .וכ"ד הש"ך והפר"ח וכ"כ בפמ"ג בפשיטות ,אמנם עיין חק"ל סי' ע"ז
שמהראשונים כאן מוכח לא כך ,ויתבאר בהמשך.
ועיין ברא"ש סי' כ' שמדייק מרש"י במשנה גבי 'נודות הגוים וקנקניהן ויין של
ישראל כנוס בהם' ,שפי' 'הכניס בהם יין לקיום' משמע שאינו נאסר עד
שישהה שם ,ושיעור הקיום פי' שהוא מעל"ע כמו שמצינו בדין כבוש,
ולכאורה מבואר שס"ל שיש דין כבוש גם לענין כלים.
אמנם בהמשך דבריו משמע שרק ביין שהוא חריף אמרינן שנאסר במעל"ע
כיון שהוא חריף מפליט כל מה שבלוע בכלי במעל"ע אחד ,מבואר שאין דין
כבוש בכלים כדין כבישת אוכל במשקה ששם לא חלקנו כדמוכח מבשר וחלב.
וכן מוכח ממה שלא סגי במים במעל"ע אחד לומר שמפליט את כל הבליעה
אע"פ שהכלי כבוש בהם מעל"ע ,ומ"מ הרא"ש מוכיח משם שסגי במעל"ע
להפליט כל מה שאפשר ,היינו שמים יותר חלשים מיין ,אבל מה שעושים
עושים במעל"ע ,ואז פג כחם וצריך להחליפם ,משא"כ ביין ]וא"כ אין ראיה
שסגי במעל"ע אלא שאין מקום להצריך יותר ,כי לא מצינו שנוסף משהו אחר
מעל"ע ,וכל מה שיכול להעשות נעשה[.
ולכאורה לפי"ז גם שיעור מכניס לקיום יין של גוים שאוסר יהיה במעל"ע
]כמו שנאסר יין של ישראל במעל"ע[ ,ויתכן שכך יסבור הרא"ש ,אמנם
המרדכי כתב ששיעור מכניסו לקיום ]של האוסר[ הוא שלשה ימים והוכיח
מעירוי שהוא ג"י ,ויתכן שיפרש את רש"י שמכניסו לקיום של הנאסר הוא
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ג"כ בג"י ,ולכאורה אינו מובן איך הוכיח מעירוי ,הרי שם צריך להחליף המים
ומוכח שאין באותם המים כח להפליט הכל ,עיין חזו"א שעמד בזה.
ויתכן שיסבור המרדכי שמה שצריך להחליף את המים הוא כדי שלא יחזרו
ויאסרו את הכלי בבליעתו מהמים המעורבים ביין] ,ואין בהם שיעור ביטול
שהרי אין כלי שיש בו ס' כנגד דפנותיו[ ,ולכן צריך להחליף את המים ג"פ,
משא"כ לענין לאסור את הכלי שיש בו יין של איסור שאי"ז שייך] ,ודלא
כסברת הרא"ש והרשב"ם שטעם ההחלפה כיון שפג כחן[.
ובמקום שיעשה את העירוי כדי להכשיר את הכלי ביין במקום מים ,לרא"ש
לכאורה יוכשר בפ"א ולמרדכי בג"פ ,והרמב"ן ס"ל כיון שסתם יינם אוסר
במשהו לא יועיל אפילו מאה פעמים ,אמנם הביא מהירו' דסגי בג"פ ,וזה
לכאורה כסברת המרדכי.
והרשב"א הקשה איך מועיל עירוי במים והמים והכלי מותרין ,הרי אין מבטלין
איסור לכתחילה ,והוכיח מזה שאינו בולע אלא כדי קליפה ולכן כיון שאינו
יכול לבוא לידי איסור מותר לבטלו לכתחילה ,וכן נפסק בהלכה שכלי שדרך
להשתמש בו בשפע מותר לכתחילה] .ולכאורה זה שייך רק אם האיסור הוא
מדרבנן[.
וכתב הר"ן שאין מכאן ראיה שהכלי בולע רק כדי קליפה ]וממילא מועיל
קילוף וכן נפסק בשו"ע[ ,כי לעולם א"ל שנבלע בכולו ,ומ"מ אין כאן משום
ביטול איסור לכתחילה כיון שאין המים מבטלים את היין אלא מפיגין את טעמו
ושורפין אותו במקומו] ,וזה כעין מ"ש הריטב"א ,אלא שלריטב"א כל האיסור
אינו אלא טעם ,ולר"ן אפילו הוי בליעה שלימה מפיגים המים את הטעם
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ושורפין אותו במקומו[.
עוד כתב הר"ן שאפילו אם הכשר העירוי הוא ע"י שמתערבין המים ביין
ומבטלין אותו ברוב ,אין מכאן ראיה שבולע רק כ"ק ,כי לעולם א"ל שבולע
כולו ואעפ"כ לא נאסר משום ביטול איסור לכתחילה כיון שאין כונתו לבטל
אלא להכשיר.
ויש להבין איך מתבטל היין במי העירוי והרי אין בהם ששים כנגד כל עובי
הכלי] ,ואא"ל שטעמם פגום שא"כ אין כאן כלל איסור ביטול לכתחילה[,
אמנם ניחא שהרי אין המים מוציאים את כל היין הבלוע ולכן צריך להחליפם
ג"פ ,נמצא כל מים אין בולעין אלא שליש ויש בהם כדי לבטלו ]ובשכר נאמר
שנטל"פ או ששורף[.
וכתב הר"ן שממה שהתירה התורה כלי מדין בהגעלה ,אע"פ שהן בני יומן
]שאל"כ אי"צ כלל הגעלה מדאו'[ ,מוכח שכשאין כונתו לבטל ,מותר.
ולכאורה מאי קשיא דילמא ישפוך את מי ההגעלה ,אמנם ניחא שעדיין ע"י
המים מתבטל גם האיסור שבלוע בכלים שהרי נשאר חלק ממנו אלא שבטל
ברוב מים שבלע ,נמצא יש כאן ביטול בידים] ,והרי הר"ן הביא בתחילה את
השאלה גם לגבי הכלים[ .וכן בתוה"ב בית ראשון ש"א שדן על הכלים ,ודלא
כרמב"ן שמים רק מפליטין ולא מבליעין.
אמנם עיין בריב"ש סימן שמ"ט שכתב את הראיה כך ,שאם גם כשאין כוונתו
לבטל נאסר ,א"כ היו המים של ההגעלה נאסרים ]אע"פ שיש בהם רוב נגד
האיסור אבל הרי אסור לבטל[ ,וממילא הכלי חזר ובלע מים אסורים ונאסר,
ויש להבין למה לא כתב בפשיטות משום שאסור לבטל.
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ועיין פר"ח ס"ק כ"ו שהקשה שלא מצינו שהמים נאסרים ורק המבטל עבר
איסור .ולכאורה סברת הריב"ש שמה שאמרו אין מבטלין איסור לכתחילה
לסוברים שהוא דאו' ,אין הכונה שנאמר איסור לבטל] ,והרי לא נמנה במנין
המצוות איסור כזה[ ,אלא נאמר שלא מועיל הביטול וממילא כל המים אסורים
מחמת מיעוט איסור שבהם ,וכיון שהכלי בלע מתערובת זו אף הכלי אסור.
אמנם בר"ן בחולין שם מפורש שגם לראב"ד שאסור לבטל מדאו' ,מ"מ אם
עבר וביטל מבוטל .ויל"ע בשו"ת הגרז"ס סי' ט"ו ]הובא בהגה' על ריב"ש
עי"ש[.
ובדעת הרשב"א א"ל שכיון ששופך את מי ההגעלה לא נחשב כמבטל איסור,
ואע"פ שבתוך הכלי ג"כ התבטל האיסור ע"י תוספת המים.
ויש להסתפק לדעת הר"ן 'שלא אמרו אין מבטלין איסור אלא במתכוין לערב
איסור בהיתר כדי ליהנות ממנו אבל במתכוין להכשיר הכלי ואינו נהנה מן
האסור שרי' ,מה הדין במקום שאין כונתו להכשיר אבל גם לא לבטל ,וכגון
שרצונו להשתמש בכלי כדי לבשל ואין לו שום ענין בפליטתו.
ואם כונת הגמ' נותן בו מים כדי לשתותם ,וכן גבי שכר לפי' ראשון של הר"ן
שמועיל בתור ביטול ,הרי מוכח שעיקר תלוי במה שאין כונתו לבטל ,ויש
להבין א"כ מה החידוש של זרוע בשלה הרי שם אין כונתו לבטל ולא נהנה.
אמנם א"ל שזה נחשב כונתו לבטל ,שהרי יכול לבשלם בשני קדירות ,ורק
כשבלוע בקדירה שאז אין לו אפשרות אחרת נחשב שאינו מתכוין] ,ומה
שיכול להגעיל קודם זה לא נחשב אפשר ,וביותר שגם בזה הרי נחשב שמבטל,
ועיין ט"ז קל"ז סס"ק ד' כעי"ז[.
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ומ"מ מסתבר שלטחון חיטים מתולעים יתכן שאסור ,אע"פ שכונתו לטחון,
שהרי נהנה מהאיסור שמוסיף על הכמות ]אא"כ נאמר שאין לו הנאה כלל
מהתולעים שודאי נטל"פ[ ,משא"כ באיסור בלוע שאין לו הנאה מהבליעה.
ועיין שו"ת רע"א ]סי' ע"ז ד"ה ולכאורה[ 'די"ל דוקא בדבש דההיתוך הוא
להפריד זה מזה ,הדבש מהנמלים ולהשליך האיסור ,אלא דממילא נפלט
הטעם ,זהו מקרי אין כוונתו לבטל ,דהא מראה בהיפוך שמפריד האיסור ,אבל
בטחינה שנתערב הכל יחד ,י"ל דמקרי קצת כוונתו לבטל ,ולכאורה דלא כמו
שמשמע מהר"ן.
אמנם יתכן שגם הרשב"א שאינו מסכים עם סברת הר"ן יודה בכה"ג שכונתו
הפוכה ,ובזה ניחא שמובא להלכה גם היתר הרשב"א של שפע וגם היתר הר"ן
של אין כונתו.
***
דף ל"ג ע"ב
רש"י ד"ה והלכתא ומהכא שמעינן דהני חביות או קנקנים לפי שמכניסן
לקיום לא סגי בהכשר בפנים ,בין לשרפן בין לתת לתוכן מים חמין,
מדאסיר בקינסא דהיינו באור עצמו כ"ש במה שהוחם ממנו ,אבל אם
אפשר לשרפן מבחוץ שרי ,לפיכך צריך לערן מעת לעת או להשהותם עד
שנים עשר חדש .ויש להבין היכן מצינו שעירוי עדיף מהגעלה ,והרי הבולע
בחמין ניתר בהגעלה ולא בעירוי ,ובתוס' מבואר דמהני הגעלה.
אמנם א"ל דל"פ ,ורש"י מיירי בכלי חרס שזה הרי הנדון בגמ' של כבשן
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האש ,שלא שייך בכלי עץ אלא בכלי חרס ,ובזה מהני עירוי אבל לא הגעלה,
שהרי כלי חרס לא יוצא מידי דופנו ע"י הגעלה ,ואע"פ שבלע בצונן ומהני
עירוי ,זה הכל עירוי של מים צוננים ,אבל כשבא להגעילו ,מיד הו"ל בליעתו
בחמין ושוב אינו יוצא לעולם.
ומ"ש תוס' שמהני הגעלה זה בכלי עץ ,בק"ו אם מהני עירוי ודאי שיועיל
הגעלה ,שהרי כלי עץ מהני להו הגעלת חמין ,ובזה היה אפשר לבאר מ"ש 'רב
יצחק בר ביסנא הוה ליה הנהו מאני דפקוסנא מלינהו מיא אנחינהו בשימשא
פקעו ,א"ל רבי אבא אסרתינהו עלך איסורא דלעולם ,אימור דאמור רבנן
ממלינהו מיא אנוחי בשימשא מי אמור' ,שלכאורה אינו מובן למה נחשב
שאסרן והרי רק הפסידן במה שפקעו ,אמנם הוא הרי רצה להניחו בחמה כדי
שיהיו המים חמין ,והרי מיד שיחשבו חמין נאסרו לעולם עוד לפני שפקעו
שהרי שוב לא יוצא בכל אופן ,שהרי ל"מ ליה הגעלה אלא עירוי ,אמנם רש"י
לא פי' כך.
ובשו"ע קל"ה כלי חרס ניתר בהגעלה ,עי' ביאור הגר"א שזה דלא כר"ן בשם
הרמב"ן דבכ"ח ל"מ הגעלה ,ופי' הר"ן דעת הסוברים דמהני מדין שריפה
כציר ומורייס] ,והיינו שיש רק טעם ולא ממשות ולזה מהני[ ,ולכאורה גם
לרש"י ל"מ הגעלה.
וכתב הר"ן שבמה שצריך הדחה מהני הגעלה לכ"ע ,ולכאורה אינו מובן שהרי
הדחה היא עבור הבעין שעליו ,ודילמא ע"י הגעלה יבלע ,וא"ל שהוא דבר
מועט שלא יאסור.
וסברת האומרים שמהני הגעלה בכ"ח א"ל עפ"י סברת הראשונים שהגעלה
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רק מפליטה ולא מבליעה ,והובא סברא כעי"ז ברשב"א.
אמנם הרשב"א בתוה"ב ב"ד ש"ד כתב בשם הרמב"ן שהגעלה רק מפליטה,
והרשב"א סובר שגם מבליעה ,וא"כ בהגעלת כלי חרס היה צריך להועיל לפי
הרמב"ן ,ולא להועיל לפי הרשב"א ,ומה שמצינו הוא שלרשב"א מועיל
הגעלה בכלי חרס במקום עירוי עי' בית חמישי שער ששי ,וראה בבדק הבית
]שהסכים לעיל עם הרמב"ן שהגעלה רק מפליטה[ ,שסובר שאין הגעלה כלל
לכ"ח] ,וכמדומה שאומר כן גם בשם הרמב"ן ,ויל"ע בתוה"ב אם לא מובא כך
מהרמב"ן[.
רש"י ד"ה הילכתא ומהכא שמעינן דהני חביות או קנקנים לפי שמכניסן
לקיום לא סגי בהכשר בפנים בין לשרפן בין לתת לתוכן מים חמין,
מדאסיר בקינסא דהיינו באור עצמו כ"ש במה שהוחם ממנו ,אבל אם
אפשר לשרפן מבחוץ שרי ,לפיכך צריך לערן מעת לעת או להשהותם עד
שנים עשר חדש .ולכאורה מאי ק"ו הרי אפי' בצונן מהני ג"י ,ואפשר שזה
ברור שהגעלה לכ"ח לא מועילה ,והשאלה אולי יועיל מדין ששורף את
האיסור כמו קינסא וציר ,וע"ז אומר אם קינסא לא מועיל ק"ו להגעלה.
ותוס' ס"ל שמועיל הגעלה אע"פ שקינסא ל"מ ,א"ל דוקא בכלי עץ שהגעלה
מועילה להם ,אבל קינסא שמועיל מדין שריפה זה לא מהני מבפנים אא"כ כ"כ
חם עד שיהיה היד סולדת ,שאז מועיל כמו הגעלה ,ויש להבין למה כתבו דהוי
כהגעלה ולא כשריפה כמו החזירה לכבשן ,ואולי בחביות של עץ ל"מ שריפה
אלא רק הגעלה ,ודוקא בחרס שמתלבן כולו נשרפת כל הבליעה .או אולי
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השיעור שיד סולדת מבחוץ אינו כ"כ כמו החזרה לכבשן ומועיל רק מדין
הגעלה.
תד"ה קינסא ויש משימין קערה בתוך מחבת על האש עד שהרתיחות
עולות תוך הקערה ומאותה קערה מגעילין ,ובזה מסופק ר"י אם זה
מועיל ככ"ר אם לאו.
נידון השאלה בכלי בתוך כלי ]כעין מצקת[ אם הוי כ"ר או לא ,ולכאורה
השאלה אם כ"ר הוא משום שדפנות הכלי שומרות את החום יותר כיון שהיו
על האש ובזה יש לדון במצקת זו שלא היתה על האש אלא בתוך המים.
אמנם עי' בתוס' ר"א שאם המים שבמצקת מובדלים ממי המחבת ובכ"ז
רותחים ודאי דהוי כ"ר ,שאין נפ"מ בין היה הכלי על האש או על המים,
והשאלה במקום שהמים שבכלי אמנם רותחים אבל הם מחוברים למים שבחוץ
שצפים על גביהם ,שלכן אפשר לדון שאין רתיחתם מחמת הכלי העליון אלא
מחמת הכלי שתחתיו ולכן המים האלו לא יחשבו כמים בכלי ראשון.
ומשמע שאם בתוך הכלי העליון לא ירתחו אין כלל מקום לשאלה ,וכל הנידון
כשאמנם הם רותחים אבל חיישינן שמא רק מחמת חיבורם למים האחרים,
והביאור בזה א"ל שיש להסתפק מה המעלה של כלי ראשון יותר מאשר כלי
שני ,אם משום שמשעה שרתחו המים לא עברו לכלי אחר ,וגם לא נשפכו
באויר ]דהוי עירוי[ ,וזה יש למים שבמצקת ,או משום שדפנות הכלי שומרים
על החום ,וזה שייך רק כאשר רתחו מחמת הכלי ולא כשרתחו מחמת חיבורם
למים האחרים.
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וכמדומה נפ"מ בשאלה זו לענין דבר גוש בכלי שני שאין לו דפנות הכלי
שיחזיקו את החום ,אבל גם אין מה שיקרר את תוכו ,אמנם אינו דומה לגמרי כי
כאן יש לדון שהמצקת אם לא התחממה מצ"ע היא גופה יכולה לקרר את מה
שבתוכה] .לענין דבר גוש ,עי' ש"ך ק"ה סק"ח וחת"ס יו"ד נ"ה ופר"ח סוס"י
ס"ח[.
אמנם יש חילוק בין הלכות שבת ותערובת להל' הגעלה ,ששם צריך רתיחה
ממש ,ועי' משנ"ב תנ"ב ס"ק כ' שע"י מצקת מועיל רק אם רתחו בכלי הקטן,
ולא כתב לחלק אם מופרדים המים או לא.
ויש להסתפק לענין שבת ובליעת איסור שכ"ר מבשל גם בלא רתיחה ,אם
הכניס את המצקת או את הכף ולקח בהם ,אם יש על מה שבתוכם דין כ"ר או
לא ,שמצד אחד הרי הם כעת בתוך הכף והרי בתוכה הם לא רתחו ,ומאידך
גיסא לא היתה פה פעולה של שפיכה לכלי אחר שהיא עצמה יתכן שמקררת,
ועי' ש"ך ק"ז ז' וט"ז צ"ב ל' שכנראה נקטו דבכה"ג דין כ"ר עליו] ,לפחות
לחומרא עפ"י ספק התוס'[.
שו"ר בחזו"א סי' ל"ב שספק התוס' גם לענין קערה שנטל בה מים מקדירה
שיצאה כבר מהאש ,וכמדומה שמבאר הספק כעין מ"ש אם תלוי בדפנות
הקערה או במה שבתוכה ,ולענין גוש כתב שיש מקום לומר שאפי' אם המים
נחשבים כ"ר יתכן שהגוש נחשב ככ"ש ,וכן יש סברא להיפך שגוש ככ"ר אבל
המים שבמצקת כ"ש ]כי דפנותי' מקררות[.
תד"ה קוניא פ"ה כלי חרס מצופה באבר וכו' וקשה לר"ת וכו' וע"ק מי
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גרע חיפוי אבר מאם היה כולו ממנו ,ולכאורה כונתם כיון שמדובר בצונן
והרי אפי' כלי חרס דיים בהדחה וה"ה לכלי אבר ואיך יגרע ציפוי אבר על כלי
חרס.
ולכאורה אין השאלה מובנת ,שהרי רק קוניא ירוק אסור כיון שיש בו צריף
וצריף הרי אין לו טהרה עולמית] .וא"א לומר שכונתם לענין חמץ ,ששם ודאי
גרע ציפוי אבר על חרס מכולו אבר ,שכולו אבר ניתר בהגעלה וציפוי על חרס
אסור מחמת החרס[.
לכך פר"ת קוניא היתוך כלי זכוכית שלא נתבשל של צרכו ,והוא מן
החול כמו כלי חרס ,כדאמרינן פ"ק דשבת הואיל ותחילת ברייתו מן
החול שוינהו רבנן ככלי חרס כדאמרינן ,ואע"ג דכלי זכוכית שלם לא
בלע הכא כיון דאין בו אלא חיפוי על החרס בלע ,ולכאורה לא מובן ,אם
זכוכית לא בלע וחרס לא בלע בצונן ,איך יבלעו כשמחוברים ,ועוד א"כ גם
לרש"י שהוא ציפוי אבר נאמר כך ,ועוד למה הוצרכו דוקא לזכוכית שלא
התבשל כ"צ ,ומתוס' ר"א משמע שלא מה שהוא רק חיפוי גורם לבליעה ,אלא
מה שעשוי ממה שעשוי ממנו הכלי ]דהיינו חול[ גרע טפי ,ומשמע אפי' יעשו
ממנו כל הכלי] ,ואולי אורחא דמילתא שמדבר כזה א"א לעשות כלי שלם אלא
רק ציפוי[.
כמדומה מתוס' הרא"ש גבי מניא דקוניא ירוקי שאין הכונה שבחיפוי העופרת
שמים צריף אלא הצריף הוא בכלי של החרס ובזה ל"ש שיבלע ,אבל בציפוי
זכוכית שנשרף עם הכ"ח בכבשן שייך שיהא צריף בציפוי ,ועי' מהרש"א
ורש"ש ועי' ביאור הגר"א בסי' תנ"א כו' ,ולא התברר לי כ"כ.

אין מעמידין

פרק שני

שו"ר בתוס' הרא"ש וז"ל ועוד ]דלא[ יהא הצפוי חמור יותר משאם היה
הכלי כולו של אבר ,כי אין יכולין לחפותו באבר אלא אחר שנצרף
בכבשן והצריף כבר מעורב עם האדמה ונצרף כבר בכבשן ,ואין האבר
מבליע בו ,ופר"ת קוניא היתוך זכוכית שמחפין בו כלי חרס ואע"ג דכלי
זכוכית שלם לא בלע כיון שמחופה על החרס ושרף עמו בכבשן בלע כי
הצריף מבליעו בחרס ,ולכאורה כך הכוונה ,צריף יש רק בקדירה של החרס
ולא בעופרת ולא בזכוכית ,וציפוי עופרת שמים רק אחר שנצרף הכלי של
החרס בכבשן ,ולכן בעופרת אין צריף ,ולכן כיון שמיירי בצונן א"א שיבלע
העופרת כשהוא ציפוי יותר מאשר אם היה כולו מעופרת ,ולכן פירשו שמדובר
בהיתוך זכוכית שלא התבשל כל צרכו ,שאם היה מבושל כל צרכו שוב לא
היה הפליטה עוברת בו ולא היה הצריף נכנס בתוכו ,אבל כיון שלא התבשל
כ"צ ונשרף יחד עם החרס בכבשן ]משא"כ בעופרת[ לכן נבלע בו הצריף של
החרס ושוב בולע ופולט.
כ"ז ביאור בתוס' עפ"י הרא"ש ,אבל כנראה מהרא"ש שמדובר בזכוכית
גמורה ,ואעפ"כ כיון שנשרף בכבשן יחד עם הצריף בולע מהצריף ויכול לבלוע
בצונן ושוב לא יפלט ממנו.
ומה שסיימו תוס' 'ואע"ג דכלי זכוכית שלם לא בלע' לכאורה אין כוונתם לא
בלע בצונן ,שהרי כאן הצריף הוא הגורם לבליעתו ,אלא משמע שכונתם לחמין
שהרי בחמין אמרינן שכל כלי קוניא אסורים גם בלא צריף ,וע"ז קשה להם
שכלי זכוכית גמור הרי אינו בולע ]וכן פסק השו"ע בסי' תנ"א[ ,וע"ז תירצו
כיון שהוא רק ציפוי על החרס לכן בולע ,ועי' מרדכי תתכ"ו מחלוקת אם כלי
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זכוכית מותר בלא הגעלה או של"מ ליה הגעלה.
ויתכן שלכן לא הזכירו כעת את מה שלא התבשל כל צרכו ,שזה רק סברא
שלכן בכבשן שאז נגמר בישולו יחד עם החרס נכנס בתוכו גם הצריף ,משא"כ
קושיא האחרונה היא על מה שבולע בלא צריף בחמין ,ואז כבר נגמר בישולו
וצריכים להגיע לזה שאינו אלא חיפוי על החרס.
נמצא לפי"ז שקושית תוס' על רש"י 'מי גרע חיפוי אבר מאם היה כולו ממנו'
קאי אצונן ,ומ"ש 'ואע"ג דכלי זכוכית שלם לא בלע הכא כיון דאין בו אלא
חיפוי על החרס בלע' ,קאי אחמין ,וכך כנראה הבין הב"י ,ולכן פסק שכלי חרס
המצופין בזכוכית דינם כחרס למרות שכלי זכוכית גמורים ניתרים בלא הכשר.
]ולא הבנתי מ"ש בביאור הגר"א שמפרש 'מי גרע' לענין הגעלה ,וא"כ מיירי
בחמין ,והרי לכאורה ודאי גרע ,דכולו אבר ניתר ,וחרס המצופה אבר כיון
שנבלע ע"י חמין בחרס שוב לא יוצא ,עי' גם מהר"ם[.
דף ל"ד ע"א
תד"ה שאינו תימה נהדרינהו לכבשונות כדאמר פ' דם חטאת גבי כלי חרס
של מקדש ,ומשני לפי שאין עושין כבשונות בירושלים ,הא לאו הכי ע"י
החזרה בכבשן יוצא ,ואור"ת דאין זה נחשב יוצא ,דאדרבה כלי אחר
חשבינן ,ופנים חדשות באו לכאן ,יש להסתפק אם כונתם שמה שאמרה
התורה כלי חרס ישבר היינו שלכלי הזה אין שום תקנה ,ומה שהחזירו לכבשן
אי"ז הכלי הזה אלא כלי אחר ,או כונתם שבכלל ישבר הוא ג"כ החזרה לכבשן
שאין לך שבירה גדולה מזה שביטל את הכלי הראשון מהעולם.
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וא"ת כיון דחשיב כלי אחר א"כ תנור וכירים יותץ דאמר רחמנא למה,
ליהדרינהו בכבשונות ,ולכאורה אינו מובן אם כונתם לשאול על הפסוק,
דילמא מה שאמר יותץ היינו שלכלי הזה אין תקנה אלא נתיצה ומה שמחזירו
לכבשן פנ"ח באו לכאן ,ואם נפרש שההחזרה לכבשן נחשבת שבירה ,קשה
יותר מאי קשיא להו ,אה"נ יותץ והכנסתו לכבשן זוהי נתיצתו.
ובתוס' בפסחים ג"כ הקשו כמו כאן אבל הוסיפו לשון המשנה כיצד נותצו
חולקו לשלשה וכו' ,משמע שקשיא להו על המשנה שמצריכה נתיצה בפועל,
ואמאי לא סגי במה שינתצנו ע"י כבשן ,שהרי בלא"ה מסיקין אותו כל שעה.
ועי' בזבחים ששם הקשו תוס' ג"כ על המשנה וכתבו שעל הפסוק אין קושיא
כי רבותא קמ"ל שגם שבירה מועילה ,אבל ק"ו שהחזרה לכבשן מועילה
]שכלי חדש הוא והראשון כמו שאינו ולא רק שנחשב כשבירה[ ,אמנם צריך
להבין לשון התוס' כאן 'יותץ דאמר רחמנא' דמשמע שקשיא להו על הפסוק.
ומלשון תוס' כאן משמע שכבשן מועיל בין לאיסור בין לטומאה ,ובתנור
לשניהם אינו מועיל ,עי' הגה' הב"ח וקוב"ש בפסחים ורע"א בזבחים ,ויש
להבין סברת תוס' כיון שהחזרה לכבשן מועילה אפי' בכ"ח ולכאורה משום
שנשרפה כל הבליעה ,מה לי אם נבלע בחמין או ע"י האור סו"ס הכל נשרף,
ובשלמא לענין פנ"ח של טומאה שייך לחלק אבל לא לענין בליעת איסור ,וזה
כנראה מה שמקשה הרש"ש.
ועי' מג"א בתנ"א סק"ד שמ"ש תוס' כאן של"מ היסק בתנור גם לענין איסור
היינו דוקא בתנור שהסיקוהו בקליפי ערלה וכמ"ש תוס' בזבחים.
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קנקנים של גוים לאחר יב"ח מותרין ,עי' ר"ן בחולין קי"א שרק ביין נסך
מועיל ישון של יב"ח ,ועי' באגר"מ יו"ד ח"א בענין זה ,ובח"ג כ"ז.
הלכתא מתענין לשעות ,ואם השלים מתפלל תפלת תענית ,יש להבין מה
הכוונה 'ואם השלים' ,אם הכוונה שגמר את כל היום בצום ,הרי כבר יצא הצום
ואיך יתפלל תפילת תענית ,וכנראה מתוס' שגורסים 'הלכה מתענין לשעות
והמתענה מתפלל תפילת תענית' ]וכעי"ז הוא במסכת תענית[ ,ומשמע
שמפרשים ששני דינים נאמרו בזה ,האחד שמתענין תענית שעות היינו שנחשב
נדר ,וגם שמתפללין תפילת תענית אע"פ שלא היתה קבלה מבעו"י] ,וכנראה
שיש ראשונים שכלל ל"ג מתפלל תפילת תענית ,עי' ריטב"א[.
ויש להבין מאי קמ"ל שנדרו נדר ,ועי' בתוס' הרא"ש שלא נימא דהוי כנדרי
הבאי ,והיינו שהיה ס"ד לומר שתענית היינו יום שלם והאומר הריני בתענית
לחצי יום ,הוי כאומר הריני בתענית ע"מ שאוכל ואשתה ,קמ"ל שיש שם
תענית גם על שעות.
אמנם הרא"ש כתב את זה לענין אם אכל באותו יום לפני שקבל עליו ,אבל
תוס' שכעת מדברים שלא אכל כל היום ,לכאורה ל"ה מקום להחשיבו לדברי
הבאי שהרי סו"ס היה שרוי בתענית כל אותו היום.
וא"ל שהחידוש שחל ע"ז נדר ,שהרי נדר אינו אלא איסור חפצא ולא אעשה
או לא אעשה ,ומה שמועיל נדר לתענית הוא מדין נדרי מצוה שמועילים בלשון
נדר ,וכאן סד"א שכיון שלא קיבל מבעו"י ואין ע"ז שם תענית נקרא חוטא ולא
יחשב נדר מצוה וממילא לא יחול כלל ,קמ"ל.

אין מעמידין

פרק שני

ומה שבאמת חל הנדר ,עי' תוס' ר"א שאע"פ שנקרא חוטא ויש לו עונש ,מ"מ
קצת שכר יש לו ]רק לא שכר תענית[ ,ומצד זה נחשב לנדרי מצוה ,וגם
מתפלל תפילת תענית.
דיני תענית שעות
הלכתא מתענין לשעות ואם השלים מתפלל תפילת תענית ,ויש להבין מה
הכונה השלים הרי אם השלים היום שוב יצא הצום ואיך יתפלל תפילת תענית.
וכנראה מתוס' שגירסתם מתענין לשעות והמתענה מתפלל תפילת תענית היינו
שיש תפילת תענית גם בתענית שעות ]וכנראה מריטב"א בתענית שכלל ל"ג
לסיום הזה וכ"ה בגמ' כת"י[.
ובמהות של תענית שעות וקבלתה והחידוש שבזה ודין תפילת תענית ,נאמרו
כמה שיטות בראשונים.
דעת רש"י שהיה בתענית כל אותו יום אלא שקבלתו היתה רק לשעות] ,ויש
להסתפק אם יש הגבלה למנין השעות כמ"ש 'שעה ששית' היינו לכה"פ חצי
היום או לא[ ,וכן דעת תוס' בתחילת דבריהם ,וכן לכאורה מוכרח ממ"ש
בתענית והוא שלא טעם כלום כל אותו יום ]אמנם ברמב"ם פסק גם אם אכל
וצ"ע[.
ולפי"ז מובן החידוש בזה ,שיש ע"ז שם תענית לענין תפילת תענית אע"פ
של"ה קבלה על יום שלם ,ויתכן שגם בעצם חלות הנדר יש חידוש שלא נאמר
שאינו נדר מצוה כיון שנקרא חוטא שוב לא יחול הנדר עליו מדין נדרי מצוה,
ונדרי איסור ג"כ אין כאן כיון שלא אסר חפץ עליו ,עיין ריטב"א שכ"כ.
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ותוס' הביאו מירו' שהחידוש שתענית שעות שמה תענית אפילו אם אכל באותו
יום או שעתיד לאכול.
ועיין תוס' הרא"ש שהחידוש בזה שלא נימא דהוי כנדרי הבאי ,היינו שאינו
נחשב תענית כשאוכל באותו יום ]אבל אא"ל שהחידוש לענין תפילת תענית
שהרי בכה"ג אין תפילת תענית ,אבל כריטב"א עדיין היה א"ל[.
ומשמע מתוס' הרא"ש כאן וכן מהרא"ש בתענית שלעולם הירושלמי ובבלי לא
חולקים ,ומ"ש הבבלי והוא שלא טעם מיירי לענין תפילת תענית ,ומ"ש
הירושלמי שאפילו טעם הוא לענין שהנדר חל.
ולפי"ז ניחא לשון הגמ' והלכתא מתענין לשעות ,היינו אפילו אכל קודם וכירו'
ששם תענית עליו ונדרו חל ,ואם השלים היינו שלא טעם כל אותו היום
וכמבואר בתענית ,אז מתפלל תפילת תענית ]משעה שקיבל עליו[.
ובאמת כך פסק הרמב"ם 'מתענה אדם לשעות והוא שלא יאכל כלום שאר
היום כו' ומתפלל בהן עננו שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות התענית ,וכן
אם אכל ושתה ואח"כ התחיל להתענות שאר היום הר"ז תענית שעות'.
ולכאורה אינו מובן אחר שהקדים והוא שלא יאכל איך כתב וכן אם אכל] ,עיין
מ"מ ולח"מ שהקשו מכח דברי הגמ' ,ולכאורה גוף דברי הרמב"ם סותרים
זא"ז[.
אמנם עפ"י מ"ש הרא"ש שאין הירו' והבבלי חולקים ניחא ,שתחילה הקדים
הרמב"ם דין הבבלי והוא שלא אכל שזה דברי ר"ח בתענית ,וזה לענין תפילת
תענית כמבואר כאן 'ואם השלים'] ,אמנם לשון 'והוא שלא יאכל' אינו מרווח
כ"כ דהול"ל 'והוא שלא אכל'[ ואח"כ כתב דין הירושלמי שיש גם תענית
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שעות אם אכל ובזה אינו אומר ענינו והחידוש הוא שאינו דברי הבאי וכן שחל
ע"ז שם נדר .ועיין באבן האזל שביאר כך את דברי הרמב"ם.
ולדעת הרא"ש והרמב"ם עפ"י הירו' שיש תענית שעות גם אם אכל באותו יום
יש לברר מהו שיעור השעות שצריך לקבל עליו וגם אם יכול לאכול לפני וגם
אחרי השעות האלו ,שדבר זה לא התבאר בירו'.
ולכאורה שעות משמע אפילו שתי שעות ,אמנם רש"י כתב כגון 'שקיבל עליו
תענית משש שעות ולמעלה' ,והרמב"ם כתב משעה תשיעית היינו שלש שעות,
אלא שכ"ז כשלא טועם כלום כל אותו יום אבל כשאוכל לפני ואחרי לכאורה
אין כאן שום עינוי ,ואולי כל שרצונו לאכול ואינו אוכל כדי לצער את עצמו
חשיב תענית ]כמו לענין איסור תענית בשבת[.
ובמרדכי בתענית כתב הלכה כירו' שאפילו אכל הוי תענית שעות וכתב ג"כ
שאומר ענינו כיון ששם תענית עליו ,ומשמע מדבריו שאם אכל גם קודם וגם
אח"כ דל"מ ,וזה מ"ש ר"ח והוא שלא טעם היינו משעה שקיבל על עצמו.
וליקוטי הגאונים בשם רה"ג כתב שתענית שעות אפילו שתי שעות ואפילו
אוכל קודם ואח"כ ובלבד שהוא מענה א"ע בזה] ,והיינו שרוצה לאכול לאפוקי
אם הוא שבע[.
ולשון הרמב"ם אכל ושתה ואח"כ התחיל להתענות שאר היום משמע עד סוף
היום.
והנה תוס' הקשו איך מהני תענית שעות והרי צריך קבלה מאתמול] ,ולא
ניח"ל לומר שליום שלם צריך מאתמול ולתענית שעות מלפני השעות ,שהרי
גם יום שלם מתחיל רק בבוקר ואעפ"כ צריך מאתמול[.
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ותירצו שקיבל ע"ע שאם לא יאכל עד חצי היום יהיה בתענית ]ויש להבין
לפי"ז לשון אימלוכי והרי לא נמלך כעת אלא ע"כ צריך לצום[.
ובטוש"ע כתב כגון שקיבל עליו עד חצי היום ונמלך והשלימו ,ויש להבין כיון
שחצי יום אינו תענית א"כ גם הקבלה אינה קבלה.
עוד תירצו תוס' שמ"ש שמואל שצריך קבלה מבעו"י הוא רק לכתחילה אבל
גם בלא קבלה הוי תענית ומתפלל תפילת תענית ,ולא ניח"ל לומר שהיה קבלה
קודם השעות שהרי אמר שמואל מבעו"י.
וברמב"ם א"א לכאורה לומר את שני התי' האלה ,שכתב 'שהרי קיבל עליו
התענית קודם שעות התענית האלה' מבואר שצריך קבלה ושאי"צ מבעו"י .ויש
להבין אמאי בתענית גמור בעינן מבעו"י.
ובאמת מצינו דעת ר"ת שגם לתענית גמור מהני קבלת תענית בלילה ,והביאור
בזה שסו"ס קבל ע"ע לפני תחילת התענית וכ"כ תוס' ר"א ,ויש להבין סברת
תוס' שמסופקים בזה ,אמנם משמעות הגמ' מבעו"י ולא ניח"ל לומר שהכונה
אם רוצה תענית מעל"ע אבל צריך להבין אמאי באמת.
והנה מהות הצום לכאורה הוא שלא לאכול ולשתות ואם מתחיל לצום בבוקר
הרי אז תחילת הצום ,ולפי"ז אינו מובן למה צריך קבלה מבעו"י.
אמנם כנראה מלשונות הראשונים שאכילה ושתי' הם רק חלק מדיני הצום,
והמהות של הצום היא יום שמיוחד לתשובה וצער ותפילה ,וכמ"ש הרמב"ם
כל השרוי בתענית לא ינהג עידונין בעצמו ולא יקל ראשו ,ולא יהיה שמח וטוב
לב אלא דואג ואונן ומבקש רחמים בתפילה ואומר עננו.
ובזה א"ל שאמנם אוכל ושותה בלילה אבל אין הכונה שלא התחיל יום הצום,
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שלעולם התחיל לגבי כל דיניו ,והראיה שאומר עננו גם בערבית ,ורק אכילה
ושתיה אינם נוהגים עד מחר ובזה נחשב יום שלם של צום ,ולכן צריך לקבלו
עליו לפני שיתחיל.
ובזה הסבירו הראשונים ]רה"ג שם והר"ן בתענית[ הא דסילק וישן שוב אינו
אוכל אף שלא עלה עה"ש ,משא"כ ביוה"כ שגם אם סילק יכול לאכול ,כיון
שערב יו"כ אינו שייך כלל לצום משא"כ ליל הצום נחשב שכבר התחיל הצום
שהרי אמר ענינו ורק יכול עדיין לאכול ולשתות.
וניחא בזה שמהני קבלה לתענית שעות לפני תחילתם כמו שמהני קבלה לתענית
יום שלם לפני תחילתו שהוא מבעו"י.
]אמנם תוס' לא ס"ל כן ,לא ר"ת שסובר שמהני קבלה בלילה ולא תוס'
שמסופקים בזה דילמא צריך דוקא מבעו"י אבל לא בגלל שאז מתחיל יום
התענית שא"כ לא היו מקשים על קבלת תענית שעות[.
ועיין ריטב"א גבי ענינו שמזכיר מעין המאורע משמע שיש חלות שם יום תענית
עליו ומזכיר בו מעין המאורע.
ובמ"ש תוס' שבאפוקי יומא צריך להמתין עד צה"כ ולא סגי בשקיעת החמה
משום דלא מחתינן נפשין לספיקא ,עיין תוס' ר"א שדוקא באפוקי ולא בעיולי
]לענין תענית ט"ב[ ועיין מחנ"א משום שהוא בחזקת תענית.
***
בענין שמרי יין
תד"ה דורדיא הר"ר אפרים היה אומר כי מסברא שמרים שנתייבשו
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בתנור מועיל להם כמו המתנה די"ב חדש ,ומתוך כך התיר פת של גוים
שנחמץ בשמרי יין שנתייבשו בתנור ,ור"ת הקפיד עליו ואמר כי מה
שמתיר התלמוד דורדיא לאחר י"ב חדש ,היינו לאחר שנתמדו במים,
משמע שמסכים עמו שיבוש בתנור מועיל כמו אחר יב"ח אלא שגם זה וגם זה
אינם מועילים אלא לשמרים שנתמדו ,אמנם תורי"ד כתב דוקא בתר תריסר
ירחי שתא שכבר הופג טעמו .והו"ל כעפרא בעלמא אבל תוך יב"ח אף על פי
שייבשן בחמה יהבי טעמי ואסור ,ויל"ע אם לדעת התורי"ד גם יבוש בתנור לא
מועיל.
ובאו"ז מובא שדעת רבינו אפרים להתיר גם לחם שהתחמץ בשמרים לחים,
וסברתו שהרי שמרים יבשים מחמיצים ויין אינו מחמיץ ,ע"כ שכח ההחמצה
נמצא בחלק היבש ולא בחלק של היין ,והחלק היבש הרי אינו אסור אלא מצד
תערובתו של היין בו ,והרי היין בטל בלחם ,ואעפ"י שמעמיד לא בטל אבל
הרי היין אינו מעמיד.
וסברת ר"ת א"ל שכ"ז שמעורב היין בשמרים הרי הכל נחשב חתיכה דאיסורא
דחנ"נ וגם חלק העפר יכול לאסור ,ולפי"ז תלוי בשאלה אם אמרינן חתיכה
נעשית נבלה בשאר איסורין ,וכבר נחלקו בזה ר"ת ור"א בחולין ]דף ק' ד"ה
בשקדם[ ,וא"כ א"ל דלשיטתיהו אזלי.
אמנם א"ל שכאן לכ"ע ל"א חנ"נ ,כיון שלא נעשה ע"י בישול אלא ע"י
כבישה לא גזרינן משום בב"ח ]וכדעת הסוברים כן[ .וסברת ר"ת שכ"ז שלא
יבשו השמרים עדיין שם יין עליהם ]וכמו בשר שיבש שגם אם פקע ממנו
איסור נבילה לא נאמר שגם מקודם החלק של המים אינו אסור והחלק היבש
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הרי אינו אסור ,אלא ודאי הצירוף של שניהם הוא הבשר ,וה"ה כאן[.
וכמדומה סברא כעי"ז בראבי"ה שהובאו בו דברי ר"א הנ"ל ,אמנם בדעת ר"ת
אין די בזה ,שהרי ס"ל שגם יבשן בתנור אסורים ושם ודאי אין ע"ז שם יין
אלא בלוע בזה טעם של יין והדק"ל שלא הטעם של היין אוסר אלא השמרים.
אמנם לר"ת לשיטתו שאמרינן חנ"נ גם בשאר איסורים ,יש לומר שהשמרים
נעשו חתיכה דאיסורא ואוסרים מדין מעמיד ,ואע"פ שלא היה דרך בישול,
כדעת הסוברים שחנ"נ אף שלא בדרך בישול ]ויתכן שיבוש בתנור הוי
כבישול[.
ולכאורה לפי"ז גם מלח הבלוע בדם לא יבטל בששים אלא כדין מלח ,עיין
שו"ע ס"ט סעיף ט' שסגי בששים ,עיין ט"ז ס"ק י"ט עיין במשב"ז ,וא"ל
שר"ת לשיטתו שחנ"נ בכל האיסורים נעשה המלח לחתיכה דאיסורא ויאסור
בכ"ש כדין מעמיד.
ועיין יו"ד סי' צ"ח ס"ח בהג"ה שכשנותן טעם אפילו באלף לא בטיל ובלבד
שיהא אסור מצ"ע ,ויל"ע אם אי"ז דוקא לשיטת ר"ת ]והרי כמדומה שבשו"ע
לא פוסק כר"ת[.
וכן בסי' ק"ה סי"ב מלח הבלוע מדם אם יש ס' כנגד המלח מותר דכל מקום
שאין האוסר יכול לילך שם אין הנאסר אוסר יותר מן האוסרו ,ולכאורה זה
תלוי במחלוקת ר"ת ור"א ,עיין בטור שתי דעות בזה ,ויש להבין איך פסק כך
כאן ובסי' קכ"ג גבי שמרי יין כתב שהמחמיץ בהם כל העיסה אסורה בהנאה,
ולכאורה זה רק לר"ת ולא לר"א.
***
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דף ל"ד ע"ב
תד"ה אי תימה כי איכא רובא נמי אמאי לא חשבינן ליה מיעוטא דמעוטא
כיון דאיכא רובא וחזקה להיתר ,רובא בהמות שאינן נשחטות לע"ז,
ואותם עגלים עצמם נעמידם בחזקת היתר שהיו הקיבות בחזקת היתר
שאינם לע"ז קודם שחיטה ,וכי האי גוונא אמרי' בפ"ב דיבמות גבי היתה
לה חמות אינה חוששת ,דחשבינן ליה מיעוטא דמיעוטא דאיכא רוב
לשוק וחזקה לשוק ,ולכאורה אמנם גם אם הקיבה היא של עגל יש לה חזקת
היתר ,אבל רוב עגלים לע"ז ורוב וחזקה רוב עדיף ,וא"ל שאמנם רוב עדיף
אבל עדיין חזקה מתירה ומצטרפת עם רוב שאינן עגלים ,וכעין סמוך מיעוטא
לחזקה.
אבל קשה א"כ מה הראיה מיבמות ,הרי שם החזקה אומרת שכלל לא התעברה
ואפי' אם התעברה אומר הרוב שלא ילדה זכר ,והרי יש בידינו שני בירורים,
משא"כ כאן אא"ל חזקה שלא נשחט לע"ז ואפי' נשחט לע"ז יש רוב ,דאם
נשחט לע"ז ודאי אסור ,וע"כ צ"ל להיפך רוב שאינו של עגל ואפי' אם הוא
של עגל יש לו חזקת היתר ,והדק"ל שנגד החזקה יש רוב.
אמנם א"ל שאע"פ שע"כ כאן הרוב בא לפני החזקה ושם להיפך ,מ"מ גם שם
יש רוב נגד החזקה ,והוא שרוב נשים מתעברות ויולדות ,ואעפ"כ מתחשבים
בחזקה ,בצירוף הרוב וה"ה כאן ג"כ ,שו"ר בתוס' ר"א ובאמת הדגיש את זה
בהמשך דבריו 'דהיתה לה חמות אינה חוששת אע"ג דרוב נשים מתעברות
ויולדות ,ומשום דחזקה לשוק ורובא לשוק'.
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חזקה .ועי' חכמת מנוח.
תד"ה אי הקשו אפי' אם רוב עגלים נשחטים לע"ז עדיין יהיה מותר ויחשב
מיעוטא דמיעוטא כיון שיש רוב בהמות שלא לע"ז ואפי' הוי עגל שרובו לע"ז
מ"מ יש לו חזקת היתר שלא נשחט לע"ז ,וא"כ קושיתם היא למסקנת הגמ'.
ותוס' ביבמות כתבו 'וצ"ע גבי גבינת בית אונייקי דאסר ליה ר"מ משום דרוב
עגלים נשחטים לעבודת כוכבים של אותה העיר ופריך מאי איריא רוב אפילו
מיעוט נמי דר"מ חייש למיעוט ,ומאי קושיא כיון דרוב עגלים אין נשחטים
וחזקה דחלב בחזקת היתר אם כן איתרע ליה רובא כדאמר הכא' משמע
שהקשו על המקשן שסבר שרק מעגלים עושים גבינה ואע"פ שיש רוב שלא
לע"ז מ"מ ר"מ חייש למיעוטא ,וע"ז הקשו אמנם ר"מ חייש למיעוטא אבל כאן
הוי מיעוטא דמיעוטא שהרי יש רוב שלא נשחטים לע"ז וגם חזקה שהרי יש
חזקת החלב שלא נאסר.
ולכאורה אינו דומה כ"כ שהרי ביבמות החזקה אומרת שלא התעברה והרוב
אומר שאפי' התעברה לא ילדה זכר וא"כ הם שני בירורים נפרדים ,אבל כאן
גם הרוב וגם החזקה שניהם באים לומר שהעגל הזה לא נשחט לע"ז] ,משא"כ
לתוס' כאן הרוב אומר שאינו עגל והחזקה שאפי' הוא עגל לא נשחט לע"ז
משא"כ לסברת המקשן שני הבירורים אומרים שלמרות שהוא עגל לא נשחט
לע"ז[.
גם יש להבין סיום דברי התוס' ביבמות 'איתרע ליה רובא' ,שהרי קושיתם
אדרבא שמתחזק הרובא ולא שאיתרע ,ועי' מהרש"א שזה כבר תירוץ שכיון
שנשחט איתרע ליה רובא ,ולכאורה עדיין אינו מכוון שהיה צ"ל איתרע ליה

בענין חזקת היתר בתערובת איסור
תד"ה אי תימה כי איכא רובא נמי אמאי לא חשבינן ליה מיעוטא דמעוטא
כיון דאיכא רובא וחזקה להיתר ,רובא בהמות שאינן נשחטות לע"ז
ואותם עגלים עצמם נעמידם בחזקת היתר שהיו הקיבות בחזקת היתר
שאינם לע"ז קודם שחיטה ,וכי האי גוונא אמרי' בפ"ב דיבמות גבי היתה
לה חמות אינה חוששת דחשבינן ליה מיעוטא דמיעוטא דאיכא רוב לשוק
וחזקה לשוק ,וי"ל דשאני הכא דלאחר שחיטה איתרע ליה חזקה דהנך
קיבות.
מבואר שדנים מצד חזקת ההיתר של קיבת העגל ,ולכאורה הנידון צריך להיות
על החלב שעשו ממנו גבינה ע"י קיבה זו ואנחנו באים לאוסרו שמא קיבה זו
של ע"ז היא ,ויש לגבינה חזקת היתר שהיתה מותרת בהיותה חלב ,ואמנם תוס'
ביבמות הקשו מצד חזקת היתר של החלב.
ולכאורה גם ע"ז אפשר לתרץ שאיתרעי חזקת החלב במה שעירבו בו קיבה
שהיא ספק של ע"ז.
והמרדכי בסוף חולין הקשה מצד חזקת ההיתר של הבהמה כתוס' אצלנו,
ותירץ 'י"ל כיון דבגבינה עצמה ליכא למימר העמידנה על חזקתה ,חזקה
דבהמה לאו כלום היא' .ויש להבין למה א"א להעמיד את הגבינה על חזקתה
ואת הבהמה אפשר ,וגם למה לא מועילה חזקת הבהמה לגבינה והרי מכחה בא
הספק על הגבינה.
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ותוס' ר"א כאן הקשה מצד חזקת הקיבות ,ותי' שכיון שיש לפנינו מיעוט קיבות
האסורות הרי אסרינן לכולהו מחמת מיעוטא ]וכסברת תוס' בסו"ד[ ,וחזקה
דגבינה נמי ל"מ שהרי אסרנו כל הקיבות בגלל המיעוט ,ושוב אסרינן לכל
הגבינות שנעשו מהם] ,לכאורה יש לדון ,שאמנם קיבות אסורות יש בודאי
שהרי מיעוט נשחטים לע"ז ,אבל גבינות דילמא מהקיבות האסורות לא נעשו
כלל גבינות ,ואפשר שאי"ז כלל ספק המסתבר[.
ויש לעיין מה הנדון אם דנים על חזקת הקיבה או על חזקת הגבינה ,וא"ל שזה
תלוי בשאלה מהו איסור הגבינה שהעמידוה בקיבת ע"ז ,ויש לבאר בזה שלשה
צדדים ,האחד שע"י העמדת הגבינה בקיבה האסורה נעשתה כל הגבינה
לחתיכה דאיסורא ,השני שדבר המעמיד לא בטל אבל לא נעשה הכל לאיסור
אלא שאסור לאוכלו כיון שבאכילתו אוכל גם את האיסור ,והשלישי שלעולם
האיסור בטל ולא נעשה הכל לחתיכת איסור ,ואיסור אכילת הגבינה הוא משום
שכיון שהעמיד בקיבת ע"ז האסורה בהנאה ,הרי באכילתו את הגבינה נמצא
שנהנה מהע"ז.
ובזה יש לדון שאם הגבינה נעשית לחתיכה דאיסורא יש מקום לדון על חזקתה
שהיתה מותרת קודם ואתה בא כעת לאוסרה ,אבל אם האיסור מצד
שבאכילתה אוכל את האיסור א"כ יש לדון רק מצד חזקת הקיבה ,אמנם גם
בזה יש לדון עפ"י הדעות שהו"ד בש"ש ג' ז' ו' ה' שבית שנאסר בגלל חמץ
וירך שיש בה ספק גיד הנשה שייך להעמידם בחזקת היתר או איסור למרות
שהאיסור אינו בגופם.
וא"כ א"ל שבזה נחלקו הראשונים הנ"ל ,שתוס' אצלנו שואלים מצד החזקה
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של הקיבה משום שסוברים שאיסור הגבינה הוא משום שאוכל את הקיבה
המעורבת בה שהיא ספק ע"ז ,והרי יש בה חזקת היתר שהיתה מותרת לפני
שנשחטה ,וע"ז תירצו שאיתרע חזקתה של הקיבה ,וחזקת הגבינה אינה
מועילה כיון שאין הנידון בה שהיא בלא"ה לא נעשתה איסור.
ותוס' ביבמות שואלים מצד חזקת החלב משום שסוברים שאיסור אכילת
התערובת הוא משום שכל הגבינה הפכה לחתיכת נבילה וא"כ הגבינה היא
שנאסרה ועליה צריך לדון מצד חזקת החלב] ,ועדיין יש להבין למה אמרו
שאיתרע רובא ולא אמרו שאיתרעי חזקת החלב ע"י עירוב הקיבה[.
ותוס' ר"א אצלנו ששואל הן מצד חזקת הקיבה והן מצד חזקת הגבינה ,א"ל
שסובר שאמנם הגבינה לא נהפכת לאיסור אבל כיון שאסור לאוכלה מכח
תערובת הקיבה שוב שייך להעמידה על חזקתה וכש"ש הנ"ל.
והמרדכי בחולין א"ל שסובר שהאיסור אינו מצד שהגבינה נעשתה נבילה ,וגם
לא מצד תערובת האיסור ,אלא כיון שהגבינה נעשתה ע"י קיבה האסורה
בהנאה נאסרה כולה בהנאה ,וכמו נטל ממנה כרכר וארג בו את הבגד שאסור
בהנאה ]פ"ז הי"ג[ ,וזה כונת הגמ' כיון דאוקומי קא מוקים חשיב כמאן דאיתיה
לאיסוריה.
ולכן ל"ש שחזקת הגבינה תועיל משום שהיתה מותרת בעודה חלב ,שהרי
החלב שבה עדיין מותר ,והאיסור על הגבינה שנעשתה ע"י איסוה"נ והרי
לגבינה מעולם ל"ה חזקה.
אלא שיש לדון כיון שכל איסורה מכח הקיבה ,נעמיד את הקיבה בחזקת היתר
וממילא תותר הגבינה ,ויש לבאר שכיון שהקיבה אינה לפנינו ]שהרי לא
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תערובתה אוסרת[ לכן לא מהניא חזקתה ,כמו שביארו לדעת רש"י שחזקת
האם לא הועילה לינאי כיון שאין דנים כעת על אמו אלא עליו.
אמנם בעיקר מ"ש שהנדון על הגבינה שנגרמה ע"י איסוה"נ וחזקת הקיבה
ל"מ כיון שלא דנים עליה ,יש לדון מה האיסור ליהנות מדבר שנגרם
מאיסוה"נ ,שאם נאמר משום שנחשב שנהנה מהגורם ,א"כ ודאי שחזקת
הגורם תועיל ,ורק אם נאמר שהנגרם מאיסוה"נ חל עליו דין איסוה"נ ,בזה יש
מקום לכל מ"ש ,ועיין בקה"י סי' י"ט שני הצדדים האלו.
***
דף ל"ה ע"א
תד"ה לפי לפי שא"א בלא צחצוחי חלב ,פ"ה בין גומות של גבינה נשאר
מן החלב ,ודלמא עריב ביה חלב טמא ,וקשה וכו' ,ועוד דאטו מי חיישינן
דגוי שוטה הוה שעירב בו חלב טמא אע"פ שהוא יודע שאינו עומד ,ועי'
רמב"ן שאחרי שעשו את הגבינה מצחצחין פניה בחלב וזה יכול לעשות גם
בחלב טמא.
לכן פר"ת דקאי אמאי דהוה פריך יבשה תשתרי ,ומשני דאפי' כשהוא
נראה ישן לעולם נשאר הארס בתוך לחלוחית הגבינה ביני אטפי ,ויש
להבין דלכאורה היתר היבשה הוא משום שכשיש ארס אינה מתיבשת אלא מן
הסתם נפסד ומסריח ,וא"כ מאי משני שקאי הארס בין הטיפות והרי אם כל
הגבינה יבשה ע"כ שלא היה כאן ארס .עי' תורי"ד שהקשה כעי"ז.
ואולי כונתם שיבשה מותרת כיון שהארס עצמו לא מתיבש ולעולם נשאר לח
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וע"ז אומר שאפי' שהוא נראה יבש לעולם נשאר הארס ביני אטפי היינו שרק
נראה יבש אבל לעולם נשאר לחלוחית בין הנקבים.
אמנם לשונם 'ושם נשאר הארס' משמע שאינו מעורב בכל הגבינה ,ועי' רמב"ן
שמשמע שהארס לא היה מעורב בכל החלב וחיישינן שמא נשאר בטיפות שבין
הנקבים ולפיכך מניחו להתייבש.
אמנם זה ניחא לרמב"ן שדן מצד ישון אבל תוס' שדנים מצד יבוש יש להבין
הרי יבש לפניך ,וע"כ כונתם שנראה יבש אבל לעולם נשארת לחלוחית בין
הנקבים ושם יתכן שהיה הארס מתחילתו ושם נשאר.
ויש להבין א"כ איך התרנו יבש ,ואולי אה"נ לא התרנו והשאלה היתה למה
אסרנו יבש ,והרי המציאות שלא מתיבש כשמעורב בארס ,ומשני שנראה יבש
ואינו יבש כי בין הנקבים יש לחלוחית ושמא שם יש הארס.
ורמב"ן פי' ע"ד התוס' שלעולם החשש מניקורי ולכן ל"ג 'אלא' ,וחיישינן
שמא אחר שעשה הגבינה צחצחו פניה בחלב מגולה ,וכ"כ תורי"ד עי"ש,
אמנם לפי"ז זה רק בגבינה שקנה מהגוי אבל אם קנה חלב מהגוי והעמידו
ויישנו שוב אין חשש.
ור"י הביא ראיה מן הירושלמי לדברי ר"ת דקאמר חלב הגוי למה אסור
משום גלוי ,ויעמיד ,א"ר שמואל בר רב יצחק מפני ארס הנתון בין
הנקבים ,וכנראה מתוס' שהשאלה שאם יעמיד את החלב וגם ייבשנו יהיה
מותר ,וע"ז משני משום ארס העומד בין הנקבים היינו שלא מתייבש לגמרי ,או
כונתם שיעמיד הכונה ייבש היינו יעמידנו להתייבש ,אבל לרמב"ן שהכונה
שמצחצחין אח"כ בחלב מגולה ,א"א לומר כן שהרי הוא קנה חלב ולא גבינה
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והיהודי הוא המעמיד.
ואולי כונת הירו' לפי הרמב"ן לשאול שאה"נ חלב אסור אבל גבינה תהא
מותרת ,וע"ז אומר שמצחצחה בחלב מגולה ,ואה"נ אם יקנה ויעמיד ויישן יהא
מותר ,ויל"ע בתוס' ר"א.
בענין תערובת איסור
תד"ה מפני וא"ת מאי איריא נבלה אפי' שחוטה נמי אסורה משום בשר
בחלב ,וי"ל דדוקא נקט נבלה דאז איכא בה איסורא דאורייתא ,אבל
בשחוטה משום בשר בחלב ליכא איסורא דאורייתא דצונן בצונן הוא,
ואע"ג דאוקומי קא מוקים אינו אסור אלא מדרבנן.
וכן הקשה הר"י מגאש הו"ד ברמב"ן ועוד ראשונים בקיצור ובתוס' רי"ד
באריכות ,ותירץ שמדובר כאן שאין בעור הקיבה כדי נתינת טעם ולכן אין
איסור בב"ח] ,אבל בנבילה כיון שהעור הוא המעמיד והוא לא בטל הרי אסור
לאכול את כל הגבינה משום עור הנבלה שלא בטל .משא"כ בשר בחלב שאין
הבשר אסור בעצמותו אלא משום עירובו בחלב ועירובו אסור רק בנותן טעם
וכיון שכאן אין שיעור נתינת טעם אע"פ שהבשר עדיין נמצא אין איסור[.
וז"ל הרמב"ם 'אסור להעמיד הגבינה בעור הקיבה של שחוטה ,ואם העמיד
טועם את הגבינה אם יש בה טעם בשר אסורה ואם לאו מותרת ,מפני
שהמעמיד דבר המותר הוא ,שקיבת שחוטה היא ,ואין כאן אלא איסור בשר
בחלב ששעורו בנותן טעם ,אבל המעמיד בעור קיבת נבילה וטרפה ובהמה
טמאה הואיל והמעמיד דבר האסור בפני עצמו נאסרה הגבינה משום נבלה לא
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משום בשר בחלב ,ומפני חשש זה אסרו גבינת עכו"ם כמו שביארנו'.
ויש להבין אה"נ שאין איסור דאו' אבל כיון שהבשר לא בטל הרי אוכל בשר
עם חלב יחד שאסור מדרבנן ,ויש לבאר שרבנן אסרו לאכול בשר עם חלב רק
באופן שאם היה מבושל יחד היה אסור מדאו' ,וכאן הרי גם אם יבשל את
הגבינה לא יבא לידי איסור דאו' ,לכן גם מדרבנן אינו אסור.
והקשה תוס' רי"ד במהדו"ת ועוד ראשונים ,תינח שאין בבשר שיעור נתינת
טעם בחלב ,אבל הרי הבשר יש בו נתינת טעם מהחלב ונעשה חתיכת נבילה
ושוב יאסור את כל החלב ]ואם משום דהוי צונן א"כ לא הוצרך הר"י מגאש
לכל חילוקו[.
וא"ל שלעולם יש כאן נתינת טעם ע"י כבוש ,ונאסר עור הקיבה ע"י טעם
החלב שנבלע בו ,אבל כל איסורו הוא מדרבנן כיון שלא היה דרך בישול ,וגדר
האיסור דרבנן בכבוש הוא לא שנחשב מדרבנן כאילו התבשל ,אלא אסור
דרבנן כיון שאוכל ביחד את הבשר עם החלב שנבלע בו ע"י הכבישה.
וא"כ לא נעשה הבשר כלל לחתיכת נבילה ,ול"ש שיאסור את כל החלב ,ומצד
אין מבטלין איסור לכתחילה יש לדון שאין כונתו לאכול את עור הקיבה וגם
אין לו שום הנאה ממה שנבלע בה חלב ,אלא כל רצונו שיצא מיץ מהקיבה
לתוך החלב ,וזה לא יכול לבא לידי נתינת טעם אפילו בבישול וכמש"נ,
]ולרשב"א ביותר ניחא ,דהוי כדרכו להשתמש בשפע ,אמנם בכונתו ליהנות
יש לדון[.
ותורי"ד במהדו"ת כתב שדין מעמיד כדין נותן טעם ,ואסור בב"ח מהתורה אם
היה דרך בישול ,וכאן שצונן אינו אסור אלא מדרבנן ולכן אסור רק באכילה

אין מעמידין

פרק שני

ולא בהנאה ,ואה"נ שגם בעור שחוטה אסור משום בב"ח.
ויש להסתפק אם כונתו שדין מעמיד כדין נו"ט מדרבנן ,או כר"י מגאש
שהבשר לא בטל ואיסורו משום שאוכלם יחד ולא ס"ל שאם לא יבא לידי
איסור דאו' אינו אסור מדרבנן ,או משום שהבשר נאסר וחוזר ואוסר את הכל.
ותוס' לא ס"ל כרי"מ ולכן תירצו משום דהוי צונן וס"ל דמעמיד הוי דאו' ולכן
נקט נבילה דאסור דאו' ולא בשר בחלב דהוי צונן ,ואע"פ שלא בטל כיון
שהוא דבר המעמיד ,מ"מ עדיין תערובתו בצונן ואינו אסור אלא מדרבנן.
ורי"מ שלא ניח"ל בזה א"ל משום דס"ל שגם מעמיד הוא דרבנן ,או שמשמע
משמואל שרק משום נבילה אסור אבלב עור קיבה של בהמה שחוטה מותר,
ואמאי הרי גם משום איסור דרבנן הו"ל למיסר.
ויתכן שמחלוקתם אם מעמיד שם נותן טעם עליו ואסור אף בבב"ח ,או
שתערובת איסור גם בנבילה הכל נעשה לחנ"נ.
***
תד"ה חדא ,יש נידון בראשונים במה שקיבה נחשבת פירשא ואין בה איסור
נבילה ולא איסור עולה ,האם הכונה שאין עליה שם אוכל כלל ואינה חלב אלא
כפרש ,או הכונה שהיא דבר המופרש מהבהמה ואין עליה שם עולה ולא שם
נבילה ,אבל שם חלב יש עליה ודינה כחלב המונח בקערה.
ודעת ר"ת שיש חילוק בין החלב הקרוש לחלב הצלול ,הקרוש נחשב כפרש
ואין לו שם אוכל ולא שם חלב ,וזה ידענו גם לפני החזרה ,והנדון היה על
החלב הצלול ,שבתחילה סבר שנחשב כגופה של הבהמה ושייך בו איסור
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נבילה ואיסור עולה] ,ולפי"ז לכאורה שם חלב אין עליו[ ,ולמסקנא נחשב
כדבר המופרש מן הבהמה ואין עליו שם עולה ולא שם נבילה אלא נחשב
כחלב גמור המונח בקערה.
והנה לשון תוס' 'אבל חלב הצלול שאינו ראוי להעמדה כלל מתחילה היו
מחשבין חלב גמור' ,אינו מובן לפי"ז שהרי זה נשאר גם למסקנא והחזרה
היתה רק ממה שסברנו שהוא חלק מהבהמה ולמסקנא נחשב כמונח בקערה.
ואם היינו גורסים 'מתחילה לא היו מחשבין חלב גמור' והיינו שמתחילה
חשבוהו לגופה של בהמה ולמסקנא הוי כחלב גמור המונח בקערה היה ניחא,
או אם היו אומרים 'מתחילה היו מחשבים כגוף הבהמה' וכלשון תוס' הרא"ש
ותוס' ר"א ג"כ היה ניחא ,אבל הלשון שלפנינו צ"ע.
ויש להבין לפי"ז מה הס"ד מפני שמעמידים בקיבת נבילה ,האם הכונה למה
שקרוש הרי כבר בהו"א ידע שנחשב פרש ,ואם על הצלול הרי אינו ראוי
להעמדה ,ואם משום שמעורב בקרוש ,אמאי לא יבטל ברוב והרי אין עליו שם
מעמיד שנאמר שלא מתבטל ברוב.
ואולי ס"ל כראב"ד הו"ד בר"ן ,שכל דבר של גויים שנאסר אין בו דין ביטול,
ויתכן לומר גם שלא ברור שיתבטל כי אמנם מהקרוש די במעט אבל אגב
הקרוש שם גם מהצלול לא כדי שיעמיד אלא כדי שגם הוא יעמוד ,וא"כ יש
בגבינה תערובת של חלב נבילה.
וע"ז הקשה מעולה דחזינן שאין שם עולה על החלב ,וה"ה אין עליו שם נבילה
ונחשב כמופרש מהבהמה ולכן אי"ז סיבה לגזור.
והקשו תוס' שלדעת ר"ת אמאי לא משני דאידי ואידי קודם חזרה ומ"ש
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שמואל בעור קיבה שמשמע שקיבה עצמה מותרת היינו הקיבה הקרושה ומ"ש
קיבת שחיטת עו"כ נבלה מיירי בחלב הצלול שלפני החזרה סברנו שיש לו דין
נבילה.
ויש להבין אם שמואל מיירי לפני חזרה למה הוצרך לטעם של עור הקיבה ולא
ס"ל לטעמא דקיבה עצמה ,ואם משום דס"ל של"ח לצלול שיתערב כיון שהוא
בטל ברוב החלב ,א"כ מה תירצו תוס' שאין הגוים בוררים אותו ,והרי אפי' אם
ישאר יתבטל ברוב.
ואולי ס"ל שר' יהושע חייש שיהיה הרבה מהצלול עד שלא יבטל ,ושמואל
ס"ל שלזה ל"ח גם לפני החזרה ,וא"כ קשיא להו אמאי לא מוקי לפני החזרה,
וס"ל לשמואל שעיקר הטעם משום עור הקיבה ,אבל קיבה הקרושה שריא
ולצלול ל"ח ,ותירצו תוס' שאמנם ל"ח להרבה צלול אבל קצת צלול ודאי יש
שהרי לא יטרחו לבררו ,ומשום הקצת הזה הו"ל למיסר וכסברת הראב"ד,
ומזה מכריחה הגמ' שמיירי אחר החזרה ושוב אין על חלב הצלול שם נבילה.
ואע"פ שתוס' כבר ידעו שא"א לברור הצלול מהקרוש וכמו שהקדימו גבי כהן,
שם ודאי אסור כי אוכל את הצלול בעינו ואין ביטול ,אבל כאן שהצלול המועט
מתערב עם כל החלב שעושים ממנה הגבינה סד"א שיבטל קמ"ל שלא בטל
וכראב"ד.
עוד א"ל ששמואל לשיטתו לקמן דף ע"ג שמין במינו לא בטל ואפי' קצת
אוסר ,עוד א"ל כיון שהצלול מעורב יחד עם הקרוש וא"א לברור הרי הכל
נעשה תערובת של איסור וחנ"נ לר"ת גם לח בלח.
וכל מ"ש הוא לפי התוס' שלפנינו ,אמנם בתוס' הרא"ש משמע שצלול ג"כ
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ראוי להעמדה ,וסברת ר' יהושע לפני חזרה מפני שמעמידים בצלול ,והקשה לו
מקיבת עולה וחזר בו שגם הצלול אינו גופה ,והקשו תוס' דילמא שמואל
שאמר עור הקיבה לאפוקי הקרוש שמותר אבל לעולם גם הצלול אסור ,וע"ז
תירצו שאם לפני חזרה למה הוצרך שמואל לעור הקיבה ולא אמר מפני
שמעמידים בצלול.
ועי' בתוס' ר"א שתחילה תירץ כתוס' הרא"ש ושוב כתב שלפי מה שמשמע
מר"ת שהצלול כלל אינו ראוי להעמדה א"א לתרץ כך אלא צריך לומר כמ"ש
בתוס' לפנינו ]ועוד תי' שהאמת נקט[.
תד"ה חדא שיש טעם קצת לאסור מפני שמולחין הקיבה בעורה ואיכא
איסור דבו"ח דמליח הרי הוא כרותח .יש להסתפק אם כונתם שלכן אסור
מהתורה אע"פ שלגבי כבוש כתבו לעיל דהוי כצונן דליכא איסורא דאו' ,או
כונתם שאסור רק מדרבנן ומ"מ מדרבנן נאסרת הגבינה.
ויש להבין למה נקטו איסור בשר בחלב ,ודלא כר"ת שאין על הקיבה דין חלב
כלל ,ואם נחשב כצונן אסור רק מדרבנן ,ולא נקטו משום איסור נבילה שבלעה
הקיבה ע"י המליחה לכו"ע.
ועיין בספר בית אל ]חדר ל"ט[ שמצד בליעת הנבילה א"א לאוסרו ,שהרי
מדובר שהקיבה בטלה בששים וכל איסורה משום מעמיד וכיון שהבליעה אינה
יכולה להעמיד הרי היא בטלה] ,ולא אמרינן חנ"נ וכאילו הקיבה נעשית נבילה,
ואפילו אמרינן ,הרי קי"ל שאין הנאסר אוסר במקום שהאוסר א"י ללכת[,
אבל משום איסור בו"ח הרי הקיבה נעשית חפצא דאיסורא בעצמותה ואוסרת
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בכל שהוא כיון שמעמידה.
ור"ת אע"פ שיחלוק על זה ויסבור שלא חל על הקיבה דין בב"ח כיון שהחלק
הקרוש אינו אוכל ואין עליו שם חלב ,וגם מצד נבילה א"א לאוסרו שהרי
אפילו היה נבילה בעצמו ]היינו שינק העגל מבהמה טריפה[ פרח ממנו איסורו
כשנקרש כי אינו אוכל ,א"כ מסתבר שגם טעם איסור לא יאסרנו וודאי שלא
יעשנו נבילה] ,אמנם שמרי היין היבשים בתנור לכאורה ג"כ אין ראויים
לאכילה ומ"מ טעם היין שבהם אוסרם ,ואולי איסוה"נ שאני אבל יתכן גם
שבליעה אוסרת יותר מאשר גוף האיסור[.
ואולי גם לר"ת כשמולחין את הקיבה בעורה יאסר מדין בליעת נבילה ,ואע"פ
שאין הבליעה ראויה להעמיד לא גרע משמרי היין וכדלעיל .שו"ר בתוס' חולין
קט"ז שהקרוש אפילו נמלח בתוך הקיבה מותר ,ואולי כונתם לקיבה כשרה.
ועיין ב"י סו"ס פ"ז בשם רי"ו שגם פרש שייך לומר שיאסר ע"י שקיבל טעם
הבשר ,ועיין ט"ז ס"ק י"א.

דף ל"ה ע"ב
דהא ר"מ חייש למיעוטא ,ומבואר בגמ' דלמעוטא חייש ולמיעוטא דמיעוטא
ל"ח ,ויש לברר מהו שיעור המיעוט ,האם מיעוט אחד אפי' אחד מאלף יאסר
ומיעוטא דמיעוטא שרי אפי' אחד מעשרה ,שהרי כאן אמנם העגלים הם מיעוט
אבל הם שליש מהבהמות הנשחטות ,ואם שליש מהם נשחט לע"ז הרי כאן
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כאחד מעשרה.
ואמנם כן משמע מהריטב"א שכתב שר"מ חייש למיעוטא 'ואפי' הוא מיעוט
מאוד במספר' ]וכמדומה באחד מהראשונים אפי' אחד מאלף[.
והסברא בזה א"ל שלעולם גם למיעוט של אחד מעשרה ל"ה חושש ר"מ אלא
למיעוט מצומצם וכדי שלא לתת דבריו לשיעורים אמר מיעוטא דמיעוטא ואז
ברור שיהא מיעוט גמור ולא מיעוט מצומצם.
אמנם תוס' ר"א כתב שגם ר"מ מודה באחד ממאתיים או מאלף 'דזה ודאי
מיעוטא דמיעוטא דמשום בהמה אחת במאתיים ואלף לא נאסור כל הקיבות
כיון דלא שכיחי'.
מבואר שעיקר הענין של מיעוטא דמיעוטא הוא שזה מספר קטן בין ע"י צירוף
שני מיעוטים בין ע"י שהוא מיעוט קטן מאוד ]ויל"ע בתוס' גיטין ב' :ד"ה סתם
'סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי ,והוי כמו מיעוטא דמיעוטא דל"ח אפי' לר"מ'[.
ולסברת הריטב"א שמשמע שצריך צירוף שני מיעוטים יל"ע שכאן לכאורה
הכל הוא מיעוט אחד ,שהשאלה אם הקיבה שהעמידו בה את הגבינה הזאת
נשחטה לע"ז או לא ,ומאי נפ"מ אם לא נשחטה לע"ז משום שהיא כבש או
משום שהיא של עגל שנשחט לאכילה ,והוי כעין מ"ש תוס' בכתובות שם אונס
חד הוא ,ואולי אי"ז שייך אלא בספיקות אבל לענין מיעוטא דמיעוטא כל שהוא
משני סיבות סגי בהכי.
רש"י ד"ה והחילק מפני מה אסרוה מפני שעירבונה עולה עמה ,דגים
טמאים הדומים לה ,הלכך לא שנא טרופה ול"ש אינה טרופה איכא
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למיחש לאחד מאלף ביניהם דדמו ליה ולא מינכרי ,יש להבין אמאי לא
בטיל באלף ,וא"ל משום דבריה לא בטלה .ומ"ש רש"י אחד מאלף יתכן שבא
לאפוקי משיטות הראשונים שבריה בטלה באלף או תתק"ס .ואע"פ שכתב
ל"ש טרופה ול"ש אינה טרופה ,יש לבאר כונתו שבטרופה חיישינן שיש
הרבה ,ובאינה טרופה שיכול לבדוק אעפ"כ חיישינן שמא יש אחד מאלף ולאו
אדעתיה .ומ"ש 'ולא מינכרי' אע"פ שאינה טרופה ,היינו שיכול לטעות אם לא
יבדוק היטב שהרי גם לכשרים אין סנפיר וקשקשת.
ולכאורה לא מצינו בשאר איסורים שיגזרו שמא לא יבדוק היטב ,ואולי דוקא
כאן בשל גויים היה גזירה .או עפ"י מ"ש הראב"ד דבדברים של גויים שנאסרו
לא נאמר שיעור נתינת טעם ,ויתכן שדוקא כשיש בריה בין בריות אחרות
הדומין לה חיישינן.
ואלו דברים של עו"כ אסורין ואין איסורן איסוה"נ ,יש להסתפק מה נאמר
בכל אלו ,האם אסורים מעיקר הדין כיון שיש בהם חשש איסור וספיקא דאו'
לחומרא ,ושל גוים דנקט לאו דוקא אלא ה"ה של ישראל חשוד ,וכשאין מקום
לחשוש אף של גוי מותר ,ו'ישראל רואהו' הוא רק דוגמא וה"ה כשיש סיבה
אחרת שאין חשש ,וכמו מורייס אומן שאין חשש יין ,וכמו מקום שהיין ביוקר,
וכמו גבינה לדעת ר"ת במקום שאין נחשים מצויים ,ולדעת גאוני נרבונא
במקום שמעמידים בפרחים ,ולפי"ז כל המנויים כאן לדוגמא בעלמא אבל ה"ה
כל דבר שיש בו חשש איסור לפי המקום והזמן.
ולפי"ז יש להקשות משמן ופת שמשמע שהיה עליהם גזירה והוצרכו להיתר,
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ואפי' לשמואל של"ה גזירה של דניאל וטעם האיסור משום זליפת איסור ,מ"מ
משמע שלא נאסר ממילא אלא הוצרך לגזירה .והיינו משום שמעיקר הדין הוי
נטל"פ ומותר אלא משום חתנות גזרו עליו בצירוף נתינת טעם אע"פ שהוא
נטל"פ ולכן הוצרכנו להתירו .ופת ודאי משמע שהוי גזירה דרבנן ולא משום
חשש איסור ,וא"ל שאה"נ ונימנו במשנה גם האסורים מחמת חשש וגם מחמת
גזירה.
והרמב"ם פ"ג ממאכ"א כתב שהאוכל חלב של גוי לוקה מכת מרדות ,ויש
להסתפק אם משום שעבר על גזירה דרבנן ,או שאכל ספק איסור שג"כ אסור
מדרבנן לדעת הרמב"ם.
ובגבינה כתב הרמב"ם שאפי' העמידוה בפרחים אסורה שכבר גזרו עליה,
מבואר שסובר שהיתה גזירה בגבינה ואסורה אפי' כשלא שייך הטעם.
ובהט"ו כתב האוכל גבינת הגויים או חלב שחלבוהו ואין ישראל רואהו מכין
אותו מכת מרדות ,משמע לכאורה שהטעם שוה בשניהם משום גזירת חכמים
ולא משום ספק איסור] ,ולכן גם אם רוב הבהמות כשרות לא נאמר כל
דפריש[.
ועי' כס"מ הט"ז שגם על החלב היה גזירה ]ולכן חלב שחלבו גוי ע"מ לעשות
ממנו גבינה אסור ,אבל אם עשה ממנו הישראל גבינה מותרת ,עי' ביאור
הגר"א על הרמב"ם שם מסי' קט"ז ס"ק י"ח[.
ועדיין יש לדון גם אם נאמר שחלב וגבינה נאסרו מגזירה וכן פת שמן ושלקות,
מה דינם של כל האחרים המנויים במשנה אם נאמרה בהם גזירה או רק
שמעיקר הדין צריך לחשוש ,ועי' מאירי 'ולמדת ממשניות אלו שהדברים
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שהוזכר בהם איסור בפרק זה אף על פי שכלם נאסרו במנין אין טעם האיסור
שוה בהם אלא יש מהם שנאסרו מחשש סרך ע"ז עצמה ומהם מחשש חתנות
מחמת קרוב הדעת שבהם ונמצא שהם מחשש סבת ע"ז ומהם מחשש איזה
איסור וכשם שלא הושוה טעמן כך לא הושוה איסורן אלא מהם שלא זזו
ממקומם להקל בהם כלל כלל ויש מהם שהקלו בו במנין גם כן ומהם שנהגו
בקצת מקומות להקל בהם לפי מה שראו טעם איסורו'.
תד"ה מכלל מדקאמר פת לא הותרה בב"ד מכלל דאי בעי הוה שרי ליה,
אלמא לא פשט איסורו ,ומכאן סמכו עתה לאכול פת של גוים כיון שלא
פשט איסורו בכל ישראל ,ויש לסמוך על דברי רשב"ג ור"א בר צדוק
דאמרי אין גוזרין גזרה על הצבור אלא א"כ רוב הצבור יכולין לעמוד
בו ,ועוד ראיה דאמר לקמן בימינו תתיר אף את הפת ,ולא הניח להתיר
אלא משום דהוו קרו ליה ב"ד שריא ,ואחריו באו בית דין אחר
שהתירוהו ,ועוד דאמרי בירושלמי דפרקין ובפ"ק דשבת פת עמדו עליו
]צ"ל עמעמו עליו' ,כמו שהוא בירושלמי ,וכ"ה בדפוס שונצינו[ והתירוהו.
משמע שאע"פ שהתברר כבר בימי רבי יהודה נשיאה שלא פשט איסורו מ"מ
אינו מותר ממילא עד שיתירוהו ,ולכן כתבו 'ואחריו באו בי"ד אחר
שהתירוהו' ,וכ"כ תוס' לקמן דף ל"ו ע"ב שאינו מותר ממילא.
ויש להבין אם ידוע שהיה כזה בי"ד א"כ ודאי מותר ,ואם לא ידוע מנין להם
שהיה בי"ד שהתירוהו ,ואולי מזה גופא שנוהגים בו היתר מוכח שהיה בי"ד
שהתירוהו ,שאל"כ לא הוו שתקי רבנן ,ואולי ט"ס הוא בתוס' וצ"ל ואחריו
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באו בית דין אחר שהתירוהו ,דאמרי בירושלמי דפרקין ובפ"ק דשבת פת
עמעמו עליו והתירוהו,
ויש להבין אם היה בי"ד שהתירוהו איך יש שנזהרים בו ,והרי גבי שמן אמר
שמואל לרב שחייב לאכול שאל"כ יחשב כזקן ממרא ,ואולי לא היה ההיתר
הזה מפורסם ,או שלא היה זה בי"ד הגדול של ע"א כמו שהיה בימי ר' יהודה
נשיאה ,ולכן מותר להחמיר בזה ,ולשון הירושלמי 'במקום שאין פת ישראל
מצויין בדין שתהא פת עכו"ם אסורה אלא שעמעמו עליה והתירוהו מפני חיי
נפש' ,משמע שהתירוהו מפני הדחק ,ולכן מי שיכול לעמוד בלא זה מותר לו
להחמיר על עצמו.
והרא"ש בסי' כ"ז כתב שאמנם לא התירוהו בפירוש אבל במקומות שלא נהגו
בו איסור לא היה צריך היתר ,שהרי מעולם לא קבלוהו ,ומה שרצו שרבי
יהודה נשיאה יתיר אותו הוא עבור המקומות שנהגו בו איסור.
תד"ה מכלל ומי שנזהר מפת של גוים מותר לאכול עם מי שאינו נזהר
בקערה אחת ,אע"פ שטעם פת גוי מתערב בפת ישראל ,דאין להחמיר
לאסור ע"י תערובת ,כדאמר בפ"ק דחולין דלא גזרו על תערובת דמאי,
וכה"ג במנא דגוים שרי דליתיה לפת בעיניה דלא גזרו אלא היכא דאיתא
בעיניה] ,קטע זה אינו בדפו"ר וגם אינו בתוס' הרא"ש ונוסף בדפוס ונציא[,
ויל"ע שהרי כל איסורי דרבנן ]כגון בשר עוף בחלב[ אינם בטלים אלא
בששים ,ומנ"ל לדמות בישולי גויים דוקא לדמאי ,והרי בסתם יינם מבואר שגם
בתערובת אסור כדאמרינן גבי שלקות וכבשין ,וכן בחלב וגבינה של גוים עי'
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ש"ך שצריך ששים כנגדו ,עוד יש להבין איך מותר לכתחילה לאכול והרי אין
מבטלין איסור לכתחילה.
והנה מתוס' משמע שדנים רק מצד בליעת טעם] ,והיינו שטובל את הפת
ברוטב חם ,ולכאורה תיפו"ל דסתמא דמילתא נופלים פירורים בתוך הרוטב[,
אמנם מסיום דבריהם 'דלא גזרו אלא היכא דאיתא בעיניה' ,משמע שה"ה
לתערובת ממש.
ובטוש"ע מבואר שכותח של גויים מותר אע"פ שמעורב בו פת של גוים,
מבואר שגם בתערובת ממש מותר ,אמנם המקור לזה הוא ר"ח ורשב"א
ומשמע מלשונם שטעם ההיתר הוא משום שמעיקרא לא גזרו על פת העשויה
לכותח ,עי' ר"ח שמדמה להא דפת העשויה לכותח פטורה מחלה.
ולכאורה הרשב"א ס"ל דפת גמורה של גוי אוסרת גם את תערובתה ,וכמו
שכתב גבי כלים שבישלו בהם גויים שצריך להגעילם ,מבואר שבליעה אוסרת,
ולכאורה בעינן ששים כנגדה שאם כדעות הראשונים שבטלה ברוב א"כ לא
היה צריך הכשר לכלים שבישל בהם הגוי שהרי סתמא דמילתא לעולם יש רוב
בתבשיל כנגד הכלי והוי כדרכו להשתמש בשפע שדעת הרשב"א עצמו
שמותר לבשל לכתחילה] ,עי' פמ"ג קי"ב כ"ד כמדומה שרמז לזה[ ,אמנם אינו
מוכרח וכיון שצריך לשער כנגד כל הכלי יתכן שלפעמים אין גם רוב בתבשיל
כנגד כל הכלי ,והרי אם בשל הגוי שני ביצים במחבת ואחריו יבשל הישראל
ביצה אין כאן רוב.
והש"ך בסי' קט"ו ס"ק י"ז הביא את דברי הרשב"א בת"ה דכל שאסרו
חכמים פליטתו אסורה כמוהו ,דהא אפי' שמנו של גיד שאינו אלא ממנהג
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קדושים אוסר תערובתו ,וכן כל איסורים של דבריהם ככחל וגבינה של עו"כ
וכ"כ הרשב"א לקמן דף ל"ח ,ומשמעות דבריו דאינו בטל ברוב אלא בששים.
א"כ נמצא עד כאן שלרשב"א כל האסורים כגון פת חלב גבינה ובשולי גויים
אוסרים בששים וכותח שאני שאינו פת ,ותוס' גבי פת כתבו שפליטתה אינה
אוסרת ומשמע שה"ה לתערובת ממש ,ובשאר איסורים כגבינה ובישולי גוים
יש עדיין לברר דעתם.
ובשו"ע סי' קי"ב הביא היתר הכותח אבל כתב הרמ"א להוסיף שכל תערובת
פת מותרת ,ומקורו מאו"ה הארוך אבל כתב שאסור לערב לכתחילה ,וגבי
לאכול בקערה שרק הטעם מתערב כתב הש"ך שזה מותר אף לכתחילה.
ובסי' קי"ג כתב 'פנאד"ה שאפאה גוי ,אסורה אפילו למי שנוהג היתר בפת של
גוים ,שהשומן נאסר כשהוא בעין משום בישולי גוים ,ונבלע בפת .וכן ירקות
הנאכלים חיים שבשלם עם בשר ,אסורים ,מפני ששומן של בשר נבלע בהם',
ולכאורה משמע שס"ל שבבישולי גויים אסור תערובתן בששים וכדעת
הרשב"א ,ול"ד לכותח שאינו פת ,ויש להבין שהרי השו"ע הביא להלכה היתר
אכילת קערה שהתערב בה טעם פת ,ואולי ס"ל שרק בפת הקילו כמו שהקילו
בה בעוד דברים.
ועי' רע"א שהקשה מ"ש פאנדה שכתב השו"ע שאסורה ,מפת שהותרה
תערובתה ,ותי' שהשומן ניכר בעין ,ולכאורה לחם בכותח ניכר יותר ,ועוד יש
להבין תינח פאנדה ירקות מאי איכא למימר ,וכמדומה שזה הכונה בביאור
הגר"א ,ועי' פמ"ג שפ"ד סס"ק כ"ג.
ובשו"ע סי' קי"ג סט"ז הביא שתי דעות אם כלים של בישול של עו"ג צריכים
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הכשר ,דעת הרשב"א שצריך ודעת הרא"ש ואו"ה שאי"צ ,ולכאורה אזלי
לשיטתם שאם אסור בשו"ג הוא בששים ממילא צריכים הכשר ,אבל אם אינן
אסורים אלא בעין אי"צ הכשר ,והרי או"ה הארוך ס"ל שגבינה מותרת
כשבטילה ברוב ,עי' קט"ו ס"א בהגה'.
וא"כ לכאורה מ"ש השו"ע שפאנדה וירקות אסורים הוא כדעת הרשב"א
שצריך הגעלה ,ולדעת האו"ה מותרת אף הפאנדה ,אא"כ נאמר שרק טעם
מותר ולא תערובת ,ועד כה לא מצינו מי שמחלק בזה ]אמנם תוס' כתבו 'טעם'
אבל יתכן שה"ה לתערובת[.
וכנראה מהגר"א בסק"מ שדעת השו"ע כרשב"א ולכן פנאדש אסורה ,ורק גבי
פת ס"ל להקל שהרי מצינו עוד קולות בפת ,אמנם הש"ך בס"ק כ"א כתב
שאפי' לסוברים שצריך הכשר ,בדיעבד שרי כשיש רוב בתבשיל ,שבשולי
גוים בטלים ברוב .ולכאורה לפי מש"נ דעת המצריכים הכשר משום שלא
בטלים ברוב ,ואם היו מדמים לפת הרי היה מותר לכתחילה ,וכמ"ש הש"ך
עצמו בקי"ב ס"ק כ"ד שאפי' שאסור לערב לכתחילה אבל טעם מותר.
ובשו"ע קט"ו ס"א בהגה' כתב שחלב וגבינה של גויים אוסרים בס' ,אבל
חמאה אפי' במקום שנהגו איסור בטלה ברוב כמו פת ,מבואר דס"ל שרק פת
וחמאה שאסורים ממנהג בטלים ברוב ,אבל תבשיל גוים וגבינה שאסורים
מעיקר הדין צריכים ששים ,ולכן התיר הכותח ואסר הפאנדה והסכים שיתכן
שכלים של בשו"ג יאסרו כי יתכן שצריך ס' כנגדם.
וש"ך בס"ק י"ז כתב דדעת האו"ה שגם גבינה וגם בשו"ג כולם בטלים ברוב,
וכתב שאמנם הרמ"א בגבינה לא מסכים אתו וס"ל דבעי ששים ,אבל בבש"ג
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ג"כ ס"ל שסגי ברוב וכמ"ש הרמ"א בתורת חטאת.
וכתב הש"ך שיש מקום להחמיר יותר בגבינה מבשולי גויים ,והביא כן מנמו"י
פרק הערל שגבינה בס' ופתן ובשולן ברוב.
נמצא ,לרשב"א גבינה ובש"ג ואולי גם פת אינם בטלים אלא בששים ,לאו"ה
הארוך כולם ברוב ,לנמו"י פת ובש"ג בטלים ברוב וגבינה בששים] ,כיון
שיתכן שיש בה תערובת איסור ,ולכאורה רק אם חנ"נ שאל"כ אדרבא היתה
צריכה להיות יותר מותרת[.
ובחדושי הרשב"א ביבמות דף פ"ב כתב בשם הרמב"ן שאיסורי דרבנן שאין
להם עיקר בדאו' בטלין ברוב 'וכן בשולי גוים בטלין ברוב דומיא דחלת ח"ל
ותרומת ח"ל ,ומ"מ אין מערבין ומבטלין אותן לכתחלה' ,אמנם מהרשב"א
בתוה"ב משמע שסובר שבשולי גוים אין בטלין אלא בששים.
ובחדושי הריטב"א שם כתב 'מעתה אין לנו ראיה לבטל אפילו איסורים של
גוים כגון חלב וחמאה וגבינה בפחות מששים ,ומיהו לענין פתן ובשוליהם כיון
שאין איסורן שוה בכל כדפי' בדוכתא אפשר דבטיל חד בתרי וכן עיקר בעיני'.
ואי משום איערובי ,ניקום ,ויש להבין אמאי לא ניחוש להא דשהה ביחד
ובינתיים היה כבוש ובלע הטהור מן הטמא ,ולא יועיל מה שיעשנו לגבינה,
ואפשר שלהו"א שאין נסיובי הרי יראה שאין כלל חלב טמא ,אבל קשה אמאי
הוצרכנו לקאי ביני טיפי תיפו"ל דהוה כבוש ,ואולי קמ"ל אפי' עשאו גבינה
תוך כ"ד שעות עדיין אסור ,ולדעות שאין כבוש בלח ניחא.
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ועדיין יש לדון לדעות שיש כבוש בלח אם יש איסור בכה"ג ,ויש לדון שכמו
שנפרדת הגבינה מהנסיובי ע"י ההעמדה כך גם טעם החלב הטמא שנבלע בה
נפרד ממנה ,עוד יש לדון שבאמת מעיקר הדין הרי אין לחשוש שיש חלב טמא
בשיעור נתינת טעם אלא שאעפ"כ גזרו עליו וגזרו על ממשו ולא על טעמו,
ועי' אגרות משה יו"ד ח"ג סי' י"ז.
תד"ה זליפתן ונראה שאותה פליטה באה מכח השמן שהריקו מכלי
האיסור ,כדאמרינן לקמן או מולגן במי זיתים ,ולשון זילוף ק"ק שלא
מצינו זילוף רק לשון שפיכה כמו תעשה זילוף ,כנראה מתוס' הר"ר יהודה
מבריינא שמ"ש בסו"ד הוא קושיא על רש"י שמפרש זליפה מלשון פליטה
והרי בכ"מ הוא לשון שפיכה ,ולכן מפרשים כמ"ש בתח"ד ששפיכת השמן
לכלי הבלוע מאיסור אוסרתו .ומ"ש תוס' 'שהריקו מכלי האיסור' ,לכאורה
צ"ל 'לכלי האיסור' כמו בתוס' הר"ר יהודה ,וכ"כ המהר"ם שצ"ל.
ויש להבין כיון דמיירי בצונן איך נפלט האיסור ,ועי' תוס' הרא"ש שכתב 'לפי
חוזק השמן מפליט האיסור כדאמרינן לקמן בפרק בתרא או מולגו במי זיתים,
להכי קרי להאי פליטה בלשון זלוף לפי שהוא פולט בשפע' ,משמע שבא
ליישב פירוש רש"י ,וכעי"ז כתב מהר"ם.
ולכאורה מי זיתים לאו היינו שמן ,אלא המים הראשונים היוצאים מבישולו
בעוד הזיתים מרים ,אמנם עי' תוס' הר"ר יהודה בהמשך דבריו שכתב ששמן
זית חזק ]לענין שלכן לא נחשב נטל"פ[' ,כדאמרינן בשבת המצניע זיתים
בשבת כדי ליטול את ידיו ,חולטן ברותחין או מולגן במי זיתים דלקמן' ,משמע
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שגם שמן זית הוא חזק ולא רק מי זיתים ,וכ"כ בפסקי תוס' ששמן זית עז וחריף
ומפליט כמו רותחין.
ועי' תורי"ד מהדו"ק לקמן דף ל"ח סי' ל"ו 'וקשיא לי דהא שמן צונן היא והיכי
בלע כלל מכלים אסורין .ויש לומר היכי אמרי' דצונן לא בלע הנ"מ בדבר יבש
כגון האוכלין אבל המשקין בלעי מפליטת הכלים אף על פי שהן צונן' ועי'
מהר"ם.
דף ל"ו ע"א
א"ל שמואל לרב בשלמא לדידי דאמינא זליפתן של כלים אסורין
אוסרתן ,היינו דכי אתא רב יצחק בר שמואל בר מרתא ואמר דריש רבי
שמלאי בנציבין שמן ר' יהודה ובית דינו נמנו עליו והתירוהו ,קסבר נותן
טעם לפגם מותר ,אלא לדידך דאמרת דניאל גזר עליו ,דניאל גזר ואתא
רבי יהודה הנשיא ומבטל ליה ,והתנן אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד
חבירו אלא א"כ גדול הימנו בחכמה ובמנין ,ולכאורה היה יכול רב לומר
לשמואל ולטעמיך תינח שלא דניאל גזר ,אבל תלמידי שמאי והלל ודאי גזרו
ואיך התיר ר"י נשיאה ,וכתבו תד"ה שלשמואל ניחא דסבר דדניאל לא גזר
אלא תלמידי שמאי והלל גזרו משום זליפתן של כלים טמאין] ,ואע"פ שנטל"פ
מותר מ"מ גזרו בצירוף חשש חתנות ,ואע"פ שגם בו לא די כ"כ בפנ"ע כמו יין
מ"מ בצירוף שני הטעמים גזרו איסור על השמן[ ,וכיון שלא פשטה גזירתם בא
רבי יהודה נשיאה ובטלה ,אבל לרב שדניאל גזר וכתובה בספר מסתמא
פשטה ,וגם ממה שהוסיפו תלמידי שמאי והלל לגזור גם בשדה ע"כ שבעיר
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אלא לדידך דאמרת דניאל גזר עליו ,דניאל גזר ואתא רבי יהודה הנשיא
ומבטל ליה ,והתנן אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אלא א"כ גדול
הימנו בחכמה ובמנין ,מבואר שלא דניאל לבד גזר אלא דניאל ובית דינו
]ואולי הם חנניה מישאל ועזריה[ ,וכ"כ בשו"ת ריב"ש סי' רע"א 'וכן כשאמרו
שמן דניאל גזר עליו ,ר"ל הוא ובית דינו ,דהא מקשינן התם דניאל גזר ,ורבי
יהודה הנשיא מבטל והא אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד אא"כ גדול ממנו
בחכמה ובמנין' ,ומסתבר לכאורה שלא היה זה בזמן שנלקח לבית נבוכדנצר
שאז היו ילדים ועדיין היה ירמיהו הנביא ובית דינו קיימים ,אלא אז שם אל
לבו ,ולאחר זמן הורה לכל ישראל] ,עי' ספר עזרא פ"א ברש"י עה"פ
'ששבצר הנשיא ליהודה' שהוא דניאל[.

ודאי שכבר פשטה גזרת דניאל שאסר בעיר ,אבל על שמואל קשה תינח
שסובר שלא דניאל גזר אבל תלמידי שמאי והלל ודאי גזרו ואיך היה יכול
לבטל את גזירתם.
אמנם תד"ה ורבי כתבו בשם רשב"ם ששאלת הגמרא היכי מצי רבי יהודה
נשיאה למישרי תקנתא דשמאי והלל היא 'בין לרב בין לשמואל ,דשמואל נמי
מודי דמי"ח דבר הם' ,ועי' מהר"ם שבאמת רב בלא"ה אמר שאין לסמוך על
ההיתר הזה ,ועיקר הקו' על שמואל ,אמנם הרי הר"ש משאנץ בתח"ד כתב
ששמואל לא סובר גם את גזירת י"ח דבר וא"כ לדידיה לק"מ וע"כ מקשה רק
לרב.
ויש לבאר שאין כונת תוס' שהגמרא מקשה על רב ושמואל מר"י נשיאה אלא
ההיפך הגמרא כאן מקשה על ר"י נשיאה איך בטל תקנת בי"ד שלפניו
והקושיא עליו היא בין לשיטת רב בין לשיטת שמואל ,שהרי גם שמואל מודה
שהיא מי"ח דבר ]ולדרך השניה של הר"ש משאנץ הקושיא רק משיטת רב[,
ומשני שגזרת י"ח דבר לא פשטה בשמן וס"ל כשמואל שדניאל לא גזר כלל.

ור' יהודה הנשיא היכי מצי למישרא תקנתא דתלמידי שמאי והלל ,והתנן
אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו
בחכמה ובמנין ,לכאורה אין זו קושיא על רב ,שלדבריו קשה יותר מזה איך
יכול היה לבטל את תקנת דניאל וכמו שהקשה עליו שמואל ,ואמנם רב לא
הסכים עם ההיתר או שסבר שמעולם לא הותר ,וגם תירוץ הגמרא ששמן לא
פשט איסורו לא יועיל לרב ,שהרי אם הוסיפו שמאי והלל על גזירת דניאל

תד"ה בשלמא ודקדק ר"י היאך באו לחלוק על רבותינו שמאי והלל בדין
נותן טעם לפגם להתירו ,נהי דשמן יכול להיות שמותר מטעם שלא פשט
ואין רוב הצבור יכולין לעמוד ,בשאר דברים היאך הותר ,יש להבין אם
ס"ל שנטל"פ אסור איך אפשר להתיר שמן משום שלא פשט ,שו"ר במהר"י
ב"ל שעמד בזה.
ויש לבאר שלעולם סברו שנטל"פ אסור ,אבל מעיקר הדין ל"צ לחשוש לכלים

כבר פשטה הגזירה .וכ"כ בתוס' הר"ש משאנץ] ,אמנם בתח"ד כתב הר"ש
ששמואל לית ליה גזירת תלמידי שמאי והלל נמי ,ולכן לא יכול היה רב לומר
לו ולטעמיך[.
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אסורים ,אלא שגזרו בזה ,ולכן הקשו תוס' תינח בשמן שבטלו את הגזירה
ושוב ל"ח שהיה השמן בכלים אסורים אבל הרי שמואל סובר גם בשאר
דברים כגון חומץ וגריסים דנטל"פ מותר אף אכשידוע שהיה תערובת איסור
ואיך חולק על תלמידי שמאי והלל שסברו שאסור.
ועוד כי שמאי והלל שהיו אחריו יותר משלש מאות שנה שבאו והוסיפו
עליו לגזור אף בשדה כמו שמפרש בסמוך א"כ משמע דגזירתו פשטה
מיהא בעיר ,מכל דברי תוס' משמע שפשט ולא פשט תלוי בשעת הגזרה ,ואם
פשט שוב לא משתנה הדין ,ויש להבין לפי"ז איך ישבו רבותינו ובדקו שלא
פשט ,והרי יתכן שבתחילה פשט ואח"כ השתנה המצב ,ואולי סתמא דמילתא
אם כעת לא פשטה משום שלא יכולים לעמוד בה ,גם קודם כך היה או שבדקו
שמעולם לא פשטה.
ומלשון הגמ' 'אין גוזרין גזירה אא"כ רוב ציבור יכולין לעמוד בה' משמע
שתלוי בשעת הגזירה ,אמנם א"ל שאין תלוי דוקא בשעת הגזירה ,אלא כשאין
רוב ציבור יכולים לעמוד בשעת הגזרה ממילא לא חלה שהרי לא גזרו כדין,
ואם בשעתו יכלו לעמוד וחלה הגזירה ואח"כ השתנה הענין וא"י לעמוד,
אפשר לבטלה אלא שצריכה ביטול.
תד"ה בשלמא ,בדעת תוס' יש להבין ,א .מה שהקשו איך יכול ר"י נשיאה
לחלוק על רבותינו בדין נטל"פ ,מאי קשיא להו כיון שאינו גזירה אלא מעיקר
הדין נטל"פ אסור א"כ אמאי אינו יכול לחלוק ולומר שמותר] ,אא"כ נאמר
שנטל"פ גופיה הוא גזירה כמו לדידן בכלים[.
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ב .איך א"ל שכיון שלא פשט הותר שמן אע"פ שנטל"פ אסור ,והרי אסור
מעיקר הדין ]עי' מהר"י ב"ל שעמד בזה[ ,ואם משום גזירה איך א"ל שנטל"פ
של שמן מותר ,ושאר נטל"פ אסור.
ג .מה שתרצו שאסרו מחמת זליפתן וגם משום חתנות ,כיון ששמואל מודה
לטעם חתנות מנ"ל שהיה עוד טעם ,והרי פת יש בו רק טעמא דחתנות ובכ"ז
גם אותו רצה ר"י נשיאה להתיר ,ומנ"ל לשמואל שבשמן יש שני טעמים.
ד .אם מודה שמואל שגזרו תלמידי שמאי והלל משום חתנות אלא שמצרף
טעם של זליפתן של כלים אסורים ,א"כ אין דברי הגמ' מכוונים ,שרב אומר
דניאל גזר ושמואל אמר זליפתן של כלים אוסרתן ,והרי עיקר המחלוקת היא
מי גזר ,והיה צ"ל רב אמר דניאל גזר ושמואל אמר תלמידי שמאי והלל גזרו,
וביותר שהרי רב כלל לא אמר למה דניאל גזר ודילמא גם הוא גזר בצירוף של
שני הטעמים.
ובחידושי הריטב"א ביאר שלרב דניאל גזר בעיר משום חתנות ,ותלמידי שמאי
והלל הוסיפו לאסור גם בשדה ,ולשמואל לא היתה כלל גזירה לא מדניאל ולא
מתלמידי שמאי והלל ,ומה שאמר אבימי שזה מי"ח דבר ,זה אמר בשם רב
ולעולם שמואל לא ס"ל כן ]וכ"כ הר"ש משאנץ בתח"ד[ ,אלא הטעם
לשמואל משום תערובת איסור וכשאר המנויים במשנה ,וס"ל לשמואל שר"י
נשיאה ס"ל שאין הלכה כמשנה זו אלא שנטל"פ מותר ,וע"ז אין כלל קושיא
איך יכול לחלוק על הראשונים ,שלא מצינו שא"א לחלוק על הקדמונים,
ואדרבא הלכה כבתראי ודוקא גזירה או תקנה שלהם א"א לבטל אא"כ גדול
מהם.
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וקושית שמואל על רב שאם זה גזירה של דניאל משום בנותיהם איך יכול ר"י
נשיאה לבטלה ,וכנראה שרב באמת סבר שלא היה יכול לבטל ואולי גם לא
ביטל ,ובהמשך מקשה הגמרא שזה גזירת תלמידי שמאי והלל ]לרב לאסור גם
בשדה[ ואיך יכל ר"י נשיאה לבטלה ,וזה קו' לרב שסובר שגם הם גזרו אבל
שמואל ס"ל שמעולם לא גזרו ואינה מי"ח דבר ,ומשני דניאל גזר בעיר ואינהו
בשדה ,ומקשי איך ר"י נשיאה ביטל את גזירתם ,וא"ל שזה קו' לא לרב דס"ל
שבאמת א"י לבטל ולא לשמואל שס"ל שאינה מי"ח דבר ,אלא לדידן דס"ל
כרב שהיא מי"ח דבר איך היה יכול ר"י נשיאה לבטלה ,ומשני משום שלא
פשטה ,ויש להבין למה מקשה משמאי והלל ולא מדניאל] ,והרי שמואל סובר
שמעולם לא גזר דניאל ולא תלמידי שמאי והלל ורב סובר שגם דניאל גזר וגם
תלמידי שמאי והלל הוסיפו על הגזירה[ ,ואולי ניח"ל שר"י נשיאה אינו סובר
שדניאל גזר וכשמואל שרק שם על לבו אבל לא גזר על כל ישראל ,אבל
גזירת י"ח דבר מסתבר ליה שכיון שרב קבל שהיתה ,מסתמא גם ר"י נשיאה
ידע ממנה ,ועי' רמב"ן שעמד בזה ודן שאולי באמת שואל גם מדניאל' ,דה"נ
קאמר היכי מצי ר"י הנשיא למשרי אפי' תקנתא דתלמידי שמאי והלל וכ"ש
של דניאל'.
ור' יהודה הנשיא היכי מצי למישרא תקנתא דתלמידי שמאי והלל ,והתנן
אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו
בחכמה ובמנין ,משמע שאם גדול ממנו יכול לבטל ,ומאידך גיסא מצאנו בי"ח
דבר שאפילו אם יבא אליהו ובי"ד א"י לבטלם ,וכן מצינו דברים שאפילו בי"ד
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קטן מהראשון יכול לבטל ,כשמן שהתירו ר"י נשיאה .וכתבו תוס' בתח"ד וכן
דעת עוד הרבה ראשונים שאיסור שפשט ברוב ישראל אפילו אליהו אינו יכול
לבטלו וזה הטעם של י"ח דבר ,ודבר שרוב ציבור יכולין לעמוד בו אבל לא
פשט בזה אפשר לבטלו אבל רק בי"ד שיותר גדול מהבי"ד הראשון ,וזה מ"ש
שמואל גבי פרוזבול אי איישר חילא יותר מהלל אבטליניה ,ובמקום שאין רוב
ציבור יכולים לעמוד וגם לא פשט ,יכול אף בי"ד קטן לבטל כשמן שהתירו
ר"י נשיאה ,אבל צריך ביטול כמ"ש תד"ה אי.
ישבו רבותינו ובדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל וסמכו
רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק שהיו אומרים
אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ,יש להבין
א"כ למה צריך ביטול ,גם יש לברר לצורך מי היה הביטול ,לאלה שנהגו
איסור עד עכשיו ,או לנוהגים היתר שלא יחשבו עבריינים .גם יש להבין למה
הוצרכו תוס' ד"ה בשלמא לומר שהטעמים לא נראו לו ולכן ביטל את הגזירה
תיפו"ל שמעיקרא א"א היה לגזור וכלל לא חלה.
ויש לבאר שאמנם לא חלה בתורת גזירה שיש בה ארור כדילפינן מקרא ואין
העובר עליה חייב נידוי אבל מ"מ הרי גילו חכמים את דעתם שיש ליזהר בזה
כדי שלא יבואו לידי חתנות או כדי שלא יבואו לידי אכילת תערובת איסור,
ובמקומות שנהגו בה איסור היה מהראוי שימשיכו לנהוג בה איסור ,אבל כיון
שר"י נשיאה לא סבר את התקנה וכמ"ש תוס' ד"ה בשלמא 'וגם הטעמים לא
נראו לו' ,וכן מלשון רבי 'מה ראו חכמים לאוסרה בשדה' ,היינו שלא מסכים
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לעיקר התקנה ,ובזה אמנם אם היתה חלה בתור גזירה היה צריך שיהיה הבי"ד
המבטל גדול מהבי"ד שאסר ,אבל כיון שלא חלה הגזירה ואין כאן ארור ולא
שמתא אלא תקנת חכמים שקבלוה בחלק מהמקומות ,יכול בי"ד קטן לחלוק
עליהם ,וכמ"ש הרמב"ם.
ובחדושי הריטב"א לעיל דף ל"ה כתב שמה שצריך היתר מפורש למרות
שהגזירה לא חלה הוא משום כבודם של הראשונים ,ולכן מהני גם מה שנתלו
בדברי רבי בהיתר הפת אע"פ שהיה בטעות ,ששוב אין לחוש לכבוד
הראשונים.
והרמב"ן שם כתב שאע"פ שלא פשטה גזירת הפת 'מ"מ צריכה היתר ב"ד
דהא קבילו עלייהו ,דאי לא קבילו עלייהו מעיקרא אינה צריכה היתר ,והיינו
טעמא דשמן ,ואף אם לא התירוה אין להם רשות לכוף את העם באותה גזירה
לא להלקות ולא לשמת דכתיב במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי
כולו כלומר עד דאיכא גוי כולו ,אבל חכמים ותלמידיהם והיחידים נוהגים בהם,
כדאמרינן לא תשתעו מיניה דאיבו ,כלומר אל תאמרו דבר שמועה משמו,
שאינו מכלל החברים'] ,כ"ה גירסת הרמב"ן ודלא כמו שלפנינו 'לא תשתעו
בהדיה' שמשמע שהיה עליו נידוי[.
ומ"ש הרמב"ן 'דהא קבילו עלייהו' יש להסתפק אם כוונתו שקבלוו עליהם
בשעת הגזירה אלא שאח"כ ראו שאין יכולים לעמוד בה שאם מעיקרא לא היו
מקבלים לא היתה חלה הגזירה ,או כוונתו לאותו מיעוט שנהגו בו איסור שהם
קבלו עליהם את הגזירה וגם נהגו בה ,ולכאורה הוי כנדר וא"כ יצטרכו להתרת
נדרים ,אמנם אפשר דהנדר הוא כ"ז שלא תיבטל התקנה ,וכיון שלא חלה
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בתורת גזירה וארור בזה גם בי"ד שקטן מהם יכול לבטלה.
עוד כתב הרמב"ן 'שכל גזירה שרוב הציבור יכולין לעמוד בה אף על פי שלא
פשטה בכל ישראל צריך להתירה ב"ד גדול מן הראשון בחכמה ובמנין ,ואם
פשטה אין שום ב"ד יכול לבטלה' ,והביאור בזה שכיון שיכול הציבור לעמוד
יש בידם כח לגזור ,והעוברים על דבריהם נקראים עבריינים ואין בי"ד אחר
יכול לבטלה ,אלא אדרבא צריך לכוף את כולם לקיימה ,אא"כ הוא גדול מן
הראשונים שאז יכול לבטל את תקנתם.
וכ"ז כשלא פשטה ,שאז כל כחה מצד גזירת בי"ד והרי זה בי"ד גדול יותר,
אבל כאשר פשטה הרי יש כאן קבלה של כלל ישראל וזה אפי' אליהו ובי"ד
א"י לבטל] ,ויש להסתפק אם הכלל כולו יכול לבטל ,ומסתבר שלא ,ואם
נאמר שהכלל יכול לבטל אולי לכן סגי בבדיקה של עכשיו ,ול"ח שפשטה
קודם[.
ויש להבין א"כ איך היה יכול שמואל לבטל פרוזבול אי הוה איישיר חילו יותר
מהלל ,והרי מסתמא יכלו לעמוד בה וגם פשטה התקנה בכל ישראל וכמו
שהוכיחו תוס'.
וא"ל שאם יש בדבר קושי לציבור ואעפ"כ מקבלים אותו הרי יש כאן קבלה
של כלל ישראל ,אבל בפרוזבול הרי פשיטא לתוס' שיקבלוהו כיון שזה ריוח
בשבילם ,וא"ל שאדרבא לכן לא נחשב כקבלה ,עוד יש לדון בתקנה שאינה
שייכת בכולם אלא רק במלוים אם שייך להחשיבה כפשטה בכל ישראל ,גם
אפשר שדוקא במקום שגזרו איסור א"א לבי"ד אחר לבטלו אבל אין חיוב
לכתוב פרוזבול ומי שאינו כותב פרוזבול לא עשה איסור ולכן יכול לבטלו
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אע"פ שפשט בכל כלל ישראל ,ואמנם מי שאינו משלם את חובו אחר כתיבת
פרוזבול עושה איסור אבל הרי בכלל תקנת שמואל היה שבי"ד לא יקבלו את
מסירת השטרות וממילא נשמט כדין.
ודעת תוס' מכח הקו' מפרוזבול שאפי' גזירה שרוב ציבור יכול לעמוד בה וגם
פשט איסורה ברוב ישראל ,מ"מ יכול בי"ד גדול לבטלו ,ודוקא גזירת י"ח דבר
שעמדו להם בנפשותם א"א לבטלה ,וגם בגזירות אלו יכול אפי' בי"ד קטן
לבטלן אם לא פשט ,כשמן שהתירו ר"י נשיאה אע"פ שהיה מי"ח דבר.
והנה מבואר בגמרא שגזירת השמן לא פשטה ברוב ישראל וגם אין רוב הצבור
יכולין לעמוד בה ,ויל"ע למה הוצרך לשניהם ואולי זה גופא שאין רוב ציבור
יכול לעמוד ידע ממה שלא פשטה הגזירה ונאמר שהכל ענין אחד ,אמנם
ברמב"ן מבואר שיתכן שרוב ציבור יכול לעמוד ומ"מ לא פשטה הגזרה ברוב
ישראל ובזה אין יכול לבטל אלא בי"ד הגדול מהראשון ,ויש להבין אם רוב
ציבור יכולין לעמוד בה איך יתכן שלא יפשוט.
ושיטת הרמב"ם בפ"ב מממרים היא שאין גוזרין גזירה על הציבור שאין רוב
ציבור יכול לעמוד בה ,ואם סברו שיכולים לעמוד ולא קבלוה הר"ז בטלה,
אבל אם דמו שפשטה הר"ז צריכה ביטול ,אבל גם בי"ד קטן יכול לבטלה
]והביאור בזה לכאורה כדלעיל[ ,ואפי' אם פשטה יכול בי"ד גדול לבטלה
]כההיא דפרוזבול[ ,אבל דוקא בגזרות או תקנות או מנהגים ,אבל בדבר שעשו
לסייג כההיא די"ח דבר אפי' בי"ד גדול א"י לבטל.
ויש לבאר מה נחשב גזירה ומה סייג ,ולכאורה מה שנעשה כדי שלא יעברו על
ד"ת הוא סייג ,אבל גזירה שייכת גם בדברים אחרים כגון מה שאמרו שנתינים
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דוד גזר עליהם או יהושע גזר עליהם ,שלכאורה אע"פ שזה גזירה אינו סייג.
ומבואר ברמב"ם שכל מה שצריך שיהיו גדולים מהראשונים הוא רק לבטל
גזירות אבל לחלוק בדיני התורה יכול גם בי"ד קטן ,והביאור בזה יתכן שמה
שאין בי"ד יכול לבטל לא כי מסתמא הצדק עם הראשונים ,שא"כ ק"ו בדיני
התורה שא"י לחלוק ,אלא שלמרות שיתכן שהאחרונים צודקים בכ"ז אין כח
ביד בי"ד האחרונים לבטל ,וזה דוקא בגזירות.
וכן יש להוכיח ממ"ש שמואל גבי פרוזבול 'אי איישר חילי יותר מהלל
אבטליניה' ,ואם מה שאינו יכול לבטל הוא מכיון שמסתמא הצדק עם הלל
שהיה גדול ממנו ,א"כ מנ"ל שאם יהיה יותר גדול מהלל ירצה גם אז לבטל,
דילמא אז יסבור גם הוא כהלל ,אע"כ שכבר כעת ודאי לו שהוא צודק
ומהראוי לבטל ,ואעפ"כ א"י כעת לבטל את דברי הלל כיון שזה תקנה והוא
אינו גדול מהלל שיוכל לבטלה.
ור' יהודה הנשיא היכי מצי למישרא תקנתא דתלמידי שמאי והלל והתנן
אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו
בחכמה ובמנין וכו' ,אמר רב משרשיא מה טעם הואיל ופשט איסורו
ברוב ישראל שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל ,יל"ע לצורך מי היה
הביטול ,לאלה שנהגו איסור עד עכשיו ,או לנוהגים היתר שלא יחשבו
עבריינים ,גם יש להבין א"כ שאין רוב ציבור יכול לעמוד הרי שלא חלה
הגזירה ולמה צריך ביטול.
ובחדושי הרמב"ן לעיל דף ל"ה כתב 'והוי יודע שגזירת תלמידי שמאי והלל
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שגזרו על הפת אין רוב הציבור יכולין לעמוד בה כדאיתמר בשמן ,שהרי ר'
שמלאי אמר לו לר' יהודה הנשיא בימינו תתיר את הפת ואמר ליה א"כ קרו לן
בי דינא שריא ,לפיכך אני אומר שאם יסכימו חכמי ישראל וגדוליהם ומתירין
את הפת מותר אף על פי שהם קטנים מתלמידי שמאי והלל בחכמה ובמנין וכו',
ומ"מ צריכה היתר ב"ד דהא קבילו עלייהו ,דאי לא קבילו עלייהו מעיקרא
אינה צריכה היתר' ,וכתב הרמב"ן 'ואף אם לא התירוה אין להם רשות לכוף
את העם באותה גזירה לא להלקות ולא לשמת ,דכתיב במארה אתם נארים
ואותי אתם קובעים הגוי כולו כלומר עד דאיכא גוי כולו ,אבל חכמים
ותלמידיהם והיחידים נוהגים בהם כדאמרינן לא תשתעו מיניה דאיבו כלומר אל
תאמרו דבר שמועה משמו שאינו מכלל החברים' ,ולכן צריך היתר בי"ד כדי
להתירו לגמרי לכולם.
ויש להבין כיון שלא חלה הגזירה למה נאסר על החכמים ,ויש לבאר שהרי מה
שאין גוזרין גזירה שאין רוב צבור יכול לעמוד בה ילפינן מקרא דבמארה אתם
נארים הגוי כולו ,ופרש"י 'אתם מקבלים עליכם גזירה בארור ובקללה ונאסר
עליכם ואח"כ אותי אתם קובעים גוזלים שאתם נהנים שוב מן הארורים' ,וא"כ
אפשר לומר שדוקא ארור וקללה לא חלו אבל תקנת חכמים יש כאן ,וכל עוד
שלא בטלוה יתכן שתחול בעתיד גם בתור גזירה אם יפשוט איסורה ברוב
ישראל ,והרי סתמא דמילתא כל גזירה אינה פושטת מיד ,ולכן כתב הרמב"ן
שיש על החכמים לנהוג בו איסור עד שיבטלו את התקנה ,וא"כ ההיתר בא
להתיר לחכמים ,וגם כדי שלא יעברו הנוהגים היתר על תקנ"ח אע"פ שבלא"ה
אין בה ארור ,אמנם עדיין אינו מספיק ,כי אם יש כאן תקנ"ח איך הותר למי
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שאינו מהחכמים לעבור עליה ,ואולי אה"נ אסור לכולם אלא שאין מוחין בידי
הנוהגים היתר דמוטב שיהיו שוגגין.
ובחדושי הריטב"א ]דף ל"ה ע"ב ד"ה מכלל דאיכא[ כתב 'וכל גזירה שאין
רוב הציבור יכולין לעמוד בה שורת הדין שאין צריך שום בית דין להתירו,
אלא שחשו לכבוד בית דין הראשון להצריך לו ב"ד קצת ואפילו הוא בית דין
קטן מן הראשון מאד ,ולפיכך כל שנהגו העם היתר כתלוים באילן גדול וכהיתר
ב"ד חשוב ,לא חשו לאסור להם וקיימו מנהגם' ,וגם לפי"ז מסתבר שההיתר
הוא גם לצורך אלו שנהגו היתר שלא יפגעו בכבוד הבי"ד שאסר.
אמנם הרא"ש כתב לענין פת שלא פשט איסורה בכל מקום ובמקומות שנהגו
בו היתר לא פשט שם איסורו ,ועל זה סמכו הגדולים שלא אסרו אותו לבני
מדינתן שנוהגין בו היתר כי אמרו שהם מאותן המקומות שלא פשט שם
איסורו ,משמע שבמקומות שלא נהגו בו איסור אי"צ כלל היתר ,לא משום
כבודם של הראשונים כריטב"א ,ולא כדי להתירו לחכמים כרמב"ן ,אלא שהיו
מקומות שנהגו בו איסור ועבורם היה צריך את ההיתר מ עיקר הדין ,וכיון שלא
התקבל בכל מקום היה אפשר להתיר גם להם ,ומשמע שאמנם לא נמנו להתירו
למקומות אלו אבל עדיין נשאר הפת מותר במקומות שלא קבלוהו עליהם
מלכתחילה] ,ודלא כמו שמשמע לכאורה מהרמב"ן שמתחילה קבלוהו כולם
אלא שלבסוף לא עמדו כולם בגזירה[.
וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק שהיו
אומרים אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה,
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דאמר רב אדא בר אהבה מאי קרא ,אינו מובן וכי סמכו רבותינו על דברי רב
אדא ,ובכתה"י 'אמר רב אדא בר אהבה מאי קרא'.
תד"ה והתנן בי"ח דבר דוקא אמר באם יבא אליהו ויאמר אין שומעין,
וכמו שמפורש בירושלמי הטעם מפני שעמדה להם בנפשותיהם ,כך
דקדק הרב רבי אלחנן מתוך גירסת הספרים שמצא בספרים ישנים דקאמר
האמר רב משרשיא מה טעם כו' משמע שמשם מתחיל התירוץ ,כלומר
שאין זה חלק מהקושיא שאז משמע שזה הטעם שא"א לבטל אלא זה תחילת
התירוץ דלא די בטעם שעמד להם בנפשותם שזה היה ידוע אלא רק בצירוף
מה שפשט איסורו ולכן שמן שלא פשט אפשר היה להתירו ]והלשון דחוק
קצת דמה טעם משמע שזה הטעם והול"ל האמר רב משרשיא הני מילי בפשט
איסורו[ ,ולכאורה תוס' באים לאפוקי מגירסא דידן 'אמר רב משרשיא' ויש
להבין למה את זה א"א לפרש כתחילת התירוץ ,ואמנם בתוס' הרא"ש הלשון
'וה"פ אמר רב שמעיה מה טעם י"ח דבר אפילו גדול אינו יכול לבטל הואיל
ופשט איסורו עם הטעם המפורש בירושלמי' ,הרי שמפרש כתוס' עם גירסא
דידן ,וכנראה מתוס' רבינו יהודה שהגירסא הישנה לא היתה כלפנינו אלא
'ואמר רב משרשיא' שאז ודאי א"א לפרשו כתחילת התירוץ.
בענין אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו
ור' יהודה הנשיא היכי מצי למישרא תקנתא דתלמידי שמאי והלל ,והתנן
אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו
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בחכמה ובמנין ,משמע שאם גדול ממנו יכול לבטל ,אמנם מצאנו בי"ח דבר
שאפילו אם יבא אליהו ובית דינו א"י לבטלם ,וכן מצינו דברים שאפילו בי"ד
קטן יכול לבטל ,כשמן שהתירו ר"י נשיאה .ומצינו שלש שיטות בראשונים
בחילוקי הדינים שבדבר.
דעת תוס' בתח"ד וכן דעת עוד הרבה ראשונים שאיסור שפשט ברוב ישראל
אפילו אליהו א"י לבטלו ,וזה הטעם של י"ח דבר ,והביאור בזה א"ל שאם היה
רק גזרת בי"ד היה בי"ד גדול יכול לבטל ,אבל כיון שפשט הר"ז קבלה של
כלל ישראל וזה אין כח אפילו לבי"ד גדול מהראשון לבטל.
ודבר שרוב ציבור יכולין לעמוד בו אבל לא פשט בזה אפשר לבטלו ,אבל רק
בי"ד שיותר גדול מהראשונים ,וזה מ"ש שמואל אי איישר חילא יותר מהלל
אבטליניה.
ומסתבר שמה שצריך שהבי"ד השני יהיה יותר גדול מהראשון לא משום
שאל"כ מסתמא האמת עם הגדול ,שהרי מצינו הלכה כבתראי ]ואע"פ שאין
הלכה כאמוראים כלפי התנאים ,מ"מ הרי משמע שלעולם רק בי"ד גדול
מהראשון יכול לבטל ,אפילו שניהם תנאים או שניהם אמוראים[ ,ועוד שא"כ
מנ"ל לשמואל שאם יהיה גדול יותר מהלל ירצה לבטל את תקנתו דילמא אז
גם הוא יסבור כמותו ,אלא למרות שיתכן שהאמת עם האחרונים ואם היה
מחלוקת בדיני התורה יכולים לחלוק וכמ"ש הרמב"ם ואדרבא מצינו הלכה
כבתראי ,אבל לבטל גזירתם א"י אא"כ גדולים מהם בחכמה ובמנין.
ובמקום שאין רוב ציבור יכולים לעמוד וגם לא פשט יכול אף בי"ד קטן לבטל
אבל צריך ביטול כמ"ש תד"ה אי.
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אמנם הקשו תוס' על הפי' הזה מהא דאמר שמואל גבי פרוזבול שאם איישיר
חילי יותר מהלל אבטליניה ,אע"פ שיכולים לעמוד בו ומסתמא גם פשט.
ויש להבין מה יענו בזה הראשונים הסוברים כן למסקנא שלאו דוקא י"ח דבר
אלא כל דבר שפשט ברוב ישראל שוב אין יכול אפילו בי"ד גדול ממנו
לבטלו.
ויש לבאר שגדר פשטה הוא שלכן נחשב כמו שיש קבלה של כל כלל ישראל,
וזה שייך רק במקום שגזרו איסור ,אבל גבי פרוזבול כיון שאין כאן מנהג
איסור ומי שלא כתב פרוזבול לא עשה עבירה ,לכן ל"ש לומר שהיה קבלה
של כלל ישראל לנהוג כך בדוקא ,עוד יש לבאר שכיון שאי"ז שייך אלא
במלוין לא נחשב פשט בכל ישראל עוד יש לבאר שרק דבר שאסרו חכמים
א"א לבי"ד אחר לבטל אבל מי שלא יכתוב פרוזבול אינו עובר על שום איסור
וה"ה לבי"ד שלא מקבל מסירת שטרות.
שיטה שניה בענין היא מ"ש תוס' במסקנת דבריהם ,שגם אם פשט איסורו בכל
ישראל עדיין בי"ד גדול מהראשון יכול לבטל והיינו דפרוזבול ,ודוקא בי"ח
דבר א"א לו לבטל כיון שעמד בנפשותיהם.
ולפי"ז כשלא פשט וא"י יכול לעמוד אפילו בי"ח דבר בי"ד קטן יכול לבטל,
ובי"ח דבר שפשט אפילו אליהו אינו יכול לבטל ,ובשאר דברים שפשט
ויכולים לעמוד דוקא בי"ד שגדול מהראשון יכול לבטל.
ושיטה שלישית היא דעת הרמב"ם עפ"י מ"ש הלח"מ ,שלא פשטה וא"י
לעמוד הם דבר אחד ,ואם מתחילה לא פשטה אי"צ היתר ורק אם דימו
שפשטה צריכה היתר ,והביאור בזה א"ל שצריך שיפסקו שלא פשטה ,או כיון
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שדימו שפשטה הרי הנוהגים איסור קיבלוה עליהם ,וע"ז צריך היתר.
וגזרה שפשטה יכול רק בי"ד גדול מהראשון לבטלה ,ובמה שנעשה לסייג
אפילו אליהו אינו יכול ,והביאור בזה א"ל שכיון שעשאוה לסייג עכשיו
שיבטלוה יצא תקלה.
נמצא לא פשט וא"י לעמוד לכו"ע יכול בי"ד קטן לבטל והיינו היתר השמן,
גזירה שיכולים לעמוד בה אבל לא פשטה לדעת הראשונים יכול בי"ד גדול
מהראשון לבטלה ]ולרמב"ם אין מציאות כזאת[ ,גזירה שפשטה ויכולים
לעמוד בה לתוס' יכול בי"ד גדול מהראשון לבטלה ולרמב"ם רק אם לא נעשה
לסייג יכול בי"ד הגדול מהם לבטל.
***
דף ל"ו ע"ב
תד"ה אי אי איכא גוי כולו אין אי לא לא ,פי' אינה חלה כשאר גזירות
ויכולה להתבטל אף בב"ד קטן ,מיהו חלה היא לענין שצריכה שום היתר,
שהרי שמן נהגו בו איסור עד שבא ר"י והתירו ,יש להסתפק לפני
שהתירוהו והיו שנהגו בו איסור אבל ברובם לא פשט ,האם אלה שלא נהגו בו
איסור נחשב כעבריינים וההיתר היה בשבילם או גם בשבילם ,או שכיון שרוב
הציבור לא קיבלו לא חלה כלל הגזירה ,והראיה שיכול בי"ד קטן לבטלו ,ורק
אלה שנהגו בו איסור וקיבלו על עצמם את הגזירה צריכים היתר בי"ד] ,וזה
יש לדון אם קיבלו בתורת נדר וא"כ צריכים התרת נדרים ,וא"ל שכאשר בי"ד
גוזרים גזירה הרי אומרים שראוי לגזור כך ,ולכן אע"פ שהגזירה לא חלה וא"י
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לכוף עליה מ"מ מי שיכול לעמוד בה צריך לקבלה ,כ"ז שלא בא בי"ד אחר
ובטלה[.
או א"ל שמה שצריך היתר בי"ד הוא רק כדי שיהיה ברור שלא פשטה ,שלזה
צריך בדיקת בי"ד .אמנם מתוס' לעיל הרי משמע שכבר מדברי רבי יהודה
נשיאה היה מוכח שגזירת הפת לא פשטה ואעפ"כ היה צריך היתר ,וכן כתב
הרמב"ן 'והוי יודע שגזירת תלמידי שמאי והלל שגזרו על הפת אין רוב הציבור
יכולין לעמוד בה כדאיתמר בשמן ,שהרי ר' שמלאי אמר לו לר' יהודה הנשיא
בימינו תתיר את הפת ואמר ליה א"כ קרו לן בי דינא שריא ,לפיכך אני אומר
שאם יסכימו חכמי ישראל וגדוליהם ומתירין את הפת מותר אף על פי שהם
קטנים מתלמידי שמאי והלל בחכמה ובמנין וכו' ,ומ"מ צריכה היתר ב"ד דהא
קבילו עלייהו דאי לא קבילו עלייהו מעיקרא אינה צריכה היתר' ,משמע שצריך
היתר מפורש ודוקא בגלל שקבלוה עליהם] ,יל"ע אם כוונתו שכולם קבלוה
אלא שלמעשה רובם לא יכלו לעמוד בה או קבלו עליה הכוונה למקומות
שנהגו בה איסור ,וכמדומה משמע יותר כצד הראשון[ ,ויש להבין מה כוונת
הרמב"ן 'אם יסכימו חכמי ישראל וגדוליהם' ,ואולי לתקן תקנות אין כח אלא
לבי"ד הגדול וזה אין כעת אלא שאם יסכימו חכמי ישראל יש להם כח בי"ד
הגדול לתקן תקנות ולבטל תקנות] ,וכעין מ"ש הרמב"ם שיש כח ביד חכמי
ארץ ישראל לסמוך ,ויל"ע אם כוונת הרמב"ן לרוב חכמי שראל או לכולם[.
והנה במה שביטל ר' יהודה נשיאה את גזירת השמן אחר שבדק שלא פשטה,
יש להסתפק אם בטל בגלל שלא פשטה ,או בטל בגלל שסבר שלא היו צריכים
לגזור ,אלא שאם פשטה לא היה יכול לבטל וכיון שלא פשטה יכול לבטל.
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ותוס' ד"ה בשלמא כתבו שלשמואל גזרו בצירוף טעמא דחתנות וטעמא
דבליעת איסור ,ור"י נשיאה לא נראו לו הטעמים ,וכיון שלא פשטה בטל
אותה ,משמע שרק כיון שלא סבר את הגזירה ביטלה ,ומה שלא פשטה זה רק
טעם איך יכול לבטל.
וא"כ א"ל שמה שאין בי"ד יכול לגזור גזירה אא"כ רוב צבור יכול לעמוד בה
היינו לענין שהעובר עליה יחשב עבריין ,אבל גם אם אין רוב הציבור יכול
לעמוד בה אע"פ שלא חלה בתור גזירה אבל עדיין יש מצוה על היכולים
לעמוד בה לשמוע בקול חכמים ,וכמ"ש הרמב"ן 'ואף אם לא התירוה אין להם
רשות לכוף את העם באותה גזירה לא להלקות ולא לשמת דכתיב במארה אתם
נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו כלומר עד דאיכא גוי כולו ,אבל חכמים
ותלמידיהם והיחידים נוהגים בהם כדאמרינן לא תשתעו מיניה דאיבו כלומר אל
תאמרו דבר שמועה משמו שאינו מכלל החברים' ולכן צריך היתר בי"ד כדי
להתירו לגמרי לכולם וזה דוקא כשלא נראה לו שראוי לנהוג בה איסור.
תד"ה גזרו 'וגם על בנות כותים גזרו ,ושתי גזירות הוו ותרוייהו צריכי
כמו שפי' בפ"ק דשבת' ,שם פירשו 'דאי גזרו בעו"ג ה"א משום דאדוקי
בע"ז טפי אבל בנות כותים לא ,ואי גזרו בכותים משום דרגילין ושייכי טפי גבי
ישראל מגוים אבל עכו"ם לא' ,ומשמע שהגזירה בשניהם שוה ,אמנם בנדה דף
ל"ב כתבו דדוקא בבנות כותים גזרו שיהו נידות מעריסתן ,אבל בגויות לא גזרו
עד שיהיו בנות ג"ש ,כמבואר בסוגיא כאן בהמשך.
וכתבו תוס' במנחות שלמ"ד כותים גרי אמת הם החילוק מובן בפשטות

אין מעמידין

פרק שני

שעליהם גזרו מעריסתן כיון שיש מיעוט שרואות מיד 'וכותים לא דרשי אשה
ואשה לרבות קטנה בת יום אחד' ,נמצא טמאות באמת ,אבל גם למ"ד גרי
אריות הן מחלק ביניהם וסובר שדוקא על הכותים גזרו מעריסתן ול"ד לגויות
שרק מבנות ג' שנים כמבואר כאן בהמשך ,משום דבכותים החמירו 'שלא
יטמעו בהם משום דדמו קצת לישראל ונוהגין במצות במקצת' וכי"ז כתב הר"ש
משאנץ כאן.
ישראל הבא על הגויה חייב משום נשג"א ,כי אתא רבין אמר משום
נשג"ז ,פירש רש"י 'גזרו עליהן משום נדה דרבנן ,ואף על גב דגויה אין דמה
מטמאה מן התורה שהרי היא כבהמה ,חכמים גזרו עליה ,ומשום שפחה משום
גויה כאילו מתחתן בה דרך אישות ,ומשום אשת איש דבעולת בעל יש להן
לבני נח דכתיב והיא בעולת בעל וישראל הרגיל בכך הואיל ובא עליה בנדתה
אתי למיבעל נמי נדה ישראלית ,ואתי למינסב שפחה ועבר משום לא יהיה
קדש ,ואתי למנסבה לגויה ועבר אלא תתחתן ,ואתי למיבעל אשת איש
ישראל' ,ומשום נשג"ז פרש"י 'שאם כהן הוא יש כאן משום לאו דזונה ולא
לאו ממש אלא גזירה משום זונה ישראלית שנבעלה לאסור לה'.
משמע מלשונו של רש"י שדוקא כאשר היא נדה ממש גזרו עליה משום נדה
אע"פ שאין דמה מטמא ,אבל אם אינה נדה לא גזרו בית חשמונאי ]והא דגזרו
שיהו נדות מעריסתן היינו גזירת י"ח דבר[ ,ולפי"ז מסתבר שגם גזירת שפחה
לא גזרו אלא א"כ היא שפחה של גוי ,שאז גזרו עליה משום שפחה אע"פ
שאין לגויים קנין ואינה ממש שפחה ,וכן משום א"א לא גזרו אלא כאשר היא
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א"א בפועל אע"פ שאין בה איסור כלפי ישראל ,ומ"ד נשג"ז ס"ל שאם הוא
כהן יש בה איסור משום זונה ,ולכאורה ג"כ באופן שהיא ממש זונה היינו
שנבעלה לאסור לה ,וכגון א"א שלהם שזינתה.
וכן משמע מרש"י בסנהדרין שכתב שגזרו משום נדה 'אף על פי שדם כותית
כדם בהמה ,מכל מקום מיאוס וחילול לקדושת השם הוא' משמע שמיירי שהיא
נדה ממש ,ויל"ע אם היתה נדה וטבלה האם שוב אין בה משום נדה ,או של"ש
בגויות לא טומאה בדם נדה ולא טהרה בטבילה ,וטומאה גזרו בהן אבל טהרה
לא תיקנו ,ותוס' ביבמות דף מ"ה גבי ההוא עבדא דאטבלא לגויה לשם אינתתא
כתבו 'שהיה רוצה לייחדה לו והיה מטבילה כדרך כל בנות ישראל שטובלות
משנתבעות לינשא ,וטועה היה דבעבד לא גזרו נשג"ז כדאמרינן בנדה' ,משמע
שזה ניחא להם שטבילה מועילה לה ,אלא שלא היה צריך לזה.
אמנם בשו"ת ראבי"ה סי' תתקנ כתב בתו"ד 'וגם מההיא דפ"ב דע"ז דגזרו
הבא על הגויה חייב משום נשג"א נשג"ז אין ראייה ,דהתם גזרו אפילו אי לאו
נידה היא ,כי היכי שגזרו משום שפחה ומשום אשת איש אף על גב דליתנהו
בה' ,משמע שגזרו אע"פ שאינה נדה כלל.
וגבי גזירת שפחה כתב רש"י שם משום 'שהיא כשפחה אצלו ,שכנסת ישראל
גבירה נקראת' משמע שלאו דוקא שפחה ממש אלא כל גויה נחשבת כשפחה
אצל בן ישראל.
ומה שגזרו משום א"א פרש"י שם דלאו ממש א"א ,דקדושין לית להו ,ומיהו
לאשת איש דמיא וחייב לפרוש הימנה שלא יהא רגיל באשת איש משמע
שמיירי שהיא אשת גוי.
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ומ"ד משום זונה אבל אישות אין להם פרש"י בסנהדרין 'שסתם גויה מופקרת
ואינה מיוחדת לבעלה ,ולא דמיא לאשת איש'.
והמחלוקת אם משום זונה או משום א"א יש לבאר שלמ"ד נשג"א ס"ל
שנחשבת כא"א אבל לא כזונה כיון שנשייהו לא מפקרי] ,ומה שזינתה בעודה
פנוי' אינו מחשיב אותה לזונה כיון שאין בזה ביאת איסור[ ,ומ"ד נשג"ז ס"ל
דמפקרי לנשייהו וממילא אין כאן משום א"א שהרי אינה מיוחדת לו אבל חייב
משום זונה.
ועי' יד רמ"ה בסנהדרין דף פ"ב שכתב 'נדה אף על גב דדם עכו"ם כדם בהמה
דמי כדמוכח בפרק בנות כותיים לענין ביאה גזרו רבנן עליהו ,משום שפחה
שכל העכו"ם שפחות הן לישראל .עכו"ם אף על גב דליתא בז' עממים גזרו
עליה הואיל ומסירה את לבו .אשת איש היכא דהויא אשת איש קאמר ואף על
גב דלית להו קידושין גזרו רבנן עלה כדי שלא יהא רגיל אצלה משום דדמיא
לאשת איש .כי אתא רבין אמר משום נשג"ז סימן נדה שפחה עכו"ם זונה
דסתם עכו"ם זונות הן שנבעלו לפסול להן' ,משמע שרק באופן שהיא נדה או
שפחה או א"א או זונה.
ותוס' כתבו שהגזירה משום זונה היא בסתם גויה שאין ידוע לנו שנבעלה אבל
במקום שידוע שזינתה מעיקר הדין אסורה לכהן ולוקה עליה ,והרא"ש ביבמות
דף ס"א כתב 'דודאי גויה כל זמן שלא זינתה לא מיתסרה משום זונה כדקאמר
אביי טעמא בתמורה משום דכתיב לא יחלל אבל היכא דזנתה מיתסרא מטעם
זונה משום דילפינן לה מזונה ישראלית כדקאמר רבא ,ומה שהוצרכו לגזור
משום זונה היינו היכא שלא זנתה' ,משמע אפילו ידוע בודאות שלא זינתה גזרו
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עליה.
וכל זה לדרכו של רש"י שאיסור זונה לכהן קאמר ,אמנם תורי"ד כאן כתב 'מה
שפירש המורה בכהן ואינו לאו ממש אלא גזירה משום זונה ישראלית שנבעלה
לאסור לה אינו נראה לי ,דאי בכהן מיירי לאו גמור מדאורייתא אית בה ,כדתנן
ביבמו' וחכ"א אין זונה אלא הגיורת והמשוחררת ושנבעלה בעילת זנות א"ו
בישראל קא מיירי שאין בו לאו מדאורייתא אלא מדרבנן' ,לכאורה סובר שלא
גזרו משום זונה אלא בידוע שהיא זונה ]וכמ"ש ראבי"ה[ וזה אסור לכהן
מדאו' אלא ודאי אסרו גם לישראל ,ויש להבין מה שייך בישראל לאסור משום
זונה והרי אין איסור זונה בישראל כלל ולא דמי לאינך דשייכי ביה ,ויתכן
שהכוונה ללאו דלא יהיה קדש.
וכן דעת הרמב"ם בפי"ב מאיסו"ב 'אם ייחדה לו בזנות חייב עליה משום נדה
ומשום שפחה ומשום גויה ומשום זונה' ומבואר דהיינו בישראל אבל בכהן
לוקה אפילו לא ייחדה לו.
תד"ה משום כתבו שאין כהן חייב מדאו' משום זונה אא"כ נתגיירה שיש בה
ליקוחין ,אבל בגירותה אסורה רק מגזירת חשמונאים ,והקשו ממחלוקת אביי
ורבא בכהן הבא על הגויה אם לוקה או לא ,שמשמע שאסורה מדאו' ,ועוד
הקשו מפלוגתא דקידושין בגיורת לכהן שמשמע שבגויה ודאי שייך איסור
זונה] ,עי' מהרש"א[.
ותירצו שאם היא ודאי זונה אז לכ"ע אסורה לכהן גם בגרותה ,לרבא מדין זונה
ולוקה ולאביי הוי לאו הבא מכלל עשה דבתולה מעמיו יקח אשה ,וגזרת בית
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חשמונאים לדעת רבין היתה במי שלא ידוע שהיא זונה דמספק אינו לוקה.
ועי' יעב"ץ שהקשה שעשה זה נאמר בכהן גדול ,ועי' פנ"מ על הירו' דהעשה
הוא מקרא דיחזקאל דבתולות מזרע ישראל ,שזה נאמר בכל כהן ,ולכאורה לא
משמע מתוס' כן שא"כ לא בגלל לאו הבא מכלל עשה כעשה אלא בגלל שזה
מדברי קבלה ,עוד יש להבין שלכאורה לפי הפסוק הזה גם אם לא זינתה סו"ס
אינה בתולה מישראל.
ולפי"ז לרבא לוקה רק בודאי זינתה ולאביי יש איסור אפילו אם ודאי לא
זינתה ,ואולי גם רבא מודה בזה אלא שלרבא יש גם מלקות ,ולענין מחלוקת
התנאים בקדושין בגיורת לכהן יחלקו אביי ורבא אם יש בה איסור עשה אפילו
אם לא זינתה או איסור לאו כשודאי זינתה ,ולכאורה יכלו לתרץ שבקדושין
השאלה מצד איסור עשה שהרי בנתגיירה פחותה מבת ג' ודאי לא זינתה.
תד"ה משום כתבו שיש עשה באשת גוי לישראל ,אבל כתבו שהעשה הזה הוא
רק באשתו גמורה ,ולכן מ"ד משום נשג"ז ס"ל דלא משום נשג"א ,כיון
שמפקרי נשייהו ואין להם אישות ,וא"כ קשה שהרי עשרה שבאו על הזונה אין
לך מופקרת גדולה מזה ובכ"ז אחר שהראשון קנאה חייבים האחרים עליה,
וע"ז תירצו שאה"נ לגבי גוי בעילה קונה אבל לגבי ישראל א"ח בעשה אלא
באשתו גמורה.
ויש להבין מאי נפ"מ בין ישראל לגוי ,גם צריך להבין מהו העשה שעובר עליו
הישראל ,ועי' תוס' בקדושין דף י"ג 'אומר ר"י דאיכא עשה באשת איש כגון
ודבק באשתו ולא באשת חבירו'
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ובסנהדרין דף נ"ב כתבו שאע"פ שאין מיתה ואזהרה באשת גוי 'איסורא מיהא
איכא מדאיצטריך למישרי יפת תואר דדרשינן בפ"ק דקידושין אשת אפילו
אשת איש' ועי' מנ"ח ל"ה ואבנ"מ סי' ט"ז סק"ג.
והנה אם העשה הוא ודבק באשתו ונאמר שזה נאמר גם לגבי ישראל ,ואע"פ
שודאי נאמר גם לבני נח וא"כ ע"כ שנשנה בסיני ,ויש להבין א"כ איך נשאר
לב"נ ,אמנם א"ל שיש איסור אשת גוי לגוי ואיסור אשת ישראל לישראל ,ומה
שדנים שישאר עשה של 'ודבק באשתו' על ישראל אינו על אשת ישראל אלא
על אשת גוי ,וזה אמנם לא נשנה בסיני ,אבל אא"ל שאסור רק על ישראל
שהרי כדי שיאסר עליו ע"כ צריכה להחשב כא"א לגבי הב"נ.
והנה באיסור א"א לב"נ מצינו שחוץ מאיסור אישות יש בזה גם משום גזל,
]והרי יחד שפחה לעבדו נהרג עליה משום גזל[ ,וא"ל שאם האיסור לישראל
אינו הודבק באשתו אלא ילפינן מגילוי של יפת תואר שיש איסור עשה ,א"ל
שהאיסור הזה שורשו מדין גזל ולא משום אישות ,כי אם משום אישות לא
מסתבר שיותר ביפ"ת] ,שהרי לא כל האיסורין הותרו והרי פלוגתא אי לכהן
מותרת או לא[.
אבל איסור שיסודו משום גזל בזה שייך לומר שיותר ביפ"ת ,שהרי מדין
כיבוש מלחמה זכו בכל השלל ,ואע"פ שפשיטא שאין כאן גזל בא ללמדנו
שבלאו היתר יפ"ת היה כאן איסור גזל ,ולכן כל א"א של גוי יש בה משום
איסור גזל לישראל ,אלא שאינו גזל ממש שיהיה עליו לאו אלא איסור עשה
יש בו] ,כמו אם היה איסור ערוה שכאן הוי עשה ,כך נאמר גבי גזל אשת
איש[.
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ובזה מובן מה שדוקא אשתו גמורה ,שמה שבעילה קונה בב"נ היינו לענין
איסור אשת איש וזה אין לגבי ישראל וכמש"נ ,אבל עשה של גזל הנלמד
מפרשת יפ"ת לזה צריך שתהיה דוקא אשתו גמורה ,וזה סברת מ"ד משום
נשג"ז דאישות אין להם ,היינו דסתם גויה אינה מיוחדת לבעלה.
תד"ה צער מדאמרינן ופלוני אצל פלוני משמע שכולם היו בדור אחד
וכולם בימי רבי ,יש להבין תינח רבי יוחנן וכל אלו שלפניו היו בזמן רבי,
ואולי גם רבי אסי ,אבל רבי זירא שהיה תלמידו של רב יהודה ועלה לא"י
בחייו איך ראה את רבי הא אמרינן בקדושין כשמת רבי נולד רב יהודה ,ואין
לומר שהיה זה רבי זירא קדמון כמ"ש ביד מלאכי שהרי שאל את רבי אסי
שהיה קטן מרב הונא תלמידו של רב] ,ומ"ש שם שמצינו בזבחים דף כ"ה
'אמר רבי זירא אמר רבי' הוא ט"ס בגמרא שם וצ"ל אמר רבי יוחנן וכמו
שהגיה שיט"מ שם[.
דף ל"ז ע"א
אמר רבינא הלכך הא תינוקת גויה בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה
לביאה מטמאה נמי בזיבה ,יש להבין הרי לעיל אמרנו שנדות מעריסתן,
וכתבו תוס' בנדה דף ל"ב דהיינו דוקא בנות כותים אבל גויות רק מג"ש ,ועי'
תוס' הר"ר יהודה מבריינא שכתב 'וא"ת מה לו לטומאת זיבתה ,והלא עשאוה
כבר כנדה וטימאום אפילו מעריסתן ,ואיזה חילוק בין נדה לזבה ,וי"ל דס"ל
לרבינא כגניבה משמיה דרב דאמר משום ע"ז גזרו בהן' ,משמע שאמנם נחלקו
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בגזירה עצמה האם גזרו עליהם טומאה מעריסתן או מבת ג"ש.
ועי' מאירי בשבת ט"ז 'והוא שאמרו בנות הכותיים נדות מעריסתם ר"ל אפי'
סתמן ,ומ"מ אין הלכה כן ולא היתה גזירה זו אלא לזיבה ולזכר בן ט' ויום א'
ולנקבה בת שלש שלא היתה הגזרה אלא לסרך ביאה לנקבה ולזכר שלא יהא
תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור'.
אמנם מתוס' בשבת משמע שדוקא בבנות גוים מבנות ג"ש אבל בנות כותים
מעריסתן וכמו שהובא לעיל.

דף ל"ז ע"ב
תד"ה דיקרב כגון ראובן שנגע במת ובא שמעון ונגע בו בעודו נוגע במת
וטומאה בחיבורין ודאי הוה דאורייתא והא דאמר רבא לא תתלו ביה בוקי
סריקי ברב נחמן לאו משום דאית ליה טומאה בחיבורין לאו דאורייתא
אלא משום דקסבר דיוסף בן יועזר לא איירי בהכי ,אמנם הרמב"ן פירש
שבוקי סריקי הוא מה שאמר 'ואתו אינהו וגזור אפילו שלא בחיבורין טומאת
שבעה'' ,ולהכי קאמר להו רבא דבוקי סריקי נינהו שמעולם לא אמרו בנוגע
בטמא מת שלא בחיבורין אלא ראשון' ,ועי' מהר"ם ומהרש"א.
מה מים שלא נשתנו אף אוכל שלא נשתנה ,אלא מעתה חטין ועשאן
קליות ה"נ דאסורין ,וכי תימא ה"נ ,והתניא חיטין ועשאן קליות מותרין,
אלא כמים מה מים שלא נשתנו מברייתן ,אף אוכל שלא נשתנה מברייתו,
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משמע שקליות חשיבי נשתנו אבל לא נשתנו מברייתן ,והביאור בזה א"ל שלא
נשתנה מברייתו היינו שלא השתנה מצורתו ,והרי קליות נשארו בצורתן אע"פ
שנשתנו במה שנקלו באש ,ויש להבין הרי גם בשר ודגים נשארו בצורתן אחר
הבישול ואולי בהם ניכר יותר הבישול.
ורש"י כתב 'קליות יבשו בתנור' ,וא"ל שכונתו שרק יבשן אבל לא בשלן ולא
השתנתה מהותן בזה ,ואינו כמו בישול שמהות הדבר נשתנתה .והריטב"א כתב
שטעם קליות משום שלא נשתנו מצורתן אע"פ שא"י לחזור לקדמותו ,ויש
להבין שהרי גם ביצה ודג ובשר לא השתנו מצורתן ,ואולי מה שהביצה
הוקשתה והבשר התרכך והשתנה הצבע שלו חשיב שינוי ,אבל קליות שרק
התיבשו לא חשיב שינוי צורה .ויל"ע אם סובר כן גם למסקנא.
עוד א"ל עפ"י מ"ש או"ז שגם למסקנא נשאר טעמא דלא השתנה מברייתו,
וביאר משום שאז אין חשש שהכניס בו דבר טמא .וזה א"ל שייך רק בקליות
אבל בשר ודגים דרך לבשלם עם כל מיני תערובות שיתכן בהן איסור .ונמו"י
לקמן כתב שקליות נאכלות כמות שהן חיים .אמנם כתב ג"כ שלא השתנו.
ורמב"ם בפי"ז הי"ז כתב שקליות מותרין משום שאין אדם מזמן חבירו על
הקליות ]היינו אין עולין על שלחן מלכים ,ומשמע שמלכים לאו דוקא אלא
ענין חשיבות[.
תד"ה והשלקות ואור"ת נמי דצריך לערב עירובי תבשילין בפת ושלקות
וכו' ,אכן ר"י אומר דבעירובי תבשילין סגי בחד או בפת או בתבשיל וכו'
ובירושלמי דביצה פליג ר' יהושע בהדיא עליה דר' אליעזר והכי איתא
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התם את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ר' אליעזר אומר אופין
על האפוי ומבשלין על המבושל רבי יהושע אומר אופין ומבשלין על
המבושל ואמרינן בשל סופרים הלך אחר המיקל ורבי יהושע מיקל הוא,
לכאורה לא מצינו שם אלא שאופין על המבושל ולא שמבשלין על האפוי,
וממ"ש ר"י דבחד סגי משמע גם מבושל על האפוי ,ובשו"ע תקכ"ז כתב 'עירוב
זה עושין אותו בפת ותבשיל ,ואם לא עשאו אלא מתבשיל לבד ,מותר',
ובמשנ"ב שם כתב 'ואם עשה מפת לבד לתבשיל בודאי לא מהני ואם מהני
לפת לחוד יש דעות בין הפוסקים והאחרונים הסכימו דלא מהני אף לפת דעיקר
העירוב נתקן מתבשיל'.
ויש להבין לר"י שפת בכלל תבשיל למה היטו צריכים שני גזירות ,ויתרה מזה
יש להבין איך התירו הפת והשאירו איסור התבשיל והרי פת בכלל תבשיל
ואולי מודה ר"י שאינה בכלל תבשיל לכל דבר אלא לעירוב תבשילין ילפינן
מקרא דסגי בחד.

דף ל"ח ע"א
תד"ה אלא ולא הודה לו ר"ת דודאי כיון שהגוי מבשל לא חלקו כלל
חכמים בין רשות הישראל לרשות הגוי כי לעולם יש לחוש שמא לא
יזהר גם בביתו של ישראל כמו בביתו של גוי ,יש להבין תינח שיש לחוש
לטעמא דדברים טמאים אבל טעמא דחתנות לכאורה ל"ש כשמבשל בביתו,
ואולי ההיפך טעמא דחתנות שהוא משום קירוב הדעת פשיטא ששיייך גם
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בביתו אלא גם טעמא דדברים אסורים שייך ,ולשון תוס' הרא"ש 'ולא הודה לו
ר"ת ז"ל דלא פלוג חכמים בתקנתם אלא בסתם אסרו כל בשולי גויים' ,משמע
אע"פ של"ש הטעם.
ובשו"ת הרשב"א כתב 'יש מרבותינו ז"ל שעמעמו על בשולי העבדים
והשפחות שלנו להתיר .ונותנין טעם לדבריהם שאין איסור הבשול אלא מגזרת
חתנות .ואין גזרת חתנות וקרוב הדעת אלא במי שעושה מרצונו לאהבת
הישראל .ואלו עושין בין ירצו בין לא ירצו ואין קרוב הדעת בכיוצא בזה ולא
גזרת חתנות .ומכל מקום אין דבריהם מחוורין בעינינו ואין אנו סומכין על זה.
אלא שנוהגים אנו איסור בבשוליהם ואפילו בדיעבד' ,ובשו"ע סי' קי"ג כתב
'יש מי שמתיר בשפחות שלנו ,ויש מי שאוסר ,ואפילו בדיעבד )תשובת
הרשב"א ס' ס"ח( .הגה ,ובדיעבד יש לסמוך אדברי מתירים ,עי' ש"ך אם
כוונתו גם כשאינם קנויים לנו וכטעם המובא ברשב"א.
אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו
משום בישולי גוים ,בסורא מתנו הכי ,בפומבדיתא מתנו אמר רב שמואל
בר רב יצחק אמר רב כל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת
אין בו משום בישולי גוים ,יל"ע במה פליגי ומנ"ל חילוקים אלו.
וא"ל שמצינו בברייתא דקליות מותרות ,ומעיקרא דס"ד דמקרא ילפינן סבר
דה"ט משום דלא דמו למים כיון שלא נשתנו מברייתן ]היינו מצורתן[ ,אבל
למסקנא שהאיסור מדרבנן אמאי לא אסרו קליות ,וסבר ל"ק דטעמא משום
שנאכל חי ]שהרי אפי' חטין גמורות ראויות לכוס ,ועי' ר"ח גבי דייסא ,וחטי
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קליות יתכן שלכו"ע ראויות[ ול"ב ס"ל משום שאינו עולה על שלחן מלכים.
והרמב"ם בפי"ז הי"ז כתב דטעמא דקליות משום שאין אדם מזמן את חבירו
עליהם ,משמע דס"ל דלא חשיב נאכל כמות שהוא חי שהרי לרמב"ם הלכה
כשני הלשונות לקולא.
מאי בינייהו ,איכא בינייהו דגים קטנים וארדי ודייסא ,פרש"י 'דגים קטנים
וארדי ודייסי אין נאכלין חיין ואין עולין על שולחן מלכים ,ללישנא קמא יש
בהן משום בישולי גוים ללישנא בתרא שרו' ,מבואר שכל אלו אין נאכלין חיין,
וכן נוקטים תוס' והוכיחו ממה שלא נקט דבש וגבינה שעולין על שולחן מלכים
ונאכלים חיים ,שמה שנאכל חי שרי לכ"ע אפילו עולה על שלחן מלכים ,אמנם
בחדושי הרשב"א כתב בשם הר"ח והראב"ד שאמנם דגים קטנים וארדי אין
נאכלין חיין אבל דייסא העשויה מחיטין נאכלת כשהיא חיה אבל עולה על
שלחן מלכים ,והקשה הרשב"א למאי דגרסינן עולה על שלחן מלכים ללפת בו
את הפת שהרי דייסא אינה נאכלת עם הפת כדאמרינן 'בבלאי טפשאי דאכלי
נהמא בנהמא' ,ותירץ שדוקא במיני לפתן בעינן שיעלו ללפת את הפת ,אבל
דבר שהוא מאכל בפנ"ע לא בעינן ביה שיעלה ללפת את הפת.
תד"ה איכא ואור"ת דמדנקט הני ולא נקט דבש וגבינה שעולין על שולחן
מלכים ונאכלים חיים ,ש"מ דבעי למנקט דברים שנעשה בהם לשון
אחרון מוסף על הראשון ,ולהקל עליו דאפילו אינו נאכל חי כיון שאינו
עולה לית ביה משום בישולי גוים ,ולכן פסק ר"ת דהלכתא כהני תרי
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לישני ,ואי איכא חד מינייהו או נאכל חי או אינו עולה אין בו משום
בישולי גוים ,דבשל סופרים הלך אחר המיקל ,יש להבין למה הוצרך
להקדים שלשון שני בא להקל ולכן מותר בשניהם ,אפי' אם נאמר שחולק עליו
עדיין בשל סופרים הלך אחר המיקל ומותר בשניהם ,ועי' חלופי גרסאות
שכתב שאל"כ הו"ל להחמיר כיון שלכל לשון יש קולא וחומרא ,כמ"ש תוס'
בביצה י"ד וציין לגר"א או"ח תקל"ח סק"ג ור"ן פסחים ק"ח.
נאכל כמו שהוא חי .ולכאורה תפוח ועשאו ריבה היה מקום לומר שאי"ז
נחשב נאכל כמות שהוא חי שהרי פנים חדשות באו לכאן ,ורק מים ושמן ודבש
שלא השתנו כלל בבישול דינם כך.
אמנם עי' בשו"ע קי"ג ב' שכתב רמ"א שפרי מבושל הוי נאכל כמות שהוא חי,
ועי' ביאור הגר"א שהראיה לזה ממישחא שליקא דאמרינן לקמן שאין בו
משום בישולי גוים משום שנאכל כמות שהוא חי ,אע"פ שהיה מתחילתו זיתים,
ולכאורה אין כונת הגמ' שהשמן היה נאכל חי כשהיה זית אלא שהיה נאכל
כשהיה השמן עצמו חי ולכן אע"פ שבשלו מותר.
וא"ל שהגר"א מפרש את הגמ' שאין הכונה במישחא שליקא שלקח שמן
ובישלו ,אלא שהוציא את השמן מהזית ע"י בישול] ,ולא ע"י מה שקורין
כבישה קרה[ ,שבזה ההיתר משום שהיה נאכל חי כשהיה זית ,ואע"פ שזה זית
וזה שמן וזית שאינו כבוש אינו ראוי כ"כ לאכילה מ"מ ראוי לאוכלו חי ע"י
הדחק ,והרי אפילו חטין יש דעות בראשונים שראוי לאוכלו חי כיון שראוי
לכסוס אותו.
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עוד יתכן שכיון שאפשר להוציא את השמן בכבישה קרה אע"פ שכעת הוציאו
ע"י בישול נחשב נאכל כמות שהוא חי לא מצד הזית אלא מצד השמן ,שהרי
לא הבישול מוציאו והראיה שגם בלא בישול אפשר להוציא את השמן ,אמנם
יתכן שאע"פ שיכול להוציאו בלא בישול סו"ס כעת עשה בבישול ,וכמו דג
שאפשר להכשירו לאכילה במליחה ואעפ"כ כשהכשירו בבישול אסור] ,אמנם
יש לחלק ששם זה שני מיני אכילה וכאן סו"ס זה שמן וזה שמן[ ,ולכאורה
להבנת הגר"א שמן סויה שהוציאו ע"י בישול יאסר שהרי אין הסויה ראויה
לאכילה בלא בישול.
בבן איש חי הביא שאלה אמאי אין בסוכר משום בישולי גויים] ,לכאורה
השאלה רק אם גם הנאכל לקינוח סעודה בלא פת אסור[ ,והנידון שלו הוא
בסוכר הנעשה מסלק ,ומסתבר שסוכר הנעשה מקנים נחשב ראוי לאוכלו חי,
שהרי קני סוכר ראויים לאכילה ,גם אפשר להוציא מהם מיץ בלא בישול ,ואם
אפשר להוציא סוכר גם מסלק בלא לבשלו יתכן שיהא תלוי בשאלה הנ"ל,
אמנם יש לדון אם יצא באותה צורה כמו בבישול] ,וכמו במלח שמסתבר שאין
חילוק בין מיבשו באויר למבשלו[.
תד"ה דגים פי' אם בישלן גוי אחרי שמלחן ישראל שרו ,כיון שקודם
בישולם היו נאכלים מחמת מלחם ,אמר רב יוסף ואם צלאן סומך עליהם
משום עירובי תבשילין ,ולא גרס גוי עד ואי עבדינהו גוי כסא דהרסנא,
נידון תוס' הוא לאפוקי שלא נפרש שמ"ש 'דגים קטנים מלוחים אין בהם משום
בישולי גוים' ,הכונה שאינם נאסרים במליחת הגוי לאפוקי דגים גדולים שאמר
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רי"ו לקמן שנאסרים במליחת הגוי ]לפירוש רש"י שם[ אלא הכוונה אם
בשלם הגוי אח"כ ,ולפי פירוש תוס' א"א לגרוס ואם צלאן גוי סומך עליהם
משום עירובי תבשילין ,שהרי עד עכשיו גם מיירי בצלאן הגוי אחר
שנמלחו ,אלא בא לומר שני דינים האחד שאם בשלן הגוי אחר שנמלחו אין
בהם משום בשולי גוים ,והשני שאם צלאן אחר שנמלחו מועילים לעירוב
תבשילין ,ויש להבין למה הוצרך לומר 'ואם צלאן' כיון שמיירי בבשלן הגוי
הול"ל וסומך עליהם משום ערובי תבשילין ,ואולי כדי שלא נטעה ונאמר
שסומך עליהם גם בלא בישול .וכנראה מהאירי שקמ"ל בצלאן גוי דמהנו
לעירוב תבשילין אע"פ שלענין בשו"ג לא חשבינן להו כתבשיל ]ומשמע
שההיתר משום שאינו נחשב בישול ולא משום שנחשב כראוי לאוכלו חי[.
ובעיקר מ"ש סומך עליהם משום עירובי תבשילין יש להבין מאי קמ"ל פשיטא
ואולי בא לומר שדוקא אם צלאך סומך עליהם אבל בלא צליה אע"פ שראויין
לאכילה שלכן אין בהם משום בשו"ג מ"מ אינו יכול לסמוך עלים בלא צליה,
או יתכן שבא לומר שצליה מועילה ולא נאמר שכיון שכבר היה ראוי לפני
צליה אי"ז נחשב תבשיל ואינו יכול לסמוך עליו.
ונמו"י כתב 'ואם צלאן .להני דגים .סומך עליהם ישראל .אף על גב דלא חשיב
בשול לענין איסורא ,חשיב בישול לענין עירוב ,דקיימא לן דאין מערבין אלא
במבושל ,והואיל ותרווייהו הוו דרבנן ,בישולי גוים ועירובי תבשילין ,זיל הכא
לקולא וזיל הכא לקולא' ,משמע שהחידוש שצליה מועילה [,וכעי"ז כתב
הריטב"א 'דאע"ג דלענין בשולי גוים לא אחשבוה לבשול משום דלית ביה
משום חתנות ,לענין עירוב ושאר דברים בשול הוא'.

עבודה זרה

והשתא ניחא דלא תקשי לקמן דר' יוחנן דאסר דג מליח וביצה צלויה,
דהתם מיירי במלחו גוי והכא מיירי במלחו ישראל ,ודגים קטנים מלוחים
נאכלין כמו שהם חיים ,כלומר אם מ"ש 'דגים קטנים מלוחים אין בהם משום
בישולי גוים' ,הכונה שמליחת הגוי אינה אוסרת יקשה ממ"ש רי"ו שדג מליח
אסור ופרש"י שמליחת הגוי אוסרת ,אבל לפי מ"ש שמיירי שהגוי בישל אחר
המליחה ניחא דלרי"ו מיירי כשהישראל מלח והגוי בשל אח"כ אבל אה"נ אם
הגוי גם מלח יאסר לרי"ו אפילו אם לא בישל אחר המליחה.
וכל זה לרי"ו שמליחת גוי אוסרת אבל להלכה שמליחת גוי אינה אוסרת,
מסתבר שאפילו מלח הגוי דגים קטנים ואח"כ בישלם הגוי מותר.
בענין בישולי גוים
ארי"ו כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בש"ג ,לכאורה משום
שהתבשל כבר ע"י ישראל ואין בישול הגוי הנוסף נחשב לבישול ,אמנם
הרא"ש בסי' כ"ח כתב להוכיח שרי"ו סובר שדבר שנאכל כמות שהוא חי אין
בו משום בש"ג ,ממה שאמר 'כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום
בישו"ג ,וכל שכן נאכל כמות שהוא חי' ,ויש להבין מה ענין נאכל כמות שהוא
חי אצל מבושל כמאב"ד ,ולכאורה משמע שהרא"ש נוקט שההיתר של מה
שהתבשל כמאכל בן דרוסאי אינו משום שנחשב כבר כמבושל ,אלא משום
שהיה ראוי לאכילה לפני שבישלו הגוי ,והוי כנאכל בעודו חי ,וכמו דגים
שמלחם ישראל שמותרים אם בישלם הגוי ,אע"פ שאין מליחה כבישול ,אבל
סו"ס היו נאכלים גם בלא בישול הגוי.
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ולפי"ז אין ראיה מדברי רי"ו למקום שבשלו הגוי כמאכל בן דרוסאי שיאסר,
שהרי אין ההיתר בבשלו הישראל כמאב"ד משום שנחשב כמבושל אלא משום
שנחשב כנאכל בלא בישול הגוי ,אמנם הר"ח כתב 'סוגיין דשמעתא גוי שלקח
בשר מישראל ונתנו ע"ג האור אם נתבשל כמאכל בן דרוסאי אסור אף על פי
שגמרו ביד ישראל' ,משמע שמוכיח מהא דאם בשלו ישראל כמאכל בן
דרוסאי שוב אינו נאסר משום דחשיב כמבושל וא"כ ה"ה אם בשלו גוי
כמאב"ד שייאסר ,משמע שנוקט שטעם ההיתר משום שנחשב כבר כמבושל.
והרא"ש בסי' ל"ב הביא את שיטת הר"ח וכתב 'ראיתי מי שאסר תבשיל
שבשלו גוי כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל .וראייתו מדשרינן היכא שבשלו
ישראל כמאכל בן דרוסאי וגמרו גוי ואין בו משום בישולי גוי .אלמא חשיב
כמבושל ואין בישול אחר בישול .ול"נ דלהקל עשאוהו כמבושל ולא להחמיר'.
וקה"י בסי' י"ד הקשה שהרא"ש לשיטתו לא היה צריך להגיע לזה והול"ל
בפשיטות שכמאב"ד לא נחשב בישול לא להקל ולא להחמיר ,וההיתר בבשלו
ישראל כמאב"ד הוא משום שהיה ראוי לאכילה בלא בישול הגוי והוי כראוי
לאכלו חי ,ובדעת הר"ח כתב שלא ס"ל כרא"ש שהטעם משום שנחשב כנאכל
חי כיון שאינו נאכל אלא ע"י הדחק ]אלא משום שנחשב כמבושל וס"ל
דנחשב כמבושל להקל ולהחמיר[.
אמנם יתכן שגם לרא"ש ההיתר של בשלו ישראל כמאב"ד אינו משום שראוי
לאכילה אלא משום שנחשב כמבושל ,ומה שמוכיח מזה שדבר שראוי לאוכלו
חי אין בו משום בשו"ג ,יש לבאר שהנדון אם יש משום בשו"ג במה שראוי
לאוכלו חי הוא האם הבשול הוא האוסר או הכשרתו לאכילה ע"י האש היא
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האוסרת ,וממילא תליא הא בהא ,שאם הבשול הוא האוסר א"כ גם מה שראוי
לאוכלו חי ייאסר ע"י בישול הגוי שהרי סו"ס התבשל ע"י הגוי ,וכן מה
שהתבשל ע"י ישראל כמאב"ד ונגמר בידי הגוי היה נאסר אע"פ שהיה ראוי
קודם ,שהרי סו"ס התבשל גם ע"י הגוי ,אבל אם הכשרתו לאכילה ע"י הגוי
היא האוסרת הרי מה שראוי לאוכלו חי לא הוכשר ע"י הגוי שהרי היה מוכשר
ועומד ,וכן מה שכבר התבשל כמאב"ד ע"י ישראל כיון שהיה ראוי לאכילה
שוב לא נחשב כהוכשר לאכילה ע"י הגוי.
ולכן שפיר הוכיח הרא"ש שאם מה שהתבשל כמאב"ד שאינו ראוי לגמרי מ"מ
לא נחשב שהוכשר ע"י בישול הגוי ,כ"ש למה שהיה ראוי לאוכלו חי ואינו
צריך כלל בישול ,ולכן אע"פ שגמר בישול חשיב בישול אינו אוסר.
וממילא היה מקום לומר שלעולם בישול כמאב"ד חשיב בישול אבל לא מטעם
זה הותר כשנגמר ע"י הגוי ,שהרי גם הגוי בשלו ,אלא משום שהיה כבר ראוי
לאכילה ,וא"כ כמו שהותר ע"י מה שבשלו הישראל כמאב"ד כיון שכבר
הוכשר לאכילה כך היה מקום לומר שיאסר ע"י הגוי כשבשלו כמאב"ד כיון
שהוכשר לאכילה על ידו ,וע"ז אומר הרא"ש שלהקל אמרו ולא להחמיר,
והביאור בזה שלעולם בשולי גוים לא נאסרו אלא בבישול גמור ,ובלבד
שבישל דבר שלא היה ראוי לאכילה קודם ,ומה שהיה מבושל כמאב"ד חשיב
ראוי לאכילה.
וראיית הרא"ש שלהחמיר לא אמרו היא מהא דאמרינן גבי קרובי בישולא
דישראל מהני ובגוי לאו מילתא היא ,וה"ה כאן להקל נחשב כמבושל ולא
להחמיר.
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ולכאורה כונת הגמ' שאין בש"ג אוסרים אא"כ עשאו הגוי לבדו אבל כל שיש
שותפות ישראל מותר ולכן בין שתחילתו ביד ישראל או סופו מותר] ,ולכא'
ה"ה אמצעיתו[ ,וה"ה אם יניחו הגוי והישראל ביחד את הקדירה ע"ג האש
ג"כ יועיל שהרי יד ישראל באמצע.
וא"כ לא מובן מה ראיית הרא"ש משם ,אה"נ שותפות ישראל בבישול מועילה
אבל דילמא כשהגיע למאכל בן דרוסאי כבר נגמר הבישול ושוב לא יועיל מה
שיסייע הישראל שהרי הוא כבר מבושל ,ומנ"ל שרק לקולא הוי מבושל ולא
לחומרא.
ונראה שבזה נחלקו הרא"ש והר"ח מהו ההיתר של תחילתו או גמרו ביד
ישראל ,שלר"ח א"ל שההיתר הוא משום שלא נעשה ע"י הגוי לבד אלא יש
שותפות ישראל באמצע ,ואה"נ שה"ה גם אם יהיה באמצע יתכן שיועיל ,ואם
יניחו ישראל ונכרי הקדרה יחד ג"כ יועיל ,וכ"מ לשון הרמב"ן 'כיון דיד
ישראל בקדירה' .וכ"ז עד מאכל בן דרוסאי אבל כיון שהגיע למאכל בן דרוסאי
כבר נגמר בישולו ונאסר ושוב לא יועיל שום תיקון.
אמנם הרא"ש שהוכיח משם אפשר שיסבור שלא זה טעם ההיתר ,אלא שאם
הניחו ישראל אע"פ שהגוי קירב את בישולו כיון שבלעדיו היה נעשה הכל
חשבינן כאילו עשה ישראל את הכל ומותר ,ומאידך גיסא כאשר הגוי הניחו
ובא ישראל וקרב בשולו כיון שכעת נגמר בשעה זו ע"י הישראל הרי הישראל
עשאו ומותר ,הרי דאזלינן הכא והכא לקולא.
וה"ה ס"ל לרא"ש שממה שנחשב מאכל בן דרוסאי כמבושל וראוי לאכילה
לקולא אין ראיה שנחשב כך גם לחומרא ,ולפי"ז אם יניחנו הגוי באופן שיכול
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להגמר בשעתים ויבוא ישראל ויקרב בישולו לשעה ,ושוב יחזור גוי ויקרבנו
לחצי שעה ,יאסר אע"פ שיד ישראל באמצע ,כיון שאין תחילתו ולא סופו ביד
ישראל ,וכן אם יניחו ישראל וגוי הקדירה יחד ג"כ יאסר כיון שיד גוי באמצע,
ויל"ע .ומה שסיים הרא"ש ואין לחלק ,הכל הוא לשיטתו ,אבל לר"ח הכל
מיירי עד בן דרוסאי.
***
דף ל"ח ע"ב
בין שהניח גוי והפך ישראל בין שהניח ישראל והפך גוי מותר ,ואינו
אסור עד שתהא תחלתו וגמרו ביד גוי ,לעיל אמרינן שאם התבשל כמאכל
בן דרוסאי ע"י ישראל שוב אין בו משום בשו"ג.
ונחלקו הראשונים בהתבשל כמאכל בן דרוסאי ע"י הגוי ,דעת הר"ח שאסור
דומיא דהתבשל ע"י ישראל כמאב"ד ששוב אינו נאסר בבישול הגוי,
והרשב"א נוקט כר"ח וכתב שלפי"ז מ"ש שאם תחילתו או גמרו ביד ישראל
מותר הכונה לתחילתו וגמרו של בישול בן דרוסאי ,שלענין בשו"ג נחשב
כמבושל ,אבל מה שגמרו הישראל אחר שנתבשל ביד הגוי כמאב"ד אינו
מועיל כלום.
והרא"ש בסי' ל"ב כתב 'ראיתי מי שאסר תבשיל שבשלו גוי כמאכל בן
דרוסאי וגמרו ישראל ,וראייתו מדשרינן היכא שבשלו ישראל כמאכל בן
דרוסאי וגמרו גוי ואין בו משום בישולי גוי ,אלמא חשיב כמבושל ואין בישול
אחר בישול ,ול"נ דלהקל עשאוהו כמבושל ולא להחמיר',
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ובמה דס"ל לרא"ש שבעשאו גוי כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל מותר ,יש
להסתפק אם משום שלהחמיר לא נחשב כמבושל ומעולם לא נאסר ,או
שלעולם נאסר שנחשב כמבושל אלא שאם גמרו ישראל חוזר וניתר ,שיש שם
בישול עליו לענין להקל אע"פ שלהחמיר אין שם בישול אחרי שנעשה כמאכל
בן דרוסאי.
ולכאורה לשונו 'להקל עשאוהו כמבושל ולא להחמיר' משמע שכלל אינו
נחשב בישול כה"ג ,אבל ממ"ש בתח"ד 'וגמרו ישראל' משמע שרק בכה"ג
שרי ,וכ"כ בחדושי הרא"ה שאם בשלו הגוי כמאב"ד 'כיון שנגמר בישולו ביד
ישראל מותר'.
והנה הרשב"א בתוה"ב הוכיח כדעת הר"ח מהא דנכרי דחריך רישא שרי כיון
דלעבורי שער מכוון ,משמע שאם היה בכונה לבשל היה נאסר אע"פ שמסתבר
שבחריכה גרידא לא הגיע ליותר ממאכל בן דרוסאי ,משמע דס"ל שאם ננקוט
דלא כר"ח ובשול כמאב"ד ע"י הגוי אינו אוסר ,היה מותר אף בלא שישלימנו
הישראל.
והרא"ה בבד"ה כתב שזה ודאי שאם עשאו הגוי כמאכל בן דרוסאי שהוא
אסור ,אבל אם הישראל גמר צלייתו חוזר וניתר 'וזהו איסור החוזר להכשרו'.
ויש להבין כיון שנאסר איך חוזר וניתר.
ונראה שסברת הרא"ה היא שאין בישולי גויים איסור בחפצא על המאכל אלא
האכילה היא האסורה באופן שיכולה להביא לידי קירוב הדעת ,וזה דוקא
כאשר הדבר שלפנינו נעשה ע"י הגוי ,אבל אם הושלם ע"י הישראל מותר
שהרי כעת אוכל מה שישראל השלים ,ולא תאמר איך ניתר המאכל שנאסר,
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שהרי מעולם לא נאסר וכמש"נ.
אבל הרשב"א ס"ל שהמאכל הוא שנאסר ונעשה חתיכה דאיסורא ול"ש
שיחזור ויותר ,וכל מה שאפשר לדון הוא שמא מעולם לא נאסר וע"ז מייתי
שפיר ראיה מגוי דחריך רישא.
ונראה שהרשב"א והרא"ה לשיטתייהו אזלי ,שהרשב"א ס"ל דבש"ג אוסרים
גם את הכלים כדרך כל האיסורין ,והרא"ה כתב בבד"ה ]ב"ג ש"ז דף צ"ד[.
'אבל הכלים מותרין להשתמש בהן אחר הדחה דלגבי גיעולי הכלים לא מסתבר
למימר דגזרו ואסרו בהו משום בשולי נכרים דלית בהו משום חתנות ולאו
משום איקרובי דעתא' ]כמדומה באחד מהראשונים שאין הפליטה עולה על
ש"מ[ ,ולכאורה אינו מובן כיון שהתבשיל נאסר איך מותרת פליטתו ,ולפי
מש"נ ניחא שמעולם לא נאסר התבשיל אלא אכילה שמביאה לקרוב הדעת
נאסרה ,ובפליטה א"ז שייך והוי כמו שמצינו בפת שאותה הפת עצמה בעיר
אסורה ובשדה מותרת וכמו שהרא"ה עצמו דימה לשם ]בדף צ"ה[.
וכ"ז בדעת הרא"ה אבל בדעת הרא"ש יש להסתפק אם גם הוא מודה
שכשהגיע למאכל בן דרוסאי נאסר אלא שסובר שחוזר וניתר ]והרי לענין
הכלים ס"ל כרא"ה ,עיין תוס' הרא"ש[ ,ולכאורה אם ס"ל שנאסר אלא שחזר
והותר א"כ נמצא דכמאב"ד הוי בישול גם להחמיר ,ואיך כתב שרק להקל הוי
כמבושל ולא להחמיר.
אמנם א"ל שלעולם ס"ל כרא"ה ומאכל בן דרוסאי הוי כמבושל בין להקל ובין
להחמיר ,והנדון אם הבישול שהושלם אחר שנעשה כמאב"ד ג"כ נחשב
כבישול או לא ,ולגבי גוי שהשלים אמרינן שאינו בישול והשאלה בהשלמת
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ישראל ,וע"ז כתב הרא"ש שיש ע"ז שם בישול להקל ,אמנם לא משמע כ"כ
מלשונו כן וגם אינו מסתבר כ"כ לומר כן.
וא"כ נאמר שלרא"ש להחמיר ל"ח כלל כמבושל ומותר לאוכלו כך ,ועיין
תפאל"מ שהטעם מצד שאינו עולה עש"מ אבל כמדומה שלא למדו כן
הראשונים ,ויש להסתפק אם בגלל שסוברים שעולה על ש"מ אע"פ שלא
הושלם בישולו או שלא דנים בפועל על כל תבשיל ותבשיל אלא כל שהדבר
הזה עולה אסור אפילו אם בצורת הבישול הזו אינו עולה ,אמנם ממ"ש
הרמב"ם לענין אפונים מוכח שתלוי בצורת הבישול ,ועדיין א"ל שאמנם
מתחשבים בצורת הבישול אבל לא אם הדבר הזה עצמו ראוי לש"מ.
וא"כ כשבשלו הגוי כמאב"ד לר"ח ורשב"א נאסר ושוב לא יותר ,לרא"ש
מעולם לא נאסר ולרא"ה נאסר ויותר.
ובמקום שבשלו גוי בישול גמור אלא שעדיין מצטמק ויפה לו כתב רא"ה
שיותר ע"י השלמת הישראל ,ולדעת הרא"ש יתכן שכה"ג יאסר ,שרק בישול
כמאכל בן דרוסאי ל"ח בישול להקל אבל לא בישול גמור ,אמנם יתכן שלהקל
דנים על מה שבא לידו של הישראל כצורתו ושוב לא נאסר ,אבל ה"ה דנים
להקל שאם צורתו האחרונה נעשתה ע"י ישראל מותר ,אמנם אע"פ שכך ודאי
סובר הרא"ה מסתבר שהרא"ש לא ס"ל כך וכדלעיל.
אמנם א"כ יש לעיין מהו השיעור שיחשב מבושל אף להחמיר ,ואפשר הוא
כשראוי לאכילה לרוב בני אדם ,אע"פ שעדיין מצטמק ויפה לו.
דג מליח חזקיה שרי ור' יוחנן אסר ,פרש"י דג מליח שמלחו הגוי ובמליחתו
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הוא נאכל בלא בישול ,חזקיה שרי דלאו הוא בישול ,ורי"ו אסר דזהו בישולו,
מבואר שנחלקו אם כשנאסרו בשולי גוים נאסרה גם מליחת גוים ,והנה לעיל
אמרינן 'דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי גוים' ,וכתבו תוס' דהיינו
אם בישלן גוי אחר שמלחן ישראל אבל הא דאסר רי"ו דג מליח היינו כגון
שמלחו גוי ,משמע שמפרשים כרש"י שרי"ו אוסר מליחת גוי ולכן הוקשה
להם איך התירו דגים קטנים מלוחין ופירשו שאין הכוונה שהתירו מליחת גוי
שהרי לרי"ו מליחתו אוסרת אלא בישול גוי אחר מליחת ישראל] ,ולהלכה
דקי"ל כחזקיה שמליחת גוי אינה אוסרת ה"ה אם מלח גוי דגים קטנים ואח"כ
בשלם מותרים.
ובחדושי הרמב"ן פירש דפלוגתא דהכא בדג גדול מלוח שצלאו הגוי ,ר' יוחנן
אסר דעולה הוא על שלחן מלכים ואינו נאכל נמי כמות שהוא מליח ,וחזקיה
שרי דנאכל הוא ע"י הדחק ע"י מליחתו.
וכתב הרשב"א שאפילו מלחו הגוי וצלאו מותר לחזקיה כיון שמליחת הגוי
אינה אוסרת שלא גזרו אלא בבישול ובישול הגוי אינו אוסר כיון שכבר
הוכשר לאכילה ע"י המליחה ,וכ"כ תורי"ד דהכא מיירי בדג מליח גדול
שבשלו הגוי ול"ד לדגים קטנים דלעיל שאין בישול הגוי אוסרן ,משום דהתם
רוב העולם אוכלין אותם בלא בישול 'אבל דג מליח שהוא גדול נאכל היא חי
מחמת מולחו אבל רוב העולם מבשלין אותו ומש"ה פליג ר"י ואסר משום
דאזל בתר רובא דעלמא וחזקי' סבר אף על פי שרוב העולם מבשלין אותו כיון
שיכול לאוכלו חי אין בו משום בישולי גוים'.
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וכבשין שדרכן לתת בתוכן יין ]אין איסורן איסור הנאה[ ,אמר חזקי' ל"ש
אלא שדרכן ,אבל בידוע אסור אפי' בהנאה ,ומ"ש ממורייס דשרו רבנן
בהנאה ]דרובא דעלמא שדו ביה חמרא והוי כידוע[ ,התם לעבורי זוהמא
הכא למתוקי טעמא ,יש להבין ממ"נ אם חיישינן שיש בו יין יאסר גם בהנאה,
ואם לא חיישינן אמאי אסור באכילה ,עוד יש להבין אמאי מהני טעמא
דלאעבורי זוהמא רק להתירו בהנאה ולא באכילה ,ואולי אין הכונה שמותר
ליהנות ממנו אלא שאין כאן הנאה כיון שבא לאעבורי זוהמא הוי כמבריח ארי,
אבל באכילה אסור שסו"ס אוכל תערובת של יי"נ.
ורבי יוחנן אמר אפילו בידוע נמי מותר] ,עי' תורי"ד שהכוונה מותר
בהנאה[ ,ומאי שנא ממורייס לר"מ דאסיר בהנאה ,התם ידיע ממשו הכא
לא ידיע ממשן ,יש להבין היכן מצינו חילוק בתערובת איסור בין ידיע ממשו
ללא ידיע ,ועוד שהרי גם במורייס אינו לבד אלא מעורב ,אמנם כיון שהוא
תערובת לח בלח נחשב כמו שהיין בעין משא"כ גבי כבשים כבשים שנבלע
היין בכבשים ואין כאן אלא בליעת איסור ,אלא שאם היו אוכלין את הרוטב
הוי ממש כמורייס שמעורב בו יין ,ולכן כתב רש"י 'שאין אוכלין הרוטב אלא
הירק ולא הכניסו הירק לתוכו אלא להתקיים' ,ואע"פ שמסתבר שהיין והחומץ
נותנים טעם בכבשים ולכן כבשו אותו בהם ,מ"מ אחר שנכבש שוב אי"צ את
הרוטב ומה שלא זרקו אותו אחר שנכבש הירק לא כי דרכם לאכלו אלא כדי
שיתקיים בו הירק] ,כמו שנהוג גם היום להשאיר הזיתים ומלפפונים חמוצים
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במים שלהם כדי שלא יכמשו[.
והרמב"ן הביא בשם הראב"ד להקשות כיון שבידוע שיש בו יין אסור,
מספיקא נמי יאסר ,כגבינות בית אוניקי שאסורות לר"מ אע"פ שאינו ודאי
שהעמידום בקיבת ע"ז ,וגם לרבנן לולי דהוי מיעוטא היה נאסר בהנאה כדתנן
במתני'.
ותי' בשם הראב"ד ששם ידוע שהעמידו את הגבינה בקיבה אלא שלא ידוע אם
בקיבת ע"ז או לא ומחמרינן מספיקא ,משא"כ כאן שספק אם כלל שמו יין ,הוי
ספק נגע דלא מחמרינן ,והביא ראיה משני רוקין אחד טמא ואחד טהור וא"י
באיזה נגע דטהור מספק ,אבל אם היה רוק אחד ]ספק טמא[ ונגע בו שורף
עליו.
ולכאורה איפכא מסתברא שבשני רוקין איקבע איסורא משא"כ ברוק אחד
שיתכן שאין כאן טומאה כלל .שו"ר ברש"ש שעמד בזה וכתב דהתם מיירי
באחד ספק טמא אבל אחד ודאי טמא ואחד טהור כ"ש ששורפין דהוי איקבע
איסורא.
ומה שכתב לחלק בין גבינות לכבשין יש להבין הרי כמו שיש גבינות
שהעמידום עם קיבה אסורה ויש שלא העמידום עם קיבה אסורה ,וה"ה
בכבשין יש שעירבו בהן יין ויש שלא עירבו ,ומאי נפ"מ במה שגם הקיבות
המותרות הועמדו ע"י קיבה כיון שאינה אסורה כמאן דליתי' דמי.
ומשמע שבכבשין שהספק אם נתן יין ,מספק אמרינן שלא נתן ,אבל בגבינה
שודאי נתן קיבה והשאלה אם נתן קיבה אסורה או מותרת חיישינן שנתן קיבה
אסורה] ,ועדיין יש להבין מ"ש שני רוקין שלא ידוע באיזה נגע משני קיבות
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שלא ידוע איזה נתן[.
והרמב"ן הקשה שגם בגבינה יש המעמידים בדברים אחרים ,ולכן פירש
שבגבינה הקיבה מעמידה וכמו דאיתא לאיסורא בעיני' ולכן א"א שלא לגזור
גם הנאה ,משא"כ בכבשין 'אף על גב דאיכא טעמא לית ביה ממשא ,הילכך
מספיקא לא גזרו עליו איסור הנאה' ,ומשמע שלכתחילה כשגזרו איסור הנאה
לא גזרו אלא על הידוע.
ובעיקר קושית הראב"ד מ"ש מגבינה ,עי' נמו"י שכתב 'וי"ל דשאני גבינה
דאיסורא דאורייתא הוא ,אבל סתם יינן דרבנן לא החמירו בספקו לאסור
בהנאה'.
וכבשין שדרכן לתת בתוכן יין ,אמר חזקיה לא שנו אלא שדרכן אבל
בידוע אסור אפילו בהנאה ,ומ"ש ממוריס דשרו רבנן בהנאה ,התם
לעבורי זוהמא הכא למתוקי טעמא ,משמע שזה טעמו של היתר מוריס
בהנאה לרבנן ,ולכאורה גם לרי"ו שלא מצינו שנחלק בזה ורק בטעמיה דר"מ
אמר חילוק בין ידוע ללא ידוע.
והקשה הרש"ש שלעיל גבי גבינה של נכרים בדף ל"ה אמרינן דטעמייהו
דרבנן גבי מורייס משום דליתיה לאיסורא בעיניה ולא משום דלעבורי זוהמא.
ויתכן לומר שבזה גופא פליגי חזקי' ורי"ו ,דחזקי' דס"ל דכבשין שידוע שיש
בהם יין אסורים בהנאה אע"פ שהיין אינו בעין גם לרבנן ,לא ס"ל כגמ' לעיל
דטעמא משום דליתיה לאיסורא בעין אלא טעמא משום דלעבורי זוהמא הוא,
וממילא לק"מ אמאי גבינה אסורה ,וקושית הגמ' לעיל היא אליבא דרי"ו דס"ל
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שכאשר לא ידוע ממשו מותר אפי' לר"מ אפי' כשנותן טעם ,א"כ אמאי גבינה
לעיל אסורה אפי' לרבנן ,והרי לא ידוע ממשו אפי' לר"מ שרי ומשני שבגבינה
כמאן דאיתיה לאיסורא בעיניה.
ואע"פ שר"מ אוסר מורייס בהנאה שמחשיבו לידוע ממשו ,א"ל שבזה פליגי
ר"מ ורבנן דבלא ידיע לכ"ע מותר ופליגי אי מוריס הוי כידיע איסוריה או לא,
ולעיל פריך שהרי אפי' מורייס מתירים רבנן שמחשיבין ללא ידיע כ"ש בגבינה
שבלוע לגמרי.
אבל חזקי' ודאי לא ס"ל שיש חילוק בין בלוע לאינו בלוע שא"כ לא היה אוסר
כבשים ,ואה"נ לחזקי' לק"מ לעיל וכל הקו' שם היא רק לרי"ו.
אמנם א"כ יהיה מוכח מזה שהלכה כרי"ו מדפריך סתמא דגמ' לעיל אליביה,
והרי כל הראשונים כתבו שהלכה כחזקיה ]ויל"ע ברמב"ם שלכאורה לא
משמע כן[.
עוד א"ל שהסברא של לעבורי זוהמא היינו לאפוקי נתינת טעם ,וזה גם בגבינה
שייך לומר שאין הקיבה נותנת טעם אלא באה לפעולת העמדה.
וא"כ כוונת הגמ' שכמו במורייס שכיון שאינו בעין ]וגם אינו נו"ט[ לכן מותר,
ה"ה בגבינה שגם היא אינה בעין ]וגם אינה נותנת טעם[ יהיה הדין שמותרת,
ומשני כיון שמעמידה הרי היא כבעין.
נמצא בידינו שלשה חילוקי דינים ,גבינה ,מורייס ושלקות .בגבינה לכ"ע כשיש
חשש אסור בהנאה ,במורייס מחלוקת ר"מ ורבנן ,ובשלקות מחלוקת רי"ו
וחזקיה.
ויש בכאו"א מעלה וחסרון ,מורייס ניכר ממשו אבל בא לעבורי זוהמא,
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ושלקות בא למתק אבל לא ניכר ,ופליגי ר"מ ורבנן במורייס כיון שלא בא
למתק אלא לעבורי זוהמא ,ופליגי חזקי' ורי"ו בשלקות שבאים לתת טעם אבל
לא ניכר ,חזקי' ס"ל שלכ"ע אסור כיון שבא לתת טעם ,ורי"ו ס"ל שלכ"ע
מותר כיון שלא ידיע ממשו.
עי' ריטב"א לעיל ל"ד 'ופלוגתא דרבי מאיר ורבנן תליא במה שאמרו לקמן
)ל"ח ב'( בגמרא גבי כבשין דחמרא דמורייס אית בה חדא לגריעותא דאיכא
טעמו וממשו של יין וחדא למעליותא דלא שדו ביה חמרא למתוקי טעמא אלא
לעבורי זוהמה ,ורבנן סברי דכיון דלא עביד אלא לעבורי זוהמה ואינו מעיקר
המאכל ולא משלים בו כלום דיינו לאוסרו באכילה ,ורבי מאיר סבר דכיון
דאית ביה טעמו וממשו הרי אוסר תערובתו כמוהו בהנאה'.
תד"ה אי וכן פוסקים רש"י ור"ת והר"י דסתם כליהם אינן בני יומן,
והיינו טעמא לפי שהוא ספק ספיקא ספק נשתמשו בו היום או אתמול
ואפי' נשתמשו בו היום שמא נשתמשו בו דבר שהוא פוגם בעין או דבר
שאין נותן טעם ,יש להבין שפתחו בהא דסתם כליהם אינן בני יומן וסיימו
בהא טעמא משום דהוי ס"ס ,ובמ"ש שהוא ס"ס כתב מהריב"ל בדעת הרמב"ם
שכיון שאינו ס"ס המתהפך ל"מ ,ועי' קה"י שדן מצד שם אונס חד הוא שהרי
השאלה היא אחת האם יש כאן טעם האוסר או לא.
ועי' ש"ך בכללי ס"ס י"ב שאם הספק הראשון מתיר יותר מהאחרון לא הוי
שם אחד וכתב הש"ך 'והשתא ניחא דלא תיקשי ממאי דקי"ל לקמן סי' קכ"ב
סעיף ו' ז' סתם כלים אינן בני יומן וכתבו שם התו' והפוסקים הטעם משום דהוי
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ס"ס ספק נשתמשו בו היום ואת"ל נשתמשו בו היום שמא נשתמשו בו בדבר
שהוא פוגם בעין או שאין נותן טעם עכ"ל דקשיא לכאורה דהא שם אחד הוא
דאפילו את"ל שלא נשתמשו בו היום לא שרי אלא משום דנותן טעם לפגם
כדלקמן ריש סימן קכ"ב ,אלא ודאי היינו טעמא דהספק הראשון דהיינו שמא
לא נשתמש בו היום אם כן אי הוה ידענו בודאי שלא נשתמש בו היום לעולם
הוא נותן טעם לפגם בכל תבשיל שבעולם אבל ספק האחרון הוא שמא נשתמש
בו בדבר שפוגם תבשיל זה או שאין נותן טעם בתבשיל זה ואם היה ידענו מה
נשתמש בו אפשר דאע"ג דהיה פוגם תבשיל זה היה משביח תבשיל אחר אם
כן הספק הראשון מתיר טפי מן האחרון ולא הוי שם אחד'.
דף ל"ט ע"א
תד"ה התם ]תוס' זה ושלפניו אינם בדפוס שונצינו ונוספו בדפוס ונציא[ התם
ידיע ממשו ,וא"ת תקשי ליה קנקנים דלא ידיע ממשן ואסר ר"מ ,וי"ל
דהתם כיון דנפלט היין מן הקנקנים בשל ישראל הוה כמו בעין וידיע
ממשן אבל יין לתוך הכבשים לא ידיע ממשן שמתבטל היין בכבשים,
לכאורה דלא כרש"י שההיתר משום שאינו אוכל את הרוטב ,אמנם יתכן
שצריך להגיע לשני הדברים ,אם מצד אכילת הכבשים שבליע בהם יין הרי
היין בטל בהם ,ואם מצד אכילת הרוטב שמעורב בו יין ,הרי אין אוכלין אותו.
ולמאי דפרישית לעיל דלא אסר רבי מאיר קנקנים ,ניחא ,משמע מלשונם
שהוא תירוץ חדש ,ויש להבין הרי כל מה שתירצו עד כאן הוא רק אם נאמר
שלא אסר ר"מ את הקנקנים והנידון הוא על היין ,לכן מסתבר שכוונתם שכל
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מה שתירצו ניחא רק לפי מה שפירשו לעיל שהקנקנים עצמם מותרים ,אבל
אם הם אסורים אע"פ שאין ניכר ממשן א"כ קשיא מ"ש ממורייס.
ותוס' לעיל הוכיחו מכאן שהקנקנים מותרין ,אמנם כתבו שיש לבאר גם אם
נאמר שאסורין ,שעדיין יש לחלק בינם למורייס כיון שאם ישים בהם יין יפלטו
הקנקנים לתוכו חשיב ידיע ממשו.
תנו רבנן אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והעפיאן
ה"ז מותר ,יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים כגון
אקונס ואפונס כספתיאס ואכספטיאס ואטונס ה"ז מותר .יש להבין למה
נקט יש לו ועתיד להשירן בשעה שעולה ,הרי סתמא דמילתא לא מיירי במי
שרוצה לאוכלן בתוך המים ,והול"ל 'היה לו במים אע"פ שהשירן כשיצא ה"ז
מותר'.
ויש לבאר שזה פשיטא שאם היה מותר בעודו במים אינו חוזר ונאסר ,והנדון
אם קשקשים שעתידים לנשור יש להם דין קשקשים מעיקרן.
אע"ג דאמר מר נטל"פ מותר ,אגב חורפיה דחילתיתא מחליא ליה,
לכאורה הנדון על מה שבלוע בסכין ,שהוא נטל"פ כשאינה בת יומה ,ואעפ"כ
אסור כיון דאגב חורפיה דחילתיתא מחליא ליה ,והו"ל נו"ט לשבח.
ועי' ריטב"א שהקשה איך יתכן שהבליעה שבסכין שכבר נפגמה והותרה
תחזור ותיאסר כשנפלטה בחילתית ,והרי כבר פקע איסורה והר"ז כמבשם את
הנבלה שנסרחה.
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ובשיטות הסוברים דלא כריטב"א אלא גם בליעה שנפגמה אוסרת אגב חורפיה
דחילתית ,א"ל עפ"י מ"ש הר"ן לק' ]דף ל"ב ע"ב[ שקדרה שאינה ב"י שאינה
אוסרת משום נטל"פ ,אין הכונה שנפגם טעמו לגמרי ,אלא שאינו אוסר
בתערובתו כיון שאין לו הנאה ממנו ,ולפי"ז ניחא מה שחילתית נאסר כי אז יש
לו הנאה ממה שנפלט לתוכו ,ול"ד לנבילה שנסרחה ששם פקע ממנה שם
אוכל מצ"ע.
והנה תוס' ]לעיל ל"ח :ד"ה אי[ כתבו שכלי גוים מותרים מצד ס"ס ,ספק
נשתמשו היום או אתמול ואפי' היום ספק נשתמשו בדבר שפוגם בעין ,ועי'
קה"י ט"ו סק"ד שהקשה דהוי כשם אונס חד הוא ,שהרי בין אם היה פגום
מעיקרו בין אם נפגם בלינת לילה הכל טעם אחד שהבליעה שבכלי פגומה.
אמנם לפי הר"ן ניחא שבאמת יש כאן שני טעמים נפרדים ,שאם היה דבר
שפגום מעיקרו הוי כאין כאן איסור כלל ,אבל אם דבר שנפגם בלינת לילה הרי
לר"נ לא פקע שם איסור ממנו אלא שתערובתו אינה אוסרת.
ועי' קה"י כ"ה סק"ח שהביא בשם החוו"ד שיש שני התירים בדבר פגום,
האחד דהוי שלא כדרך הנאתו וזה אסור בבב"ח ,והשני שהדבר בעצמותו אינו
ראוי לאכילה וזה גם בבב"ח ,וכתב החוו"ד שלכן גם נטל"פ מותר בבב"ח.
והקשה קה"י שהרי החוו"ד עצמו כתב שנטל"פ לא נהפך להיתר ורק תערובתו
לא אוסרת כיון שלא נהנה ממנה ,וא"כ הדק"ל איך בבב"ח נאסר.
ויתכן לדעת החוו"ד שיש שלשה חילוקי דינים ,שלא כדרך הנאתו היינו מצד
האדם שאינו אוכל כדרך אכילה וזה לא נאמר בבב"ח ,ויש פגום בעצמותו וזה
נאמר גם בבב"ח שהרי אין עליו שם אוכל ,ויש נטל"פ שאמנם הוי אוכל אבל
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הנאה אין ממנו ,אבל לא בגלל האדם אלא בגלל המאכל שאינו ראוי לגר ,אבל
לא שמצ"ע אינו ראוי אלא שבנתינת טעם אינו ראוי לגר ,וזה ג"כ טעם להתיר
אפי' בבב"ח] ,והיינו שאינו ראוי לגר כולל שני טעמים או מחמת שמעצמו אינו
ראוי או שפליטתו פוגמת יותר ממה שמשבחת ושניהם שייכים גם בבב"ח[.
ועי' גם בפמ"ג שער התערובת ח"ג פ"ו ,כמדומה כעי"ז.
והנה בחוו"ד שם כתב שהא שהוצרכנו לנבילה שאינה ראויה לגר ,היינו לומר
שפקע איסורה אפי' תחזור ותושבח ,אבל בעודה פגומה מותרת גם משום
שאינו דרך אכילה.
ולפי"ז בפליטת איסור אם האיסור היה דבר הפגום מעיקרו יש כאן היתר שלא
כדרך הנאתו ,ואפי' אם הוי רק נטל"פ מ"מ יש כאן היתר שאינה ראוי' לגר.
ועדיין יש להבין למה לא הוסיפו תוס' עוד ספק שמא בישלו היתר לגמרי ,וכמו
שבאמת הר"ן הוסיף הספק הזה ,ואולי ס"ל שגם מאכל היתר של גוים
שהתבשל על ידם אסור מדין בשולי גוים וצריך להגעיל את הכלי וכשיטת
הרשב"א ,אמנם א"כ יקשה איך הר"ן אומר את הספק הזה והרי הוא סובר
כרשב"א שהכלי נאסר אלא ע"כ כונתו להיתר שאין בו משום בשו"ג כגון מים
ושמן ודבש ,וא"כ הדק"ל למה תוס' לא מנו ספק זה.
תד"ה אמר הטעם משום דאיתי' לאיסורא בעיניה ,אבל חמפ"ג אינו אלא
תערובת ,ויש להבין מאי נפ"מ אם האיסור בעין או בתערובת.
ולכאורה א"ל שיסוד החילוק הוא בין דאו' לדרבנן ,דבעין הוי דאורייתא
ותערובת הוי דרבנן ,אמנם לפי"ז פשוט שאיסורים דרבנן אפי' הוו בעין סגי

עבודה זרה

בחותם אחד ,ולא משמע מהראשונים כך ,עי' תורי"ד שהקשה מיין מבושל
דהוי בעין וסגי בחותם אחד ,וכן הר"ן הקשה מפת דהוי בעין ותי' שגם איסור
דרבנן סגי בחותם אחד ,משמע שההיתר של תערובת אינו משום דהוי דרבנן
שא"כ ל"ה התחלה לקושיא ,וגם לא היה שני דינים של היתר.
אמנם בשו"ע סי' קי"ח משמע שכל החילוק הוא בין דאו' לדרבנן ומקורו הוא
מהרשב"א ,ועי' ש"ך שכל היכא דהחשש משום תערובת איסור הוי נמי
מדרבנן ,דמדאו' בטל ברוב ]עי' רע"א וב"מ בגליון השו"ע[ ,וביאור הגר"א
כתב שזה כונת הירו' לחלק בין בגופו לבין בתערובת ,שכל תערובת הוי דרבנן.
ועי' פ"ת.
ובדעת הראשונים דטעמא דתערובת אינו משום דהוי דרבנן ,יש להבין מאי
נפ"מ בין בעין לבין בתערובת .וא"ל שבעין יש ספק אחד שאם החליף ודאי
אסור ,משא"כ בתערובת הוי ס"ס אם החליף או לא החליף ,ואפי' החליף יתכן
שאין בזה תערובת איסור] ,אמנם מצינו גם חילוקים בין איסור בעין לאינו
בעין ,וכדאמרינן התם ידיע ממשו ,וכמדומה עוד כעי"ז[.
דף ל"ט ע"ב
תד"ה פת ונראה טעמא משום דלמה יקשה זה על פת יותר מן האחרים
מיהו אין בשביל כך להגיה הספרים ,ומה שנקט דוקא פת ,עי' רמב"ן משום
שאיסורו בגופו ולא משום תערובת ולכן הוצרך לבאר יותר מהאחרים למה
מותר בחותם אחד ,אמנם תוס' לעיל לא סוברים שזה טעם החילוק ,ועי' גינת
ורדים יו"ד כלל א' סי' כ"א.

אין מעמידין

פרק שני

דף מ' ע"א
כסימני ביצים כך סימני עוברי דגים ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת
ועגולגלת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה ב' ראשיה חדין וב'
ראשיה כדין טמאה ,ב"י בסי' פ"ג כתב ועכשיו פשט המנהג לקנות ביצי דגים
בסתם אפילו מן הגוי ובלבד שיהיו אדומים אבל השחורים אין אוכלים אותם
כלל ,ונראה לומר שהקדמונים חקרו בדבר ומצאו שלא הוצרכו חכמים
למומחה או שיאמר אני מלחתים אלא כדי להתיר כל מין עוברי דגים בין
אדומים בין שחורים ואין הספק אלא בשחורים דאיכא מינייהו טמא אבל
האדומים נתברר להם שאינו נמצא בשום מין טמא וכדי להסתלק מן הספק
חזרו ואסרו כל מין שחורים והתירו כל מין אדומים בכל ענין אפילו מיד גוי
ובלי שום בדיקה מאחר שאינו נמצא בטמא כלל ושמעתי שאף על פי שנמצא
דג טמא שביציו אדומין כשמולחין אותם חוזרים לשחרות דאי אפשר לטמא
שיהיה אדום אחר מליחה בשום פנים בעולם ,וכ"פ בשו"ע ,ופר"ח שם הרבה
לתמוה עליו היאך סמך על מנהג זה שאין לו שום מקור בראשונים.
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דף מ' ע"ב
תד"ה כל ומשמע מהכא דרשב"ג נמי לא חייש למיעוטא ופליג אדר"מ,
ותימה דא"כ קשיא דרשב"ג ארשב"ג וקשיא הלכתא אהלכתא ,דרשב"ג
דהכא לא חייש למעוטא וכו' ,ותנן נמי פ"ג דבכורות רשב"ג אומר
הלוקח בהמה מניקה מן הגוי פטורה מן הבכורה דלא מרחמא אלא אם כן
ילדה משמע אבל מטעם חולבת לא ,דחלב אינו פוטר דחיישינן למיעוט
חולבות אע"פ שאינן יולדות.
תוס' ר"י מבירינא תי' בשם ר"ת ששם יש חזקה בצירוף המיעוט ,והוא שהיתה
בחזקת מבכרת ,והקשה בשם ר"י דכנגד חזקת הבהמה יש חזקת הולד שבמעי
אמו היה חולין ותעמידהו על חזקתו שלא התקדש בקדושת בכורה ונאמר
שאמו כבר ילדה מקודם.
ולכאורה יש לדון בזה ,שהרי אמנם שבמעי אמו היה בחזקת חולין אבל על
הצד שאמו לא ביכרה אין נחשב שיוצא כעת מחזקתו ,שהרי היה בחזקת
שיתקדש ע"י לידתו ,ואע"פ שזה גופא ספק ,אבל כדי שיחשב כחזקה כנגד
חזקה צריך שלשני הצדדים יהיה השתנות.
ומצינו כעי"ז בתורי"ד כאן שאי"צ לבדוק בהמה בי"ח טריפות אע"פ שהיתה
בחזקת איסור אבמ"ה שהיה עליה לפני שנשחטה ,כיון שהאיסור הזה פקע
כבר.
אמנם אינו דומה לגמרי כי שם זה שני איסורים נפרדים וא"ל שאין מחזיקין
מאיסור לאיסור וכאן הכל הוא אחד שאינו קדוש ,ומה לי אם בגלל שעוד לא
נולד או בגלל שלא היה בכור ,שו"ר שדנים באחרונים שלא תועיל חזקת הולד
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משום דהויא חזקה העשויה להשתנות ,ולכאורה יש לדון שכאן אינה עשויה
להשתנות מאליה אלא ע"י מעשה של יציאה דרך רחם שאינו מוכרח שיהיה
דדילמא יהיה יוצא דופן או תהא לו חציצה בלידתו.
א"ר יצחק בר יוסף א"ר יוחנן במקומו של ר"מ היו עובדין אותה פעם
אחת בשנה ,ור"מ דחייש למיעוטא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום,
ורבנן דלא חיישי למיעוטא לא גזרו שאר מקומות אטו אותו מקום ,יש
להבין שפתח בחייש למיעוטא וסיים בגזירה.
וכתב הרמב"ן שצריך את שני הטעמים ,כיון שאמנם בכל המקומות הידועים
לנו ידוע לנו שאינן נעבדים כלל חוץ ממקומו של ר"מ ,ובהם מהראוי שיהיה
מותר לכ"ע ,אבל כיון שבכל המקומות שאינם ידועים לנו אם נעבדים אסורים
לר"מ מדינא כיון דחייש למיעוטא שמא גם הם כמו מקומו ,שוב גזרינן משום
כל המקומות האלו גם במקומות שידוע לנו שאין עובדים ,אבל לרבנן שגם בכל
המקומות שלא ידוע לנו אם עובדים מותרים מעיקר הדין דל"ח למיעוטא ,שוב
לא גזרינן בכל העולם אטו מקום אחד שידוע שעובדים בו.
וכתב הר"ן 'ולישנא דגזר שאר מקומות אטו אותו מקום אינו נוח לי בכך',
כלומר שהרי אינו גוזר שאר מקומות אטו אותו מקום ,אלא אוסר מספק את
המקומות שאינם ידועים ,וגוזר במקומות שידוע שאינן עובדים משום כל
המקומות הידועים ושאינן ידועים.
עוד הקשה הר"ן על מ"ש הרמב"ן שבמקומות שאינם ידועים אסור לר"מ
מעיקר הדין כיון דחייש למיעוטא ,שהרי לא מצינו שחושש ר"מ אלא למיעוט
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המצוי כגון סריס ואילונית' ,אבל שנחזיק איסור ממקום למקום מפני מקומו של
ר"מ אין לנו ,כיון שכל המקומות הנשמעין אצלנו אינן נוהגין כמותו' ,עוד כתב
הר"ן שגם אם גם מיעוט זה דומה למיעוט של סריס ואילונית מ"מ לא מצינו
שחושש ר"מ למיעוט אלא ברובא דליתיה קמן 'אבל ברובא דאיתיה קמן אפילו
ר"מ מודה ביה ,וטעמא דמילתא שכיון שהוא רוב וידוע לפנינו הרי הוא חשוב
לבטל את המיעוט ולעשותו כמי שאינו' ,וה"נ הרי רוב המקומות שאין נעבדין
בהן ידוע אצלנו ואיתיה קמן ולפיכך ראוי שיבטל המיעוט ולא ניחוש לסתם
מקומות ]משום מקומו של[ ר"מ'.
ולכן מפרש הר"ן דודאי לר"מ כל המקומות שבעולם מותרין מן הדין ואפילו
סתמן ,אלא דכיון דאיהו בעלמא חייש למיעוטא אלמא לא ס"ל דמיעוטא כמאן
דליתיה דמי ,ומש"ה גזר שאר מקומות כדי שלא יבאו להכשל במקומו ,ואף על
גב דמיעוטא הוא ראוי לחוש לקלקולו ,אבל רבנן דלא חיישי למיעוטא סבירא
להו דמיעוטא כמאן דליתיה דמי'.
תד"ה ר"מ ויש לומר דשאני התם דבאותו מקום נמי לא היו נשחטין לע"ז
כי אם המיעוט ,ואי הוה גזרינן שאר מקומות אטו אותו מקום הוי מיעוטא
דמיעוטא ,יש להבין אמאי הוי מיעוטא דמיעוטא ,והרי בשאר מקומות אפילו
מיעוטא דמיעוטא אין] ,אלא דהוי גזירה משום מקומו של ר"מ ששם הוי חד
מיעוטא[.
ויש לבאר שכשגזרו על שאר מקומות גדר הגזירה היה שלא לדון כל מקום
בפנ"ע אלא לתת דין אחד לכל המקומות ,ולכן אם היו גוזרים על הגבינות של
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כל המקומות היה זה נחשב כמיעוטא דמיעוטא שהרי רק במיעוט מקומות יש
מיעוט ששוחטים לע"ז.
ותוס' רבינו יהודה כתב 'וי"ל דהתם הוי כמו גזירה לגזירה ,דגזרינן של אותה
העיר שאין נשחטין לע"ז אטו דנשחטין ,ושל מקומות אחרים נגזור אטו אותו
]מקום[ .אבל הכא אינה כי אם גזירה אחת ,דגזרינן שאר צלמים דבשאר
מקומות אטו מקום שנעבדין כל הצלמים' ,ויש להבין אמאי הוי גזירה לגזירה
והרי מה דחייש למיעוטא במקום שנשחטין הוא מעיקר הדין ,וכמ"ש שם
בהמשך דבריו ,ולא הוי אלא חדא גזירה.
אבל כאן במקומו של ר"מ היו כולם עובדין כל הצלמים ,יש להבין א"כ
הנידון אם לגזור שאר מקומות משום אותו מקום ומה ענין זה לחיישינן
למיעוטא ,והרי במקומו כולם עובדים ובשאר מקומות אין אפילו מיעוט ]שאם
היה לא הוצרכנו לגזירה ,וכבר הובאו דברי הראשונים בזה[.
ויש לבאר כדלעיל שהגזירה היתה לא לדון כל מקום בפנ"ע אלא לתת לכולם
דין אחד ואע"פ שאז אין העובדים אלא מיעוט של כל העולם הרי ר"מ לחייש
למיעוטא.
אמר רב יהודה אמר שמואל באנדרטי של מלכים שנינו ,הר"ן מפרש שזה
תי' חדש ,ולא פליגי אי גזרינן משום מקומו של ר"מ ,אלא פליגי בכל אנדרטי
של מלכים שבכל מקום' ,ובודאי דלא למיפלחא עבדי לה אלא לנוי בעלמא,
אלא דר"מ חייש למיעוט אנשים שבאותו מקום דמקבלי לה באלוה ,והיינו
דקאמר מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה ,כלומר כיון דחיישינא למיעוטא יש
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לחוש שמא טעה בה איש אחד פעם אחת בשנה ,ורבנן דלא חיישי למיעוטא
שרו'.
]ולפי"ז מסתבר שהגירסא היא לא 'אמר רב יהודה' אלא 'רב יהודה אמר
שמואל באנדרטי של מלכים שנינו' ,וכמו שמובא בריטב"א ,וכ"ה באחד
מכתה"י ,ובאחר הלשון 'אמר רב יהודה אמר שמואל ובאנדרטי של מלכים
שנינו' שמשמע שבא להוסיף על דברי רב יצחק בשם רי"ו ,ולפנינו התערבו
שני נוסחאות ,ואמנם יש גם כזה כת"י אבל מסתבר שגם בו התערבו
הנוסחאות[.
ויש להבין אם בכל מקום יש ודאי מיעוט העובדים ,מ"ט דרבנן ,אפי' אי ל"ח
למיעוטא אבל הרי די באדם אחד שמתכוון לעובדה כדי שתיאסר ,ולא משמע
שפליגי במציאות אי איכא מיעוטא דפלחי.
וא"ל שודאי יש בעולם מיעוט אנשים שיעבדו אנדרטאות ,ומחלוקתם אי
חיישינן שלצלם זה שלפנינו נזדמן אדם מאותו מיעוט או לא ,וכן משמע מסיום
דברי הר"ן 'יש לחוש שמא טעה בה איש אחד פעם אחת בשנה' ,משמע שגם
לר"מ לא ברור שאמנם נעבד צלם זה אפילו ע"י אדם אחד ,אבל אם ידוע
בבירור שנעבדה ע"י אדם אחד אסורה לכ"ע] ,לכאורה יש לדון מצד אין אדם
אוסר דבר שאינו שלו שהרי האנדרטי שייכת לבני המדינה והם לא עשאוה
לע"ז[.
שו"ר בהגה' שבסוף הרי"ף שהבין שברור שיש מיעוט שעובדים והשאלה אי
חיישינן למיעוט זה ,ותמה דפשיטא דלכ"ע חיישינן ,ולפי מש"נ ניחא.
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תד"ה ובאנדרטי ורבי אלחנן מיישב פ"ה דודאי קאי ארבי מאיר ,ובשאר
צלמים לא אסר וההיא דלקמן דתבנית יד ותבנית רגל מיירי בשל כפרים,
והנהו ודאי אסורים אפילו לרבנן דודאי למיפלחינהו עבדי להו וכו' ,והא
דמשמע בפרק כלל גדול דאנדרטי אין סתמן נעבד ,לא איירי בשל מלכים
אלא בשל שולטנות ,והכא מיירי בשל מלכים ,ובהכי ניחא דנקט הכא
באנדרטי של מלכים ולא קאמר באנדרטי סתם ,ולכאורה לפי"ז מ"ש
'באנדרטי של מלכים' היינו לאפוקי אנדרטי של שלטונות ,אבל סתם צלמים
סתמן לע"ז ,וא"כ מה שאמר 'באנדרטי של מלכים' ,תרתי קאמר ,באנדרטי ולא
בצלמים שאסורים גם לרבנן ,ושל מלכים ולא של שלטונות שמותרים גם
לר"מ.
ומ"ש שתבנית יד ורגל שאסורים מיירי בשל כפרים ,יש להבין למה הוצרך
לזה ,לפי מאי דמוקמינן בעומדים על בסיסן ואינם שברים הרי מסתמא נעשו
לשם ע"ז ,דסתמא דמילתא אין עושים אנדרטי של יד או רגל ,ויתכן שבא
לבאר את סברת המקשן שסבר דמיירי בשברים ]או שמפרש עומדים על
בסיסן כרש"י שהניח את השבר על בסיס[.
וכן משמע בירושלמי דשל מלכים נעבדין יותר ,דקאמר התם אם דבר ברי
שהוא של מלכים ד"ה אסור ,אם דבר ברי שהוא של שולטנות ד"ה
מותר ,אלא אנן קיימין בסתם ,ר"מ סבר סתמן של מלכים וחכ"א סתמן
של שולטנות ,לפי הירושלמי יתכן שמה שאמרו חכמים 'אינו אסור אלא כל
שיש בידו מקל או צפור או כדור' ,אין כוונתם שלכן ודאי שהוא לע"ז ולא
לאנדרטי ,אלא שלכן מסתבר שהוא של מלך ולא של שלטון בעלמא,
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והנה בגמרא לקמן אמרינן מקל שרודה את עצמו תחת כל העולם כולו כמקל,
צפור שתופש את עצמו תחת כל העולם כולו כצפור ,כדור שתופש את עצמו
תחת כל העולם כולו ככדור וכו' ,וכן גבי סייף שהורג את עצמו תחת כל העולם
כולו ,עטרה כעטרה לכלב טבעת שחותם את עצמו תחת כל העולם כולו
למיתה ,הכל בלשון גנאי שהרי מדובר בע"ז ,אמנם לירושלמי שהכל מיירי
באנדרטי אלא שהיא של מלך שאותה יש שעובדים ,הרי כל דברים אלו
שייכים גם במלכים ואמנם בירושלמי אינו מובא בלשון גנאי אלא 'מקל שהיה
רודה בו את העולם ,ציפור ותמצא בקן ידי לחיל העמים ]שזה נאמר על מלך
אשור[ ,כדור שהעולם עשוי ככדור] ,ומלך זה מושל בכולו[ ,א"ר יונה
אלכסנדרוס מוקדון כד בעא מיסק לעיל והוה סלק וסלק סלק עד שראה את
העולם ככדור ואת הים כקערה בגין כן ציירין לה בכדורא בידה ,ויצורינה
קערה בידה ,אינו שליט בים ]גם מזה מוכח שהנידון על מלך בעלמא[ ,הוסיפו
עליהן הסייף והעטרה והטבעת ,הסייף שהורג בו והעטרה שמתעטר בה טבעת
שחותם בה'] ,כל זה ענייני מלכות ב"ו[
ויש להבין לפי"ז מ"ש ר"מ 'מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה' ,והרי גם רבנן
מודים ששל מלכים נעבדים פעם בשנה ולא נחלקו אלא אי סתם של מלכים או
של שלטונות שאז גם ר"מ מודה שאין נעבדין כלל.
ויש לבאר שר"מ אומר כל הצלמים אסורים מפני שסתמן הם של מלכים
וממילא נעבדים פ"א בשנה ,וחכ"א אינו אסור אלא מי שיש בו סימן שהוא של
מלך ואז אסור מטעמו של ר"מ שנעבד פ"א בשנה.
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אמר רב יהודה אמר שמואל באנדרטי של מלכים שנינו ,אמר רבה בר
בר חנה אמר ר' יוחנן ובעומדין על פתח מדינה שנינו וכו' ,לפי גירסא זו
גם לרבב"ח בשם רי"ו מיירי באנדרטי ,אלא שבא להוסיף עוד תנאי שתהא
אנדרטי זו על פתח המדינה ,והגר"א כתב שגירסת הרמב"ם רבה בר בר חנה
אמר ר' יוחנן בעומדין על פתח מדינה שנינו ,והוא דלא כשמואל ,וכן
משמע שגירסת רש"י שכתב בעומדין על פתח המדינה שנינו בהנהו קאסר רבי
מאיר דחשיבי להו ,אלא שלרש"י כל זה אליבא דר"מ שרק אז הוא אוסר,
ולרמב"ם זה אליבא דרבנן שרק אז הם אוסרים כשיש בידו מקל וכו'.
אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רבה מחלוקת בשל כרכים אבל בשל
כפרים ד"ה אסורים ,כנראה מרבינו אלחנן שאז גם לרש"י אסור גם אם אינו
על פתח המדינה ואינו אנדרטי בין לר"מ בין לרבנן.
נמצא לרש"י בכפרים הכל אסור לכו"ע ,ובכרכים הכל מותר לכו"ע ,אא"כ
היא אנדרטי או שעומדת על פתח המדינה ]ותלוי בגירסאות אם הם שני תנאים
או מחלוקת מה הוא התנאי הגורם לאיסור וכדלעיל[ ,שרק אז ר"מ אוסר,
ולרבנן אינו אסור אלא אם יש בידו מקל ,וכנראה מהגר"א בדעת רש"י שאז
אסור אפי' אינו אנדרטי של מלכים ואינו עומד על פתח המדינה.
ולר"ת אדרבא כל מה שרבנן מתירין כשאין בידו מקל הוא דוקא באנדרטי של
מלכים ודוקא כשהיא על פתח המדינה שאז מסתבר יותר שנעשתה לנוי ,וגם אז
אם יש בידו מקל אסור.
והרמב"ם פסק שכל צלמי הכפרים אסורים ,ובכרכים אם יש בידו מקל ועומד

כל הצלמים

פרק שלישי

על פתח המדינה אסור ,ולא הזכיר אנדרטי ,משמע שסובר שרי"ו חולק על
מ"ש שמואל דבאנדרטי של מלכים שנינו ,והזכיר פתח מדינה דס"ל שגם
לרבנן צריך את התנאי הזה להחמיר בכרכים ,והיינו ביסוד הסברא ס"ל כרש"י
שפתח המדינה זה סיבה להחמיר ,אבל לא שרק אז ר"מ אוסר אלא שרק אז
אסור לרבנן בכרכים כשיש מקל בידו.
והר"ן כתב בתחילה כרש"י שהתנאי של אנדרטי הוא בדעת ר"מ שרק אז הוא
אוסר ,ושוב כתב שזה תירוץ חדש שאין הטעם משום שגוזרים שאר מקומות
אטו מקומו של ר"מ ,אלא מיירי בכל מקום ומיירי באנדרטי שודאי עשויה לנוי
]ודלא כרש"י שזה סיבה לאסור[ ,אלא שר"מ חייש למיעוטא שימצא מי
שיעבדנה ורבנן ל"ח] ,והיינו שאם טעמא דר"מ משום שבמקומו היו עובדים
אותן לא מסתבר שרבנן חולקים במציאות ,אלא מחלוקתן אם חיישינן
למיעוטא ,אבל אם מיירי באנדרטי של מלכים שבכל מקום ,בזה שייך לומר
שנחלקו לשיטתם ,ר"מ דחייש למיעוטא חייש שמא ימצא מי שיעבדנה ורבנן
לא חיישי[.
ושוב הביא את פירש"י שלרבנן הכל תלוי במקל ואפי' אין עומדין וכו'] ,אבל
גם ר"מ יודה שאם יש בידו מקל של"צ פתח מדינה[ ,והביא מהרמב"ם שגם
לרבנן צריך עומדין ע"פ מדינה ולא הביא האוקימתא של אנדרטי כי ס"ל
דפליגי שמואל ורי"ו ופסק כרי"ו.
דף מ"א ע"א
תד"ה אמר רבה כתבו שלפו"ר גם כשסבר שפלוגתייהו בכפרים היינו כדלעיל
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אם גזרינן משום מקומו של ר"מ שבו אנשי הכפרים היו עושים למפלחינהו
]ולשיטתם שכל המימרות שלעיל לא פליגי זע"ז[ ,אבל של כרכים לכ"ע מותר
כיון שגם במקומו של ר"מ היו כולם עושים אותו רק לנוי.
והקשו ע"ז תוס' שני קושיות ,אחת שהלשון 'ודכפרים מי איכא למ"ד לנוי
קעבדי להו ,דכפרים ודאי למיפלחינהו עבדי להו' משמע שיש רק מ"ד אחד
כזה והשאלה איך יתכן שיהיה כזה מ"ד ,והרי האמת ששניהם סוברים כך גם
ר"מ וגם רבנן לפי הפירוש הזה ,ורק בכפרו של ר"מ היו עושים לנוי ונחלקו
אם לגזור שאר מקומות משום מקומו.
ועוד הקשו שלשון הגמ' ]לפי גירסתם[ 'אבל של כרכים ד"ה לנוי עבדי להו',
משמע שבשל כרכים לכו"ע לנוי עבדי ,אבל בשל כפרים פליגי אי לנוי או
לעבודה ,והרי לפי' הזה אין מחלוקת לשם מה עושים בכפרים ,שלכ"ע מיעוט
לעבודה ורוב לנוי] .זה כעין הקושיא הראשונה וכמדומה שבאו להוסיף שאפי'
נרצה לומר ש'מי איכא מ"ד' לא קאי אפלוגתא דר"מ ורבנן אלא מי איכא למי
שיאמר כך בדעת התנאים שנחלקו ,עדיין קשה שמלשון הגמרא משמע
שבכפרים יש מחלוקת בזה[.
ולכן פירשו שההו"א היתה שאין המחלוקת אם גוזרים רוב אטו מיעוט כמו
שאמר בתחילת הסוגיא ,אלא נחלקו בזה גופא אם כפרים עושים לנוי או
לעבודה ,אבל בכרכים ד"ה עושים לנוי ]וניחא הקו' השניה[ ,ופריך ומי איכא
למ"ד שבכפרים עושים לנוי ,כלומר איך יתכן שיהיה בזה מחלוקת ויסברו רבנן
שבכפרים עושים לנוי ,והרי לא מסתבר שיעשו בכפרים לנוי אפי' לחד מ"ד,
]וניחא הקו' הראשונה[ ,ולכאורה היה יכול לשאול יותר איך ס"ד דפליגי
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בכפרים אי נעבדין או לא ,והרי משמע שלא נחלקו בזה 'מדלא קתני וחכ"א אין
נעבדין אלא מי שיש בידו וכו' ,וכמ"ש תוס' לעיל בד"ה אי ,וכתב תוס' הרא"ש
שאה"נ אבל עדיפא מיניה פריך.
ומסיק שלעולם בכפרים לכ"ע אסירי דלמפלחינהו עבידי ,ופלוגתיהו בכרכים
ששם מיעוט לעבודה ורוב לנוי ,ופליגי אי גזרינן מיעוטא אטו רובא וכדלעיל.
והנה הקו' השניה של תוס' ל"ק לפי גירסתנו 'אבל בשל כרכים ד"ה מותרים
מ"ט לנוי עבדי להו' ,מבואר שאין הכונה שבכרכים כולם מודים שנעשים לנוי
אבל בכפרים נחלקו למה נעשים] ,שבשאלה הזו גם בכפרים אין מחלוקת ולא
נחלקו אלא אם לגזור משום המיעוט[ ,אלא כ"ע מודים שבכרכים מותרים כיון
שכולם נעשים לנוי ,ולא נחלקו אלא בכפרים שיש בהם מיעוט שעושים
לעבודה ופליגי אי גזרינן רוב אטו מיעוט ,ועי' תוס' שאנץ שמפרש כמו הלפום
ריהטא של תוס' ,והוקשה לו הקו' השני' של התוס' ,לכן כתב שיש לגרוס כמו
שהוא לפנינו ,ולק"מ.
אבל עדיין קשה הקו' הראשונה שהלשון 'מי איכא למ"ד' משמע שיש רק מ"ד
אחד שסובר כך והרי בין ר"מ ובין רבנן ס"ל שרוב כפרים לנוי ,וע"ז יש תי'
התוס' רא"ש שה'מי איכא למ"ד' אין הכונה לר"מ או רבנן ,אלא 'הכי פריך מי
איכא דאמר דכפרים לנוי עבדי ,והיכי מצי למימר רב יצחק בר יוסף דאין
נעבדין אלא פעם אחת בשנה במקומו של ר' מאיר'.
והנה לפי מסקנת תוס' שבתחילה סבר שחולקים במציאות אם נעבדים בכפרים
או לא ,ומסיק שחולקים בכרכים ושם ודאי שיש מקום שעובדים ונחלקו אם
גוזרים גם בשאר מקומות ,לכאורה גם במסקנא יכל לפרש שחולקים במציאות
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אי בכרכים עבדי לנוי או למפלחינהו ,אלא שאז יקשה דיוקא דמתני' וכמ"ש
בתד"ה אי ,ואע"פ שהגמרא לא הקשתה מזה כי עדיפא מיני' פריך כמ"ש
הרא"ש ,אבל למסקנא רצה שיהא מיושב לגמרי.
ולכאורה יש להקשות אה"נ שמלשון הגמ' הוכיחו תוס' כן ,אבל היא גופא
קשיא למה בהו"א פירשנו שפליגי במציאות ולא בגזירה כמו למסקנא ,אמנם
ניחא שגם בהו"א ידע שלא מסתבר כ"כ שבכפרים עושים לנוי ,ולכן לא רצה
לומר שלכ"ע יש מקום שעושים לנוי אלא שבזה גופא פליגי ,וע"ז הקשה לו
שלא מסתבר שיהיה אפי' מ"ד אחד שיסבור שבכפרים עושים לנוי ,ועי' מהר"י
ב"ל ולח"ס ומשל"מ פ"ז מע"ז ה"ו.
המוצא שברי צלמים הרי אלו מותרין וכו' ,אמר שמואל אפי' שברי ע"ז,
שיטת רש"י ותוס' דשמואל ס"ל כר"ל שע"ז שנשתברה מאליה מותרת ,כי
מסתמא הגוי ששברה או ראה שנשברה ביטלה ,ותולים שנשתברה מאליה או
ע"י גוי מאשר שנשתברה ע"י יהודי ]שאינו יכול לבטל[ ,כיון שאז מסתמא
היה שוחק אותה כפי הדין.
אמנם הרמב"ן כתב בדעת הרי"ף שגם אם שמואל סובר כרי"ו שנשתברה
מאליה אסורה הוא מתיר שברי ע"ז ,כי לא תולים בנשברה מאליה שאינו
שכיח ,ולא בשבירת ישראל שהיה שוחק אותה ומבערה לגמרי ,אלא בשבירת
גוי וממילא ודאי שביטלה ,ולכן אע"פ שהרי"ף פסק כרי"ו הביא גם את דינו
של שמואל.
ובשם הראב"ד כתב הרמב"ן דלשמואל שברי ע"ז מותרים משום ס"ס' ,דאיכא
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דפלחי לשברים ואיכא דלא פלחי ,הלכך בהאי גברא איכא למימר דפלח ואיכא
למימר דלא פלח ,ואת"ל פלח אימר איהו תברא] ,כלומר ספק אחד שמא הוא
שברה בידים כדי לבטלה ,וספק שני גם אם נשברה מאליה שמא אין דעתו
לעבוד את השברים אלא בטלה הע"ז אצלו כמ"ש ר"ל[ ,אבל נשברה מאיליה
אסורה כרי"ו דליכא אלא חדא ספיקא' ,והקשה עליו רמב"ן שאי"ז אלא ספק
אחד אם ביטלם או לא] ,דמה לי בטלם בשבירה או ביטלם משום ששוב אינה
ע"ז אצלו ,וכעין שם אונס חד הוא שכתבו תוס' בכתובות[ ,ועוד הקשה
הרמב"ן שהרי לשמואל ס"ס בע"ז אסור.
תד"ה אמר וה"פ דמילתיה דשמואל ,ואפי' שברי ע"ז ,כלומר לאו דוקא
שברי צלמים שרי משום ספק ספיקא דאימור לא עבדום ואת"ל עבדום
אימר בטלום] ,כמו שאמר רי"ו בהמשך הגמרא[ ,אלא אף שברי ע"ז דודאי
עבדוה מותרין דכיון דאי ידעינן בודאי שנשתברה מאיליה מותרת
]כר"ל[ ,א"כ סתם שברים מותרין דרוב שבירותיה הוו ביטול ,דטפי
שכיח שבירת גוי או נשתברה מאיליה מששיברה ישראל ,מה שלא נקטו
ספק ספיקא ,ספק נשתברה מאליה ספק ע"י אדם ,ואפילו ע"י אדם ספק ע"י גוי
ספק ע"י ישראל ,יתכן משום שהכל ספק אחד] ,וביותר שהרי לשמואל ס"ס
בע"ז אסור וכמ"ש לעיל[ ,אלא נקטו דהוי רוב להיתר דטפי שכיחוכו' ,ויתכן
כוונתם שלכן הוי מיעוט שאינו מצוי,
דטפי שכיח שבירת גוי או נשתברה מאיליה מששיברה ישראל ,דודאי
אמרינן אילו שיברה ישראל לא היה מניחה שם אלא היה מבערה לגמרי
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מן העולם ,יש להבין כיון ששמואל סובר כר"ל שנשתברה מאליה מותרת
למה הוצרכו להוסיף שאם נשברה בידים יותר מסתבר שנשברה ע"י גוי מאשר
ע"י ישראל ,והרי אפילו היה ספק השקול עדיין רוב צדדים להיתר ,ויש לבאר
שלולי סברא זו היינו אומרים שאדרבא יותר מסתבר שנשברה ע"י ישראל
שיש לו ענין לבער ע"ז מהעולם מאשר ע"י גוי שלא מצוי כ"כ שירתח עליה
עד שישברנה בידים.
שו"ר במשל"מ פ"ז ה"ז מע"ז שכתב על דברי תוס' ויש לדקדק דלמאי
אצטריכו לטעמא דאילו שיברה ישראל כו' ,תיפוק ליה דרוב שבירותיה הוו
ביטול משום דאיכא תרי צדדי להקל דהיינו שיברה גוי או נשתברה ומש"ה
תלינן להקל .וי"ל דמתני' אתיא כר"מ וכמ"ש התוס' ,ור"מ חייש למיעוטא,
א"כ אי לאו טעמא דאלו שיברה ישראל כו' לא היינו תולין להקל משום דהיינו
חוששין למיעוט דאימור ישראל שיברה ,אבל השתא דאמרינן דשיברה ישראל
לא שכיחא ואיכא תרי רובי להקל הוי שיברה ישראל מיעוטא דמיעוטא ואפילו
ר"מ לא חייש.
דודאי אמרינן אילו שיברה ישראל לא היה מניחה שם אלא היה מבערה
לגמרי מן העולם ,משמע שאם שיברה ישראל אינה בטילה שהרי ישראל אינו
מבטל ע"ז ,ויש להבין דל מהכא את ביטול הישראל למה אין הגוי עצמו
מבטלה כיון שרואה שלא הצילה את עצמה מידי הישראל ששברה ,והרי
מבואר לקמן דף מ"ב שאם שיברה ישראל הויא כנשתברה מאליה שמותרת
לר"ל ]ולשמואל הסובר כמותו[.
ויתכן שנשברה מאליה היינו ברשות הגוי ואז כשראה שנשברה ודאי בטלה,
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וכ"ש אם נכנס ישראל לביתו ושברה בפניו ,אבל הנידון שמא ישראל שברה
בלא ידיעת הגוי וזרקה לרחוב ,ולא ידע הגוי בשבירתה ולא בזריקתה ולא
ביטלה בלבו ,ויתבאר עוד לקמן בתד"ה ספק.
ומסיק ה"ה דאף שברי ע"ז מותרין ואין לחלק בשברים ,והא דקתני
שברי צלמים משום דקבעי למיתני סיפא מצא תבנית יד או רגל של
צלמים אסורין ,והיטב יש לידע ]שהם[ שברים של צלמים מדלא נקטי
מידי בידייהו ואסורין לר"מ משום שאינם שברים גמורים כדמוקי לה
שמואל בעומדין על בסיסן ,מ"ש שהיטב יש לידע שהם צלמים מדלא נקטי
מידי יש להבין תינח תבנית יד ששייך שיהא בה מידי ,תבנית רגל מאי איכא
למימר ,וגם בתבנית יד איך אפשר לידע שהיא של צלמים ממה דלא נקיט
מידי ,דילמא ביד השניה אחז ,ויתכן לפי מ"ש תוס' דעומדין על בסיסן הכונה
שמתחילה נעשו כך ולא נשברו מצלם שלם א"כ כשעושים תבנית יד לשם ע"ז
מניחים דבר בידה ,ויתכן שגם ברגל שנעשית מתחילה בפנ"ע שייך לחבר לה
חפץ כל שהוא.
עוד יש לבאר שכוונת תוס' שלא נאמר שלעולם תבנית יד או רגל של צלמים
מותרים ,ומה שהמשנה אינה מחלקת בין צלמים לע"ז משום שא"א לדעת שהם
של צלמים ודילמא הם של ע"ז ,וע"ז כתבו שהיטב יתכן שיש לדעת שהם של
צלמים ,כגון שמצאו יד ימינו ואין בה דבר ,ומשמע שגם כה"ג אסור ,וע"כ
משום שכל תבנית יד או רגל אסורים אפילו בידוע שהם של צלמים ,שו"ר
בספר בן אברהם על הרמב"ם שכתב 'עוד כתבו התוס' שם בא"ד והיטב יש
לידע שברי צלמים מדלא נקטי מידי בידיהו ואסורין לכ"ע ,וכונתם מבוארת
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במ"ש מדלא נקטי בידייהו דלא שייך למימר דאסור דוקא כשיש בידם מקל
דבשברים לא שייך הך טעמא ,אבל ראיתי להרב לח"ס שכתב וז"ל ק"ק הניחא
דיש לידע בחלוקת תבנית יד אבל בתבנית רגל מאי נקט ברגליה .ואה"מ זאת
הקו' אפי' דרדקי דבי רב לא מקשים אותה ושותיה דמר לא ידענא' ,עכ"ל ולא
התברר לי[.
ואם נקט שברי ע"ז ברישא הוה אמינא דוקא תבנית יד ורגל דע"ז
אסורין ,מפני שכשהיתה שלימה היתה נעבדת תדיר ,והרבה הן שהיו
משתחוים ליד או לרגל בפני עצמן כשהיו מחוברים ,יש להבין למה
הוצרכו להרבה ולא די להם באדם אחד שעשה כך ,וביותר שהרי הוא מילתא
דתמיהא שעומד לפניו צלם שלם ואינו מתכוון להשתחוות אלא לידו או לרגלו,
ודי לנו לחשוש שיהא אדם אחד כזה אבל הרבה ודאי שאין.
הלכך גם כשנפרד לא נתבטל ,מאחר שהוא נראה דבר שלם שעומד על
בסיסו ,יש להבין הרי עומד על בסיסו לתוס' הכוונה שנעשה מתחילה יד או
רגל בפנ"ע ,ואיך כתבו שנפרד מצלם והיו נשתחוים לו לפני שנפרד ,ואולי אין
הכונה שעשו רק יד או רגל ,אלא שהיה הצלם השלם מורכב מחלקים ,והיו
שהשתחוו רק לחלק אחד ממנו ,וכעת שנשבר הכוונה שנפרדו חלקיו ,אבל כל
חלק כמו יד או רגל נראים כדבר שלם ,ועדיין ענין הבסיס אינו מרווח כ"כ.
ובמה שלא שנה כלל במשנתנו היתר שברי ע"ז לא הפסדנו כלום ,כי יש
ללמדו ממשנתנו ,שאין לחלק כמו שפירשתי הטעם בדברי שמואל,
]שכיון שטעם ההיתר הוא משום שמבטלה ולא משום ס"ס ,א"כ מה לי
צלמים מה לי ע"ז[.

כל הצלמים

פרק שלישי

תד"ה ה"ה ה"ה דאפי' שברי ע"ז וכו' ]והא דקתני שברי צלמים משום
דקבעי למיתנא סיפא ,מצא תבנית יד תבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שכיוצא
בהן נעבד[ .הא דלא משני הכא ]על הקושיא אם ה"ה לע"ז למה נקט
צלמים[ ,כמו שתירץ בסמוך על תיובתא דרבי יוחנן ,דמשני רשב"ל
משום דאתי למידק הא צלמים עצמן אסורין וסתמא כר"מ.
דאותו תירוץ לא שייך כאן על מה שהקשינו לשמואל ,דשמואל
אמתניתין קאי ,ומוקי לה כר"מ ,ואומר דלר"מ אע"ג דחידוש הוא
דשברים מותר ]שהרי שלמים אסורים[ ,לאו חידוש הוא כ"כ בשברי
צלמים )אלא ודאי( דאף שברי ע"ז ]עצמה[ מותרים ,דאיכא נמי כמה
ספיקות כדפרישית ,שמא גוי שבר ושמא נשתברה מאליה ,יש להבין בשלמא
אם אין כלל חידוש בשברי צלמים ניחא שע"כ ה"ה לשברי ע"ז ,אבל אחר
שהקדימו שגם בשברי צלמים יש חידוש איך כתבו 'לאו חידוש הוא כ"כ
בשברי צלמים ,אלא ודאי דאף שברי ע"ז עצמה מותרים' שמשמע שכיון שאינו
כ"כ חידוש ודאי שה"ה לשברי ע"ז ,והרי כבר הקדימו שגם בזה יש חידוש
ומה לי במה שאינו חידוש כ"כ ,ומבואר בתוס' לקמן שלכן לא ניחא לר"ל
לתרץ כשמואל 'כי נראה קצת דוחק בהיות כי בא לאשמועי' חידוש בשברים,
ומניח שברי ע"ז ]שזה חידוש יותר גדול[ משום סיפא'.
ומקשינן ליה כיון דאף שברי ע"ז מותרים אמאי שבקינהו ונקט שברי
צלמים ,דודאי אין לו להניח חידוש היתר שברים דאיירינן בהן להשמיענו
חידוש איסור ]תבנית יד או רגל של[ צלמים דלא איירינן מינייהו ,משמע
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שלא הוקשה להם שזה יותר חידוש מזה ,אלא שניחא יותר להשמיע את
החידוש בשברים עצמם שבזה מיירי ברישא ,מאשר להשמיע את החידוש
בסיפא ביד ורגל שזה נידון אחר מהרישא שעוסקת בשברים.
ומשום הכי קא משני דטוב לו להניח חידוש היתר ע"ז ,להשמיענו
חידוש איסור בצלמים גופייהו בתבנית יד ורגל כדפרישית דדמיא
לשברים ,כמדומה כוונתם שאין זה דבר אחר לגמרי ,שהרי גם זה דומה
לשברים ,וכיון שאינו ענין אחר ניחא ליה להשמיענו חידוש באיסור צלמים
מאשר בהיתר ע"ז כיון שזה חידוש יותר גדול.
אבל בתר הכי ]לקמן במו"מ בין רי"ו לר"ל[ מוקי לה כרבנן ,א"כ שברי
צלמים לגופייהו לא אצטריך כלל ]שהרי צלמים גופייהו שרו לרבנן[,
כאשר אפרש לקמן:
דף מ"א ע"ב
תד"ה והא וא"ת בלא מלתיה דשמואל ]כלומר גם אליבא דרי"ו ששברי ע"ז
אסורים[ נמי תקשי רישא לסיפא ,רישא שברי צלמים מותרין וסיפא
תבנית יד ורגל אסורין ,ויש לומר דאי לאו מלתיה דשמואל הוה אמינא
שברי ע"ז אסורין ,וסיפא משתמע שפיר בשברי ע"ז ,דבריהם מבוארים
יותר בתוס' ר' יהודה מפאריש ,דמרישא דנקט שברי צלמים איכא למידק דוקא
שברי צלמים מותרים אבל שברי ע"ז אסורים ,וסיפא אתי לפרושי דיוקא
דרישא ,איזה שברי ע"ז אסורים ,תבנית יד או רגל ]אבל יד ורגל דצלמים
מותרים[.
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מבואר מדבריהם שגם לרי"ו ששברי ע"ז אסורים היינו דוקא יד ורגל
שנעבדים בפנ"ע כמבואר במשנה ולא שברים קטנים ,וכ"כ חזו"א.
ויש להבין א"כ למה לא נאמר כך גם אליבא דשמואל דלעולם גם שברי ע"ז
מותרים ,אבל יד או רגל אסורים גם בצלמים בלא עומדים על בסיסן ,ואם
משום שרק בע"ז שייך לחלק כן ולא בצלמים ,הרי בתוס' לעיל ד"ה אמר
שמואל כתבו שאם המשנה היתה אומרת שברי ע"ז היינו אומרים שרק יד ורגל
של ע"ז אסורים כאשר עומדים על בסיסן ולא של צלמים ,מבואר שלשמואל
גם בע"ז צריך להעמיד בעומדים על בסיסן ,והדק"ל למה לרי"ו שמדובר דוקא
בצלמים ניחא ,ולא צריכין לומר כך.
ויש לבאר שלרי"ו שבנשברה מאליה אין הגוי מבטלה ניחא ,שאמנם שברים
קטנים בטלים אבל כשמוצא יד ורגל שראויים לעבודה בפנ"ע הרי הם
באיסורם אפילו אם נשתברו מאליהם ,ולא תלינן שגוי שברם במטרה לבטלם,
אבל לשמואל שסובר כר"ל שגוי שרואה שהע"ז שלו נשברה מבטלה ,א"כ
קשה מה מועיל שכיוצ"ב נעבד אבל הרי הגוי בטלה כשראה שנשברה מאליה
ולא הצילה את עצמה.
ותי' הגמ' לשמואל' ,בעומדים על בסיסן' ,ואם הכונה שהיה להם בסיס
מתחילתם] ,והיו מחוברים לו ע"י מסמר כמ"ש תוס' ר"י הזקן[ ,א"ל שבזה גם
לסברת ר"ל אינו מבטלה מחמת שלא הצילה א"ע ,כי סבור שהרגל או היד
שראויין לעבודה בפנ"ע פרשו מעיקר הצלם ונעשו ע"ז לעצמם ,וגם אם הוא
שבר אותה בידים יתכן שעשה למטרה הזאת .וכן למאירי שהכונה שאחר
שנשברו תיקן להם בית מושב ג"כ ניחא ,שהרי גילה דעתו בזה שלא ביטלם,
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וכן לרש"י שהניחם על בסיס הצלם ,הרי גילה דעתו בזה שאינו מבטלם.
תד"ה מדרבי מאיר לפר''ת דפירש לרבנן דאסרי כל צלמים אף אין בידם
כלום חוץ מאנדרטי עומד על פתח מדינה ,נראה דה''מ למפרך מרבנן
גופייהו ,דלעולם בצלמים האסורים יש להחמיר בשבריהם כשברי עבודת
כוכבים עצמה ,ולרבנן שבריהם מותרין דדבר ידוע הוא שאינם מחמירין
יותר מר''מ ,וא''כ לימא מרבנן גופייהו נשמע דשברי עבודת כוכבים
מותרין ,דהא צלמים אסורין שבריהם מותרין ה''נ עבודת כוכבים אסורה
שבריה מותרין ,יש להבין גם בלא ר"ת הרי לכ"ע אסרי רבנן צלמים של
כפרים ומ"מ שבריהם מותרין ,אלא מאי אית לך למימר של כפרים שנעשים
לעבודה אין עליהם שם צלמים אלא שם ע"ז ובהם לכ"ע שבריהם אסורים
אליבא דרי"ו ,וא"כ כך נאמר גם לר"ת באלו שאינם על פתח המדינה.
גם יש להבין מ"ש רש"י דהו"מ למיפרך מרבנן גופייהו ומצלמים שיש בידם
מקל או צפור ושבריהם מותרין ,והרי אלו שיש בידם כל אלו הוא לסימן
שאינם צלמים אלא ע"ז ,ואה"נ שבריהם אסורים.
ויתכן שלר"ת גם אלו שאינם על פתח המדינה אינם ע"ז גמורה אלא שבהם
מודים לר"מ שיתכן שעבדום פעם אחת בשנה אבל עדיין הם בכלל צלמים ולא
ע"ז ממש ,וכן הוא באלו שיש בידם מקל וכו' שעדיין הם אנדרטי של מלכים
אבל במה שהניחו בידו דבר הוא סימן שמייחסים לו אלהות כל שהיא ,ולכן
יתכן שנעבד פעם אחת בשנה אבל עדיין לא יצא מידי ספק ,ושל כפרים
שנעשו רק לעבודה נאמר שאה"נ ואין עליהם כלל שם צלמים אלא הם ע"ז
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גמורה ושבריהם אסורים.
אתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה רבי יוחנן אמר אסורה רשב"ל
אמר מותרת ,רבי יוחנן אמר אסורה דהא לא בטלה רשב"ל אמר מותרת
מסתמא בטולי מבטיל לה ,מימר אמר איהי נפשה לא אצלה לההוא גברא
מצלה ליה.
יש להסתפק אם רי"ו מודה לסברת ר"ל שכך סבור הגוי אלא שסובר שצריך
ביטול מפורש ,או שאפילו ביטול מפורש אינו מועיל אלא אם עשה מעשה ,או
שסובר שכלל אי"ז מוכרח שביטלה ,ובמה שמבואר בהמשך הגמ' שגם לרי"ו
יש ספק ביטול אלא שאין ספק מוציא מידי ודאי ,משמע כצד השני ,אמנם יתכן
שהספק אינו שמא ביטלה אלא שמא הגוי שבר אותה בידים] ,אמנם בתוס' לק'
ד"ה ספק מבואר שגם לרי"ו יש ספק שמא בטלה 'דמימר אמר איהי לא מצלה
נפשה'[ ,ומהראיה של רי"ו מדגון יש להוכיח כצד השני ,שהרי לכאורה אינו
מובן איך מוכיח משם ,הרי בדגון כיון שדלגו על המפתן הרי בזה גילו דעתם
בפירוש שאינם מבטלין אותו ,אבל לצד השני ניחא שלא בא אלא להוכיח
שיתכן שמייחסים חשיבות גם לע"ז שנשברה ,ועיין אבי עזרי פ"ח.
ומבואר בגמ' שגם לרי"ו שברי צלמים מותרים מספק ,כיון שגם איסורם הוא
ספק ,ויש להסתפק מהו הספק ,האם שמא גוי שברם ,או שמא נשברו מאליהם
והגוי בטלם כר"ל ,או צירוף של שני הספיקות האלו.
ומבואר בתוס' לק' ד"ה ספק שרק מה שיש שני צדדי היתר ]חוץ מהספק שמא
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לא נעבדה[ מועיל לרי"ו ,האחד שיתכן שגוי שבר והשני שאולי גוי בטלה
כשראה שנשברה ]מאליה או ע"י ישראל[ ,וכן במצאה חתוכה ג"כ יש שני
צדדי היתר ,יתכן שגוי חתכה ויתכן שגוי בטלה כשראה חתוכה ,אבל בידוע
שחתכה ישראל שיש רק צד אחד להיתר שמא בטלה הגוי כשראה שהיא
חתוכה אסור אפילו כשיש ספק שמא לא נעבדה כלל.
בענין ע"ז שנשתברה מאליה
אתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה רבי יוחנן אמר אסורה רשב"ל
אמר מותרת ,רבי יוחנן אמר אסורה דהא לא בטלה ,יש להסתפק לדעת
רי"ו שע"ז שנשברה מאליה אסורה האם דוקא כאשר ראויה למשהו ,או גם
אם נשברה לשברי שברים ,וממה שמבואר במשנה שתבנית יד ורגל של ע"ז
אסורה משמע הא שברי שברים שאינם ראויים לעבודה מותרים] ,וכמ"ש
חזו"א[.
ויש להבין א"כ אמאי ניחא לגמרא אליבא דרי"ו ששיפויין אסור ]אם לא
שיפהו הגוי שבזה ביטלו בידים[ ,וכן הנביה אסורה וכן עצי הקן אסורים ,והרי
כל אלו הם שברים קטנים שאינם ראויים לעבודה ,ועי' רמב"ן שמה שלרי"ו
לא בטלו עלי הנביה ועצי הקן משום דהוי דרך גדילתה.
והרמב"ן והריטב"א הקשו מהא דשוחק וזורה לרוח שמבואר שגם אחר
השחיקה אסור לרי"ו והרי אינו ראוי לכלום וודאי מתיאש גם מאיסרו ,ותי'
שאה"נ אם הגוי יודע שנשחק ודאי מבטלה אבל כיון שאינו יודע הו"ל כיאוש
של"מ ,ודוקא לר"ל שבשברים גדולים מבטל ס"ל שגם כשאינו לפניו מבטל,
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ויש להבין במה שייכים שני דברים אלו זה לזה.
ויש לבאר שלר"ל כשרואה שנשברה מאליה מבטלה כי רואה שאין לע"ז כח
ומסיק מזה שאין לה חשיבות ,וזה א"ל שמתברר לו למפרע וכאילו הקדישה
על תנאי שיראה שיש לה כח] ,עיין חזו"א שכתב לאפוקי מזה ,אמנם עיין
רא"ה שכתב כעי"ז[ ,וכיון שנשברה הרי איגלאי מילתא מבחינתו שאינה שוה
ולזה א"ל שלא צריך את ידיעתו בפועל ,בין כאשר כולה נשברה ובין כאשר
שיפה ממנה או נקצצו ממנה ענפים לקן ,שהחלק הנקצץ התברר לו שאינו
בכלל ע"ז שיש לה כח ,ולכן ל"צ את ידיעתו ,אבל לרי"ו שאין מהשבירה
ראיה להעדר כח ורק כשאינו ראוי לכלום מפסיק ליחס לו חשיבות מכאן
ולהבא ,ולזה צריך שידע ,שאל"כ הו"ל כיאוש של"מ.
עוד יש לדון שאם מתבטל למפרע א"כ אין כאן ספק מוציא מידי ודאי שהרי
אם מבטלה למפרע ,הרי איגלאי מילתא שמעולם לא היתה ע"ז.
ועדיין יש להבין אם לרי"ו מה שאינו ראוי לעבודה מבוטל ולכן מבואר במשנה
שהמוצא שברים קטנים מותרים ,אמאי עלי האשרה אסורים ,ואולי לרמב"ן
ולריטב"א כל הסוגיא מיירי כשלא ידע הגוי] ,ולכאורה עלים הנושרים ודאי
יודע שדרכן ליפול ,והרי גם לגבי אבידה כה"ג אינו נחשב יאוש שלא מדעת[.
וא"ל שאם ידוע לנו שנשבר מאליו לשברים קטנים אסור לרי"ו שמא לא
בטלו ,ורק במצא שברים קטנים שאז יש עוד צד להתיר ,שמא שברו הגוי
בידים מותר] ,וזה ל"ש בעלי אשירה שמסתבר שלא תלשם בידים[ ,אבל ביד
ורגל שיותר מסתבר שלא בטלו הגוי כשנשבר מאליו ויש רק צד אחד להתיר,
אסור.
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עוד א"ל בדעת הרמב"ן וריטב"א שכשנשחקה כולה מבטלה גם לרי"ו ,ודוקא
כאשר עיקרה קיים אמרינן שאינו מבטל גם את השברים שנפלו ממנה] ,ומתני'
שאני שיתכן שכולה נשברה וגם יתכן ששברה בידים[.
ומבואר בגמ' שלר"ל כמו שכל הע"ז בטלה בשבירתה מאליה כך שיפוייה
בטלים בשבירתם מאליהם ,ורק כשדרך גדילתם לא בטלים ,והביאור בזה שאז
אין לו סיבה שלא לייחס להם חשיבות ,משא"כ שיפויים איגלאי מילתא למפרע
שהיו לבטלה ,אבל בעלי האשרה הרי בזמנם היו לתועלת וכך דרכם שאלו
נובלים ואלה צומחים ,ואם משום שכעת אינם ראויים א"ל שאי"ז סיבה לבטול,
אמנם א"כ גם לרי"ו כשישראל שחק את כולה נאמר כך ,והרי ברמב"ן
וריטב"א מבואר שגם אם כעת אינה ראוי' אינו מבטלה.
ואולי דוקא במקום ששחק וזרה ברוח דהוי אבודה ממנו ומכל אדם וכמו שאינו
בעולם כלל אמרינן הכי דהוי יאוש בע"כ ,אבל בשברים קטנים ועלים וכדומה
אסור לרי"ו אפילו בפניו ובידיעתו] ,ומתני' דרק יד ורגל אסורים כמש"נ לעיל
דשמא שברם בידים[.
***
דף מ"ב ע"א
איתיביה גוי מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו וישראל אינו מבטל
עבודת כוכבים של גוי ,אמאי תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה,
אמר אביי שפחסה ,וכי פחסה מאי הוי ,והא תנן פחסה אף על פי שלא
חסרה בטלה ,יש להבין למה לא שאל מיניה וביה אי פחיסה אינה ביטול אמאי
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מהני פחיסה של גוי כדתני רישא ,דמסתמא מיירי בחד גוונא ,ויש לבאר
שאה"נ כדי להקשות על אביי די להקשות מהרישא ,אבל מזה עדיין לא היינו
יודעים אלא שא"א להעמיד בפחסה שא"כ גם בגוי לא יועיל ,אבל מה הדין
בפחסה לא היינו יודעים ,ולכן מעדיף להקשות מהמשנה ששם מבואר שפחיסה
מועילה לביטול ,ולדחות גם את הדין שחידש אביי ולא רק את התירוץ שלו על
המשנה] ,ובכת"י נ"י הלשון 'וכי פחסה לאו כלום הוא ,והתנן פחסה אע"פ
שלא חסרה ביטלה' ,וזה יותר משמע שבא לשאול על הדין ולא על התירוץ[,
שו"ר בלח"ס ובשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' כ"ד שעמדו בזה.
איתיביה עכו"ם שהביא אבנים מן המרקוליס וחיפה בהן דרכים
וטרטיאות מותרות ,וישראל שהביא אבנים מן המרקוליס וחיפה בהן
דרכים וטרטיאות אסורות ,אמאי תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה
מאליה ,הכא נמי כדרבא ,פרש"י 'דלמא מגבה לה לכולה מרקוליס ברישא
והדר מבטל ליה וסותרו' ,יש להבין למה לי דמגבה לכוליה מרקוליס הרי כל
אבן ואבן שחיפה בה את הכביש סתמא דמילתא הגביהה קודם ושוב ל"מ לה
ביטול ,ויש לבאר שהגבהה זו היא ביטולה כמו אם יתלוש יד מהפסל לא נאמר
שזכה בו שהרי תלישתו היא ביטולו ,וכל החשש שיגביה את המרקוליס
בשלימותו שבזה עדיין לא ביטלו ואח"כ יקח ממנו אבנים ,שו"ר כן בספר בנין
שלמה.
ותורי"ד הביא את דברי רש"י וכתב 'ואינו נראה לי דהיכי מצי מגבה לכל
המרקוליס שהוא גל גדול קודם שיסתרנו ,ועוד שהאבנים אינן מחוברות זו עם
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זו והיאך יגביהנו יחד שלם ,ותו לקמן באשרה דמתרצינן נמי כדרבא ,היכי מצי
לאגבוהי לאשרה דהיא מחוברת לקרקע' ,ולכן פירש שקונה את מקומו בחזקה,
או שגם במקום של"ש שיקנה קודם לא חילקו חכמים בתקנתן ,ולעולם אין
ישראל מבטל ע"ז של גוי.
ומ"מ בין לרש"י בין לרי"ד משמע שבלקיחת אבן מן המרקוליס הוי ביטול,
אמנם הרמב"ם בפ"ח מע"ז הי"ב כתב 'וכיצד מבטלין אבני מרקוליס כיון שבנה
מהם בנין או חיפה בהן את הדרכים וכיוצא באלו הרי הן מותרים בהנאה',
משמע שלא בטלה בנטילתה מהמרקוליס אלא במה שהשתמש בה לבנין ואולי
כוונת הרמב"ם לאבנים הנראין עמו ולא לאבני הגל עצמו.
תד"ה ספק ספק גוי חתכו ספק ישראל חתכו מותר ,פי' הקונטרס דתלינן
בגוי ,דהא ספק ספיקא הוא ,ושמא לא נעבדו מעולם ,ויפה כוון דאי ס''ד
דחשבינן להו ודאי נעבדין ,אם כן תקשי לרבי יוחנן גופיה אמאי מותר,
נהי נמי דליכא למיחש לנחתכה מאליה ,משמע שאז היה ניחא להם שיש
מקום לאסור ,ויל"ע האם משום שכעת סברו שלרי"ו לא אמרינן כלל שהגוי
מבטל כשרואה שנשברה ,או שאע"פ שיתכן כך אבל יותר מסתבר שאינו
מבטלה.
דלא שכיחא חתוכה מאליה כמו שבורה מאליה ,ואם כן אין רוב חתיכות
לאיסור ,כי היכי דאיכא בעבודת כוכבים רוב שבירות לאיסור ]ספק
ישראל שבר ולא בטלה ספק גוי ובטלה וספק נשברה מאליה ולא בטלה[,
אלא הכא פלגא ופלגא חשיב חתיכות גוי להיתר וחתיכות ישראל לאיסור.
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אפ''ה אין להתיר בכך ,דהא רבי יוחנן אית ליה דאפילו ספק היתר הרגיל
אינו מוציא מידי ודאי איסור ]ולכן שברי ע"ז אסורים אע"פ שיותר מסתבר
שהגוי שבר ולא הישראל שאז היה שוחק וזורה לרוח וכמ"ש לעיל[ ,כ''ש
הכא שאין רגילות כל כך בחתיכות דגוי ,משמע שאע"פ ששבירת גוי
מצויה יותר כיון שישראל היה שוחק וזורה ,אבל בחתיכה של ישראל מצוי
יותר ,והביאור בזה שחתיכה נראה שנעשתה כדי לבטל את הצלם כדי להתירו
בהנאה ,וזה לא מצוי אצל הגוי ,אבל שבירה מצויה יותר אצל הגוי כשכועס
עליו ממש ושוברו בחמתו[ ,ואין כאן ספק היתר הרגיל ויש כאן ודאי איסור
]ואין ספק השקול מוציא מידי ודאי איסור[.
וא''ת בספק נעבד נמי תקשי סיפא ,ישראל ודאי חתכו אסור ,ומאי שנא
משברי צלמים דמודי רבי יוחנן דמותרין מטעם ספק ספיקא ]ספק נעבדו
ספק לא נעבדו ,ואפילו נעבדו ספק שברם הגוי ספק הישראל[.
ויש לומר דיש להתיר יותר בשברי צלמים לפי שיש לתלות שבירתם בגוי
יותר מבישראל ,שאם היה ישראל שוברה היה מבערה מן העולם ,וגם
אם נשתברה מאליה שכיח טפי דגוי מבטל לה כשמוצאה ,כעת נאמר
בדבריהם דבר חדש שלא אמרו עד הנה ,והוא שגם רי"ו מודה שיתכן שהגוי
מבטל כשרואה שהע"ז נשברה ,וביטול זה מועיל אע"פ שלא היה ע"י מעשה
ואולי גם לא ע"י דיבור ,אלא שאי"ז אלא ספק ואינו מוציא מידי ודאי ע"ז
ממש ,ולפי"ז מ"ש לעיל גבי שברי צלמים שמותרים לרי"ו משום ס"ס והוא
'אימר עבדום אימר לא עבדום ואת"ל עבדום אימר בטלום' ,ועד עכשיו הבינו
תוס' שאימר ביטלום היינו אימר שברום בידים ,וכעת מבואר בדבריהם ששמא
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ביטלום גם כשראו שנשברו ,ועי' מהר"ם שתמה מי הכריחם לומר דלרבי יוחנן
בנשתברה מאליה או נחתכה ודאי ]ע"י[ ישראל דהוי שום ספק ביטול ,למה
לא נאמר דלר"י לא הוי שום ביטול כלל ,וא"כ לא דמי כלל למצא שברי
צלמים ,דשם הוי ספק ביטול דשמא נשברו ע"י גוי שבטלם וא"כ הוי ספק
ספיקא ולכך מודה ר"י דמותרים.
עי' רש"ש שתוס' הוכרחו לזה שאל"כ עדיין אי"ז ספק הרגיל ,ולכאורה ודאי
הוי ספק הרגיל להתיר בשבירה בידים שהרי יותר מסתבר שהגוי שבר מאשר
שהישראל וכמ"ש לעיל.
ועי' תוס' ר"י מבריינא שכתב 'תימה ולר' יוחנן נמי מי ניחא ,והא איכא ספק
ספיקא ספק עבדוהו ספק לא עבדוהו ואת"ל עבדוהו אימר בטלה ,דהא שבורה
של ישראל חשובה כשנשברה מאיליה ,והוי כשברי צלמים דלעיל ,דשרי לר'
יוחנן מחמת ספק ספיקא' ,מבואר שהבין שהספק שמא בטלום כשראו שנשבר
וכמ"ש תוס' כעת ,ותירץ 'וי"ל כיון דודאי חתכה ישראל לא הוי ספק ספיקא,
דלא אמרינן אימר בטלה ,אבל לעיל גבי צלמים מיירי ששיברום הם מעצמן',
משמע שמסקנת דבריו שאין ההיתר לעיל משום ספק ביטלם כשראה שנשברו
אלא שמא שברם הגוי בידים.
דמימר אמר איהי לא מצלה נפשה ,והשתא איכא תרי טעמא להיתירא,
לכאורה כוונתם תרי טעמי חוץ מהספק שמא לא נעבדו ,ויש להבין היאך יש
תרי טעמי ,והרי ספק נשברו בידים ואז יותר מסתבר שנשברו ע"י הגוי ,ספק
נשברו מאליהם ואז יתכן שהגוי ראה שנשברו וביטלם ,אבל הרי שני טעמים
אלו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת ,שהרי אם נשברו בידים לא נשברו
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מאליהם.
עוד יל"ע שהרי אם נבא לחשבון הסבירות יש שני אפשרויות או נשברו בידים
ואז יותר מסתבר שנשברו ע"י הגוי ,או נשברו מאליהם ואז לא מצינו שלרי"ו
מסתבר יותר שביטלם הגוי גם אם נאמר שמודה שזה יתכן ,וסו"ס תרי טעמי
אין כאן.
אבל כשחתכו ישראל ליכא אלא חד טעמא להיתירא ,שיש לומר שמא
כשימצאנה הגוי חתוכה יבטלנה ,לכאורה משמע שאינה בטילה בשבירה או
חתיכה גרידא עד שיראנה הגוי ויבטלנה.
והנה בחדושי הרמב"ן גבי מחלוקת רי"ו ור"ל כתב שאע"פ שע"ז שהתייאשו
ממנה עובדיה מותרת לכ"ע ,ס"ל לרי"ו דכל זמן שלא ביטלה ודאי בפנינו אינה
בטלה ,שמא יחזור ויתיכנה ויעשנה אחרת או יעבוד לשבורה אפי' נשברה
בפניו ,ור"ל סבר דנשתברה מאליה בטלה כמי ששברה בידים דעל כרחיה
מבטלה ,ואפי' שלא לדעת בטלה ,הלכך גבי ע"ז ששברה ישראל לר"ל מותרת
אף על פי שלא ידע בה גוי ,ולר"י כיון שאין השבירה מבטלה כמו שביטלה גוי
אסורה ,ואפי' זורה לרוח אין כאן יאוש להתיר ,דיאוש שלא מדעת לאו יאוש
הוא גבי ע"ז ,ואפילו באבודה ממנו ומכל אדם דאיסורא לא בטיל שלא מדעת,
אבל מכרה לצורף או הניחה לדעת הוא מיאש ממנה ,וכן אם הכיר בה ששחק
ישראל וזרה לרוח ע"כ נתיאש לדעת ואפי' בלא מעשה בטלה ,משמע שלכ"ע
מהני יאוש והכא בלא ידוע שהתייאש בפירוש לר"ל מהני אפילו יאוש שלא
מדעת ,ולרי"ו ל"מ אפילו אבודה ממנו ומכל אדם.
ובשם הראב"ד כתב הרמב"ן שגם לר"ל 'בעינן שידע גוי בשבירתה או הוא או
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אחר ,אבל מכיון שראה אותה גוי בטלה דיאוש לדעת הוא ,וגוי מבטל ע"ז שלו
ושל חבירו ,ור' יוחנן סבר לא בטלה ,ולפי פירושו לא ניחא לי הא דאקשינן
ישראל אינו מבטל ע"ז ,דהא ביטול ישראל לאו כלום הוא עד שיראה גוי
ויתיאש ,וכל הנך דמקשי' לר"ל לא סלקן ,דאי בשראה גוי אפי' לר' יוחנן
מתייאש מאחר ששחק וזרה לרוח או שחפה דרכים באבני מרקוליס ,ואי בשלא
ראה אפי' לר"ל לא בטלה עד שיכיר ויתיאש ,אלא מסתברא דכיון שנשברה
מאליה לר"ל בטלה כמי ששיברה בידים'.
ומלשון תוס' משמע שמפרשים כראב"ד ,אמנם לא כתבו שמא מצאה הגוי
וביטלה אלא שמא כשימצאנה יבטלנה ,ויש להבין הרי כיון שהיא מותרת
לישראל הרי מיד יקחנה ,ואיך ימצאנה הגוי ויבטלה ,וגם אם ימצאנה אחרי
שזכה בה הישראל הרי שוב אין לה ביטול ,וגם איך תיבטל למפרע.

דף מ"ב ע"ב
תד"ה והא תימה מאי קא פריך דלמא שאני התם דשיפה גוי ,ולהכי שרי
אף בעיקר עבודת כוכבים קיימת ,אבל הכא דשיפה ישראל או נשתברה
מאליה אימא לך דאסורין היכא דעיקר עבודת כוכבים קיימת ,כלומר אע"פ
שלר"ל ע"ז שנשתברה מאליה מותרת כמו בשברה גוי ,מ"מ נאמר שעדיין יש
חילוק ביניהם ,שאם גוי שיפה אותה בידים השפויין מותרים אע"פ שעיקר ע"ז
קיימת ,אבל אם נשתברה מאליה כההיא דנביה כיון שעיקרה קיים אף הנביה
אסורה ,וכן אם שיפן ישראל אע"פ שדינה כנשתברה מאליה ,אם עיקרה קיים
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אף שיפוייה אסורין.
וי''ל דהכי פריך והא שיפויין דעיקר עבודת כוכבים קיימת וקתני בשיפה
גוי דמותרין ,ואפי' שיפה ישראל נמי הוי שרי אי לאו גזרה דרבא
כדמשני רשב''ל גופיה לעיל ,כלומר שאין עיקר הקושיא מהא דנביה אסורה
ושיפוי הגוי מותר ,שזה היה אפשר לחלק גם לר"ל ,אלא ממה שתירץ ר"ל
לעיל גבי שיפן ישראל בין לצורכו בין לצרכה שהיא ושיפוייה אסורין משום
גזירה דרבא ,ולמה ליה גזירה דרבא לימא משום שעיקרה קיים שהרי לא
נעשה השיפוי ע"י הגוי.
נמצא שאי"ז פירכא על עצם הדין של ר"ל שהרי יכול היה לחזור בו מהתירוץ
של 'כדרבא' ,ולומר שאה"נ היא ושיפויה אסורין משום שעיקרה קיים ,ואי"ז
אלא קושיא על מה שתירץ 'ר"ל גופיה' כדרבא ,שלא הוצרך זה לשיטתו,
ותירוץ הגמרא שאינה בטילה דרך גדילתה ,לכאורה לפי"ז חזר בו מהתירוץ
של עיקרה קיים והכל תלוי בדרך גדילתה ,וכן משמע ממ"ש תוס' לעיל ד"ה
עובד 'וצריך לומר מדלא משני שאני התם דעיקר עבודת כוכבים קיים ש''מ
דרשב''ל שרי אפילו בעיקר עבודת כוכבים קיים בשלא כדרך גדילתה' ,ועי'
תוס' ר"י מפאריש לעיל מ"א ע"ב ד"ה ואע"ג ]והאריכו בזה האחרונים עי'
מהריב"ל ומהר"י באסן ובנין שלמה ולח"ס[.
וכל הקושיא רק לר"ל שתירץ גבי נבייה שאסורה משום שעיקר ע"ז קיימת,
אבל לרי"ו ניחא שעיקר ע"ז קיימת אינו מעלה ואינו מוריד ,ונביה אסורה כיון
שע"ז שנשתברה מאליה אסורה ,ושיפויין מותרין כיון ששיפן הגוי בידים
ביטלן בזה.
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קן שבראש האילן של הקדש לא נהנין ולא מועלין ,בראשה של אשרה
יתיז בקנה וכו' ,ורבי אבהו א"ר יוחנן מאי יתיז יתיז באפרוחין ,יל"ע מה
הכוונה יתיז בקנה ,האם יתיז את הקן ע"י קנה כלומר מקל ,וכן יתיז את
האפרוחים ע"י קנה דהיינו מקל ,או יתיז בקנה הכוונה יתיז את הקן שנקרא קנה
ולמסקנא יתיז את האפרוחים שגם הם נקראים קן ]וכלשון המשנה בכל מקום
גבי חיובי קרבנות שנקראים האפרוחים קינים[.
ורש"י כתב יתיז בקנה ישליך עצי הקנה במקל מן האילן וישרפנה ויהנה מהם,
משמע שמפרש יתיז בקנה יתיז את הקנה שהוא הקן ,ומ"ש במקל אי"ז פירוש
של 'הקנה' אלא הוא ההיכי תמצי להתיז קנה שנמצא בראש האילן ,שו"ר
במלאכת שלמה במעילה שדייק כן מדברי רש"י כאן ]אמנם לפי הגהת הב"ח
ברש"י משמע שהקנה הוא המקל ולא הקן[.
וכ"מ מלשון הר"ח שכתב 'יתיז בקנה הקן כולו אלמא כיון שנשברה הותרה
וכו' ,מאי יתיז בקנה יתיז באפרוחין אבל לא הקן שהקן אסור הוא.
ורש"י במעילה כתב 'שאם אינו יכול להגיע בידו לקן יפיל בקנה הקן לארץ',
קצת משמע שקנה הכוונה למקל שמפיל בו את הקן.
תד"ה ורבי מיהו במעילה פרק ולד חטאת גרס בדר' אבהו לעולם דאייתי
עצים מעלמא וקינתה בהם ,ומאי יתיז באפרוחים ,וכל הקן מותר גם
העצים ,ובא להשמיענו שאם בא ליטול אפרוחים לא יטלם בידו שלא
יעלה או יסמוך על האילן ויהנה ממנו ,כלומר שאם בא ליטול את הקן כולו
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יכול ליטלו בידו ,אבל אם רצונו רק באפרוחים לא יטלם בידו שמא יהנה
מהאילן ,אלא יטלם ע"י התזה ,ומה שאם בא ליטול את כל הקן יכול ליטלו
בידו ול"ח שיהנה מהאילן ,כתבו תוס' במעילה 'דודאי מעיקרא דקאמר יתיז
הקן עצמו ליכא למיחש שמא יעלה שיכוין ליטול הקן בידו בלא עלייה על גבי
אשרה ,אבל השתא דקאי יתיז אאפרוחים דודאי איכא למיחש שמא יעלה ,כי
אין נוח כל כך ליטול האפרוחים בלא הקן אם לא יעלה כי הם נשמטים כאן
וכאן ,ולכך צריך להתיז בקנה את האפרוחים ,דכיון דמתיז בקנה לא יצטרך
לעלות באשרה כדי להתיז בקנה ,כי הדבר קל להתיזם בקנה אף כשעומד על
גבי קרקע' .ועי' תוס' ר' יהודה מבריינא.
תד"ה בביצים פירוש משום דצריכין לאילן וגזור בהו רבנן כעל האילן
עצמו כפ''ה ,א''נ י''ל דגזור בהו רבנן דחיישינן שמא יעלה על האילן
דחייס עלייהו פן יפלו ,אמנם הרמב"ם בפ"ז הי"ב כתב 'אפרוחים שקננו בה
ואין צריכין לאמן מותרין ,והאפרוחים והביצים שצריכין לאמן אסורין שהרי
האשרה כמו בסיס להן ,והקן עצמה שבראשה מותר מפני שהעוף מביא עציו
ממקום אחר .וכתב הראב"ד 'א"א היה לו לומר מפני שהן כגידולי האשרה',
]משמע משניהם שלא מפרשים כפירושי תוס'[.
דף מ"ג ע"א
תד"ה איידי איידי דדמיה יקרים מזבין לה לגוי .והא דאמרי' לקמן מכרה
או משכנה לצורף ישראל מותרת משום דבטלה ,וקא מפרש דה''ה
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כשאינו צורף נמי ,מדפריך עלה מההיא דהלוקח גרוטאות ,ולא קאמר
דאיידי דדמיה יקרים מזבין לה לגוי ,לכאורה א"ל שאמנם כשאבדה אינו
מתיאש מספק למרות שיודע שיתכן שהמוצא יתיך אותה ,שמא יקיים אותה
לעובדה ,אבל כשמוכר אותה לצורף למרות שיודע שיתכן שיבטלנה ,זה מראה
ששוב אינו מייחס לה חשיבות ,ועי' בר"ן לקמן נ"ג כמדומה כעי"ז.
עוד יש לדון שמ"ש הגמ' איידי דדמיה יקרים הכונה ששווה יותר בתור ע"ז או
צורה שלמה מאשר ערך המתכת ,וא"כ ממ"נ אם מכר לצורף בערך הצורה,
ודאי שהצורף לא קנאה כדי להתיכה ,ואם מכרה בערך המתכת מה"ת שהצורף
ימכרנה ביוקר למי שצריך את הצורה ,ואם יש למי למכור ביוקר למה הוא
עצמו לא מכר לו ,אמנם יתכן שהיה זקוק דחוף לכסף וגם אם מכר בערך
המתכת סומך ע"ז שהצורף או סוחר הגרוטאות ימתין עד שימצא קונה שישלם
לו לפי ערך הצורה.
לא יעשה אדם בית תבנית היכל וכו' מנורה תבנית מנורה אבל הוא עושה
של ה' ושל ו' ושל ח' ושל ז' לא יעשה אפילו של שאר מיני מתכות,
בשו"ע סי' קמ"א כתב 'לא יעשה וכו' מנורה תבנית מנורה ,אבל עושה של
חמשה קנים או של ששה או שמונה ,אבל של שבעה לא יעשה אפילו משאר
מיני מתכות ,ואפילו בלא גביעים וכפתורים ופרחים ,ואפילו אינה גבוהה י"ח
טפחים' ,וכתב ביאור הגר"א משום דגובה זה אינו מעכב' ,ועיין פתחי תשובה
שם שגם אם עשה את הקנים בעיגול אסור דגם זה אינו מעכב.
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רבי יוסי ב"ר יהודה אומר אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו בית
חשמונאי ,אמרו לו משם ראיה שפודין של ברזל היו וחופין בבעץ ,בעץ
היינו בדיל כמ"ש רש"י ,ויש להבין למה האריכו בלשונם ולא אמרו לא היו
של עץ אלא של ברזל ,ועי' תורי"ד 'וקשיא לי דא"כ היינו מתכות ומה צורך
לומר וחפום בבעץ ,ודאי אם הי' בעץ מין עץ היה יפה ,כלומר לא תילף מהתם
שאע"פ שהי' העץ מלמעלה ברזל הי' מלמטה .אבל בדיל כך היא כשר כמו
ברזל ומה לו לומר וחיפום בבעץ ,ויש לומר שהבדיל לכשמכהה מראיתו דומה
כאלו היא עץ ,ובעבור זה טעו מי שראו אותה וסברו שהיא של עץ ,ולמה
הוצרכו לעשות שפודים מלמטה ,מפני שהבדיל אינו חזק והיו הקנים נכפפין'.
אמר אביי לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותן ,יש
להסתפק אם הכונה שהאיסור רק אם עושה המידות המדויקות של המקדש
אבל אם שינה מותר אפי' אם נשאר לפי אותו יחס ,וממילא פשיטא שבמשמשי
מרום אי"ז שייך.
וממ"ש רש"י 'בית תבנית היכל בארכו ורחבו ורומו ושיעור מדת פתחיו ,אבל
אם נשתנה במקצת מותר' ,משמע שצריך שיהיה ממש במידותיו ,אבל אינו
מוכרח ,ועי' שו"ת שלמת חיים שכתב 'אין ראוי לעשות צורת תבנית המשכן
וכליו אף לצורך לימוד התלמידים אם המידות שלהם בכללות הן באותו יחס
של המידות שהיו במשכן' ,ועי' שו"ת אגר"מ יו"ד ח"ג סי' ל"ג שממ"ש רש"י
'שאסור דוקא בארכו ורחבו ושיעור מדת פתחיו אבל אם נשתנה במקצת מותר,
הרי מתיר באנפין זעירין וכן כתב הר"ן שם ,וכן בטור יו"ד סימן קמ"א כתב וכן
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נמי שמשין שבמקדש אסור לעשות ממש דוגמתן אם לא שישנה בהן קצת
בגובה או באורך'.
ויש להבין לפי"ז לשון הגמרא 'אמר אביי לא אסרה תורה אלא שמשין
שאפשר לעשות כמותן' ,והרי התורה אסרה לעשות את כל השמשין ובלבד
שיעשה כמותן ,ושמש וירח ומלאכים בפועל א"א לעשות כמותן ,ולא בגלל
שלא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותן ,והול"ל לא אסרה
תורה אלא לעשות כמותן ,ואולי לא ניחא לו לומר שאסרה תורה דבר שלא
יתכן שיעבור עליו ,ולכן נקט לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות
כמותן.
אבל אם נאמר שלעולם גם אם עושה יותר קטן אסור ובלבד שיעשה באותו
יחס ,ומשמשי מרום היינו טעמא שא"א כלל לעשות כמותן אלא רק דוגמתן וזה
לא נאסר ,ולפי"ז מ"ש רש"י בארכו ורחבו ורומו היינו לפי אותו יחס אבל לאו
דוקא באותן מידות ממש.
ובשו"ע סי' קמ"א כתב 'לא יעשה בית תבנית היכל כשיעור גבהו וארכו ורחבו
וכו' ,מנורה תבנית מנורה אבל עושה של חמשה קנים או של ששה או שמונה,
אבל של שבעה לא יעשה אפילו משאר מיני מתכות ,ואפילו בלא גביעים
וכפתורים ופרחים ,ואפילו אינה גבוהה י"ח טפחים' ,וכתב ביאור הגר"א משום
דגובה זה אינו מעכב' ,משמע שאם היה מעכב היה מותר כששינה את הגובה
אע"פ ששמר את היחס ,אמנם יש לדחות שאם שיעור י"ח טפחים היה נאמר
בפירוש ,סו"ס שיעור רחבה לא נאמר כלל וממילא ל"ש בה עשיה לפי יחס
וכל ששינה גובהה מי"ח טפחים הוה שרי .עוד הביא בביאור הגר"א דהא
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דשרי כששינה את מידות הבית מההיכל משום 'דשם אינו ניכר אא"כ
בשיעורא' ,ולכאורה לפי"ז כשהקטין הבית אפילו באותו יחס שוב אינו נראה
כהיכל ,אמנם אינו מוכרח.
ומהגמ' משמע לכאורה שהאיסור משום כבוד שמים שלא יעשה אדם דוגמת
כליו של הקב"ה או משרתיו] ,ולכאורה לפי"ז רק כשעושה ע"מ לדור בו,
וכלשון הגמרא בית תבנית היכל ,אבל לא כשעושה דגם קטן ע"מ להתבונן בו,
אמנם בדמות חמה ולבנה ומלאכים א"א לומר כך.
והרמב"ם הביא את איסור עשיית משמשים בהל' ע"ז ,ואת ההלכה של בית
תבנית היכל הביא בהל' בית הבחירה ,ואולי ס"ל שדברי אביי הראשונים נדחו
והילפותא של בית תבנית היכל אינה כלל מלא תעשון אתי ,ועי' סה"מ לגרי"פ
ח"א קי"ז אם האיסור לרמב"ם מדרבנן או מדאו' מדין מורא מקדש.
דף מ"ג ע"ב
לא תעשון אתי לא תעשון אותי ,כתב הריטב"א 'פירוש כדרך שאמר הכתוב
במשליו על האדם בצלם אלהים עשה אותו ,ואף על פי שהוא משל חש הכתוב
לעשייתו מפני כבוד של מעלה' ,והר"ן כתב 'כלומר דמות שאני מתראה בו
לנביאים'.
תד"ה לא ]בעמוד הקודם[ לא תעשון אותי ,תימה כיון דפרצוף אדם
לחודיה אסור ,אמאי אצטריך לאסור דמות שמשים שבמרום ,יש להבין אם
כוונתם לברייתא הראשונה הרי אותה העמיד אביי באיסור עשיית דמות
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ארבעה חיות בהדי הדדי ,וזה לא ידעינן מלא תעשון אתי] ,ואם משום דבכלל
מאתיים מנה ,זה קושיתם אח"כ[ ,ואם לברייתא השניה ,הרי נמנו בה גם
'אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת' ,שלא לכולם יש דמות אדם,
ואולי עיקר קושייתם ממה שחזר ומנה מלאכי השרת שסברו כעת שיש להם
דמות אדם לגמרי.
וי''ל דודאי ליכא למעלה שום מלאך ושרף ואופן וכרוב כדמות אדם
ממש ,דה''נ אמרינן בפ''ק דחגיגה דליכא עורף ,יש להבין אם אין
המלאכים בדמות אדם א"כ למה הוצרך לאסור דמות שמשים ,הרי בלא"ה אין
יודעים את צורתם ,ואולי האיסור למי שראה מלאכים.
ובתוס' רא"ש וכן בתוס' ר"י מברינא ור"י מפאריש הקושיא להיפך ,כיון
שידעינן מדמות שמשי שאסור לעשות צורת מלאכים ומסתמא חוץ מחיות
הקדש שיש להם ארבעה פנים יש גם מלאכים בדמות אדם וא"כ למה הוצרכנו
ללא תעשון אתי על דמות אדם ,וע"ז תירצו שמשמשי אפשר לדעת רק דמות
ארבעה חיות ,אבל לא דמות אדם כיון שלמלאכים אין דמות אדם ממש כמו
שרואים שאין להם עורף.
ומ"ש שאין להם עורף כ"ה גם במדרש גבי המלאכים שבאו לאברהם שכתוב
'ויפנו משם האנשים' 'הדא אמרת אין עורף למלאכים'.
ומ"ש דליכא עורף מבואר ברש"י בחגיגה שם דבכל צדיהן יש להם פנים,
ויל"ע הרי כשבאו לאברהם סתמא דמילתא נראו לו כבני אדם ומתי נהפכו
לצורת מלאכים ,ואולי היו מעוטפים ולא נראו מהם אלא הפנים שמצד אחד.
ועדיין יש להבין אם מצד שאין להם עורף והרי לכאורה גם אם עושה דמות
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פנים לבד הוי בכלל האיסור ,ואולי סברת תוס' שרק דמות שלמה פנים ואחור
אסור לעשות ,ולפי"ז מה שכתבו 'ומיהו אותם צורות אדם שצובעים בסדינים
בצבעים וכן ברקמה מותרין כיון שאין להם פרצוף שלם אלא חצי פרצוף'
כוונתם שרק את צד הפנים אפשר לצייר ולא את צד האחור ולא שעושה עין
אחת ואוזן אחד ,אמנם לשון פרצוף בכל מקום כמדומה משמע רק צד הפנים.
וא"ת כיון דפרצוף אדם לחודיה אסור ,אמאי איצטריך לאסור דמות
ארבעה פנים בהדדי ,תיפוק ליה דאיכא דמות אדם ,ובחדושי הרמב"ן כתב
'והא דתניא וחיות הקדש לאו למימרא דפרצוף אדם לחודיה לישתרי דא"כ
קשיא לאביי ,אלא דאי לא אסר רחמנא דמות שמשי מרום הייתי אומר כיון
שעשה לו דמות ד' פנים האי לאו דמות אדם הוא ולישתרי צריכא'.
תד"ה לא אור''י דכל אלו תירוצים של אביי אמת הן ,דמדלא קאמר בכל
אחד ואחד אלא אמר אביי ,ש''מ שלא היה חוזר בו ,אלא מתחלה היה
דורש מן המקרא לאסור שמשין של מטה כגון היכל ואולם ,ואחר כך
לאסור שמשין שבמדור העליון כגון שרפים ואופנים ,ובשמים תחתונים
חמה ולבנה כוכבים ומזלות שהם קבועים ברקיע שני ,יש להבין הרי חוץ
משלשת אלו אמר אביי על הברייתא ד'לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי
המשמשים לפני במרום'' ,לא אסרה תורה אלא בדמות ד' פנים בהדי הדדי',
ואח"כ על הברייתא שאמרה בפירוש 'לא תעשון כדמות שמשי המשמשין
לפני במרום כגון אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת' ,אמר אביי 'לא
אסרה תורה אלא שמשין שבמדור העליון' ,וזה דלא כמו שאמר בתחילה שרק
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דמות ד' פנים אסרה תורה ואם מזה חזר בו אמאי לא אמר אלא.
ועי' תוס' הרא"ש שכתב 'כל תירוצי אביי אמת הם ,בארץ אסרה תורה בית
תבנית היכל וכו' ,במדור התחתון לא אסרה אלא חמה ולבנה ,ובמדור העליון
אופנים ושרפים ומלאכי השרת ,ובמדור השכינה דמות ארבעה פנים בהדי
הדדי' ,ועדיין יש להבין מאי נפ"מ מכל החלוקה הזאת בין המדורים שלמעלה
גם יש להבין הרי דמות ארבעה פנים הם לכאורה חיות הקדש שנמנו יחד עם
האופנים והשרפים ואיך נמנו במדור השכינה ,עוד יש להבין ממ"נ אם יש שם
עוד דברים למה לא נאסרו גם הם ,ואם אין למה הוצרך לחלק אותם לשני
מדורות ,ואולי פירט שמשים לאפוקי מה שאינם שמשים.
והטור בסי' קמ"א כתב 'כולם אסור לעשותם ל"ש אותם שבמדור שכינה כגון
ד' פנים להדי הדדי ,ל"ש אותם שבמדור העליון כגון חיות שרפים ואופנים
ומלאכי השרת ,ל"ש אותם שבמדור התחתון כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות,
ל"ש צורת אדם לבדו כולן אסורין ,וכן נמי שמשין שבמקדש אסור לעשות
ממש דוגמתן אם לא שישנה בהן קצת בגובה או באורך'.
וזה כעין מ"ש בתוס' הרא"ש שיש מדור שכינה ומדור עליון ,אמנם יש להבין
איך מנה במדור העליון חיות שכבר נמנו במדור שכינה שזה לכאורה הכונה ד'
פנים ,ואמנם בתוס' הרא"ש הלשון 'במדור התחתון לא אסרה אלא חמה ולבנה
ובמדור העליון אופנים ושרפים ומלאכי השרת ,ובמדור השכינה דמות ארבעה
פנים בהדי הדדי' ,ולא מנה חיות במדור העליון ,ועדיין יש להבין איך אמר
תוס' הרא"ש שהחיות במדור שכינה והרי בנביא מבואר שכסא הכבוד הוא
מעל לרקיע שעל ראשי החיות.

כל הצלמים

פרק שלישי

ועי' תוס' ביומא דף נ"ד שכתבו 'ועוד נראה לי דלפי סוגיית פרק כל הצלמים
מוכח דכל מיני פרצופין מותר לעשות אפילו חקוקין וחותמה בולט חוץ מפרצוף
אדם לחודיה ,או דמות ארבעה פרצופין בהדי הדדי שבכסא הכבוד ,אדם אריה
שור נשר וכו' ,ושמשין שבמדור העליון כגון חיות שרפים ואופנים ומלאכי
השרת אסור אפילו היכא דאחרים עשו לו ,ואפילו ליכא חשדא היכא דשכיחי
רבים גביה משום דכתיב לא תעשון לא תעשון תרי זימני לדרשה לא תעשון
אתי שמשין שאתי דהיינו שבמדור העליון לא תעשון כלל וקרי ביה לא תעשון
אותי ולהכי פרצוף אדם לחודיה אסור וארבעה פרצופין אדם אריה שור ונשר
אסור ולעבור עליו בשתים משום פרצוף אדם ומשום ארבעה פרצופין בהדי
הדדי דהיינו דמות החיות'.
משמע מדבריהם שחוץ מחיות הקדש שהיו לכאו"א ארבעה פנים והם אינם
במדור שכינה ,היו בכסא הכבוד דמות ארבעה פרצופים] ,והרי כתוב שדמות
יעקב היתה חקוקה בכסא הכבוד[ ,אמנם אם הם רק חקוקים הרי אינם שמשים
ודמי לכרובים שע"ג הכפורת שכתבו הראשונים שאע"פ שיש להם דמות אדם
אינם שמשים ,ובפרקי היכלות 'דמות אדם בכסאך קבעת רצין כאדם עמלין
כאדם כורעין ומשתחוין בשירה כאדם ואימתך מלך עליהם ,דמות שור בכסאך
קבעת וכו' ,דמות ארי בכסאך קבעת וכו' ,דמות נשר בכסאך קבעת ,רצין כנשר
קלין כנשר ועופפין כנשר טסין כנשר ואימתך טהור עליהן ,משמע שאינם
קבועים כדמות בעלמא אלא רצים ומשתחוים אבל כמדומה שאין אלו חיות
שבמרכבה שתחת הרקיע.
ועדיין יש להבין למה הוצרכו תוס' והטור למנות אותם בתרתי ,ואיך מנו אותם
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בשני מקומות ,ויתכן שארבעה פרצופים וחיות הקדש הם שני דברים ,חיות
הקדש יש לכאו"א ארבעה פנים והם במדור העליון ואסור לעשות דמות שיש
לה ארבעה פנים אלו ,ובמדור שכינה יש בכסא הכבוד דמות אדם ודמות אריה
וכו' כאו"א בפנ"ע ואסור לעשות ארבעה דמויות כאלו יחד] ,אמנם סיום דברי
תוס' ביומא 'ולהכי פרצוף אדם לחודיה אסור וארבעה פרצופין אדם אריה שור
ונשר אסור ולעבור עליו בשתים משום פרצוף אדם ומשום ארבעה פרצופין
בהדי הדדי דהיינו דמות החיות' משמע שארבעה פרצופים היינו החיות ,ואולי
כוונתם לארבעה פרצופים שבמדור העליון[.
והנה במ"ש ארבעה פנים בהדי הדדי כתב הר"ן 'כלומר פני שור ואדם ואריה
ונשר לחיה אחת דוגמת חיות הקדש' ,וכתב הר"ן על קושית תוס' למה לי
איסור ד' פנים תיפו"ל מצד דמות אדם שבהם ,דלק"מ 'דסד"א אף על גב
דצורת אדם אסירא דמות ארבעה פנים בהדי הדדי שרי דלאו צורת אדם היא',
וכ"כ הרמב"ן ,וזה מובן מאד אם הכונה לדמות אחת שיש לה ארבעה פנים.
אמנם תוס' רבינו יהודה מבריינא כתב 'וא"ת כיון דבפרצוף אדם לחודיה מיחייב
אמאי איצטריך למיסר דמות ארבע פנים בהדי הדדי ,והלא דמות אדם עמהם.
וי"ל שאם מצא כבר פרצוף אדם מצויר בכותל ועשה ג' פנים אחרים והשלימם
חייב' ,מבואר שארבעה פנים בהדי הדדי אין הכונה לדמות אחת שיש לה מכל
צד פנים אחרים שזה א"א לעשות בציור שבכותל ,אלא לארבעה פרצופים זה
ליד זה כמו שיש במחנה שכינה ,וחוץ מזה לעשות חיות הקדש דהיינו דמות
אחת שיש לה מכל צד פנים של אחד מפרצופים אלו.
ושמשים שבמדור העליון והתחתון לכאורה לפי המסקנא אין חילוק ביניהם,
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ותוס' כתבו שדברי אביי כולם אמת ,ויש להבין הרי תחילה אמר שבמרום היינו
רק דמות ד' פנים ואח"כ אמר שכל המלאכים והשרפים ואופנים וחיות הקדש
בכלל האיסור.
ועי' תוס' הרא"ש 'במדור התחתון לא אסרה אלא חמה ולבנה ,ובמדור העליון
אופנים ושרפים ומלאכי השרת ,ובמדור השכינה דמות ארבעה פנים בהדי
הדדי' הינו שמחלק בין מדור שכינה למדור העליון ובמדור העליון לא נאסר
אלא דמות ד' פנים ]אולי לאפוקי כסא הכבוד או דברים אחרים שיש שם[ ,וכן
במדור העליון לא נאסרו אלא אלו שנאמרו ולא דברים אחרים] ,והרי מצינו
שהיו שם אבני שיש טהור וכדומה[ ,וכן במדור תחתון רק שמש ירח כוכבים
ומזלות ]אולי לאפוקי קשת ועננים[.
וכתב הר"ן בשם מהר"מ מרוטנבורג שיש לדינא חילוק בין מדור העליון
לתחתון ,שבעליון כגון מלאכים אסור לקיימן אפילו נעשו ע"י אחרים וכן הדין
בפרצוף אדם ובשמשים שאפשר לעשותן כמותן כתבנית היכל ואולם ואינך,
אבל שמשין שבמדור התחתון כגון חמה ולבנה וכוכבים ומזלות מותר
בשאחרים עשו לו ,אמנם ב"י בסי' קמ"א כתב שמדברי הטור משמע שאינו
מחלק וכולם מותרים כשאחרים עשו לו אם אין חשש של חשד.
תד"ה שאני ויש שהיו רוצים להחמיר שלא להחתים לגוי חותם שיש בו
צורת אדם בשביל חוב ,אא''כ היה הגוי מביא לו מעצמו ,לכאורה טעם
המחמירים משום אמירה לנכרי שהרי הנכרי עושה צורה עפ"י ציוויו ומ"ש
שהגוי מביא לו מעצמו היינו שטר חתום.
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ולשון תוס' בר"ה כ"ד 'וצריך ליזהר כשמלוין לנכרים ומחתמין החוב בחותם
של שעוה שתלוי באגרת דלא סמכינן אדרבא כדפרישית דלא פליג רבא ואם
הנכרי מביא לו חותם מעצמו מותר'.
בענין איסור 'לא תעשון אתי'
והא רב יהודה דאחרים עשו לו וא"ל שמואל לרב יהודה שיננא סמי
עיניה דדין התם בחותמו בולט ומשום חשדא ,משמע שחוץ מאיסור של לא
תעשון אתי שזה לא נאסר ע"י אחרים ,יש גם איסור של חשד ,וכמו שפירש"י
שיחשדוהו שעובד אותה ,ואיסור זה מבואר בגמ' שהוא רק בצורה בולטת
ואסור אפילו אחרים עשו לו.
ומבואר בתוס' שרק בצורת אדם יש חילוק בין בולט לשוקע ,אבל לענין חמה
ולבנה ומזלות אין חילוק ,ואסור אפילו בציור על הלוח.
ויש להסתפק מה הדין לענין איסור לא תעשון אתי ]כשעושה בעצמו[ ,האם
הוא דוקא בבולט או גם באינו בולט ,ומתוס' שמחלקים בין פרצוף לחמה ולבנה
אין ראיה ,ששם הנדון לענין חשד וכמש"נ.
וכן ממה שדנים תד"ה שאני לאיסור רצועות שיש בהם צורת אדם בולטת
שמשמע שהאיסור רק בבולטת ,גם אין לכאורה ראיה כי שם ג"כ משמע
שהנדון משום חשד אבל איסור עשי' אין כאן כיון שאחרים עשו לו מן הסתם,
]והרי תוס' בסוגיא כאן לא הזכירו שצורת אדם אסור באחרים עשו לו[.
ויש להביא ראיה מתוס' ]לעיל ד"ה לא[ שדנים שאותם צורות אדם שצובעין
בסדינים בצבעים וכן ברקמה מותרין כיון שאין להם פרצוף שלם אלא חצי
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פרצוף ,משמע שאם היה פרצוף שלם היה אסור אע"פ שאינו בולט שהרי
עשוי בצבע או רקמה ,ומבואר ברמב"ם שזה אינו נחשב בולט ,ואפילו נאמר
שרקמה נחשב בולט ,צבע על סדין לכאורה ודאי שאינו נחשב בולט] ,אמנם
ריטב"א כתב שדיו נחשב בולט ויתבאר בהמשך[.
ומ"ש תוס' שמותר כיון שהוא חצי פרצוף לכאורה כונתם שמציירים דמות אדם
מן הצד בעין אחת ואוזן אחת ,עיין ש"ך ס"ק כ"ה שבכה"ג אין איסור ,אבל אין
כונתם שאין דמות אדם שלם אלא רק פנים בלא כל הגוף וכרא"ש ,שהרי
פרצוף הוא דמות הפנים ומשמע שגם היא אינה שלימה.
ולכאורה מהגמ' עצמה יש להוכיח כן ,שאמר על רב יהודה התם בחותמה בולט
ומשום חשדא ,משמע שרק לענין חשדא הוצרכנו לומר שחותמה בולט ,אבל
לענין לא תעשון אתי אין נפ"מ בזה ]אכן הריטב"א דחה ראיה זו ש'התם' היינו
לענין חשדא ,אבל בולט צריך גם לענין איסור עשיה[.
אמנם יש להבין אם לענין איסור עשיה ל"צ דוקא שיהא בולט ,א"כ איך
אמרינן דטבעת שחותמה בולט מותר לחתום בה ,והרי בחתימה עושה כעת
דמות שוקעת ועובר על לא תעשון ,ובשלמא מטבעת שחותמה שוקע שמותר
להשהותה ל"ק כי אחרים עשו לו אבל איך מותר לחתום בטבעת שחותמה
בולט.
וא"ל שלעולם איסור של לא תעשון אתי הוא אפילו באינו בולט וכמו שמשמע
מתוס' שגם ציורים ע"ג סדינים היו אסורים אם היו פרצוף שלם ,ומה ששוקע
מותר לא כי אינו בולט אלא כי אינו צורת אדם כלל ,שהרי צורת אדם חוטמו
בולט וזה חוטמו שוקע וכן שאר חלקיו הפוכים מצורת פרצוף אדם ואע"פ
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שלחלל שיש בחותם שוקע יש צורת אדם מ"מ חלל אינו דמות שיש בה ממש.
אמנם זה שייך רק בדמות אדם ,אבל בחמה ולבנה לכאורה אין חילוק בין בולט
לשוקע ,שבי"כ ובי"כ אותה צורה יש להם ,ומתוס' משמע קצת שהחילוק לפי
מה שנראים לנו ,ואולי כיון שלפי האמת הם כדמות כדור היה צריך להיות
שיהיו בולטים לכך אומר שכפי שנראים לנו נראים שטוחים ושוב אין חילוק
בין בולט לשוקע ,ויתכן שאמנם גם כשהם שוקעים יש לחלל צורת שמש אבל
חלל אינו עשיה שיש בה ממש ]וכתב הלוחות ,לכאורה חלל האותיות היה בו
ממשות רוחנית והרי כשפרח הכתב סתמא דמילתא נתמלאו החללים[.
ועדיין יש להבין למה הוצרך לומר על רב יהודה 'התם בחותמה בולט ומשום
חשדא' ,אדרבא בחותמו שוקע גרע טפי שאז כשחותם עושה צורות בולטות
ועובר על לא תעשון אתי ,ואולי משום זה לא היה מצריכו לקלקל את החותם
והיה סגי שאחר החתימה פוגם קצת את הצורה ]כמדומה בחת"ס שאם עשה
צורה וקלקלה יתכן שאינו אסור[ ,ויתכן גם שלא היה חותם בטבעת זו.
נמצא לפי"ז דעת תוס' שמצד לא תעשון אסור אפילו אם אינו בולט ,ושוקע
יתכן שמותר וכמש"נ שאינו צורת אדם ,אבל שמש וירח אסור גם בשוקע,
ומצד חשד אסור רק בבולט ממש ]אולי משום שרק כן הדרך לעבוד ע"ז[,
ודוקא בפרצוף אבל בשמש וירח אפילו שוקע יש חשד וגם איסור.
ומ"ש תוס' ]מ"ג ע"א ד"ה לא[ שטבעת שחותמה שוקע אסור לחתום בה
שמשמע מדין לא תעשון ,ה"ה אפילו חותמה שוה ,ורק בולט מותר לחתום
]לכאורה משום שאז אינו יוצא כלל צורת אדם וכמש"נ[.
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והנה הריטב"א כתב שאיסור עשיה הוא רק בבולט ולא בשוקע בין בפרצוף בין
בחמה ולבנה בין לענין חשד בין לענין לא תעשון ,ומ"ש 'התם בחותמו בולט
ומשום חשדא' ,משום חשדא נקט התם ]וכאילו אמר התם משום חשדא ,אבל
מצד איסור עשיה לעולם אינו אלא בבולט[ ,אבל הוסיף שצורת דיו כבולט
חשוב לענין זה וכן רוקם ,ולכאורה כונתו שבדיו יש ממשות וכן ברקמה,
ולפי"ז בצילום שאין ממשות כלל וכן כשנעשה כך באריגה יהיה מותר ,אמנם
א"ל שכונת הריטב"א רק לאפוקי שוקע שאין לו את דמות האדם כלל אבל
ציור או צילום או רקמה או אריגה כולם נראים כדמות האדם וחשיבי כבולטין
לענין לא תעשון] ,וכנראה מהריטב"א גם לענין חשד[ ,ומ"ש הריטב"א שחמה
ולבנה מותר בשוקעים כיון שהם נראים כבולטים ,היינו אם עשאו שוקע בצורת
קערה ,לאפוקי אם ציירו על הלוח שאז לעולם נחשב כבולט.
וא"כ לריטב"א בין איסור לא תעשון בין חשד אינו אלא בבולט ,וציור נחשב
בולט ,ולתוס' איסור לא תעשון יש גם בציור ובלבד שיהא פרצוף שלם ,אבל
חשד יש רק בבולט ממש] ,לכאורה משום שדרכם לעבוד רק מה שיש בו
ממש[ ,חוץ משמש וירח שכיון שגם ברקיע אין נראים בולטים יש חשד גם
כשאינם בולטים] ,ומסתבר שאם יעשם שוקעים כמין קערה גם לתוס' לא יהיה
חשד[.
ומ"ש תוס' שאין השמש והירח נראין בולטים והריטב"א כתב שנראים
בולטים ,יתכן שאי"ז מחלוקת במציאות ,שתוס' מתכוונים שאין נראים כצורת
כדור ולכן אע"פ שחשד יש דוקא בצורה בולטת שיש בה ממש ,כאן אסור
אפילו כשנראה שטוח ,אבל אם יהיה שוקע כמין קערה בזה גם לתוס' אין
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איסור לא תעשון ,ולזה התכון הריטב"א שנראים בולטין ולא שוקעין.
ובמ"ש תוס' ]ד"ה לא[ שלהלכה יש בצורת אדם משום לא תעשון אתי
כדמוכח מהא דחותמה שוקע שאסור לחתום ,לכאורה קשה דילמא אסור
לחתום משום חשד ,עיין פנ"י בר"ה ,ועיין שפ"א שם שבמה שחותם על
השעוה אין חשד שעובד את זה] ,דגרע אפילו ממבוזין שהרי הולך לאיבוד[.
והתבאר עד כאן שצורת אדם בדיו וצבע לתוס' ולריטב"א אסור לעשות ,אמנם
ברמב"ם פ"ג מע"ז ה"י כתב 'אסור לעשות צורות לנוי ואף על פי שאינה ע"ז
שנאמר לא תעשון אתי כלומר צורות של כסף וזהב שאינם אלא לנוי כדי שלא
יטעו בהן הטועים וידמו שהם לע"ז ,ואין אסור לצור לנוי אלא צורת האדם
בלבד ,לפיכך אין מציירים לא בעץ ולא בסיד ולא באבן צורת האדם ,והוא
שתהיה הצורה בולטת כגון הציור והכיור שבטרקלין וכיוצא בהן ואם צר
לוקה ,אבל אם היתה הצורה מושקעת או צורה של סמנין כגון הצורות שעל
גבי הלוחות והטבליות או צורות שרוקמין באריג הרי אלו מותרות' ,משמע
שמחלק בין ציור שיש בו ממש לציור שאין בו ממש.
ובהי"א כתב 'וכן אסור לצור דמות חמה ולבנה כוכבים מזלות ומלאכים שנאמר
לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני במרום ואפילו על
הלוח' ,ולא כתב שלוקה .ואפשר עפ"י מה שמשמע מסה"מ שעיקר האיסור
הוא על צורת אדם ומשום חשד ,ולזה דוקא כאשר הצורה בולטת שאז יש
חשד וכמבואר בגמ' כאן ,אבל שאר צורות שנאסרו מדין דמות שמשים אינו
עיקר האיסור ולכן לא כתב שלוקה] ,אמנם לשון הרמב"ם כאן משמע שאסור
מעיקר הדין ולא משום חשד[ וגם בהל' בית הבחירה לא כתב שלוקה על
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עשיית בית תבנית היכל ,וגם בהל' סנהדרין פ"ט מנה בלוקין רק עשיית צורת
אדם.
ואיסור שמשים א"ל שהוא משום כבוד שמים ולכן אין חילוק בין בולטין
ושוקעין ,נמצא לרמב"ם צורת אדם על הלוח מותר לעשות.
וגם לדעת תוס' וריטב"א שאסור יתכן שרק לעשות בעצמו אסור אבל אם
אחרים עשו לו כמו שמשמע בגמ' כאן ,מותר ,אא"כ לשיטת מהר"מ
מרוטנבורג שהובאה בר"ן כאן ובתוס' ביומא ששמשים שבמדור עליון וכן
דמות אדם אסור אפילו אחרים עשו לו.
ולענין אם יש איסור לא תעשון אתי בפנים לבד או דוקא באדם שלם ]וממ"ש
תוס' ד"ה שאני שדוקא כל גופו בידים ורגליים אין ראיה כי שם הנדון מצד
חשד[ .ולכאורה בכל טבעות וחותמות אלו לא מסתבר שהיה דמות אדם שלם
בידים ורגליים ואעפ"כ דנים לאוסרו מצד לא תעשון אתי ,ומה שהתירו חגורות
שיש בהם דמות אדם לפי הבה"ג שאין חשד בפרצוף היינו משום שאחרים
עשו לו ,אבל לעשות בעצמו דמות אדם אפילו רק צורת פנים יתכן שיאסר,
וא"כ ישאר אסור גם למסקנת דבריהם לומר לעכו"ם לחתום על אגרת מדין לא
תעשון אתי ,שהרי עושה ע"פ ציוויו ואין בזה מצוה] ,ויל"ע שמלשונם משמע
שגם לומר לגוי לחתום מותר לבה"ג ,ואמאי הרי כאן יש משום לא תעשון אתי
שחותם ע"פ ציוויו ,שו"ר בלח"ס שנקט בפשיטות שקאי רק על חגורות[.
אמנם הרא"ש כאן בסי' ה' כתב 'והאי דאסרינן צורת אדם ודרקון דוקא בגולם
שלם ,אבל צורת
הראש בלא גוף שלם מותר ולא תעשון אותי דרשינן ,וגם חשדא ליכא אם אין
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כל הדמות שלם' ,ויל"ע הרי סתמא דמילתא מציירים או עושים אותו לבוש
נמצא שלעולם אין דמות אדם שלם שהרי חלק ממנו מכוסה בבגדים ,ולכאורה
גם ממ"ש הרמב"ן שצורת אדם אינו בכלל צורת מלאכים כיון שיש להם
כנפיים ,משמע שהאיסור הוא דוקא בגוף שלם ,ומה שנקטו תוס' עורף כי
סוברים שבפנים לחוד יש איסור ,ואע"פ שבלא"ה בציור אין עורף א"ל שנקטו
עורף כדוגמא שמסתמא יש עוד שינויים וכמ"ש שפ"א בר"ה.
עי' בן איש חי פרשת מסעי 'ומעשה שלקחו צורת חכמים במלאכה זו צורת
הפנים בלבד ,ואמרתי לאחד אין לו להרהר בזה כיון דלא מצא ידיו ורגליו
בבית המדרש' ,ולכאורה גם אם יקחו כל צורתו לא ימצאו ידיו ורגליו שהרי
הם מכוסים בבגדים.
ולענין צורת לבנה עיין פנ"י ושפ"א בר"ה שמשמע שאע"פ שבתחילת החודש
נראית פגומה מ"מ אסור לעשותה כך ,כיון שכך צורתה אז בשלימות ,אבל אם
יצייר אותה פגומה ממש כגון שיחסיר אחת מקרנותיה או שיעשה דמות חמה
פגומה משמע שמותר לכו"ע.
עיין שבט הלוי שמותר לצלם דמות חמה באמצע השקיעה ,עי"ש שדן גם מצד
שצילום נעשה ממילא ואי"ז עשיה ,ולכאורה זה סברא רק לענין שמש אבל
למלאכים ודמות אדם לדעת מהר"מ מרוטנבורג ישאר האיסור לקיים ,ועיין
תשו' רב פעלים שכתב על מה שהעמידו תמונת שמש על קבר יהושע ,שהיתה
פגומה במקצת ,ושוב כתב שבשל רבים אין חשד ,ושוב כתב שיתכן שיש את
שני הטעמים גם פגומה וגם של רבים] ,מה שהוצרך לשניהם אפשר שדרך
גויים לעבוד גם אם היא פגומה במקצת ויש חשד ,ולכן הוצרך לשל רבים[.
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והנה ברמב"ן כאן מביא שני דעות אם איסור לא תעשון אתי הוא דוקא בבולט,
בתח"ד כתב שנראה דלא שנא בולט ל"ש שוקע ,ושוב הביא מהתוס' שרק
בולט אסור אבל שוקע מותר ]ולא נתפרש בדבריו דין צורת דיו ורקמה[.
והר"ן אחר שהביא שני הדעות כתב להכריע כלשון הראשון שאין חילוק בין
בולט לשוקע וגם בשוקע יש איסור לא תעשון אתי ורק חשד אין] ,וטבעת
מיירי בשאר צורות[.
ודעת הריטב"א שרק בולט אסור אבל שוקע מותר ,אמנם ציור בדיו או ברקמה
חשיב בולט ,ויש להסתפק אם בגלל המשהו של הדיו ולפי"ז בצילום מותר ,או
כונתו שהחסרון של שוקע הוא שאי"ז צורת אדם כלל וכמש"נ לעיל וזה ל"ש
בציור של דיו וא"כ גם צילום יהיה אסור.
אמנם א"כ יש להבין את סברת הרמב"ן והר"ן שיש איסור לא תעשון אתי
בשוקע ,והרי אי"ז צורת אדם כלל.
והנה הרמב"ם פ"ג הי"א כתב שצורת אדם יש בה משום לא תעשון ודוקא
בבולטת אבל ציור על הלוח או רקמה מותר ,ולגבי חמה ולבנה ומלאכי השרת
כתב שאסור אפילו על הלוח ,והראב"ד הקשה מנ"ל לרמב"ם להתיר דמות
אדם על הלוח ,אם משום שכתוב חותמה בולט אסור משמע שזה מותר ,אימא
סיפא שוקע מותר הא שוה אסור.
ולכאורה יש להבין במה חמור שוה משוקע ולפי מ"ש ניחא ששוקע אינו כלל
צורת אדם.
אמנם מתוס' ביומא נ"ד משמע שבציור יש פחות סברא לאסור אפילו משוקע
וזה דלא כריטב"א ודלא כראב"ד ,ויש להבין במה חמור שוקע מציור ]ואולי

עבודה זרה

נחשב החלל שבשקע לדמות והוי כדמות בולטת שפניה לקיר אע"פ שדמות זו
עשויה מאויר מ"מ חשיבא דמות[.
ועיין דרכי משה ]עפ"י מהר"מ במרדכי ותוס' ביומא[ שדמות חמה אסורה בין
שוקע ובין בולט אבל בדיו מותר.
והנה בשו"ע סי' קמ"א פסק דצורת אדם ומלאכי השרת אסור לעשות וכן אסור
להשהות ,ודוקא בבולטת אבל שוקעת כאותם שאורגים בבגד או מציירים
בכותל מותר לעשותם ,וצורת חמה ולבנה אסור בין בולטת בין שוקעת.
ויש להבין כדעת מי פסק ,אם כרמב"ם הרי מלאכים על הלוח אסורים ,אם
כרמב"ן גם בני אדם על הלוח אסורים] ,ואם כדעה השניה שהובא ברמב"ן
ובר"ן שרק בולט אסור ,הרי משמע שאין חילוק בין בנ"א לחמה ולבנה[.
וחילוק בין בני אדם ומלאכים לשמש וירח מצינו רק בתוס' ,אמנם לכאורה
תוס' חילקו כך רק לגבי חשד אבל עשיה משמע שס"ל שאסור גם בציור
וכדמוכח מסדינים ,ורק חצי פרצוף מותר ,שו"ר שכבר האריכו בזה האחרונים.
***
אלו הן מכובדין שעל השירין ועל הנזמים ועל הטבעות ,בחדושי הרמב"ן
כתב 'הא דאמרינן מכובדין שעל השירים דהיינו צמידין וכן נזמים וטבעות ,כולן
דבר המתקיים ושל כבוד הוא ,אבל בגדים אפי' בגדי שני אינם אסורים אלא
בכלל הסדינים הם ,ובירושלמי אמר ר' קריספא והדא כסות דבר של בזיון הוא,
והר"מ הספרדי ז"ל מנה שיראין בכלל המכובדין ,ויש לחוש' ,היינו שמפרש
או גורס השיראין.
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תד"ה שוחק ומסתמא רב יוסף קאמר דבעי שחיקה בעבודת כוכבים אף
בים המלח דאיירי ביה רבה ,ולפי זה תימה לרבנן אליבא דרב יוסף היאך
יבערו ע"ז ,בשלמא לרבה יעשה שחיקה בשאר מימות ,דלים המלח
אפילו בעיניה ,אלא לרב יוסף היכי ליעבוד ,דע''כ לרבנן אף שחיקה
בשאר מימות אינו מועיל מדאיצטריכו רבנן בגמרא לטעמא דלא נתכוין
משה אלא לבדקן כסוטות ,מכלל דלא מהניא שחיקה בשאר מימות ,הקשו
האחרונים שבתחילה כתבו דלרבה ניחא שבשאר מימות[ מהני שחיקה אף
לרבנן ושוב כתבו שמהגמרא מוכח שגם בשאר מימות ל"מ שחיקה לרבנן,
וכתב מהרש"א שיש לגרוס בתוס' 'ועוד דע"כ לרבנן' ,ובאו לומר שגם לרבה
קשה שהרי מוכח מהגמרא של"מ לרבנן שחיקה בשאר מימות
ומשמע שתוס' נשארים בסברתם שרב יוסף דבעי שחיקה מיירי בים המלח נמי
]אבל גם בשאר מימות[ ,אמנם תוס' רא"ש נקט בתחילת דבריו שלרב יוסף
ל"מ לר' יוסי שחיקה אלא לים המלח ושוב מסיק שא"א לומר כך שא"כ 'מאי
מייתי ר' יוסי ראיה בגמ' ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל וכו' ואשליך את
עפרו אל הנחל היורד מן ההר ולדידיה מי שרי והלא שחיקה לא מהניא בשאר
נהרות' ,אלא ודאי לרב יוסף ר' יוסי מיירי בשאר מימות דמהני שחיקה ומודה
הוא דלים המלח יכול להטילו שלם.
תד"ה שוחק ולפי זה תימה לרבנן אליבא דרב יוסף היאך יבערו עבודת
כוכבים בשלמא לרבה יעשה שחיקה בשאר מימות דלים המלח אפילו
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בעיניה אלא לרב יוסף היכי ליעבוד ,לרבה שוחק לא קאי אמטיל לים אלא
מטיל לים בעיניה ודוקא בים המלח ,ולפי"ז מסתבר דל"פ רבנן בהטלה לים,
ויתכן שלכ"ע מטיל שלם ליה"מ או שחוק לשאר נהרות.
אבל רב יוסף שמפרש דברי ר"י שוחק ומטיל לים ,יש להסתפק אם לים המלח
או לשאר ימים ,ואם לים המלח האם לשאר ימים ל"מ גם לר"י או מהני גם
להם ואם מהני גם להם מה הדין לרבנן בשאר ימים ,וא"כ לרב יוסף יתכן
שלר"י בעי שחיקה ביה"מ ובשאר ימים ל"מ כלל ,וכן לרבה יתכן שלר"י
שחיקה מהני בין ביה"מ בין בשאר ימים וכן לרבנן יתכן כנ"ל ורבנן פליגי
בשאר ימים של"מ שחיקה.
ותוס' נוקטים כדרך השניה שלר"י מהני שחיקה בין ביה"מ בין בשאר ימים
ולרבנן מהני שחיקה רק ביה"מ ולא בשאר ימים ,ולכן הקשו מה התקנה לרבנן,
אבל לרבה ניחא שיתכן שעל מטיל לים המלח של רבנן לא נחלק ר"י כלל,
ושוחק וזורה לים לא נאמר במשנה ויתכן שמהני לכו"ע.
עוד הקשו שגם לרבה קשה שמוכח מהגמ' בהמשך ]לשיטת התוס'[ שלרבנן
אע"פ שזרה ע"פ המים ל"ה מועיל לולי מה שבדקם כסוטות ,כי דרך הנהר
לגרש רפש וטיט ,וא"כ לכו"ע קשה לרבנן מה יעשה וכי יוליך כל שעה
ליה"מ ,ולכאורה משמע הרי מתוס' שרק נהר מגרש רפש וטיט ולא ים,
]ואע"פ שגבי ים נאמר ויגרשו מימיו רפש וטיט ,מ"מ סתם ים מימיו מלוחין
ואין הרפש שנגרש ממנו ראוי לזבל[ ואולי גם לסתם ים קשה להוליך כל
שעה ,ורק נהרות מצויים בכל מקום.
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דף מ"ד ע"א
תניא אמר להם רבי יוסי והלא כבר נאמר ואת חטאתכם אשר עשיתם את
העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק
לעפר ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר ,א"ל משם ראיה הרי
הוא אומר ויזר על פני המים וישק את בני ישראל לא נתכוין אלא לבודקן
כסוטות ,פרש"י 'דליכא למיחש לזבל והאי דלא השליכו לים שלם ,לא נתכוין
אלא לבדקן כסוטות שהמים בודקין אותם שחטאו והורגים אותם' ,משמע שלר'
יוסי לא היו מים בנחל ולכן הקשה להם מהא דלא חשש שיהיה זבל ,שאם היה
בו מים למה לא השליכו שלם ,והשיבו לו שהיה בו מים כמבואר בספר שמות
'ויזר על פני המים' ,ומה שלא השליכו שלם משום שהתכוון לבודקן ,וסברת ר'
יוסי לכאורה היה א"ל שיש לקיים את שני המקראות שחלק השליך לנחל
וחלק זרה ע"פ המים.
אמנם תוס' הקשו 'וכי היה רבי יוסי טועה בזה שלא היה זורקו למים ,והא
באותו פסוק עצמו דואכות אותו כתיב ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן
ההר ,דהיינו מים היורדים] ,כלומר לאפוקי שלא נאמר שהיה זה נחל יבש,
וא"כ לא כתיב באותו קרא מים ,ע"ז אמרו שיורד ל"ש אלא על מים היורדים[.
ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו ,מאי רבותייהו ,תנא
כולם נטולי טחול וחקוקי כפות הרגלים היו ,לכאורה כוונת הגמרא בתמיה,
מה הרבותא בחמישים איש שבא לומר לנו שהיו לאדוניהו ,וכן פירש רש"י
בסנהדרין מאי רבותיה דחמשים איש לבן מלך .ויש להבין שהרי עדיין לא היה
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מלך וכי אי"ז רבותא שיהיה לו כו"כ אנשים רצים לפניו.
ומרש"י כאן משמע שזאת שאלה ,שלשון ויעש לו משמע שהיתה בהם עשיה,
היינו שהיו עשויים בצורה מיוחדת ומשונים משאר בני אדם ,וע"ז שואל במה
היו מיוחדים משאר אנשים ,ואמנם כן משמע לפי הגירסא שלפנינו 'מאי
רבותייהו' משמע שהשאלה מאי רבותייהו דהנהו אינשי ובמה היו מיוחדים,
אמנם גירסת הכת"י כאן 'מאי רבותיה' ]וכ"ה בפירוש הר"ח כאן וכ"ה
בדפו"ר[ וזה משמע כרש"י בסנהדרין שהשאלה שאינו רבותא כלפי אדוניה
שיש לו חמישים איש רצים לפניו ,ועי' מהרש"א ותו"ח.
דף מ"ד ע"ב
שאל פרוקלוס בן פלוספוס את ר"ג בעכו שהיה רוחץ במרחץ של
אפרודיטי ,פרש"י 'אפרודיטי שם ע"ז והמרחץ עומד בחצרה' ,משמע שלא
היתה בתוך בית המרחץ ,ולכאורה לשון המשנה 'זו עומדת על פי הביב וכל
העם משתינין לפניה' ,משמע שהיתה ממש בתוך המרחץ על פי הביב ,ויתכן
שכל המקום היה בית ע"ז והיה שם גם בית שהיו מקריבים לה בו לפניה
קרבנות ,אלא שהיה לה גם מרחץ בחצר וגם בו היה צלם על פי הביב.
אמנם בחדושי הריטב"א כתב 'פירש רש"י ז"ל דאפרודיטי שהיא עבודה זרה
היה בבית והמרחץ סמוך לה בחצרה ,ויפה כיון ,וכזה מתפרש כל סוגית הגמרא
דמדמו לה לע"ז שהיה לה גנה או מרחץ ושאר סוגיין' ,משמע שבמרחץ כלל
לא היה צלם ,וכן כתב המאירי 'ואפרודיטי הוא שם ע"ז ובחצר שלה היה
מרחץ זה והיה הצלם נראה לכל הרוחצים' ,משמע שרק ראוהו מהמרחץ ולא

כל הצלמים

פרק שלישי

היה שם ממש.
דבר אחר אם נותנים לך ממון הרבה אי אתה נכנס לעבודת כוכבים שלך
ערום ובעל קרי ומשתין בפניה זו עומדת על פי הביב וכל העם משתינין
לפניה לא נאמר אלא אלהיהם את שנוהג בו משום אלוה אסור את שאינו
נוהג בו משום אלוה מותר ,יש להבין היא גופא כיון שהיא אלוה שלהם איך
מניחים אותה במקום כזה ,ועי' תפארת ישראל שאפרודיטי פירושו אשת הזימה
בלשון יון ,ויתכן שלכן זה המקום הראוי לה ,ואולי לכן נקט בדוקא מה
שעומדת על הביב ומשתינין בפניה שזה בזיון גרידא ,וניחא גם מה שדימה רבא
לפעור ,אלא שמ"מ דחי דלא דמי כיון שאין עבודתה בכך.
תד"ה תנא פי' רשב"ם כשיצא א"ל לפי שאין משיבין במרחץ לא הייתי
יכול להשיבך עד עכשיו שיצאתי ,יש לבאר למה הוצרך לומר לו זאת ,ואם
כדי שלא יקפיד עליו עדיין למה הוצרכה המשנה להשמיענו שאמר לו זאת,
ויש לבאר שגם זה היה חלק מהתשובה ,שהרי מה שאין משיבין במרחץ הוא
משום שנוהגים כבוד בד"ת שלא לאומרם בבית המרחץ ,ואיך אתם מניחים
צלם זה במקום בזיון ,אלא ע"כ משום שאינו בגדר אלוה אצלכם.
אני לא באתי בגבולה היא באה בגבולי אין אומרים נעשה מרחץ נוי
לאפרודיטי ,לרש"י הן שתי תשובות ,האחת שכיון שהמרחץ שייך לרבים אין
כח בידם לאסור אותו ולעשותו לחלק מהע"ז ,ועוד שכדי לאסור המרחץ צריך
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שיחשב המרחץ כחלק מהע"ז וכטפל לה ,והרי אין הדבר כן שאין המרחץ טפל
לע"ז ונוי לה אלא להיפך היא נעשית נוי לו ]גם מזה משמע קצת שהצלפ הזה
היה בתוך המרחץ ממש שאל"כ איך נעשה נוי לו[.
ומקשה הגמ' על הטעם הראשון שמשמע שאם היה הוא בא בגבולה היינו
שהיה הע"ז קודמת היה נאסר ,והרי שנינו ע"ז שיש לה מרחץ נהנים ממנה
שלא בטובה.
ולכאורה אין השאלה מובנת ,שהרי זה גופא יקשה אמאי נהנים והרי כתיב ולא
ידבק בידך ,ואם משום שאין הקדש לע"ז ואינה נעשית נוי לע"ז ,הרי זה הטעם
השני ,וזה הקושיא עליו בהמשך הגמ'.
והמשנה לקמן לכאורה באה לומר שאחרי שידוע לנו שהמרחץ לא נאסר מדין
לא ידבק בידך ,עדיין יש לדון שיהא אסור לרחוץ שם מצד שמהנה את הע"ז
במה שמעלה לה שכר ,וזה תלוי אם רוחץ בטובה או שלא בטובה ,אבל זה
נידון חדש שאותו פרוקולוס לא שאל ממנו כלל ,ולכאורה גם ר"ג לא ענה לו,
ומה ששאל היה מצד לא ידבק וע"ז ענה לו שפיר שאפי' היה המרחץ נאסר
מדין נוי ,זה הכל כשהיא קדמה אבל כיון שהוא קדם אין כח בידה לאוסרו
ומותר לרחוץ בו .ועי' מהר"מ.
עוד יש להבין לפי' רש"י בטובה ולא בטובה מצד החזקת טובה לכומרים ,מה
האיסור במה שמחזיק להם טובה ,אם מצד שמהנה אותם בזה ,הרי לא מצינו
איסור להנות את הכמרים ורק את הע"ז מצינו איסור בזה.
וא"ל שאין האיסור מצד החזקת הטובה אלא שהחזקת הטובה היא ראיה
שהמרחץ שייך לע"ז ולכן אסור מצד לא ידבק.
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אמנם קשה שמקושית הגמ' משמע שאפי' בא בגבולה אם אינו מחזיק טובה
מותר ,ואמאי הרי סו"ס המרחץ שייך להם.
וא"ל שמ"ש שאם המרחץ היה בא בגבולה היה אסור אין הכונה שום שהיה
שייך לה ,אלא שאם היה ע"ז קודם וסמוך לה עשו מרחץ יש מקום לומר
שיאסר מתחילתו למרות שאינו שייך לע"ז ,שהרי סו"ס נעשה טפל לה ,ולא
גזלה אותו שהרי היא קדמה.
ובזה מקשה שמהמשנה משמע שגם אם בא בגבולה עדיין אינו אסור אא"כ
מחזיק להם טובה ,שאז מוכח שהמרחץ שייך להם ,וא"כ לא היה צריך לומר
לו שהיא באה בגבולי שמשמע שתלוי מי קדם אלא אין המרחץ שלהם ,ולכן
אפי' קדמו לו אין איסור.
אמנם א"כ לא מובנת תשובת הגמ' שלא בטובת ר"ג כטובת אחרים דמי,
ופירש"י שיש להם הנאה מזה שהוא רוחץ שם ,והרי אין האיסור מצד ההנאה
אלא מצד שהחזקת טובה היא ראיה שהמרחץ שלהם ,ואי החזקת טובה היא
ראיה שאינו שלהם ,וממ"נ אם חוץ מר"ג כולם מחזיקים טובה ,א"כ הרי מוכח
שהמרחץ שייך להם ואם כולם לא מחזיקים טובה מה מגרע שיש להם הנאה
מרחיצתו של ר"ג ,סו"ס אינו שלהם והראיה שכולם לא מחזיקים טובה.
וא"ל שלעולם האיסור מצד ההנאה שנגרמת לע"ז ע"י שמחזיק להם טובה,
ואע"פ שפרוקולוס שאלו איך נהנה מהע"ז ולא איך הוא מהנה אותה ,אפשר
לומר שהכל ענין אחד וכדאמרינן לעיל נהנה אסור מהנה לא כ"ש ,והיינו שכל
איסור ההנאה מהע"ז הוא מצד שבזה הוא מגדל ומחשיב את הע"ז ,וכ"ש
כשמהנה אותה.
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עבודת כוכבים שיש לה מרחץ או גינה נהנין מהן שלא בטובה ואין
נהנין מהן בטובה ,פרש"י דבטובה היינו החזקת טובה ,ולקמן פרש"י דבטובה
היינו בשכר] ,ולפי"ז בטובת ר"ג היינו משום שעי"ז מרויחים שיבואו אחרים
וישלמו שכר ,וכ"פ ר"ח[.
והקשה ר"ת שא"כ הול"ל בשכר ושלא בשכר ,ועוד הקשה שאם הכונה בשכר
ואסור משום שמרויח לע"ז ,תיקשי למ"ד מהנה מותר .עוד הקשה אם האיסור
מצד שמעלה שכר לע"ז ,אמאי כשיש חלק לאחרים מותר ,סו"ס גם לע"ז יש
חלק והרי הרויח לה.
לכן נראה לר"ת כמו שפי' רש"י כאן שבטובה היינו שמחזיק להם טובה,
ומשמע שאין האיסור מצד שמהנה אותם בהחזקת טובתו ,שא"כ הדק"ל אמאי
אסור למ"ד מהנה מותר ,ויש להבין א"כ מה האיסור ,וגם מה הכונה שלא
בטובת ר"ג כטובת אחרים דמי ,אם מצד שנהנים מזה שרוחץ אצלם הרי
אמרינן שמהנה מותר ,וכמדומה זה אחת הקו' של המשל"מ ,ויתבאר להלן.
תד"ה נהנין ועוד נראה לר"ת דמותר לאפות בתנור של גויים ,לא מיבעיא
בשכר דשרי שאין אנו מחזיקים להם טובה ,ולשיטתו שבטובה היינו החזקת
טובה וכיון שנותן שכר אינו מחזיק טובה ויש להבין סו"ס מהנה אותם בשכר
ואם משום שהשכר הולך לכמרים ,הרי משמע ר"ת שאין כלל איסור
בהשתמשות בשכר גם אם הולך הכסף לע"ז עצמה ,ומשמע שכן הוא אף
להלכה שמהנה אסור שאל"כ תיקשי למ"ד מהנה אסור ,ויש להבין אמאי הרי
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מהנה אותה בנתינת השכר ,וא"ל שאי"ז נחשב מהנה אלא נותן להם דמי
השתמשות ,ועדיין אינו מובן סו"ס יש להם הנאה מזה ,ויתכן שלר"ת גם מרחץ
זה לא היה הולך הכסף לע"ז אלא לכמרים.
ומ"ש ר"ת 'דלא מיבעיא בשכר דשרי דאין אנו מחזיקין להם טובה אלא אפילו
שלא בשכר נמי מותר כיון שאין התנור והריחים בבית העבודת כוכבים עצמו
כמו הכא מרחץ של אפרודיטי' ,כוונתו לומר שבתנור של כמרים לכל
הפירושים מותר ,אם משלם כסף הרי אין החזקת טובה ,ומצד התשלום אין
איסור אפי' לרש"י לקמן ,ואפי' למ"ד מהנה אסור כי הכסף הולך לכמרים ,ואם
מצד החזקת טובה במקום שאין מעלה שכר ונאמר שבהחזקת טובה זו מפאר
את הע"ז ,גם זה אינו כיון שאינו בבית הע"ז.
וכתבו תוס' להוכיח שכיון דהוי להנאת הכמרים שרי מקואקי ודימוני דשרי כיון
דהוי הנאת עצמן ,ועי' ראמ"ה שהקשה ששם ההיתר משום דהוי באונס ואין
מתכוין להעבירו על הדת אלא להנאת עצמן.
במה שפירשו רש"י ור"ת שבטובה היינו שמחזיק להם טובה ,יל"ע מה האיסור
בזה ,ואם משום מהנה הרי מבואר בר"ת שאין האיסור מצד מהנה שא"כ יקשה
למ"ד מהנה מותר.
ועי' משל"מ שהקשה כן ,וכתב שלתוס' ע"כ שאם מחזיק להם טובה הרי מגלה
דעתו בזה שנהנה מהם ,אבל הקשה א"כ אמאי יאסר ר"ג ,ומ"ש רש"י שנהנים
מרחיצתו זה ניחא אם נאמר שהאיסור הוא מהנה אבל לתוס' הרי לא זה הפי'.
ותי' המשל"מ ]בד"ה ואפשר[ שהאיסור בהחזקת טובה הוא בזה שמקלס את
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הע"ז ,וזה שייך לאסור גם כשאינו מקלס אם הוא אדם חשוב שעצם הנאתו
מהם חשיבא קילוס.
אבל הקשה שהרי לא זה היה שאלתו של ההגמון אלא למה הוא נהנה מהם,
וכמו שתוס' עצמם הקשו על רש"י לקמן.
]ואולי א"ל לדעת תוס' שלעולם איסור החזקת טובה הוא בזה שזה הוכחה
שהמרחץ שייך להם וממילא אסור ליהנות ממנו ,וכאן ודאי שר"ג לא החזיק
להם טובה שהרי באו בגבולו ,אבל ר"ל שזו תשובה גנובה כיון שסו"ס לא
החזיק להם טובה למה הוצרך לומר לו הם באו בגבולי[.
דף מ"ה ע"א
הנכרים העובדים את ההרים ואת הגבעות הן מותרין ומה שעליהן
אסורין ,שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ,ר' יוסי הגלילי אומר
אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם אלהיהם על הגבעות ולא
הגבעות אלהיהם ,לכאורה מיירי בהרים ששייכים להם ,שאל"כ תיפו"ל מצד
שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,ועי' תוס' רא"ש שדן אם גלגל חמה נחשב
מחובר או תלוש ,ולכאורה תיפו"ל שאינו שלו ,אמנם נידון הרא"ש לא לענין
שיאסר אלא לענין שיתחייב העובדו מיתה.
ולקמן שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בעבודת כוכבים למה אינו
מבטלה ,אמרו להן אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלו,
הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולמו מפני השוטים,
משמע שיש עליהם שם ע"ז ,ויש להבין הרי גם אם אינו נחשב מחובר הרי הוא
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דבר שאינו שלו ואיך יעשנו לע"ז.
ועי' שו"ת הלכות קטנות ר"ט 'שאלה אמאי אין מברכין נותן ארך אפים על
חמה ולבנה אם ישב בבית אפל ל' יום ,תשובה יאבד עולמו מפני השוטים,
]כלומר שאי"ז מצד ארך אפים אלא מצד שאין רצונו לאבדם[ ,ועוד אין בה
תפיסת ידי אדם ]אפילו אם אינה נחשבת כמחובר['.
תד"ה אלהיהם לכן נראה לר''ת דודאי ע"ז מיקרו ותקרובתן אסורה ולכך
עובדיהם בסייף וכו' ,ולפי"ז קשה לר"י מדאמרינן לקמן בפירקין א''ל
רב הונא בריה דרב יהושע לרבא או חילוף ,ומה נעבד שאסור בתלוש
להדיוט מותר במחובר לגבוה שנאמר אלהיהם על ההרים ולא ההרים
אלהיהם ,לא שנא הדיוט ולא שנא לגבוה ,ואי ס''ד דע"ז מיקרו היכי
דייק דשרי לגבוה ,אי משום דאין נאסר להדיוט ,הרי בעלי חיים דאינן
נאסרים להדיוט ואפ''ה אסירי לגבוה.
והיינו דבגמ' לקמן מספק"ל לרמב"ח אי אבני הר שנעבד אסורים לגבוה,
ופשיט רבא דאסירי בק"ו מאתנן שאסור לגבוה אע"פ שמותר הדיוט אפילו
בתלוש ,ופריך ר"ה בדר"י או חילוף כלומר נימא איפכא דנעבד מחובר מותר
אפילו לגבוה ונילף אתנן מנעבד שגם הוא יהיה מותר במחובר .וע"ז הקשה ר"י
היכן כתוב שמחובר מותר לגבוה ,אי מקרא דאלהיהם על ההרים הרי שם לא
נאמר שאינו ע"ז אלא שאינו נאסר ,והרי יתכן שאינו נאסר אלא להדיוט ולא
לגבוה כמו בע"ח ,ומזה הוכיח כפירוש השני של רש"י שאין על מחובר שם
ע"ז כלל ,וכיון שנאמר בפסוק הזה שאינו כלל ע"ז א"כ הרי מסתבר שמותר גם
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לגבוה כ"ז שאין לנו ראיה לאוסרו ,ולכן הקשה שעד שבאת ללמוד בו איסור
מאתנן תלמד באתנן היתר ממנו.
ויש להבין אם אינו כלל ע"ז למה באמת אסור לגבוה לדעת רבא ,ויש לבאר
שמה שאסור לגבוה אינו כי יש עליו שם ע"ז שהרי באמת אין עליו ,אלא בגלל
שבפועל עבדו אותו ונעשתה בו עבירה ,וכמ"ש הגרי"ז בדעת הרמב"ם
שהמשתחוה לבהמת חבירו נאסרה לגבוה ,וזה לבד יכול להיות סיבה לאוסרו
אם יהיה לנו ראיה לזה ,וזה מוכיח רבא מאתנן שאסור לגבוה אע"פ שמותר
להדיוט.
ומהר"י בן לב הקשה למה הוצרך ר"י להוכיח שאינו ע"ז מר"ה בדר"י שאמר
או חילוף ולא הוכיח מרמב"ח גופיה דמיבע"ל אי נאסר לגבוה או לא ,ואם יש
עליו שם ע"ז אלא שאינו נאסר להדיוט ,ודאי שיאסר לגבוה ]כמו בע"ח
שאסורים לגבוה כי יש עליהם שם נעבד[.
ומהר"מ כתב ליישב שעיקר הספק של רמב"ח מצד שהאבנים לא הוו אלא
מכשירי קרבן ,אבל אה"נ אם היה השאלה להקריב אותו בעצמו פשיטא
שהיינו אוסרים אותו ]וילפינן מבע"ח[ ,אמנם זה אינו עולה לפירוש רש"י
ותוס' לקמן דתרוייהו מבע"ל לרמב"ח ומכשירי קרבן באת"ל מבע"ל ,עי'
מהר"ם שם.
ולכאורה בעיקר הקו' א"ל שממה שרמב"ח מסופק אין להוכיח ,ולעולם א"ל
שיש עליו שם ע"ז ,ומ"מ מבע"ל כיון שגזה"כ שמחובר אינו נאסר להדיוט
אע"פ שהוא ע"ז ,ממילא יש מקום להסתפק מה דינו לגבוה שלא התפרש
בפסוק ,אבל לר"ה בדר"י דבעי למימר דמחובר מותר לגבוה 'מדכתיב אלהיהם
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על ההרים ולא ההרים אלהיהם לא שנא להדיוט ולא שנא לגבוה' ,וע"ז קשה
אם שם ע"ז עליו ומצינו דברים שאסורים לגבוה אע"פ שמותרין להדיוט,
מה"ת שיהא מחובר מותר לגבוה ,אלא מוכח דמקרא משמע דאין עליו כלל שם
ע"ז וממילא אין חילוק בין להדיוט בין לגבוה.
אמנם יש להבין לפי"ז מה השיב לו רבא 'אנא קאמינא לחומרא ואת אמרת
לקולא קולא וחומרא לחומרא פרכינן' ,והרי אין הנידון אם ללמוד ק"ו לקולא
או לחומרא ,אלא מה נאמר בהיתר הר האם שאינו ע"ז או שאינו נאסר ,ויתכן
שר"י סובר שלא מסתבר שיהיה מחלוקת בזה ,וודאי גם רבא מודה שנאמר
כאן שאינו ע"ז כלל ,ומ"מ כיון שלא נאמר היתר מפורש לגבוה בעי למילף
איסורא בק"ו מאתנן ,ויתרה מזה י"ל שאמנם מצד איסור ע"ז מודה דלא שנא
להדיוט ל"ש לגבוה ,אבל יליף מאתנן לאוסרו מצד שנעברה בו עבירה] .ויתכן
שלדעת ר"ת אמנם כן סובר ר"ה בדר"י ,אבל רבא שאומר לחומרא ילפינן והר
אסור לגבוה שוב א"ל שאמנם יש עליו שם ע"ז[
והנה בעיקר הנדון בין רש"י לר"ת אם מחובר מיקרי ע"ז או לא ,יש לבאר
שהשאלה אם צריך שיהא שם אלהים אחרים על הדבר כדי לאסור את ציפויו
ותקרובתו ולחייב מיתה את עובדו ,או שאין צריך כלל שיהא עליו שם אלהים
אחרים אלא כל שמאמין בכח מבלעדי השם ומשתחוה לו או מקריב לו קרבנות
הרי זה עובד ע"ז ,ואפי' אין הדבר קיים במציאות ]כגון שיחשוב שיש מלאך
ממונה על דבר כל שהוא ויעבוד לו[.
ואע"פ שודאי יש גם איסור בעשיית דבר לע"ז שזה גורם שיש דין לאבדו,
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אבל אי"ז הכרח שרק אז נחשב העובדו לעובד ע"ז.
ולר"ת שסובר שאם אין ההרים ע"ז ל"ש לחייב את העובדם מיתה ולאסור את
ציפויים ,וגם איסור תקרובת לא שייך ,והביאור בזה א"ל שתקרובת אסורה
מצד שייכותה לע"ז ,ואם אינו ע"ז אין שייך לאוסרה כמו שאין שייך לאסור
ציפוי של דבר שאינו ע"ז.
תד"ה תנא וא"ת מ"ש דציפוי הר אסור יותר מתקרובתו דשרי כדפרישית
לעיל ,וי"ל דמיירי הכא בציפוי הנעבד אגב ההר ולכך אסור לת"ק,
וריה"ג סבר דחשבינא ליה למחובר כהר עצמו ,ויש להבין כיון שהצפוי
נעבד ויש בו תפיסת יד"א אמאי יהא מותר ,ועי' תוס' הרא"ש שכתב 'וי"ל
דאיירי שהצפוי נעבד ואפילו הכי שרי ליה ר' יוסי הגלילי משום דאין עובדין
אותו אלא אגב ההר ובטל לגביה ,דלא יהא טפל חמור מן העקר' ,וכ"כ תוס'
בחולין דף כ"ג.
ואם תאמר אמאי מייתי ת''ק קרא דלא תחמוד לאסור ציפוי הא לא מיירי
קרא אלא בנוי ע"ז] ,כן מבואר לקמן דף נ"א[ ,וי''ל דהכי קא מייתי דכי
היכי דנוי עבודת כוכבים אסירי מטעם תלוש ואע''ג דאיכא בהו חדא
לטיבותא דאינו נעבד ,הכי נמי מתסרי ציפוי הר הנעבדים אע''ג דאיכא
חדא לטיבותא שהם נעבדים מחוברים ,כמדומה כוונתם שהם נעבדים עם
המחוברים ,וכמ"ש הרא"ש שלא יהיה טפל חמור מהעיקר.
ויש להבין איך מדמה זה לזה ,והרי נוי אסור אע"פ שאינו נעבד כיון שהוא
בטל לע"ז הנעבדת ,אבל ציפוי הר אדרבא מה שהוא טפל לע"ז המחוברת הוא
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סיבה שלא יאסר ,אמנם מאידך גיסא יש לו עבודה עצמית שראוי להאסר
מחמתה ,נמצא נוי ע"ז אע"פ שאין לו חסרון של מחובר אבל גם אינו נעבד
אלא טפל לנעבד ,וציפוי הר אמנם יכול להחשב כמחובר כיון שהוא טפל להר
המחובר ,אבל מאידך גיסא הוא עצמו נעבד יחד עם ההר.
ועי' מהר"מ שהקשה הר יוכיח 'דאיכא חדא לריעותא דנעבד ואפי' הכי אינו
נאסר כיון דאיכא ביה חדא לטיבותא דהוי מחובר' ,ולפי מש"נ הטיבותא של
ציפוי אינו שהוא מחובר אלא שהוא טפל למחובר ,ול"ד להר שהוא מחובר
ממש.
ועדיין יש להבין מה הדמיון של שני אלו שנאמר שאם חסרון זה אינו מעכב אף
חסרון זה לא יעכב ,והרי יתכן שלעולם כל הטפל לע"ז דינו כמותה בין אם הוא
נעבד אתה ובין אם לא ,ולכן אע"פ שנוי אסור ציפוי הר יהיה מותר] ,והרי
משמע דקרא אנוי קאי דלא נימא שקולים הם ויבואו שניהם[ ,ולשון תוס' ר"י
מפאריש 'י"ל דקרא אסמכתא בעלמא כלומר כמו שנוי ע"ז כמו ]כן הצפוי[
מחובר להר ,אי נמי דוקא קאמר כיון שאמר הכתוב שנוי ע"ז אסור יש לי
לאסור ציפוי הר ,אבל אם אין נוי ע"ז אסור אין לי לאסור ציפוי המחובר להר
אף על פי שנעבד'.
אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש צפוי הר כהר איכא בינייהו ,תנא קמא
סבר צפוי הר אינו כהר ומיתסר ,ור' יוסי הגלילי סבר צפוי הר הרי הוא
כהר ,כלומר שלא נחלקו בהיתר ההר אלא באיסור מה שעליו ,ויש להבין
שא"כ העיקר חסר בדברי ריה"ג ,שהפסוק שהביא להיתר ההרים הוא גם
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לת"ק ,וכמ"ש רש"י ד"ה הן 'דמחובר לא מתסר כדנפקא לן מאלהיהם על
ההרים ולא ההרים אלהיהם ,כדדריש ר' יוסי הגלילי' ,ומה שריה"ג מתיר ציפוי
לא הוזכר כלל בדבריו.
ויש לבאר שלפי רמב"ח מחלוקת ריה"ג ות"ק היא גם בהיתר ההרים ,שת"ק
לומד מלא תחמוד כסף וזהב עליהם גם שההרים מותרין וגם שציפויין אסור,
ואע"פ שבפסוק לא מדובר דוקא בהרים מ"מ משמע ממנו שיש מקומות שרק
הציפוי נאסר ולא גוף הדבר ,ומסתבר שהכונה להרים] ,שהרי היתר בע"ח
ילפינן מקרא אחר[ ,ולפי"ז לא נאמר אלא שההרים עצמם מותרים אבל לא
שאינם ע"ז ,וריה"ג לומד מהפסוק אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם,
שההרים כלל אינם ע"ז ולא רק שאינם אסורים ,וממילא ציפויים מותר שהרי
אינו ציפוי ע"ז] ,ולא תחמוד כסף וזהב עליהם איירי בנוי של תלושים[.
אמנם יש להבין לפי רב ששת שבציפוי הר כ"ע ל"פ שאינו כהר ואסור,
ולכאורה אם לריה"ג ההר אינו ע"ז כלל למה יאסר ציפויו ,ויתכן משום גזה"כ
ד'עליהם' ולא ניח"ל לאוקמיה בתלוש או בבהמה ,ויל"ע היטב בתוס' ר"י
מבריינא.
תד"ה תנא קמא ואף על גב דתקרובת בעלי חיים אסור כדמשמע בפ"ב
דחולין )דף מ ,(.עי' קה"י סי' ט"ז 'ובעניותי לפום ריהטא לא מצאתי מבואר
ד"ז שם ,דהסוגיא מיירי התם שהתקרובות הוא בע"ח ולא שהע"ז הוא בע"ח,
וצ"ע' ,ועי' ביאור הגר"א ]סי' קמ"ה ס"ק ט"ז[ שהכונה למ"ש שם בגמרא
השוחט וכו' לשום שילשול קטן הרי אלו זבחי מתים.
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בדיני ע"ז המחוברת לקרקע
הגוים העובדים את ההרים ואת הגבעות הן מותרין ומה שעליהן אסורין,
ונחלקו בזה הראשונים ,דעת רש"י בפירוש אחד וכן דעת ר"י שאינם כלל ע"ז
ולכן גם תקרובתם מותרת ,כמבואר בחולין דשוחט להר אינו זבחי מתים ,ומ"מ
העובדם חייב מיתה שהרי התכוין לע"ז.
וכ"ז בהר וכדומה ,אבל לגבי בע"ח כתבו תוס' בד"ה תנא שתקרובתם אסורה
כמבואר בחולין שם] ,עי' ביאור הגר"א שכונתם למ"ש בדף מ' השוחט לשם
שלשול הר"ז זבחי מתים ,ואפי' אם הכונה למלאך הממונה עליו לכאורה גם
הוא כבע"ח שהרי אין בו תפיסת ידי אדם[ וממילא ע"כ שיש עליהם שם ע"ז
לר"י דתליא הא בהא.
ולכאורה לפי"ז יתכן שהיתר הר הוא משום שאינו ע"ז ,אבל בהמה אע"פ
שהיא ע"ז ילפינן מקרא שהיא מותרת ]מדאסרי' לגבוה ש"מ להדיוט שרי[,
ותוס' הקשו על שיטת ר"ת אם הר הוא ע"ז היכי בעי למימר דשרי לגבוה,
ולכאורה גם לרש"י ור"י קשה אם אינו ע"ז למה בעי למימר שיאסר לגבוה.
עוד יש להבין איך ילפינן לקמן אבני הר שנדלדלו שאע"פ שאינם מחוברים
מותרים להדיוט במה הצד מהר ובהמה שהצד השוה שבהן שאין בהם תפיסת
ידי אדם ומותרין ,והרי הר אינו כלל ע"ז וזה לבד סיבה שלא יאסר להדיוט,
ועיין מ"ש בזה בקה"י ,ולכאורה גם אחרי דבריו צריך ביאור ,ועיין זכרון
שמואל שנשאר בצ"ע ,גם יש לבאר מה יענו על קו' ר"ת אם אינו ע"ז למה
העובדו נידון בסייף ,ואם משום שהתכוין לע"ז הרי לא הורגים על כוונה וסו"ס
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לא עבד ע"ז.
ודעת ר"ת שבין הר בין בע"ח יש עליהם שם ע"ז ולכן חייב מיתה על עבודתם
וגם תקרובתם אסורה ,ומ"ש בחולין דשוחט להר אינו נאסר מיירי ששחט
ברחוק מקום.
ויש להבין מה לי בקרוב מה לי ברחוק ,ואולי ל"ש תקרובת ע"ז אם אינו
מקריב לפניו ,וכשמקריב בריחוק מקום אם אינו מתכוון למלאך של ההר אין
כאן קרבן לע"ז.
ועיין תוס' ר"י מבירינא שכתב בדעת ר"ת שמה שתקרובת הר מותרת אע"פ
שהוא ע"ז 'דהואיל ומיקל הכתוב על המחובר שלא לאבדו ,ש"מ שאינו אלהות
גמורים ויש להתיר תקרובת' ,ואולי יסבור כך גם בבע"ח ,ומקריב לשם שלשול
שנאסר הכונה שמקריב לשר שלו ,ובמלאכים לא מצינו שהיקל הכתוב שהרי
בלא"ה אין בידינו לאבדם.
נמצא עד כאן שיטת ר"ת שבין הר בין בהמה שם ע"ז עליהם ותקרובתם
אסורה ,ומ"ש תקרובת הר מותרת היינו בשוחט בריחוק מקום] ,אמנם לר"י
מבריינא לדעת ר"ת לעולם תקרובת הר מותרת[ ,ולרש"י ור"י בהמה שם ע"ז
עליה ותקרובתה אסורה ,ומחובר אין שם ע"ז עליו ותקרובתו מותרת.
ושיטה שלישית מצינו ברמב"ם שבין הר ובין בע"ח תקרובתם אסורה כר"ת,
אבל לא כר"ת שיש עליהם שם ע"ז אלא אדרבא אע"פ שעל שניהם אין שם
ע"ז מ"מ תקרובתם אסורה.
דכתב הרמב"ם בפ"ח מע"ז ה"א 'כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשהו אדם
אף על פי שנעבד הרי זה מותר בהנאה ,לפיכך גוים העובדים את ההרים ואת
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הגבעות ואת האילנות הנטועין מתחלתן לפירות ואת המעיינות הנובעין לרבים
ואת הבהמה הרי אלו מותרין בהנאה' ,וכתב בחדושי הגרי"ז דמדכייל להו
בהדדי ש"מ דחד דינא אית להו ועל כולם אין שם ע"ז ולא נאסרו אלא לגבוה.
וביאר הגרי"ז שכיון שנאסר לגבוה למרות שמותר להדיוט ע"כ שאיסור לגבוה
אינו מחמת שם ע"ז שיש עליו ,שאז היה נאסר להדיוט ג"כ ,אלא מחמת
שנעבדה בו עבירה ,וכיון שהעבירה גורמת איסורו לגבוה ולא השם ע"ז ,לכן
דעת הרמב"ם ]בפ"ד מאיסורי מזבח[ שאין חילוק בין בהמתו לבהמת חבירו,
כשם שאין חילוק לגבי נרבע וכדו'.
נמצא דעת הרמב"ם שבין מחובר ובין בע"ח אין עליהם שם ע"ז ,ובכ"ז אסורים
לגבוה משום שנעבדה בהם עבירה.
ומה שתקרובתם אסורה למרות שאין להם שם ע"ז ,ודלא כמ"ש רש"י דתליא
הא בהא ,ואם אינו ע"ז אין תקרובתו אסורה ,יש לבאר שלדעת הרמב"ם איסור
תקרובת הוא משום שהקריבוה לע"ז ,וכעין נעשתה בה עבירה ,ולכן יכול
ליאסר גם אם הקריב לבע"ח וגם אם הקריב למחובר אע"פ שאין עליהם שם
ע"ז ,אבל לדעת רש"י איסור תקרובת הוא משום דבזה הוי כחלק מהע"ז וכמו
נוי ע"ז ,ונחשב כמו שהקדישה לע"ז ,ואע"פ שאין הקדש פה לע"ז אבל
תקרובת יש ונעשית כשייכת לע"ז ,ובזה מסתבר שאם אינה ע"ז א"א לאסור
את השייך לה.
ולפי מה שנתבאר בדעת הרמב"ם יש לבאר את שיטת רש"י ור"י ,שהר אינו
כלל ע"ז ואעפ"כ נאסר לגבוה ,משום שאיסור גבוה אינו תלוי בשם ע"ז אלא
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בנעבדה בו עבירה ,אלא שזה צריך ללמוד מאתנן ,משא"כ לר"ת שיש עליו
שם ע"ז ,פשיטא שיאסר לגבוה.
אמנם בזה נחלקו רש"י ור"י על הרמב"ם ,שלשיטתם זה מועיל רק לאוסרם
לגבוה אבל לא לאסור תקרובתם ,שאיסורה מצד ששייכת לע"ז ולזה צריך
שיהא עליו שם ע"ז ,והרי לשיטתם אין על המחובר שם ע"ז.
ומה שחייב העובדם אע"פ שאינם ע"ז ,יש לבאר משום שחיובו של עובד ע"ז
אינו תלוי אם עובד דבר שיש עליו שם ע"ז ונהיה חפצא של תועבה ,אלא על
עצם עבודתו ,ועי' בתוס' ר"י מפאריש שכתב שחייב משום שהרי כפר בעיקר,
ואפשר שבא להוסיף שלכן חייב אפילו עבד לדבר שאינו קיים במציאות.
ולכאורה העובד את הקב"ה וכסבור שהוא בעל גוף נחשב כעובד ע"ז ,ומ"ש
הרמב"ם שהוא מין היינו על עצם האמונה וכמו שכתב וכן העובד כוכב או מזל
וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא מין,
וחוץ מזה נחשב כעע"ז על עבודתו לו ,ועיין בתשו' הרמב"ם שהסובר שיש
לבורא שיעור קומה הר"ז אלהים אחרים בלא ספק ,ועי' חזו"א.
נמצא עד כאן שלשה שיטות ,לרמב"ם בין בע"ח בין מחובר אין שם ע"ז
עליהם אלא נעבדה בהן עבירה וזה סגי לאסור תקרובתם ולאוסרם לגבוה ,דעת
ר"ת ששניהם שם ע"ז עליהם וזה אוסרם לגבוה ואוסר תקרובתם ,דעת רש"י
ור"י שבהמה שם ע"ז עליה ואסורה תקרובתה ,הר אין שם ע"ז עליו ותקרובתו
מותרת ,ולגבוה שניהם אסורים ]למסקנת הגמרא ויתכן כיון שנעבדה בהם
עבירה[ ,וההיתר להדיוט במחובר ובבע"ח ,לרמב"ם כיון שאינו ע"ז ,לר"ת
למרות שהוא ע"ז מגזה"כ ,ולרש"י ור"י לכאורה הם שני היתרים נפרדים ,הר
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כיון שאינו ע"ז ובהמה מגזה"כ.
ויש להבין לשיטת רש"י איך ילפינן אבני הר שנדלדלו שמותרים להדיוט
בהצד השוה מהר ובע"ח ,והרי הר אינו כלל ע"ז ואפשר לומר שלכן אינו
נאסר ,משא"כ אבני הר שיכול להיות עליהם שם ע"ז ,ואם באנו ללמוד אבני
הר מבהמה ,מה לבהמה שכן בע"ח ,ואא"ל הר יוכיח דמה להר שאינו כלל
ע"ז ,וכבר הובאו בזה דברי הקה"י והזכ"ש.
ועפ"י מש"נ שאיסור לגבוה אינו מצד שם ע"ז גם לרש"י ,אלא משום שנעבדה
בו עבירה ,יש לבאר שגם מה שתלוש אסור בהנאה להדיוט זה טעם האיסור
ולא מה שיש לו שם ע"ז ,וכן משמע ממ"ש בסנהדרין נ"ה גבי אשירה ,מה
אילנות שאין אוכלין ואין שותין ואין מריחין אמרה תורה השחת שרוף וכלה
הואיל ובא לאדם תקלה על ידן.
ולכן אע"פ שהר אינו כלל ע"ז אי"ז די להתירו להדיוט ,ורק מה שאין בו
תפיסת ידי אדם ,וזה יש גם בבהמה ובאבני הר שנדלדלו ,ומה שאין על ההר
שם ע"ז זה רק סיבה לענין תקרובת וכדלעיל.
וכ"ז בדעת רש"י אבל לרמב"ם א"א לומר שגם איסורן להדיוט הוא מחמת
שתקלה באה על ידן ,שא"כ יאסור דבר של חבירו על חבירו מה"ט ,והרי
פשוט שאינו אוסרו עליו.
אבל לרש"י א"ל שאמנם האיסור הואיל ובא תקלה על ידם ,אבל אין אדם
אוסר דבר שאינו שלו גם כשהאיסור משום תקלה ,ול"ד לנרבע כי כאן תלוי
האיסור גם במחשבה ,וכסברא שהובאה בר"ש] ,עיין שיעורי הגרש"ש ריש
ספר עבודת מתנה[.
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וממ"ש רש"י במשנה 'ואף על גב דאינהו לאו ע"ז מקרו ולא מתסרי ,גזירת
הכתוב היא דתלוש שעליהם כתלוש של שאר ע"ז ,אינו מוכרח שהטעם שהר
אינו נאסר הוא משום שלא חל עליו שם ע"ז ,וגם אם זו כוונתו יש מקום לקיים
את מ"ש והוא שזה גופא הצריכותא בגמ' ,אם באנו ללמוד מהר מה להר שכן
מחובר ולכן לא חל עליו שם ע"ז ולכן מותר ,ואם באנו ללמוד מבהמה מה
לבהמה שלמרות שהיא ע"ז כיון שהיא בע"ח חייס רחמנא עלה ,וחזר הדין
שאין ההיתר מחמת בע"ח שזה אין בהר ולא מחמת שאינו ע"ז שזה אין בבהמה
אלא מחמת שאין בהן תפיסת יד"א ,ואין לומר שהר אינו שייך כלל לענין כיון
שאינו ע"ז ומה"ת יאסר ,שהרי יש סברא שהאיסור לא מחמת שם ע"ז אלא
מחמת שנעבדה בו עבירה.
דף מ"ה ע"ב
רב ששת אמר דכולי עלמא צפוי הר אינו כהר ,והכא באילן שנטעו
ולבסוף עבדו קמיפלגי ,ת"ק סבר אילן שנטעו ולבסוף עבדו מותר ורבי
יוסי הגלילי סבר אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור וכו' ,ורבנן האי
ואשריהם תשרפון באש מאי עבדי ליה ,מיבעי ליה לאילן שנטעו
מתחילה לכך ,לכאורה נחלקו אם ההיתר תלוי במה שהוא מחובר או במה
שאין בו תפיסת יד"א ,לרבנן תלוי במחובר וזה טעם גם להתיר אילן ,אלא
שאם נטעו מתחילה לכך ילפינן מקרא דאשריהם תגדעון שנאסר אע"פ שהוא
מחובר.
ולריה"ג כל מה שיש בו תפיסת ידי אדם אסור ולכן אילן שנטעו אדם אסור
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אע"פ שלא נטעו מתחילה לכך ,וזה משמע ממ"ש ריה"ג 'מפני מה אשירה
אסורה מפני שיש בה תפיסת ידי אדם'.
אמנם א"כ יש להבין למה הוצרכנו לדייק מדברי ריה"ג 'מדקתני סיפא מפני מה
אשירה אסורה מפני שיש בה תפיסת ידי אדם ,וכל שיש בו תפיסת ידי אדם
אסור ,וכל שיש בו תפיסת אדם לאתויי מאי ,לאו לאתויי אילן שנטעו ולבסוף
עבדו' ,ותיפו"ל שכיון שההיתר תלוי במה שאין בו תפיסת יד"א ממילא מובן
שאילן שנטעו אדם אסור אע"פ שלא נטעו מתחילה לע"ז ,ואולי כדי שלא
נאמר שדוקא תפיסת יד"א לשם ע"ז אוסרת ]כדעת רבנן לרב ששת[
ופלוגתייהו במילתא אחריתי ,קמ"ל דיוקא דמתני' שכל שיש בו תפיסת ידי אדם
אפילו לא היתה תפיסה זו לשם ע"ז אוסרת.
והנה רש"י בד"ה אילן כתב 'לת"ק דאמר הרים וגבעות שרו ה"ה כל כיוצא
בהן שמחוברין ולא היתה תחילתו לע"ז ,ואיזו היא אשירה אסורה שנטעו
מתחילה לכך ,דתפיסת יד אדם אינו כלום אא"כ היא לשם ע"ז ,אבל נטעו
גרעין שלא לשם אשירה אין זו תפיסת ידי אדם הואיל וההיא שעתא לאו
דעתיה לע"ז היה ,וממעטי ליה מתחת כל עץ רענן ולא עץ עצמו' ,משמע שגם
לת"ק אינו תלוי רק במחובר אלא גם בתפיסת ידי אדם ,ואם יש בו תפיסת ידי
אדם אע"פ שהוא מחובר נאסר ,אלא שאין תפיסת ידי אדם אוסרת אלא אם
היתה מתחילתה לשם ע"ז.
אמנם יתכן שלעולם אינו תלוי אלא במה שהוא מחובר ,אלא שאם נטעו לשם
ע"ז נמצא שהיה בו תפיסת ידי אדם לשם ע"ז לפני שהתחבר] ,או בשעת
חיבורו[ ,ולכן נאסר ,שהרי עדיין לא היה מחובר בעת האיסור ושוב לא פקע
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איסורו ממנו.
תד"ה והכא רש''י תפס שיטתו בכולה שמעתין דקרי נטעו ולבסוף עבדו
היכא שנטעו גרעין ,אבל בנטעו אילן לכ''ע אסור ,כנראה מהמשך דבריהם
משום שתלוש ואח"כ חיברו חשיב כתלוש ,ול"ד לנטעו גרעין שפנים חדשות
באו לכאן ואילן זה שלפנינו מעולם לא היה תלוש.
וכעי"ז כתב המאירי 'וי"מ דוקא אגוז או גרעין שאינו חוזר עוד למה שהיה,
שאם נטעו משהיה אילן הרי תלוש ולבסוף חברו כתלוש דמי לענין זה' ,וכ"כ
הר"ן לקמן 'מדברי רש"י ז"ל נראה דאילן נמי כל שנטעו יחור כתלוש דמי
שהרי כתב למעלה בגמרא גבי בהמה תמימה ואילן יבש דאמר בהו שאין בהן
תפיסת יד אדם דתפיסה ]דנטיעה[ דמעיקרא לרבנן לאו תפיסה היא דלאו אילן
היה כשנטעו גרעין ,מכלל דאי נטעו יחור אסרו ליה רבנן משום תפיסת ידי
אדם דמעיקרא ,דתלוש ולבסוף חברו אפילו גבי אילן כתלוש דמי'.
והכא קמיפלגי בנטעו גרעין ,דת''ק סבר דכיון שנטעו גרעין שלא לשם
אשרה אין זו תפיסת ידי אדם ,ור' יוסי הגלילי סבר נטעו גרעין נמי אסור,
דלא דמי להר שלא היה בו תפיסה כלל ,אבל הכא היה בו תפיסה בשעת
נטיעה ,לכאורה פליגי אי בעינן תפיסת ידי אדם לשם ע"ז או סגי בתפיסת ידי
אדם גרידא ,ולכן נטעו גרעין לשם ע"ז אסור לכ"ע ,ופליגי בנטעו גרעין שלא
לשם ע"ז ,אמנם הר"ן לקמן כתב משום 'דתפיסה ]דנטיעה[ דמעיקרא לרבנן
לאו תפיסה היא ,דלאו אילן היה כשנטעו גרעין' ,ויש להבין א"כ למה דוקא
כשנטע את הגרעין שלא לשם אשרה אינו נאסר ,הרי אפילו נטעו לשם אשרה
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לאו אילן היה ,ויש לבאר שאם נטעו גרעין ועבדו אילן הרי באילן זה לא היה
תפיסת ידי אדם ,אבל נטעו גרעין לע"ז כבר נעשה ע"ז בשעת נטיעתו ,וע"ז זו
היא שנהפכה מגרעין לאילן ובאיסורה קיימא.
תד"ה והכא לכן נראה לפרש דודאי כשנטעו גרעין לכ''ע שרי דאין זה
תפיסת יד אדם ,יל"ע אם דוקא כשנטעו גרעין סתמא ואח"כ עבדו ,או גם אם
נטעו לכך מתחילה] ,כמדומה בחזו"א שדן בזה[.
והכא בנטעו אילן קמיפלגי ,דלרבנן אינו אסור משום תפיסת יד כיון שלא
נטעו מתחלה לכך ,דהשרשת הקרקע מבטלת התפיסה ,לכאורה ריה"ג ס"ל
שהשרשת הקרקע אינה מבטלת התפיסה ,אמנם א"כ יקשה אמאי לא נאסרה
אלא התוספת ולא נאסר כולו כדין בית ,וגם מתוס' ]לק' דף מ"ח ע"א ד"ה
גדעו[ משמע שלכ"ע בטלה התפיסה.
אלא משמע שסברת ריה"ג שאע"פ שבטלה התפיסה במה שהתחבר לקרקע
מ"מ כיון שהיתה תפי"א בתחילה מהני לאסור תוספתו ,משא"כ בנטעו גרעין
שפנים חדשות באו לכאן וכמו שלא היתה בו תפיסה מעולם ,שהרי באילן זה
לא היתה תפיסת ידי אדם] ,ועדיין יל"ע אם נטעו מתחילה לכך דילמא חל על
הגרעין שם ע"ז ,והאילן שגדל ממנו הוי גידוליו ,אמנם יתכן שתלוי בשאלה
של זה וזה גורם[.
איזהו עץ שגידועו אסור ועיקרו מותר הוי אומר אילן שנטעו ולבסוף
עבדו ,ופרש"י גידועו מה שהחליף אחרי כן ,דקאמר תגדעון מכלל דעיקרו
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עוזב בקרקע ויהנה ממנה ,ויש להבין דלכאורה איפכא מסתברא ,שמה שהיה
בשעת העבודה דהיינו עיקרו יאסר ,ומה שצמח אח"כ אם לא נעבד שוב לא
יאסר ,גם יש להבין אם עיקרו מותר איך תיאסר התוספת ]ביותר אם העיקר
כלל אינו ע"ז ולא רק שאינו נאסר[
וחדושי הרא"ה כתב 'אבל נטעו ולבסוף עבדו מותר עיקרו של אילן ,כלומר מה
שהיה שם בשעה שהשתחוה לו ,אבל השתחוה לו והוסיף ,תוספתו אסורה,
דתוספת דבתר השתחואה חשיבא לגבי תוספת כאילו נטעו מתחלה לכך ,וכן
אפילו לא השתחוה לו אלא שגדעו ופסלו לשם ע"ז והוסיף ,תוספתו אסורה,
דלגבי תוספת חשיב כאילן שנטעו לכך ,דעל ידי כן סעיפיו גדלים' ,ויש להבין
תינח תוספת שאחר גדוע שגדוע זה הוא שגרם לצמיחתה והוי כנטעו לכך אבל
מה הסברא שאם השתחוה לו יאסר מה שהוסיף אח"כ כאילו נטעו לשם כך,
ומשמע לכאורה שעצם מה שעבדו ועשאו ע"ז נחשב כתפיסת ידי אדם לגבי מה
שיוסיף ,אמנם לא מסתבר לומר כך ויותר נראה שדברי הרא"ה נאמרו על שני
אופנים ,אילן שעלה מאליו וגדעו לשם ע"ז נחשב כנטעו לכך שהרי מה
שמוסיף הוא ע"י הגידוע והוי כתפיסת יד"א ,אבל השתחוה גרידא לא יועיל
אלא במקום שנטעו אדם שלא לשם ע"ז שתפיסת יד"א יש כאן אלא שאינה
לשם ע"ז ולזה מועיל מה שהשתחוה לו אח"כ שמכאן והלאה יחשב כנטעו
לע"ז ע"י שמצטרפת העבודה של עכשיו עם הנטיעה הראשונה.
ובחדושי הריטב"א כתב 'אילו לא נאמר תשרפון באש והיינו מעמידין מקרא
של תגדעון לאילן שנטעו מתחילה לשם ע"ז הא ודאי היינו דורשין אותו לאסור
גם עיקרו דלא סגיא בלאו הכי ,אבל השתא דכתיבי תרוייהו וכתב לשון תגדעון
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משמע לן דאתא למישרי עיקרו' ,משמע שהוא גזה"כ להתיר עיקרו.
ותוס' הרא"ש לקמן דף מ"ח כתב 'המשתחוה לאילן תוספתו אסורה .אף על פי
שהאילן אינו נאסר ,והתוספת אינו בעולם בשעה שהשתחוה לו ,וגדל מאילן
המותר ]לשיטתו שמחובר אינו ע"ז[ ,אפילו הכי גזרת הכתוב הוא להיות
התוספת נקרא ע"ז' ,משמע שגזה"כ לאסור התוספת אבל העיקר מותר מדינא.

דף מ"ו ע"א
מה הר שאין בו תפיסת ידי אדם ומותר ,אף הני שאין בהן תפיסת ידי אדם
מותרין ,מה להר שכן מחובר ,יש להסתפק אם מה שהר מחובר זה פירכא,
או שאין סיבת ההיתר כלל משום שאין בו תפיסת ידי אדם אלא משום שהוא
מחובר.
וכן במ"ש מה להצד השוה שבהן שכן לא נשתנו מברייתן ,יש להסתפק האם
זה מה שגורם את ההיתר ,או לעולם ההיתר הוא משום שאין בהם תפיסת ידי
אדם ,אלא שיש עוד תנאי והוא שלא נשתנה מברייתו.
והנה אם ההיתר של הר הוא בגלל שהוא מחובר ,יש להסתפק מה דינם של
דברים שאינם מחוברים ,כחלוקי נחל וחול על שפת הים ומים שבנהר ,שכל
אלו אינם מחוברים אבל אין בהם תפיסת ידי אדם ,ויתכן גם שלא השתנו
מברייתן ,שו"ר בנמו"י לקמן דף מ"ז ע"ב שכתב 'עוד כתב הרשב"א ז"ל בשם
הרמב"ן ז"ל ,דחלוקי נחל הם כאבני הר ואינם נאסרים בהשתחואה ,כדמשמע
בירושלמי'.
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והנה אם היתר הר הוא משום שהוא מחובר ,א"כ רק הר מותר וכן אילן יבש
ולא כל אלו וגם לא אבנים שנדלדלו ,ואם ההיתר משום שלא השתנה מברייתו
דוקא הר מותר ]וגם חלוקי נחל וכדומה[ אבל אילן יבש ואבנים שנדלדלו
אסורים ,ואם משום שאין בו תפיסת ידי אדם כל אלו מותרים וגם אבני הר
שנדלדלו.
נמצא שכאשר אמרנו מה להר שכן מחובר ,הוצאנו אבנים שנדלדלו ]וחלוקי
נחל וחול שעל הים[ ,ואם היינו אומרים שכן לא נשתנה מברייתו היינו
מוציאים אבנים שנדלדלו ואילן יבש ,וכאשר הבאנו בהמה שטעם התירה
משום שאין בה תפיסת ידי אדם ודחינו שההיתר הוא משום שהיא בע"ח א"כ
בכלל זה גם בהמה בעלת מום ,ואם היינו אומרים שהיתר בהמה משום שלא
השתנתה מברייתה היינו מוציאים בהמה בע"מ מהכלל.
אלא אתיא מבהמה בעלת מום ומהר ואי נמי מבהמה תמה ומאילן יבש,
הקשה רע"א אילן יבש גופיה מנ"ל ,הרי אם הטעם משום שלא השתנו
מברייתן אף הוא חוץ לכלל ,וכתב שפירכא דלא נשתנו מברייתן היא פירכא כל
דהו ,וחד מחד לא פרכינן ורק על הצד השוה פרכינן ולכן אילן יבש שפיר
ילפינן מהר ושוב ילפינן מיניה ומבהמה אבני הר שנדלדלו ,וכעי"ז כתב
בלח"ס.
ובאמת הדבר טעון הסבר מ"ש חדא מחדא דלא פרכינן פירכא כל דהו וחדא
מתרתי פרכינן ,ולכאורה הביאור בזה שצד השוה בכל מקום אינו כ"כ מסתבר,
שהרי יותר מסתבר שטעמו של הר משום שהוא מחובר ושל בהמה משום
שהיא בע"ח ,ורק כדי שלא יהיה שני סיבות להיתר אומרים שלא זו הסיבה
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ולא זו אלא דבר אחר ,והוא שאין בהם תפיסת ידי אדם ,שאמנם אינו טעם כ"כ
מסתבר אבל עדיף לומר שהוא הסיבה מאשר לומר שיש שני סיבות ,ולכך
לדבר כזה פרכינן אפי' פירכא כל דהו ,כי בלא"ה הצד השוה הזה אינו כ"כ
מסתבר ,ולכן עד שנאמר שהסיבה משום שאין בהם תפיסת ידי אדם נאמר
שהסיבה היא מה שלא נשתנו מברייתן ]או גם שלא השתנו מברייתן[ ,ולפי"ז
אין החילוק בין מה מצינו לצד השוה ,אלא בין טעם שמסתבר לטעם שאינו
כ"כ מסתבר ולא נאמר אלא כדי למצוא סיבה משותפת לשני הדברים.
אמנם לפי"ז הדק"ל איך נלמד אבני הר שנדלדלו מבהמה תמה ומאילן יבש,
והרי ממ"נ אם טעם הר משום שהוא מחובר ולכן גם אילן יבש בכלל זה ,שוב
א"א ללמוד אבנים שנדלדלו בצד השוה ממנו ומבהמה שכמו שאלו מותרות
משום שאין בהם תפיסת ידי אדם כך הם מותרות ,שהרי אי"ז הטעם של הר,
ואם הטעם של הר ובהמה משום שאין בהם תפיסת ידי אדם ,איך אפשר ללמוד
אילן יבש מהר הרי נשתנה מברייתו ,והרי על טעם זה איכא למיפרך פירכא כל
דהו אע"פ שבאנו ללמוד חד מחד ,כיון שהוא טעם חלוש וכמש"נ ,ואיך נתפוס
את החבל בשני הראשים ונאמר שהיתר ההר הוא גם משום שהוא מחובר
לענין אילן יבש וגם משום שאין בו תפיסת ידי אדם לענין אבני הר שנדלדלו.
]וכנראה מרע"א שאין הכונה בצד השוה שלא זה הטעם ולא זה אלא הצד
השוה ,אלא שיש את שני הדברים גם טעם מחובר ובעלי חיים ומזה אפשר
ללמוד חד מחד ,ויש גם עוד טעם שמשותף לכולם ומהם אפשר ללמוד גם מה
שבכלל זה[.
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איתמר אבני הר שנדלדלו ,בני רבי חייא ורבי יוחנן חד אמר אסורות וחד
אמר מותרות וכו' ,תסתיים דבני ר' חייא דשרו ,דבעי חזקי' זקף ביצה
להשתחוות לה מהו ,קס"ד להשתחוות לה והשתחוה לה וקא מיבעיא ליה
האי זקיפתה אי הוי מעשה אי לא הוי מעשה ,אבל לא זקף לא מיתסרא
ש"מ בני ר' חייא דשרו.
והנה גבי אבני הר שנדלדלו משמע שכלל לא נגע בהם אדם ,וכ"כ הרמב"ם
אבני הר שנדלדלו ועבדן במקומם מותרות שהרי אין בהן תפיסת יד אדם ,ויש
להבין א"כ איך מייתי מביצה שזקפה אדם ,ויתירה מזה אם באנו לאוסרה גם
בלא זקיפה לע"ז תיאסר אם רק טלטלה ממקומה.
ובחדושי הריטב"א כתב גבי אבני הר שנדלדלו 'פירש הרב ז"ל דטלטול
בעלמא לא חשיבא תפיסה ,וכי היכי דלא חשיבא תפיסה בבהמה לאוסרה ,ואף
על גב דזקיפת ביצה קס"ד דחשיבא תפיסה ,שאני זקיפה דמנכרא ועשויה לשם
עבודה זרה ,וטעם נכון הוא ,אבל אין להביא ראיה מבהמה דניידא מנפשה וגם
נושאת את עצמה בשאינה כפותה'.
מבואר שמה שטלטל את האבנים ממקום למקום אינו נחשב תפיסת יד"א ,ויש
להבין א"כ למה אמר שנדלדלו ולא שעקרם ממקומם.
ומ"ש 'שאני זקיפה דמנכרא ועשויה לשם עבודה זרה' יל"ע אם עיקר החילוק
בין טלטול שאינו ניכר לזקיפה דמנכרא ,או בין טלטול סתמא לזקיפה שעשויה
לשם ע"ז] ,ואולי תלוי במחלוקת ריה"ג ורבנן[.
ותוס' ר"י מבריינא כתב 'זקף ביצה להשתחות לה ,אומר רבינו אלחנן דמיירי
שהטילה שם התרנגולים ,ולא היתה בה תפיסת ידי אדם ,אי נמי אפילו היתה
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בה תפיסת ידי אדם וטילטלוה כיון שלא זקפה זה על מנת להשתחות לה ,זקיפת
אחרים לא תועיל כלום ,לפי שהוא מעשה קטן כיון שלא נזקפה להשתחוות',
יש להבין מה לי טלטלה הוא או טלטלוה אחרים כל שלא טולטלה כדי
להשתחוות לה.
והכא במאי עסקינן כגון שזקף ביצה להשתחוות לה ולא השתחוה לה,
ולמאן אי למאן דאמר ע"ז של ישראל אסורה מיד אסורה ,אי למאן
דאמר עד שתיעבד הא לא פלחה ,לא צריכא כגון שזקף ביצה להשתחוות
לה ולא השתחוה לה ובא גוי והשתחוה לה ,כי הא דאמר רב יהודה אמר
שמואל ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה ובא גוי והשתחוה לה
אסורה ,וקא מיבעיא ליה לבינה הוא דמינכרא זקיפתה אבל ביצה לא או
דלמא לא שנא ,לכאורה החילוק בין ע"ז של גוי שנאסרת מיד ובין של
ישראל שאינה נאסרת עד שיעבוד ,הוא משום שהישראל יתכן שיחזור בו
]וכדאמרינן גבי הולכים לתרפות[ משא"כ בגוי .ועי' דרישה בסי' קמ"ה שכתב
'ויש לחלק בין ישראל לישראל משומד כמ"ש בסוף סימן קמ"ח )עמ' שיט(
וכאן איירי בישראל שכבר נשתמד דגם עליו נאמר פסילי אלהיהם משפסלו
נעשה אלוה ,אבל בישראל שעושה כדי לעובדו או למוכרו לגוי דאמרינן
דילמא יחזור בו אינו נאסר אלא אם כן עובדו ,אמנם עי' ט"ז בקל"ט סק"א
דגזה"כ היא ואפי' ישראל מומר שודאי לא יחזור בו ,ועי' בנקה"כ שמהרמב"ם
פ"ב מע"ז ]ישראל שעבד ע"ז הרי הוא כגוי לכל דבריו ואינו כישראל שעובר
עבירה שיש בה סקילה[ ,משמע כדרישה.
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ואם הטעם שמא יחזור בו א"כ לא מובן איך נאסר בהשתחוית הגוי דילמא
עדיין לא גמר בדעתו לעובדה ,אמנם א"ל שכ"ז שלא ביטל מעשיו משמע
שניח"ל בפסל הזה ,אלא שלא גמר בלבו שיעבוד לו ,אבל עדיין רוצה בקיומו,
וניח"ל שיעבדוהו אחרים ולכן נאסר בעבודת הגוי.
וקא מיבעיא ליה לבינה הוא דמינכרא זקיפתה אבל ביצה לא ,או דלמא
לא שנא ,יל"ע אם מבע"ל אם ביצה נעשית לע"ז ע"י זקיפתה ,או שלעולם
ודאי שנעשית אבל כיון שהיא של ישראל שיתכן שחזר בו אינה נאסרת עד
שיעבדנה ,שאל"כ יתכן שחזר בו לגמרי ,ומה שלא ביטל את זקיפתה כיון
שבלא"ה אינה ניכרת.
ולשון רש"י 'והך זקיפה דנקט משום גלויי דעתא הוה דאי לא זקפתו ישראל
לשם עבודת כוכבים לא מיתסרא דכיון דשל ישראל הוא אינה נאסרת
בהשתחוואתו של גוי שהרי אינה שלו' ,משמע שהנידון אם יש כאן גילוי דעת
שניח"ל שיעבדוה ,אמנם אינו מוכרח,
מבואר בגמ' שספק חזקיה בזקף ביצה להשתחוות לה יכול להתפרש בשני
דרכים ,או למ"ד דכל שאין בו תפיסת ידי אדם מותר ,והשאלה אם זקיפת ביצה
נחשבת תפיסת ידי אדם ,או למ"ד אסור והשאלה אם זקיפת ביצה ניכרת
זקיפתה ]וחשיב עשיית ע"ז או שיש כאן גילוי דעת שניח"ל שיעבדוה[.
והרמב"ם בפ"ח ה"ב פסק גבי אבני הר שהתדלדלו ועבדן במקומם שמותרות
הואיל ואין בהם תפיסת ידי אדם ,מבואר שס"ל דחזקיה הוא המתיר ,ולפי"ז
ספק ביצה יכול להתפרש כמו הלשון הראשון בגמ'.
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אמנם בה"ג כתב 'ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה ולא השתחוה לה ובא
עו"כ והשתחוה לה אסרה בהנאה' ,וזה הדין של שמואל לקמן שמבואר מטעם
שגוי שליחותיה קעביד וכמ"ש רש"י כאן ,ויש להבין למה הביא את זה כאן
בהלכות שעוסקות בתפיסת ידי אדם ולא לעיל ריש פ"ז שכשכתב שם שע"ז
של ישראל אינה נאסרת מיד ,היה צ"ל שאם עבדה גוי נאסרת.
וכן לענין ביצה כתב 'וכן אם זקף ביצה ובא עו"כ והשתחוה לה אסרה' משמע
שמפרש כמסקנת הגמ' ומדמה את זה ללבינה ,ויש להבין כיון שפוסק גבי אבני
הר שמותרות אמאי לא פירש את הגמ' כמו הס"ד שהשאלה אם הזקיפה
נחשבת כתפיסת ידי אדם.
עוד יש להבין כיון שחזקיה מיבע"ל ולא פשיט"ל למה פסק הרמב"ם לאיסור,
ואפשר משום שס"ל להחמיר כיון דלא איפשטא ,ולכן פסק כשני הפירושים
לחומרא ,שנחשב תפיסת ידי אדם ושיש גילוי דעת.
ולפי"ז אין דין לבינה ודין ביצה שוין ,דלבינה אסורה בודאי וביצה בספק,
ולמעשה שתי ספיקות יש בביצה ,האחד אם זקיפתה כמעשה שיחשב שיש בה
תפיסת ידי אדם ,והשני אם חשיב מנכרא זקיפתה שיחשב כגלוי דעת לגבי
עבודת הגוי ,אמנם א"ל שאין כאן שתי ספיקות ואם זקיפת ביצה נחשבת
כתפיסת ידי אדם אף גילוי דעת יש כאן ,ואם אין גילוי דעת אף תפיסת ידי אדם
אין כאן ,אמנם יש להבין אם נאסר רק מספק למה לא כתב כן הרמב"ם כמו גבי
חצי דלעת שכתב אסור מספק.
ולכאורה א"ל שס"ל לרמב"ם שכיון שחזקיה ס"ל דאבני הר שנדלדלו
מותרות ,ממילא מתפרשת השאלה של ביצה כמו הס"ד ,אם הזקיפה היא
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מעשה או לא ,אבל אם הויא מעשה ודאי שנאסרת בעבודת הגוי ,ועדיין יש
להבין איך פשט את הספק הראשון שזקיפת ביצה הוי מעשה.
דף מ"ו ע"ב
תד"ה יש יש נעבד במחובר אצל גבוה או אין נעבד במחובר ,נ"ל
דהמדקדק בלשון בעיא זו דאמר דרמי בר חמא דקמיבעיא ליה סבר
דאיכא לחלק בין בעלי חיים בין מחובר ,ולכך היה מסופק אם יש נעבד
במחובר והא דבעי במכשיריו אם תמצי לומר קאמר דאי פשטינן דשרי
כ"ש מכשיריו אבל אי פשטינן דאסור מכשיריו מאי ,יתכן שבא לאפוקי
מפירוש המובא ברמב"ן שרמב"ח פשיט"ל שיש נעבד במחובר דומיא דבהמה,
והספק רק אם מכשירי קרבן כקרבן.
ולכאורה המפרש כך יסבור כר"ת שגם הר נחשב ע"ז אלא שאינו נאסר ואז
שייך ללמדו מבהמה ואין מקום לחלק ,אבל לר"י ורש"י ודאי שיש מקום
לחלק ,ואם היה הפירוש כמובא ברמב"ן היה קשה עליהם ,לכן כתבו שמדיוק
לשונו משמע שסבר שיש מקום לחלק ]וכר"י[ ,ומיבע"ל אם בכ"ז אסור
]מחמת שנלמד מאתנן או שמה שאוסר לגבוה אינו השם נעבד אלא העבירה
שנעבדה[.
ולפי"ז מסתבר שהיתה גירסתם 'בעי רמב"ח יש נעבד במחובר אצל גבוה,
מכשירי קרבן כקרבן דמו' ,וא"כ משמע ש'יש נעבד' אינו שאלה אלא הנחה,
וע"ז כתבו שלא משמע כן אלא שגם היש נעבד במחובר הוא בעיא] ,שאל"כ
היה אומר רק מכשירי קרבן כקרבן דמו או לא[.
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אמר רבא ק"ו ומה אתנן שמותר בתלוש להדיוט אסור במחובר לגבוה
דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב ,לא שנא תלוש ולא שנא במחובר,
נעבד שאסור בתלוש להדיוט אינו דין שאסור במחובר לגבוה ,פירש"י
דמדכתיב אתנן סתמא ל"ש אתנן תלוש ל"ש מחובר ,ובית ה' משמע אפי'
לצורך בנין הבית דהוי מכשירין ,א"כ באתנן אפי' מחובר לצורך מכשירין
אסור ,ומזה נלמד בק"ו לנעבד.
א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא או חילוף ומה נעבד שאסור
בתלוש אצל הדיוט מותר במחובר לגבוה שנא' אלהיהם על ההרים ולא
ההרים אלהיהם לא שנא להדיוט ולא שנא לגבוה ,אתנן שמותר בתלוש
להדיוט אינו דין שמותר במחובר לגבוה ,ואי משום בית ה' אלהיך מיבעי
ליה לכדתניא בית ה' אלהיך פרט לפרה שאינה באה לבית ,ולכאורה עדיין
נאמר שאה"נ לא נדייק 'בית ה' אלקיך' ואתנן לצורך מחובר או לצורך
מכשירין מותר ,אבל אתנן מחובר לקרבן יאסר ,שהרי אתנן סתמא כתוב בין
תלוש בין מחובר כמ"ש רבא ,וע"ז כתב רש"י שמבית ה' הוה ילפינן לתרויהו
]לא תביא אתנן של בית שאם נתן לה בית באתננה ,אסור להקדישו לצורך בנין
הבית ,אמנם יש להבין היכי ילפינן לתרווייהו מחד 'בית'[ וע"ז אמר ר"ה דכיון
דקאי למעוטי פרה שוב אין ראיה לא לאסור אתנן של בית ולא לאסור אתנן
מחובר לצורך בית.
ויש להבין ממ"נ אם אתנן משמע סתמא ל"ש תלוש ל"ש מחובר כמ"ש רבא
א"כ עדיין קשה מנ"ל היתר מחובר ,ואם משמע רק תלוש ומבית ילפינן
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מחובר ,למה רבא לא אמר כך.
ויש לבאר שאלהיהם שבא להתיר מחובר נאמר סתמא בין להדיוט בין לגבוה,
וכן אתנן שנאסר לגבוה נאמר סתמא בין תלוש בין מחובר ,וסברת רבא שאתנן
שנאמר סתמא לאיסור הוא העיקר ואסור אתנן בין מחובר בין תלוש ,וממנו
נלמד שלמרות שהיתר מחובר נאמר סתמא אינו אלא להדיוט אבל לא לגבוה,
ועדיין יש מקום לומר שלא נאסר אלא לצורך תלוש ,וילפינן מ'בית' שאסור גם
לצורך מחובר ]דהיינו מכשירין[.
אמנם סברת ר"ה בדר"י דנימא איפכא שמ"ש אלהיהם על ההרים להיתר
מחובר שנאמר סתמא הוא העיקר ,ובא להתירו גם לגבוה ,ומזה נלמד שאיסור
אתנן אינו סתמא ולא בא לאסור אלא תלוש אבל מחובר מותר בין לקרבן ובין
למכשיריו ,ואם יקשה רבא מבית ה' אלהיך דמיירי לצורך מחובר ,וירצה לומר
שזה כולל לאסור גם אתנן מחובר ,ונלמד ממנו לאסור גם נעבד מחובר
]למכשירי קרבן[ ,שאל"כ וכפשוטו שרק תלוש לצורך מחובר אסור באתנן לא
יוכל רבא לפשוט כלום ,שהרי הנדון שלו הוא בנעבד מחובר ]לצורך מחובר[,
ואמנם נוכל לפשוט דמכשירי קרבן כקרבן באתנן ,אלא שלא יהיה מזה שום
נפ"מ לנעבד מחובר שהרי אם לקרבן עצמו מותר ]שהרי סתמא נאמר ומאתנן
א"א ללומדו[ כ"ש שיהיה מותר למכשיריו ]ונעבד תלוש בלא"ה אסור גם
להדיוט[ ,ולכן פירש רש"י שהיינו לומדים מבית ה' להתיר גם אתנן מחובר.
אמנם הקשה הר"ן דאי מ'בית' ילפינן אתנן מחובר ,הרי בית נחשב תלוש כדרב
לקמן ]ולא ניח"ל במ"ש תוס' שנתן לה עצים מחוברים או בית במערה[ ,אע"כ
שבא רק לומר שמא מבית ה' תלמד שמכשירי קרבן כקרבן ,ואע"פ שאין מזה

כל הצלמים

פרק שלישי

נפ"מ לנעבד שאם מותר לקרבן כ"ש למכשירי קרבן ,אבל נפ"מ לאתנן יהיה
לאוסרו למכשירי קרבן ,וע"ז אומר שגם זה א"א ללמוד משום דקאי למעוטי
פרה ,ועי' תורי"ד.
ואי משום בית ה' אלהיך מיבעי ליה לכדתניא בית ה' אלהיך פרט לפרה
שאינה באה לבית דברי ר"א וחכ"א לרבות את הריקועים ,יש להבין הרי
עדיין א"ל שאם נתן לה באתננה בית מצופה בזהב שהוא מחובר שנאסר הזהב
לבית ה' לעשות ממנו ריקועים ,ויתכן שזהב זה ודאי דינו כתלוש דלא גרע
מציפוי הר ודוקא בבית שייך לומר מ"ש תוס' שנתן לה עצים ואבנים מחוברים
או שנתן לה בית חצוב במערה.

רש"י ד"ה או אית דגרס המשתחוה לחטין קמחן מהו למנחות ,וא"א לומר
כן ,דכיון דתלוש נינהו נאסרו בהנאה להדיוט ,אפילו למאן דבעי תפיסת
ידי אדם בתלוש דהא איכא תפיסה טובא קצירה ועימור ודישה ,וכ"ש
לגבוה דאסור ,וכיון דנעשה ע"ז תו מאי מהני להו שינוי ,לא מיבעיא
עבודת כוכבים דכתיב והיית חרם כמוהו כל שאתה מהייה ממנו הרי הוא
כמוהו אלא אפילו כל איסורי הנאה כן וכל הנעשה מהן נאסר דהא הנאה
היא ,משמע מדבריו שהולך כאן ללשון לעיל שמחובר אינו נעשה כלל ע"ז,
ולכן לא שייך להתיר את החטים שנעשו קמח ,ודוקא קמה שנקצרה שייך
להתיר ,אמנם בעיקר הדין אין מזה נפ"מ שגם אם נאמר כר"ת שמחובר נעשה
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ע"ז אלא שאינו נאסר אי"ז הכרח שהמשתחוה לקמה החטים יאסרו ,ואע"פ
שגבי ע"ז כל שאתה מהייה ממנו הרי הוא כמותו ,הרי מסתבר שלא נאמר דין
זה אלא במה שהוא חרם והרי מחובר אינו חרם גם אם יש עליו שם ע"ז שהרי
אינו אסור בהנאה.
תד"ה כל משמע הכא דשינוי אינו מועיל כלום לגבי אם ,וגבי שינוי קונה
למאן דאית ליה שינוי קונה תנן גזל רחל וילדה גזילה חוזרת בעיניה
ואינו משלם אלא דמי הפרה ,אלמא מהני שינוי לגבי אם ,עי' רש"ש 'והוא
כשיטת הרא"ש שם דגם הפרה עצמה נקנית לגזלן ,אבל שיטת רש"י וכפי
שהבינו הנ"י שם דהפרה חוזרת בעינה להנגזל ,וכ"ה דעת הרמב"ם כמו
שהביא הש"ג שם'.
רש"י ד"ה ה"ג ולאו מי אתמר עלה אמר רבא אמר רב נחמן מחלוקת
כשנרבעו ולבסוף עיברו ,וכדמפרש בתמורה בפ' כל האסורין דת''ק סבר
זוז"ג מותר ור"א סבר זוז"ג אסור ,משמע שאם היה נגרם רק מהאיסור
היה הולד נאסר ,ולכאורה מדין יוצא מהאיסור אסור ,ויש להבין א"כ איך חטין
ועשאן קמח מותרים מדין שינוי ,עדיין יאסר הקמח מדין יוצא מהאיסור ]ועי'
בחידושי הגרי"ז בתמורה דף ל'[.
וכמדומה באו"ש ]פ"ג מאיסורי מזבח הי"ב[ וכן בחזו"א שיוצא מהאיסור שייך
רק אם היה ראוי כבר וחל עליו שם איסור ,כגון ולד של בהמה שחל כבר על
הבהמה איסור למזבח לכן היוצא ממנה אסור ,אבל חיטין שעדיין אינם ראויים
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למזבח ל"ש בהם יוצא מהאיסור.
ולכאורה יש לדון שיוצא מהאיסור שייך רק כאשר האיסור נשאר איסור וזה
יצא ממנו ,אבל כאשר האיסור עצמו נהפך להיתר ע"י שהשתנה אין כאן גם
איסור יוצא.
אמנם בעיקר הדבר יש להבין איך א"ל ששינוי שזה הדבר עצמו שהשתנה
מותר ,וולדות שהם דבר אחר יאסרו ,ואמנם כך סברת ב"ש וכמו שהבינו תוס'
ששינויהם אסורים וולדותיהם מותרין.
ועפ"י תירוצם משמע שולדות של אח"כ ודאי מותרים והנדון על ולדות שהיו
בשעת האיסור אם היו בכלל האתנן או לא ,ועי' קה"י מנחות ט"ו ובכורות סי'
ה'.
דף מ"ז ע"א
מעיקרא בהמה והשתא בהמה ודשא דאחידא באנפה ,עי' קצוה"ח בסימן
שצ"ב שהקשה מכאן על הראב"ד דלידה בגזילה הוי שינוי מהתורה.
והנה בעיקר תירוץ הגמרא יש להבין תינח בהמה גמורה שרק לא נולדה ,אבל
אם היה עובר בן פחות מארבעים יום שכלל אין עליו צורת בהמה ,אמאי ל"ה
שינוי לגביו.
וא"ל שאיסורי מזבח לא מה שנעשה בהם עבירה אוסרם אלא השם אתנן או
נעבד שיש עליהם ,ובזה יש לחלק בין חטים שטחנם שהאיסור היה על חטים
וכעת יש קמח ,אבל בעובר כל שגודל ומשתנה עדיין שמו עליו ,שאין כאן
שינוי גמור מרגע לרגע שנאמר שזה דבר אחר כמו חטים שטחנם ,ורק רגע
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הלידה הוא שינוי בבת אחת ,וע"ז אמרינן שגם רגע קודם הוי בהמה ואין כאן
שינוי בבת אחת.
ויתכן בזה לישב דעת הראב"ד דל"ד שינוי בגזילה לשינוי דאיסור מזבח,
דבגזילה דנים אם בעת ההשבה דומה לגזילה והרי אינו דומה ,משא"כ באתנן
שהנדון אם דומה לרגע שלפניו.
אמנם לפי"ז אם יגזול פרה מעוברת ותלד מיד נאמר שאז אינו שינוי לענין
גזילה ,ולכאורה לא מצינו חילוק בזה ,וגם יש להקשות ממה דס"ל לראב"ד
דהוי שינוי גם לגבי האם ובאתנן ל"א הכי ,ויל"ע בכתבי הקה"י.
עוד יש לבאר שכל עוד הוא עובר גמור ודאי לא נחשב שינוי בלידה שהרי
בהיותו עובר הוא בהמה מצד אמו שעובר ירך אמו וכשנולד לא השתנה שמו
שעדיין הוא בהמה מצ"ע ,והנידון רק מצד שלפני הלידה משנעקר לצאת
ששוב אין עליו דין עובר ירך אמו ]עי' ערכין דף ז' כיון דעקר גופא אחרינא
הוא[ ,אם גם שם בהמה מצ"ע לא היה עליו נמצא שהשתנה בלידה ,וע"ז אמר
שגם לפני שנולד אע"פ שנעקר מ"מ יש עליו שם בהמה מצ"ע.
בעי ר"ל המשתחוה לדקל לולבו מהו למצוה ,עי' תוס' שהקשו מהא דאמר
רבא לולב של ע"ז לא יטול ואם נטל יצא ,ותירצו דרבא מיירי קודם ביטול,
ור"ל מיבע"ל לאחר ביטול אם מותר לכתחילה.
וברמב"ם פ"ח מלולב 'היה מאשרה הנעבדת אע"פ שבטלו האשרה מלעבדה
הר"ז פסול ,היה אחד מהם של ע"ז לא יטול לכתחילה ואם נטל יצא'.
עי' בזכרון שמואל שביאר שס"ל לרמב"ם שר"ל מיירי באשרה שעבדה בפועל

כל הצלמים

פרק שלישי

ואיסורה למצוה כאיסורה לגבוה משום שנעבדה בה עבירה ,ולזה ל"מ מה
שביטלה ,ורבא מיירי כגון אשרה שתחתי' יש ע"ז ,אבל היא לא נעבדה
שאע"פ שאסורה בהנאה ,אם נטל יצא דמצוות לא ליהנות ניתנו.
תד"ה אשירה וי"ל דתמרה אין בידו להעלות תמרה וכן ביטול אשירה אין
בידו דע"י גוי צריך לבטלה ולא דמי להדס דבידו למעט ,עי' רא"ש סוף
מו"ק שכתב כעי"ז והקשה עליו בקר"נ שם שהרי גבי דם נמי בידו לגלותו
]וע"כ בהכי מיירי שהרי חזר והתגלה[ ובכ"ז הוי דחוי.
ויתכן לומר שבידו למעט שייך רק כאשר מוטל עליו למעט כדי שיוכל לקיים
את המצוה כגון בהדס ולולב ,וא"כ הוא עומד לתיקון ,אבל בכיסוי הדם הרי
כסתהו הרוח פטור מלכסות ולא מצינו שיצטרך לגלותו כדי לקיים מצות כיסוי,
ולכן חשיב דחוי כיון שבזמן שהיה מכוסה לא עמד כלל לקיום מצוה בו.
ועי' תוס' בסוכה דף ל"ג ע"א ד"ה נקטם דשאני התם דבידו ללקט וכו'' ,והא
דמדמי הכא ההיא דכיסוי הדם דבידו לגלות מכל מקום היה לו לחשבו דחוי
הואיל ונפטר מלכסות לא נתחייב להוציאו מן הדחוי כדי לחזור ולכסות',
כמדומה שזו כוונתם.
אמנם לשון תוס' בסוכה דף ל"ב סד"ה באשרה 'וי"ל דשאני התם דבידו לתקן
דנהי דאסור למעט מ"מ בידו למעט' ,והרי כיון שאסור למעט ממילא אינו עומד
לכך ומה בין זה לדם ,ואולי יש לחלק בין דם שפטור ללולב שחייב אלא אריא
דאיסורא רביע עליה.
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בעי רבה המשתחוה למעין מימיו מהו לנסכים וכו' ,ומי מתסרי והארי"ו
משום ר"ש בן יהוצדק מים של רבים אין נאסרים ,לא צריכא דקא נבעי
מארעיה ,וכן פסק הרמב"ם בפ"ד מע"ז ה"ז 'המשתחוה להר אע"פ שהוא
מותר בהנאה הרי אבניו אסורין למזבח ,וכן המשתחוה למעיין הנובע בארצו
הרי מימיו פסולין לנסך' ,ויש להבין שהרי גבי בהמה פסק הרמב"ם
שהמשתחוה לבהמת חבירו אסרה ,ועי' בחידושי מרן רי"ז הלוי שלא השם
נעבד אוסר אלא מה שנעבדה בו עבירה וזה שייך גם בשל חבירו ,ולכאורה
כ"ש מחובר שיש צד בתוס' שאינו ע"ז שיוכל לאסור את מה שאינו שלו,
משא"כ בהמה שיש שם ע"ז עליה.
ועי' אבי עזרי שכתב ליישב את הרמב"ם שדוקא במחובר אינו אוסר דבר
שאינו שלו ,וכמדומה משום שנאסר רק ע"י שיש עליו שם של ע"ז ]ולפי"ז
היפך דעת ר"י[ ,אמנם קשה למה אמר הרמב"ם רק מעיין הנובע בארצו ולא
כתב גם גבי הר שיהא הר שלו דוקא.
ועי' מאירי שכתב 'אם נובעים מתוך שלו נפסלו לנסכים ואין אומרים אותם
שהשתחוה להם כבר הלכו להם ואחרות הם שבאו ,שסתם הדברים לפי הלוך
הנהר הם משתחוים ,הא של רבים מיהא אף על פי שבבעל חיים נאסר אף
שאינו שלו לגבוה ,בזו מיהא מועיל בו זה שהמים הולכים וניגרים שלא ליאסר
אלו הבאים אפילו לגבוה ,הא להדיוט מותרות מפני שהם מחובר'.
דף מ"ז ע"ב
תד"ה אבניו ובירושלמי מוקי כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן ,ולכן אין כאן
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ביטול במה שנפל הכותל ,שהרי האבנים נשארו שלמות ,וכמ"ש תוס' בשבת
דף פ"ב 'הא מוקי לה בירושלמי כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן ולכל עץ ועץ
ולכל עפר ועפר ,דהוי ע"ז שלימה'.
ומבואר בירושלמי שהשתחוה לכל אבן ואח"כ בנה אותה בבנין ,ויש להבין
תינח אבנים אבל עפר וכי השתחוה לכל גרגיר של עפר ,ואולי כשהשתחוה
לתל של עפר נחשב כל גרגיר כע"ז שלמה ונאסר בפנ"ע ,ואע"פ שחברו בבנין
אם חזר והתפורר לא בטל ממנו שם ע"ז ,שו"ר בפנ"י בשבת שם שכתב בדעת
רש"י והרמב"ם שאמנם באבנים מיירי שהשתחוה לכל אבן ואבן 'אבל בעפר
לא יתכן לפרש כן אלא משום משמשין' ,ואמנם אע"פ שתוס' בשבת כתבו 'הא
מוקי לה בירושלמי כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן ולכל עץ ועץ ולכל עפר
ועפר דהוי ע"ז שלימה' ,אבל בירושלמי לפנינו הלשון 'תיפתר שנשתחוה לכל
אבן ואבן ואח"כ בנייה' ,ולא הוזכרו שם עצים ועפר[.
וסיימו תוס' וכן פירש הקונטרס ,ולכאורה לא מצינו ברש"י שמיירי בהשתחוה
לכל אבן ,ואולי כוונתם לעיקר פירושם שהבית עצמו היה נעבד ,לאפוקי שלא
נפרש שהיה רק מקום שמכניסים בו ע"ז ,שאז אמנם היה ניחא מה שלא בטל
בשבירתו כיון דעיקר ע"ז קיימת ,אבל היה קשה איך אמר ר"ע שמטמא כנדה
והרי במשמשי ע"ז מודה ר"ע שאין מטמאים כנדה ,וכמ"ש הפנ"י בשבת
]אמנם מ"ש הפנ"י שם שרש"י פירש שהבית דינו כמשמשי ע"ז לא מצאתי,
וכנראה שהיתה גירסתו ברש"י כבדפו"ר 'והבית עמו נעבד' והבין שנעבד לא
בתורת ע"ז אלא כטפל לע"ז ,ולפנינו 'הבית עצמו נעבד' עפ"י המהרש"א וכ"ה
בכת"י וכן מובא בראשונים[.
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שו"ר בדרישה סי' קמ"ג שהביא את דברי תוס' וכתב 'ולא מצאתי שפירש
הקונטרס כן ,אלא ודאי רצה לומר שפירש כן במה שכתב והבית עצמו נעבד
וכמ"ש ]שכתב הדרישה לעיל על דברי רש"י שהבית עצמו נעבד 'ונראה
לפרש דכתב כן משום דקשה לריש לקיש דסבירא ליה עבודה זרה שנשתברה
מאליה מותר א"כ מחיצה שנפלה למה עציו ואבניו וכו' מטמאין ולכן פירש
שהבית עצמו נעבד ,ורצה לומר שכל אבן בפני עצמו הוא עובד'[.
והש"ך בסי' קמ"ג כתב שמ"ש רש"י שהבית עצמו נעבד הכונה לאפוקי שאינו
רק משמשי ע"ז שאז לא היה אומר ר"ע שמטמא כנדה ]אבל אין כוונתו לומר
שעובד לכל אבן[ ,והוסיף 'גם בדרישה פי' דברי רש"י בע"א ואין לשון רש"י
מורה כפירושו) ,ומ"ש התוספות וכ"פ הקונטרס הוא שבמ"ש והבית עצמו
נעבד ממילא מיושב קושייתם( ,ומ"ש הוא ברור':
תד"ה בית בית שבנאו מתחלה לע"ז ,פרש"י שתחילת בניינו לע"ז והיו
עובדין את הבית עצמו וכו' ,ויפה כוון בזה דודאי צ"ל שהבית והאבן
נעשו ליעבד ,דאי להיות משמשי ע"ז הא אמרינן משמשי ע"ז אינן
אסורים עד שיעבדו ,ואילו בגמרא קאמר גבי בית בנה אע"פ שלא
השתחוה ,וגבי אבן נמי מדקתני חצבה מתחלה משמע דלא עבד בה כבר,
דאי עבד בה ל"ל חציבה מתחלה לכך ,הא גבי תפילין אמרינן צר ביה ולא
אזמניה ,וכן זו נמי לא ליבעי חציבה מתחלה אי עבד בה ,עי' רע"א
שהקשה למה הוצרכו להוכיח מתפילין ,הרי מהגמ' כאן מוכח שהשתחוה לה
אסרה אע"פ שלא בנאה.
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ולכאורה תוס' דנים אם אפשר לפרש את המשנה במשמשים ואז אין הפשט
שמשתחוה לבית או לאבן אלא עובד בבית את הפסל ]ודיוק לשונם 'עבד בה'
ולא 'לה' כב"ח[ ,ואמנם בדברי רב א"א לומר כך שהרי רב אמר מפורש
'המשתחוה לבית' ,אמנם היא גופא קשה איך יש הו"א לומר שהבית הוא רק
משמשין שאז אין זה שייך כלל למימרא של רב ,אבל זה קו' בפנ"ע ,ועי'
בתוס' ר"י מבריינא שהקשה כן ,אבל סו"ס ודאי שרב דבר במשתחוה לבית
עצמו.
ומה שהביאו מתפילין לכאורה אינו מובן שהרי שם כתוב צר ביה ולא אזמניה
מותר ,ועי' רש"ש שהכונה שסגי באזמניה וצר ביה ולא בעינן שגם יעשנו
לשמו ,וכ"מ בתוס' ר"י מבריינא שכתב 'ואפי' לא עשאן מתחילה לכך דכיון
דאזמניה אסור כדאמר רב חסדא בפרק נגמר הדין גבי תפלין ,דאזמניה למצר
ביה תפלין וצר ביה אסור למיצר ביה פשיטי ,ואף על גב שלא עשאן מתחילה
לכך' ,ורש"ש הקשה למה לא הביאו מהרישא שאם אזמניה וצר ביה אסור,
ובתוס' ר"י מפאריש הלשון 'גבי תפילין צר ביה ולא אזמניה אסור' ,ויש להבין
שהרי בגמרא מבואר שאינו נאסר ]עי' רש"י שם משום דאקראי בעלמא הוא,
ואולי כוונת הר"י אם עשה זאת על דעת קבע שבהשתמשות כזו מונחת גם
הזמנה[.
שלשה בתים הן כו' סיידו וכיידו לע"כ וחידש נוטל מה שחידש ,הכניס
לתוכה ע"כ והוציאה הר"ז מותר ,יש להבין במה חשיב שלשה בתים ,והרי
לכאורה דין השני והשלישי שוים ,שבשניהם נאסר הבית כ"ז שיש עליו את
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הסיד או יש בו את הע"ז ומותר ע"י הוצאתם ,וכן יש להבין לקמן גבי אבן
ואשרה.
ובאמת בלשון המשנה משמע שיש חילוק ביניהם ,שבדין השני כתוב נוטל מה
שחידש ]ולא ונטל הרי זה מותר[ משמע יש כאן פעולה המתירה ,ובדין
השלישי 'הכניס לתוכה ע"ז והוציאה הרי זה מותר' ]ולא מוציאה[ ,משמע
שמותר ממילא ,אבל עדיין יש להבין שהרי לכאורה גם בדין השני יועיל סילוק
ממילא ,שהרי כל האיסור בא מחמת התוספת וכיון שהסתלקה ממילא יותר.
ועי' בחדושי הרמב"ן שאמנם חלוקים שני בתים אלו זה מזה באיסורם
ובביטולם ,בבית השני לא נאסר הבית כלל אלא רק התוספת ולכן נוטלו
הישראל משם ונשאר הבית בהיתרו ,ואע"פ שאין ישראל מבטל ע"ז של גוי
כאן אינו דין ביטול אלא מוציא את האיסור מהבית ודיו ,ובדין השלישי אין
הבית נעשה ע"ז ]וכגון שהכניסו על דעת קבע ודלא כרש"י[ ואין בו גם תוספת
איסור ,אלא נאסר כל הבית מדין משמשי ע"ז ובזה אם סילקה הגוי מהבית על
דעת שלא להחזירה בטל מהבית דין משמשי ע"ז' ,והיינו דלא קתני מסלקה
והרי זו מותרת דמשמע דישראל מסלקה כדקתני רישא נוטל מה שחידש ,אלא
אם סילקה גוי מותרת שזהו ביטולה והיינו נמי דקתני סיפא דאילנות העמיד
תחתיה ע"ז וביטלה הרי זו מותרת אלמא צריכה ביטול ומשביטל ע"ז בטל
משמשיה' ,משמע מלשונו שסילוק הע"ז מדין ביטול הוא שמועיל ,ולכן אינו
מועיל אלא ע"י גוי ולא ע"י ישראל.
אמנם רש"י כתב 'הכניס לתוכו ע"ז ואת הבית עצמו לא נתכוין לעבוד ולא
הקצהו לתשמיש ע"ז אלא לפי שעה הכניס לתוכו ע"ז' ,וכתב הרמב"ן
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שלדבריו אין הבית נאסר מדין משמשי ע"ז שא"כ היה צריך ביטול ,אלא כל
זמן שע"ז בתוכו אסור מדרבנן גזירה משום בית של ע"ז ]או משום הכניס
לתוכו על דעת קביעות[.
נמצא לרש"י בדין השני התוספת אסורה כדין ע"ז גמורה ולא סגי לה בביטול
של ישראל עד שיוציא את כולה ויאבדנה ]אבל בביטול של גוי סגי שיפגמנה
במקצת[ ובדין השלישי אם היה מכניס ע"ז בקביעות היה הבית נאסר מדין
משמשי ע"ז ולא סגי ליה אלא במה שיבטל את הע"ז וממילא יפקע דין משמשי
ע"ז מהבית ,אבל מיירי שלא הכניסה בקביעות וסגי לה בסילוק בעלמא יהיה
ע"י מי שיהיה ומה שלא נקט 'מסלקה והיא מותרת' אולי כי אז היה משמע
שיש כאן דין סילוק שנעשה למטרת ביטול והאמת שאפילו בסילוק ממילא סגי.
ואם הכניס ע"ז לעובדה בבית בקביעות שנאסר הבית מדין משמשין שבזה
בעינן שיוציאו הגוי ע"ד שלא להחזירו ,וכתב הר"ן שאם הכניס שם ע"ז דרך
קבע ,אפילו אם הוציאה ישראל אסור דנעשה בית זה משמש לע"ז ,יל"ע אם
סגי במה שישראל יאבד את הע"ז שהיתה בבית ששוב ל"ש להחזירה או בעינן
דוקא סילוק של גוי.
ומ"ש רש"י בד"ה העמיד לענין האבן השלישית 'העמיד עליה ע"ז לפי שעה
ולא הקצה את האבן לבימוס וסילקה הרי זו מותרת ואין צריכה ביטול' ,אע"פ
שגם בדין השני סגי בנטילת החידוש יתכן שלא בא רש"י לאפוקי הדין השני
אלא לומר שכיון שהעמידה לפי שעה לא נעשתה האבן למשמשי ע"ז שאז היה
צריך ביטול ]ע"י שיאבד את הע"ז או שיסלקנה סילוק עולמי[ אלא סגי לה
בסילוק בעלמא.
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שלשה בתים הן וכו' ,סיידו וכיידו לעבודת כוכבים וחידש נוטל מה
שחידש ,פרש"י 'שהיה בית בנוי לדירת אדם והקצהו לע"ז וטחו בסיד ועשה
בו ציורין לע"ז ,אם בא ישראל לבטלו נוטל מה שחידש ומותר הבית ,ואף על
פי שלא ביטלו גוי ,או אפילו היתה של ישראל מומר שאין ע"ז שלו בטילה,
הכא בטיל שאין נאסר אלא חידוש ,וההוא חידוש שבטל אסור בהנאה לעולם,
יש להבין כיון שלא נאסר אלא החידוש והותר בנטילתו למה נקט רש"י 'אם
בא ישראל לבטלו' והרי אי"ז כלל ביטול ,ויש לבאר שחוץ ממה שנאסר
החידוש כדין ע"ז נאסר גם הבית כדין משמשי ע"ז ,ומה שהותר הבית בנטילת
החידוש כיון שבזה שבטל הישראל את הע"ז מהעולם ממילא בטל הבית מדין
משמשי ע"ז .וכן בגמרא כתב רש"י בד"ה לענין 'אפי' סייד בגופיה סגי ליה
בהא ביטולא דמתני' ולא בעי ביטול דגוי' משמע שיש כאן גם דין ביטול ולא
רק סילוק האיסור ,וכמש"נ כדי להפקיע ממנה גם דין משמשין ]ולפי"ז אם
סילק את התוספת באופן שראויה להחזירה יתכן שעדיין ישאר איסור משמשין
על הבית והאבן[.
ובתוס' ד"ה ה"ג ]ע"פ הגהת הב"ח וכ"ה בתוס' ר"י מבירנייא[ כנראה כונתם
לומר שגבי אשירה גרסינן ונטלה כמו סילקה דאבן והוציאה דבית ,אבל לא
גרסינן וביטלה ואז היה צריך ביטול דומיא דדין השני ,ומה שצריך ליטלה
אע"פ שמדאו' לא נאסרת ,כי מדרבנן נאסרת ,ומ"מ בנטילה סגי ,ומכח זה
הכריח בתוס' ר"י מבריינא של"ג ביטלה שאז היינו מחמירים יותר באשירה
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למרות שכל איסורה אינו אלא מדרבנן וזה לא מסתבר] ,ויש להבין היכי ס"ד
לגרוס וביטלה גבי אשירה א"כ במה זה שונה מהדין השני ,וא"ל שבדין השני
צריך לבטל את הענפים שהחליפו ובדין השלישי לבטל את האשירה שתחתיה,
ואמנם סו"ס הדין שוה אבל עדיפא מיניה הקשו[ ,ועי' תו"ח.
והנה תוס' ד"ה והוא הוקשה להם לפי ההו"א שרק סייד וכייד בגופה של אבן
נוטל מה שחדש שהרי גם אם סייד וכייד מבחוץ ודאי צריך שיטול מה שהוסיף
]דלא גרע מהניח עליה ע"ז[ וא"כ מה נפ"מ ,ותי' שבכייד בגופה של אבן צריך
לנקוב מעבר לעבר.
ולכאורה לפי מש"נ א"ל שלעולם גם בכייד בגופה של אבן סגי בנטילת
החידוש ומ"מ יש נפ"מ שאז זה דין ביטול ואם יוציא ע"ד להחזיר לא יועיל
משא"כ בסייד מבחוץ יהיה דינו כהניח עליה ע"ז דסגי בסילקה באיזה אופן
שיהיה] .ואולי זה בכלל תירוצו של רבינו אלחנן שהובא בתוס' ר"י מבריינא[.
והר"ן כתב שבדין השלישי אין איסורו אלא מדרבנן ,ויתכן שבזה חלוק הוא
מהדין השני.
אמר רב המשתחוה לבית אסרו אלמא קסבר תלוש ולבסוף חברו כתלוש
דמי והאנן בנאו תנן בנאו אף על פי שלא השתחוה לו השתחוה אף על פי
שלא בנאו ,ופרש"י 'אף על פי שלא השתחוה ,וקסבר תנא דידן ע"ז אסורה
מיד ואע"פ שלא נעבדה' ,היינו שלסברת המקשן שמהמשנה מוכח דלא כרב
ובנאו דוקא אבל בהשתחויה אינו נאסר ]כיון שדינו כמחובר[ היה א"ל שמ"ש
המשנה בנאו הכונה בנאו והשתחוה ,או בנאו אפי' לא השתחוה ,ותלוי בשאלה
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אם ע"ז נאסרת מיד או עד שתיעבד ,אבל לפי התרצן דתנא דמתני' מודה
שהשתחויה לחוד אוסרת ,ע"כ בא לומר שגם בנאו לחוד אוסר וע"כ סובר
שע"ז נאסרת מיד אע"פ שלא עבדה.
תד"ה אבן ה"ה דהוה מצי למנקט זקפה להשתחוות לה כדא"ר יהודה גבי
לבנה ,ונ"ל דלא דמי דהא דא"ר יהודה דזקיפתה אוסרתה היינו
בהשתחוה לה גוי דאמר שליחותיה דישראל עביד כיון דגלי דעתיה
דלע"ז נתכוין ,אבל הכא בחציבה לבד נאסרה משום דהוי מעשה חשוב,
יל"ע אם כונתם שזקיפה אוסרת אפי' למ"ד עד שיעבדנה משום דס"ל דהוי
מעשה חשוב כחציבה ,או כונתם שלמ"ד שאסורה מיד ,גם ע"י זקיפה נאסרת
מיד.
ולכאורה שני השאלות נפשטות מהגמ' לעיל ,שהרי אמר ישראל שזקף לבינה
ובא עו"כ והשתחוה ,מבואר שבזקיפה לבד לא נאסרת ]ולא רק 'לא דמי'
שמשמע שאפשר לחלק ,אלא מפורש שזקיפה לא אוסרת[ ,ואם באו להוכיח
שלמ"ד שנאסרת מיד נאסרת גם ע"י זקיפה ,גם זה מפורש לעיל שהרי אפי'
גבי ביצה אמרו שלמ"ד אסורה מיד ,אסורה בזקיפה.
ופשטות דברי תוס' משמע שר"ל שאפי' למ"ד עד שתעבד היה שייך לומר
שע"י חציבה נאסרת ,וע"ז הקשו שגם זקיפה תועיל ,ויש להבין הסברא בזה,
בשלמא חציבה הוי מעשה חשוב אבל אם גם זקיפה אוסרת מהו המעשה שאינו
אוסר.
ומיהו לפי מה שפ''ה בגמרא דמתני' אתיא כמ''ד אסורה מיד ,ודאי הוי
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רבותא טפי בזקפה אע''ג דלא חצבה ,דמתסר אליביה כדמשמע לעיל,
אלא נקט חצבה כמו בבית בנאו ובאילן נטעו כו' ,עי' רע"א שכתב 'נראה
כאילו היה אפשר לנטות מדברי רש"י ולומר דמתני' ס"ל דעד שתעבד ומ"מ
מעשה חשוב דבנין אוסר מיד אבל זקיפה לא ,אבל תמוה לי הא לעיל דף יט
ע"ב איתא הניחא למ"ד וכו' ושל גוי עד שתעבד ,הרי דהתם מיירי בבנה כיפה
ואפ"ה למ"ד משתעבד לא נאסר ע"י הבנין לחוד וא"כ א"א לנטות מדברי
רש"י'.
תד"ה והוא והוא שסייד וכייד בגופה של אבן ,אור''י כי לאו דוקא נוטל
מה שחידש ותו לא ,דא''כ אפילו לא סייד בגופה של אבן נמי נוטל מה
שחידש ,אלא נוקב כל האבן מעבר לעבר כנגד החידוש ונוטל ,יש להבין
א"כ למה לר' אמי לאוקמי בסייד וכייד בגופה של אבן ונוטל מעבר לעבר,
לוקמיה בסייד מבחוץ ובנטילת הסיוד סגי ,ועי' שו"ת רמ"א קט"ו שסבר
שלשון המשנה שלש אבנים הם משמע שהאבן עצמה נאסרת ואם הסיוד
מבחוץ א"כ אי"ז איסור האבן אלא איסור הסיוד והכיור ,אלא ודאי מיירי
בגופה של אבן וכיון שנאסרה האבן עצמה ע"כ צריך לנקוב מעבר לעבר ,אבל
אחר שהוכיח מבית שאף סיוד שלא בגופו מיקרי איסור הבית ,ה"ה איסור
האבן מיקרי גם שלא בגופה ,ור' אמי לא בא לומר דמיירי דוקא בגופה של
אבן ,אלא שאפילו בגופה של אבן סגי בנטילת מה שחידש ,ולפי המסקנא גם
בסייד וכייר בגופה של אבן סגי בנטילת הסיוד והכיור בלא לנקוב] ,שהרי
למסקנת הגמרא דינם שוה[.
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ולכאורה כוונתו שדוקא בהו"א הוצרכנו לומר שצריך לנקוב שאל"כ מה בינו
לכייר שלא בגופה וגם שכיון שהאבן נאסרה ]במקם הכיור עד העבר השני[
ע"כ צריך ליטול מגוף האבן ,אבל למסקנא אה"נ שאין ביניהם חילוק וגם
בסייד וכייד בגופה של אבן די שיטול מה שחידש ,ולא בא לומר אלא שאפילו
בכה"ג מהני נטילה בלא נקיבה ,ויש להבין א"כ למה אמר 'דמהו דתימא כיון
שסייד וכייד בגופה של אבן כאבן שחצבה מתחלה לעבודת כוכבים דמיא
ותיתסר כולה קמ"ל' ,הול"ל דמהו דתימא עד שינקוב קמ"ל דסגי בנטילת מה
שחידש ,ואולי רבותא נקט שלולי ר' אמי הו"א שלא רק מקום הכיוד נאסר
אלא כל האבן נאסרה.
עוד יל"ע בכייר בגופה של אבן ע"י חקיקה אם נאמר שאינו צריך לנקוב מעבר
לעבר מה שייך לומר שיטול מה שחידש ,והרי לא הוסיף על האבן אלא
אדרבה חפר בה עד שנעשתה הצורה ,ואיך יוציא את הצורה לבדה ,ובאמת גם
מ"ש שינקוב מעבר לעבר יש להבין שהרי עדיין תשאר הצורה חקוקה בחלל
שיעשה ,וע"כ כוונתם שינקוב גם קצת מסביב לצורה עד שתיבטל צורתה ,והרי
את זה יכול לעשות גם בלא לנקוב מעבר לעבר ,גם יש להבין תינח כיור שייך
בגופה של אבן אבל מה שייך סיוד בגופה של אבן ,והרי סיוד לעולם הוא
מבחוץ ואף אם סתם בו חריצים לכאורה עדיין הוא מבחוץ.
דף מ"ח ע"א
שלש אשרות הן אילן שנטעו מתחלה לשם עבודת כוכבים הרי זו אסורה,
הרמב"ן ]לעיל מ"ה ע"ב[ כתב דאשרה שנטעה לשם ע"ז למ"ד שגם ע"ז של
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גוי אינה נאסרת עד שתיעבד ,אינה נאסרת אלא אם נעבדה לפני שניטעה או
שהשרישה ,או לשמואל גם אחר השרשה ולענין התוספת.
תד"ה גדעו ]בעמוד הקודם[ פ"ה לעבוד הגידולין שיגדלו מעתה ושאינו
עושה ע"ז רק החידוש ,ויפה כוון שאם נתכוין הגוי לעיקרו לעשותו
לע"ז ודאי הכל אסור אע"פ שאילן מחובר כיון שעשה מעשה בגוף
האילן ,יש להבין א"כ איך אמרינן לקמן 'אלא כי איתמר דרבי ינאי לענין
ביטול איתמר ,דאף על גב דהבריך והרכיב בגופו של אילן כי נטל מה שהחליף
שפיר דמי ,דמהו דתימא כיון דהבריך והרכיב בגופו של אילן כאילן שנטעו
מתחלה דמי וליתסר כולה ,קמ"ל' ,ואם לא התכוון לעשות את כל האילן לע"ז
איך יאסר כולו ,ועי' חזו"א ]סי' ס' סק"ד ד"ה והנה[ שהכוונה סד"א שכיון
שהבריך בגופו סתמא דעתו על כולו.
דומיא )דעפר( דחפר בה בורות שיחין ומערות שנאסר גם שאר הקרקע
לפי שעשה בה מעשה .יש להבין דילמא נאסר רק חלל הבור ,ועי' תוס'
הרא"ש שמוכיח שגם הקרקע שסביב נאסרת ולא רק חלל הבור מהא דקברא
דרב שנאסר העפר שבחלל הבור.
ועי' חדושי הרשב"א לקמן דף נ"ד בשם הראב"ד שהקשה על המפרשים שרק
הבור נאסר 'היכי דמי דאי להשתחוות לאויר הבור הוא חופר ,אויר הבור אין
בו מששא ולא תפיסת ידי אדם ,וכותלי הבור למה יאסרו ,אם להשתחוות
לכותלי הבור חפרו למה יאסרו והלא בהן לא היתה תפיסת ידי אדם שהכותלים
ממילא נעשו בחפירת אמצעיתו של בור'] ,יל"ע מאי שנא מפיסלו וגידעו
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שנחשב תפיסת יד"א במה שנותר ,ואולי כמ"ש הרא"ה לעיל דף מ"ה 'וכן
אפילו לא השתחוה לו אלא שגדעו ופסלו לשם ע"ז והוסיף ,תוספתו אסורה,
דלגבי תוספת חשיב כאילן שנטעו לכך .דעל ידי כן סעיפיו גדלים'[.
ויש לעיין עד כמה שיעור הקרקע הנאסר ,האם רק מה שצריך לדפנות הבור
]עי' ב"ב השיעורים לזה[ ,או שכל השדה נאסר אם הוא שלו ,ואולי תלוי מה
כוונתו בבור זה ,אם לעשות את כל השדה לע"ז או רק את סביבות הבור.
ויש להסתפק מה הדין בבית שסיידו לע"ז ואבן שסיידה לע"ז ,האם גם שם
כונתו שרק החידוש יהיה ע"ז ,ולכאורה מלשון רש"י משמע ששם כונתו
לעשות את כל הבית לע"ז ,שכתב 'שהיה בית בנוי לדירת אדם והקצהו לע"כ
וטחו בסיד' ,משמע הקצה את כל הבית לע"ז ]אלא שעדיין לא עבדו[.
ועי' בתוס' הרא"ש שבתח"ד כתב שגדעו רק על דעת התוספת דומיא דסיידו
וכיירו שאינו מתכוין לעשות את כל הבית ע"ז ,אמנם מסקנת הרא"ש שבין
בבית ובין באבן ובין באילן כונתו לכל הבית ולכל האבן ולכל האילן ,ומה שלא
נאסרים כולם הוא מכיון שלא עשה בהם מעשה ,ובחפר בורות שו"מ שנאסרת
הקרקע מיירי שהשתחוה לה אחר החפירה.
והקשה הרא"ש אם התכוין בסיוד זה לכל האבן ,אפי' בלא שהשתחוה תאסר
בעשייתה כמו זקף לבנה שנאסרת ,ותי' ששם עשה מעשה בגופה שזקיפתה זו
עשייתה אבל כאן מיירי שלא הזיז את האבן ממקומה ולכן לא נאסרה עד
שישתחוה לה.
ובתוס' ר"י מביריינא הביא דברי תוס' שלפנינו ,אמנם כתב שיש מקום לומר
שבחפר בורות שו"מ לא נאסר אלא החלל ,ויל"ע לענין מה נאסר החלל ,ומה
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שייך איסור על דבר שאין בו ממש וכמו שהקשה הראב"ד גם יש להבין א"כ
למה נאסר העפר שבקברו של רב ,ואולי הכוונה לעפר תלוש שנמצא בחלל
הקבר.
עוד כתב שם שיתכן שחפירת בורות שו"מ חשיבא מעשה גדול יותר מגידעו
ופיסלו ואוסרת את כל הקרקע משא"כ גידעו ופיסלו שאינו אוסר את העיקר.
והריטב"א כתב כרא"ש שאפי' התכוון לעבוד את כל הבית ואת כל האילן אינו
נאסר אלא התוספת ,ובורות שו"מ מיירי שהשתחוה להן אחר שחפרם,
]ומשמע מלשונו שכל הקרקע נאסרת ולא רק דפנות הבור[.
ועי' בטור שהביא דעת ר"י שאם התכוין לכל האבן והבית נאסרים כולם ,ודעת
הרא"ש שאין נאסרים עד שישתחוה להם.
אמר שמואל המשתחוה לאילן תוספתו אסורה ,יש להבין הרי לכאורה
איפכא מסתברא ,שהעיקר שהשתחוה לו יאסר והתוספת שכלל לא השתחוה
לה לא תאסר.
ואמנם מה שהתוספת נאסרת אע"פ שלא השתחוה לה ניחא ,שלא ההשתחויה
אוסרת אלא השם ע"ז שיש על האילן ,לכן יש מקום לאסור התוספת ,אבל
עדיין קשה אמאי העיקר לא נאסר והרי שניהם מחוברים ובשניהם אין תפיסת
ידי אדם.
וא"ל שדבר מחובר א"א לאסור אחר שנהיה מחובר ,אבל בשעת חיבורו
אפשר לאוסרו כדמוכח מאילן שנטעו לכך ,ולכן העיקר שכבר היה מחובר
בשעת ההשתחויה אע"פ ששם ע"ז יש עליו ולכן כל מה שיגדל ממנו גם כן הוי
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ע"ז ,אבל להאסר לא נאסר כיון שהיה כבר מחובר בשעה שהשתחוה לו ,אבל
התוספת שמיד שבאה לעולם באה בשם ע"ז הוי באין כאחד וחל עליה שם
איסור מיד אע"פ שבאה לעולם במחובר.
ועי' תוס' הרא"ש שכתב 'אף על פי שהאילן אינו נאסר ,והתוספת אינו בעולם
בשעה שהשתחוה לו ,וגדל מאילן המותר ,אפילו הכי גזרת הכתוב הוא להיות
התוספת נקרא ע"ז' ,משמע שהעיקר מותר מדינא שהרי הוא מחובר ,אבל
התוספת מדינא היתה מותרת לא מכיון שהיא מחוברת אלא כיון שלא היתה
בעולם בשעה שהשתחוה לאילן ,ואם משום שגדלה מהאילן ,הרי האילן גופו
מותר ,ומה שנאסרת הוא גזה"כ להיות התוספת נקרא ע"ז] ,משמע שעל
העיקר אין גם שם ע"ז ,וכשיטתו לעיל דף מ"ה שמחובר לא רק שאינו נאסר
אלא גם אין עליו שם ע"ז[.
ויש להבין למה הוצרך הרא"ש לומר משום שהתוספת לא היתה בעולם בשעה
שנעבד האילן והאילן שגדלה ממנו מותר ,תיפו"ל שגם היא עצמה מחוברת
ולולי גזה"כ היתה מותרת ,ולפי מש"נ ניחא שכיון שבאה לעולם באיסור היתה
נאסרת אע"פ שהיא מחוברת ,אלא שלולי גזה"כ היינו מתירים אותה מכיון
שלא נעבדה ולא באה מאילן אסור.
ועי' חזו"א כמדומה ע"פ תוס' שמיירי שלא התכוין כלל שהעיקר יהיה ע"ז אבל
אם התכוון גם הוא נאסר] ,ולכאורה נידון תוס' רק כשעשה מעשה כגידוע
ופיסול שאז כונתו יכולה לאסור ולא כשהשתחוה גרידא[.
וכ"ז באילן שנטעו אדם אלא שלא נטעו לשם ע"ז ,שאז א"ל שכל גידול וגידול
בא מכוחו של האדם ויכול להאסר אם יאסר מיד בשעת חיבורו.
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אבל אם עלה מאליו שאין בו כלל תפיסת יד"א בזה לכאורה לא תועיל
ההשתחויה לאסור גם את מה שיבוא אח"כ ,ולא מצד שהוא מחובר אלא מצד
שאין בו תפיסת ידי אדם.
נמצא לפי"ז שני חסרונות יש באילן ,האחד שהוא מחובר ולזה מועיל מה
שנאסר מיד בגדילה ,השני תפיסת ידי אדם ולזה מועיל מה שאדם נטעו.
ולדעת ר"י יש חילוק בין שניהם ,שמחובר הוא סיבה שלא תהיה כלל שם ע"ז
עליו ולא תאסר תקרובתו ,אבל תפיסת ידי אדם שייך גם בבע"ח וכדומה ,וזה
סברא רק שאינו נאסר אבל שם ע"ז יש עליו ,ובהרים יש את שני הדברים גם
מחובר וגם אין בו תפיסת ידי אדם ,ואבני הר שנדלדלו שוב אינם מחוברים
אבל אין בהם תפיסת ידי אדם.
תד"ה גדעו תימה הא דלא משני גדעו ופסלו אע''פ שלא השתחוה
השתחוה אע''פ שלא גדעו ,כדמשני לעיל גבי בית ,לעיל אמר רב
שבהשתחוה נאסר כל הבית ,והגמ' מקשה מהדין הראשון של המשנה שאינו
נאסר אלא בבניה לשם ע"ז ,ומשני שבניה לחוד אוסרת והשתחואה לחוד
אוסרת ,כיון שבית נחשב כתלוש גם אחר שהתחבר לקרקע ,וכאן אמר שמואל
שהשתחויה אוסרת רק את התוספת ,ומקשה הגמ' מהדין השני של המשנה
שרק גדוע ופיסול אוסר את התוספת ,והקשו תוס' אמאי לא משני שגדוע
לחוד אוסר את התוספת וכן השתחויה לחוד אוסרת את התוספת] ,וכר"י בר"י
שאילן שנטעו ואח"כ עבדו אסור[ ,ולכאורה כוונתם שנאמר שגם אילן נחשב
כתלוש כמו בית ,וכן משמע ממ"ש לחלק בין בית לאילן שאילן בטלה תפיסתו,
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משמע שבקושיא סברו שגם אילן נחשב כתלוש.
ויש להבין א"כ למה אמר שמואל שרק התוספת נאסרת ,ובשלמא גדעו ופסלו
נאמר שכונתו רק למה שיוסיף ,אבל השתחוה לו ודאי כוונתו למה שלפניו,
ואם דינו כתלוש למה לא יאסר ,אלא ע"כ דינו כמחובר ]וזה בכלל קו' רע"א
השני' בגה"ש[.
ויתכן שסברו לומר שאשריו תגדעון הוא גזה"כ שרק תוספתו אסורה ועיקרו
מותר למרות שנחשב כתלוש ,אבל בית נאסר כולו כיון שדינו כתלוש.
וי''ל וכו' דודאי יש חילוק בין אילן לבית ,דאילן שהוא מושרש בקרקע
בטלה תפיסתו כדפרישית לעיל ,הלכך גידוע ופיסול בלא השתחואה ודאי
לא היה מועיל כלום ,אפילו למ''ד ע"ז של גוי אסורה מיד ,היינו בדבר
תלוש דכתיב פסילי אלהיהם כיון שפסלו נעשה לו אלוה ,אבל זה שהוא
מחובר ואין דעתו שיהיה ע"ז רק מה שיחליף אין לאסרו בלא
השתחואה ,משמע שמה שלא מועיל גידעו בלא שהשתחוה הוא מכיון שאין
דעתו לאסור את עיקרו אלא רק את מה שיוסיף ,אבל אם היה דעתו שכולו
יהיה ע"ז היה נאסר אף בלא שהשתחוה דומיא דחפר בורות שו"מ ,אבל כיון
שדעתו רק למה שיחליף לא נאסר עד שישתחוה ]עי' בתוס' ר"י מבריינא
כעי"ז ,ועיין בטור קמ"ה וב"י וש"ך[.
מבואר מדברי תוס' שמ"ש שבטלה תפיסתו של אילן בהשרשתו הוא גם לר"י
בר"י ,ומה שנאסר בהשתחוה הוא משום שהיה בו תפי"א ]אבל א"א לומר
דהכא מיירי בנטעו גרעין שהרי לתוס' בכה"ג גם לר"י בר"י אינו נאסר
בהשתחויה[.
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ולכן פשיט"ל גם לר"י בר"י שגדעו ופסלו לחוד בלא השתחויה לא יועיל,
ואע"פ שבחפר בורות שו"מ מועיל ,שאני התם שכונתו למה שקיים ,אבל כאן
שכונתו רק לתוספת אינה נאסרת בלא שישתחוה ,ולכן קשה על שמואל שסגי
בהשתחוה.
ולכאורה עדיין אינו מובן ,נימא כולה כר"י בר"י וגדעו ופסלו על דעת התוספת
נאסרת התוספת אם השתחוה לה אחר שבאה לעולם ,וכן אם השתחוה לו כעת
על דעת שכולו יהיה ע"ז ,אע"פ שלא נאסר כולו מ"מ התוספת נאסרת.
עוד היה יכול לומר שגדעו ופסלו והוסיף ואח"כ השתחוה לו נאסר כל מה
שהוסיף ,אבל השתחוה גרידא נאסר רק מה שיגדל אחר ההשתחויה.
שו"ר בתוס' ר"י מפאריש שהקשה כן' ,וא"ת אמאי לא משני ליה אכתי
דבהשתחואה נאסר מה שהחליף מכאן ואילך ,אבל בגדעו ופסלו והחליף ואחר
כך השתחוה נאסר בהשתחואתו החילוף שקדם' ,ותירץ 'דמשמע ליה שאינו
יכול למצוא שלש אשירות בענין אחר אלא בגידעו ופיסלו ,ולכך לא משני
גדעו ופסלו איצטריך ליה עד המסקנא'] ,וזה ישוב גם לשאלה הראשונה[.
וכעי"ז כתב בתוס' הרא"ש ,אמנם דחה 'דאם היתה עיקר הפירכא מזה דמשמע
ליה שאינו יכול למצא ג' אשרות בענין אחר אלא בגדעו ופסלו ,א"כ מאי משני
לעיל בנה אף על פי שלא השתחוה וכו' ,אדרבא מדנקט בנה משמע שאינו יכול
למצוא ג' בתים אלא בבנה'.
ומסיק הרא"ש שלעולם גדעו ופסלו אסור בלא השתחויה ,שמה שגודל אח"כ
חשיב כאילו נטעו לכך ,והאי דלא משני כדלעיל ]שגדעו לחוד אוסר והשתחוה
לחוד אוסר[ כי אם היתה השתחואה אוסרת הו"ל למיתני ]בדין השני של
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המשנה במקום גדעו[ ,אילן שהשתחוה לו והוסיף ,כיון שבזה יש 'חדוש גדול
דאע"פ שהוא מחובר נאסר בהשתחואה ,כי מה שנאסר התוספת על ידי גדוע
ופיסול אין בזה שום חדוש ,והוי כאילן שנטעו לכך מתחלה דנאסר לכולי
עלמא אף על פי שלא השתחוה' ]וזה כבר אמר בדין הראשון[ ,משא"כ לעיל
גבי בית נקט בדין הראשון בית שבנאו לע"ז לאשמועינן שע"ז של נכרי נאסרת
מיד לפני שהשתחוה לה ,משא"כ באילן שמה שנאסר בנטיעה בלא השתחויה
כבר השמיענו בדין הראשון ,וגדעו לגבי התוספת פשיטא דהוי כנטיעה לשם
ע"ז שאוסרת לכ"ע בלא השתחויה ,ולכן הו"ל לאשמועינן שגם השתחויה
גרידא אוסרתו אם כך היה הדין כמו שאמר שמואל.
והכ"נ מצינו דחשבינן ליה ]לבית[ כתלוש גבי הא דאמר בשביל שיודח
הכותל הרי זה בכי יותן ,ואילן דבר הנשרש בקרקע חשבינן למחובר ,דאי
לא תימא הכי לא מצינו שום זרע בלא הכשר ,לכאורה כונתם להוכיח את
החילוק בין בית לאילן ,שרק בית נחשב כתלוש ולא אילן מהא דמצינו גבי
הכשר ,שיש דין שאין מים מכשירים אלא א"כ חשב עליהם לצורך תלוש ,ולכן
אם חשב להדיח בהם קרקע או כותל מערה אינם כתלושים ,אבל חשב להדיח
בהם כותל בית חשיבי כתלושים ומכשירים ,חזינן שיש לבית דין תלוש גבי
הכשר ,ומאידך גיסא לאילן ודאי יש דין מחובר גבי הכשר ,שאל"כ אין לך
פירות טהורים שהרי על כולם נפל מים בעודם מחוברים ,וא"כ מוכח שיש
חילוק בין בית לאילן.
ויש להבין דילמא אה"נ והנוטע אילן נחשב תלוש גם אחר שהשריש ופירותיו
כתלושים ,אבל הנוטע גרעין נחשב כמחובר וכן פירותיו ,שו"ר בבנין שלמה
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שעמד בזה ]עי"ש שגם בנטעו אילן פירותיו חשיבי כמחוברין[.
ונראה דלא דמי דהתם הפירות ]המוכשרין ע"י המים שבאו על הכותל[
מיהא תלושין ,ואע''ג דהכותל מחובר מתכשרי ,אבל פירות שבאילן הכל
מחובר ]גם המים שעל האילן וגם הפירות שבאנו להכשיר[ והיינו שאע"פ
ששני הדינים הם לענין הכשר אבל בכ"ז הם שני ענינים נפרדים ,ושייך לומר
שאמנם לענין הפירות שבאילן תלוש ולבסוף חברו חשוב כמחובר ,אבל לענין
המים דין האילן כדין הכותל ,וגם אם רצה להדיח אילן יחשבו המים כראויין
להכשיר פירות תלושין.
ועי' בתוס' ר"י מבירינא שהוסיף שמה שמחלקים בין המים לפירות כי בפירות
ע"כ שדנים את האילן כמחובר שאל"כ אין לך פירות טהורים ,וזה הכרח רק
לענין הפירות אבל לא לענין המים.
איבעית אימא רבנן גידעו ופיסלו איצטריכא ליה ס"ד אמינא כיון דעבד
ליה מעשה בגופיה עיקר אילן נמי ליתסר קמשמע לן ,ויל"ע האם מיירי
בהשתחוה לו או לא ,ולכאורה לתוס' מיירי בהשתחוה.
והנה במשנה מבואר שבגדעו ופיסלו נאסרת התוספת ,ושמואל אמר שאם
השתחוה לו נאסרה התוספת ,ובתחילה בעי למימר שהמשנה כרבנן
שהשתחויה לא אוסרת ודוקא גדעו אוסר ,ושמואל כריבר"י שגם השתחויה
אוסרת.
ורב אשי אמר שהתוספת נאסרת לכו"ע בהשתחויה גרידא ,ופליגי ר"י בר"י
ורבנן אם עיקרו נאסר בהשתחויה ושמואל כרבנן ,ומקשי מתניתין מני אי רבנן

עבודה זרה

בלא גידעו ופיסלו נמי תוספת אסורה ]כיון שהמשנה רק בהשתחוה והשתחויה
לבד הרי אוסרת התוספת[ ,ומשני 'איבעית אימא רבנן גידעו ופיסלו איצטריכא
ליה ס"ד אמינא כיון דעבד ליה מעשה בגופיה עיקר אילן נמי ליתסר קמשמע
לן' ,ועי' לח"ס שהקשה לשיטת תוס' שלא התכוון בגידוע אלא לתוספת ,איך
יאסר העיקר אם לא התכוון לו ,ועי' חזו"א ]סי' ס' סק"ד ד"ה והנה[ שהכוונה
סד"א שהתכוון גם לעיקר.
באיסור ע"ז במחובר ובחילוקים בין עיקרו לתוספת
אמר שמואל המשתחוה לאילן תוספתו אסורה ,מתיב רבי אלעזר גידעו
ופיסלו לע"ז והחליף נוטל מה שהחליף ,גידעו ופיסלו אין לא גידעו
ופיסלו לא ,אמר לך שמואל הא מני רבנן היא ואנא דאמרי כרבי יוסי בר
יהודה דאמר אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור ,מתקיף לה רב אשי ממאי
דרבי יוסי ברבי יהודה ורבנן בתוספת פליגי ,דילמא תוספת לד"ה אסור
ובעיקרו פליגי' ,ודשמואל דברי הכל היא'.
והנה לעיל דף מ"ה באוקימתא דרב ששת כשסברנו שאילן שנטעו ולבסוף
עבדו לר"י בר"י תוספתו בלבד אסורה ולרבנן גם היא מותרת ,פירש"י שכל זה
דוקא באילן שנטעו גרעין אבל עלה מאליו לכ"ע מותר אפילו מה שהוסיף אחר
שעבדו ,ולתוס' אפילו נטעו גרעין מותרת תוספתו לכ"ע והנידון בנטעו אילן.
והביאור בזה כיון שאמר ריה"ג במשנה שאילן נאסר בגלל התפיסת ידי אדם
שבו א"כ בעלה מאליו אין סיבה לאוסרו ,וגם ר"י בר"י שלא אמר את זה
מפורש אלא אמר סתמא שאילן אסור ,עדיין א"א לומר שלדבריו עלה מאליו
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ג"כ יאסר למרות שאין בו תפיסת ידי אדם ,שא"כ נלמד הרים וגבעות מאילן,
וכמ"ש תוס' לעיל ]דף מ"ה ע"ב ד"ה ורבי[.
ויש להסתפק לדברי רב אשי שאילן שנטעו ואח"כ עבדו תוספתו אסורה לכ"ע
ומחלוקת בעיקרו ,שלר"י בר"י גם עיקרו אסור ולרבנן עיקרו מותר ,מה דינו
של אילן שעלה מאליו ,האם יאסור ר"י בר"י את עיקרו והאם יאסרו רבנן את
תוספתו.
ולכאורה יש להוכיח מדברי ריה"ג במשנה שאשרה אסורה מכיון שיש בה
תפיסת ידי אדם ,והרי בעלה מאליו אין תפיסת ידי אדם.
אלא שעדיין יש להסתפק לדברי רב אשי האם ריה"ג סובר כרבנן ולאיסור
תוספתו בעינן תפיסת ידי אדם ,או כר"י בר"י ולאסור עיקרו בעינן תפיסת ידי
אדם.
ולכאורה יש להביא ראיה מדמקשה על שמואל שאמר המשתחוה לאילן
תוספתו אסורה ממתני' שדוקא גידעו ופיסלו אסור ,והרי גדעו ופסלו סתמא
קתני ולכאורה הוא גם באילן שעלה מאליו ,ואם דינו של שמואל הוא דוקא
בנטעו אדם ]אילן או גרעין[ ,א"כ ודאי דאיצטריך דינא דמתני' לומר שגם
בעלה מאליו נאסר ע"י גידעו ופיסלו ,אלא משמע שגדעו ופיסלו תוספתו
אסורה גם בלא תפיסת ידי אדם ,וריה"ג במתני' שמצריך תפיסת ידי אדם כר"י
בר"י ס"ל שגם עיקרו אסור ולזה צריך תפיסת ידי אדם ,אמנם הרי כשהקשתה
הגמרא על שמואל עדיין לא נחית לשינוייא דרב אשי אלא סבר כרב ששת
דלעיל ,ולדבריו הרי פרש"י דעלה מאליו אינו נאסר.
בספר זכרון שמואל סי' ס"ח סק"א הביא משלטי הגבורים שהמשתחוה לבהמה
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צמר שתביא אח"כ אסור אפילו להדיוט ,כאילן שאסורה תוספתו אחר שעבדו,
והקשה שהרי באילן בעינן דוקא נטעו לכך שיש בו תפיסת ידי אדם מעיקרא,
אבל עלה מאליו לכ"ע מותר כמבואר ברש"י ,מה של"ש בבהמה שלעולם אין
בה תפיסת ידי אדם.
וכתב שיתכן שזה רק לסוגיא בדף מ"ה אליבא דרב ששת דפליגי בתוספת ,אבל
לדברי רב אשי דפליגי בעיקר אבל תוספתו אסורה לכו"ע ,שוב א"ל שהתוספת
אסורה אפילו בלא תפיסת ידי אדם כלל.
והביאור בזה דכיון דפליגי בעיקרו אי חשיב תפיסת ידי אדם ,א"כ לרבנן שאינו
נחשב כתפיסת ידי אדם אמאי תוספתו אסורה ,אלא ע"כ דלא בעינן תפיסת ידי
אדם כדי לאסור את תוספתו ,וא"כ ה"ה לבהמה שצמר שהוסיפה אסור אע"פ
שלא היה בה תפיסת יד"א] ,אמנם אינו מוכרח שהרי יתכן לומר דבזה גופא
פליגי האם תפיסת ידי אדם שלא לשם ע"ז מועילה גם לעיקרו או רק למה
שהוסיף אחר שנעבד ,אבל בלא תפיסת ידי אדם כלל לכ"ע גם תוספתו
מותרת[.
וכתב בזכ"ש שם שדעת כל הראשונים משמע דלא כשה"ג ,ובעלה מאליו גם
תוספתו מותרת לכו"ע ,וכן הביא מהריטב"א והביא שגם החזו"א ]ד"ה
ומבואר[ נוקט כך בפשיטות.
והנה הרמב"ם בפ"ח מע"ז ה"א כתב 'כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשהו
אדם אף על פי שנעבד הרי זה מותר בהנאה ,לפיכך הגוים העובדים את ההרים
ואת הגבעות ואת האילנות הנטועין מתחלתן לפירות ואת המעיינות הנובעין
לרבים ואת הבהמה הרי אלו מותרין בהנאה ,ומותר לאכול אותן הפירות
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שנעבדו במקום גדילתן ואותה הבהמה' ,ובה"ג כתב 'היה אילן נטוע וגדעו
ופסלו לשם ע"ז אפילו הבריך והרכיב בגופו של אילן והוציא שריגים ,כורת
את השריגים והם אסורים בהנאה ושאר האילן מותר ,וכן המשתחוה לאילן אף
על פי שלא נאסר גופו כל השריגים והעלים והלולבין והפירות שיוציא כל זמן
שהוא נעבד ,הרי אלו אסורין בהנאה'.
וממה שלא אמר דהיינו דוקא באילן שנטעו אדם ,משמע שגם בעלה מאליו
נאסרת תוספתו ,ומ"ש בה"א ואת האילנות הנטועין מתחלתן לפירות' ,יתכן
שלרבותא נקטיה דאע"פ שהוא נטוע על ידי אדם ,כיון שניטע לצורך פירות
ולא לעבודה אינו נאסר.
ומה שבה"א כתב 'ומותר לאכול אותן הפירות שנעבדו במקום גדילתן' ,א"ל
דהיינו דוקא פירות שכבר היו בו בשעה שעבדו ,וכן מדויק מלשון הרמב"ם
'ומותר לאכול אותן הפירות שנעבדו' אבל פירות שגדלו אח"כ אה"נ יתכן
שאסורים כדין תוספת.
ובזה יש לבאר מ"ש בה"א 'ואת המעיינות הנובעין לרבים' שלכאורה קשה
למה דוקא הנובעין לרבים ,והרי אפילו מעיין דיחיד לא יאסר להדיוט כיון שיש
עליו דין מחובר ,ועי' פרישה וש"ך בסי' קמ"ה סק"ב .עוד יש להבין אם הטעם
משום שהם של רבים אין זה שייך לכאן שעוסק בדברים שאין בהם תפיסת ידי
אדם ועי' לח"מ ופרי חדש.
אמנם לנ"ל ניחא שמה שמחובר אינו נאסר הוא רק מה שהיה בשעה
שהשתחוה לו אבל מה שמוסיף אח"כ נאסר ,וא"כ שייך לומר שהמשתחוה
למעיין אע"פ שלא נאסרו המים שהיו בו באותה שעה ,אבל כל מים שינבעו
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מכאן ואילך הרי הן אסורים כפירות שגדלו באילן ,ולכן כתב הרמב"ם דוקא
מעיינות הנובעים לרבים.
אמנם יש להקשות ממ"ש בפ"ד מאיסו"מ 'וכן המשתחוה למעיין הנובע בארצו
הרי מימיו פסולין לנסך' ,משמע שאפילו מעיין שלו פסול רק לגבוה ולא
להדיוט.
ואו"ש הקשה שהרי דעת הרמב"ם שהמשתחוה לבהמת חבירו נאסרה לגבוה,
ולמה המשתחוה למעיין שאינו שלו לא נפסל לגבוה ,עי"ש ובזכרון שמואל
הנ"ל מ"ש בזה.
ויש לבאר שהרמב"ם נקט מעיין הנובע בארצו שאז בין המים שהיו בשעה
שהשתחוה ובין המים שיבואו אח"כ פסולים לנסך ,אבל המשתחוה למעיין
שאינו שלו אין המים שיבואו אח"כ נאסרים אף לגבוה ,ואע"פ שס"ל לרמב"ם
שהמשתחוה לבהמת חבירו אסרה לגבוה ,א"ל שדוקא מה שהשתחוה לו
אסור ,ולא מצד שם ע"ז שזה אינו יכול ליתן על בהמת חבירו אלא מצד
שנעבדה בו עבירה וכמ"ש הגרי"ז ,אבל מים שיבואו אחר שהשתחווה הרי לא
נעבדה בהם עבירה ואינם יכולים להאסר אלא מצד שם ע"ז שנתן לכל
המעיין] ,דהיינו דברונא דנהרא[ ,וזה א"א אלא במעיין שלו.
נמצא מים של מעין הנובע לרבים מותרים להדיוט ,בין המים שהשתחוה להם
ובין המים שיבואו אח"כ ,ואסורים לגבוה כדין משתחוה לבהמת חבירו ,אבל
רק אותם המים שהשתחוה להם ,ומעין של יחיד שהשתחוה לו ועשאו ע"ז ,כל
המים שיבואו אח"כ אסורים להדיוט ]כדין תוספת אילן[ ,אבל לא אותם המים
שהשתחוה להם.
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אמנם יש להבין מ"ש הרמב"ם בה"א 'כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשהו
אדם אע"פ שנעבד הרי זה מותר בהנאה ,לפיכך הגוים העובדים וכו' ואת
המעיינות הנובעין לרבים ואת הבהמה הרי אלו מותרין בהנאה' ,שלכאורה אין
מקומם של מעיינות הנובעין לרבים בהלכה זו שמונה בה דברים שאין בהם
תפיסת ידי אדם ,אלא בהמשך שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
ויש לבאר שאם היה במעיין תפיסת ידי אדם ,היה מקום לומר שאמנם אינו
יכול לאסור את כל המעיין אבל אותם המים שהשתחוה להם יאסרו ,ואע"פ
שהם של רבים ואין אדם אוסר להדיוט דבר שאינו שלו ,מ"מ כיון שגם הוא
שותף בהם יכול לאסור את חלקו ,וכן גם אם לא היה בהם תפיסת ידי אדם אם
היו של יחיד היה יכול לעשותם ע"ז כדי לאסור את מה שיבא אח"כ ,כדין אילן
שנטעו ואח"כ עבדו שנאסרת תוספתו ,אבל כיון שהם של רבים אינו יכול
לאוסרם אע"פ שיש לו בהם חלק ,כיון שהאיסור להדיוט אינו מצד שנעשתה
בהם עבירה אלא מצד שם ע"ז שנקרא עליהם ,וזה א"ל שאפילו שותף אינו
יכול לעשות.
אמנם יש לדון ,שהרי גם מים שלפניו שהשתחוה להן איסורן להדיוט מצד שם
ע"ז שעליהם ,והרי אינו יכול לעשות אותם לע"ז כיון שהם של רבים ,וא"כ
הדק"ל שהכל תלוי בשל רבים ולמה הזכיר שאין בהם תפיסת ידי אדם,
]ואמנם נפ"מ לגבוה אבל אין מקומו כאן[.
ויש לבאר שמים שלפניו כיון שיש בידו ליטלם ויש לו רשות לזה ,לכן אם
השתחוה להן היה מקום לומר שיאסרו אע"פ שאינם שלו לסוברים שדבר של
הפקר נאסר ,עי' עונג יו"ט סי' ק"ז שמה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו הוא
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דוקא מצד עיכוב הבעלים אבל לא בעינן שיהא שלו ממש ,ולכן ישראל שזקף
לבינה והשתחוה לה גוי אוסרה אע"פ שאינה שלו ,כיון שניח"ל לבעלים,
ואע"פ שאינה של הגוי ואין שליחות לגוי ,כיון שאין הבעלים מעכב יכול הגוי
לאוסרה ,ועיין קוב"ש ]ח"ב גיטין ל"ז[ כעי"ז.
ועי' גם רע"א בסנהדרין דף נ"ה 'מה דאמרינן שם שליחותא דישראל הוא לאו
מדין שליחות הוא ,דהא אין שליחות לנכרי ,וגם אין שליח לדבר עבירה דהא
הנכרי ג"כ מחוייב בדבר הוא ,אלא דלגבי הדין דאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו אמרינן כיון דישראל זקף לבינה להשתחוות וגלי דעתיה דניחא ליה ל"ש
בזה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,דהא רצונו דהבעלים בכך'.
וא"כ ניחא דברי הרמב"ם שכל שאין בו תפיסת ידי אדם ואינו שלו כגון
מעיינות של רבים אינו נאסר להדיוט לא המים שלפניו כיון שאין בהם תפיסת
ידי אדם ,ולא כל המעין לגבי מים שיבואו אח"כ] ,שזה נאסר גם בלא תפיסת
ידי אדם כדין תוספת אילן לרבנן אליבא דרב אשי[ ,כיון שהוא של רבים ואינו
יכול לעשותו ע"ז ,אבל מעין של יחיד היה נאסר אפילו להדיוט לענין המים
שיבואו אח"כ ,כדין אילן שעבדו שהתוספת נאסרת] ,ולגבוה נאסרים גם המים
שהשתחוה להם[.
אמנם יש להבין לפי"ז מה שהקשתה הגמ' לקמן דף נ"ט אהא דאמר רי"ו 'מים
של רבים אין נאסרין הא דיחיד נאסרין ,הא מחוברין נינהו' ,והרי לפי מש"נ
אה"נ דשל יחיד היו נאסרים לענין המים שהיו באים אח"כ.
ויתכן שסוגית הגמ' שם היא לפי רב ששת שלדעת רבנן גם התוספת אינה
נאסרת ,אבל למסקנת רב אשי אה"נ שאם היו של יחיד היו המים החדשים
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נאסרין] ,וכ"ז אם נאמר כזכ"ש שלרב אשי אוסרים רבנן גם תוספת של אילן
שעלה מאליו ,וממילא גם בהמה נאסרת כה"ג וגם שייך לאסור מעיין[.
ובעיקר מ"ש רש"י לעיל שאילן שעלה מאליו לא חשיב שיש בו תפיסת ידי
אדם ולכ"ע אינו נאסר גם מה שהוסיף ,כן דעת התוס' והריטב"א ועוד
ראשונים ,אמנם בתוס' הרא"ש בדף מ"ו ע"א כתב דמדאמרינן מה הר שלא
עשאו מתחילה לכך אף זרעים שלא עשאן מתחילה לכך ,משמע שמיירי
בזרעים שעלו מאליהן דומיא דהר ,ואעפ"כ לריבר"י נאסרת תוספתו ,וכ"כ
בתוס' ר"י מבריינא ,ויש להבין שהרי אמר ריה"ג במשנה שאשירה אסורה
משום שיש בה תפיסת ידי אדם ,ואיך נאסור אילן שעלה מאליו.
וא"ל שעצם ההשתחויה לו ועשייתו לע"ז חשיב כתפיסת ידי אדם לגבי מה
שיגדל מכאן והלאה ,וכמו גידעו ופיסלו ,עי' חדושי הרא"ה לעיל דף מ"ה 'אבל
השתחוה לו והוסיף ,תוספתו אסורה ,דתוספת דבתר השתחואה חשיבא לגבי
תוספת כאילו נטעו מתחלה לכך'.
אמנם הסברא אינה ברורה כ"כ בזה ,וגם מהרא"ה אין כ"כ הכרח ,שהרי
הרא"ה מיירי בנטעו אדם אלא שלא נטעו לשם ע"ז ,ובזה אפשר לומר
שהשתחויה לו מצטרפת לנטיעה הראשונה להחשיב את מה שנוסף אחר
שעבדו ,כניטע לע"ז.
עוד יש לדון שאם פירות האילן שיבואו אחר שהשתחוה לו אסורים וכן מי
המעיין שיבואו אח"כ וכן צמר שיגדל אח"כ וכשיטת השה"ג ,א"כ גם וולדות
בהמה שנעבדה מהדין שיאסרו ,והרי מבואר ברמב"ם פ"ג מאיסו"מ שולד
הנעבדת מותר ,ואמנם אם עבד בהמת חבירו ,שנאסרה רק לגבוה ,ניחא ,אבל
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אם עבד בהמת עצמו אמאי לא יאסרו ולדותיה כפירות האילן ,ואם משום זוז"ג
א"כ אם גם הזכר נעבד ייאסר ,והרי לא חילק בזה הרמב"ם וכמ"ש או"ש.
וא"ל שאה"נ והרמב"ם בפ"ג מאיסו"מ דן מצד שנעבדה בה עבירה והיינו
המשתחוה לבהמת חבירו או בהמת גוי שביטלה מלהיות ע"ז ,אבל אם היא
עדיין נעבדת ושם ע"ז עליה אסור כל מה שתלד אחר שנעבדה גם להדיוט.
והרי באילן שהשתחוה לו הדגיש הרמב"ם שאסורים כל הפירות שיוציא בעודו
נעבד ,ונעבד א"ל שאין פירושו שעובדו בפועל כל יום ,אלא כ"ז שלא בטלו
מלהיות ע"ז.
בענין הנ"ל ]בסגנון אחר[
מבואר במשנה דף מ"ה שהמחובר לקרקע אינו נאסר ולכן הרים וגבעות
מותרים ,ומבואר בגמ' דף נ"ט שגם מים נחשבים כמחוברים.
ונחלקו ר"י בר"י ורבנן באילן שנטעו ולבסוף עבדו ,ולדעת רב ששת לעיל
נחלקו לענין מה שהוסיף אחר שעבדו ,לר"י בר"י אסור ולרבנן מותר אבל
העיקר לכ"ע אינו נאסר ,ובדף מ"ח אמר רב אשי שהתוספת לכ"ע נאסרת
ומחלוקתם אם גם העיקר נאסר.
ולרש"י לעיל מחלוקת ריבר"י ורבנן היא בנטעו גרעין אבל נטעו אילן לכ"ע
נאסר ]אפילו עיקרו כדין תלוש[ ,ולתוס' נטעו גרעין לכ"ע בטלה תפיסתו
ופלוגתייהו בנטעו אילן ,ואע"פ שגם נטעו אילן כיון שהשריש חשיב מחובר
ובטלה תפיסתו לכ"ע ,וכמ"ש תד"ה גדעו דף מ"ח ,מ"מ כיון שהיה בו תפיסת
ידי אדם בצורתו זו סגי בזה לאוסרו ,וכל זה בנטעו אדם אבל עלה מאליו
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מוסכם על רש"י ותוס' שלכ"ע הוי כהרים וגבעות ואין נאסר כלל.
אמנם דעת תוס' רא"ש ותוס' ר"י מבירנייא בדף מ"ו שגם עלה מאליו לר"י
בר"י נאסר מה שהוסיף אחר שנעבד ,ויש להבין הרי אין בו תפיסת ידי אדם,
והרי מפורש במשנה דטעמא דאילן משום תפיסת ידי אדם שבו.
ויתכן שמה שעבדו נחשב כתפיסת ידי אדם לגבי התוספת ,עי' חדושי הרא"ה
דף מ"ה 'אבל נטעו ולבסוף עבדו מותר עיקרו של אילן ,כלומר מה שהיה שם
בשעה שהשתחוה לו ,אבל השתחוה לו והוסיף ,תוספתו אסורה ,דתוספת
דבתר השתחואה חשיבא לגבי תוספת כאילו נטעו מתחלה לכך ,וכן אפילו לא
השתחוה לו אלא שגדעו ופסלו לשם ע"ז והוסיף ,תוספתו אסורה ,דלגבי
תוספת חשיב כאילן שנטעו לכך .דעל ידי כן סעיפיו גדלים' ,אמנם אינו מוכרח
ויתכן שדוקא אילן שניטע ע"י אדם אלא שלא ניטע לשם ע"ז בזה מועיל מה
שישתחוה להחשיב כאילו ניטע לע"ז לענין התוספת אבל לא יועיל לענין אילן
שעלה מאליו.
ומבואר בגמ' בדף מ"ז שהמשתחוה למעין שלו נאסרים מימיו לגבוה ,אבל
להדיוט אפילו במעין שלו אין המים נאסרים ,שהרי אין בהם תפיסת ידי אדם.
והרמב"ם בפ"ד מאיסו"מ ה"ז כתב 'המשתחוה למעיין הנובע בארצו הרי מימיו
פסולין לנסך' ,וקשה הרי הרמב"ם פוסק שמשתחוה לבהמת חבירו פסלה
למזבח ,ולמה הצריך כאן דוקא מעיין הנובע בארצו ,עי' זכרון שמואל ועוד
שעמדו בזה.
ועיין מאירי ד"ה המשתחוה למים שכתב שאע"פ שאדם אוסר לגבוה דבר
שאינו שלו שאני הכא שהמים שהשתחוה להם כבר אזלו ואלו חדשים ,ויש
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להבין מה נפ"מ הרי בלא"ה לדברונא דמיא קא סגיד ,והראיה שבשלו נאסר
הכל.
ובפ"ח מע"ז כתב הרמב"ם שדבר שאין בו תפיסת ידי אדם כגון הרים וכו'
ומעיינות הנובעים לרבים אינו נאסר ,ויש להבין למה הוצרכנו לנובעים לרבים
תיפו"ל דאפילו של יחיד מותר להדיוט מכיון שאין בו תפיסת ידי אדם ,ועי'
פרישה וש"ך .עוד יש להבין אם הטעם משום שהם של רבים אין זה שייך
לכאן שעוסק בדברים שאין בהם תפיסת ידי אדם עי' לח"מ ופרי חדש.
והנה לפי מה שמצינו במחלוקת ר"י בר"י ורבנן באילן מבואר ברש"י שאילן
העומד מאליו לכ"ע דינו כהר ומותר ,ושאני בזה מגדעו ופסלו שאסור מה
שהוסיף אפילו בעומד מאליו ,דומיא דחפר בורות שיחין ומערות וכמ"ש תוס'.
אמנם ברמב"ם לא מצינו חילוק בזה ,שהרי כתב 'היה אילן נטוע וגידעו ופיסלו
לשם ע"ז כו' וכן המשתחוה לאילן אע"פ שלא נאסר גופו ,כל השריגים
והעלים והלולבין והפירות שיוציא כ"ז שהוא נעבד הרי אלו אסורין בהנאה'
ולא חילק בין נטעו אדם לעלה מאליו ואדרבא משמע שמשווהו לגמרי לגידעו
ופיסלו ,ויש להבין היכן יש בו תפיסת ידי אדם.
והנה כשאמרנו בתחילת הסוגיא בדף מ"ה שמחלוקת ריבר"י היא אם התוספת
נאסרת אבל העיקר לכ"ע אינו נאסר ,היתה השאלה אם תפיסת ידי אדם שלא
לשם ע"ז מהני לאסור התוספת ,ואז לכאורה פשיטא שעלה מאליו לא יאסר
שהרי אין בו תפיסת ידי אדם ,והרי מבואר במשנה שטעמו של ריה"ג הוא
משום שיש בו תפיסת ידי אדם.
אבל לדעת רב אשי שמה שהוסיף אחר שעבדו לכ"ע אסור ומחלוקתם בעיקר,
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בזה יש להסתפק אם רבנן מודים שנחשב כיש בו תפיסת ידי אדם אלא שאינה
מועילה אלא לגבי מה שהוסיף אחר שעבדו ,או שס"ל שהתוספת נאסרת גם
בלא תפיסת ידי אדם ,שרק מחובר לא נאסר אבל אם בא חיבורו ואיסורו כאחד
הר"ז נאסר.
ונפ"מ בזה לאילן שעלה מאליו ,ולכאורה ה"ה נפ"מ להשתחוה לבהמה מה
דינו של צמר שיגדל עליה מעכשיו] ,אם לא נחלק בין בע"ח למחובר[.
וראיתי בזכ"ש סי' ס"ח שרצה ליישב בזה את דברי שה"ג שכתב שצמר בהמה
הנעבדת שגדל אח"כ אסור דומיא דתוספת של אילן ,ולכאורה אינו מובן,
שהרי באילן בעינן תפיסת ידי אדם מה של"ש בבהמה ,ולפי"ז ניחא דלדעת רב
אשי אליבא דרבנן אה"נ שאי"צ תפיסת ידי אדם כלל וגם עלה מאליו נאסר.
וא"כ ניחא בזה דעת הרמב"ם שלא חילק בין עלה מאליו לנטעו אדם ,משום
שס"ל דלרבנן אליבא דרב אשי תוספתו נאסרת אפילו בלא שיהא בו תפיסת
ידי אדם] ,וגם מהרמב"ם בפיה"מ משמע שפלוגתיהו אי חשיב כתפיסת ידי
אדם או לא ,דלרבנן חשיב כהר וגבעה ,ומיניה שגם הר וגבעה לו יצויר שיהא
בהם תוספת ,תאסר[.
ויש מקום לפי"ז לומר דגם מה שמעיין אינו נאסר בגלל תפיסת ידי אדם הוא
דוקא המים שהיו בשעה שהשתחוה לו ,אבל מים שיבואו אח"כ נאסרים כדין
צמר בהמה ופירות האילן ,וא"כ ניחא בזה מה שהוצרך הרמב"ם לומר מעיינות
של רבים ,כי בשל יחיד היו המים החדשים נאסרים משא"כ בשל רבים.
ועדיין יקשה אמאי לא סגי במה שהם של רבים והוצרך לומר גם טעמא של
תפיסת ידי אדם] ,שהרי בה"א עוסק בדברים שאין בהם תפיסת ידי אדם[.
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ובזה א"ל שחסרון של מים של רבים הוא רק כשבאנו לאסור את כל המעיין
כולו ולעשותו לע"ז ,שזה אין לו רשות במים של רבים ,אבל מים שלפניו שיש
לו רשות לקחתם יש לו גם רשות לאוסרם אע"פ שאינם שלו ,עפ"י מ"ש בעונג
יו"ט סי' ק"ז שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו הוא דוקא מצד עיכוב הבעלים
אבל לא בעינן שיהא שלו ממש ,ולכן זקף לבינה והשתחוה גוי אוסרה אע"פ
שאינה שלו ואין שליחות לגוי כיון שאינו מעכב ,ועי' קוב"ש ח"ב עמ' פ"ח.
וא"כ צריך את שני הטעמים כדי להתיר את המעין להדיוט ,מה שאין בו תפיסת
ידי אדם הוא סיבה שלכן מים שלפניו לא נאסרים ,וטעמא דהמים של רבים
הוא שלכן אין נאסרים המים החדשים כדין תוספת ,אבל מעיין של יחיד אע"פ
שהמים שלפניו לא יאסרו כיון שאין בהם תפיסת ידי אדם אבל המים החדשים
יאסרו אף להדיוט כדין תוספת ,ומ"ש הרמב"ם באיסו"מ מעיין הנובע בארצו
פסול לניסוך המים ,היינו אפילו המים שלפניו אבל מים שיבואו אח"כ אפילו
להדיוט אסורים.
ומה שלגבוה הוצרכנו למים של יחיד אבל של רבים אין נאסרים ,אע"פ
שלדעת הרמב"ם אדם אוסר דבר שאינו שלו לגבוה ,ולכן המשתחוה לבהמת
חבירו נאסרה למזבח ,א"ל שהביאור בזה עפ"י מ"ש הגרי"ז שהאיסור לגבוה
בשל חבירו הוא משום שנעבדה בו עבירה ולא משום שם ע"ז שיש בו שזה
ודאי שא"י לתת לדבר שאינו שלו ,לכן כאן כדי לאסור את המים שיבואו צריך
שיתן שם ע"ז על הדברונא דמיא וזה אינו יכול שהרי אינו שלו.
לסיכום הענין נמצא ,המשתחוה למעיין שלו ,מים שלפניו נאסרים לגבוה מדין
נעבדה בו עבירה ,ומים שיבואו מדין תוספת אף להדיוט ,ומעיין של רבים מים
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שלפניו אמנם אסורים לגבוה מדין נעבדה בו עבירה ,אבל מים שיבואו מותרים
אפילו לגבוה ,ולכן בהלכות איסו"מ נקט מעיין שלו שבזה נאסר הכל ,ובהלכות
ע"ז נקט מעיין של רבים שבזה מותר הכל ,אבל אה"נ שגם במעיין של רבים
נאסר מה שלפניו לגבוה ,ובמעיין של יחיד נאסר מה שיבא אח"כ גם להדיוט,
והרמב"ם מילתא פסיקתא נקט.
ומה שמבואר בגמ' לקמן דף נ"ט דסגי באין בו תפיסת ידי אדם כדי להתיר מים
של יחיד ,א"ל שזה דלא כרב אשי ,אבל לדברי רב אשי אף בלא תפיסת ידי
אדם המים שיבואו נאסרים] ,וכן המים שלפניו כשטפחינהו בידיה[.

דף מ"ח ע"ב
תד"ה לא ולא דמי לצלו של היכל דהתם היכל לתוכו עשוי אבל אשרה
עשויה לצל ,וכ"כ הרמב"ן בשם הראב"ד ,וכתב שלפי"ז בצלו של בית ע"ז
מותר לישב.
הא דאיכא דרכא אחרינא הא דליכא דרכא אחרינא ,הקשה הרמב"ן כי
איכא נמי דרכא אחרינא אפשר ולא קא מיכוין הוא וקיי"ל דשרי ,ותי' דחיישינן
שמא יתכוון ליהנות מהצל ולכן אסור לכתחילה ,משמע שהאיסור לעבור
כשגוזלת את הרבים ואיכא דרכא אחרינא הוא משום ההנאה מהצל ,אמנם דעת
הרשב"א שנידון הגמרא אינו לענין איסור הנאה אלא לענין טומאת ע"ז שלא
הותרה בהיתה גוזלת את הרבים אלא משום ספק טומאה ברה"ר או משום
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ולכן באיכא דרכא אחרינא לא שרינן ליה

שאין איסורה אלא מדרבנן
לכתחילה.
ויש להבין לדעת הרמב"ן שהנידון לענין הנאת הצל למה נקט עבר תחתיה
טהור והרי אין הנידון לענין טומאה וגם אינו תלוי אם תחתיה עובר אלא אם
בצילה עובר ,ומשמע מהריטב"א שכשעובר ממש תחתיה נראה כמכוון ליהנות
מהצל.
ולא יעבור תחתי' ואם עבר טמא ,בגמ' מוקמינן לה כריב"ב דתקרובת ע"ז
מטמא באהל ,ויש להסתפק אם גם מה שלא יעבור תחתיה הוא מה"ט,
ולכאורה כיון שאין איסור למי שאינו כהן הטמאות ע"כ שזה איסור בפנ"ע ,וכן
מוכח מהא דמובא ברי"ף וברמב"ם רק דלא יעבור תחתיה למרות שאין הלכה
כריב"ב ,וכן מוכח מר"ש שהקפיד שלא לילך תחתיה כדרכו.
ויל"ע מה שורש האיסור לילך תחתיה ,והרי משמע שאסור אפי' באופן שאינו
נהנה מהצל כגון בלילה ,שאל"כ זה הדין הראשון.
וא"ל שזה מדין לא תקרב אל פתח ביתה ,שהרי אשרה זו היא גופה ע"ז,
וכשעובר תחתיה כמו שנכנס לבית ע"ז ,שו"ר בתו"ח שכתב לאו משום טומאה
קאמר אלא משום איסור ע"ז קאמר וכו' דלאו איסור הוא שיטמא האדם את
עצמו.
ונידון הגמ' בגוזלת את הרבים אם עבר או עובר ,יל"ע אם הצד שאסור לעבור
לכתחילה ]ולמסקנא שאמנם אסור באיכא דרכא אחרינא[ הוא מדין האיסור
לעבור או לענין טומאה.
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ולכאורה לענין טומאה גם באיכא דרכא אחרינא אם עבר תחתיה טהור,
והשאלה רק לגבי האיסור לעבור תחתיה שאינו שייך לטומאה אם גם בזה יש
את ההיתר של גוזלת את הרבים.
אמנם מהריטב"א משמע שהנידון לענין טומאה שאע"פ שאם עבר טהור היינו
משום שהקילו רבנן בגוזלת את הרבים ,אבל לא יעבור לכתחילה באיכא דרכא
אחרינא.
אמנם הרמב"ם שהביא כל זה להלכה אע"פ שסובר שתקרובת ע"ז אינה
מטמאה באהל ולכן לא היא את מה שהעובר תחתיה טמא משמע שהנידון מצד
עצם האיסור לעבור תחתיה ולא משום טומאה.
והנה ברמב"ם פ"ז הי"א כתב 'האשרה וכו' ואם יש לו דרך אחרת אסור לו
לעבור תחתיה ,ואם אין שם דרך אחרת עובר תחתיה כשהוא רץ' ,ולא הביא
הך דגוזלת את הרבים.
ועי' ביאור הגר"א בסי' קמ"ב שהרמב"ם מפרש שגוזלת את הרבים היינו
שהדרך תחתיה וזה בכלל ליכא דרכא אחרינא ,ומה שלא כתב הרמב"ם הא
דאדם חשוב ,כתב הגר"א של"ה בגירסתו.
ובעיקר הך דינא שצריך לרוץ ,א"ל שזה גופא חשיב כאיכא דרכא אחרינא
שהרי כשרץ מתקצרת שהותו תחתיה ,ואם יש לו שני אילנות אחד ארוך ואחד
קצר פשיטא שילך בקצר ,וה"ה כשיש לו שני אפשרויות ,לילך לאט ולילך
במרוצה ]אמנם לגבי נטמא במקדש מצינו חילוק בין דרך ארוכה וקצרה אבל
לא לענין לילך לאט או מהר ,ואולי יש לחלק ,שו"ר בספר זיו משנה כעי"ז,
וכתב שאע"פ שאם הלך לאט בקצרה פטור אבל אסור[.
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תד"ה ורבנן ורבנן סברי זה וזה גורם מותר .פי' רבינו שמואל ומ''מ אסרי
רבנן ירקות בימות החמה דלא דמי ,דהכא עם זבל נבייה המהנה לגדל
ולהחליף ,זבל הקרקע נמי שהוא של היתר מהני לגדל ולהחליף ,תוס'
דייקו בלשונם וכתבו 'זבל הקרקע' וכוונתם למה שהקרקע הזדבלה מהמטר,
וכמ"ש תוס' הרא"ש' ,העפר נזדבל ונתרוה מזבל ע"ז ומטל ומטר ובו הוא
זורע' ,אבל אין הכונה לעצם הקרקע שבלעדיה אין מקום לירקות ,שמסתבר
שזה נחשב כסוג אחר של גורם ,והרי באופן כזה ל"א זוז"ג לשיטת תוס'.
אבל לגורם דצל חיישינן שכולו אסור ,שאותה הנאה שהצל עושה להגין
מן החמה אין הקרקע עושה ,יל"ע למה נחשבת ההגנה מהשמש כהנאה
מע"ז ,ואינו כמבריח ארי בעלמא ,שו"ר בגליוני הש"ס שעמד בזה.
וליכא נמי צל אחר דהיתר גורם עמו להגין מן החמה ,נמצאת כל הנאת
הצל לאיסור ,עי' תוס' הרא"ש 'וצל חמה לא מיקרי זה וזה גורם ,דמשני
הגורמין אינם מעורבין יחד ,ולולא צל האשרה היו הזרעים מתייבשים וחד
גורם הוי' ,לכאורה עיקר החילוק הוא שזוז"ג אינו מועיל אלא כששני הגורמים
עושים פעולה אחת ,ויש להבין למה הוסיף הרא"ש שאינם מעורבים ,אמנם
יתבאר בהמשך דברי התוס' רא"ש.
ודמי שפיר לפרה שנתפטמה בכרשיני היתר ושל עבודת כוכבים ביחד
ששניהם הועילו לפטם הפרה ונקרא זה וזה גורם ,לכאורה אינו שייך לכאן,
שהרי אדרבא אמרו כעת דין צל וקרקע דלא הוי זוז"ג ,ועי' הגהות הב"ח
שאמנם מקומו לעיל ,וכ"ה בתוס' ר"י מבריינא.

כל הצלמים

פרק שלישי

ועדיין יש להבין כרשיני היתר וע"ז מאן דכר שמייהו כאן ,ובתוס' הרא"ש
מובאת כאן קושיא אחרת איך שרי לזרוע לכתחילה במקום שיש בו איסור
והיתר ,וכי מותר לערב כרשיני ע"ז וכרשיני היתר לפטם בהמתו ,והיכא אמרינן
זה וזה גורם בדבר הנעשה כבר כגון ירקות שגדלו מגרמת זבל דאיסור ועפר
דהיתר ופרה שנתפטמה בכרשיני ע"ז ומלחלוחית היתר שהיה בה מתחלה ,אבל
הכא זורע הוא בתוך הזבל של ע"ז ,וי"ל שזבל הנביה אינה בעין וכבר נתבטל
בקרקע ,והעפר נזדבל ונתרוה מזבל ע"ז ומטל ומטר ובו הוא זורע ,והוה ליה
כאוכל בהמה שנתפטמה בכרשיני ע"ז ומלחלוחית היתר' ,ואולי גם בתוס'
הנידון בסו"ד על הקושיא הזו ונשמט מדבריהם הקושיא והתירוץ ונשאר רק
הסיום ,וכ"מ לקמן בתד"ה שדה שכתבו 'וכגון שאין הזבל בעין והוה ליה זה
וזה גורם ומותר כדפרישית לעיל גבי נבייה' ,ולכאורה לא מצינו בתוס' שחילקו
בין איתיה בעין לליתיה בעין אלא בתוס' הרא"ש ,וכמובא לעיל.
תד"ה ואין צ''ל דבאיסור נטיעת אגוז לכתחלה נמי לא פליגי רבנן ,דאי
פליגי ושרו אם כן לדידהו אמאי ערלה בשריפה ינטעו אותם ויהיה היוצא
מהם זה וזה גורם ,יש להבין איך יטעו אותם והרי דינם בשריפה וכל
הנשרפים לא יקברו ,ולא משמע שזה מה שהוקשה להם ,שא"כ הול"ל איך
ינטעו והרי דינם בשריפה וןהם שאלו אמאי ישרפו והרי יכול ליטעם ויהיו
מותרים.
ועי' חדושי הריטב"א סוכה דף ל"ה שכתב בתו"ד 'ומשום הכי תני לה
במתניתין כל חד באנפי נפשיה דהיינו של אשרה ושל עיר הנדחת חייב
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בשריפה ,ושל ערלה אינו בחיוב שריפה אבל עומד לכך וא"א ליהנות
בשריפתו ,ושל תרומה טמאה חייב שריפה ואפשר ליהנות בשריפתו' ,מבואר
שאין חיוב לשרוף ערלה אלא שעומד לכך ועם שלא התברר לי אם אין חיוב
למה עומד לכך ,מ"מ כיון שאין חיוב לשרוף ,יש לבאר בזה את דברי תוס'
שלא הוקשה להם אלא למה אינו יכול לנוטעו.
רבי יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה כו'
מודה ר"י שאם נטע והבריך והרכיב מותר .שיטת רש"י שלרבי יוסי אין
נוטעין אגוז של ערלה לכתחילה אבל אם עבר ונטעו מותר משום דהו"ל זוז"ג,
אגוז האיסור וקרקע ההיתר ,ואע"פ שאין פעולתם שוה לגמרי בכ"ז הוי זוז"ג
ומותר .והבריך והרכיב הוא דין שני שאם לקח יחור של ערלה ]היינו יחור
שאם יטענו בקרקע יהיה חייב בערלה ,ואפילו קצצו מאילן של זקנה ,ואינו
כנוטעין יחור של ערלה שלעיל שהכונה יחור שנקצץ מאילן שהוא תוך שני
ערלה ,ושם קמ"ל שאין איסור אלא הפרי ולא העץ[ ,והרכיבו באילן של זקנה
מותרים פירותיו של היחור מיד מדין זוז"ג.
ולכאורה אמאי דוקא בהרכיבו בזקנה מותר ולא בנטעו בקרקע ,והרי גם
בקרקע יש גורם של היתר] ,והרי גבי אגוז של ערלה לרש"י נחשבת הקרקע
כגורם של היתר[ ,אמנם פשוט שאינו דומה ,דקרקע חשיבא כהיתר לגבי אגוז
של ערלה שיש עליו איסור בהיותו אגוז ,ועל הקרקע אין איסור לכן הוי זוז"ג,
ומותר האילן שיצמח מהאגוז אחר שיעברו עליו שני ערלה ,אבל יחור של
ערלה הרי אין על היחור שום איסור אלא שפירות שיגדלו ממנו יש בהם דין
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ערלה ,ולגבי זה ל"ח הקרקע להיתר יותר מהיחור ,ששניהם היתר מצד עצמם
ומ"מ הפירות שיגדלו ע"י שניהם חייבים בערלה ,ורק כשמרכיבו באילן של
זקנה שפירותיה פטורים מערלה שייך לדון מדין זוז"ג] ,ולכאורה יש לדמות
לולד שאביו או אמו בן פקועה שזה חייב בשחיטה וזה פטור ,ויל"ע בשערי
יושר }ש"ג פכ"ו אות תרע"ח בדפוס החדש{ שהאריך בזה[.
ודעת רבנן לפירוש זה שמותר לטעת אגוז ערלה אף לכתחילה ואין התירו
משום זוז"ג] ,שאז היה אסור לכתחילה מדין אין מבטלין איסור וכר"ן[ ,וטעם
ההיתר עי' תוס' רימ"ב דרבנן דהכא סברי לה כרבנן דפסחים פרק כל שעה,
דשרו אפילו כשאבוקה של ערלה כנגד הפת ,דלא הוי אלא עפרא בעלמא,
והכא נמי כיון דכלה האגוז בקרקע שרי ולא הוי אלא עפרא בעלמא .ואפילו
לרבי דאמר יש שבח עצים בפת ,היינו משום שדולקין ,והוי קצת בעין .אבל
הכא בטל כל האגוז וכלה בקרקע ,ולכן מותר לנוטעו אף לכתחילה ]ועדיין יש
להבין איך יכול לנוטעו והרי דינו בשריפה וכבר הובאו דברי הריטב"א שאי"ז
חיוב[.
ושיטת תוס' ]וכן פי' שני ברש"י[ שגם לרבנן אסור לטעת אגוז לכתחילה,
שאם היה מותר 'אמאי ערלה בשריפה ינטעו אותם ויהיה היוצא מהם זה וזה
גורם' ,אלא שלדעת רבנן אם עבר ונטע פירותיו מותרין] ,כיון שנעשה כעפר
כמ"ש ר"י מבריינא[ ולר' יוסי אסור שנחשב כיוצא מהאיסור ,אבל זוז"ג ל"ש
כאן לכ"ע כיון שאין האגוז והקרקע מענין אחד ,ורק אם הרכיב את האילן הזה
שיצא מהאגוז של הערלה באילן של היתר אז מודה ר' יוסי שהאילן המורכב
מותר ,ומכאן מוכיחה הגמרא שגם לר"י זוז"ג מותר ,ולכן אע"פ שהאילן
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שצמח מהאגוז אסור אבל כשהרכיבו באילן של היתר מותר מדין זוז"ג.
ויש להבין לדעת תוס' שאגוז של ערלה שנטעו מותר בדיעבד למה אסור
לנוטעו לכתחילה] ,ולא משמע מדבריהם משום שמבטל דין שריפה וכמש"נ
לעיל[.
ויש לבאר שעצם מה שמשתמש באגוז לצורך נטיעה ,חשיב הנאה שהרי הנאה
זו שוה ממון גם לפני שיצמח ,וכן נקט חזו"א ק"ז ב' ,ועי' אבנ"מ שו"ת ו' ,ועי'
במנח"ש ח"ב סי' נ"ח וצ"ז שהאריך בזה ,וגם בשער"י ש"ג פכ"ה עמוד רע"ג.
ויל"ע גם בענין קידושין באיסוה"נ ובמ"ש בזה המשל"מ ואבנ"מ.
אמנם הר"ן כתב במ"ש ר' יוסי ואין נוטעין אגוז של ערלה' ,משום דאגוז אסור
בהנאה וקא מיתהני מיניה שחוזר ונעשה אילן' ,משמע שאין ההנאה
בהשתמשות באגוז לצורך הנטיעה ,אלא במה שנעשה אילן ,וכתב הר"ן שגם
אם אחר שנטעו מותר מצד זוז"ג ]וכשיטת רש"י[ מ"מ אסור לנוטעו לכתחילה
על סמך זה משום 'שהוא כמבטל איסור לכתחלה' ,היינו כיון שההנאה היא מה
שנעשה לו אילן מאגוז אסור זה והרי האילן נעשה בצירוף הקרקע וכה"ג שרי
ע"ז כתב דהוי כמבטל איסור לכתחילה אבל אם עצם ההשתמשות באגוז היא
ההנאה האסורה פשיטא שאסור לטעת אותו לכתחילה.
ומ"ש הר"ן שגם למ"ד שהאילן מותר משום זוז"ג מ"מ אסור ליטע משום דהוי
כמבטל איסור לכתחילה ,ויש להבין מה ענין מבטל איסור לכתחילה לכאן,
ואולי הר"ן לשיטתו שזוז"ג מותר הוא משום שבטל האיסור בהיתר ,ואע"פ
שחד בחד לא בטל ,עיין חדושי רבינו דוד בפסחים שכאן הוי רק גורם ,והביאור
א"ל שגוף הדבר אינו איסור אלא יש בו גורם של איסור ,וכיון שיש גם גורם
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של היתר הוי חד בתרי ,ולכן אע"פ שכשנהנה מהאילן שרי שכבר בטלה הנאת
הערלה ברוב ,אבל אסור לעשות כך לכתחילה .
ומה שפשוט לתוס' שרבנן חולקים על רבי יוסי ודנים רק אם לרבנן מותר
לטעת לכתחילה או שלר"י אסור גם בדיעבד ,אע"פ שלא הוזכרה מחלוקת
במשנה ,כתב הריטב"א שמלשון מודה ר' יוסי משמע שרבנן חולקים עליו בדין
אגוז ,וכיון שלא יתכן שלרבנן מותר ליטע אגוז לכתחילה ]שא"כ אמאי ערלה
בשריפה[ ,ע"כ שלר"י אסור גם בדיעבד ,אמנם כתב הריטב"א שאינו מוכרח
ויתכן שלעולם אין כאן מחלוקת ומודה ר"י לעצמו שאע"פ שאמר שאסור
ליטע לכתחילה אבל אין פירותיו נאסרים בדיעבד ,מטעמא דזוז"ג מותר וכן אם
הבריך והרכיב מותר מדין ביטול ,וכעי"ז כתב בתוס' ר"י מפאריש.
דף מ"ט ע"א
תד"ה שאם ומה שהקשה בקונט' אפי' לא הבריך והרכיב נמי ,לא דק דאין
נקרא זה וזה גורם אלא כששניהם מענין אחד ,כמו הברכת איסור באילן
היתר ששניהם אילן ,וכמו זבל נבייה וקרקע דלעיל ,אבל אגוז וקרקע שני
ענינים הם ,וכ"כ הרמב"ן ,אמנם הריטב"א כתב שאע"פ שבתחילת הסוגיא
סבר כך ,מ"מ למסקנת הסוגיא מתיר ר' יוסי זוז"ג גם כשהם שני גורמים
נפרדים ,ומותר ליטע ירקות תחת אילן של אשרה גם בימות החמה .וכ"ד
הרמב"ם בפ"י ממע"ש הכ"א 'הצומח מפירות ערלה מותר שהרי גורם לצמוח
הפרי האסור והארץ המותרת' ,הרי מבואר דלא כתוס' ,ועי' פרי יצחק ח"א סי'
ט"ו שכן דעת רוב הראשונים וכ"פ שו"ע בפשיטות.
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תד"ה שאם וא''ת מ''ש גידולי אגוז של ערלה מגידולי טבל ומעשר שני
שהן חולין ואפי' גידולי תרומה אלא שגזרו עליהן בי''ח דבר ,זה קשה
לשיטתם שאגוז שנטעו אסור אם לא חזר והרכיבו או הבריכו ,אבל לרש"י
שמותר ניחא שאמנם דינו כגידולי טבל ,שו"מ כן בפרי יצחק ח"א סי' ט"ו
'והנה מה שהקשו התו' בע"ז שם כנ"ל הוא רק לשי' דס"ל דגידולי אגוז של
ערלה אסור ולא שרי מטעם זוז"ג ולכך הוכרחו לחלק בין איסורי הנאה
לאיסורי אכילה ,אולם לשי' רש"י א"צ לחלק בכך אלא דלעולם בין באיסורי
הנאה בין איסורי אכילה מותרין הגידולין משום זוז"ג וכמש"כ הרא"מ דגידולי
שביעית מותרין מטעם זוז"ג כנ"ל'.
וי''ל דערלה שאסורה בהנאה יש לאסור הגידולין שגם זה הנאה היא,
משמע שאין ההנאה בשעת הנטיעה שמרויח את דמי האגוז ,שהנאה זו כבר
חלפה ועברה מהעולם אלא כל שע"י האגוז יש לו אילן זה ונהנה מפירותיו
נחשב שנהנה בעקיפין מאגוז הערלה האסור בהנאה ,ועי' שער"י ש"ג פכ"ו
אות ת"ר.
תד"ה שדה תזרע וכגון שאין הזבל בעין ,מסתבר שכוונתם למ"ש תוס'
הרא"ש לעיל 'ותימה היאך שרינן הכא לזרוע לכתחלה בתוך העפר והזבל
המעורב יחד והו"ל כמערב כרשיני ע"ז וכרשיני היתר לפטם בהמתו ,וכו'
וי"ל שזבל הנביה אינה בעין וכבר נתבטל בקרקע והעפר נזדבל ונתרוה מזבל
ע"ז ומטל ומטר ובו הוא זורע'.
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תד"ה עד י''ל דהכי מייתי מדר''א נשמע לרבנן דכי היכי דאסר אף בשאר
איסורין ואינו מחלק ,רבנן נמי דשרו לא יחלקו ,יש להבין וכי משום
שמצינו מי שאוסר אפילו בשאר איסורים ,נאמר שהמתיר בשאר איסורים יתיר
גם בע"ז ,והרי אדרבא מסתבר למעט במחלוקת ולא לומר שנחלקו מהקצה אל
הקצה] ,אמנם כמדומה שמצינו כעי"ז גבי הכרעה שלישית שאם לא מצינו
בדברי אחד מהתנאים חילוק אין מחדשים זאת מדעתינו בדעת החולקים עליו[.
שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה לא בזה כדי לחמץ ולא
בזה כדי לחמץ ונצטרפו וחימצו ,ר"א אומר אחר האחרון אני בא ,וחכ"א
בין שנפל איסור לכתחלה ובין שנפל איסור לבסוף אינו אסור עד שיהא
בו כדי לחמץ ,ואמר אביי לא שנו אלא שקדם וסילק את האיסור אבל לא
קדם וסילק את האיסור אסור ,וממאי דטעמא דר"א כדאביי דלמא טעמא
דר"א משום דאחר אחרון אני בא ,אי גמיר באיסורא אסור ואי גמיר
בהיתירא מותר ,בין סלקיה ובין לא סלקיה ,יש להבין אם מר"א לא מוכח
שזוז"ג אסור מהיכן אמר אביי כן בדעתו ,והרי חזינן שלרבנן מותר ומנ"ל
לאביי דר"א פליג ,גם צריך להבין את לשון הגמ' 'דילמא טעמא דר"א משום
דאחר אחרון אני בא' ,משמע שלאביי אי"ז הטעם והרי טעם זה מפורש בדברי
ר' אליעזר.
ומבואר ברש"י שסברת אביי של"ש ללכת אחר האחרון אם עדיין הראשון
נמצא ,כי אז נחשב שפועלים שניהם ביחד וכמו שנפלו שניהם כאחד ,ורק
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כאשר סילקו את הראשון אחר שפעל חצי פעולה ,יש לדון אם הולכים אחר
האחרון או שכיון שסו"ס לבדו ל"ה יכול לפעול אינו אוסר כסברת חכמים.
ודחיית הגמ' שלא כאביי שהולכים אחר אחרון רק כאשר הראשון לא נמצא,
אלא גם אם הראשון עדיין נמצא כיון שהאחרון גמר מתייחסת העשיה אליו,
אבל בנפלו כאחד שאין אחרון א"ל שזוז"ג מותר.
נמצא שאביי ודחיית הגמ' חלוקים בתרתי ,דלאביי ל"ש ללכת אחר אחרון אלא
כשהראשון לא נמצא ,וגם שזוז"ג אסור ,ולדחית הגמרא לעולם אזלינן אחר
אחרון ,ואין ראיה שזוז"ג אסור ,ולכאורה אין שני הדינים האלה תלויים זה בזה
ויכל אביי לשיטתו לסבור זוז"ג מותר ,אלא שאז היה צ"ל שקדם וסילק את
ההיתר ,והיינו שאם נפל קודם היתר ואח"כ איסור חשיב שפועלים יחד ואם
זוז"ג מותר היה מותר ולכן צריך שיקדים ויסלק את ההיתר ,אבל אם האיסור
נפל קודם ואח"כ ההיתר אף שלא קדם וסילק האיסור וחשיב שפועלים יחדיו,
מותר כי זוז"ג מותר.
אמנם א"כ צריך להבין למה היה צריך לחלוק על אביי בעיקר סברתו שאין
הולכים אחר האחרון כשהראשון נמצא ,והרי יכל להסכים אתו בזה ,ודי
שיאמר דקדם וסילק את ההיתר שאז האיסור האחרון אוסר] ,וכשההיתר הוא
אחרון מותר בין סילק בין לא סילק[.
וגם צריך להבין מנ"ל לאביי שר"א ס"ל זוז"ג אסור ומיירי בסילק את האיסור,
דילמא ס"ל זוז"ג מותר ומיירי שקדם וסילק את ההיתר.
וא"ל שאורחא דמילתא שמסלקים איסור ולא מסלקים היתר ,וכיון שלא
התפרש בדברי ר"א שסילק אפשר להעמיד שסילק איסור ודוחק להעמיד
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שסילק היתר ,וזה דחקו לאביי לומר שע"כ ס"ל לר"א דזוז"ג אסור וקדם
וסילק את האיסור.
אמנם מרש"י בפסחים משמע שסילקו לפני שעשה את כל פעולתו ,ולכן
האחרון מבטל את הראשון כיון שפועל יותר ,נמצא שלאביי אין טעמו של ר"א
משום דאזלינן בתר גמר המעשה אלא משום שהאחרון פעל יותר מהראשון
וביטל שני את הראשון ]וכ"מ ברש"י כאן[ ,ומבואר שאם לא בטל הראשון
אסור וע"כ שזוז"ג אסור ,ודחיית הגמ' שלעולם לא משום שבטל הראשון אלא
אפי' שניהם קיימים הולכים אחר אחרון שהוא עיקר ,וכשנפלו כאחד יתכן
שזוז"ג אסור ויתכן שמותר.
]ועיקר השאלה אם שייך ללכת אחר האחרון כאשר הראשון קיים ופעולתו
שוה ,יש למצוא לזה כעין דוגמא בנזקין גבי חמשה שישבו על ספסל אחד[.
ואולי אין כונת רש"י שסילקו לפני שפעל כל פעולתו ,אלא אפי' פעל כיון שלא
גמר אין לו דין מעמיד ובטל ,אלא שאם לא סילקו חוזר וניעור ,ואם סילקו שוב
אין חוזר וניעור ,ויל"ע היטב כאן ובפסחים.
תד"ה עד שיהא באיסור כדי לחמץ פירוש ואז אסור אפי' יש בהיתר נמי
כדי לחמץ ,מבואר שאם ההיתר לבד יכול והאיסור לבד יכול אפי' למ"ד זוז"ג
מותר ,אסור .ויש להבין אמאי ,סו"ס כעת שניהם גרמו.
וא"ל שההיתר של זוז"ג הוא משום שרק אם האיסור גרם הכל אז חשיב גורם
אבל אם גרם חצי אין עליו שם גורם .ולמ"ד זוז"ג אסור יש להסתפק אם ס"ל
שדי בחצי גורם כדי לאסור או שס"ל שכיון שבלעדיו לא היה ,חשיב כאילו
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הוא עשה את הכל ]כן משמע מהגרש"ש[.
ובמקום שזה יכול וזה יכול יש להסתפק אם נחשב שכ"א עשה הכל או שכ"א
עשה חצי ]עי' ב"ק לענין שני שוורים שהזיקו וגבי גובה מבשר כנגד האימורים
וברע"א שם בדף י"ג[.
עוד יש לדון שזוז"ג מותר כיון שלולי ההיתר ל"ה נגרם ,לכן חשיב שלא עשה
כלום ,אבל כשלולי ההיתר גם היה נעשה הדבר הרי לפחות חצי דבר מתייחס
אליו.
אפה בו את הפת אסורה בהנאה ,נתערבה באחרות כולן אסורות בהנאה,
ר"א אומר יוליך הנאה לים המלח ,פרש"י ד"ה אפה 'וקתני הפת אסורה
לר"א עד שיוליך הני דמי עצים דאיסור לים המלח אלמא זה וזה גורם אסור',
מבואר דסגי בהולכת דמי העצים ,והקשו תוס' ד"ה יוליך 'דא"כ אפי' בלא
נתערבה נמי יש להתיר בהולכת הנאת העצים' .ולכן פירשו דלא אמר יוליך
הנאה אלא בנתערבה וגם אז בעינן הולכת דמי כל הפת.
מבואר מקושייתם דתליא הא בהא ואם סגי בהולכת דמי עצים שרי גם בלא
נתערבה ,אבל אם כל הפת אסורה ניחא דרק בנתערבה שרי.
והביאור בזה יתכן שאם כל הפת אסורה ניחא שלא אמרו יוליך דמי הפת לים
המלח כשלא התערבה שהרי לא ירויח מזה כלום ,ורק בנתערבה מועיל לו
להתיר כל התערובת.
אמנם א"ל שהוא סברא בעיקר הדין שאם מוליך רק דמי עצים ע"כ שלא
נעשתה הפת לחפצא דאיסורא וכל האיסור מצד מה שהרויח את דמי העצים,
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וכשמוליכם ליה"מ נמצא שלא הרויח כלום ,ולכן גם כשהפת לא התערבה
באחרות סגי בהולכת דמי העצים ליה"מ ,אבל אם כל הפת אסורה ונעשתה
חפצא דאיסורא איך יועיל לו ליהנות ממנה בהולכת דמיה ליה"מ ,וכי מותר
ליהנות מערלה ע"י הולכת דמיה ליה"מ ,ורק בהתערבה באחרות שמעיקר הדין
בטלה ברוב וכמ"ש הראשונים ,אלא שסו"ס נמצא מרויח ממון במה שהתוספה
לו ככר בתערובת זו ומשתרשי ליה ,בזה התירו ע"י הולכת ההנאה זו לים
המלח.
ועל שיטת תוס' שצריך להוליך את דמי כל הפת ,וכן דעת הרי"ף והרמב"ם,
הקשה הר"ן כיון שרק תערובת העצים אוסרתה ,למה צריך להוליך דמי כל
הפת ולא סגי בדמי העצים ,ואפילו נאמר שרק בנתערב מהני הולכת הנאה
עדיין למה לא תסגי בהולכת הנאת העצים ,ואמנם כן היא דעת הרא"ש שאע"פ
שאם לא נתערבה אין לה תקנה ,אבל אם נתערבה באחרות סגי בהולכת דמי
העצים.
ויש להבין לדעת הרא"ש מאי נפ"מ בין תערובת העצים בפת שלא סגי בהולכת
דמי העצים ,לתערובת פת בפתות אחרות שסגי ,אמנם מצינו לקמן חילוק בין
התערב יין ביין של"מ למוכרו חוץ מדמי יי"נ לבין התערבה חבית בחביות
דמהני ]עי' ברמב"ן במלחמות סברא כעי"ז[ ,עוד א"ל שבאותה פת אי"ז
תערובת גמורה שהרי ניכר שבח העצים במה שהפת אפויה ,עוד יתכן שדוקא
בתערובת הקילו שלא יפסד הכל וכ"מ מלשון הרא"ש 'דלא הקילו חכמים
להתיר את הפת בלא תערובת ע"י הולכת הנאת עצים' ,וביותר בלשון הגהות
אשרי 'ולא התירו לעשות כן לכתחילה אלא בשביל הפסד מרובה כגון נתערבו
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באחרות'.
ובדעת תוס' שצריך להוליך דמי כל הפת לכאורה משום שע"י מה שנאפתה
בעצי איסור נעשתה כולה לחתיכת איסור ,אמנם יש להבין שהרי מתד"ה ארג
משמע שלולי גזירה שמא יחזור וימכרנה לישראל היה מועיל למוכרה חוץ
מדמי כרכר ועצים.
וא"ל שלעולם גם לתוס' לא נעשתה כל הפת לחתיכה דאיסורא ,ורק יש בה
תערובת של עצי האיסור ולכן היה מותר למוכרה לגוי חוץ מדמי עצים או דמי
הכרכר ,שאז נמצא שלא הרויח כלום ,אבל אם בא לאוכלה או ליהנות ממנה
גופה לא יועיל לו שיוליך דמי עצים לים המלח שהרי סו"ס נהנה מאיסוה"נ
בזה שאפו לו את הפת ,ואין זו הנאה ממונית גרידא שנאמר שכיון שהפסיד את
דמי העצים נחשב כמו שלא נהנה ,אלא זו הנאה ממשית מפת זו שהוא אוכל
שנאפתה בעצים של ע"ז ,והוי כמו שקנה עצים של אשרה בכסף מלא ואפה
בהם פת שודאי אסור אע"פ שלא הרויח כסף ,ודוקא כשבא למוכרם שאז לא
נהנה מגוף הדבר אלא רק ממה שקיבל מעות תמורתם בזה אמרינן שאם תמורת
העצים לא קיבל מעות ]או שהוליך את המעות שקיבל לים המלח[ הרי לא
הרויח מהאיסוה"נ כלום ,שו"ר כעי"ז בשער הציון או"ח תמ"ה ס"ק כ"ט
'דאפשר שהחמירו לשויה ככל גופו אסור במקום שנשאר איסור אצלו ונהנה
ממנו ,מה שאין כן בשמכרו לעכו"ם'] .כמדומה גם בחזו"א כעי"ז[.
ויש להבין תינח לדעת רש"י שמוליך רק דמי העצים לכן את שווי העצים יוליך
לים המלח ,אבל אם צריך להוליך את דמי כל הפת למה יוליך את ההנאה לים
המלח ולא יקח אחת מהפיתות ויוליכנה ליה"מ או ישרפנה במקומו ,דהכי עדיף
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טפי דשמא פת האיסור תזדמן לידו ]וכן יש להבין בהמשך הגמרא גבי חבית
שהתערבה בחביות ,אמנם שם יתכן שיותר קל להשליך ד' זוזי מאשר להוליך
חבית שלמה לנהר ,ואם ישפכנה בחצירו אף היא נעשית זבל[.
ר' יוסי לדבריהם דרבנן אמר להו לדידי זה וזה גורם מותר לדידכו
דאמריתו זה וזה גורם אסור אודו לי מיהת אף ירקות בימות הגשמים,
פרש"י 'לדידכו דקאמריתו זה וזה גורם אסור ,דקאמרי' אבל לא בימות החמה
מפני שהצל יפה להן ,אודו לי נמי בימות הגשמים דאיכא נמי גורם דנבייה',
והוא לשיטתו שגם בשני גורמים נפרדים כצל וקרקע חשיב זוז"ג ,אמנם
הרמב"ן כתב דההוא לאו זה וזה גורם הוא ,דהנאה דצל באפי נפשה קמהניא
וקרקע מילתא אחריתי קא עבדא ,וכו' ,אלא ר' יוסי לדבריהם דרבנן דאמרו לו
גבי שוחק וזורה לרוח אף היא נעשית זבל וכו'.
אמנם הריטב"א פירש כרש"י ,וכתב שאע"פ שבתחילת הסוגיא סברה הגמרא
דל"א זוז"ג בשני דברים נפרדים ,שהרי ר"ל שלרבנן זוז"ג מותר ואעפ"כ אסרי
ירקות בימוה"ח] ,וכמו שהוכיחו תד"ה ורבנן[ ,כעת סוברת הגמרא שגם שני
דברים נפרדים כצל וקרקע נחשבים זוז"ג ,ומה שרבנן אוסרים ירקות בימוה"ח
הוא משום שסוברים זוז"ג אסור ,ולכן מקשה עליהם ר' יוסי שגם בימוה"ג
ייאסר שהרי יש לו הנאה מהנביה האסורה ,ודחיית הגמרא שמה שמשביח
בנביה פוגם בצל ,נמצא שאין לו הנאה מהאשירה.
ועל מ"ש הרמב"ן שמ"ש שלרבנן זוז"ג אסור הוא משום מה שאסרו שוחק
וזורה לרוח ,אבל לא משום איסור זריעת ירקות בימוה"ח שזה לא נחשב זוז"ג,
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כיון שהוא שני גורמים נפרדים ,הקשה הריטב"א 'דהנהו מאן שנינהו הכא',
לכאורה כוונתו לתירוץ הגמרא שלעולם לרבנן זוז"ג אסור ומה שמשביח
בנביה פוגם בצל ,ויש להבין למה אינו תירוץ ,ואולי אם אין מצרפים שני
גורמים שונים כדי להתיר למ"ד זוז"ג מותר ,ה"ה לא יועיל מה שפוגם בצל
לבטל את שבח הנביה שהרי הפגם וההשבחה הם שני עניינים ,אמנם הרי גם
בתחילת הסוגיא שסברנו שאין מצרפים שני עניינים תירצנו כך.
ועי' תו"ח שהקשה על שיטת התוס' ]שהיא גם שיטת הרמב"ן כאן[ ,שלשון
הגמרא כאן משמע שמ"ש לדידי זוז"ג מותר הכוונה שלכן גם בימות החמה
מותר משום זוז"ג ,אע"פ שהם שני דברים נפרדים ,ולא למ"ש גבי שוחק וזורה
לרוח 'דפשט הסוגיא משמע לדידכו דאמריתו הכא הכי ולא משום דאית להו
בעלמא הכי ,וכן הוא משמעות הסוגיא בכל מקום ,ועוד דא"כ כי אמר להו
לדידי זה וזה גורם מותר למאי נפקא מינה קאמר להו הכי אי לאו דמשום הכי
אית ליה דזורעין תחתיה אפילו בימות החמה כדפירשתי דליכא למימר דהכי
קאמר להו לדידי זה וזה גורם מותר ולכך ניחא דזורעין תחתיה בימות הגשמים
לדידכו דאמריתו לעיל אף היא נעשה זבל דזה וזה גורם אסור וכו' דא"כ מאי
אודו לי מיהת דקאמר כיון דלא אתו לפלוגי עליהם אלא בהך מלתא גופא'.
אמנם מלשון הריטב"א 'דהנהו מאן שנינהו הכא' משמע שלא ניח"ל בפירוש
הרמב"ן משום תירוץ הגמרא ,ואולי ט"ס הוא בריטב"א ,וצ"ל 'דהנהו מאן
עניניהו הכא' או 'דהנהו מאן שייטיה הכא' ]עי' לשון כזה בריטב"א חולין צ"ג[
וכדומה ,והכוונה שכשאומר לדידכו מסתבר שהכוונה לדידכו הכא ולא במקום
אחר ,וכמ"ש התו"ח.
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בענין זה וזה גורם
נידון הגמרא אם זה וזה גורם אסור ,משמע שאם יש רק גורם אחד והוא של
איסור ודאי אסור ,ומבואר בתוס' ד"ה שאם שזה דוקא באיסוה"נ אבל איסורי
אכילה אף כשיש רק גורם אחד מותר ,ומה שמצינו בשאור של תרומה שהוא
איסורי אכילה ובכ"ז שייך לזוז"ג ,עיין קה"י סי' י"ט שכאן אין הנדון לאסור
את העיסה מדין נגרם מהאיסור ,אלא שאם יש על השאור דין גורם ממילא אינו
בטל כדין מעמיד שאינו בטל ,ולכן תלוי בשאלה של זוז"ג שאם מקצת גורם
כגורם גם מקצת מעמיד כמעמיד.
והאיסור בנגרם מאיסוה"נ הסתפקו האחרונים אם האיסור בגלל שכשנהנה
מהנגרם נחשב בזה שנהנה מהגורם ,או שזה איסור חפצא שיש בנגרם
מאיסוה"נ ,דכמו שיוצא מאיסור אסור כך הנגרם מאיסוה"נ אסור בהנאה,
וביתר ביאור שהתורה לא אסרה רק להנות מגוף הדבר אלא גם להנות ממה
שנגרם ממנו ,עיין שער"י ש"ג פכ"ו באריכות.
והובאו שני צדדים אלו בשיעורי הגרש"ר בפסחים סי' ו' 'והנה בנגרם
מאיסוה"נ כגון תנור חדש שהוסק בעצי ערלה גם בזה חקרו אם גוף החפצא של
הנגרם נאסר בהנאה או שכל איסור הנאתו הוא מפני שבמה שמשתמש בהנגרם
הרי הוא נהנה בזה מהאיסור שגרם אותו ,ובדין נגרם לדעתי נראה דחייל איסור
הנאה אגוף החפצא של הנגרם'[.
והנדון בזוז"ג מבואר בתוס' ]ד"ה עד[ שהוא כשאין האיסור יכול לגרום
בפנ"ע ,אבל אם הוא יכול אע"פ שגם ההיתר יכול אסור ,אבל כשאינו יכול
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ועשה רק חצי כי לא יכול יותר השאלה אם נחשב כנגרם מהאיסור או לא,
]והשאלה יכולה להיות אם סגי במקצת גורם כדי לאסור או שמקצת גורם
ככולו ,עיין שעורי הגרש"ר שם שכנראה נוקט כך[.
ושיטת תוס' בכל הסוגיא שזוז"ג שייך רק כאשר שני הדברים עושים את אותה
פעולה ,כשאור ושאור או עצים ועצים וכן זבל הקרקע וזבל הנביה ,אבל אגוז
וקרקע או צל וקרקע כ"א נחשב גורם בפנ"ע ואסור לכ"ע.
ולכאורה אם איסור הנאה מהנגרם הוא משום שבהנאתו מהנגרם כאילו נהנה
מהגורם לא מובן ההיתר של זוז"ג שהרי סו"ס נהנה גם מהאיסור ,וגם לא מובן
כ"כ החילוק בין זוז"ג בענין אחד או בשני ענינים.
אבל אם החפצא של הנגרם מאיסוה"נ יש בו איסור עצמי כיוצא מאיסור ,בזה
אפשר להבין שנגרם נחשב רק כאשר האיסוה"נ לבד גרם לו ולא כאשר
האיסוה"נ היה מקצת גורם שאז אין הנגרם מתיחס אליו .ומה שבאמת אין
איסור מצד שנהנה בעקיפין מהגורם ,א"ל שזה לא בכלל איסור הנאה שאמרה
תורה ,והרי גם מצינו שלא כדרך הנאתו שלא אסרה תורה.
וגם אפשר לבאר בזה את החילוק בין אם שני הגורמים הם בענין אחד או בשני
עניינים ,שאם חלק מהנגרם נעשה ע"י האיסור בפנ"ע הרי הוא מתייחס אליו
אע"פ ששאר החלקים נגרמו ע"י ההיתר ,אבל אם אותו חלק שנגרם ע"י
האיסור לא נגרם על ידו בשלמותו אלא בצירוף ההיתר ,בזה א"ל שאין עליו
שם נגרם.
ועדיין יותר מובן באופה פת בעצי איסור ,שאינו נחשב כזוז"ג מצד המים והקמח
שהם של ההיתר ,כיון שהאפיה נעשית בשלמות ע"י עצי האיסור ,אבל בירקות
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הגדלים ע"י הצל והקרקע אמנם כל אחד פועל בצורה אחרת אבל שניהם
פועלים דבר אחד ,שיהא הירק צומח כראוי ,וכן באגוז וקרקע התוצאה אחת
שיצמח אילן של אגוז.
שו"ר בקה"י סי' י"ח שעמד בזה ונוטה לומר שגם אגוז וקרקע חשיב שעושים
שני פעולות ,שהקרקע היא המצמיחה והאגוז הוא הנצמח דומיא דעצים ועיסה
שהעצים אופים והעיסה נאפית] ,ולכאורה האגוז הוא הגורם את אפשרות
הצמיחה ולפעמים גם בלא קרקע יכול לנבוט קצת והקרקע רק נותנת מזון
ומקום לגידולו[.
ומבואר בתוס' שלכ"ע אסור לנטוע גרעין של ערלה לכתחילה ,ויל"ע מה
האיסור בזה ,והר"ן בתחילת הסוגיא כתב 'ואין נוטעין אגוז של ערלה .משום
דאגוז אסור בהנאה וקא מיתהני מיניה שחוזר ונעשה אילן' ,משמע שהאיסור
הוא משום שע"י נטיעת האגוז יש לו אילן נמצא נהנה מהערלה וכתב שגם
למ"ד זוז"ג מותר אסור ליטע דאין מבטלין איסור לכתחילה.
ועיין חזו"א נ"ז ב' שאיסור נטיעת האגוז הוא מדאו' שהרי משתמש באגוז
לנטיעה וזה דבר ששוה ממון והרי נהנה מאיסוה"נ בשוה פרוטה ,ולכאורה
מהר"ן מוכח לא כן ,שא"כ לא היה צריך להגיע לאין מבטלין איסור לכתחילה
שזה דין דרבנן ,וגם מתוס' משמע שלא כ"כ פשיט"ל שאסור ,וגם מהראשונים
משמע שזה רק דין לכתחילה.
אמנם יש להבין אמאי באמת לא חשיב גוף ההשתמשות להנאה ,וכעי"ז יש גם
להקשות בהא דמצוות לא ליהנות ניתנו סו"ס ההשתמשות נחשב הנאה ,ועי'
מ"ש הגרש"ש בשער"י וכן במנחת שלמה ח"ב נ"ח וצ"ז.
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ויתכן שאמנם ההשתמשות היא הנאה ששווה כסף אבל רק לגבי חבירו וזה דין
ממוני ,אבל הנאה שאסרה תורה היא רק הנאה ממשית ולא מה שהרויח כסף,
ואיסור להרויח כסף א"ל שהוא אסור רק מדרבנן ,ובראיות המנח"ש יש לדון,
מה שהביא מסחיטת פירות א"ל שהזיעה מעולם לא היתה אסורה אבל לערב
איסור ולהנות ממנו אחר שהתהפך להיתר יש לדון שאמנם נהנה ,אבל אין זה
אלא הנאה כספית.
***
דף מ"ט ע"ב
אפה בו את הפת אסורה בהנאה ,נתערבה באחרות כולן אסורות בהנאה,
ר"א אומר יוליך הנאה לים המלח ,אמרו לו אין פדיון לעבודת כוכבים
וכו' ,ההוא גברא דאיתערב ליה חביתא דיין נסך בחמריה אתא לקמיה
דרב חסדא אמר שקול ארבע זוזי ושדי בנהרא ונשתרי לך ,כן היא הגירסא
לפנינו ,אמנם גירסת הרי"ף 'ההוא גברא דאיערבא ליה חביתא דסתם יינן
בחמריה' וכן הוא בר"ח.
ומשמע מהרי"ף שביין נסך אין הדין כך ,וכתב הרמב"ן במלחמות משום
שאמרינן לקמן גבי הא דאמר רשב"ג גבי מי שנתערב לו יי"נ ביינו שמוכרו
חוץ מדמי האיסור 'א"ר נחמן הלכה למעשה יי"נ יין ביין אסור חבית בחבית
מותר סתם יין אפי' יין ביין מותר' ,וכאן מיירי בתערובת יין ביין 'מדאמרינן
בחמריה ולא אמרינן ביני דני'.
אמנם בפירוש הר"ח כתב 'ההוא גברא דאתערבא ליה חבית של יין דסתם יינו
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של גוי בחביות יין שלו .ואמר לו רב חסדא זיל שקול ד' זוזי דמי חבית יין ושדי
בנהרא ושאר חביות מותרות לך כולן בהנאה' ,מבואר שאע"פ שמיירי
בתערובת חביות פירשה בסתם יינם ,ולכאורה משמע שביי"נ לא ,ויש להבין
הרי הביא הר"ח שהלכה כר"א ור"א מיירי גם בתערובת ע"ז ממש ,ואולי
מעשה שהיה כך היה ,ועי' חדושי הריטב"א שכתב בדעת הרי"ף 'והנכון דהכא
חבית בין החביות הוה דומיא דההיא דלעיל ולפיכך התירו כרבי אליעזר ,ומאי
דנקט רבינו אלפסי חביתא דסתם יינם לפי תומו תפס כן משום דהא הוא
דשכיח ,אבל הוא הדין ביין נסך גמור כיון שהוא יבש ביבש' ,וע"כ כצ"ל בדעת
הר"ח.
אמנם דעת בעה"מ שכאן מיירי בתערובת יי"נ ביין ,ואע"פ שבתערובת יי"נ ביין
אמרינן לקמן דאסור הכל ואין לו תקנה במכירה לגוי חוץ מדמי האיסור שבו,
היינו תקנתא דרשב"ג ,אבל מ"מ שרי בתקנתא דר"א ע"י הולכת ההנאה
ליה"מ ,ואין תקנה זו מועילה בשאר איסורי הנאה ,אלא דוקא בע"ז שתוספת
את דמיה לפיכך יש פדיון לאיסורה.
והיינו שנוקט בעה"מ שממ"ש 'אמרו לו אין פדיון לע"ז' משמע שלר"א ההיתר
הוא משום פדיון ,וכ"כ הר"ן בדעת בעה"מ שאמנם כוונת ר"א מדין פדיון,
ו'אע"פ שאין עבודת כוכבים יוצאת מידי איסורא בפדיון ,כל שנתבטל מן
התורה הקלו חכמים בכך שנראה אותו כאילו היא נפדית'.
וכן משמע מרש"י שזה טעמו של ר"א שכתב בד"ה בהא 'בהא קאמר ר"א דיש
פדיון'' .ל"ש ,דיש פדיון' ,משמע דלר"א מהני מדין פדיון ,וכן בהמשך 'דהתם
תרוייהו סבירא להו כרבנן דהכא דאין פדיון ליין נסך ,ומיהו כי מזבין ליה חוץ
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מדמי יין נסך שבו לא מיתהני מיין נסך מידי משום דליתיה לאיסורא בעיניה',
משמע שאין טעם ההיתר של ר"א משום שע"י ההולכה נמצא שאינו נהנה
מהאיסור אלא משום פדיון.
והנה במה שאמר רב חסדא לההוא גברא דאיתערב ליה חביתא דיין נסך
בחמריה' ,שקול ארבע זוזי ושדי בנהרא ונשתרי לך' מבואר ברש"י דמיירי
בהתערבה חבית בחביות ,שהרי כתב 'אבל חבית של יין נסך שנתערבה בחביות
של היתר' ,וכן בהמשך 'ונשתרי לך ,בהנאה למכרן לבד לבד'[ ,ויש להבין כיון
שד' זוזי אלו הם דמי חבית של יין ]וכ"ה לשון הר"ח 'שקול ד' זוזי דמי חבית
יין' ,וכעי"ז ברי"ף 'אמר ליה זיל שקול ארבעה זוזי דמי חביתא ושדי בנהרא',
וכן מבואר בכמה מקומות שד' זוזי הם דמי חבית יין עי' ב"מ ס"ד 'הילך
ארבעה זוזי אחביתא דחמרא'[ ,למה צריך ליטול ד' זוזי ולהשליך בנהר ולא
יזרוק אחת החביות לנהר או ישפוך את היין שבה בנהר והרי מסתבר שעדיף
לעשות כך דשמא תזדמן לו חבית האיסור] ,אמנם יתכן שכך קל יותר[ ,וכן
צריך להבין למה אמר במשנה יוליך הנאה ליה"מ ולא יוליך אחת הפיתות
ליה"מ או ישרפנה במקומה ]לדעות שצריך להוליך את דמי כל הפת[.
אמנם לשיטת רש"י ובעה"מ שמהני לר"א מדין פדיון ,יש לבאר שכ"ז שלא
לקח ד' זוזי ופדה בהם את האיסור הרי כל התערובת אסורה מדרבנן ,ואיך
יפדה את חבית האיסור בחבית האסורה מדרבנן] ,אמנם כמדומה שמצינו פדיון
בתערובות שאומר אם זה הוא וכו' ואם לאו יהיה חליפיו של זה ויל"ע[.
והרמב"ן במלחמות כתב בדעת הרי"ף שגם לר"א אינו מדין פדיון ,אלא משום
שבהולכת ההנאה נמצא שאינו נהנה מהאיסור ,ומ"ש אמרו לו אין פדיון לע"ז
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אין להוכיח שלר"א מהני מדין פדיון 'אלא הכי קא אמרי ליה הולכת הנאה לים
המלח כעין פדיון הוא ,ואין לה פדיון ,ורבי אליעזר סבר לאו כעין פדיון הוא'.
וזה כעין ההיתר של רשב"ג לקמן למוכרו חוץ מדמי האיסור אלא שע"י הולכת
ההנאה יכול למוכרו גם אחד אחד ,ודוקא בתערובת חבית יי"נ בחביות אבל לא
בתערובת יין נסך ביין היתר כמו שלא התרנו לרשב"ג למוכרו חוץ מדמי
האיסור בתערובת יי"נ ביין ,וכתב הרמב"ן 'ואני חוכך בזה להחמיר ולימא
דחבית בחבית דוקא התיר ר"א אבל יין ביין אסור בין ביין נסך בין בסתם יינם'.
יוליך הנאה לים המלח ,שיטת רש"י גבי פת שאפילו אם לא התערבה
באחרות סגי בהולכת דמי עצים] ,כן הבינו תוס' בדבריו וכ"מ בד"ה אפה
בסו"ד[.
ובגמ' פליגי אם דוקא בפת מתיר ר"א או גם בחבית יי"נ שהתערבה בחביות
היתר ,והחילוק ביניהם משום שבפת אין האיסור בעינו ובחבית האיסור בעינו,
ואע"פ שגם בחבית יש כאן תערובת ,מ"מ החבית של האיסור אסורה
בשלמותה אלא שאינה ידועה משא"כ בפת שאפי' אם לא התערבה באחרות
אין האיסור ניכר בפנ"ע אלא מעורב בתוך הפת] ,ואע"פ שכשרואים שאפוי
ניכר האיסור מ"מ אינו עומד בפנ"ע ,ועוד שהרי האיסור אינו האפיה אלא
העצים שגרמו והם לא ניכרים[.
ועי' ]ר"ן[ שעצים בפת הם רק גורמים משא"כ יין שהוא בעין ,ואפי' התערב
יין ביין ל"ד לפת שהעצים רק גרמו לאפיה משא"כ ביין שהאיסור עצמו
מעורב.
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ומבואר ברש"י שהנדון לענין למכור כל חבית לבדה או להשקות לחמרים,
אבל לא לשתות] ,לכאורה משום שביי"נ חוץ מאיסור הנאה יש גם איסור
אכילה ולזה לא מועיל מה שיוליך הנאה ליה"מ ,ויתכן גם שלהנאה מגוף הדבר
לא תועיל הולכה לים המלח וכדלעיל[.
ומבואר ברש"י שגם לרבנן דר"א דל"מ הולכת הנאה ליה"מ אבל למוכרה
כולה חוץ מדמי יי"נ כרשב"ג דלקמן יתכן שמותר] ,שאז אין לו כלל הנאה
מהאיסור[ ,והנדון ליהנות ממנו בפנ"ע אם מועיל ע"י הולכת דמי האיסור
]שזה מועיל מדין פדיון[.
ההוא גברא דאיתערב ליה חביתא דיין נסך בחמריה ,אתא לקמיה דרב
חסדא אמר שקול ארבע זוזי ושדי בנהרא ונשתרי לך ,פרש"י 'ונשתרי לך
בהנאה למכרן לבד לבד' ,משמע שקודם נוטל ד' זוזי מכיסו וזורקן ליה"מ,
ואח"כ יכול למכור את החביות אחת אחת] ,דלמוכרן ביחד חוץ מדמי האיסור
בלא"ה שרי כרשב"ג[.
אמנם הרמב"ם כתב 'נתערב סתם יינם ביין הרי זה אסור בכל שהוא בשתייה
וימכר כולו לעכו"ם ,ולוקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ויהנה
בשאר המעות ,וכן אם נתערבה חבית של יין נסך בין החביות הכל אסורין
בשתייה ומותרין בהנייה ,ויוליך דמי אותה חבית לים המלח כשימכור הכל
לעכו"ם וכן בחבית של סתם יינם' ,משמע שקודם מוכר הכל ואח"כ משליך
דמי האיסור ליה"מ ,ועי' קה"י סי' כ"ח.
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בפירוש הר"ן על הרי"ף הביא שיטת הרי"ף שרק בתערובת חבית בחבית או
פת בפת מותר להוליך דמי האיסור ליה"מ אע"פ שאחד מהם ודאי אסור ,וגם
זה דוקא בהולכת כל הנאה דהיינו דמי כל הפת ,ודעת בעה"מ שאפי' אם
התערב יי"נ ביין כשר שמבואר לקמן דל"מ מכירת כולו חוץ מדמי האיסור
שבו ,מ"מ מהני ע"י הולכת דמי האיסור ליה"מ' ,שאף ע"פ שאין עבודת
כוכבים יוצאת מידי איסורא בפדיון ,כל שנתבטל מן התורה הקלו חכמים בכך
שנראה אותו כאילו היא נפדית' ]עי' רמב"ן במלחמות שגם לר"א אי"ז מדין
פדיון }אלא משום שעי"ז נמצא שלא נהנה מהאיסור{ ,אמנם מרש"י משמע
כבעה"מ שמועיל מדין פדיון[.
ודעת הר"ן שפת שנאפתה בעצי ע"ז אפילו לא נתערבה יוליך דמי העצים לים
המלח והפת מותרת כרש"י ,שכ"מ הלשון יוליך הנאה ,אבל בתערובת יין בין
ביי"נ בין בסתם יינם דוקא בתערובת חבית בחביות הוא דאמרי' דיוליך דמי
אחת מהן לים המלח והשאר מותרים ,אבל בתערובת יין ביין לא ,והחילוק בין
תערובת יין ביין לבין פת שהתערבו בה הנאת עצי ע"ז ,דתערובת עצים בפת
קיל טפי ,דמהאי טעמא אמר רב אדא לא שאנו אלא פת לפי שאין ממש
האיסור בהיתר ,ואף על גב דאמרינן דיש שבח עצים בפת ,היינו לומר שהוא
חמור יותר מזה וזה גורם לפי שתועלת האיסור ניכר בו ,אבל לא שיהא
בתערובת ממש.
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רבי ישמעאל

פרק רביעי

דף נ' ע"א
אמר מר בידוע שנשרו ממנו דברי הכל אסורות ,ורמינהי אבנים שנשרו
מן המרקוליס נראות עמו אסורות שאין נראות עמו מותרות ,ור' ישמעאל
אומר שלש אסורות שתים מותרות ,יש להבין לסברת המקשן דמיירי בידוע
שנשרו ממנו מה לי נראות עמו מה לי אינן נראות ,ופרש"י 'נראות עמו אכתי
הוה ע"ז ,שאין נראות עמו הוו להו שברים' ,היינו שבא להוכיח שגם שברי
מרקוליס בטלו מלהיות ע"ז ולכן דוקא כשסמוכות לו מאד אכתי הוה ע"ז היינו
שעדיין נחשבין כחלק ממנו ולא נחשב כנשתברו ]שהרי מעיקרא דהאי ע"ז אין
כל אבניה מחוברין ממש זל"ז[ ,אבל אין נראין עמו הו"ל שברים ומותרים,
אלמא גם שברי מרקוליס בטלים.
במקורבות נמי ד"ה אסורות כי פליגי במרוחקות ,פרש"י דקרובות היינו
תוך אמה או חצי אמה ורחוקות אפילו תוך ד"א .והא בצד מרקוליס קתני,
שמשמע קרובות ממש ,מאי בצד בצד ד"א דידיה ,משמע מרש"י שהכוונה
תוך ד"א ,והריטב"א פירש שהכוונה חוץ לד"א.
וסבר ר' ישמעאל שתים מותרות ]בתוך ד"א ,דכיון שאינן תוך אמה הו"ל
מרוחקות[ והתניא ר' ישמעאל אומר שתיים בתפיסה לו אסורות שלש
אפילו מרוחקות אסורות ,ופירש"י סתם תפיסה ד"א וקתני שתים אסורות.
אמר רבא לא קשיא כאן בתפיסה אחת כאן בשתי תפיסות ,וה"ד דאיכא
גובהה ביני וביני ,מרש"י משמע שכעת חזר בו ממה שסבר בתחילה שקרובות
ונראות היינו דוקא תוך אמה או חצי אמה ,וסובר שכל ד"א הו"ל קרובות
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ונראות ,ולכ"ע תולים שנפל מהמרקוליס ,ובלבד שיהא בתפיסה אחת בלא
הפסק תל ביניהם שאז יתכן שנפל מהמרקוליס ,ופלוגתייהו באין נראות היינו
שיש גובה ביניהם שודאי לא נפלו ממנו ,שאז לרבנן לעולם מותר ולרי"ש
בשתים מותר בשלש אסור לא משום שתולים שנפלו ממנו אלא משום שעושים
מרקוליס קטן בצד גדול.
ומשמע מרש"י שגם עכשיו שסובר שכל ד"א נחשב קרובות מ"מ גם רחוקות
היינו תוך ד"א ,וקרי לי' רחוקות משום שיש גובה ביניהם] ,וכמ"ש רש"י ד"ה
דאיכא תל מפסיק בינם למרקוליס דהוו להו כמרוחקות[ ,וכ"כ תוס' רא"ש
בדעת רש"י.
נמצא לרש"י בתחילה סבר שרק תוך אמה תלינן בנפילה ,ולמסקנא אפי' תוך
ד"א אא"כ יש גובה ביניהם שאז ודאי לא נפלו מהם ,ומ"מ לרי"ש שלשה
אסורים משום שנחשב כמרקוליס קטן.
ותוס' הקשו שאי"ז שיטת התלמוד שבתחילה סבר שרק תוך אמה תולים שנפל
ממנו ולמסקנא אפי' תוך ד"א בליכא גובהה ,ולכאורה כל זמן שלא סבר את
החילוק בין איכא גובה לליכא ע"כ מוכח שקרובות היינו תוך אמה שאל"כ מה
הם רחוקות ,ואע"פ שידע שיתכן שיפול גם חוץ לאמה ,מ"מ סבר שאינו שכיח
כ"כ ול"ח ליה ,אבל אחר שהוכחנו ששתים אסורות בתפיסה אחת אלא שיש
חילוק בין יש גובה לאין גובה ,שוב א"ל בפשיטות שכל ד"א שיתכן שיפול
חייישינן שנפל ממנו ,והמחלוקת כשיש גובה ,שאז אמנם לא יתכן שנפל ממנו
אבל עדיין אוסר רי"ש בשלשה משום דהוי כמרקוליס קטן.
עוד הקשו תוס' למה אמר רי"ש שתים בתפיסה לו אסורות ,והרי אפי' אחת
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אסורה ,ולכאורה יש מקום לומר שאדרבא בשתים יש יותר חידוש ,שאסורות
אפי' אינן סמוכות מאד כל עוד שהן בתוך ד"א ,דסד"א דדוקא באחת יתכן
שקרה ונפלה בקצת ריחוק ,אבל לא מסתבר שקרה ששתים יפלו כ"כ רחוק
ויותר מסתבר שבאו מעלמא ,קמ"ל שגם בשתים חיישינן.
ועוד הקשו ,לרש"י שלמסקנת הגמ' כל ד"א תלינן בנפילה ,א"כ זה הדין גם
לרבנן וכמ"ש במשנה 'וחכ"א שנראות עמו אסורות' ,ולמה רי"ש שינה בלשונו
וקרהו תפיסה כיון שזה דין נראות עמו שאמרו רבנן ,ואם ללמד שדוקא
בתפיסה אחת שאין גובה ביניהם ,למה דוקא הוא הוצרך לומר זאת ולא חכמים.
]ועי' תוס' רא"ש שהוסיף שכלל לא היה צריך להזכיר את הדין של שתים שבו
הוא מודה לחכמים[ ,ולכאורה בברייתא זו כלל לא הוזכרו דברי חכמים אלא
רי"ש הוא שאמרה ,וכיון שבא לומר ששלשה אסורים גם כשאינם באותה
תפיסה ,אמר גם ששתים האסורות דוקא כשהן באותה תפיסה.
ועוד הקשו למה כשיש גובה בין המרקוליס לאבנים נאסר רק עד אמה ,והרי
כיון שעברו את הגובה מה לי אמה או ד"א ,ועי' בהגהות הב"ח שתמה עליהם
למה הקשו זאת רק לדעת רש"י והרי גם לשיטתם קשה ,ולכאורה יתירה מזה
לא מובן שהרי לדעת רש"י כלל לא קשה ,שהרי משמע ממנו שאמנם למסקנא
שוב אין חילוק בין אמה לד"א וכמ"ש תוס' בתחילת דבריהם ,ואמנם בתוס'
רא"ש הקשה רק את שלשת הקושיות הראשונות ולא הקשה כלל קושיא זו על
פירוש רש"י.
והנה ז"ל תוס' ועוד דמשמע אף לפי המסקנא דבמקורבות לא פליגי,
דאפילו איכא גובהה אסורות ,והכי נמי אמרינן לעיל במקורבות לא פליגי
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ולא הדר ביה תלמודא ,יש להבין הרי משמעות רש"י שכן הדר ביה,
ומקורבות היינו תוך ד"א וזו היתה קושיתם הראשונה עליו ,גם יש להבין לו
יהא דלא הדר ביה אבל מהיכן מוכח שגם ביש גובה אסור כשסמוך מאד.
ויתכן שקושיא זו אמנם היא על רש"י אבל היא על דרך אחרת מהקושיא
הראשונה ,שאם נבוא ליישב את הקושיא הראשונה ,ולומר שגם לדעת רש"י
לעולם לא חזר בו ממ"ש בתחילה שנראות היינו בתוך אמה אחת ,אלא שזה
דוקא כשיש גובה ביניהם ,אבל כשאין גובה אסור אפילו תוך ד"א ,ע"ז מקשים
כדלהלן.
ודבר תימה הוא דכיון שהן מקורבות כל כך ]כלומר תוך אמה[ א"כ הגובה
בקרוב למרקוליס ממש היה ,ועובדין אותן האבנים כשנופלות ]הלשון
מגומגם טובא ,ובדפו"ר לשון תוס' 'ועובדין אותו האבנים כשנופלות' ,וגם זה
אינו ברור ,ומסתבר שהוא ט"ס בתוס' וכצ"ל 'א"כ הגובה בקרוב למרקוליס
ממש היה ,ועוברין אותו האבנים כשנופלות' ,כלומר כיון שהאבנים נפלו חוץ
לגובה ובתוך אמה אחת ,ע"כ הגובה היה סמוך ממש למרקוליס ולכן עברו
אותו האבנים שהיו יותר גבוהים ממנו ,וא"כ קשה מה לי תוך אמה או יותר
מאמה כיון שעברו כבר את הגובה כך יכולות ליפול תוך אמה כמו תוך ד"א
כמו כשאין גובה שלא חילקנו בזה.
אם כן הוה לן למימר שאם הגובהה קרוב למרקוליס אפילו מרוחקות
אסורות כאילו לא היה גובהה שכיון שעברו הגובהה מה מזיק להן
הגובהה מכאן ואילך ,כלומר שלא היה לו לחלק בין אם נפלו תוך אמה או
תוך ד"א אלא אם הגובה קרוב או רחוק ,שאם הוא קרוב ונפלו חוצה ממנו כך
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יפלו תוך אמה כמו תוך ד"א.
מיהו הא לא קשיא כולי האי ,דאיכא למימר דה"ק במקורבות תוך ארבע
וליכא גובהה לכ"ע לא פליגי ,אי נמי כי איכא גובהה ואבני המרקוליס
אינם גבוהים יותר כי אם מעט כשהם נופלות אינם יכולות להתרחק,
כלומר שלעולם לא חזר בו מהחילוק בין תוך אמה לתוך ד"א ,אלא שזה דוקא
כשיש גובה אבל כשאין גובה יכולים ליפול עד ד"א ,ורק כשיש גובה ואינם
גבוהים ממנו כי אם מעט אינם יכולים ליפול אלא תוך אמה אחת ,שהרי רק
האבן העליונה נופלת וסתמא דמילתא אינה מתרחקת הרבה ,משא"כ כשגבוהין
הרבה מהגובה ,שאז העליונות יכולות להתרחק הרבה.
ועדיין יש להבין הרי בתחילה לא חילק כך שהרי עדיין לא נחית לסברת
הגובה ,וכיון שחזר בו ממה שסבר בתחילה שגם בלא גובה אינו נופל חוץ
לאמה ,מה לנו לקיים את החילוק הזה ע"י אוקימתא שמיירי באבנים שאינם
גבוהים מהגובה כי אם מעט ,ולמה לא נאמר שחזר בו לגמרי ,ואולי כיון שלא
אמר 'אלא אמר רבא' משמע שעדיין קיימת הסברא הראשונה] ,וכמ"ש
הריטב"א 'והא דרבא לא פליג אאוקימתא דרב יצחק דלעיל ,דהא לא אמרינן
אלא אמר רבא'[ ,כך יתכן שיש לבאר את דברי תוס' בלא הגהת הב"ח וממילא
ל"ק מה שתמה על דבריהם ,ועי' מהריב"ל שמפרש שיש כאן שתי תירוצים,
ומ"ש אי נמי הוא תי' שני ,ולא הבנתי דבריו ,ועי' מהר"מ.
וכל זה קשה דוקא לשיטת רש"י ,אבל לתוס' ניחא הכל ,שלעולם אין אבנים
נופלות חוץ לאמה או חצי אמה ,והגובה אינו סיבה שיפלו או לא יפלו אלא
לענין אם יש לחוש בשתי אבנים אם הם מרקוליס קטן ,שכשיש גובה ל"ח אלא
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אם הם שלש שאז מוכח טפי ,וכמו שיתבאר.
ותוס' פירשו שבתחלה כשאמר במקורבות כ"ע ל"פ כי פליגי במרוחקות ,ס"ד
שאפילו במרוחקות הרבה יותר מד"א סבר רי"ש שעושים מרקוליס קטן] ,אבל
קרובות ידע כל הזמן שהכונה תוך אמה[ ,והקשה והא בצד מרקוליס קתני,
ומשני שמרוחקות הכונה בתוך ד"א ,ובזה לרי"ש שלש אסורות ושתים
מותרות ,ושוב הקשה מהא דאמר רי"ש 'שתים בתפיסה לו אסורות שלש
אפילו מרוחקות אסורות' ,הרי ששתים אסורות בתפיסה אחת דהיינו תוך ד"א.
ומשני 'אמר רבא לא קשיא כאן בתפיסה אחת כאן בשתי תפיסות ,וה"ד דאיכא
גובהה ביני וביני' ,ופירשו תוס' שבתפיסה אחת ]כלומר שאין גובה ביניהם[,
אם נראות עמו דהיינו תוך אמה או חצי אמה אז אפילו אחת אסורה שודאי
נפלה ממנו ,אבל ביותר מזה אפי' תוך ד"א ודאי לא נפלה ממנו וכסברת הגמרא
בריש הסוגיא שלא חזר בו ממנה ,ולכן אחת מותרת ,אבל שתים אסורות אפילו
אינם תוך אמה אע"פ שודאי לא נפלו ממנו ,משום שגם שנים יתכן שהם
מרקוליס קטן כיון שהם תוך ד"א ואין הפסק ביניהם ,אבל אם מרוחקות היינו
שאינן בתפיסה אחת אלא יש גובה ביניהם ,אע"פ שהם תוך ד"א שנים מותרים
שאין מצוי לעשות מרקוליס קטן בהפסק גובה ,אבל כשיש שלש זו בצד זו
מוכח שהוא מרקוליס קטן ואסורות אע"פ שיש גובה ביניהם ובלבד שיהיו תוך
ד"א.
נמצא לשיטת תוס' תוך אמה לכ"ע אסור אפילו אבן אחת שודאי נפלה ממנו
]בין יש גובה ביניהם בין אין גובה[ ,חוץ לאמה ודאי לא נפלו ממנו ולכן שרי
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לרבנן דלא סברי למרקוליס קטן ,ולרי"ש אמנם אבן אחת מותרת אבל שנים
אסורות שמא הם מרקוליס קטן ,ואם אינן באותה תפיסה אלא יש גובה ביניהם
רק שלש אסורות ובלבד שיהיו בתוך ד"א.
והריטב"א פירש שבתחילה חילק בין תוך ד"א שתלינן בנפילה ,לבין חוץ לד"א
אבל סמוך להם שתלינן במרקוליס קטן ,ודוקא כשיש שלש אבנים שנראה
כמרקוליס קטן ,אבל שתים מותרות וה"ה לאחת.
וקושית הגמ' וסבר רי"ש שתים מותרות ]כשהם בצד ד"א[ ,והרי אמר רי"ש
ששתים בתפיסה אחת אסורות ושלש אפי' מרוחקות ,ובשלמא שלש ל"ק
שכיון שהם חוץ לד"א מרוחקות קרי ליה ,אבל משתים קשה שלעיל אמרנו
שרק תוך ד"א אסורות וכאן אומר בתפיסה אחת שמשמע חוץ לד"א ובצידם,
]וממילא קשה גם משלש אבל הכל מתחיל משתים[.
ומשני שבאיכא גובה ביניהם אז שתים אסורות רק תוך ד"א ושלש אסורות
אפי' חוץ לד"א אבל בליכא גובה שתים אסורות אפי' הם בצד ד"א נמי.
ובשלשה אסורות אפי' באיכא גובה אבל רק בצד ד"א ]ולכאורה צד ד"א הם
ד"א הסמוכות לד"א שלו[.
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כיון שהאבנים עברו את הגובה שוב לא יזיק להם הגובה ליפול יותר רחוק וכמו
שאומרים בהמשך דבריהם .והנה הגי' בדפוס וינציא ועובדין אותו וא"כ נפלה
רק טעות קטנה במקום ועוברין כתבו ועובדין.
ובתוס' ר"י מפאריש הלשון 'כיון שהגובהה קרוב למרקוליס עובדות אותן
האבנים כשנופלות' ,פשוט ג"כ שהוא ט"ס וצריך לומר עוברות אותו ]ותופס
לשון נקבה על האבנים כמו במשנה[.
תד"ה וסבר וסבר ר' ישמעאל שתים מותרות ,פי' בתוך ארבע אמות
]וקשה שהרי בברייתא אמר רי"ש שתים בתפיסה לו אסורות[ ונראה לי
דה"ה דהוה מצי לאקשויי וסבר ר' ישמעאל ג' חוץ לד' מותרות ]שהרי
אמר שדוקא בנראות עמו שלש אסורות ,וכן במשנה אומר שלש בצד מרקוליס
דהיינו תוך ד"א ,וכאן אומר שלש אפילו מרוחקות אסורות[ ולפי המסקנא
ניחא ]שגם מרוחקות מיירי תוך ד"א אלא קרי להו מרוחקות כיון דאיכא
גובהה ביניהם[.

תד"ה אבני הקשה ר"ת היאך מזכירין שמה כיון שאינה כתובה בתורה,
דבפרק ד' מיתות משמע דעבר אושם אלהים אחרים לא תזכירו ,יל"ע למה
תד"ה במקורבות א"כ הגובה בקרוב למרקוליס ממש היה ועובדין אותן הקשו דוקא כאן ולא בריש פירקין שאמר 'בצד מרקוליס' ,ובתוס' הרא"ש
האבנים כשנופלות ,הב"ח כנראה הבין כונתם שעובדין ממש את האבנים ,הלשון 'תימה לר"ת היאך מזכיר שם ע"ז בכמה מקומות בתלמוד אפי' שלא
לצורך' ,ובזה ניחא דלעיל בר"פ הזכירה לצורך וזה מותר ,אבל כאן שמיירי
והגיה מה שהגיה עפי"ז וגם תמה שלתוס' ג"כ קשה.
אמנם מסתבר שצריך לגרוס בתוס' במקום ועובדין אותן 'ועוברין אותו' ,היינו לענין השבת אבידה שאם נמצאו מטבעות המונחות כאבני בית קוליס ,ואמר
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'אלו הן אבני בית קוליס אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהן' ,וכיון שעתיד
לומר מה היתה צורת המטבעות שמצא ,קשה למה לו להקדים ולומר שהיו
כאבני בית קוליס ולהזכירה בחינם.
תד"ה בעינן בעינן כעין פנים וליכא ,פירש רבי שמואל בשם רבי שלמה
וזה לשונו ,כעין זבחים דפנים ,כלומר לא שעשו בהם כעין עבודה שבפנים,
אלא שיהיו כעין קרבן שבפנים והרי אין מקריבין אבנים בפנים.
וה"ה לכל שאר תקרובת דמזבח כגון קיטור וניסוך ,וכל העולים לגבי
מזבח מיקרו תקרובת ע"ז לענין שאין יכולין ליבטל ,והם כל מיני מאכל,
וכדתנן נמי במתני' יינות שמנים וסלתות ,יש להבין שפתחו בתקרובת שהם
דברים הקרבים בפנים ,והמשיכו בקיטור וניסוך שהם עבודות הנעשות בפנים,
ושוב חזרו למיני מאכל שהם דברים הקרבים בפנים ,ויש לבאר שלעולם
לרש"י הכל תלוי בדבר הקרב בפנים ,אבל קרב לאו דוקא דבר שדרך לזבוח
דהיינו בהמה והדומה לה ,אלא גם מה שדרך להקטיר כגון סולת ,או לנסך כגון
יין ]אמנם בהמשך יובא מ"ש הרא"ש בדעת רש"י שאמנם יש שני סיבות
לאיסור ,קרב בפנים ועבודת פנים[.
והם כל מיני מאכל ,וכדתנן נמי במתני' יינות שמנים וסלתות ,יש להבין
הרי לא כל מיני מאכל קריבים בפנים אלא רק דברים כגון יין שמן וסולת ,והרי
מבואר לקמן שפרכילי ענבים לא חשיבי קריבין בפנים אע"פ שהם מיני מאכל.
ושמעינן מהכא דהני נרות של שעוה שמביאין דורון לע"ז ומדליקין
בפניהם ,משכיבן הגלח ומכרם או נתנם לישראל מותר בהנאה ממה
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נפשך ,אי תקרובת ע"ז הוי אפי' ביטול לא צריך ומותר בלא ביטול ,דלא
דמי לתקרובת מזבח ]שהרי אין מקריבין נרות שעוה[ ,ובתקרובת שאינו
כעין פנים לא בעי ביטול ,יל"ע מה דינם של נרות של חלב ,שהרי מקריבים
חלב על המזבח אבל לא מדליקין בו שו"ר בספר חזון נחום סי' ס"ג שדן בזה.
ואי נוי של ע"ז היו ולנוי מדליקים אותן ושייך ]לכאורה צ"ל 'וצריך'[
להו ביטול כע"ז עצמה ,מכל מקום מכיון שכיבן הגלח אין לך ביטול גדול
מזה ,דשוב אינו רוצה להדליקן לפני ע"ז אלא ליהנות הוא מהן ולצורכו
נוטלן ,לכאורה כונתם שהאש היא חלק מנוי הע"ז ,וכשכיבה את האש לצורכו
הו"ל כשיפה לצורכו שבטלה בזה ,ואפי' אם לא ימכרם לישראל כבר בטלו,
ולפי"ז אם כבו מאליהם משמע שעדיין הם באיסורם אפי' אם מכרם ,כמבואר
בהמשך שהלכה כרבנן דרבי דאינו מבטלן במכירה.
אמנם הרשב"א ]לקמן נ"א ע"ב[ כתב שאפי' אם כבו מאליהם בטלו מתורת
נוי ,כיון שכל הנוי שלהם הוא רק בעודם דולקים ,וכן אם כבם אדעתא לחזור
ולהדליק בטלו מתורת נוי ,אלא שעדיין דין משמשי ע"ז עליהם כיון שלא כיבם
על דעת לנוטלם לעצמו ,אבל אם מכרם אחר שכבו מאליהם בזה בטלם גם
מתורת משמשין] ,גם לרבנן דרבי דמכירתו לא זהו ביטולו[ כיון שאין דמיהם
יקרים יותר משאר נרות ,ויודע הוא שמסתמא ישתמש בהן הקונה לצורכו
]ודלא כתוס' שאין המכירה נחשבת לביטול[.
וכן כלי שקורין קליצ"א אין משמשין בו לע"ז ,לא התברר לי מהו אותו
קליצ"א ,ובחדושי הרמב"ן כתב 'ולחם אונים שלהם הראב"ד ז"ל התיר ששכר
גלח הם ,וכן פי' חכמי הצרפתים ,ועוד התירו לבושי כומרים וגביעי כסף שלהם
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שקורין קלזי"ש ,אבל מחתות החטאים האלה בנפשותם אסורין דמשמשי ע"ז
הם ,וכבר כתבנו אנו שמכירתן זהו ביטולם' ,וכמדומה שזהו קליצ"א וא"כ
קליצ"א הוא גביע הכסף ,וכן הב"י כתב 'וז"ל המרדכי הקליצ"א הקשקוש
הגביע שלהם מותרין'.
אמנם הסמ"ק מצוריך כתב 'וכן כלי שקורין קליצ"א אינה משמשת ע"ז ולא
צריך ביטול ,שכלי זה עשוי להצנעת ע"ז ואינה אלא כעין תיבה בעלמא ,והר"מ
מהסס בדבר הואיל ונושאין בהן זבחי מיתיהם ומשתחוים לו נמצא שנעשה
משמשי ע"ז בשעת עשית ע"ז'.
משמע מתוך פירושו שהתיר הככרות לפי שאין עושין אותן תקרובת ,הא
אם היו מביאין אותם לשם ע"ז היו אסורין ]אע"פ שאין עושין בהם עבודה
שבפנים[ ,דכעין פנים הוא שהוא ראוי להקריב לפנים דדמיא למנחת
מאפה תנור ,יש להבין הרי מנחה הקריבה בפנים היא דוקא מצה ,ושתי הלחם
ולחמי תודה שהם חמץ אינן קריבין ע"ג המזבח ,וככרות של הנכרים מסתמא
הם חמץ ,ואולי אין בזה נפ"מ ]דומיא דבהמה בע"מ[ ,ואולי גם של הנוצרים
אינו חמץ ,ואולי סגי במה שמביאים את שתי הלחם ולחמי תודה לעזרה וכמ"ש
הראשונים גבי ביכורים.
ומה שפירש כעין פנים זהו כעין זבחים שבמקדש דהוו תקרובת ,כדכתיב
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו ,אלמא דאפילו זריקה שאינה
משתברת כיון דהוי דומיא דלפנים קרי זבח ע"ז ,ואבנים אין עובדין בהם
בפנים ,ואין נראה לר"י דהא בכולה שמעתין משמע דאפילו בכעין פנים
בעינן זריקה המשתברת ,וכן משמע בסמוך ,לכאורה כוונתם להוכיח מהא
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דאמרינן גבי יינות שמנים וסלתות שנאסרים כיון דאיכא כעין פנים ואיכא כעין
זריקה המשתברת ,ולדעת רש"י אמאי לא סגי בהא דאיכא כעין פנים ,שהרי כל
אלו קריבין בבית המקדש ולמה הוצרך להוסיף גם דאיכא כעין זריקה.
ועי' חדושי הריטב"א לקמן שכתב 'וא"ת והיכי איכא כעין פנים ממש דארבע
עבודות ,וי"ל דאנן תלינן לחומרא שמא מי שהביא דברים אלו למרקוליס ניסך
מקצתם או הקטיר מקצתם ,ר"ל מקצת היין ומקצת הסולת ,ושייר השאר ,שאף
בפנים היה כן לפעמים שמביא קרבן גדול ,והא דנקיט ואיכא כעין זריקה לא
היה צריך התלמוד לאומרו דכיון דאיכא כעין פנים הרי בכללו כעין זריקה ,אלא
דבאשגרת לישן נקטיה אגב סוגיא דלעיל דרב סגי ליה בכעין זריקה וכעין
זביחה ,אי נמי משום דבעי לומר אלא פרכילי ענבים ועטרות שבלים והכא לא
כעין פנים ולא כעין זביחה איכא'] ,כמדומה מהריטב"א שמפרש כעין פנים כעין
עבודת פנים אבל מ"מ א"ל גם לדעת רש"י שאינו לעיכובא[ ,ועי' ביאור
הגר"א בסי' קל"ט ס"ק י"ד.
ואפי' בע"ז שדרכה לעובדה במקל ,לכאורה כוונתם שאעפ"כ אינו נאסר עד
שיעשה בו עבודה הנעשית בפנים כמבואר לקמן דף נ"א 'ע"ז שעובדין אותה
במקל שבר מקל בפניה חייב ונאסרת זרק מקל לפניה חייב ואינה נאסרת' ,ויש
להבין מה מוכיחים ממקל הרי מקל אינו קרב בפנים ,ויתכן שלא באו להוכיח
שבקרב בפנים לא סגי ,אלא שהכל תלוי בעבודת פנים שהרי מקל אינו קרב
בפנים.
עוד יש לבאר כוונתם שכמו ע"ז שדרכה במקל ,מ"מ לא סגי בזה לאוסרה עד
שיהא כעין עבודה שבפנים ,ואפילו אם דרכה בזריקת מקל וזרק מקל לפניה אין
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המקל נאסר וכמ"ש רש"י ד"ה זרק ,ה"ה לדבר הקרב בפנים לא סגי בזה אלא
בעינן שיעשו בו עבודה שדרכה בפנים ,ונוקטים תוס' שקרב בפנים ודרכה בכך
דינם שוה.
עוד יש לבאר שאמנם מקל קרב בפנים שהרי יש קרבן עצים שיש עליו שם
קרבן לדעת רבי ,וקרב בפנים מבואר בתוס' הרא"ש שנחשב גם דבר
שמקטירים בפנים ,וא"כ מוכיחים תוס' מזה שלמרות שמקל קרב בפנים וגם
דרכה בו בכ"ז אינו נאסר.
ובדעת רש"י כתב הרא"ש שאמנם יש שתי סיבות לאיסור הדבר ,או שהוא
דבר הקרב בפנים כגון ככרות וכדומה אפילו לא נעשתה בו עבודת פנים ,או
שנעשתה בו עבודה שבפנים כגון שבירת מקל אע"פ שאינו קרב בפנים ,ולכן
בזרק מקל לפניה אע"פ שהוא כדרכה וחייב מיתה אין המקל נאסר כיון שאינו
קרב בפנים ולא נעשתה בו עבודה שבפנים] ,אמנם יל"ע שהרי מצינו קרבן
עצים ,שו"ר בספר מנחת פתים סי' קל"ט שדן בזה[.
ולפי"ז מאי דאמרינן 'בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין
זריקה משתברת' ,הכוונה שיש בהם שני סיבות לאסור ,גם שהם דבר הקרב
בפנים וגם שהיתה בהם עבודת פנים ,ומ"ש גבי אבני מרקוליס 'בעינא כעין
פנים וליכא' הכוונה לדבר הקרב בפנים לאפוקי אבנים שאין קריבות בפנים
]וגם לא נעשתה בהם עבודה הנעשית בפנים שהרי אינה זריקה המשתברת[.
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נאסר המקל] ,וה"ה אם שבר אבנים בפני המרקוליס כמ"ש תוס' לקמן ד"ה
שבר ,אמנם תוס' דנים שם לענין חיוב העובד[ ,ויש להבין לפי"ז מ"ש לקמן
'בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין זריקה משתברת',
מה הכוונה איכא כעין פנים ,הרי לתוס' מ"ש בעינן כעין פנים אין הכוונה לדבר
הקרב בפנים אלא לעבודה שנעשית בפנים דהיינו זריקה המשתברת ולמה חזר
ואמר ואיכא כעין זריקה משתברת.
ואולי גם לתוס' לא סגי בכעין עבודה שבפנים אלא במה שדרכה בכך ,אבל
מרקוליס שאין דרכו באלו בעינן שיהא דבר שקרב בפנים אלא דלא סגי בזה
עד שיהא גם עבודה שבפנים.
או א"ל שלתוס' אין כאן שני דברים אלא דבר אחד ,איכא כעין עבודה שבפנים
דהיינו זריקה ,ואיכא כעין זריקה המשתברת לאפוקי זרק מקל ,שאמנם יש כאן
זריקה כלפנים אבל אינה זריקה המשתברת.
ובחדושי הריטב"א משמע שמפרש כעין פנים כעין עבודה שבפנים כתוס',
והוקשה לו א"כ מה חוזר ואומר ואיכא כעין זריקה המשתברת ,וכתב 'והא
דנקיט ואיכא כעין זריקה לא היה צריך התלמוד לאומרו ,דכיון דאיכא כעין
פנים הרי בכללו כעין זריקה ,אלא דבאשגרת לישן נקטיה אגב סוגיא דלעיל
דרב סגי ליה בכעין זריקה וכעין זביחה ,אי נמי משום דבעי לומר אלא פרכילי
ענבים ועטרות שבלים ,והכא לא כעין פנים ולא כעין זביחה איכא'.

בענין דבר הקרב בפנים
לכן נראה לפרש בעינן כעין פנים ,כעין זביחה וזריקה דבר המשתבר,
היינו לא דבר הקרב בפנים אלא עבודה הנעשית בפנים ,ולכן בשבר מקל בפניה מ"ט דמאן דפריש סבר לה כי הא דאמר רב גידל א"ר חייא בר יוסף א"ר
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מנין לתקרובת ע"ז שאין לה בטילה עולמית שנאמר ויצמדו לבעל פעור
ויאכלו זבחי מתים מה מת אין לו בטילה לעולם אף תקרובת ע"ז אין לה
בטילה לעולם ,ומאן דלא פריש אמר בעינא כעין פנים וליכא ,פירש"י דבר
הקרב בפנים ואבנים אין קרבות בפנים ,ובתוס' ד"ה בעינן הביאו בשם רש"י
שככרות של גויים שמביאים לבית ע"ז שלהם אין נאסרות כיון שהם צורך
לכמרים ולא תקרובת ע"ז ,וכתבו שמשמע מדבריו שאם היו תקרובת לע"ז היו
נאסרים כיון שקריבים בפנים ,כגון מנחת מאפה תנור.
ויש להבין הרי מנחה הקריבה בפנים היא דוקא מצה ]ושתי הלחם ולחמי תודה
אינן קריבין ע"ג המזבח[ ,ושל הנכרים מסתמא היא חמץ ,ואולי אין בזה נפ"מ,
ואולי גם של הנוצרים אינו חמץ.
ומבואר מדברי רש"י שאם היו תקרובת ע"ז היו הככרות נאסרות אע"פ שאין
בהם מעשה זביחה ולא זריקה המשתברת,
ותוס' כתבו שמכל הסוגיא משמע שגם בדבר הקרב בפנים צריך עבודה כעין
פנים כדי לאסור ,ולכאורה ראייתם מדאמר גבי יינות ושמנים שאיכא כעין פנים
וגם זריקה משתברת ,משמע שלא סגי בכעין פנים לחודיה] ,וכ"מ שהבין
הגר"א בקל"ט ס"ק י"ד[ ,ועי' חדושי הריטב"א שכתב 'והא דנקיט ואיכא כעין
זריקה לא היה צריך התלמוד לאומרו דכיון דאיכא כעין פנים הרי בכללו כעין
זריקה ,אלא דבאשגרת לישן נקטיה אגב סוגיא דלעיל דרב סגי ליה בכעין
זריקה וכעין זביחה ,אי נמי משום דבעי לומר אלא פרכילי ענבים ועטרות
שבלים והכא לא כעין פנים ולא כעין זביחה איכא'.
ולכאורה גם לשיטתם קשה אמאי קאמר איכא כעין פנים ולא סגי בזריקה
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המשתברת לחוד] ,אמנם יתכן משום שכל אלו אין דרכה בהם ,וכמדומה מתוס'
ר"י הזקן שמפרש שמ"ש כאן כעין פנים הכוונה שהעבודה ממש כפנים ,ואפי'
מי שחולק על רב בשבירת מקל יודה כאן[.
עוד קשה על שיטת רש"י שתלוי בדבר הקרב בפנים א"כ אמאי שבר מקל
נאסר הרי אינו קרב בפנים] ,ואם כרבי שיש קרבן עצים ,א"כ אפי' זרק מקל
ג"כ יאסר לשיטת רש"י גבי ככרות[.
וכתב הרא"ש בשיטת רש"י שכדי לאסור סגי באחד משני אלה ,או שהדבר
קרב בפנים או שעשה בו עבודה כפנים ,ולכן גם ככרות הבאים לתקרובת
נאסרים אע"פ שלא היתה בהם עבודת פנים וגם שבר מקל נאסר אע"פ שאינו
קרב בפנים.
ולפי"ז מאי דאמרינן 'בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין
זריקה משתברת' ,הכוונה שיש בהם שני סיבות לאסור ,גם שהם דבר הקרב
בפנים וגם שהיתה בהם עבודת פנים ,ומ"ש בתחילת הסוגיא גבי אבני מרקוליס
'בעינא כעין פנים וליכא' הכוונה לדבר הקרב בפנים לאפוקי אבנים שאין
קריבות בפנים ]וגם לא נעשתה בהם עבודת פנים שהרי אינה זריקה
המשתברת[.
וכ"ז לענין איסור התקרובת שלרש"י סגי בעבודת פנים או בדבר הקרב בפנים
ולתוס' הכל תלוי בעבודת פנים .אבל גם לענין חיוב העובד מצינו שתלוי
בעבודת פנים ,וג"כ נלמד מהפסוק של זובח לאלהים יחרם שעל עבודה שהיא
לשם חייב בע"ז אפי' אין דרכה בכך.
ויש לע"ז שני אופני חיוב ,האחד כשעובדה כדרכה וזה נלמד מאיכה יעבדו
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הגויים האלה ]שכתוב שם ופן תדרוש שהוא לאו[ ,והשני שעובדה באחד
מעבודות פנים שהם זיבוח קיטור ניסוך והשתחואה שבזה חייב ג"כ ,וזה נלמד
מזובח לאלהים יחרם.
ולכאורה לפי"ז נמצא שמ'זובח לאלהים' מרבים לענין חיוב שגם בעבודה שלא
כדרכה חייב אם הוא עבודת פנים ,וממעטים לענין איסור התקרובת שרק מה
שקרב בפנים נאסר ,אמנם א"ל שלעולם בא רק לרבות ,אלא שלענין חיוב
כתוב מפורש שכדרכה אסור ובא 'זובח לאלהים' להוסיף גם מה שלהשם .וגבי
איסור כתוב זבחי מתים שמשמע רק זבח וילפינן שזבח נחשב כל מה שלהשם.
שו"ר בחדושי הרא"ה לקמן נ"א ע"ב שכתב 'וקיימא לן בהאי קרא תרתי,
מדלא כתיב עובד לאלהים יחרם בלתי לד' לבדו וכתיב בהדיא זביחה ,שמע
מינה תרתי ,חדא לענין חיוב העובד וחדא לענין תקרובת .חדא לענין חיוב
העובד דלא מיחייב אלא בכעין פנים דומיא דזביחה ,אלא אם כן היכא דהוי
כדרכה ,דנפקא לן מדכתיב איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם .וחדא לענין
תקרובת שאינו אסור אלא שכעין פנים ,דומיא דזביחה ,דהיינו כעין עבודת
המקדש אליבא דר' יוחנן דהלכתא כותיה'.
ובמקום שלוקח דבר הקרב בפנים ועושה בו עבודת פנים ודאי חייב ונאסרת
לכו"ע ,והנדון ברש"י ותוס' כשלוקח דבר שקרב בפנים ועושה בו עבודה
שאינה בפנים ]כגון גבי ככרות[ או ההיפך כשלוקח דבר שאינו קרב בפנים
כמקל ועושה בו מעשה הדומה לפנים כשבירה שדומה לזביחה.
ושיטת תוס' שבעבודת פנים לחוד לא סגי לחייבו אא"כ הדבר קרב בפנים או
שדרכה בו ]שאל"כ אין לו שם קרבן כלל[.
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והריטב"א הביא את דעת הראב"ד שאפי' אינו קרב בפנים ואין דרכה בו בכ"ז
חייב אם עשה בו עבודת פנים ואפילו אין דרכה במקל כלל ושברו לפניה
לעובדה בו חייב' ,והא דנקט רב עבודה זרה שעובדין אותה במקל לא בא אלא
לומר כי אף על פי שעובדין אותה במקל זרק מקל לפניה פטור כיון שאין
עבודתה בזריקת מקל ממש וליכא זריקה המשתברת' ,ובדעת רש"י כתב לחלק
בין ניסוך מי רגלים שדומה ממש לזריקה לבין שבירת מקל שאינה דומה כ"כ
לזביחה.
ומבואר בגמ' שגם בהמה בע"מ חשיב קרב בפנים כיון שקרב לגבוה בבמה דבני
נח ,ולכאורה א"כ הכל תלוי בקרבנות ב"נ ואפי' אווזים ותרנגולים חשיבי
קרבין לגבוה מה"ט ,וכ"כ מנ"ח שמשמע מרש"י ד"ה מה וד"ה לא .אמנם
מרש"י בדף נ .משמע שתלוי במה שקרב במקדש.
וחזו"א כתב שלעולם תלוי במקדש ,ומבהמה בע"מ רק הביא ראיה שלא נאמר
שנחשב כמין אחר לגמרי ,שהרי קרב בבמה של ב"נ] ,והרי לדעת ר"ע גם
במקדש אם עלה לא ירד היינו שיש בו רק פסול והרי כל קרבן ע"ז הוא מוקצה
ואעפ"כ לא אמרינן מה"ט שאינו קרב בפנים[.
ואווזים ותרנגולים לפי"ז לא חשיבי קריבים בפנים ,ואדרבא מרש"י ]ד"ה מה[
משמע כן ,ומה שר"י מחייב משום שעשה בהם מעשה שחיטה גמור ,ואעפ"כ
רבנן היו חולקים כי אינו קרב בפנים] ,שאל"כ במה כלל חולקים רבנן ור"י,
לכאורה כן כוונת החזו"א נ"ו סק"ב .וכ"ז אם היה מיירי באווזים אבל כעת
שחלקו בצוארו דומה ,לכ"ע באווזים ותרנגולים אם דרכו בהם חייב[,
והנה הזורק אבן למרקוליס אזהרתו מפן תדרוש לאלהיהם 'איכה יעבדו' וכו'
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והשוחט בהמה למרקוליס אזהרתו מ'ולא יזבחו' ,ויש להסתפק השובר אבן
למרקוליס מהיכן אזהרתו ,וכמדומה במנ"ח ]עמ' קל"א ד"ה ועיין סנהדרין[
שעמד בכעי"ז.
והנה לתוס' בין לענין חיוב בין לענין איסור תלוי בעבודת פנים ,והקריב ככרות
למרקוליס אינן נאסרים וגם אינו חייב ,ושבר מקל לע"ז שדרכה בו חייב
ונאסרת.
ולרש"י שלגבי איסור תלוי בדבר או בעבודה ]וכמ"ש הרא"ש[ ומ"מ צריך
שיהא דרכה בעבודה כשהדבר קרב בפנים ,שאל"כ א"ח וכשאינו חייב לא
נאסר כמ"ש הרשב"א ד"ה ונראה לי 'וכל היכא דהמקריב אינו חייב ,התקרובת
אינו נאסר'] .וכן נוקט החזו"א בפשיטות ,ויל"ע בתורי"ד ששייך איסור בלא
חיוב ,ובמגיה שם כתב שזה מדרבנן[.
וכן כשהעבודה בפנים צריך שיהא הדבר דרכה בו לפי הבנת תוס' ברש"י
]וכ"מ בר"ן[ .ויש להסתפק בדבר הקרב בפנים ועשה בו עבודה כדרכה ,כגון
זרק על המרקוליס תורים ובני יונה האם חייב והאם יאסרו.
ומסתבר שלרש"י יהיה חייב וגם יאסרו ,דומיא דככרות ואבנים שמשמע שאם
היו קרבים בפנים אע"פ שאין עבודתם ע"י זריקה היו נאסרים .אבל לתוס' לא
היו נאסרים ,ומ"מ לענין חיוב יתכן שיהיה חייב ,שהרי לחיוב סגי או בכדרכה
או בפנים ,ומסתבר שיצטרפו שניהם לחיוב ]אלא שיל"ע מדין מה מתרים בו[.
***
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דף נ' ע"ב
רש"י ד"ה עד ראש השנה של ערב שביעית אף על פי שעבודת האילן
אסור שלשים יום לפני ראש השנה הכא שרי שלא ימותו הנטיעות ,דהנך
שלשים יום מדרבנן הן והכא לא גזור ,ויש להבין ,הרי כדי שלא ימותו מותר
גם בשביעית דהו"ל לאוקומי ,ועי' מהרש"א 'בכדי נקט טעמא דשלא ימותו
דהא מוקמי' לה בלאברויי אילנא ואפ"ה שרי עד ר"ה'.
וא"ל שלעולם השקיית הנטיעות לא רק עושה שלא ימותו אלא גם מגדלתם
יותר ממה שהיו ,ואעפ"כ מותר כי אם לא ישקם לא רק שלא יגדלו אלא גם
ימותו ,שהרי בנטיעות עסקינן שעדיין לא נשרשו בקרקע ,עוד יש לבאר
שאע"פ שאם לא ישקם ימותו מ"מ אי"ז ממש לאוקומי שהרי עדיין לא
נשתרשו ,ואי"ז אוקומי ממש אלא מחדש בהם השרשה שלא היתה קודם,
]אמנם אם לאוקומי שרי משום דבר האבד או הפסד יתכן שאין לחלק בזה[
ועי' מהר"ם ולח"ס.
תד"ה ומשקין עי"ל דדוקא מלאכות של חרישה וזריעה הוו דאורייתא,
אבל שאר מלאכות אינן אלא מדרבנן ,עי' מהר"ם שכתב 'ר"ל דאע"ג דלרבי
עקיבא הוי תוס' שביעית דאורייתא אינו אסור מדאורייתא אלא חרישה וזריעה
כדכתיב בחריש ובקציר תשבות דמיניה יליף רבי עקיבא תוס' שביעית ,אבל
שאר מלאכות אפי' אבות לא הוו דאורייתא ולכך לא החמירו לאסור הנך
מלאכות דהכא בתוס' שביעית' ,ויש להבין אם זו הכוונה היו צ"ל חרישה
וקצירה כלשון הפסוק ולא חרישה וזריעה.
ועי' חזו"א שכתב על דברי תוס' 'ר"ל אפי' את"ל דתולדות דאוריתא בשביעית,
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מ"מ בתוספת שביעית לא ילפינן אלא בזה שנאמרה בתורה בהדיא היינו
חרישה וזריעה ,ומ"מ מדרבנן יש חילוק ,דיש שאסרו בתוספת כמו פיסול
וזירוד לר"ש דאסור מעצרת'.
אמר רב יהודה אמר רב עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל שבר מקל
בפניה חייב זרק מקל בפניה פטור ,יש להבין מה ענין זביחת בהמה שעיקרה
הריגת הבהמה ע"י חיתוך צוארה אצל שבירת מקל ,ועי' חזו"א.
ויתכן שהזביחה בעיקרה היא גם ביטול צורתה של הבהמה ע"י הזביחה ,וכן
כשלוקח מקל ושוברו לשנים הרי ביטל צורתו בזה ,ולפי"ז יתכן שאם רק חתך
ממנו חתיכה קטנה אינו נחשב בזה כזביחה ,אמנם במ"ש לקמן שבצירת ענבים
הוי כשבירה לכאורה ל"ש לומר כך ,אמנם יתכן ששם הדמיון משום ניתוק
הענבים ממקום חיותם דדמי בזה לנטילת נשמה שנעשית ע"י הזביחה.
א"ל אביי לרבא מאי שנא שבר דהוה ליה כעין זביחה ,זרק נמי הוה ליה
כעין זריקה ,אמר ליה בעינא זריקה משתברת וליכא ,פרש"י 'כגון זריקת
דם של פנים שאינה מחוברת אלא משתבר ונופל טיפים טיפים' ,יש להבין הרי
יש גם נתינת דם באצבעו על קרנות המזבח שלכאורה אינה משתברת ,שו"ר
בחזו"א שהקשה שהרי במנחות דף כ"א אמרינן דבחטאות החיצונות כשר בדם
יבש ,דלא בעינן אלא ולקח ונתן.
ואולי אה"נ בעינן שיהא דומה לזריקה וזריקה מצינו בשני אופנים או נתינה
באצבע שהדם נמרח על הקרן או זריקה ממש שמתחלק הדם לכמה טיפות,
לאפוקי זריקת מקל שהמקל נשאר בצורתו הראשונה ולא נמרח ולא התפזר.
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דף נ"א ע"א
בשלמא עביט של מימי רגלים איכא זריקה משתברת אלא צואה מאי
זריקה משתברת איכא ,בצואה לחה ,לכאורה הכוונה שלכן היא משתברת
לכמה טיפות וממילא הויא דומיא דזריקה ,אמנם הר"ח פירש דספת לה צואה
אוקימנא בצואה לחה שמתחתכת והיא כעין חתיכת אבר אבר ,משמע שמפרש
דהויא דומיא דשחיטה ולא דומיא דזריקה.
והנה בביאור ספת לה צואה פרש"י דהיינו האכילה ,ומשמע שלא נחשב כעין
זריקה אלא אם היא לחה שאז היא מתפזרת בפיו של הצלם ,ועי' כס"מ שכתב
'וצריך לומר לדעתו שזרקה לתוך פיה דאי לא היכי מדמה לה לזריקה'.
ותוס' פירשו שליכלכה בצואה ,ויש להבין אם לילכה בו ע"כ דלא מיירי
ביבשה לגמרי ,ומ"ש מנתינת דם קרוש על קרנות המזבח.
רש"י ד"ה מר סבר רבי יהודה סבר אמרינן כעין זביחה ,ואע"ג דלא זביחת
פנים היא ,דהא אין שחיטת חגבים נוהגת בפנים ,והויא כשבירת מקל
וחייב הואיל ואיכא למימר כעין זביחה היא ,דהויא שבירה וחיתוך ,מדלא
אשמעינן אווז ותרנגול דשייכא ביה זביחה ממש ]השינויים עפ"י כת"י[.
ורבנן סברי לא אמרינן בשבירה כעין זביחה
והנה בדברי רב שחייב על שבירת מקל התחדשו שני דברים ,האחד שסגי
בעבודה כעין פנים אע"פ שהדבר עצמו אינו קרב בפנים ,והשני ששבירת מקל
חשיבא כעין שחיטה ,ויש להסתפק מה הכוונה לימא כתנאי ,האם כ"ע ס"ל
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ששבירת מקל כעין שחיטת בהמה ,ופליגי אי סגי בעבודה שהיא כעין פנים או
בעינן דוקא דבר הקרב בפנים ]אם אין דרכו בכך ממש[ .או כ"ע ס"ל שסגי
בעבודה כעין פנים ופליגי אי שבירת מקל כעין שחיטת בהמה.
וע"ז כתב רש"י כצד השני שפלוגתייהו אי שבירה הויא כעין זביחה ,אבל לכ"ע
סגי בזביחה ולא בעינן שהדבר יהיה קרב בפנים ,כי אם לכ"ע שבירה הויא
כזביחה ופליגי אם צריך שהדבר יהא קרב בפנים ,אמאי לא נחלקו באווזים
ותרנגולים שגם הם אינם קרבים בפנים.
ואין להקשות אי פליגי אם שבירה הויא כזביחה אמאי ל"פ במקל ,כי כעת ס"ל
דמקל וחגב שוין ]או כדי להודיעך כחן דרבנן ,ובזה יש לדון[.
ודחי דלעולם לכ"ע לא בעינן דבר הקרב בפנים ,ולכ"ע באווזים ותרנגולים חייב
כיון דהוי כעבודה דבפנים ,ולכ"ע שבירת מקל ל"ה כזביחה ודלא כרב ,ופליגי
אי שחיטת חגב הוי כשבירת מקל או כשחיטת בהמה ,אמנם זה סברת הדוחה,
אבל רב יסבור שפלוגתיהו אי שבירה היא כעין זביחה ,וס"ל דהלכה כר'
יהודה ,וכ"פ הרמב"ם.
ומבואר מדברי רש"י שאווז ותרנגול חשיבי אין קריבין בפנים שאל"כ לא היה
שייך לומר שיחלקו בזה ,וכ"כ רש"י לעיל נ' ע"א שכעין פנים היינו דבר הקרב
במקדש.
אבל יש להבין שהרי אמרינן לקמן דבהמה בע"מ בדוקין שבעין חשיב דבר
הקרב בפנים ]ואפי' לע"ז שאין דרכה בבהמה וכמ"ש תוס' חייב[ ,כיון שקרב
בבמה של בני נח ,והרי גם אווזין ותרנגולין קרבים בבמה של ב"נ.
וכתב חזו"א בסי' נ"ו שלעולם רק דבר שקרב במקדש חשיב קרב בפנים ולא
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אווזים ותרנגולים ,אבל ל"צ שהדבר עצמו יהיה קרב אלא שיהא מין הקרב,
]והרי מסתבר של"צ שתהיה הבהמה ראויה ממש להקרבה ,והרי מוקצה פסול
ואין לך קרבן לע"ז שלא הקצהו קודם[ ,והנדון אם בע"מ חשיב כמין אחר
לגמרי או לא ,וע"ז אומר שכיון שכשר בבמה לב"נ ע"כ שגם הוא נקרא בהמה
הראויה לקרבן ,אלא שבמקדש יש בה חסרון וזה לא מפקיעה מכלל ראויה
לפנים.
לסיכום הענין שני דברים התחדשו בדברי רב ,א .ששבירת מקל כשחיטה .ב.
שסגי בעבודת פנים ול"ב דבר הקרב בפנים ,וסד"א שר"י ורבנן פליגי בחידוש
הראשון וחגב כמקל ,ודחי דלכ"ע שבירת מקל ל"ה כשחיטה ,ופליגי אי שחיטת
חגב כשבירת מקל או כשחיטת בהמה ,אבל בחידוש השני כ"ע מודו שאם עשה
בו עבודת פנים גמורה חייב אף בדבר שאינו קרב בפנים .ולכאורה היה א"ל
שלכ"ע שחיטת חגב כשחיטת בהמה ופליגי אי בעינן דבר הקרב בפנים או לא,
וע"ז אומר רש"י שא"כ למה נקט חגב ולא אווזים ותרנגולים שודאי שייך בהם
שחיטה אלא שאינו דבר הקרב בפנים.
אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אמר רב עבודת כוכבים שעובדין אותה
במקל ,שבר מקל בפניה חייב ונאסרת ,זרק מקל לפניה חייב ואינה נאסרת,
לכאורה הכוונה שהע"ז אינה נאסרת למ"ד שאין ע"ז נאסרת עד שתיעבד,
אמנם יש להבין אם אינה נאסרת למה הוא חייב הרי כלל לא עבד ע"ז ,ואולי
הוי כעובד את ההר שחייב אע"פ שההר אינו נאסר ,אכן אינו דומה כי שם הוא
דבר שאינו נאסר ,אבל כאן מיירי בע"ז ששייך בה איסור וכיון שעבדוה למה
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לא תיאסר ,אלא משמע שהכוונה למקל שאינו נאסר ,וכן הוא לשון רש"י
'שבר מקל לפניה חייב ונאסרת המקל' ,ומה שאמר 'נאסרת' הכוונה מדין
תקרובת שהוא לשון נקבה ,וכ"ה לשון הר"ח 'ואינה נאסרת אותה המקל',
ובר"ן הלשון 'שבר מקל לפניה חייב ונאסר זרק מקל לפניה חייב ואינו נאסר',
וכ"ה בריטב"א וכן בטוש"ע ,אמנם ברמב"ם הלשון 'נאסרת'.
בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין זריקה
משתברת ,בתוס' רא"ש ותוס' ר"י הזקן כתבו שיינות שמנים וסלתות חלוקין
הן ,דיינות אפי' אין דרכה בהן אסורות כיון שבפנים מנסכים אותם ]ואמרינן
דמסתמא נסכו מהם[ ,אבל שמנים וסלתות שבפנים לא מנסכין צריך שיהא
דרכה בהן ,משמע דל"מ מה שזרקו לפניה מהם כיון שאין זורקים סולת במקדש
אלא מקטירין ,ויש להבין דילמא הקטירו לה מקצת מהם ,ואולי לזה ל"ח,
]ונוקטים תוס' שקרב בפנים ודרכה בכך דינם שוה[.
אמנם הר"ן כתב 'ובכולהו הני חיישינן דלמא עבד בהו תקרובת כעין פנים
שנסך היין והקטיר קצת מהשמן והסולת ,ואלו שנמצאו שירים הם כדעבדינן
במקדש ומש"ה מיתסרי'.
משמע מדברי הרא"ש שאע"פ שסלתות קרבים בפנים וגם עשה בהם זריקה
שהיא עבודת פנים אינו מצטרף לאוסרם ,אלא אם דרכה בסולת שאז נאסרת
הסולת אע"פ שאין דרכה בזריקה כיון דדמי לזריקת דם ,ויש להבין למה בדבר
שדרכה בו מועיל עבודת פנים ובדבר הקרב בפנים אינו מועיל.
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תד"ה חייב וכן ההיא דחגב צ"ל שעובדין אותה בחגב בענין אחר שלא
בשחיטה דאי אינה רגילה בו ,ולכך מהני מה שעושה בו מעשה שחיטה כעין
פנים ,שאם בכל ענין ר"י מחייב ]וכמו שמשמע מרש"י כאן דבכל ע"ז מיירי[
מה מדמה למימרא דמקל ששם בעינן שיהא דרכה בכך.
ועוד הוכיחו מתירוץ הגמ' שלעולם ליתיה לרב ור"י מחייב הואיל וצוארו דומה
לבהמה ,והרי אפי' בבהמה בע"מ אינו חייב וודאי שחגב לא עדיף] .יל"ע אי
שייך קרבן בחגב טהור לב"נ[.
וכתבו תוס' שבזה ניחא דלא אמר דכ"ע ס"ל כרב ומחייבי במקל ופליגי בחגב
שאין דרך לעובדו בכך ור"י מחייב בכ"ז ,אבל לפי מ"ש אין בזה סברא כלל
שיחייב ר"י אם אין דרכה בו כלל ,ועי' תוס' ר"י הזקן מה שהקשה ]לא הבנתי
דבריו כ"כ ,ואולי יש שם ט"ס וכוונתו להקשות למה לא אמר שר"י ס"ל כרב
כדלעיל[.
רב אשי אמר כל אחת ואחת נעשית תקרובת לעצמה ותקרובת לחברתה,
הקשה הריטב"א 'כיון דנעשית תקרובת לעצמה בהכי סגי למיחשבה עבודה
ולחייב הזורק ,למה לי למימר תו שנעשית תקרובת לחברתה' ,ותי' שאל"כ
מרקוליס ראשון במה נאסר למאן דאמר שאין עבודה זרה אסורה עד שתעבד,
הא לא פלחוה ,אלא ודאי שאף הם תקרובת לחברתה והראשונות היו תקרובת
ועבודה לעיקר מרקוליס גם גדלו אותה'.
תנן מצא בראשו כסות ומעות או כלים הרי אלו מותרין ,פרכילי ענבים
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ועטרות של שבלים ,ויינות שמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי
מזבח אסור ,בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא כעין
זריקה משתברת ,משמעות הגמרא שאינם משום נוי אלא משום תקרובת ,ויש
להבין היכן היה בהם זריקה המשתברת ,והרי סתמא דמילתא כל אלו היו בתוך
כלים שאם שפכן ממש לפניה היאך יטלם משם.
ועי' בחדושי הריטב"א שכתב 'דאנן תלינן לחומרא שמא מי שהביא דברים אלו
למרקוליס ניסך מקצתם או הקטיר מקצתם ,ר"ל מקצת היין ומקצת הסולת,
ושייר השאר ,שאף בפנים היה כן לפעמים שמביא קרבן גדול' ,וכעי"ז כתב
הר"ן לקמן במשנה ,הביאו התוי"ט ,משמע שאם לא ניסך מהם ולא הקטיר
מהם אינן נאסרין מדין תקרובת.
אמנם הרא"ש כתב וככרות ששולחין דורון לישראל מותרין ,שאין מקריבין
לפני עבודת כוכבים אלא חוק לכומרים הן ,אבל אם היו מקריבים אותן לעבודת
כוכבים כעין פנים קרינא ביה דדמיא למנחת מאפה תנור ,ואף על גב דליכא
זריקה המשתברת וגם לא הקטירו ממנו כלום אלא נתנו לפני עבודת כוכבים
לתקרובת מקרי זבחי מתים ,אפי' לא שייך בה זריקה המשתברת ,כיון שכיוצא
בו מקריבים בפנים כגון יינות שמנים וסלתות ומנחה ומאפה תנור ומים ומלח
ונתנוה לפני עבודת כוכבים לתקרובת מיתסר' ]והיינו כרש"י שתלוי בדבר
הקרב בפנים אלא שגם דבר שנעשתה בו עבודת פנים נאסר[.
והטור בסי' קנ"א כתב 'כל דבר שכיוצא בו קרב לפנים אם מוצאין אותו בפני
אליל או שמוצא אותו לפנים מהמחיצה הפרוסה לפניה אסור שאנו תולין
שעשה ממנו תקרובת' ,וכתב ב"י 'ומ"ש רבינו שאנו תולין שעשה ממנו
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תקרובת נראה לי דהכי קאמר שאנו תולין שעשה אותו תקרובת ,כלומר
שהכניסו לשם תקרובת ,דהכנסתו לפנים מן הקלקלין זו היא תקרובת דעבודה
זרה ,אבל אין לפרש שאנו תולין שנסך קצת מן היין והקטיר קצת מן השמן
והסלת ואלו שנמצאו כאן הם שירים וכדכתב הר"ן ,דאם כן משמע דאם לא
שיש מקום לתלות כן היה מותר ,וליתא אלא אף על פי שברור לנו שלא נסכו
מהיין ולא הקטירו מהסלת והשמן אסור משום דאמרינן הכנסתו לפנים מן
הקלקלין זו היא הקרבתו ,וכל שמקרבו לפני עבודה זרה אף על פי שלא הקטיר
ולא ניסך ממנו כלל אסור וכמו שכתב בסמוך' ,ועי' חזו"א סי' נ"ו ס"ק י"א.
ויינות שמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח אסור ,יש
להבין לשיטת תוס' שהכל תלוי בעבודה הנעשית בפנים מה ענין מזבח לכאן,
ואולי כיון שאין דרכה בהם בעינן קרב בפנים ,ועי' חדושי הר"ן שכתב בתו"ד
'וכי תנן במתניתין וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח ה"ק שכיון שכיוצא בו
קרב לגבי מזבח אנו חוששין שמא הקריבו אותן לע"ז בזריקה משתברת .אבל
אילו לא היו קריבין לגבי מזבח אין חוששין להם שמא הקריבום לע"ז דאחזוקי
איסורא לא מחזקינן' ,אמנם כמדומה שלא ניח"ל בזה.
אלא פרכילי ענבים ועטרות של שבלים לא כעין פנים איכא ולא כעין
זריקה משתברת איכא ,המאירי ]לעיל דף מ"ט[ הקשה שהרי פרכילי ענבים
קריבין לבכורים ,ותי' שאינם ממש קרבן הואיל ונאכלים כולם לכהנים ]וכ"מ
בר"ח[ ,עוד תי' שביכורים צריכים להקצץ לשם כך ,וכתב שלפי"ז במסקנא
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שבצרן לכך שוב יש גם כעין פנים ]כלומר דבר הקרב בפנים[.
אלא פרכילי ענבים ועטרות של שבלים לא כעין פנים איכא ולא כעין
זריקה משתברת איכא ,אמר רבא אמר עולא כגון שבצרן מתחלה לכך,
ופרש"י 'ובבצירותן עבדה לעבודת כוכבים דהוי כשבר מקל לפניה דדמי
לזביחה' ,יש להבין כיון שלא ידע שכך עשה מה"ת שנחשוש שמא בצרן
לשמה ,והרי את כל אלו מצא בראשו של מרקוליס שכלל אינו נעבד בפרכילי
ענבים ,וגם סתמא דמילתא אין הכרם סמוך למרקוליס ,והרי לעיל אמר שבר
מקל בפניה וכאן משמע שלא בצר את הענבים בפניה.
אמנם בחדושי הרשב"א כתב 'כלומר שיש בחוקיהם לבצרן מתחלה לכך' ,ויש
להבין הרי במרקוליס איירי שסתמא דמילתא אינו נעבד אלא באבנים ומנין לו
חוק זה.
ועי' חדושי הרמב"ן שכתב שמ"ש ע"ז שעובדין אותה במקל 'רבותא קמ"ל
שאע"פ שעובדין אותה במקל זרק מקל בפניה פטור הואיל ושינה מדרך
עבודתה' ,והוכיח כן מהא דתנן מצא בראשו פרכילי ענבים אסורים ואוקימנא
לקמן במשתבר כעין פנים והא הכא דמרקוליס לאו דרכו כלל בענבים ולא
כיוצא בהן ואפ"ה כי משתבר הוי כעין זביחה וחייב'.
ועי' לח"מ שכתב בתו"ד 'ומ"ש במשנה מצא בראשו לא קאי אמתניתין דלעיל
כמו שפירש"י ז"ל דקאי אמרקוליס דלפי המסקנא לא קאי אלא אשאר ע"ז',
ועי' תו"ח שהאריך להוכיח דלא מיירי במרקוליס.
ובתוס' ר"י הזקן כתב 'כגון שבצרן מתחילה לכך ,וכגון שעבודתה בכך' ,משמע
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שמיירי לא במרקוליס אלא בע"ז שדרכה בהקרבת פרכילי ענבים ,וכיון שעשה
בהם מעשה בצירה שדמי לזביחה סגי בזה כדי לאסור כיון שדרכה בהקרבת
דברים אלו ,והרי לתוס' הכל תלוי במה שהעבודה כלפנים] ,ומ"מ לרש"י ל"ק
שיכול לפרש דבחדא מתרויהו סגי[.
ועי' מאירי ]לעיל מ"ט[ שכיון שנבצרו לשם כך הוו דומיא דבכורים דחשיבי
קריבים בפנים ,ולפי"ז ,ניחא דלעולם מיירי במרקוליס ומ"מ נאסרים כיון שע"י
קציצה זו נעשו כבכורים וחשיבי כדבר הקרב בפנים.
דף נ"א ע"ב
מצא בראשו מעות כסות או כלים הרי אלו מותרין פרכילי ענבים ועטרות
של שבלים ויינות ושמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב ע"ג המזבח
אסור ,מנהני מילי א"ר חייא בר יוסף א"ר אושעיא כתוב אחד אומר
ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם וכתוב
אחד אומר לא תחמוד כסף וזהב עליהם הא כיצד עמהם דומיא דעליהם
מה עליהם דבר של נוי אסור שאינו של נוי מותר אף עמהם דבר של נוי
אסור ושאינו של נוי מותר,
לרש"י שני ענינים יש ,נוי ותקרובת ,נוי הוא גם בדבר שאינו קרב בפנים ובלבד
שיהא של נוי ואפי' אינו על הע"ז ואפי' חוץ לקלקלין .ותקרובת הוא אפי' דבר
שאינו של נוי ובלבד שיהא כעין פנים כמים ומלח ויהא תוך הקלקלין ,חוץ
מפעור ומרקוליס שאפי' חוץ לקלקלין הוי תקרובת.
וביאור המשנה לפי"ז ,מצא בראשו מעות כסות או כלים הרי אלו מותרין ,כיון
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שדין תקרובת אין להם ונוי אינם כיון שאינם דרך נוי .פרכילי ענבים וכו' אע"פ משום תקרובת ,ואה"נ שצריך זריקה המשתברת ,והחילוק הוא מסברא וכמו
שאינם דרך נוי אסורים כיון שקרבים ע"ג מזבח או שהיה בהם עבודה שבפנים .שמשמע מלשון תוס' .ועי' תוס' ר"י מפאריש 'ונוי דהכא הוי לתקרובת ול"ד
ובס"ד שגבי פעור ומרקוליס אפי' פנים כחוץ דמי ושרי ,לכאורה הכונה שאין לנוי דע"ז לעיל' ]מ"ש לעיל הכוונה לתחילת הסוגיא דעליהם ועמהם[ ,ויל"ע
לו דין תקרובת ואפי' דבר הקרב בפנים ,וע"ז מקשה שלא יתכן שאין לו ברמב"ם פ"ז הט"ז ובחזו"א סי' נ"ו סק"ו ואילך.
תקרובת שהרי אפי' מתריזין בפניו והיינו תקרובתו.
ותוס' מפרשים שכל הנדון מצד תקרובת ובזה מחלק בין חוץ שרק תקרובת של איכא דמתני לה אסיפא היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בטובה ושלא
נוי אסורה לבין פנים שגם תקרובת שלא של נוי אסורה ,אבל נוי שאינו בטובה ,אמר אביי בטובה בטובת אחרים שלא בטובה שלא בטובת
תקרובת לכאורה הוא רק מה שעליו ממש ,ויש להבין שהרי גם נרות הוו נוי כומרין ,כ"ה הגירסא לפנינו וכ"ה ברא"ש ,ומשמע שהכל הוא פירוש המשנה,
לעיל בתוס' ,ואולי תוס' מסופקים בזה גופא ,ואולי כוונתם שכאן אין הנדון ומה שכתוב נהנין בטובה הכונה לטובת האחרים ,ושלא בטובה הכונה שאסור
ליהנות בטובת הכמרין ,ולצדדין קתני ,בטובה בטובת אחרים ושלא בטובת
משום נוי אלא מצד תקרובת.
והקשו תוס' לשיטת רש"י שחוץ לקלקלין איסורו מצד נוי ולא מצד תקרובת כומרים ,ולפי"ז א"א לגרוס במשנה בין בטובה ובין שלא בטובה שמשמע
שא"כ אמאי בפעור אסור ,ויש להבין שהרי רש"י כבר ישב את זה בדבריו ,שדינם שוה ,אלא נהנין בטובה ושלא בטובה ,וחדא קאמר בטובת אחרים ושלא
ועיין בתוס' ר"י מפאריש בשם גליון 'ולא ידעתי דרש"י סיים שהרי כל עבודתו בטובת כמרין.
דרך בזיון וקלקלין הוי צניעות ולכבוד הלכך לא שייכי ביה ולא מפסקי' ,ועי' אמנם בכת"י הגירסא איכא דמתני לה אסיפא היה שלה ושל אחרים נהנין
מהן בין בטובה בין שלא בטובה ,אמר אביי בטובת אחרים שלא בטובת
מהר"ם.
ולתוס' נוי דהכא אינו כסתם נוי שיש לו ביטול ,אלא דין תקרובת עליו ואין לו כומרין ,וכ"ה ברי"ף ,והפירוש לפי"ז שאביי בא לומר שמ"ש המשנה בין
ביטול ,ויש להבין לדעת תוס' שכל הנדון משום תקרובת אלא שיש תקרובת בטובה ובין שלא בטובה הכוונה בין בטובת האחרים בין שלא בטובת האחרים,
של נוי ושאינה של נוי ,ומשמע לפי"ז שגם בכסות וכלים הנידון מצד תקרובת ,ומ"ש שלא בטובת כומרין אינו פירוש המשנה אלא דברי אביי.
ומאי ס"ד לאוסרו הרי לא היתה בו זריקה המשתברת.
ואפשר שמה שלמדנו מעליהם ועמהם לדבר של נוי גם לתוס' איסורו משום ואין נהנין מהן בטובה ,פירש"י בשכר ,והקשו תוס' לעיל דף מ"ד שא"כ איך
נוי ,ורק מה שמחלק בין לפנים מהקלקלין לחוץ בזה ס"ל לתוס' שכל הנדון מותר כשהיה שלה ושל אחרים ,והרי מהנה את הע"ז.
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ותי' הרמב"ן שכיון שתמורת מעותיו מקבל פירות אי"ז נחשב מהנה ,והקשה
הר"ן דאי הוי זבינא דרמי על אפיה הרי אסור גבי מודר הנאה והיינו דחשיב
מהנה.
ותי' הר"ן עפ"י רש"י שנותן רק טוה"נ ואי"ז חשיב מהנה] ,ולכאורה רש"י
איירי כששייך לע"ז אלא שנותן לעובדיה שכר שמסתמא אי"ז שכר שלם
שהרי אינו שלהם ]שא"כ פשיטא[ ,אלא רק טוה"נ אבל כשנותן לע"ז מסתמא
הוי שכר שלם[.
אמנם גם הריטב"א כתב כן ובתוספת ביאור שמ"ש במשנה בטובה אע"פ
שהכונה לשכר כיון שאמר לשון טובה משמע אפי' שכר כל דהו שרק הוא
נהנה וכה"ג במודר הנאה שרי.
וכתב הריטב"א שבזה ניחא מ"ש כ"ש ארישא שאפי' שכר לכמרים אסור ולא
רק לצורכה ,אבל לר"ת שמיירי בהחזקת טובה ודאי שזה שייך רק לכומרים,
ומאי כ"ש הרי מפורש במשנה.
אם אינו ענין למקומות דלא מיתסרי דכתיב אלהיהם על ההרים ולא
ההרים אלהיהם ,בחדושי הרשב"א הקשה הרי מצינו מחובר שנאסר כגון
שחפר בהן בורות שיחין ומערות דמתסרי ותי' דה"ק אם אינו ענין למקומות
אלו דאיירי בהו האי קרא שלא השתנו ולא נאסרו.
דף נ"ב ע"א
תד"ה תנהו ענין לכלים ,ולא דמי לתקרובת הר שהתרנו לעיל בפ' כל
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הצלמים ,לכאורה כונתם לשיטת ריה"ג שהר אינו ע"ז כלל ותקרובתו מותרת
]לשיטת רש"י ור"י[ ,ולכן הוקשה להם איך כליו ומשמשיו אסורים ,אמנם
מהמשך דבריהם משמע שאמנם הוא ע"ז אלא שלא מצינו שנאסרה תקרובת
מחובר.
דשאני התם דכתיב ויאכלו זבחי מתים ומיניה נפקא לן תקרובת ע"ז,
וקרא כי כתיב בפעור כתיב שהוא תלוש ונאסר ולהכי תקרובתו אסורה,
אבל גבי ע"ז של מחובר לא מצינו איסור בתקרובתו ,אלא גבי כלים,
כדמסיק הכא ויש להבין סו"ס כיון שאין המחובר ע"ז איך יאסרו משמשיו,
והרי תוס' לעיל ]מ"ה .ד"ה תנא[ הקשו מ"ש ציפוי מתקרובת ולמה לא תי'
שרק גבי תקרובת בעינן דומיא דפעור ,ועי' מהר"ם לעיל דף מ"ה שהקשה למה
הוצרכו לאינו דומה לפעור ,תיפו"ל שאינו כלל ע"ז.
ובעיקר מה שנוקטים תוס' שמשמשי הר אסורים ,עי' תוס' בחולין דף מ' ד"ה
הא שכתבו בתו"ד 'ומה שתקרובת הר מותר היינו משום דגמרינן מכלים דכתיב
אבד תאבדון וגו' ואמרינן בפ' רבי ישמעאל בכלים שנשתמשו בהן לע"ז הכתוב
מדבר ואמר רחמנא דדוקא אלהיהם על ההרים ולא ההרים עצמן אלהיהם',
]הו"ד בביאור הגר"א בסי' קמ"ה סק"ה[ ולכאורה אינו מובן הרי אמר כאן
שכלים אסורים ,אמנם עי' תוס' הרא"ש לעיל דף מ"ה שכתב בשם הר"ש 'דהר
מיקרי ע"ז וכו' ,ומ"מ תקרובתן מותר דגמרינן מכלים שנשתמשו בהם להרים,
דאמרינן לקמן אם אינו ענין למקומות תנהו ענין לכלים ,ודוקא כלים שעבדו
בהם אלהיהם על ההרים ולא שעבדו בהן להרים שהם אלהיהם ,וכי היכי דשרו
כלים שנשתמשו בהם להרים הכי נמי שרי תקרובתן'.
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כנכרי ,היינו אע"פ שהפסוק בנכרי מיירי עדיין נלמד ישראל ממנו אע"פ
שחמור ממנו לענין גניזה ,והיינו שאין ראיה ממה שהתורה אסרה נכרי
שישראל שונה ממנו כמו שסבר בתחילה ,כי כיון שאמרנו שישראל חמור
מנכרי בזה שצריך גניזה שוב אין ראיה מזה שהתורה דברה בנכרי שישראל
שונה ממנו ,כי אפשר שהתורה באה לומר שאפי' נכרי שאינו טעון גניזה בכ"ז
נאסר מיד ,ולעולם גם ישראל כך דינו מכ"ש ]אבל לא יותר מגוי[.

תד"ה מה מה מזבח טעון גניזה ,כמו כלי שרת דאמרינן שגונזה אף אשרה
טעונה גניזה ,פירוש ביעור בלא הנאה כמו עגל ששחקוהו וזרוהו ,היינו
דקשיא להו הרי שם גונזה וכאן שורף ,אלא הילפותא שגם אחר השריפה עדיין
באיסורו ולא יהנה מאפרו כדין נעשית מצותו כי אי"ז מצות שריפה אלא איסור
הנאה ככלי שרת.
ולכאורה ע"ז של גוי אפי' לא בטלה כיון ששרפה בטלה מאליה ,ומה שכאן
אף אשרה טעונה גניזה ,ולקמן אמרינן שטעונה שריפה ,וכמדומה מתוס' ד"ה
אינו יכול להשתמש באפרה הוא משום שאין ביטול לע"ז של ישראל.
מה שהכונה שגם אחרי השריפה היא עדיין באיסורה ,ועי' אבהא"ז פ"ח מלולב
ורבי ישמעאל אשכחן ע"ז של גוי דאין אסורה עד שתעבד ,דישראל ועי' תו"ח כאן .ועי' כס"מ פ"ח ה"ט 'ומ"מ איני יודע גניזה זו למה ,הו"ל
דאסורה מיד מנא ליה ,סברא הוא מדגוי עד שתעבד דישראל אסורה מיד ,לשרפה או לאבדה'.
אימא דישראל כלל וכלל לא ,השתא גניזה בעיא איתסורי לא מיתסרא] ,ולכאורה קמ"ל שאע"פ ששרפה עדיין באיסורה משא"כ של גוי כיון ששרפה
ואימא כדגוי ,אמר קרא ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל משעת אין לך ביטול גדול מזה ואפי' רי"ו יודה בזה ומותרת ,אמנם לעיל משמע שגם
עשייה קם ליה בחטא ,יש להבין אם יש סברא שע"ז של ישראל תאסר מיד אחרי ששחקה פליג רי"ו[.
איך שואל ואימא כלל לא ,ואם מדיוקא דקרא נפקא שכיון שאמרה תורה
'הגוים' מכלל דישראל שאני ,א"כ אי"ז סברא ,ועוד מה מקשה ואימא כדגוי ,ואלא אליבא דרבי ישמעאל דאמר אסורה מיד מאי משמשין ממשמשין
גמרינן מה התם עד שיעבדו אף הכא עד שיעבדו או דלמא מינה גמר מה
ועי' לח"ס שעמד בזה.
ועי' ר"ן שבתחילה אמר שמזה שהוצרכנו להיקש ש"מ דבלא"ה מיתסר מיד ,היא אסורה מיד אף משמשיה אסורין מיד ,כתב הרמב"ן שכעי"ז יש
ולכן בישראל שאין היקש נאסר מיד .ומקשה ודילמא כלל לא] ,ופי' ריטב"א להסתפק אם יש ביטול למשמשי ע"ז של ישראל ,האם מע"ז של ישראל ילפינן
שישראל אינו בוטח בה לעולם ולכן אע"פ שגוי לולי הפסוק נאסר מיד ,ואין להם ביטול ,או ממשמשי גוי ילפינן ויש להם ביטול ,ובשם הראב"ד כתב
בישראל לא נאסר כלל[ ,ודחי דמדבעי גניזה ע"כ שנאסר ,ומקשי דילמא שאין להם ביטול וכן נוטה דעת הרמב"ן ,והרשב"א כתב שמדברי ר"ח לקמן
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משמע שיש להם ביטול.
וכתב הרשב"א שיש להביא ראיה לר"ח 'מדאמרינן הכא ורב המנונא משום
טומאה ישנה קא מיבעיא ליה ,דתנן כלי מתכות וכו' נשברו טהרו חזר ועשאן
כלים חזרו לטומאתן ישנה וכו' ,ובעיין הא אוקימנא לה במשמשין דישראל
ואליבא דר' ישמעאל ,אלמא אפי' במשמשין דישראל אמרינן שאם נשברו
טהרו דיש להן בטלה ,אלא דאיכא למימר שאין זו ראיה כל כך דאיכא למימר
דה"ק רב המנונא משום טומאה ישנה קא מיבעיא ליה ובע"ז דגוי דיש לה
בטול ,דעד השתא משום דלא הוה סלקא דעתין דמצינן לאוקומי לבעיא דרב
המנונא בע"ז דגוי דחקינן ואוקמינן לה בע"ז דישראל אבל השתא דאשכחן לה
לבעיא דרב המנונא צריכותא בע"ז דגוי הדרינן ואוקמינן לה בע"ז דגוי'.
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ע"ז דנכרי אליבא דר"ע דאסורה מיד ומשמשי' עד שיעבדו' ,ומה שפשוט
לרי"ד שודאי אינה אסורה עד שיעבוד ,יתכן עפ"י מ"ש רש"י שמיירי שריתך
את הכלי לע"ז ואעפ"כ אין הנידון של רב המנונא אלא אם חזרה עליו טומאה
ישנה ,אבל טומאה חדשה אין עליו עד שיעבד.
והנה בכת"י הלשון 'מאי איריא דקא מיבעיא ליה ריתך כלי תיבעי ליה עשה,
אה"נ ורב המנונא משום טומאה ישנה קמיבעיא ליה ,משמע שמיבע"ל גם עשה
וגם ריתך ,ולכאורה אין שייכות בין שני השאלות ומנ"ל דמבע"ל גם בעשה,
ואם מבע"ל למה לא פשטינן לה.
וכן היא גירסת ר"ח וכתב 'ופרקינן אין הכי נמי כלומר עשה הוה ליה למיבעא,
מיהו רב המנונא לא בעא ריתך אלא משום טומאה ישנה' ,כלומר שאה"נ דאי
מבע"ל מאימתי מיתסר הול"ל 'עשה' ,אבל לא מיבעיא ליה כלל לענין זה אלא
לענין טומאה ישנה] ,ומ"מ ע"כ צ"ל שמבע"ל באופן שאינו נאסר מיד ,שא"כ
מאי מבע"ל בטומאה ישנה תיפו"ל שכיון שריתכו לע"ז חלה עליו טומאה
חדשה ,אלא או דפשיטא ליה שאינו נאסר מיד או שלא ריתכו לע"ז[.
ועי' תורי"ד מהדות"ל שכתב 'אלא רב המנונא משום טומאה ישנה קמבעיא לי',
כך כתוב במקצת ספרים ,וברוב ספרים מצאתי כתוב אה"נ ורב המנונא טומאה
ישנה קמבעיא ליה ,ול"ג ליה כלל וטעות הוא האי אין ה"נ'] ,אלא כמ"ש
במהדו"ת דפשיטא ליה שאינו נאסר עד שייעבד ומיבע"ל לענין טומאה ישנה[.

ואלא אליבא דרבי ישמעאל דאמר אסורה מיד מאי ,משמשין ממשמשין
גמרינן מה התם עד שיעבדו אף הכא עד שיעבדו ,או דלמא מינה גמר מה
היא אסורה מיד אף משמשיה אסורין מיד ,מאי איריא דקא מיבעיא ליה
ריתך כלי תיבעי ליה עשה ,רב המנונא משום טומאה ישנה קמיבעיא ליה,
לכאורה חוזר בו ממה שר"ל דמיבע"ל ממתי נאסרה ,ולעולם לא מיבע"ל ממתי
נאסרה אלא אם חזרה טומאה דרבנן אחר שחזר וריתך את הכלי ,וא"כ הול"ל
'אלא רב המנונא' ,ועי' תורי"ד מהדות"ל שיש גורסים כך.
ולפי"ז לכאורה השאלה הראשונה לא נפשטה כלל ,אמנם עי' תורי"ד מהדו"ת
שכתב 'פי' אבל עשה כלי לע"ז לא איצטריך למבעי ,דודאי אינה אסורה עד רש"י ד"ה חזרו וקא מיבעיא כלי שנשתמשו בו לע"ז ,ואמרי' במסכת
שיעבד ,דע"ז דישראל דוקא אשכחן מקרא דאסורה מיד ולא משמשיה ,ותו הא שבת משמשיה טמאין ,ושברו כדי לטהרו וחזר וריתכו לע"ז ועדיין לא
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נשתמש בו ,מי הדר לטומאה קמייתא או לאו ,מ"ש ועדיין לא נשתמש בו
כונתו שלכן לא נטמא מחדש מדין משמשין וכל הנידון מצד הטומאה הישנה,
משמע שנוקט דפשיט"ל לרב המנונא שאינו נאסר עד שישתמש בו וכמ"ש
תורי"ד ,שאל"כ מה לי בטומאה הישנה תיפו"ל שכיון שריתכו לע"ז נאסר מיד,
וא"כ נפשטה הבעיא שמשמשי ע"ז של ישראל אליבא דר"ע אינם נאסרים עד
שיעבדו ,אמנם אינו מוכרח ויתכן שלמסקנא דמבע"ל בטומאה ישנה ,שוב איכא
למימר דמבע"ל במשמשין של נכרי שלכ"ע אינם נאסרין עד שיעבדו ,וכמ"ש
הרשב"א.
ובעיקר מ"ש רש"י דגם למאי דמסיק דמבע"ל לענין טומאה ישנה מיירי
בריתכו לע"ז ועדיין לא השתמש בו ,כתב תורי"ד 'ואינו נראה לי דמה צורך
לומר וריתכו לע"ז ,אפילו ריתכו נמי לצורכו חוזר לטומאה ישנה' ,ומ"ש ריתך
כלי לע"ז ביאר הרי"ד דהיינו ריתך כלי של ע"ז ,ועי' מהר"ם.
והנה בהגה' הב"ח אות א' בבעיא דרב המנונא אי הדרא ליה טומאה קמייתא
אחר שריתכו ,כתב דליכא למימר דכיון דאית טהרה במקוה טומאה נמי בטלה,
כדאמרינן גבי בעיא דרי"ו דלהכי מבע"ל באוכלין ולא בכלים ,כיון דרב המנונא
מיירי בכלים של ישראל דל"מ ליה ביטול.
ויש להבין הרי ע"כ בטלה הטומאה מכלי זה ,שאל"כ מאי מבע"ל אי חזרה
הטומאה לכלי אחר שריתכו ,הרי מעולם לא פרחה ממנו ,ובין אם מיירי בכלי
של גוי ,ובין אם מיירי בכלי של ישראל ונאמר שמועיל לו ביטול ,ובין אם
נאמר שאע"פ שאיסורו לא בטל אבל טומאתו בטלה ,ע"כ מיירי שפרחה ממנו
טומאתו.
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ועי' רש"ש שגם אם מיירי במשמשין של ישראל וגם אי נימא דל"מ להו ביטול
מ"מ שבירה מהניא להו להפקיעם מידי טומאה ולכן לא מבע"ל אלא אי הדרא
להו טומאה קמייתא ,עי"ש שתמה על דברי הב"ח ]שהרי ע"כ מיירי שבטלה
מהם טומאתם[.
ובדעת הב"ח יש לבאר שאמנם בטלה טומאתם מצד השבירה ומבע"ל כשחזר
וריתכן אם חזרה עליהם הטומאה ,אבל ע"כ ס"ל דל"מ להו ביטול כדי לבטל
את איסורם ,כיון שאז ודאי שלא תחזור להם טומאתם כשחזר וריתכן כי דוקא
כשטהרו כיון שבטלו מתורת כלי שייך שתחזור טומאתם כשיחזרו להיות כלי
אבל כשטהרו כיון שבטלו מלהיות משמשים לא תחזור טו מאתם במה שיחזרו
להיות כלי עד שייעשו שוב משמשים בפועל.
כלים לא מיבע"ל כיון דאית להו טהרה במקוה טומאה נמי בטלה ,כתב
הרמב"ן דהומ"ל דכיון דאיסורא בטיל טומאה נמי בטלה כדאמר גבי ע"ז גופה,
אלא אורחא דתלמודא הוא מפרש דבריו קימעא קימעא להגדיל תורה ]לאפוקי
מהראב"ד שפירש כתוס' דמיירי בכלים שעשאן תקרובת ,שלעולם אין ביטול
לאיסורם[.
אמנם הר"ן כתב שמכאן יש להוכיח דמשמשי ע"ז של ישראל אין להם ביטול
ולכן לא אמר את הטעם הזה ,שא"כ היה משמע שבמשמשי ע"ז של ישראל
פשיט"ל שלא בטלה טומאתם 'ואינו כן דכיון דאית להו טהרה במקוה טומאה
נמי בטלה אף על גב דאיסורא דידהו לא בטיל'.
מבואר שאינו מפרש את מ"ש שכיון שיש להם טהרה במקוה בטלה טומאתם
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כרש"י ,שכתב 'דמקוה דידהו היינו ביטול כיון דאיסורא בטיל מינייהו טומאה
ודאי נמי סלקא' ,אלא סובר הר"ן שמועיל ביטול לטומאה אע"פ שלא בטל
האיסור כיון שיש להם טהרה במקוה.
רש"י ד"ה כיון כיון דאית להו טהרה בשאר טומאות במקוה הכא דמקוה
דידהו היינו ביטול כיון דאיסורא בטיל מינייהו טומאה ודאי נמי סלקא ,יש
להבין אם הטעם שכיון שבטל האיסור בטלה הטומאה ,הרי יכל מיד לחלק
שבתקרובת לא בטיל האיסור ובכלים בטיל ,ולמה הוצרכנו למה שיש להם
טהרה במקוה.
וא"ל שכעת בא לומר שאפי' אם נאמר שגם לתקרובת מועיל ביטול מהאיסור
ודלא כרב גידל ,עדיין יש מקום להסתפק לענין הטומאה שכיון שאינה בטלה
ע"י מקוה גם ע"י ביטול לא תפקע ,משא"כ כלים שיש להם טהרה במקוה
תפקע טומאתן גם ע"י ביטול.
ושוב מקשה ותבע"ל ע"ז גופה של אוכלים שאין לה טהרה במקוה אם נטהרת
ע"י ביטול ,ומשני דהאי לא מיבע"ל דכיון שאיסור בטיל פשיטא ליה דטומאה
נמי בטלה ,ומיבע"ל בתקרובת שאיסורה לא בטיל כלל כרב גידל אי טומאתה
בטלה ,ולפי"ז שוב ל"צ למ"ש קודם דטעמא דכלים משום שיש להם טהרה
במקוה ,אלא כיון שבטל איסורם בטלה טומאתם.
כך משמע שיטת רש"י ,אמנם תוס' הקשו אמאי הוצרך בכלים לטעמא דמקוה
ולא אמר משום שאיסורם בטיל וכמסקנא ,ולכן פירשו דמיירי בכלים שעשאן
תקרובת ]ועי' תוס' ר"י מפאריש וכגון שעשה בהם עבודת פנים כמו שבירה[,
שבאמת איסורם לא בטיל ואעפ"כ טומאתם בטילה כיון שיש להם טהרה
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במקוה.
ויש להבין מה מועיל מה שיש להם טהרה במקוה ,סו"ס לא הטבילם ,ואפי' אם
יטבילם לא יטהרו מטומאתם דהו"ל כטובל ושרץ בידו שהרי איסורם לא בטיל,
והרי עדיין לא נחית לחלק בין איסור לטומאה.
והנה במה דל"מ ביטול לתקרובת ע"ז כדילפינן מהא דהוקש למת ,יש להסתפק
האם נאמר כאן שא"א לבטל ממנה שם תקרובת ,או שלעולם אפשר לבטל
ממנה שם תקרובת אבל האיסור שיש עליה אינו בגלל שהיא כעת תקרובת אלא
בגלל שהיתה תקרובת ,ולכן לא מועיל מה שמבטלה כעת מלהיות תקרובת
שהרי עדיין אסורה כי היתה תקרובת.
ובזה א"ל שאמנם האיסור הוא מצד שהיתה תקרובת ולזה לא מועיל ביטול,
אבל הטומאה היא מצד שיש עליה גם עכשיו שם תקרובת ובזה שייך שיועיל
ביטול ,אלא שיש מקום לומר שאינו מועיל אלא בכלים ששייך בהם טהרה
במקוה ולא באוכלין שכיון שנטמאו שוב אין להם תקנה במקוה וה"ה שלא
יועיל להם גם מה שבטל מהם שם תקרובת.
ובמ"ש גבי עבודה זרה ]של אוכלין[ גופה דלא מבע"ל ,דכיון דאיסורה בטיל
טומאה נמי בטלה ,יש להבין כיון שאמרנו שאין האיסור והטומאה קשורים
זב"ז ,ויתכן שפרחה טומאה מכלי שעשאו תקרובת אע"פ שהאיסור נשאר,
למה לא יתכן שנאמר בע"ז של אוכלין איפכא שאע"פ שפרח האיסור נשארה
הטומאה ,ואע"פ שהאיסור הוא סיבת הטומאה מ"מ כיון שכבר נטמא דילמא
לא יטהר ממילא כיון שאין לו טהרה במקוה.
ומסתבר שכיון שהטומאה היא תוצאה מהאיסור שייך לומר שתפקע הטומאה
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אע"פ שנשאר באיסורו אבל לא שיפקע האיסור ותשאר הטומאה.
בסוגיא דריתך כלי לע"ז
בעי רב המנונא ריתך כלי לע"ז וכו' משום טומאה ישנה מיבע"ל,
ופירש"י שהבעיא באופן ששברו כדי לטהרו וחזר וריתכו לע"ז ועדיין לא
נשתמש בו ,מי הדר לטומאה קמייתא או לא.
ותוס' רי"ד הקשה למה הוצרך לומר דוקא כגון שריתכו לע"ז ,הרי אפי' אם
ריתכו לצורכו יש את אותה השאלה ,ולכן מפרש ששאלת הגמ' היא גם בריתך
כלי של ע"ז לצורכו ,האם חוזרת טומאתו עליו אע"פ שאיסורו לא חוזר או לא,
ומ"ש ריתך כלי לע"ז הכוונה ריתך כלי של ע"ז ,ולעולם ריתכו לצורכו.
ועי' מהר"ם שלשון הגמ' ריתך כלי לע"ז משמע כרש"י אלא שזה גופא קשיא
למה הוצרכה הגמרא לומר כן עי"ש מ"ש ,ועי' גם בסדרי טהרות כלים פי"א.
ובחדושי הריטב"א כתב 'שהיה קודם לכן משמש לע"ז ונשבר ונתבטל ,וכשם
שנסתלק איסורו בטלה טומאתו ,ועכשיו חזר וריתכו לע"ז ,מי הדרא ליה
טומאתו ישנה או לא' ,משמע כרש"י שריתכו לע"ז דוקא ולא לצורכו כתורי"ד.
אמנם הרמב"ם פי"ב מכלים ה"ט כתב' ,כלי שנטמא בטומאה שהיא מד"ס כגון
שנטמא בע"ז וכיוצ"ב ונשבר והתיכו וחזר ועשה ממנו כלי אחר הר"ז ספק',
משמע שלאו דוקא חזר וריתכו לע"ז ולכאורה סובר כרי"ד.
ובדעת רש"י יש להבין למה הצריך שירתכנו לע"ז ולא סגי במה שירתכנו
סתם ,והרי כלי טמא שנשבר וחזר ועשה ממנו כלי חוזר לטומאתו בכל ענין.
והנה משמשי ע"ז שני דרכים יש להם ליטהר מטומאתם ,האחד כשבטל
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מלהיות משמש והשני כשבטל מלהיות כלי ,ובמקום ששברו כדי לבטלו מתורת
משמש וטהרו בזה ,לכאורה לא יועיל מה שיחזור ויתקנו לצורכו לומר שתחזור
עליו טומאתו ,שהרי לא בטלה טומאתו מחמת שבטל מלהיות כלי שנאמר
שתחזור עליו כשחזר להיות כלי ,אלא בטלה טומאתו כי בטל מלהיות משמש,
וכל זמן שלא יחזור להיות משמש איך תחזור טומאתו ,ואפי' יחזור וייחדנו
לתשמיש כיון שביחוד לבד לא נאסר הר"ז כמו שלא יחדו ולא תחזור עליו
טומאה.
והנה רש"י כתב בתחילת דבריו 'ושברו כדי לטהרו' ,ונראה שבא לומר בזה
שלא שברו כדי לבטלו מתורת משמשין שאז לא היתה חוזרת עליו טומאת ע"ז
עד שיחזור וישתמש בו ,אלא שברו כדי לטהרו ע"י שיבטל ממנו תורת כלי,
אבל עדיין רוצה שישאר משמשי ע"ז ,ומ"מ פרחה טומאה ממנו כיון שאינו
כלי] ,אבל איסור משמשין נשאר עליו שזה לא תלוי בדין כלי[ ,ובזה יש מקום
לומר שלא שייך לומר שחזרה עליו טומאתו אלא אם חזר וריתכו לע"ז ,לאפוקי
אם ריתכו לצורכו שזה גופא ביטול ,אבל כשמרתכו לע"ז הרי נשאר משמשי
ע"ז שהרי לא היה כאן מעשה ביטול מאיסורו ,ואז יש לדון אם תחזור עליו
הטומאה הישנה שבאה לו כשהשתמשו בו לע"ז או לא ,אבל אם פרחה ממנו
טומאתו בגלל שהתבטל מלהיות משמש לע"ז ודאי שלא תשוב עליו הטומאה
כ"ז שלא ישתמש בו לע"ז ]שאז תחול עליו טומאה חדשה[ וכמש"נ.
ולפי"ז אין הרמב"ם חולק עם רש"י ביסוד הדבר שהרי הרמב"ם לא מיירי
בכלי שהוא משמשי ע"ז אלא בכלי שנטמא בע"ז ]שהרי ע"ז ומשמשיה
מטמאין כלי במגען[ ,וכלי זה לא שייך לטהרו ע"י ביטול אלא רק ע"י שבירה,
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וכשחוזר ומרתכו אפי' לצורכו אין מניעה שתחזור עליו הטומאה] ,ואע"פ
שבפירוש הגמ' מסתבר שחולק עם רש"י או שהיה לו גירסא אחרת אבל ביסוד
הדין אם הוא כמש"נ בדעת רש"י אין סתירה מדברי הרמב"ם[.
ואדרבא בדברי הריטב"א אע"פ שפירש כרש"י שריתכו לע"ז ,מ"מ לכאורה
מצאנו בזה שחולק על רש"י שהרי כתב הריטב"א שמיירי כגון שבשבירה
הזאת נתבטל איסורו ,וא"כ שני סיבות יש לביטול טומאתו ,ביטולו מתורת
משמשי ע"ז וביטולו מתורת כלי ע"י שבירתו ,וא"כ פשוט שהוצרך הריטב"א
לומר שריתכו לע"ז שאל"כ פשיטא שלא תחזור עליו טומאתו שהרי עדיין
טהור מדין ביטול.
אלא שזה גופא קשיא ,כיון שבטל איסורו וממילא בטלה טומאתו מה יועיל
שיחזור וירתכנו לע"ז והרי לא היחוד לע"ז אוסר אלא ההשתמשות בו לע"ז
והוא עדיין לא השתמש בו.
והנה בהא דלא נאסרים משמשים עד שישתמש בהם לע"ז יש להסתפק אם
השימוש הוא האוסר או לעולם היחוד הוא האוסר אלא שלא נגמר היחוד עד
שישתמש בו.
ועי' בכתבי הגר"ח סי' שכ"א שכתב 'ונראה דחלוק משמשים מתקרובת,
דבתקרובת מעשה ההקרבה היא האוסרת ,משא"כ במשמשים אף דמבואר שם
עד שיעבדו ,מ"מ אין המעשה אוסרת רק דזהו כי היכי דליחול עליהו שם
משמשין ,ומה שיש עליהם שם משמשין זהו האוסרם' ]עי"ש שכתב כך בדעת
הרמב"ם ,וכמדומה שתוס' לא הבינו כן[.
וא"כ א"ל שבזה נחלקו רש"י והריטב"א ,רש"י ס"ל שמעשה ההשתמשות הוא
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האוסר ,ולכן אם ביטל את הכלי מתורת משמשין שוב לא יחזור עליו שם
משמשין עד שישתמש בו בפועל ,ול"ש לומר שתחזור עליו טומאת משמשין
שפרחה ע"י שביטלו כ"ז שלא יחזור להיות משמש ,וזה לא יהיה עד
שישתמשו בו ,ולכן הוצרך לומר ששברו כדי לטהרו ,אבל שם משמשין ואולי
גם איסור משמשין נשאר עליו ,ולכן כיון שטהר בגלל שהפסיק להיות כלי
שייך לומר שכשיחזור להיות כלי תחזור עליו טומאתו הראשונה.
אבל הריטב"א א"ל שיסבור שלא ההשתמשות היא האוסרת אלא השם
משמשין שיש עליו וכמ"ש הגר"ח ,ובזה אע"פ שביטלו מלהיות משמש
וממילא נטהר ,מ"מ כשהחזירו להיות משמש שייך לומר שתחזור עליו
הטומאה שהיתה עליו ,שהרי חזר עליו השם משמש ,ואע"פ שעדיין לא
השתמש בו ,אבל הרי לא ההשתמשות אוסרת אלא השם משמש ,וזה שייך
לומר שיחזור עליו במה שחזר ויחדו לזה.
והנה בהגה' הב"ח אות א' כתב גבי בעיא דרב המנונא דא"א לומר דמיירי
במשמשין שיש להם ביטול ,שא"כ כיון שיש לו טהרה במקוה גם טומאתו
תיבטל ,ולכאורה הבין כמ"ש בדעת רש"י שאם ירדה הטומאה ממנו בגלל
שביטלו שוב לא תחזור ע"י שריתכו ,ולכן פי' דמיירי באופן דל"מ ביטול
מתורת משמשין כגון בכלי של ישראל שביטולו מתורת כלי ע"י השבירה הוא
שטיהרו ,ומבע"ל אי חזרה טומאתו כשחזר להיות כלי .ולכאורה לפי מ"ש
ברש"י ומדויק מלשונו מיירי באופן שכלל לא התכוון לבטלו ע"י שבירה זו
אלא רק לטהרו ,ולכן גם בכלי דמהני לו ביטול איכא למיבעי.
ועי' רש"ש שהבין דעת הב"ח שבכלים דל"מ להו ביטול גם שבירה לא תועיל,
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ותמה עליו ,ולמבואר גם לב"ח נטהר ע"י שבירה ,ובא רק לומר שלא נטהר
ע"י ביטול שאז לא היתה חוזרת טומאתו בריתוך וכמש"נ.
***
דף נ"ב ע"ב
תד"ה כיון כיון דאיסורה בטיל ,וגבי כלים לעיל דלא קאמר הכי דמיירי
בכלים של תקרובת ע"ז שאין להם בטול ודלא כפ"ה שנשתמשו בהן
לע"ז .יל"ע לשיטת תוס' דבעי זריקה המשתברת ]וכאן לכ"ע בעינן שהרי אינו
קרב בפנים[ ,ועי' תוס' ר"י מפאריש 'ורבי מפרש דבכלים של תקרובת
ובשבירה דכעין פנים איירי דלא בטלי ,ולהכי נקט טעמא דטהרה במקוה ,ועי'
רשב"א ועי' חזו"א ס'.
הכנו שגנזנום והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם ,ומייתי ראיה מכלים
דאחז לכלים דחוניו ,ואע"פ שאחז השתמש בהם לע"ז ,פירש"י שמ"מ לא
נאסרו כיון דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,וכמו ששם גזרו עליהם כך יליף
לבית חוניו שגזרו עליהם.
ואע"פ שאינו דומה לגמרי ,מ"מ עיקר השאלה היתה אם אפשר לדמות כלים
שאינם בני דעה לכהנים שהם בני דעה ,ולזה מייתי שפיר ראיה.
ותוס' הקשו דלקמן מוכיח מזה שאדם אוסר דבר שאינו שלו ע"י מעשה וא"כ
נאסר מעיקר הדין ,ותירצו שדוקא ע"י מעשה גדול נאסר להדיוט מדאו' ,ומייתי
דמדאסר לגבוה במעשה זוטא ]של השתמשות[ א"כ במעשה רבה יש לאסור
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אף להדיוט.
ולכאורה כונתם שכך הוא מדאו' ,ויש להבין כיון שאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו ,מה"ת שע"י מעשה יאסר ,ואם משום שבמעשה קטן נאסר לגבוה ,שם זה
מדרבנן.
]והנה יש להסתפק אם אין אדם אוסר דבר של חבירו היינו שא"י לאוסרו או
כלל לא נחשב כמו שעבדוהו ,ומזה שאסור לגבוה משמע ששם נעבד יש עליו
אלא שא"י לאוסרו[.
רש"י לקמן פי' שהגמ' ס"ל שכלי אחז נאסרו אף להדיוט מדלא פרקינהו,
ומשמע מרש"י שאיסורם מדרבנן .ומשמע שס"ל שהשתמשות חשיבא מעשה
וכמו ניסך לה יין בין קרניה.
ולכאורה לפי"ז פליגי הגמ' לקמן על רבי שאסרם רק לגבוה ,ויל"ע בר"ן
ובבעה"מ ]כמדומה שנשמטה בו שורה[ ובמלחמות ובמחצית השקל.
תד"ה ברוך והא דמייתי מההיא קרא לקמן למלתיה דעולא דכיון ששחט
בה סימן אחד אסרה דמיירי אף להדיוט כדמוכח בחולין פ"ב ,הכי מייתי
מדאסר לגבוה במעשה זוטא שלא נשתנה הכלי א"כ במעשה רבה יש
לאסור אף להדיוט ,ועי' כתבי הגר"ח סי' ש"כ שראיית הגמ' היא כך ,מה
שמועיל לאסור ע"י מעשה הוא כשהמעשה אוסר ,כגון תקרובת ,אבל משמשין
הקצאה אוסרת ,ומה שצריך מעשה הוא רק כדי שיהיה עליו שם משמשין,
ובזה ל"ש לומר שע"י מעשה יאסור דבר של חבירו ,ומה שבכ"ז אסרו משום
שקנסו להחשיבו כתקרובת ,אבל מ"מ מוכח מכאן שבתקרובת גופא נאסר ע"י
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מעשה ,שאל"כ גם ע"י קנס לא היו אוסרים.
בסוגיא דע"ז של ישראל וגוי
בילדותו סבר ישראל אדעתא דגוי פלח ,כיון דגוי מבטל דנפשיה דישראל
נמי בטלה ,יש להבין מאי נפ"מ אדעתא דמאן פלח ,סו"ס עבד את הע"ז והדין
נותן שתיאסר כמו שמסתבר שיהא חייב מיתה כדין עובד ע"ז.
ועיין אחיעזר ח"ב סי' ט"ז שנחשב כמו שעובדה על תנאי כ"ז שהגוי יעבדנה
וכשהגוי יבטל חלקו יחשב כמו שלא עבדה כלל.
ובחדושי הגרש"ש ]ליקוטים סי' א' סק"ב[ כתב שאין הע"ז נאסרת בעבודה
בלבד בלא שייחדנה לע"ז ,וכשעובד על דעת הגוי הרי היחוד אינו לעולם
ובכה"ג לא נאסר אלא עד אותו זמן ,וע"ז של ישראל שאין לה ביטול הוא
דוקא כאשר יחדה לעולם.
והנה בע"ז ששייכת לגוי וישראל ועבדוה שניהם יש מקום לאסור חלקו של
הגוי מחמת עבודתו וגם מחמת עבודת הישראל ,שהרי מבואר לקמן דף נ"ד גבי
בימוסאות שע"ז של נכרי שעבדה ישראל אין לה ביטול ,וכן בחלקו של
הישראל יש מקום לאוסרו מצד עבודת הישראל אבל גם מצד עבודת הגוי.
וא"כ יש להבין לפי האמת שישראל אדעתא דנפשיה עבד ,איך בטיל חלקו של
הגוי והרי הישראל עבד גם אותו] ,כמדומה מתוס' לעיל מ"ג ד"ה ש"מ שלא
בטל אלא בגלל שאדעתא דעו"כ פלח ,ואולי גם הרמב"ם סובר כך שכתב
בשותפין של"מ ביטול כלל ,אבל כל הראשונים ס"ל דמהני ביטול[.
עוד יש להבין איך ס"ד שחלקו של הישראל בטל כיון שעובד אדעתא דנכרי,
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אבל הרי הנכרי ג"כ עובד את חלקו של הישראל והרי ע"ז ששייכת לישראל
ועבדה גוי אין לה ביטול ]לכה"פ מדרבנן[ ,ועי' חזו"א ]סי' ס' סק"ו[ שכיון
שרק מדרבנן אינה בטילה ,כה"ג שע"י ביטול חלקו של הגוי בטלה לא גזרו,
ועדיין יש להבין מה נאמר לשיטות הראשונים שמדאו' ל"מ ביטול.
והנה כאשר שנים שותפים בחפץ ואחד עושהו לע"ז ומשתחוה לו ,יש לדון
האם עובד רק חצי ממנו או יתכן לומר שכיון שלכל אחד יש זכות להשתמש
בכולו בחלק מהזמן נחשב שעובד את כולו ,ואמנם אע"פ שעובד את כולו מ"מ
חלקו של הישראל לא נאסר שהרי גם לישראל יש זכות בכל החפץ.
וא"כ כשרק הגוי עבד את הע"ז הרי למרות שעבד את כולה מ"מ רק חלקו
נאסר וחלק היהודי לא נאסר ,ואם יבא אדם מהשוק וישתחוה לפסל זה ייחשב
שהשתחוה לחלקו של הגוי ,שהרי הישראל לא עשה את זה כלל לע"ז.
וא"כ א"ל שהנדון בגמ' אם אדעתא דגוי פלח או אדעתא דנפשיה אינו אם
מתכוין לעשות את חלקו לע"ז לעולם או ע"ד הגוי ,אלא אם מתכוין לעשות את
חלקו לע"ז או שכלל אינו מתכוון לעשות את חלקו לע"ז ,ואינו עובד אלא את
חלקו של הגוי שעשאו ע"ז כמו אחד מהשוק שאינו שותף.
ולפי"ז ניחא שאין הגוי אוסר את חלקו של הישראל שהרי הישראל כלל לא
עשה את חלקו לע"ז ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
ועדיין יש לדון אמאי לא יאסר חלקו של הגוי מצד עבודתו של הישראל ,והרי
ע"ז של גוי שעבדה ישראל אין לה ביטול כדמוכח גבי בימוסאות ,ואולי דוקא
שם שכפו את ישראל לעבדם גילו דעתם דניח"ל בעבודתם ושליחותייהו קא
עביד אבל כאן דילמא רצונו של הגוי שישראל יעשה גם את חלקו לע"ז ולא
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אמרינן בשאר לישני לא מצי מבטל ,לומר דכיון דישראל לא מצי מבטל מדינא
אף של נכרי אינה בטלה'.
וברמב"ם פ"ח ה"ט ע"ז של ישראל אינה בטילה לעולם ,אפי' היה לעו"כ בה
שותפות אין ביטולו מועיל כלום ,אלא אסורה בהנאה לעולם וטעונה גניזה,
משמע שלא מועיל כלל ביטול ,אמנם לח"מ כתב לענין חלקו של ישראל ,ועי'
אחיעזר ח"ב סי' ט"ז אות ג'.
ומהמאירי משמע שהלשונות חלוקים ,ואמנם יש שפסקו כלשון האמצעי ,אבל
יתכן שרמב"ם יפסוק כלשון האחרון ויסבור שאין לה בטלה עולמית אפי' חלקו
של גוי.

ישתמש בשלו ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ]אמנם הרי מצינו בישראל
שזקף לבינה שניחא ליה שיעבדנה הגוי ,ולמה לא נאמר שגם לגוי ניחא
שהישראל יעבוד את שלו ,ויתכן שיותר ניחא ליה שגם הישראל יעשה את
שלו לע"ז[.
ובזה יש לבאר הא דאמרינן 'וקמ"ל ישראל הוא דלא מבטל דגוי אבל גוי
דנפשיה מבטל' ולכאורה אינו מובן מה"ת שלא יוכל הגוי לבטל את חלקו,
אמנם אם הישראל עובד את חלקו של הגוי הרי היה מקום לומר שלא יועיל
ביטולו של הגוי דהו"ל ע"ז של גוי שעבדה ישראל.
ומ"מ בין אם נאמר שהנדון הוא אם כלל אוסר את חלקו או אם אוסר חלקו,
לעולם צ"ל כגרש"ש שלא העבודה אוסרת אלא היחוד אוסר וכמ"ש גבי
שליחותייהו קא עבדי.
מחלוקת בצורף גוי אבל בצורף ישראל ד"ה ביטל ,כתבו תוס' שצורף
***
ישראל לאו דוקא ואגב צורף גוי אמר צורף ישראל ,והיינו שבמכרה לגוי ודאי
רק בצורף שייך לומר שביטלה ,אבל בישראל גם בסתם יש מקום לומר שיודע
דף נ"ג ע"א
שישברנה ,ותוס' הוכיחו מדמותיב מלוקח גרוטאות ולא משני דהתם לאו
וקמ"ל ישראל הוא דלא מבטל דגוי אבל גוי דנפשיה מבטל ,כתב הרמב"ן בצורף מיירי.
שיש גורסים כך ,והקשה מה יועיל ביטולו של הגוי הרי עדיין באיסורא קיימא אמנם הרמב"ן וראב"ד כתבו שמיירי דוקא בצורף ,שהרי אמרינן שאם נגנבה
מפני חלקו של הישראל ,ואם לענין דמיה הרי בלא"ה דמי ע"ז ביד גוי מותרים ,אינו מתיאש כי אומר שאם ישראל גנבה ימכרנה לגוי ,והא דלוקח גרוטאות,
]אמנם תוס' ר"י מפאריש כתב שנפ"מ לענין הדמים[ ,ותי' הרמב"ן כגון סתם לוקח גרוטאות כדי לשוברם לוקחם והיינו צורף.
והר"ן כתב דמהא דנגנבה אין ראיה כיון שלא עשה בה מעשה בידים לא
שחלקו של כאו"א מהם מסוים ,עי' מה שהקשה ע"ז בחדושי הרשב"א.
וכתב הרמב"ן שיש גורסים 'וקמ"ל דישראל הוא דלא מבטל של נכרי אבל מתיאש ,משא"כ כשמכרה לישראל ]והיינו שודאי לא כל ישראל ימכרנה לגוי
נכרי כיון דמבטיל דנפשיה מבטל נמי דישראל ,ולהני נוסחי כולה בטלה ,וכי ויתכן שישברנה ,ולכן בנגנבה תולה שאולי ימכרנה ולא מתיאש ,אבל כשמכרה
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איך לא חשש שמא ישברנה ,אע"כ שבטלה[.
מכרה או משכנה רבי אומר ביטל וחכ"א לא ביטל ,ובגמרא פליגי רב ורי"ו
אי פלוגתא דרבי ורבנן דוקא בצורף גוי אבל בצורף ישראל לכ"ע ביטל ,או
פליגי בצורף ישראל ,ומיבעיא לן למ"ד דפלוגתייהו בצורף ישראל אי בצורף
גוי לכ"ע לא ביטל או פליגי בתרווייהו.
ומייתי מברייתא דאמר רבי נראין דבריי כשמכרה לחבלה ודברי חביריי שמכרה
לעובדה ,ופשיטא שאין הכוונה שמכרה בפירוש לשם עבודה או חבלה ,שבזה
ודאי שלעובדה לא בטלה ולחבלה בטלה ,אלא לחבלה היינו שמכרה לצורף
ישראל ולעובדה היינו צורף גוי ,ומוכח דפליגי בתרוויהו ]וא"כ נפשט הן כמ"ד
דפליגי בצורף ישראל ,והן כצד שלמ"ד הזה בתרווייהו פליגי[ ,ודחי דה"ק
נראין דבריי לחביריי בצורף ישראל ,ו]לכן[ דברי חבירי ]לא נאמרו אלא[
במכרה לעובדה ,כלומר שלא נחלקו עלי אלא בצורף גוי ,ולפי"ז נמצא
שאדרבא מוכח כמ"ד דבצורף גוי פליגי.
ומ"ד דבצורף ישראל פליגי ע"כ יפרש את הברייתא כמו שסבר בתחילה,
ועדיין נפשט הספק שמ"ש בצורף ישראל הכוונה גם בצורף ישראל ,וקשה
שמהגמרא משמע שבא לדחות את הפשיטות ,ולכן מפרש ריב"ן שכלל לא בא
לפשוט את הספק אלא רק להקשות על מ"ד בצורף גוי ,ודעת תוס' שאמנם בא
לפשוט את הספק וגם להקשות על מ"ד בצורף גוי אלא שדחיית הגמרא רק על
הקושיא אבל הפשיטות נשארה.
תד"ה או הריב"ן גריס תיקו ,והדר גריס מיתיבי ]ולא 'ת"ש' כמו שלפנינו[
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אמר רבי נראין כו' אלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת ]ובא רבי לומר
שלהלכה נראין דבריו שביטלה במכרה לצורף ישראל ,ונראין דברי חביריו
שלא בטלה במכרה לצורף גוי ,ומוכח דבתרווייהו פליגי[  ,ומותיב למ"ד
מחלוקת בצורף גוי ]אבל למ"ד בצורף ישראל ד"ה ביטל ניחא[.
אבל ליכא למימר דלמיפשט בעיין אתי וקא מוכח דבתרוייהו פליגי
]אליבא דמ"ד בצורף ישראל מחלוקת[ כדמשמע מתוך פ"ה ,דא"כ כי
קמשני לדחות דלאו דוקא ולא פליגי אלא בחדא כלומר בצורף גוי ,א"כ
תקשי למ"ד בצורף ישראל פליגי ,והוה ליה למימר תינח למ"ד בצורף
גוי מחלוקת אלא למ"ד בצורף ישראל דוקא מחלוקת היכי לישני ,כלומר
אם נאמר שלמ"ד בצורף ישראל מחלוקת הכוונה דוקא בצורף ישראל קשה
שא"כ איך אומר נראין דברי חברי במכרה לעובדה והרי כלל לא נחלק עליהם
בזה] ,ומ"ש 'למ"ד' הכוונה לפי הצד הזה אבל לא שיש כזה מ"ד באמת[ אלא
ודאי לא בא לפשוט את הבעיא אלא להקשות על מ"ד מחלוקת בצורף גוי ,וע"ז
השיב שפיר נראין דברי לחבירי וכו'.
דאין לומר דלישני נראין דבריי לי במכרה לחבלה ]שרק בזה נחלקתי
עליהם או שהלכה כמותי בזה[ ,ודברי חביריי ]נראין לי[ במכרה לעובדה
]שאף אני לא נחלקתי עליהם במוכרה לצורף גוי[ ,דהכי הוה ליה לשנויי.
ועוד דאין זה מעין מקומות אחרים בהמוכר הספינה )ב"ב דף עט (.גבי
הקדש 'תניא אמר רבי נראין דברי ר' יהודה בבור ושובך ודברי ר' יוסי בשדה
ואילן' ,שמשמע שנחלקו בשניהם וקשה שהרי לא אמר ר' יוסי שמועלין
בגידולים אלא בשדה ואילן ,ומסיק דה"ק 'נראין דברי רבי יהודה לרבי יוסי
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בבור ושובך שאף רבי יוסי לא נחלק עליו אלא בשדה ואילן ,אבל בבור
ושובך מודי ליה' ,כלומר שמ"ש ודברי ר' יוסי בשדה ואילן אין הכוונה ונראין
דברי ר' יוסי לרבי יהודה] ,ונראין קאי אתרווייהו[ אלא ודברי ר' יוסי נאמרו
בשדה ואילן ,שכיון שנראין לו דברי ר' יהודה בבור ושובך לכן לא נחלק עליו
אלא בשדה ואילן ,ולפי"ז כלל לא בא לומר מה ההלכה אלא לומר במה נחלקו.
אבל כאן אם אין כוונתו כפשוטו לומר את ההלכה שנראין דבריו בצורף ישראל
ונראין דברי חבריו בצורף גוי ,אלא בא לומר במה נחלקו ואומר שכיון שנראין
לו דברי חבריו בצורף גוי ולכן לא נחלק עליהם אלא בצורף ישראל ,א"כ
הול"ל נראין דברי חבירי במכרה לחבלה ודבריי במכרה לעובדה ,שאז היה
מתפרש שמכיון שנראין לי דברי חבריי במכרה לחבלה לכן דבריי לא נאמרו
אלא במכרה לחבלה ]כמדומה זו כוונת המהרש"א[.
אלא מוכיח ריב"ן שלא בא לפשוט את הבעיא וגורס תיקו ,ויש להבין סו"ס
למה נשאר בתיקו והרי יכול לפשוט מכאן את הבעיא ,וזה קושית תוס' בסו"ד[.
ומיהו יש ליישב הגירסא כמו שהיה בספרים וכפ"ה ,ובא לפשוט הבעיא
וקאמר הכי ת"ש א"ר נראין כו' אלמא בצורף ישראל נמי פליגי,
ואיפשיטא בעיין דבין בזו ובין בזו פליגי ,ותקשי למ"ד בצורף גוי דוקא
פליגי דלא אתיא ברייתא כפשטינן] ,כלומר שבא לפשוט מהברייתא את
הספק מה כוונת מ"ד בצורף ישראל מחלוקת וגם להקשות על מ"ד בצורף גוי[.
ודחי כלומר אפי' למ"ד דבצורף גוי דוקא פליגי יש לפרש הברייתא כן,
ומיהו הפשיטות לא נדחית דלמ"ד בצורף ישראל פליגי ודאי אף בצורף
ישראל קאמר ,כלומר שאמנם בא לפשוט את הבעיא וגם להקשות על מ"ד
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בצורף גוי אבל דחיית הגמרא היא רק על הקושיא ולא על הפשיטות שהיא
נשארה.
ונ"ל דזהו עיקר ,דודאי הפשיטות לא נדחית ,דלגירסת הריב"ן נמי יש
להקשות אמאי קאמר תיקו הא כמ"ד בצורף ישראל מחלוקת אי אפשר
ליישב הברייתא אם לא שאמר בין בזו ובין בזו מחלוקת .ולא קשיא
דקאמר תיקו ופשיט בתר הכי ,דהכי אשכחן בפרק בתרא )דף סח (.גבי
בעיא דפוגם מעיקרא מחלוקת דקיימא בתיקו ובתר הכי פשיט ליה ,הלשון
מגומגם טובא שפתחו בנ"ל דזה עיקר וסיימו בולא קשיא ,ועי' מהר"ם .ובדפוס
שונצינו פיסקא זו אינה ,ונוספה בדפוס וניציא ]אחר הנקודותים[ וכנראה שהוא
גליון שבא לדחות את קושית תוס' ולהעמיד את דברי ריב"ן.
דף נ"ג ע"ב
אם עתידין לחזור כמלחמת יהושע אינה בטילה ,מידי מלחמת יהושע
מיהדר הדור ,ה"ק אם עתידין לחזור הרי הוא כמלחמת יהושע ואין לה
בטילה ,יש להבין מאי קשיא ליה מעיקרא ,והרי לא אמר אם חזרו אלא אם
עתידים לחזור ,כלומר שיצאו על דעת לחזור ,כמלחמת יהושע שיצאו על דעת
לחזור ,ולא משמע שזה מה שתירץ ,שו"ר בחדושי מהר"י בן לב כמדומה
שהוקשה לו כעי"ז עי"ש.
תד"ה אם ,העולה מדבריהם שמ"ש אם עתידים וכו' תרתי קאמר אם עתידין
לחזור כמלחמת יהושע שסברו שהיו עתידים לחזור אינה בטילה מעצמה ואם
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היה זה כמלחמת יהושע שנחשבה כע"ז של ישראל אינה בטילה עולמית.
תד"ה דאי דאי תנא לוה הוה אמינא מדלא זבנה לא בטלה ,משמע דאתיא
כרבי ,דאי לרבנן אפי' זבנה לא בטלה ,ועוד מדתלי טעמא בעתידין לחזור
דאי לרבנן אפי' אינן עתידין לחזור לא עדיף ממכרה ,ומכאן יש להוכיח
דהא דאמר לעיל משכנה דביטל לרבי ,היינו כגון שנשתקעה ,דאי לא
נשתקעה מודה רבי דלא בטיל כיון דדעתו לחזור .והיינו שאפי' היה דעתו
לחזור ושוב גמר בדעתו שלא לחזור הוי ביטול ,ויש להסתפק אם נאנס ולא
חזר ,וממ"ש בהמשך הגמרא 'בית נמרוד הרי היא כע"ז שהניחוה עובדיה
בשעת שלום ומותר ,אף על גב דכי בדרינהו רחמנא כשעת מלחמה דמי ,אי
בעיא למיהדר הדור מדלא הדור בטולי בטלה' ,משמע שאם נאנסו ולא חזרו לא
בטלה.
וכתב מהרש"א 'ולמ"ד לעיל דבצורף גוי דוקא פליגי ]אבל בצורף ישראל ד"ה
ביטל[ וכדמסיק לעיל ]יל"ע היכן מסיק כך[ אתיא שפיר כרבנן ,דהכא בלוה
מישראל איירי ,ואי הוה זבנה ליה מודו רבנן דבטלה ,ולכאורה עדיין דברי תוס'
במקומם שהרי למ"ד בצורף ישראל ד"ה ביטל ה"ה דביטל במשכנה ואמאי
בלוה לא ביטלה ,וע"כ מוכח דמשכנה היינו כגון ששתקעה וכמ"ש תוס' ,ועי'
רע"א.
תד"ה ובא פי' לאותה לבינה עצמה שזקף הישראל ,אבל בא הגוי וזקף
אחרת והשתחוה לה אינה נאסרת ,דדלמא לא ניחא ליה לישראל אלא
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באותה שזקף ,ודלא כפי' רבינו שמואל ,עי' תוס' ר"י מפאריש 'ודוקא
שהשתחוה לאותה שזקף ,אבל אי זקף גוי אחרת משל ישראל ,שהשתחוה לה
אינה נאסרת ]דדלמא[ לא ניחא ליה לישראל אלא באותה שזקף בעצמו.
ויש להבין מאי שנא מהא דאשירות שהיו בזמן העגל שנאסרו כולם ,ואולי שם
משום שגילו דעתם שאיוו אלוהות הרבה ,אמנם מסתבר שכונת הגמרא דילמא
בעגל ניחא להו וה"ה לעגל אחר אבל לא באשרה אבל בעגל ממש כך להם
עגל זה כמו עגל אחר ,וכאן הרי נידון תוס' שהשתחווה ללבנה אחרת ,שו"ר
ברש"ש שכתב וישראל איוו לכל אלוהות שהיו בעולם.
עוד יש לבאר שכיון שלא זקף אלא את זאת משמע שלא ניח"ל באחרת,
משא"כ גבי עגל שלא היו יכולים להשתחוות לאשירות שבא"י.
עוד יתכן שגבי עגל כבר השתחוו לו וכלשון הגמרא 'מדפלחו ישראל לעגל גלו
אדעתייהו דניחא להו בע"ז ,וכי אתו גוים שליחותא דידהו עבדי' ,משמע לא
משעה שביקשו ולא משעה שעשו אלא משעה שעבדו ממש ,משא"כ כאן
שעדיין הישראל לא עבדה ,אכן לא ברור הסברא לחלק בזה.
ועי' מאירי שכתב 'שמשעה שעבדו ישראל את העגל ואוו לאלוהות הרבה גלו
בדעתם שדעתם נוחה בעבודות אלו ,וכל שהיו הגוים עושין בשלהם הואיל
ודעתם נוחה בכך הרי הוא כמי שנעשים שלוחיהם ונעשה הכל ע"ז של ישראל,
וכבר בארנו בכיוצא בזה שישראל שזקף לבנה להשתחוות לה ונמנע ולא
השתחווה ובא גוי והשתחוה לה אסרה ונעשית ע"ז של ישראל ,ויראה מכאן
לקצת מפרשים שאפילו זקף ישראל זו ובא גוי והשתחוה לאחרת שלו ר"ל של
ישראל נאסרה ,ורבותי חולקים בה'.
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אימא כל דבהדי עגל ניתסרו מכאן ואילך נישתרי ,מאן מוכח ,עי' עונג
יו"ט ]סי' ע"א[ שרוב ל"מ כיון שקבוע ]ולכאורה עדיין יש לדון שיועיל מדין
ביטול ,כמדומה ברע"א דן בזה[.
והקשה עונג יו"ט לרמב"ם שספיקא דאו' לקולא מדאו' למה נאסרו כל
האשירות ,ותי' שכאן יש ספק מצוות שריפה ,וספק מצוה גם לרמב"ם
לחומרא.
ויש להבין אמאי לא נימא כמו באיסורים ,ודאי אשריהם תשרפו ולא ספק
אשריהם ,אמנם כיון שנאמרה כאן מצוה מפורשת לשרוף את האשרים למרות
שכאו"א הוא בספק ע"כ נאמר כאן מצוה לשרוף גם ספק אשירות ,וע"כ בהכי
חייביה רחמנא ,ואולי כוונתו שנלמד משם לכה"ת.
מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,ואי
משום הנך דמעיקרא ,בביטולא בעלמא סגי להו ,בחדושי הרמב"ן הקשה
אולי אסרום ע"י מעשה שבזה אדם אוסר דבר שאינו שלו ,וכיון שהם של
ישראל ל"מ להו ביטול ,ותירץ שמה שע"ז של נכרי ביד ישראל אין לה ביטול
אינו אלא מדרבנן.
עוד תי' שאע"פ שהם של ישראל כיון שעבדום שלא מרצונם יש להם ביטול
כדין ע"ז של גוי ,ואף על פי שאמרו שאפי' נכרי שעובד ע"ז של עצמו משבאת
ליד ישראל אין לה בטלה] ,והרי זו של ישראל מעיקרא[ ,זו יש לה בטלה
דכיון דשל ישראל היא ועל כרחם עבדוה קנו אותה בגזילה ונעשית שלהם
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לענין איסורא ,הלכך דינה כע"ז של נכרי לגמרי ויש לה בטול קודם שלקחוה
מהן לזכות בה מידו של נכרי.
ויש להבין תינח אשירות שנעבדו אחר שזכה אברהם אבינו בארץ ישראל
ונגזלו ע"י הגוים שעבדום ע"י מעשה ,ושוב דינם כאשירות של גוים וכשנכנסו
ישראל לארץ לא רצו לזכות בהם עד שיבטלום הגוים ,אבל מה תהא על
אשירות שנעבדו לפני שזכה בהם אברהם אבינו אמאי לא הוו כע"ז של גוי
שזכה בה ישראל.
ועי' תו"ח 'דאע"ג דקי"ל חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו מ"מ איסורא לא
ניחא ליה דליקני' ,ועי' שעה"מ פ"ח מלולב שהקשה עליו שא"כ איך מוכיח
דה"ה בזקף לבינה שליחותיה קעביד ,דלמא ל"א הכי והכא ה"ט דהו"ל ע"ז
של ישראל כיון שכשעשו את העגל מסתמא הו"ל ניחא לקנות את האשרות
שכבר נעבדו כשהיו של הגויים ,אבל לומר שיועיל שליחות הגוי זה לא
אמרינן.
אמנם עי' בר"ן שהקשה קו' זו גופא איך סגי בביטול והרי זכה אברהם באשרות
אלו ]ולא ס"ל כתירוצי הרמב"ן[ ,ותי' הר"ן דמסתמא מה שנאסר בהנאה לא
ניתן להם ,והיינו כעין התו"ח אבל לא שאינם רוצים לזכות אלא שכלל לא ניתן
להם ,ולכן לא יועיל מה שבזמן העגל רצו לזכות בזה שהרי לא ניתן להם כלל,
]ואע"פ שהארץ שלהם לא יקנו בקנין חצר אלא מה שניתן להם וזה כלל לא
ניתן להם[.
ובמ"ש הרמב"ן דכיון דשל ישראל היא ועל כרחם עבדוה קנו אותה בגזילה
ונעשית שלהם לענין איסורא ,יש להבין מה הכוונה נעשית שלהם לענין
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איסורא משמע שאינה שלהם ממש אלא רק לענין איסור וביטול ,ויש להבין
הגדר בזה ,ולשון הר"ן בשם הרמב"ן 'שכיון שע"ז זו שלא מדעת בעלי' נאסרה
מפני מעשה שנעשה בה כי היכי דמהני ההיא מעשה שתהא נאסרת כאילו הי'
של עכו"ם ה"נ הויא כשלו לענין בטול' ,עי"ש שלא ניח"ל בזה.
מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו,
בפרשת דרכים דרוש תשיעי הביא קו' הרא"ם על מ"ש רש"י בפר' לך לך גבי
ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב
בארץ ,שרועי לוט טענו שהארץ ניתנה לאברם ,והכתוב אומר והכנעני והפרזי
אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין.
ולכאורה א"ל שאה"נ בשעת 'ויהי ריב' נאמר לאברם רק לזרעך אתן את הארץ
הזאת ,וכן בברית בין הבתרים נאמר רק 'לזרעך נתתי' ,משמע רק לזרעך ולא
לך ,ולכן היה גזל במה שרעו בשדות אחרים ,אבל אחרי הפרד לוט מעמו נאמר
לו 'כי לך אתננה ולזרעך ,קום התהלך בארץ' שהכונה לקנין כמבואר בב"ב ,וכן
מדוייק ברש"י כאן שכתב 'שהרי לאברהם נאמר כי לך אתננה' ,ולא הביא את
הפסוקים הקודמים שכתוב בהם לזרעך ,שו"מ כעי"ז בפירוש הר"ן על התורה.
ובזה ניחא ג"כ מה שאמר לבני חת גר ותושב אנכי עמכם ,וכתב רש"י 'ומדרש
אגדה אם תרצו הריני גר ,ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי
הקב"ה לזרעך אתן את הארץ הזאת ,ולכאורה אינו מובן הרי אמרינן שעדיין
לא זכה בה ,ולמש"נ ניחא שהרי היה זה אחר שנאמר לו כי לך אתננה] ,אמנם
רש"י לא נקט את הפסוק הזה ,וגם במדרש מובא קרא דלזרעך נתתי את הארץ
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הזאת[.
ופרשת דרכים תי' עפ"י תוס' בר"ה דף י"ג דמאי דאמרינן התם קצירכם ולא
קציר עכו"ם שלא היה ראוי להבאת עומר מתבואת א"י כיון שהיה של הנכרים,
וקשה הרי ירושה היא להם מאבותיהם ,ותירצו תוס' שאע"פ שגוף הקרקע היה
כבר של אברהם מ"מ יש לנכרים במה שזרעו .וניחא בזה מה שהיה אסור
לרעות בשדות אחרים.
ויש להסתפק אם כונת תוס' שרק הקרקע היתה לאברהם אבל היה להם קנין
פירות בה או שהכל שלו והיה להם דין אריס או יורד לשדה חבירו .וכנראה
מהפרש"ד שכל הפירות היו שייכים להם ]וכנראה גם מהתוס' שם שלכן הקשו
איך מקשה מאשריהם תשרופו והרי יש להם במה שזרעו ,ואם רק חלק שלהם
לק"מ[.
ובעיקר קו' תוס' מהקרבת העומר עי' עונג יו"ט סי' ל"ה שכיון שזכות אר"י
תלויה בעומר צריך שיתקיים התנאי בלא מה שצריך לחול על ידו.
וכתבו תוס' בר"ה שם שאע"פ שאברהם זכה רק בקרקע ולא בפירות 'מ"מ
דייק התם שפיר משום אשרות שמדורות הראשונים' ]כלומר שאילנות שהיו
בשעת המתנה ניתנו לאברהם יחד עם הקרקע ,ורק מה ששתלו וזרעו אח"כ
היה שלהם[.
ויש להבין לפי"ז מ"ש כאן 'מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר
דבר שאינו שלו ,ואי משום הנך דמעיקרא בביטולא בעלמא סגי להו' ,מה
הכוונה 'ואי משום הנך דמעיקרא' והרי לפי תוס' כל השאלה היתה משום הנך
דמעיקרא ,דמה שהם זרעו שפיר היה שלהם ויכלו לאוסרו ,והוכחת הגמרא
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ובזה ניחא גם שלא קשה למ"ד שאדם אוסר דבר שאינו שלו ע"י מעשה ,כי גם
ממה שהיו צריכים לשרוף גם את האילנות שניטעו קודם.
ויש לבאר שמ"ש ואי משום הנך דמעיקרא הכוונה לאלה שכבר נעבדו לפני אם יכלו לאסור עדיין מועיל ביטול כדין ע"ז של ישראל שעבדה גוי שלא
שניתנו לאברהם אבינו ונקרא שמם אשירות ,אבל אלה שהיו בזמן אברהם בשליחותו.
אבינו וניתנו לו ועדיין לא נעבדו בהם שייך לומר אין אדם אוסר דבר שאינו
שלו] ,וכמדומה שלפי"ז ניחא קושית הפרשת דרכים ,שו"ר בערו"ל כמדומה אלא מדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודת כוכבים וכי
אתו גוים שליחותא דידהו עבדי ,יש להבין הרי לא כל ישראל עבדוהו ,ותינח
כעי"ז ועי' שפ"א וחזו"א[.
וא"כ מאילנות שנטעו אח"כ לק"מ שהרי שלהם היו וכדין אסרום ,ושאלת הגמ' שבט לוי שלא היה להם חלק בארץ וכמ"ש בעונג יו"ט ]וגם זה יש לדון שהרי
מאלו שהיו בזמן אברהם וניתנו לו ואח"כ נעבדו ,למה ישרפו והרי אין אדם רק אחר חטא העגל הובדלו[ ,אבל הרי משמע שרוב ישראל לא עבדו את
אוסר דבר שאינו שלו ,וע"ז אומר וכ"ת משום הנך דמעיקרא כלומר אלו שהיו העגל ורק מיעוטם עבדו ואיך יכלו לאסור על כולם ,ואולי הוי כע"ז של
שותפות.
קודם ונעבדו קודם ,הרי גם להם סגי בביטול ,ומסיק משום דפלחו לעגל.
החזו"א בסי' ס' סק"ז כתב בביאור דברי התוס' שכיון שהארץ לא היתה של והנה בעיקר מ"ש 'מדפלחו לעגל' יש להבין למה לא סגי בעשיית העגל או אפי'
הכנענים לא יכלו לאסור את האילנות שנטעו אח"כ כיון שאין צורת אשרה בבקשת עשייתו והרי לעיל סגי בזקיפת הלבינה גרידא ,ויתכן שאה"נ אבל הרי
בלא קרקע והקרקע אינה שלהם ,ואע"פ שאדם אוסר דבר שאינו שלו ע"י רק מיעוט עבדוהו אלא שמשמע שרוב עם ישראל היה ניחא להם בעבודה
מעשה ,נטיעת אילן ל"ח מעשה בקרקע.
מדלא מיחו וזה התברר רק כאשר המיעוט עבד בפועל והם שתקו.
יש להבין למה לי מדפלחו לעגל תיפו"ל שעבדו ע"ז במצרים ,ואולי היה זה
מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,משמע מתוך האונס והטירוף ,ואולי אז לא התאוו לע"ז אחרות.
אם היה אדם אוסר דבר שאינו שלו ניח"ל דל"מ ביטול ,ויש להבין הרי הכא
בדאו' עסקינן ומדאו' ע"ז של גוי שזכה בה ישראל מהני לה ביטול ,וכמ"ש אלא מדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודת כוכבים וכי
הריטב"א בשם הרמב"ן ,שרק ע"ז שעבד אותה ישראל או שלוחו נאסרת ,וכאן אתו גוים שליחותא דידהו עבדי ,עי' עונג יו"ט סי' פ"ב שמסתפק אם אדם
אוסר דבר שלו שאינו ברשותו ,ואם אינו אוסר א"כ קשה שהרי האשרות לא
הרי עדיין לא אמר שעבדוה בשליחותם ולמה לא יועיל ביטול.
וא"ל שאה"נ ולרווחא דמילתא אמר שכלל אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,היו ברשותם של ישראל ואיך הועילה הסכמתם] ,ולשיטות שדבר שאינו
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ברשותו יכולים הגזלן והנגזל יחד להקדישו או למוכרו וכן יכול הנגזל למוכרו לאוסרו ובלבד שלא יעכבו הבעלים ,וכיון שניח"ל סגי בהכי ,עי' עונג יו"ט
יו"ד ק"ז וקוה"ע בהשמטות ורע"א תנינא קל"ד.
לגזלן ניחא ,שהרי נתנו רשות לכנענים שהיו האשרות ברשותם[.
ובאמת כבר בתוס' רי"ד תליתאה הקשה איך מהני שליחות לגוי וגם אין
אלא מדפלחו ישראל לעגל גלו דעתייהו דניח"ל בע"ז ,וכי אתי עו"כ ,שלד"ע ,ותירץ שכאן ל"צ שליחות ממש אלא רק הוכחה שברצונו עושה ,ואין
שליחותא דידהו עבדי ,לכאורה משמע שליחות ממש ,ויש להבין ,הרי אין חסרון של אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
שליחות לנכרי וגם אין שליח לדבר עבירה ,וכתב מחנ"א י"ד משלוחין שמוכח
בענין ע"ז של ישראל לענין ביטול
מכאן שגוי לחבירו יכול להעשות שליח ובגויים לא אמרינן אין שלד"ע.
ולכאורה אינו מובן שהרי בישראל עסקינן ,ואם יאמר שעד שניתנה תורה דין אלא מדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודת כוכבים וכי
ב"נ עליהם ]וגם אחר שניתנה תורה כיון שנשברו לוחות חזר דינם כפנויה אתו גוים שליחותא דידהו עבדי ,ופרש"י 'הלכך הויא ע"ז של ישראל ואינה
וכדאמר במדרש[ ,עדיין יקשה מישראל שזקף לבינה ובא נכרי והשתחוה לה ,בטילה עולמית' ,ויש להסתפק מה הכוונה ע"ז של ישראל האם ע"ז שעבדה
ויתכן שס"ל למחנ"א דדין מומר כדין גוי לענין זה ,וגם ס"ל שבזקיפה כבר ישראל ,או ע"ז ששייכת לישראל ,או שצריך שתהא גם שייכת לישראל וגם
נעשה מומר.
עבדה ישראל.
עוד יש להבין אם נחשבים כב"נ לענין שליחות אמאי יחשב כע"ז של ישראל ,ולעיל דף מ"ב מבואר שאם זכה ישראל בע"ז של גוי שוב אין לה ביטול אע"פ
עי' ט"ז ונקה"כ גבי ע"ז של ישראל שאינה נאסרת עד שתעבד ,מה דינו של שלא עבדה הישראל ,וכתב ב"י בשם הסמ"ק דהיינו מדרבנן ,והקשה רע"א
מומר בזה.
]ח"ג ס"ג[ א"כ מאי מהני שליחותייהו קא עבדי ,והרי ע"כ שאי"ז שליחות
גם יש להבין איך בכלל שייך לומר שנעשה שלוחו בלא שמינה אותו לכך ובלא ממש אלא הגוי הוא העובד ומה שנאסר בגלל ששייך לישראל ,והרי אמרינן
שידע כלל שרצון הישראל בכך ,והרי הכנענים היו באר"י ומסתמא לא ידעו שזה רק מדרבנן ,ו'אשריהם תשרפו' הרי כתוב בתורה.
ותי' רע"א שאמנם לע"ז שעבדה גוי וזכה בה ישראל מהני ביטול מדאו' ,אבל
שעבדו בנ"י את העגל.
ובעיקר קושיית המחנ"א דעת רוב האחרונים ליישב שאין כוונת הגמ' לשליחות אם עבדה גוי בשעה ששייכת לישראל] ,באופן שאין חסרון של אין אדם אוסר
ממש אלא כיון שניח"ל בזה שוב אין חסרון של אין אדם אוסר דבר שאינו דבר שאינו שלו[ אין לה ביטול מדאו' ,ולכן כיון שע"י השליחותייהו קא עבדי
שלו ,ול"ד להקדש ותרומה שצריך שיהא שלו אלא כאן גם בשל הפקר יכול יכולים לאוסרם ,שוב אין לו ביטול מדאו' כיון שהיה שייך לישראל באותו זמן.
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ולכאורה ממ"ש הריטב"א בשם הרמב"ן שמה שאין ביטול לע"ז של ישראל
הוא דוקא כשנעבדה על ידו או ע"י שלוחו ,משמע שצריך עבודת ישראל או
שלוחו ולא סגי במה שנעבדה בהיותה שלו ,אמנם יתכן שאין כוונתו לשלוחו
ממש שזה ל"ש בדבר עבירה אלא כוונתו למי שעבדה ברשותו וכרע"א.
והנה בחדושי הרמב"ן הקשה מאי קאמר גבי אשרות של כנענים 'והא אין אדם
אוסר דבר שאינו שלו' ,דילמא אסרום ע"י מעשה שאז אדם אוסר אע"פ שאינו
שלו ,ול"מ ליה ביטול כיון שהוא של ישראל ,משמע שאז לא היה מועיל להם
ביטול אע"פ שלא נעבד ע"י ישראל ולא ברשותו של ישראל ודי בכך שהיה
שייך לישראל בשעה שנעבד ע"י הגוי ,ודלא כרע"א.
ותירץ הרמב"ן 'דכיון דשל ישראל היא ועל כרחם עבדוה ,קנו אותה בגזילה
ונעשית שלהם לענין איסורא ,הלכך דינה כע"ז של נכרי לגמרי ויש לה בטול
קודם שלקחוה מהן לזכות בה מידו של נכרי' ,משמע שאם לא היתה נקנית להם
לא היה מועיל לה ביטול וכרע"א ,אמנם הרמב"ן עדיין לא נחית לחלק בין
נעבדה ע"י ישראל לנעבדה ע"י גוי.
עוד כתב הרמב"ן 'אי נמי עיקר קרא ]דאין ביטול לע"ז של ישראל[ כי כתיב
בישראל העובד ע"ז כתיב ,אבל ע"ז דנכרי ביד ישראל יש לה בטלה מן
התורה ,ולא אסרוה אלא משום גזירה' ,כמדומה שכוונתו באי נמי שגם אם
נאמר שכשאוסרה ע"י מעשה עדיין נחשבת של ישראל ,מ"מ מהני לה ביטול
דלא אמרו שלא מועיל ביטול לע"ז דנכרי ביד ישראל אלא משום גזירה ,אבל
מדאו' יש לה ביטול] ,וע"כ היינו אם הנכרי עשאה לע"ז נגד רצונו של
הישראל וכגון ע"י מעשה ,אבל אם היה מרצונו של הישראל בזה אמנם ל"מ

עבודה זרה

ביטול מדאורייתא ,שאל"כ מאי משני שליחותייהו קעבדי[ וזה כרע"א.
ויש להבין תינח מה שתירץ הרמב"ן על קושייתו אמאי לא אמרינן שנאסרה
ע"י מעשה ,אבל עדיין קשה מאי קאמר מעיקרא והא אין אדם אוסר דבר שאינו
שלו ,משמע שאם היה אוסר הוה ניח"ל דל"מ לה ביטול ,ואמאי הרי לא
נעבדה ע"י ישראל וגם לא היתה בה ניחותא של ישראל ,אמנם יתכן שרבותא
נקט שלא רק שמועיל לה ביטול אלא כלל לא נאסרה.
והנה בעיקר סברת הרמב"ן שמה שאין ביטול לע"ז של ישראל הוא דוקא
באופן שישראל עבדה ,יש להבין איך מהני שליחותייהו עבדי לפי מ"ש
האחרונים שאין הכוונה לשליחות ממש שהרי אין שליחות לגוי אלא שאין
מעכבין בעדם ,וא"כ סו"ס לא היתה כאן עבודה של ישראל.
וא"ל שבמה שאמרו ע"ז של ישראל אינה נאסרת עד שתעבד ,אין הכוונה
שהעבודה היא האוסרת אלא לעולם השם ע"ז הוא האוסר כמו גבי נכרי ,אלא
שלא נגמר השם ע"ז עד שתעבד בפועל] ,עי' בכתבי הגר"ח סי' שכ"א כעי"ז
גבי משמשין[.
וא"כ אפשר לומר בסברת הרמב"ן שלא סגי במה שהע"ז שייכת לישראל אלא
צריך גם שהוא יעשנה לע"ז ,וזה מתקיים במה שמייחדה לע"ז ע"י זקיפה ,או
בע"ז קיימת כשמגלה דעתו שרוצה שתהיה ע"ז שלו ,אלא שכל זמן שלא
נעבדה בפועל אינה נאסרת ,ולזה סגי במה שגוי עבדה בניחותא של הישראל,
ועדיין מתייחסת עשיית הע"ז לישראל שהרי עיקר האיסור הוא ע"י שיחדה
לע"ז וזה עשה הישראל.
]והיה אפשר לומר שגם אם צריך שהעבודה עצמה תיעשה ע"י הישראל ,מ"מ
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כיון שהיחוד לע"ז נעשה על ידו שוב אין העבודה של הגוי נחשבת אלא
כשליחות של מעשה שמועיל גם בגוי ,וכמ"ש מחנ"א גבי מעקה .אמנם הרי
המחנ"א עצמו אומר שמצד זה לא מתייחס המעשה לישראל ,ועוד התינח
כשממנהו לכך אבל כאן הרי לא היה מינוי ולא ידעו הגויים מהניחותא של
הישראל[.
ועי' בחידושי הגרש"ש סוף ב"ב סי' ב' ]בליקוטים סי' א' סק"ב[ בדין אין אדם
אוסר דבר שאינו שלו ,שכתב להוכיח שרק דבר שלו יכול לאסור ולא של
הפקר ,ממ"ש רש"י בדף נ"ב גבי ובאו פריצים וחללוה 'וכיון דנפקי לחולין
קנינהו בהפקירא והו"ל דידהו וכשנשתמשו בהן לע"ז נאסרו' מבואר דלא
יכולים לאסור הפקר כ"ז שלא יקנהו ,ודלא כעונג יו"ט ,וכן הביא דברי
הריטב"א שנאסר דוקא כשנעבד על ידו או ע"י שלוחו.
וביאר שכיון שצריך שיהא שלו כדי שיוכל לאוסרו וליחדו לע"ז הרי בלא
ניחותא דישראל לא יוכל לאוסרו ,וא"כ מה שנעשה ע"ז הוא ע"י ניחותא
דישראל ולכן נחשב שהישראל עשה את זה לע"ז.
]ושליחותא היינו גילוי דעת שרצונו בכך ,וזה לא כמש"נ לעיל שהיחוד הוא
העושה את זה לע"ז אלא שיש תנאי שייעבד ג"כ וזה מועיל גם ע"י הנכרי[.
***
דף נ"ד ע"א
האי אונס היכי דמי ,לאו כגון דאנס בהמת חבירו והשתחוה לה ,יש להבין
הלשון 'אנס בהמת חבירו' מה ענין אונס לכאן ,והול"ל כגון שהשתחוה לבהמת
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חבירו ,ואם הכונה שגזל בהמת חבירו אינו במשמעות לשון אונס ,וגם יש
להבין מאי נפ"מ אם גזל או לא גזל ,וביותר שאם גזל הרי מבואר לקמן בשיטת
רש"י שזה גופא נחשב מעשה ולמה הוצרך לומר שגם ניסך לה יין בין קרניה,
וגם אינו דומה למזיד ושוגג ורצון שכולם הם בגברא.
ויש לבאר שמ"ש דאנס בהמת חבירו אין הכונה לגזילת הבהמה אלא
שהשתחוה לה בניגוד לרצון הבעלים ,ולפי"ז גם מ"ש 'בין ברצון' לא קאי על
העובד שזה כבר אמר בין במזיד וכמ"ש רש"י ,אלא הכוונה לרצון הבעלים,
וה"ק בין שנעבדה בע"כ של הבעלים בין מרצונו ותרווייהו ע"י אדם אחר,
וניחא שלפי"ז מזיד ורצון תרי גווני נינהו ,ומ"ש רש"י דחדא נינהו הוא למאי
דמסיק דאונס קאי אגברא שעבד שלא מרצונו ,שלפי"ז גם רצון קאי אגברא
העובד.
שו"ר בחת"ס חולין דף מ' דלהאי לישנא כולהו קאי אבהמה ,וה"ק 'בין בשוגג
שלא ידע שהיא בהמת חברו וסבר שהיא שלו ,בין במזיד שידע שהיא של
חברו וכו' ,בין באונס שאנס בהמת חברו בהזידו ,בין ברצון חברו פי' שעשה
שליחותיה וכעין זקף לבינה' ,ועי' משך חכמה פרשת ויקרא שכתב בתו"ד על
מ"ש דאנס בהמת חבירו 'כיון דאנס ,בודאי לא ניחא ליה עבודתו לבעלים'.
וכ"ז לשיטת רש"י בחולין הו"ד בתוס' כאן שגזילת הבהמה נחשבת כמעשה
לענין לאוסרה לגבוה ,אכן לשיטת תוס' ועוד ראשונים שאינה נחשבת כמעשה
יש לבאר כפשוטו ,שמ"ש דאנס בהמת חבירו הכוונה שגזל אותה ,וכן הוא
לשון ר"ח 'כגון שאנס חבירו וגזל בהמתו והשתחוה לה' ,ויתכן שאם כלל אינה
ברשותו אלא ראה עדר בהמות של חבירו והלך והשתחווה לכולם או הקריב
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קרבן לכל הבהמות שבעולם לא ס"ד שיאסרו לגבוה ,ודוקא כשיש לו בהם
תפיסת יד כל שהיא שייך שיאסרו] ,ויש להוסיף בזה ביאור שאין דרך אדם
לעשות ע"ז בדבר שאינו כלל תחת ידו ויודע שהבעלים יעשו בזה כרצונם ומחר
יראנה מוטלת באשפה או נאכלת ע"י הבעלים[.
תד"ה כגון אבל אין לפרש שכפפו קומתו בע"כ ,דא"כ הוא לא היה עושה
כלום אלא הם עשו מעשה בגופו ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו,
לכאורה כשכפפו קומתו אין כאן כלל מעשה של ע"ז ,אמנם מתוס' משמע
שנחשב שהיתה כאן עבודה לע"ז אבל לא נחשב שהוא עבד אלא שהם עבדו,
ומה שלא נאסרה הבהמה אינו משום שלא נעבדה אלא משום שאין אדם אוסר
דבר שאינו שלו.
והביאור בזה שכמו המקריב קרבן לבהמה והמשתחוה לבהמה שנחשב כעובדה
בזה ,כך המשחווה את חבירו לע"ז נחשב שנעבדה הע"ז ,וכמו אם יקריב את
חבירו לע"ז שודאי נעבדה בזה אבל הנקרב לא עשה כלום ,ולפי"ז אם יכפוף
את קומת חבירו בפני בהמת עצמו תיאסר הבהמה.
ומבואר בתוס' שאם יאמרו להרגו אם לא ישתחוה מאליו זה הנדון בגמ' ,אבל
אם כפפו את קומתו לא נחשב כלל שהוא עשה מעשה ע"ז.
ויש להסתפק אם אין יכולים לכפוף את קומתו בע"כ ,ואמרו לו שאם לא יניח
שיכפפו את קומתו יהרגוהו ,והניח שיכפפו קומתו כדי שלא יהרגוהו ,ולכאורה
משמע שאמנם יחשב שנעשתה על ידו עבודה זרה והוי כאומרים לו שיניח
שיזרקוהו על תינוק שנעשית עבירה ,אבל הוא לא עושה מעשה ואינו חייב
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למסור את נפשו על זה.
ותוס' ביבמות דף נ"ד כתבו 'דליכא לאוקמה כשכפפוהו גוים לע"ז דאין זה
משתחוה' ולכאורה כונתם שלא נעשתה כאן עבודה לע"ז כלל ,אמנם יתכן
שמ"ש דאי"ז משתחוה היינו שלא מתייחס אליו אלא להם שהם עשו את
המעשה ,והוי כזריקה על תינוק ממש שנעשה מעשה רציחה אבל לא על ידו,
]ועי' חזו"א שנחשב כנופל ברוח מצויה[.
ותוס' ביומא דף פ"ב כתבו 'דבכפפו נכרים לפני ע"ז ליכא לאוקומיה ,דא"כ לאו
מידי עבד ואין זה משתחוה ,ואפילו נראה כמשתחוה כעין שוחה ונוטל מעותיו
בפני ע"ז אינו ,ועוד דאם כן אין כאן אדם אוסר דבר שהוא שלו ,אלא הנכרים
הכופפים קומתו הם האוסרים בהמתו לע"ז ,אם היתה נאסרת בכך ,משמע
שמסופקים כשכופפים את קומתו בע"כ אם נחשב שנעבדה הע"ז או לא ,אבל
גם אם נחשב שנעשתה כאן עבודה לע"ז אינה מתייחסת אליו ,אלא הם העושים
אותה ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
והספק בזה יש לבאר שהוא אם העבודה בהשתחויה היא בעצם מה שכופף
קומתו לפניה או משטתח לפניה וזה שייך גם כפפו קומתו או העבודה במה
שחולק לה כבוד וזה שייך רק כשעושה זאת בעצמו ולא כשמפילים אותו
לפניה.
והרא"ש רפ"ק דכתובות כתב 'אם כפפו קומתו להשתחוות לעבודת כוכבים ,או
בשפיכות דמים כגון שהכוהו בגופו על אדם אחר והרגוהו ,כיון שאינו עושה
מעשה כלל אלא אחרים עושים בו מעשה אינו מחויב למסור את עצמו' ,משמע
שגם בכפפו קומתו נחשב שנעשתה כאן עבודה לע"ז אבל הוא לא עשה כלום.
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תד"ה מתקיף הקשו נהי דפטור ממיתה אבל הרי גם לר"ז חייב למסור נפשו
ולמה לא יאסר ,והרי לרבא אע"פ שבפרהסיא א"ח מיתה בכ"ז נאסר ,ותי'
שר"ז ס"ל שכיון שפטור אינו נאסר ,ורבא ס"ל דהואיל ובפרהסיא חייב למסור
נפשו ,עבודה זרה קרינא ביה.
ואינו מובן המו"מ בתוס' ,הר"ז מה שהקשו כיון שלרבא נאסר אע"פ שפטור
ממיתה למה לר"ז מה שפטור ממיתה הוא סיבה שלא יאסר ,ומה הוסיפו
בתירוצם ,גם לשון הגמ' אינו מובן כ"כ האריכות בדברי רבא ,והרי גם לדבריו
אינו חייב מיתה וגם לר"ז חייב למסור נפשו ,ועי' חזו"א.
וכתב הרמב"ן וכ"כ הר"ן בשמו שהנדון בגמ' הוא שלדברי ר"ז כיון שפטור
ממיתה ע"כ שאינו נחשב כעובד ע"ז וממילא אין הבהמה נאסרת מדין נעבד,
ומה שצריך למסור נפשו הוא מדיני קידוש השם ,ואמנם עבר על מצות קדוש
השם אבל לא עבר על איסור ע"ז ,וע"ז אומר רבא שלעולם הכל היו בכלל לא
תעבדם ואיסור ע"ז עליו ,וכשנאמר וחי בהם הוציאו מכלל עובד ע"ז וממילא
גם הבהמה אינה נאסרת ,וכשחזר ואמר ולא תחללו אפילו באונס החזירו לכללו
לענין פרהסיא שבה נחשב כעובד ע"ז והבהמה נאסרת מדין נעבד ,והיינו
לרי"ש שבצינעא א"ח למסור נפשו ,וה"ה לדידן אפילו בצינעא חשיב כעובד
ע"ז והבהמה נאסרת מדין נעבד.
ויש להבין מה לי במה שפטרה אותו התורה באונס או אפילו יהיה מותר
לכתחילה ,סו"ס עבד ע"ז והבהמה נעבדה ולמה לא יהיה עליה שם נעבד ,וכי
אם יאנסוהו לרבוע בהמה לא תיאסר הבהמה מדין נרבע.

עבודה זרה

וכן יש להבין לר"ז תינח עבודה זרה שס"ל לר"ז שבאונס אינו עובר אלא על
קידוש השם ,אבל הרי גם ברציחה וגילוי עריות הדין שיהרג ולא יעבור למרות
שאם עבר אינו חייב מיתה ,ושם מסתבר שנחשב כעובר על העבירה עצמה
באונס ,שהרי לא נאמר שם דין קדוש השם ,ואמאי גבי ע"ז לא נימא הכי.
וכן יש להבין לרבא אפילו אם אינו חייב למסור נפשו בצינעא אבל סו"ס עבד
ע"ז ולמה לא תיאסר הבהמה מדין נעבד.
ובדעת ר"ז יש לבאר דשאני ע"ז שכל מהותה הוא מה שמתכוין לעובדה
וכשאינו רוצה לעובדה לא נחשב כלל כעובד ע"ז ,ומה שחייב למסור נפשו
הוא רק מדין קידוש השם ,אבל ע"ז אין כאן ולא נאסרה הבהמה ,וכ"ז בע"ז
אבל רוצח וג"ע ודאי שנחשב שנעברה עבירה ומת הנרצח.
ועדיין יש להבין בדעת רבא שגם באונס נחשב כעובד ע"ז ,ולכן כשעבד אותה
בפרהסיא נאסרה הבהמה ,ואע"פ שאין רצונו לעובדה סו"ס עבד אותה ,ולמה
לא תיאסר גם כשעבדה בצינעא ,ואם משום שבאונס אין המעשה מתייחס אליו
ונחשב כמו שהגוי עשה את העבודה ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,א"כ
אמאי בפרהסיא נאסרת ,ואם בפרהסיא כיון שחייב למסור נפשו אינו נחשב
כאנוס ,א"כ למה פטור ממיתה.
ויש לבאר שאמנם פטרה התורה את האנוס מעונש גם במקום שצריך למסור
את נפשו ,אבל לא משום שנחשב שלא עשה עבירה אלא שאין עונש אלא
כשעשה מרצונו ,משא"כ במקום שיש היתר של וחי בהם ]כגון בצינעא[ שאז
נחשב כמו שכלל לא עשה עבירה ,וגם אם נחשב שנעשתה כאן עבירה אין
העבירה מתייחסת אליו אלא אל הגוי שכפה אותו ,ולכן לא נאסרה הבהמה כיון
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שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,ויתכן שאם יכפהו לעבוד את בהמת הגוי
אמנם תיאסר הבהמה לקרבן ,ואם יכפהו בצינעא לעבוד ע"ז של הגוי אמנם
תיאסר הע"ז ,אבל יועיל לה ביטול שהרי העבודה אינה מתייחסת לישראל
העובד אלא לגוי שכפה אותו ,אבל אם כפהו בפרהסיא דינה כע"ז שישראל
עבד אותה ולא יועיל לה ביטול.
תנא נעבד שלו אסור ושל חבירו מותר ,היינו שאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו ,ויש להבין שזה שייך כשקורא עליו שם ע"ז אבל כאן הרי סו"ס נעבד
ואיך לא יאסר ,וכי גם בנרבע נאמר שאינו אוסר בהמת חבירו ,וא"ל שכדי
שיאסר לא סגי במה שעבד אותו אלא צריך שיהא עליו שם ע"ז וזה לא יכול
לקרוא על ממון חבירו כמו שלא יכול להקדיש ממון חבירו ,אמנם א"כ יש
להבין איך ע"י מעשה יכול לאוסרה] ,אמנם עי' רמב"ן לעיל נ"ג שמה
שנאסרת ע"י מעשה הוא משום שיש להם קנין בה ויתבאר בהמשך[.
ויש להבין א"כ במקום שאנסוהו גוים ועבד לבהמתו ,הרי מסתמא אין כוונתו
לקרוא לה שם ע"ז ואין כוונתו לעשותה לע"ז שלו ואמאי נאסרת.
ובאמת עיקר הדבר שנחשב כעובד ע"ז יש להבין הרי לא קיבלו כלל באלוה,
ומה שחייב למסור נפשו לכאורה הוא כדי שלא יראה כעובד ע"ז ,וכמ"ש
הרמב"ם בסה"מ מצוה ט' 'נמסור עצמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב שכפרנו
ואע"פ שלבנו מאמין בו יתעלה'.
אמנם יתכן שאעפ"כ נחשב כעובד ע"ז ,והיינו שאיסור ע"ז לא נאמר רק על
קבלה בלב אלא כל שחלק לו כבוד באחת מד' עבודות או כדרכו חשיב עובד
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ע"ז ,ואע"פ שלא התכוין כלל לקבלו באלוה ,והרי פוער לפעור חייב אע"פ
שהתכוין לבזותו ,אמנם עי' תוס' יומא דף פ"ב שלרבא ]גבי מיראה או
מאהבה[ צריך שיאמר בפירוש שמקבלו עליו לאלוה ,וכ"כ תוס' ר"י מפאריש
'דאונס דהכא כגון דקבליה באלוה ,ואף על פי שאין פיו ולבו שוין קרינא ביה
קבלה באלוה ע"י דיבור' ,ועי' אבן האזל פ"ה מהל' יסוה"ת ה"ד.
ועדיין יש להבין ,תינח שזה סברא שיחשב עובד ע"ז ,אבל איך יחשב שעשה
את הדבר לע"ז כשלא התכוין לכך ,ומשמע לכאורה שעצם מה שעובד אותו זה
מחיל עליו את השם ע"ז ,או שנאסר לגבוה אע"פ שאין עליו שם ע"ז ,אמנם
א"כ הדק"ל אמאי של חבירו אינו נאסר ,והרי סו"ס נעשתה בו עבירה של ע"ז
ויתבאר בהמשך.
אמר רמי בר חמא לא כגון שאנסוהו גוים והשתחוה לבהמתו דידיה,
מתקיף לה ר"ז אונס רחמנא פטרא דכתיב ולנערה לא תעשה דבר ,הקשה
בחידושי מרן רי"ז הלוי ,שהרי איסור הבהמה אינו משום חיובו של האדם אלא
משום השם ע"ז שיש עליה ,ומאי נפ"מ לענין זה אם חייב על אונס או פטור.
ותי' שאה"נ כך הוא לענין שאר ע"ז ,אבל בע"ח הרי אינם נאסרים להדיוט ואין
עליהם שם ע"ז ]לשיטת הרמב"ם ודלא כר"ת לעיל דף מ"ה[ ,וכל איסורם
לגבוה הוא משום שנעבדה בהם עבירה ,וזה הנדון בגמ' אם נחשב עבירה או
לא.
ובשיעורי רמ"ד על תמורה הביא שהקשה למרן הגרי"ז א"כ איך מסייע לרבא
מבימוסאות של שעת הגזירה ,הרי שם אין הנדון בבע"ח וא"כ שייך שיחול
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עליהם שם ע"ז גם אם באונס אין עבירה אפי' בפרהסיא .והובא קו' זו בשמו
בספר זכרון שמואל ובקונטרס הביאורים כתובות סי' ח' סק"ב.
ולכאורה א"ל עפ"י דרכו של הגרי"ז שלגבי בימוסאות אין הנידון אם יש
עליהם שם ע"ז או לא ,שהרי בלא"ה הם ע"ז וכבר נעבדו ע"י הגוים ,והנידון
אם נעשתה בהם עבירה של ע"ז ע"י ישראל שאז אין להם ביטול ,או שכיון
שהיה אנוס נחשב כמו שלא נעשתה בהם עבירה ע"י ישראל ומועיל להם
ביטול ,ושפיר מייתי ראיה לרבא שבפרהסיא נחשב שהיתה כאן עבירה ולכן
אין להם ביטול ,נמצא הצד השוה בין בהמה לבין ע"ז של ישראל שבשניהם
לא השם ע"ז הוא הגורם איסור או הגורם שאין לה ביטול ,אלא העבירה היא
הגורמת ,ותלוי אם באונס נחשב שהיתה כאן עבירה או לא.
תד"ה מתקיף וא"ת מאי קא מייתי למפטר אונס מולנערה ,התם בדין הוא
דפטורה משום דקרקע עולם היא ,י"ל דלא הוזכר קרקע עולם לענין
פטור המיתה ואין טעם לפטרה ממיתה אלא משום אונס ,תדע שהרי אם
היתה נבעלת ברצון היתה חייבת ואע"ג שהיא קרקע עולם ,וקרקע עולם
לגבי מסירת עצמה למיתה הוזכר ,דמזה הטעם אינה חייבת למסור עצמה
אם לא שיאמרו לה או תהרג או תביא עליך הערוה ,אבל אם אמרו לה או
תניחי שיבעלוך או תהרג אין לה למסור עצמה.
ביאור דבריהם א"ל שמזה שחייבת ברצון אע"פ שלא עשתה מעשה ,מוכח
שכיון שיש לה רצון בדבר נחשב כמו שעשתה מעשה וכדדרשינן מונכרתו
הנפשות העושות.
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וא"כ אם לא היה הדין שפטורים על אונס היה הפשט שזה גופא שמתרצה כדי
להציל את עצמה נחשב כרצון ,ואז לא היתה נחשבת כקרקע עולם כי הרצון
מחשיב למעשה ,אבל אחר שאמרנו שאונס רחמנא פטריה ולא נחשב רצון,
אלא שחייב בכ"ז במסירות נפש ,בזה אמרינן שכיון שקרקע עולם ואינה עושה
מעשה ]שהרי אינו נחשב כרצון[ שוב אין גם חיוב מסירות נפש.
והטעם שא"ח במס"נ באופן של קרקע עולם ,כתבו תוס' דמרוצח ילפינן ושם
אין לומר הטעם ]דמאי חזית דדמך סומק טפי[ למסור עצמו אלא שלא
יהרוג בידים ,אבל היכא דלא עביד מעשה כגון שמשליכין אותו על
התינוק ומתמעך ודאי אין למסור עצמו .ולכאורה אינו דומה ,שברוצח אינו
עושה כלום ומעשה הרציחה מתייחס לזורק ,משא"כ בנערה שעושה עבירה
אלא שהיה באונס ואיך ילפינן מרוצח.
ועי' בחדושי הגר"ח שפשיטא לתוס' שגם אם היה נחשב רוצח בלא מעשה לא
היה חייב למסור נפשו ,אמנם אבן האזל כתב שכה"ג נחשב רוצח באונס כמו
שנחשב אדם המזיק כשנופל ברוח מצויה ,ועי' גליונות חזו"א.
ולכאורה יש מקום לומר שאמנם לא נחשב רוצח ,אבל גם באשה לא נחשב
שעשתה עבירה כלל אלא עשו בגופה עבירה ,וכמו כפפו קומתו לע"ז שאמנם
נחשב שנעשה על ידו ע"ז אבל לא הוא היה העושה ,וכמ"ש תד"ה כגון,
]ומשמע מדבריהם שנחשב שהיתה כאן עבודה לע"ז אבל לא הוא עשה
אותה[ ,ולכן פשיטא לתוס' שכה"ג א"ח למסור נפשו שהרי לא עושה כלל
עבירה לא באונס ולא ברצון וכה"ג גבי אשה.
אמנם א"כ לא מובן אמאי בפרהסיא חייבת למסור נפשה ,ולדעת אביי שגם
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בפרהסיא א"ח משום שקרקע עולם ניחא ,דס"ל שלא נחשב כלל עבירה ולכן
ל"צ למסור נפשה.
עוד יש לבאר שכוונת תוס' שגם באופן שאין התינוק מת בזריקתו עליו גרידא
אלא במה שממשיך למעך אותו ,ואם יקום יחיה התינוק ,אעפ"כ אינו חייב
לקום אם יהרגוהו כשיקום כיון שאע"פ שנחשב שהורג את התינוק ברביצתו
עליו ,אבל אי"ז אלא בשוא"ת.
תד"ה הא לכאורה משמע דרבא ס"ל דאונס דצנעא אין לו למסור עצמו,
]שהרי עונש גם בפרהסיא אין לו ,וע"כ שבצינעא אין גם חיוב מס"נ[ ,ומתוך
כך היה נראה לפסוק כרבי ישמעאל דשרי נמי ע"ז בצנעא ,וקשיא דחס
ושלום שנפסוק ע"ז יעבור ואל יהרג ,יש להבין למה 'חס ושלום' הרי כך
באמת סובר רי"ש ואינו סובר שח"ו לומר כך ודילמא גם ההלכה כך ,וביותר
שהרי בע"ז לכאורה הכונה היא האיסור ולא המעשה וכשלא מתכוין אלא
אנסוהו לכאורה אין כלל עבירה ,אלא שמתעה את הגוי לחשוב שעובד וכמ"ש
הרמב"ם ,וזה שייך יותר בפרהסיא ,ויתכן שאין כונת תוס' שח"ו לומר שיתכן
לומר כך דהא קמן שרי"ש סובר כך ,אלא לענין הפסק ח"ו שנפסוק כך כיון
שפשיטא להם שאין הלכה כרי"ש ,ואע"פ שבכל מקום אסור לפסוק שלא
כהלכה ,מ"מ אין בזה חורבן גדול כמו כאן שח"ו שנפסוק בזה שלא כהלכה
ויכשלו באיסור ע"ז.
ותי' תוס' שאה"נ ולהלכה ס"ל לרבא שגם בצינעא צריך למסור את נפשו והוי
ע"ז ונאסרת ,וכאן בא לומר שאפי' לרי"ש שבצינעא מותר ואינה נאסרת מ"מ
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בפרהסיא שאסור הוי ע"ז ונאסרת אע"פ שהוא פטור.
ויש להבין שא"כ נמצא שכל אריכות דבריו של רבא הם שלא כהלכה ,והול"ל
אליבא דרבנן 'הכל היו בכלל לא תעבדם וכשפרט לך הכתוב וחי בהם ולא
שימות בהם יצא אונס ,והדר כתב רחמנא ולא תחללו את שם קדשי דאפילו
באונס ,הא כיצד הא בע"ז הא בשאר מצוות' ,ואם לא רצה ליכנס למחלוקת
הול"ל שאני ע"ז דאפי' באונס אסור דכתיב ולא תחללו את שם קדשי למר
בפרהסיא ולמר אפילו בצינעא ,ולמה לו לנקוט דלא כהילכתא.
ויש לבאר דלרבנן פשיטא שנחשב ע"ז אפילו באונס ,ורק לרי"ש דבצינעא
שרי סד"א שאינו נחשב ע"ז וגם בפרהסיא אינו אלא מצות קדוש השם קמ"ל
דבפרהסיא אהדריה לכלליה ונחשב ע"ז.
תד"ה מתקיף וא''ת מאי קא מייתי למפטר אונס מולנערה ,התם בדין הוא
דפטורה משום דקרקע עולם היא ,דמה"ט אינה חייבת למסור נפשה אע"פ
שג"ע הוא ביהרג ולא יעבור ,ולכאורה כוונתם דמה"ט פטורה אפי' אם לא
היתה אנוסה ,ויש להבין וכי סברו בקושיתם שלעולם האשה אינה חייבת על
גילוי עריות אם לא עשתה מעשה ,ויתכן שסברו כעת שזה צירוף של שני
הטעמים שלא פטרה התורה באונס אלא כשאינה עושה מעשה ,שאז אע"פ
שברצון חייבת באונס פטורה ,אבל אונס לבד אינו פוטר ולכן העובד ע"ז באונס
יתחייב כיון שעשה מעשה.
י''ל דלא הוזכר קרקע עולם לענין פטור המיתה ,ואין טעם לפטרה ממיתה
אלא משום אונס ,וכשאינה אנוסה חייבת גם כשאינה עושה מעשה ,וכשהיא

רבי ישמעאל

פרק רביעי

אנוסה פטורה גם אם היתה עושה מעשה.
תדע שהרי אם היתה נבעלת ברצון היתה חייבת ואע''ג שהיא קרקע
עולם ,יש להבין שהרי לפי מש"נ את זה ידעו גם קודם ,ורק סברו שצריך את
שני הטעמים כדי לפוטרה ,ומה הוכיחו משם.
ויש לבאר שעד עכשיו היינו יכולים לומר שכשעושה ברצון נחשבת כעושה
מעשה ,וכעת באו לומר שלעולם אינה עושה מעשה אלא שברצון אחשבא
רחמנא כעושה מעשה ]כדאמרינן בב"ק 'הכא איהו קעביד מעשה והיא לא
והכתיב ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם הנאה לתרוייהו אית להו איהו
מעשה הוא דקעביד'[.
ומורי דודי הרב ר' משה מקוצי שחבר ספר המצות כתב בסוף פרק בן
סורר ומורה] ,כצ"ל עפ"י הב"ח ,ואכן כמדומה שאינו בסמ"ג שלפנינו[ וז''ל,
רבא דפ' ר' ישמעאל לא פליג עליה דר' יוחנן אלא ה''פ אמר רבא הכל
היו בכלל לא תעבדם בין לאזהרה בין למיתה כשהוא אומר וחי בהם יצא
אונס דצנעא מכל וכל בין מאזהרה בין ממיתה אבל הא מודי רבא דאיכא
עשה דבכל נפשך שיש למסור עצמו אפילו בכל אונסא ,והיינו שלעולם
רבא ס"ל כהלכה שבין בצינעא ובין בפרהסיא צריך למסור את נפשו ,אלא
שחלוקים ביסוד דינם ,בצינעא חייב מדין בכל נפשך שזה עשה בפנ"ע ,אבל על
הלאו של ע"ז פטור מקרא דוחי בהם ,וכן פטור ממיתה ובפרהסיא אהדריה
לכלליה בין לאזהרה ובין למיתה.
מבואר דס"ל דבפרהסיא חייב מיתה ודלא כמ"ש תוס' בתח"ד בפשטות שגם
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בפרהסיא פטור ממיתה לרבא ,ויש להבין הרי אונס רחמנא פטריה בכה"ת,
ומשמע שס"ל דהא דפטרה תורה אונס הוא רק משום שאינו חייב למסור נפשו
אבל במקום שחייב אינו פטור ,וה"ה שרוצח באונס או עובר על ג"ע באונס
חייב מיתה אם עשה מעשה ,וכ"כ רש"ש.
ולכאורה לעיקר תירוץ הסמ"ג לא הוצרך לומר דאהדריה גם למיתה ,ויכול היה
לומר שאע"פ שאין באונס עונש מיתה כדילפינן מקרא דולנערה לא תעשה
דבר ,אבל בפרהסיא שנאמר ולא תחללו אהדריה לאזהרת לאו וחשיב ע"ז,
משא"כ בצינעא שיש רק עשה דקדוש השם לא חשיב ע"ז.
חזקיה אמר כגון שניסך לע"ז ]גירסת ר"ח 'שניסך לחמה' וכ"ה בחלק
מכתה"י[ יין בין קרניה ,מתקיף לה רב אדא בר אהבה האי נעבד הוא ,האי
בימוס בעלמא הוא דשויה ,פרש"י 'האי נעבד הואי ,בתמיהה ,נעבד לא קרי
אלא שעשה את הבהמה עצמה ע"ז ,והאי בימוס בעלמא שויוה ובעלי חיים לא
מיתסרי ]אפילו לגבוה[ משום משמשי ע"ז' ,וכתב הרמב"ן 'ונראה שרוצה
לומר מפני שלא מיעט הכתוב מקרבן אלא נעבד ומוקצה כדדרשינן מן הבקר,
אבל משמשין לא למדנו' ,והקשה הרמב"ן שהרי ע"י מעשה נאסרת גם להדיוט
]ובהדיוט ודאי שאין חילוק בין ע"ז למשמשי ע"ז[.
ובחדושי הריטב"א כתב 'ולא נהירא ,דודאי כיון דאדם אוסר דבר שאינו שלו
ע"י מעשה לא שנא בין נעבד למשמשין' ,משמע שהבין ברש"י שהטעם משום
שאינו שלו ,ולכאורה כוונת רש"י שבכל ענין אין דין משמשין על בע"ח אפי'
בהמה שלו.
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ועי' חזו"א יו"ד סי' ג' ס"ק כ"ו שהריטב"א הקשה על רש"י לשיטתו שע"י
מעשה נאסר גם להדיוט ,ובזה לא מצינו חילוק בין נעבד למשמשין] ,ומה
שע"י מעשה נאסר גם להדיוט אע"פ שזה בע"ח ,א"ל שזה גופא שעשה מעשה
בגופה מחשיבו לתפיסת ידי אדם ונאסר אף להדיוט[.
אבל אם רש"י ילמד כתוס' שניסוך יין בין קרניה הוי מעשה זוטא ואינו נאסר
אלא לגבוה ,ניחא שלא מצינו איסור בע"ח לגבוה אלא משום נעבד ולא משום
משמשין.
והוסיף חזו"א שגם דין תקרובת ]ליאסר לגבוה[ אין בבע"ח] ,ומדין מוקצה
אינו נאסר אלא אם הוא שלו[ והקשה מזה על הרע"א שיש איסור תקרובת על
בע"ח לגבוה.
וכן הגרש"ר ]בזכרון שמואל ובעבודת מתנה[ כתב להקשות על הרע"א,
'שכיון שבע"ח נאסרים רק לגבוה מדין נעבד ,והרי כמו שבמשמשין לא נאמר
איסור כך גם בתקרובת ,ורק בנעבד נאמר'.
ולכאורה יש לדון שדוקא משמשין ס"ל לרש"י שאין בבע"ח כיון שלא נעבדה
בהם עבירה ]ועפ"י מ"ש הגרי"ז שאיסור נעבד הוא משום שנעברה בו
עבירה[ ,משא"כ תקרובת שנעבדה בה עצמה עבירה ]שהרי עצם ההקרבה
הוא ע"ז[ בזה גם בבע"ח יאסר.
אמנם עדיין יש מקום לומר שסו"ס בע"ח ידעינן מקרא שנאסרים לגבוה ,וכיון
דקרא איירי בנעבד א"כ אין לנו אלא נעבד ולא משמשין ולא תקרובת ,וכך
כנראה סברת החזו"א ,אבל בדעת רע"א יש לומר שיסבור שכיון שאם נעשה
עבירת ע"ז נאסר הבע"ח לגבוה ,ה"ה אם נעשה בו הקרבה לע"ז ,ורק משמשין
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שלא נעשה בהם עבירה בזה אמרינן דלא נאסר לגבוה ,אמנם עדיין יש לדון
שיתכן שגם תקרובת אינה אלא ההיכי תמצי לעבוד על ידה את הע"ז ודמיא
למשמשין.
עוד יש לדון שתקרובת תיאסר לגבוה משום דהוי בכלל מוקצה שנאסר לגבוה
אע"פ שלא נאסר להדיוט] ,עי' זבחים ע"א בחדושי הגרי"ז שלרש"י מוקצה
לתקרובת אסור לגבוה ולראב"ד רק מוקצה לע"ז ממש[
ואע"פ שאינו יכול להקצות מה שאינו שלו יתכן שע"י מעשה יכול להקצות,
אמנם עי' חזו"א סי' ס' ס"ק כ"ג שאינו יכול להקצות בהמת חבירו אפילו ע"י
מעשה.
והר"ח כתב ומקשינן האי בימוס עשאה ,פי' מזבח כמו מצבה עשאה
לע"ז אחרת ,ובימוס הא א"ר יוחנן בימוס שנפגם מותר ,ואפילו בהמתו
שלו לא נאסרה דהא אי בעי פגים לה ,יל"ע איך יפגמנו באופן שלא יאסר
לגבוה מדין בעל מום ,ואפשר באופן שפגם קרניה ונשתייר בהם ,או פגם זנבה
מהפרק ולמעלה שאינו פסול מדין בע"מ.
ובחדושי הריטב"א כתב שמבואר מזה דדעת הר"ח שמשמשי ע"ז של ישראל
יש להם ביטול ]עי' לעיל דף נ"ב שהאריכו בזה הראשונים[ אמנם דעת
הריטב"א שלא מועיל להם ביטול ועוד דאפי' יש להם בטלה מאיסי לגבוה דיש
דחוי אצל גבוה ,ועוד גם אם יכול לפוגמו ולהתירו לגבוה אבל עדיין שפיר
קאמר שאסור עד שיפגמנו.
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אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה
אסרה ,יל"ע מה ענינו של המעשה ,והאם צריך להיות מעשה לשם ע"ז.
ומהרמב"ן לעיל גבי ירושה להם מאבותיהם שהקשה דילמא אסרוה ע"י
מעשה ,ותי' דכיון דשל ישראל היא ועל כרחם עבדוה קנו אותה בגזילה ונעשית
שלהם לענין איסורא ,משמע שהמעשה הוא ענין של קנין גזילה ,ולפי"ז
לכאורה ל"צ דוקא שיהא מעשה לשם ע"ז.
והריטב"א לעיל כתב 'אבל לענין האוסר דבר שאינו שלו ע"י מעשה ,לא
שמענו אלא בשעושה לשם ע"ז ,כההיא דהשוחט בהמת חבירו לע"ז ,וגם
שיהא מעשה ניכר בשינוי שאינו חוזר לברייתו דדמי כמאן דקני ליה בשינוי
דומיא דגזלן'] .ולכאורה מסו"ד משמע מדין קנין ,ויש להבין א"כ למה הצריך
שיהא לשם ע"ז ויתבאר להלן[.
ובמ"ש דבעינן שינוי הניכר וכן פי' בניסך לה יין בין קרניה שהכוונה שחקק
בה ,יש להבין איך מייתי מכלים דאחז והרי שם לא היה מעשה .ועי' חזו"א סי'
ט"ו שלריטב"א ע"כ שאחז עשה שינוי מעשה בכלים דמהני לאסור דבר שאינו
שלו ,ודלא כתוס' בחולין דף מ"א ד"ה ת"ש.
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]מ"מ מייתי שפיר[ דכי היכי דמעשה בגופה כגון שחיטה מהני לאסרה
להדיוט ,ה''ה נמי דמעשיו דידיה כגון ניסך לה בין קרניה מהני לאסרה
לגבוה,
והנה לתוס' שני חילוקים יש בין דינו של עולא לשל ר"ה האחד שעולא מיירי
במקום שעשאה ע"ז והנידון לגבי לאוסרה לגבוה ,שזה בבהמה שלו מהני בלא
מעשה כלל ,וקמ"ל עולא דגם בשל חבירו מהני ע"י מעשה אע"פ שאינו מעשה
בגופה ,ור"ה מיירי כשעשאה תקרובת ובא לאוסרה להדיוט שבזה יש שני
סיבות שלא יועיל ,האחד שהיא בע"ח והשני שאינה שלו ,וקמ"ל שע"י מעשה
אוסרה ובלבד שיהיה מעשה בגופה כגון שחיטה ,אבל במעשה שאינו בגופה
כניסוך יין אינה נאסרת אלא לגבוה.
ונוקטים תוס' שאם ע"י מעשה בגופה נאסרת להדיוט ודאי שע"י מעשה כניסוך
יין תיאסר לגבוה ,ויש להבין מה ענין זה אצל זה ,והרי כיון שניסך בין קרניה
אינו מעשה גמור כשחט ולכן אינו אוסר להדיוט ,דילמא אינו אוסר גם לגבוה
ושפיר קמ"ל עולא מה שלא שמענו מר"ה שמיירי במעשה בגופה שאוסר גם
להדיוט.
ולכאורה יש חילוק נוסף בין דינו של עולא לשל ר"ה שעולא מיירי בעשאה
לבהמה ע"ז ור"ה מיירי שעשאה תקרובת ,אמנם גם אם נאמר שתקרובת בע"ח
גרעא מע"ז עצמה ואינה נאסרת לגבוה כמו שמשמשים אינם נאסרים לגבוה
לשיטת רש"י ,מ"מ שפיר יש ללמוד את דינו של עולא מר"ה בקל וחומר.

תוס' ד"ה היתה ומייתי כבר תרגמה ,אע''ג דרב הונא מיירי לאסרה
להדיוט ,ונעבד שלו ]כלומר של עולא שאמר עליו ש[אסור ,מיירי בלאסרה
לגבוה ,יש להבין מנ"ל דעולא מיירי דוקא לגבוה ,והרי אדרבא בפשטות
משמע דומיא דר"ה דע"כ מיירי להדיוט ,ואמנם רש"י בחולין כתב שנאסרת אף
אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה אסרה
להדיוט וכ"כ הרמב"ן והריטב"א כאן.
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וכו' ,היתה בהמת חבירו רבוצה לפני ע"ז כיון ששחט בה סימן אחד
אסרה ,ומבואר בתוס' שאסרה אפי' להדיוט ,וכ"כ הרשב"א שע"כ מיירי
להדיוט ד'אי דוקא לגבוה מאי איריא כי שחט לשם ע"ז כי שחט להדיוט נמי
פסולה לקרבן שהרי נעשית בעלת מום וטרפה' ,ואע"פ שבע"ח אינן נאסרים
להדיוט כשעשה בה מעשה נאסרת.
והרמב"ם בפ"ח ה"א כתב 'בד"א שאין הבהמה נאסרת בשלא עשה בה מעשה
לשם ע"ז אבל עשה בה מעשה כל שהוא אסרה וכו' בד"א בבהמת עצמו אבל
אם שחט בהמת חבירו לע"ז או החליפה לא נאסרה שאין אדם אוסר דבר
שאינו שלו' ,ולכאורה משמע שע"י מעשה אסרה גם להדיוט ,שהרי לגבוה
כתב הרמב"ם בפ"ד מאיסורי מזבח 'הנעבד בין שעבד שלו בין של חבירו בין
באונס בין ברצון בין בזדון בין בשגגה בין לפני הקדש בין לאחר הקדש הרי זה
אסור'.
נמצא פסק הרמב"ם דלא כמשמעות הסוגיא דבהמת חבירו אינה נאסרת לגבוה
בלא מעשה וע"י מעשה נאסרת גם להדיוט ,ולרמב"ם בהמת חבירו נאסרת
לגבוה גם בלא מעשה ולהדיוט אינה נאסרת גם ע"י מעשה והשיגו הראב"ד
בשני המקומות ,וכ"כ הריטב"א 'עשה בה מעשה אסרה פירוש אפי' להדיוט,
וכדמוכח להדיא בפרק השוחט ושם פירשתיה יפה בס"ד ,ושלא כדברי
הרמב"ם ז"ל שפירש דאפילו על ידי מעשה אינה נאסרת אלא לגבוה ,ונעלמה
מרבינו ההלכה שבפרק השוחט' ,והאריכו בזה האחרונים ,עי' כס"מ שפסק
הרמב"ם דלא כר"ה.
ובמ"ש הריטב"א שדעת הרמב"ם שלהדיוט לא נאסרה ,תמה החזו"א בסי' ס'

עבודה זרה

ס"ק כ"ג שהרי בפ"ב משחיטה מבואר ברמב"ם שהשוחט לע"ז אסור גם
להדיוט] ,יל"ע דילמא משום שבסוף השחיטה כבר אינה בע"ח ,אמנם מבואר
ברמב"ם שגם אם שחטו בזה אחר זה וחשב הראשון לע"ז אסורה להדיוט
אע"פ שבשעת השחיטה של הראשון עדיין היתה חיה[.
אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה ,עשה בה מעשה
אסרה ,שני סיבות יש בבהמת חבירו שאינה נאסרת להדיוט ,האחד שהיא
בע"ח והשני שאינה שלו ,ובמקום שעשה בה מעשה מבואר בראשונים
שנאסרת אפי' להדיוט ,ועי' שעה"מ פ"ח מלולב שממ"ש רש"י 'גזרו עליהם
חזקיה וסיעתו איסור עולם אף להדיוט ,דקתני גנזום ולא אמרינן ליפרקו וליפקו
לחולין' ,משמע שהוא מדרבנן ,אמנם הביא שם שממ"ש הרמב"ן לעיל גבי
אשרות של א"י משמע שהוא מדאורייתא.
ויש להבין מה הראיה מכלים דאחז שהיה בהם רק חסרון שאינו שלו ,לבהמת
חבירו שיש בה עוד סברא שלא תאסר להדיוט ,והוא שהיא בע"ח.
ובראשונים משמע שהמעשה מועיל מדין קנין ,ויש להבין תינח שמועיל לחסרון
של אינו שלו ,אבל איך מועיל לחסרון של בע"ח ושל קרקע עולם.
ויש לבאר על פי מה שמבואר בגמ' לעיל שהצד השוה בין בע"ח לקרקע הוא
שאין בהם תפיסת ידי אדם ,שבזה מועיל מה שעשה בהם מעשה שיחשב שיש
בהם תפיסת ידי אדם ,ועדיין יש חסרון שאינו שלו ולזה מועיל מה שע"י
המעשה יש לו קנין מסוים.
ובזה יש לבאר דברי הריטב"א לעיל דף נ"ג ע"ב שכתב אבל לענין האוסר

רבי ישמעאל

פרק רביעי

דבר שאינו שלו על ידי מעשה לא שמענו אלא בשעושה לשם עבודה
זרה ,כההיא דהשוחט בהמת חבירו לע"ז ,וגם שיהא מעשה ניכר בשינוי
שאינו חוזר לברייתו ,דדמי כמאן דקני ליה בשינוי דומיא דגזלן ,ולכאורה
אם מועיל מצד קנין למה צריך שיהא לשם ע"ז ,אמנם לפי מש"נ ניחא שיש
שני חסרונות ,ושיעשה לשם ע"ז צריך כדי שיחשב שיש בו תפיסת ידי אדם,
שזה צריך שיהא לשם ע"ז ,ועדיין יש חסרון שאינו שלו ולזה מועיל מה שעשה
בו מעשה ניכר שאינו חוזר שעי"ז יש לו בו קנין מסוים.
דף נ"ד ע"ב
ואלא מכלים דכתיב ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו
במעלו הכנו והקדשנו ואמר מר הכנו שגנזנום והקדשנו שהקדשנו אחרים
תחתיהן ,והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,אלא כיון דעבד בהו מעשה
איתסרו להו הכא נמי כיון שעשה בה מעשה אסרה.
פירש"י בד"ה איתסרו 'גזרו עליהם חזקיה וסיעתו איסור עולם אף להדיוט' .וכן
מוכח מהגמרא שאסרום להדיוט ,שהרי כאן מיירי לענין שיאסרו להדיוט ע"י
מעשה.
ומשמע שנאסרו להדיוט לא משום כבוד הכלים שא"כ שוב לא מייתי מידי,
והקשו תוס' לעיל דף נ"ב שהרי בגמרא שם הוכיח מזה שהטעם משום שקנסו
לגבוה משמע שלהדיוט אינו נאסר.
ותי' תוס' שם שהוכחת הגמ' כך ,דמדאסר לגבוה במעשה כל דהו] ,שהרי רק
השתמשו בהם[ א"כ במעשה רבה יש לאסור אפי' להדיוט ,מבואר מדבריהם
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שהשתמשות גרידא לא חשיבא מעשה לאוסרם להדיוט ,וכן גבי ניסך לה יין
בין קרניה כתבו תוס' שלא חשיב מעשה לאוסרה להדיוט כיון שרק השתמש
בה ולא עשה מעשה בגופה ממש כמו שחיטה.
וכתב הרמב"ן בדעת רש"י שהגמ' לעיל לית לה דר"ה שנאסר במעשה קטן
]כגון סימן אחד או השתמשות[ ,ולכן ע"כ רק משום גזירה ורק לגבוה ,ובשם
הראב"ד תי' שכיון שמצינו שמשמשין נאסרים לגבוה ,ע"ז עצמה אסורה אף
להדיוט.
ובכתבי הגר"ח כתב שמה ששייך לומר שיאסר ע"י מעשה הוא רק בתקרובת
כהיתה בהמת חבירו רבוצה שהמעשה אוסר ,אבל בע"ז ומשמשין שהשם ע"ז
הוא האוסר זה יכול רק הבעלים לעשות] ,והיינו שמה שמעשה מועיל ,לא
בגלל שקונה אותה ע"י המעשה שאז אין מקום לחלק ,אלא כמו שבמטמא
טהרותיו של חבירו ל"ש לומר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו כיון שנאסר ע"י
מעשה[.
ומה שגזרו לגבוה במשמשין הגזירה היתה שהמעשה גרידא יאסור אבל רק
לגבוה ,ומ"מ חזינן דבתקרובת שמעיקר הדין המעשה אוסר ,נאסר גם להדיוט
מעיקר הדין.
ובעיקר יסודו שבתקרובת המעשה אוסר יל"ע א"כ איך שייך ביטול] ,דמבע"ל
לעיל דף נ"ב אם מהני לענין טומאה[ ,ועי' חזו"א סי' ס' ס"ק כ"ב דשייך לומר
דתקרובת אינה טמאה אלא בזמן שנוהגים בה מנהג כבוד ואם ביטלה בטלה
טומאתה] ,ולפי"ז לא מעשה הקרבה אסרה אלא שם תקרובת שיש עליה
וממילא שייך בזה ביטול ,וזה לכאורה דלא כגר"ח[.
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עוד כתב החזו"א שלעולם אפשר שאמנם טומאתה משום שהקריבו אותה לע"ז
]ולא מה שיש עליה שם תקרובת עכשיו[ ומה ששייך ביטול הוא באופן שבטל
את הע"ז עצמה ואשתכח דביטל התקרובת למפרע.
ויש להבין אמאי בטל למפרע ,הרי הע"ז עצמה לכאורה לא בטלה למפרע,
ואולי כוונתו שמלכתחילה לא נאסרה התקרובת אלא כ"ז שהע"ז קיימת וכיון
שבטלה אישתכח שמלכתחילה לא נאסרה אלא עד הזמן הזה.
אע"פ שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה ,חפר בה בורות שו"מ
אסרה ,לכאורה זה הדין שאדם אוסר דבר שאינו שלו ע"י מעשה .אמנם כאן
משמע דמיירי אפי' בקרקע דיליה שקרקע אינה נאסרת ואמרינן שע"י מעשה
נאסרת ,ואם הטעם של מעשה משום קנין יש להבין שהרי כאן בלא"ה הקרקע
היא שלו ומה מוסיף הקנין אלא משמע שע"י החפירה נחשב שיש בהם תפיסת
ידי אדם.
אע"פ שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה ,חפר בה בורות שיחין
ומערות אסרה ,בחדושי הרשב"א כתב בשם הראב"ד שחפר בה בורות לשם
ע"ז וכתב שיש מי שפירש שמהני מדין תפיסת ידי אדם ]ואפילו לא היה לשם
ע"ז[ ,והקשה עליהם שאם הכונה לחלל הבור שיש בו תפיסת יד"א הרי אין
ממש בחלל זה ואם לכותלי הבור הרי בהם לא היה תפיסת ידי אדם שהרי
ממילא נעשו ע"י שסילק העפר שביניהם] ,אלא טעמא משום שעשה מעשה
בקרקע לשם ע"ז[.
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כתב הריטב"א 'שאסרה כולה ואפי' קרקע עולם הנשאר שעשאו נעבד ,דאילו
למקום הבור הרי אין בו ממש' ,ויל"ע עד כמה נאסרת הקרקע שסביב החלל,
והיה א"ל כשיעור כותלי הבור המבואר בב"ב ,אמנם הריטב"א עצמו בתו"ד
כתב דבעינן חפירה לשם ע"ז 'שאל"כ אין לך קרקע עולם שאינו נאסר ,שהרי
יש כמה בורות ,וסדנא דארעא חד הוא' ,משמע שלא רק שיעור הנצרך לכותלי
הבור נאסר אלא כל הקרקע ,ויש להבין וכי אם יחפור לשם ע"ז יאסר כל
העולם מה"ט דסדנא דארעא חד הוא.
והיה א"ל שחפירת בורות שו"מ מועילה רק לקרקע שלו ,אבל לקרקע שאינה
שלו לא יועיל חפירת בורות שו"מ שהרי קרקע אינה נגזלת וכל מה שאוסר ע"י
מעשה הוא הקרקע שלו ,ואה"נ שכל הקרקע שלו תאסר אם ישתחוה לה אחר
שחפר בורות שו"מ לשם ע"ז.
אמנם בהמשך דבריו כתב הריטב"א 'ומדברי רבותינו ז"ל שכתבנו לעיל נראה
דכל שעשה בקרקע עולם מעשה לשם ע"ז והשתחוה לו נאסר אף על פי שאינו
שלו למאן דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה' ,והדק"ל האם
ייאסר כל העולם משום שוטה זה שחפר בו בור אחד לשם ע"ז והשתחוה לו,
ובשלמא לראב"ד שהביא הריטב"א כאן שדבר של רבים אינו נאסר אפי' ע"י
מעשה ניחא ,אבל הרי לרמב"ן גם של רבים נאסר ומשמע מהריטב"א לעיל דף
נ"ג שגם הוא סובר כרמב"ן.
ויתכן שכיון שצריך חפירה לשם ע"ז לא נאסרת אלא הקרקע שסביב לבור ויש
לה שייכות לבור ונחשבת כחלק מהע"ז וכדיוק לשון הריטב"א 'ואפי' קרקע
עולם הנשאר שעשאו נעבד' ,וסתמא דמילתא אין כוונתו לעשות את כל העולם
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לע"ז ע"י בור זה ,ואפי' יאמר כך בטלה דעתו דודאי אין שייכות לבור זה עם
הקרקע של כל העולם.
אפי' חליפי חליפין נמי אסורין ,לכאורה הוא איסור בחפצא ולא שכשנהנה
מחליפי החליפין נחשב כנהנה מהאיסור ,שזה שייך גם בשאר איסוה"נ ,וכמו
שמשמע מרש"י לעיל דף מ"ו ע"ב ,ולכאורה כל מה שיחליף בע"ז או בחליפי'
יאסר וגם אם ימכור לגוי ויחזור הגוי וימכור לישראל ,ויל"ע לקמן ס"ד תד"ה
מסתברא.
למעוטי ערלה וכלאי הכרם שאם מכרן וקידש בדמיהן מקודשת ,והנה להך
מ"ד חליפי חליפין דע"ז אסורים ,ויש להסתפק אם בערלה מותרים רק חליפי
חליפין או גם חליפין ,ורש"י פירש שאינו תופס כלל דמיו ,ולכאורה מנ"ל
למעט כלל ועיקר ,דילמא מיעוטא רק מחליפי חליפין אבל חליפין אסורים.
וא"ל שס"ל שחליפין אסורים משום שנחשב כמוהו וא"כ מה לי חליפין או
חליפי חליפין ,כיון שכמוהו הרי חליפי חליפין כחליפין ,וערלה וכה"כ ממעטין
שאינן כמוהו וממילא גם חליפין הראשונים אינם כמוהו ואינן איסוה"נ.
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וא"ל שמדאו' אסור רק הנאה ישירה אבל גרם הנאה מותר ,ורק רבנן אסרו
]יל"ע במודר הנאה כה"ג[ ,ובאשה לא גזרו.
ותוס' תירצו עוד שאין האשה דומה כ"כ לחליפי המעות ,וכמדומה בראשונים
בקידושין שמה שקונה את האשה אינו נחשב הנאה גמורה כיון שגם הוא
מתחייב לה תמורת זה.
ועי' אבי עזרי תנינא פ"ה הט"ז מנדרים עפ"י הריטב"א שמה שמותר בשאר
איסוה"נ הוא משום שאינם דמיהם ,שהרי אין לאיסוה"נ דמים ורק מדרבנן
אסרוהו ,ויש להבין הרי גם בע"ז הוא איסוה"נ ואינו דמיהן ואיך נאסר ,ואפשר
שזה גזה"כ.

ואידך אמר קרא הוא ,הוא ולא חליפי חליפין ,ואידך ההוא מיבע"ל
למעוטי ערלה וכה"כ ,ואידך ערלה וכה"כ לא צריכי מיעוטא דהו"ל ע"ז
ושביעית שני כתובים הבאים כאחד.
והנה שביעית לכ"ע אחרון אחרון נתפס ופרי עצמו אסור ,ובע"ז מחלוקת אם
רק חליפין אסורין וחליפי חליפין מותרין לגמרי או שחליפי חליפין ג"כ
אסורים ,וא"כ לחד מ"ד שביעית חמורה יותר שחליפי חליפין אסורים משא"כ
בע"ז שרק חליפין אסורים ]אמנם גם בע"ז יש חומרא שחליפין לא ניתרים[,
מכרן וקידש בדמיהן מקודשת ,פירש"י משום שלא תופסין דמיהן ,ופירש"י ולחד מ"ד ע"ז חמורה יותר שחליפי חליפין נמי אסורים ,ויל"ע אם היה הדין
שבכ"ז אסור לו להנות מהדמים מדרבנן ,ולכאורה האיסור הוא משום שהנאתו ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים האם היה דין ערלה כע"ז או כשביעית.
מהדמים באה לו מכח הערלה נמצא נהנה בעקיפין מהערלה ,ויש להבין א"כ
מעיקר הדין יאסר ולמה התירו בקידושי אשה.
תד"ה משום תימה הא אין שניהם שוין ,דעבודת כוכבים חליפי חליפין
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אסורין עד סוף כל העולם ובשביעית דוקא אחרון נתפס והשאר מותרין,
מה שפשיטא להו שכולם אסורים ואינם כשביעית שאחרון אחרון נתפס
והאמצעיים מותרין לכאורה משום שאמר 'כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא
כמוהו' ,וכמוהו משמע כמוהו ממש מה הוא אינו יוצא מידי איסורו אף מה
שהחליף בו אינו יוצא מידי איסורו.
שו"ר בתורי"ד בקדושין דף נ"ח שכתב 'דוקא בשביעית אמרינן הכי משום
דכתב בה קדש תהיה ויש דין קודש בחליפה ותהיה כפירות גופן ,אבל בע"ז
דכתיב והיית ]חרם[ ,כל מה שאתה מהיה ממנה אפילו אלף כולן אסורין,
משמע ממשמעות הדרשה דכל מה שאתה מהיה ,כולם אסורים.
דף נ"ה ע"א
וכי מפני שהרשעים נכשלים בהן יאבדם מן העולם ,והלא לאדם הן
עובדין ,והכרתי את האדם מעל פני האדמה ,יש להבין וכי לכל בני אדם הם
עובדים עד שיהיה צריך להכרית את כל האדם ,והרי סתמא דמילתא יחידים היו
שעשאום ע"ז ,אמנם הרי בימים הקדמונים היה כל מלך עושה עצמו לע"ז
כדמצינו אצל פרעה ,ואם יכרית אותו יעמוד במקומו מלך אחר שיעשה עצמו
ע"ז ,וכעזה"ד עד שימותו כולם.
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ועי' מהרש"א שיש שני סוגי קנאה הא' היא המדה הרעה באדם הנזכרת בכל
מקום שמקנא וחומד למעלה וכבוד או טובה של חברו והקנאה השנית היא
הנאמרת בכל מקום לגבי הש"י ב"ה יקניאוהו בזרים קנאוני בלא אל ,ואגריפס
שר הצבא הבין שהקנאה הנאמרת בו היא בעצמה הקנאה הנאמרת באדם שהוא
מתקנא על כבוד גדול שיש לחבירו כן הש"י ב"ה מתקנא כביכו"ל בעבודת
כוכבים על כבודה וע"כ אמר כלום מתקנא וכו' והשיב לו ר"ג משל למה"ד וכו'
דבפחותה יש לה קנאה ושנאה על בעלה ולא שיהיה לה קנאה על האשה
הפחותה ממנה דכלום מתקנא וכו' כך קנאת הש"י ב"ה אינו על הע"ז הפחותה
רק יש לו קנאה ונקמה על עובדיה] ,וכ"ה משמעות לשון רש"י 'אין מתקנאה
בה אשתו הראשונה אינה מקפדת ]כל כך[ לשנוא את בעלה ,אבל אם פחותה
ממנה מתקנאה ומקפדת עליו לשנאתו'.

תד"ה לוקחין אע''פ שנוטל בידו ונותן לתפוח אינו נעשה יין נסך עד שירד
לבור ,כך הגירסא] ,וחדא קאמר[ ,ויש ספרים שגורסין שאינו והוי סיפא
פירוש דרישא] ,לכאורה הול"ל והוי סיפא טעמא דרישא[.
ויל"ע לגירסא זו מה הכוונה עד שירד לבור ,האם לתחילת הירידה וגם הקילוח
נאסר ,או עד שיהיה בבור ממש ,וממ"ש בהמשך דבריהם אבל אותן ספרים
שגורסין ואינו בוי''ו ,וא''כ נשמע דין אחר שאפי' נגע גוי בקילוח
כלום מתקנא אלא חכם בחכם וגבור בגבור ועשיר בעשיר ,אמר לו המושך מן הגת וירד לבור אינו נאסר ,משמע שלפי הגירסא הראשונה כבר
אמשול לך משל למה"ד לאדם שנשא אשה על אשתו חשובה ממנה אין בקילוח נאסר בנגיעת גוי ,והביאור בזה שכיון שאמר שבגת אינו נעשה יי"נ
מתקנאה בה פחותה ממנה מתקנאה בה ,לכאורה אינו מובן מה השיב לו ,משמע שחוצה לה נעשה מיד ,אבל לגירסא 'ואינו' משמע שבא לומר דין נוסף
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שגם בתחילת הירידה כלומר כשמקלח אינו נאסר עד שירד ממש לבור ,וע"ז
הקשו א"כ מאי קמ"ל ברישא ,ותירצו דלא זו אף זו קתני.
א"נ תנא סיפא לגלויי רישא דלא תימא דנתינה לתפוח כשהכל נאסף אל
התפוח הוי כאילו ירד לבור ,קמ"ל סיפא דירד לבור דוקא .עי' מהר"ם
שכתב 'נ"ל דהאי א"נ אלעיל קא מהדר ,ור"ל דאפילו אי גרסינן ואינו בוי"ו
להשמיענו דין אחר ]כמדומה שהוא ט"ס וצ"ל 'לא להשמיענו דין אחר'[ לומר
שאפילו אי נגע בקילוח וכו' ,אלא בא לגלויי ארישא דלא תימא דהא דקתני
רישא ונותן לתפוח היינו בעוד שאין הכל נאסף אל התפוח ,אבל אחר שהכל
נאסף אל התפוח נעשה יין נסך משום דהוי כאילו ירד לבור ,להכי תנא סיפא
ואינו נעשה יין נסך עד שירד לבור דוקא'.
והיינו שכעת באים לומר שגם לגירסא 'ואינו' ,לא בא להשמיענו שהקילוח אינו
נאסר ,אלא בא לגלות על הרישא שלא נטעה לומר שלא נאמר ברישא אלא
שאינו נאסר בנתינה אל התפוח ,אבל כשגומר לתת הכל אל התפוח נאסר גם
בתוך הגת ,קמ"ל שבגת אינו נאסר עד שירד לבור ,אבל לעולם א"ל גם לגי' זו
שנגיעה בקילוח אוסרת ,וירד לבור הכוונה לתחילת הירידה ,נמצא לגירסא
הראשונה הקילוח נאסר ,ולגירסא השניה תלוי בשני פירושי התוס'.
ויל"ע מהו הקילוח שדנים בו התוס' ,שהרי משמע שכך הוא סדר העשיה,
תחילה ממלאים את הגת בענבים ופוקקים את הנקב שממנו יוצא היין ,ואחרי
שדרכו את הענבים ועדיין הם מעורבים עם הפסולת נוטלים את החרצנים
והזגים ונותנים בתפוח שבאמצע הגת ,ואח"כ מוציאים את הפקק והיין שמעורב
עם קצת פסולת מקלח החוצה אל תוך הגרגותני שהוא סל גדול שיש בו נקבים
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וממנו מקלח לתוך הבור ,ויל"ע אם הנידון על הקילוח הראשון מהגת אבל מה
שמקלח מהגרגותני ודאי דינו כירד לבור ,או על הקילוח מהגרגותני לבור אבל
מה שעד הגרגותני כיון שיש בו קצת פסולת ודאי דינו כבתוך הגת.
ומצינו בזה מחלוקת לקמן דף נ"ו ע"ב בתוס' ד"ה גרגותני שכתבו בדעת
רשב"ם שהיין שבבור נאסר מדין כחו של הגוי ,ואעפ"כ יין שבגרגותני וביין
היוצא ממנו נאסר רק מדין ניצוק ,מבואר שאין עליו עדיין דין יין ואינו נאסר
אפי' במגע ,ודעת ריב"ם שם שיין שיצא מהגרגותני דינו כיין ונאסר במגע אבל
עד הגרגותני ובתוכו עדיין חשיב כמים ואינו נאסר במגע ,ועי' חדושי הרשב"א
ותוס' ר"י מפאריש.
תד"ה ירד ירד לבור מה שבבור אסור ]והשאר מותר[ ,פ"ה אם נגע בו גוי
אח"כ ,משמע מתוך פירושו דר"ל והשאר מותר ואפי' יגע בו הגוי,
לאפוקי שלא נאמר שגם מה שבגת נאסר בנגיעה ,ומ"ש והשאר מותר היינו
שאינו נאסר ע"י נגיעת הגוי בבור מדין ניצוק כמ"ש בהמשך דבריהם ,ויש
להבין מנין משמע כך מרש"י ,דילמא אם נגע בבור ולא בשאר מה שבבור
מותר והשאר שבגת לא נאסר מדין ניצוק] ,אבל אם נגע במה שבגת נאסר גם
מה שבבבור שהרי מתערב עמו[ ,ואולי א"כ הול"ל לרש"י למימר והשאר
מותר אם נגע הגוי במה שבבור ,שו"ר במהר"י בן לב כמדומה שעמד בזה.
אבל אין לפרש דר"ל והשאר מותר שאינו נאסר כשנגע הגוי במה
שבבור ע"י ניצוק ,אבל ודאי אם נגע הגוי הוי אסור במגע הגוי ,דשפיר
הוי קרוי יין כיון שנתן הכל אל התפוח ,בגמ' לקמן סובר ר"ה שכיון
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שהתחיל לימשך נחשב יין כבר בתוך הגת ונאסר במגע הגוי ודלא כמשנה
ראשונה שדוקא כשירד לבור ,ולפי האין לפרש לכאורה אין כונתם שיאסר מיד
שיתחיל לימשך כר"ה ,אלא דוקא אחר שנאסף הכל לתפוח אע"פ שלא ירד
עדיין] ,ודלא כרב הונא שמיד שהתחיל לימשך נחשב הכל כיין[.
ופירוש המשנה לפי"ז היה כך ,לוקחין גת בעוטה מן הגוי אע"פ שהוא נוטל
בידו ונותן לתפוח] ,כיון שעדיין מעורב[ שאינו ]כך צ"ל לפי"ז ,מהר"ם[
עושה יי"נ עד שירד לבור ]היינו שיהא ראוי לרדת שכבר נתן הכל לתפוח[,
ירד לבור ]ממש[ מה שבבור אסור ]אם נגע בו[ והשאר מותר ]אם לא נגע
בו[.
ולפי"ז הקמ"ל הוא שאין נאסר מה שבגת ע"י חיבורו למה שלמטה ע"י ניצוק,
ומה שאינו נאסר או משום שניצוק אינו חיבור ,או משום דהוי ניצוק בר ניצוק.
דא''כ כי מקשה מינה בגמ' לרב הונא דאמר כיון שהתחיל לימשך עושה
יין נסך] ,אמאי תנן והשאר מותר הרי כיון שירד לבור התחיל לימשך[ ,לישני
ליה דרב הונא איירי במגע גוי ,דמתני' נמי הכי אסרה ,דלא שריא השאר
אלא ע''י נצוק ,כלומר שמה שבגת לא נאסר ע"י ניצוק אבל ודאי נאסר במגע
אלא ע"כ שמ"ש והשאר מותר היינו אפי' נגע בו.
ור"י פירש דודאי מיירי מתני' בניצוק נמי ,ממ"ש 'נמי' משמע שמיירי גם
בנגיעה ,ובא לומר שמה שבגת אינו נאסר לא ע"י נגיעה בו ולא ע"י נגיעה במה
שבבור מטעם ניצוק ,ויש להבין כיון שנגיעה בו אינה אוסרת ע"כ שעדיין אינו
יין ומה"ת שייאסר מטעם ניצוק שהוצרך להשמיענו שאינו נאסר.
ועי' מהרש"א שחוץ ממה שע"י ניצוק נחשב כמו שנוגע גם במה שלמעלה,
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נחשב גם שמעורב כולו ]וכמ"ש הרא"ש בסוף סי' ד'[ ולכן אע"פ שאינו נאסר
במגע בו הו"א שבנגיעה במה שלמטה יאסר גם מה שלמעלה.
ולכאורה היה א"ל שגם אם אינו כמעורב היה מקום לאסור ע"י ניצוק ,ואע"פ
שאם נגע בו אינו נאסר ,ה"ט משום שאין דרך הגוים לנסך את היין שבגת אבל
שם יין יש עליו ,וכשנגע הגוי ביין שבבור היה נאסר גם היין שלמעלה ע"י
ניצוק שהרי שם יין עליו ,ואע"פ שאין מנסכים אותו בפנ"ע ואם יגע בו לא
יאסר] ,וגם היין שלמטה לא יאסר אפי' אם ניצוק חיבור כיון שאין מנסכים
כך[ ,מ"מ כשנוגע למטה היה אוסר גם את הלמעלה ,קמ"ל שאינו אוסר .ועי'
חזו"א סי' נ"א סק"י.
ומה שבאמת מה שלמעלה אינו נאסר בניצוק ,או משום שמה שלמעלה אינו
נחשב כלל יין או משום שניצוק אינו חיבור ,או משום דהוי ניצוק ב"נ ,ומלשון
תוס' משמע שהטעם משום דהוי נב"נ ,ולכן הגרגותני נאסר ולא מה שבגת.
]ולריב"ם לקמן משום שניצוק אינו אוסר מה שאינו יין ,לכאורה משום שאינו
נחשב כמעורב לגמרי וכמ"ש הר"ן[.
ור''י פי' דודאי מיירי במתני' בנצוק נמי ואשמעינן שהשאר אינו נאסר
מטעם נצוק ,כלומר שהמשנה איירי גם כשנגע הגוי במה שבבור בשעה
שמחובר למה שבגת ע"י ניצוק ואעפ"כ אין מה שבגת נאסר ]כיון שהוא נב"נ[.
מדקאמר עלה בגמרא לא שנו אלא שלא החזיר גרגותני לגת ,פי' ואז
מותר שאינו נאסר מטעם ]שהוא[ נצוק בר נצוק] ,כלומר לר"ה שניצוק
חיבור ע"כ שהשאר אינו נאסר כיון דהוי ניצוק בר ניצוק[ ,ופריך גרגותני
גופה במאי מתסרא ,ומשני בנצוק אלמא מתני' נמי מיירי בנצוק
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כדפרישית ,ובכ"ז מה שבגת אינו נאסר מדין ניצוק וע"כ כיון שהוא ניצוק ב"נ.
ורשב"ם פירש מה שבבור אסור אף בלא נגיעת גוי מטעם כחו של גוי
כדאמרינן לקמן בפרק בתרא ,וה"נ מכח דריכתו בגת נמשך היין ויורד
לבור ,והשאר מותר שאינו נאסר מכחו כיון שאינו עדיין יין ,וגם אינו
נאסר לא במגע ולא בניצוק כדפרישית .מבואר דעת רשב"ם שיין שירד לגת
מכח דריכתו של הגוי ,אע"פ שבשעת דריכתו עדיין אינו יין מ"מ כשיורד לבור
מכח דריכתו נאסר ,ומשמע שאין דינו של הרשב"ם מוסכם על תוס' ,ויש לעיין
מהו הנדון ביניהם.
ולכאורה א"ל שאמנם כחו של גוי עושה יי"נ אבל דוקא כאשר כחו ביין
משא"כ כאן שכחו בענבים ,שהרי בשעה שהם בגת עדיין אין עליהם דין יין,
למשנה ראשונה אפי' נמשכו ,ולכאורה גם למש"א שכשהתחיל לימשך עושה
יי"נ מ"מ עד שנמשך אינו יין ,אלא שבזה יש לומר לשיטת רש"י שכשנמשך
מקצתו שוב הוי כולו יין ,וא"כ כשרק מתחיל לימשך שוב כל מה שידרוך מיד
שיצא יהיה יין ,אלא שגם בזה יש לדון כיון שסו"ס הדריכה שלו היא בענבים
ולא ביין.
ובגמ' לקמן דף ס' גבי מעצרא זיירא מצינו מחלוקת בגמ' אם גזרו על כחו של
גוי הדורך בגת כשלא נוגע בענבים ,ועי' ר"ן שם שסברת המתיר היא כיון
שכחו בענבים ולא ביין ,אבל להלכה אף בכה"ג אסור.
ויש לעי' אם א"ל שלהלכה שנאסר מטעם כחו אע"פ שכחו בענבים ,זה דוקא
למש"א שמיד שיוצא נחשב יין ]אחר שנמשך מקצתו[ אבל למש"ר שאפי'
כשיצא עדיין אינו יין ולא נאסר ורק כשירד לבור יהא עליו שם יין ,בזה ס"ל
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לחולקים על הרשב"ם שלא נאסר מטעם כחו ,וכנראה שכך דעת החזו"א ,עי'
סי' מ"ה סק"ג ד"ה והא דאמר ,וביתר ביאור בסי' נ"א ס"ק ה' ד"ה ומיהו.
ויתכן לומר יתרה מזאת ,שדוקא למש"א אע"פ שדורך בענבים מ"מ היין
שיוצא יוצא מכחו ובעוד כחו קיים ,משא"כ למש"ר שרק בבור נאסר ואז א"ל
שכבר פסק כחו.
ויש להבין בדעת רשב"ם כיון שכחו הוא במה שדורך ]וכמפורש בתוס'[ הרי
אמרינן לקמן דניסוך דרגל לא שמיה ניסוך.
והנה הא דאמרינן כחו אסור נחלקו הראשונים אם נאסר גם בהנאה ,ואם אוסר
גם ע"י ניצוק ,ולדעות שאסור רק בשתיה ניחא ,שמה שניסוך דרגל ל"ש ניסוך
היינו להנאה אבל בשתיה אסור וכמ"ש תוס' ,אבל רשב"ם שמפרש את
המשנה מדין כחו לכאורה סובר שאסור גם בהנאה ,וא"כ יש להבין הרי ניסוך
דרגל ל"ש ניסוך ,וכתב חזו"א נ"א סק"ה דדוקא שכשוך דרגל אינו אוסר אבל
כחו דרגל אוסר.
והנה בשו"ע סי' קכ"ה ס"א כתב שכחו אוסר רק בשתיה ,וכתב רע"א שיש
לזה ראיה מהא דינוקא דשרי משום דניסוך דרגל ל"ש ניסוך ,והרי עדיין הוי
כחו ]וס"ל דכחו דרגל שפיר חשיב כחו כיד[ ,אלא ע"כ שכחו אוסר רק
בשתיה.
ולכאורה א"ל שאמנם כחו אוסר גם בהנאה אבל כחו דרגל דינו כנגיעת רגל
ולכן אוסר רק בשתיה ,אבל אה"נ דכחו דיד יאסור גם בהנאה ,שו"ר בחזו"א
מ"ט סק"ט שכתב כן ליישב דעת הרמב"ם שאסור בהנאה ,והא דבינוקא שרי
משום דכחו דרגל כנגיעת רגל.
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וא"כ א"ל שבזה חולקים תוס' על הרשב"ם וסוברים שכמו שניסוך ברגל לא בתד"ה גרגותני ,אבל בתוס' כאן יכולים להתפרש דברי רשב"ם 'והשאר מותר'
שמיה ניסוך גם כחו לא אוסר בהנאה ,וסוגיא דלקמן במעצרא זיירא היא לגבי על יין שבקילוח שעדיין לא בא לבור אבל נחשב מבראי[ ,שו"ר בפרי יצחק
איסור שתיה ,וזה גם בעובדא דינוקא יש ,אבל במתני' הרי מיירי באיסור הנאה .הנ"ל שתמה עליהם בזה.
עוד יש מקום לומר עפ"י מ"ש רבינו מנחם ,שיין שנאסר מדין כחו לא אוסר
דף נ"ה ע"ב
בניצוק ,שלכן לא ניח"ל לפרש שנאסר מדין כחו שא"כ לא היה הגרגותני
נאסר בניצוק.
אמר ר"ה יין כיון שהתחיל לימשך עושה יי"נ ,שני דברים התחדשו בדברי
אמנם עי' חזו"א נ"א ס"ק ה' שזה גופא תמיהת הגמ' ש"מ ניצוק חיבור אפי' ר"ה לדעת רש"י ,האחד שאם נמשך מקצתו נחשב כולו כיין להתנסך ,והשני
שלא בעינן ירידה לבור אלא ה"ה למשיכה בתוך הגת.
בכחו ,אבל ביי"נ ממש הרי באמת ס"ל לר"ה דניצוק חיבור.
והנה לשון רשב"ם 'והשאר מותר שאינו נאסר מכחו כיון שאינו עדיין יין' ,ושניהם מבוארים בדבריו ,הלשון לימשך משמע בתוך הגת ,וכמ"ש הרמב"ן
משמע שאם היה יין היה נאסר מכחו ,ויש להבין שהרי אמרינן לקמן דף ע"ב שחוצה לו שייך לשון לירד או לקלח ,וממ"ש שהתחיל משמע שגם השאר
שכחו אינו אוסר אלא מבראי ולא מגוואי ]כלומר כשמערה מקנקן נאסר מה נעשה יי"נ ,שאל"כ ל"ש כ"כ לשון והתחיל ,כ"כ המאירי והרשב"א בתוה"ב
שיצא ולא מה שנשתייר בקנקן[ .וכן יש להבין בתוס' לקמן ד"ה גרגותני 'ומיהו וכ"כ ביאור הגר"א ולח"ס .אמנם כ"ה דעת רש"י ,ויתבאר בהמשך שהרמב"ן
אותו שבגת אינו נאסר מטעם כחו של גוי בכוונה כיון שאינו נקרא עדיין יין' חולק על הדין הראשון ,ור"ת חולק על הדין השני.
משמע אם היה יין היה נאסר בכחו ,והר"ז כחו מגוואי שלא גזרו בו חכמים ,ולרש"י קושית הגמ' הראשונה ממה ששנינו לוקחים גת בעוטה והרי סתמא
דמילתא יש בה המשכה בפנים ואמאי לא נאסרה ,אלא מוכח שרק מה שיצא
]כמבואר לקמן דף ע"ב ,עי' לח"ס שהקשה כן ועי' בנ"ש[.
ואולי א"ל שכאן נחשב ככחו מבראי שהרי ע"י דריכתו על הענבים יוצא מהם לחוץ נאסר ,ודלא כשני החידושים של ר"ה ,ומשני בגת פקוקה ולא יצא לחוץ,
היין ומה לי מוציא יין מהקנקן או מהענבים ,אלא שמ"מ אינו נאסר מדין כחו ומלאה ולא נמשך בפנים ולכן אין חשש.
כיון שביציאתו מהענבים עדיין אינו יין שו"ר כעי"ז בפרי יצחק ח"ב סי' כ"ו וקושיא שניה ממ"ש ואינו עושה יי"נ עד שירד לבור ,שמשמע שבתוך הגת אין
נעשה ליי"נ ,ושוב משני בפקוקה ומלאה.
'מה שהיין נסחט מהענבים לחוץ מקרי כחו של עכו"ם דנפיק אברא'.
אמנם עי' שו"ע קכ"ג סכ"א שכחו בדריכה אוסר רק כשיוצא חוץ לגת ולא וקו' שלישית ממ"ש ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר ,ומכאן לכאורה
במה שבגת כיון דחשיב מגוואי ,עי' ש"ך ס"ק מ"ד וא"כ הדק"ל] ,ויותר קשה קשה רק על הדין הראשון של ר"ה שנמשך מקצתו כנמשך כולו ,ומכאן מוכח
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שאע"פ שמה שבבור נמשך לא נאסר מה שלמעלה ,אבל אין קושיא על הדין
השני שגם המשכה בגת חשיבא המשכה ,שהרי אפשר גם כאן לומר שמיירי
בגת מלאה ולא היתה בתוך הגת המשכה ]אמנם לר"ת שהמשכה היינו שיוצא
מסונן מהגת גם בגת מלאה חשיב המשכה כיון שירד מהבור[.
וא"כ היה א"ל שלקושטא דמילתא אין המשנה הראשונה חולקת עם המש"א
אלא בפרט הזה שנמשך מקצתו לא נאסר כולו ,אבל עדיין מודה שמשיכה בגת
שמה משיכה ומיירי במלאה ]אבל לא פקוקה[ ,אמנם דחוק לומר כך שהרי
משמע שגם כשירד כולו לבור והשתייר מעט בגת אינו נאסר אע"פ שאין הגת
מלאה ויש בתוכה המשכה.
והנה במ"ש ר"ה הא משנה ראשונה והא משנה אחרונה ,שמבואר במשנה
אחרונה שאין דורכין עם הגוי בגת ,והיינו משום דרב הונא ,שנמצא משתכר
באיסוה"נ דמשהתחיל לימשך הוי יין ,ולכאורה אין ראיה ממה שאסרה משנה
אחרונה לדרוך עם הגוי בגת לשני הדינים של ר"ה ,שהרי אם המשכה של
מקצת כהמשכת כולו די בזה כדי לאסור לדרוך עם גוי בגת שאינה פקוקה ,ואם
המשכה בגת שמה המשכה די בזה לאסור בגת שאינה מלאה אע"פ שפקוקה,
ומנ"ל ראיה ממש"א לשני דבריו ,ואין לומר שסתמא קתני ומשמע שאסור בכל
ענין ,שהרי ע"כ בפקוקה ומלאה אין לאסור ,אמנם לדעת הרמב"ן שלמסקנא
גם בגת מלאה ופקוקה אסור ניחא ,אבל כמדומה שלרוב הראשונים אינו כך,
עי' ר"ן.
אמנם הר"ן כתב 'ומסקינן דרב הונא כמשנה אחרונה דחזרו לומר דאין דורכין
עם הגוי בגת שמא ימשך היין בגת עצמו ונמצא משתכר באיסורי הנאה ,ואף על
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גב דברייתא לא מוכחא אלא דהמשכת גת שמה המשכה ,אמר רב הונא
מסבריה שאף מה שלא נמשך נעשה יין נסך כיון שהוא מחובר ליין הנמשך
שבגת' ,משמע שפשיט"ל שמה שאין דורכים עם הגוי מיירי בגת פקוקה וכגון
שנמשך בתוך הגת ,ויש להבין דילמא באינה פקוקה ומשום שהתחיל לימשך
לבור.
והנה לפי מש"נ דעת רש"י שמשנמשך מקצתו נעשה כולו כיין לענין ניסוך,
אמנם בחדושי הרמב"ן כתב 'לפי דעתי דכיון שהתחיל לימשך נעשה יין נסך מן
היין הנמשך קאמר ,שאלו יין שתחת האשכולות שלא נמשך מותר דאטו מפני
שנמשך קצתו ונעשה יין מפני שהופרש מענביו יעשה שתחת האשכולות יין,
אלא הכי קאמר כיון שהתחיל לימשך אף על פי שלא ירד לבור ולא לגומא
שבגת נעשה הנמשך יין שהרי הופרש ועומד בפני עצמו'.
וכתב הר"ן ששיטת רש"י עיקר כיון שלרמב"ן לא הוצרך לומר דמיירי בגת
פקוקה שאפילו אינה פקוקה ויצא ממנה לחוץ ונאסר אין מה שבפנים נאסר כיון
שהיא מלאה ולא ניח"ל במה שנדחק בזה הרמב"ן.
אמר רב הונא יין כיון שהתחיל להמשך עושה יין נסך ,תנן לוקחים גת
בעוטה מן הגוי ואף על פי שהוא נוטל בידו ונותן ]כ"ה בכת"י[ לתפוח,
א"ר הונא בגת פקוקה ומלאה ,ת"ש ואינו עושה יין נסך עד שירד לבור,
ה"נ בגת פקוקה ומלאה ,ת"ש ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר,
אמר רב הונא לא קשיא כאן במשנה ראשונה כאן במשנה אחרונה ,יש
להבין כיון שר"ה מסיק שדבריו נאמרו למשנה אחרונה הול"ל אלא אמר רב
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הונא ,שהרי כעת חזר בו ממה שתירץ קודם את המשנה ,וגם אם נאמר שעדיין
התירוץ הראשון נכון לדינא כמ"ש הרשב"א ,אבל לענין ביאור המשנה אינו
נכון שהרי למשנה ראשונה אי"צ להגיע לזה ,שו"ר בלח"ס שעמד בזה ,אמנם
ברוב כתה"י סתמא דתלמודא הוא דמשני בגת פקוקה ומלאה ולא ר"ה הוא
שתירץ זאת ,וכ"ה בכל הראשונים ,וניחא לפי"ז.
ת"ש ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר ,אמר רב הונא לא קשיא
כאן במשנה ראשונה כאן במשנה אחרונה ,לכאורה הול"ל מתני' במשנה
ראשונה וכי אמרי אנא במשנה אחרונה ,וגם עיקר המימרא של ר"ה אינה
מרווחת כ"כ שנראה כמו שבא לומר חידוש מדעתו וכיון שידע את הברייתא
הול"ל 'אמר ר"ה זו משנה ראשונה אבל למשנה אחרונה יין כיון שהתחיל
להמשך עושה יין נסך' ,ואולי ממ"ש אין דורכין עם הנכרי בגת אינו מוכרח
דטעמא משום דר"ה עד שאמר זאת בפירוש] ,באחד מכתבי היד הלשון 'אמר
רבא לא קשיא כאן במשנה ראשונה כאן במשנה אחרונה' ,אכן בכל הראשונים
מובא כמו שהוא לפנינו[.
ולפי מ"ש הר"ן שעל מ"ש ר"ה שדי במשיכת מקצתו אין לו ראיה ממשנה
אחרונה אלא אמר זאת מסברא ניחא ,שאמנם נאמר כאן חידוש ע"י ר"ה שאין
לו הוכחה ממשנה אחרונה.
תד"ה א"ר הונא נראה מתוך פירושו דאפי' בגת עצמה אם פינה החרצנים
אילך ואילך ונשאר היין לצד אחד הוי התחיל לימשך ,לכאורה כוונתם

עבודה זרה

שהמשכה לרש"י אין הכונה שחלק מהיין נפרד לגמרי משאר היין המעורב
בחרצנים כר"ת ,אלא אפילו בתוך הגת שעדיין כל היין נמצא במקום אחד אם
חלק ממנו נפרד מהחלק המעורב הוי תחילת המשכה ,ולכאורה לפי"ז כ"ש
כשגמר לפנות את כל החרצנים לתפוח הוי המשכה אע"פ שלא יצא לחוץ,
ויתכן שזה גם לר"ת יועיל דמה לי הוציא היין מהפסולת או הפסולת מהיין,
אלא שלזה צריך שיוציא את כל הפסולת.
ואם מפנין גרעינים שבגיגיות אילך ואילך כדי שיכנס היין באמצעיתו
]כלומר כדי שיתכנס היין באמצעיתו[ ,נראה לרש''י אין לך המשכה גדולה
מזו וכו' ,וצ''ל לפירושו שפינה הגרעינים עד שולי הגיגית ,שאם לא
פינה כי אם למעלה אין כאן המשכה כיון שיש ענבים תחתיה ,יש להבין
כיון שגם כשפינה עד שולי החבית עדיין היין לא זז ממקומו מה לי פינה עד
למטה או לא ,אמנם יתכן שסתמא דמילתא כשדוחק הגרעינים לצדדים ממילא
בא יין מהצדדים לאמצע וזז ממקומו ,ויל"ע למה לא יועיל כשלא פינה עד שולי
החבית ,האם משום שכשיש ענבים תחת היין נחשב עדיין גם מה שלמעלה
כמעורב ,או שצריך שיהיה מקום אחד בגת או בגיגית שיש בו רק יין.
תדע דהא תנן במתני' אע''פ שנוטל בידו ונותן לתפוח ,וא''כ פינה
הענבים אילך ואילך ,ואפ''ה שרי בגת פקוקה ומלאה ,אפי' לרב הונא
כדמשני בסמוך ,אלא לאו ש''מ דההיא איכא לאוקומי שעדיין לא פינה
עד שולי הגת .יש להבין שהרי לכאורה מה שלא מועיל מה שנותן לתפוח הוא
מכיון שלא נעשה כלל מקום מסוים פנוי מחרצנים לא עד למטה ולא עד
האמצע ועדיין הכל מעורב ,אלא שהתמעטה התערובת ,ואיך מוכיחים מזה
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המשכה[ ,או אם שולה בגומא שבתוך הגיגית כוס מלא יין ,אם הוא
מתכוין לשלותו מן החרצנים ומן הזגין יש לחוש קצת להמשכה ,ואם אינו
מקפיד בחרצנים ובזגין אין כאן המשכה ושרי.
יש לעי' למה כתבו יש לחוש קצת ולא הוי ודאי כהמשכה ,ויש לבאר שיתכן
לומר שמה שמועילה תחילת המשכה לכל הנשאר הוא דוקא כשכל השאר
עומד לצאת אחר המקצת שיצא ,אבל כשנטל כוס אחד מהחבית אע"פ שהכוס
הזה ודאי נמשך אבל אי"ז נחשב כתחילת המשכה למה שנשאר ,שהרי כלל
אינו עומד לצאת אחריו] ,משא"כ כשיוצא מהברזא שכולו נעקר לצאת[.
שו"ר בספר התרומה שכתב 'אמנם אפי' לקח בכוס יין צלול יכול להיות שאינו
נחשב המשכה בשביל ההוא פורתא וגם לא נתכוון לכך כי אם נסיתו ,ואותו
שבכוס מקרי יין כיון שהוא צלול ואם נגע בו עכו"ם נאסר' ,משמע שלכן לא
ברירא להו שאסור.
ורבינו יהודה פי' דהירושלמי קאי אמשנה אחרונה וכגון שהמשיכו ממנו
כבר ונעשה יין ,ולפיכך נאסר בהעלמת העין דיש לחוש שמא החזיר כלי
הבור או גרגותני לגת ,יש להבין תיפו"ל דאיכא למיחש שמא נגע במה שבגת
שהרי למשנה אחרונה נעשה כולו יין ,וכבר תמה בזה המהר"ם עי"ש
ובמהרש"א ,ועי' חזו"א שט"ס הוא וצ"ל 'דהירו' קאי אמשנה ראשונה'] ,וכיון
שהמשיכו ממנו לבור ונעשה בו יי"נ חיישינן שמא החזיר הגרגותני לגת[.

לפינה מקום באמצע אבל לא עד למטה.
ויש לבאר שזה פשוט להם שאינו נחשב המשכה במקום אחד אם אינו פנוי
לגמרי מענבים באותו מקום ,והנידון שלהם דשמא נפרש שהתחיל להמשך אין
הכונה שבמקום אחד נמשך לגמרי ,אלא שכל היין שבגת התחיל להפרד והרי
כשנותן לתפוח התחיל כל היין להפרד מהחרצנים ,וע"ז שפיר הוכיחו מנותן
לתפוח שהתחיל להמשך אין פירושו תחילת ההפרדה אלא שבמקום אחד נפרד
לגמרי.
שו"ר בחדושי מהר"י שפירא שכתב 'דבספר התרומה ובסמ"ג מסתפקים בזה
אי בעי לפרש"י שלא ישארו ענבים עד שולי הגיגית ,דהא דמשני בגת מלאה
]אינו משיכה אע"פ שנותן לתפוח[ לא חשיב להו הכרח דאפשר דבזה אין כאן
יין צלול כלל ,אע"פ שנטל בידו ונתן לתפוח.
ור"ת פירש שהתחיל לימשך שהתחיל לקלח מן הגת קודם שירד לבור
כו' ,ולפי' זה אם פינה הענבים אילך ואילך ונשאר היין בגומא באמצע
הגיגית אין כאן המשכה כיון שלא הניח שם גרגותני לסנן היין.
ביאור דברי ר"ת לכאורה שאין החילוק אם נמשך בחוץ או בפנים ,אלא פירוש
המשכה לדעת ר"ת הוא הסינון ,בין בחוץ בין בפנים ,ובלבד שמה שהסתנן אינו
נמצא באותו מקום יחד עם היין שאינו מסונן ,ומשמע שהגרגותני נמצאת על
פתח הגת ומיד שיוצא ממנה הוי המשכה ,ומשמע מתוס' שגם לר"ת מיד
שנמשך מקצתו נעשה כולו כיין לענין ניסוך.
אבל אם מושך היין מן הגיגית דרך הברזא אין לך המשכה גדולה מזו ,תד"ה אין אבל קשיא למה צריך למיתני אין דורכין עם ישראל וכו',
]וכמ"ש בהמשך דבריהם שבברזא כיון שהיא דקה מסתנן שם היין והוי תחילת פשיטא השתא אין בוצרין עם הגוי דליכא אלא גרם טומאה דרבנן ,דריכה
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עם ישראל דאיכא סיוע טומאה דאורייתא לא כ"ש ,יל"ע אם מה שבגוי משום שהוא עושה עבירה בידים שמטמא בדריכתו ,דהיינו שעל ידי הדריכה
אינו אלא טומאה דרבנן הוא משום שגוי אינו נחשב כטמא אלא מדרבנן אבל מכשירן לקבל טומאה' ,ועי' לח"ס.
מדאו' לעולם הוא טהור כבהמה ,או שהאיסור דרבנן כי הוא רק מטמא חולין
שאינן חייבין בתרו"מ ,ובישראל גם טומאתו דאו' וגם איסורו מדאו' שהרי תד"ה אין בוצרין אבל קשיא למה צריך למיתני אין דורכין עם ישראל וכו',
מטמא חולין הטבולין לתרומה.
פשיטא השתא אין בוצרין עם הגוי דליכא אלא גרם טומאה דרבנן] ,וסיוע
וי''ל דלפי מאי דפרישית ]לעיל ע"א ד"ה דורכין[ דאיירי בסוף דריכה בידי עוברי עבירה אין כאן כיון שהוא גוי ואינו מוזהר ,ומ"ש טומאה דרבנן
ניחא דאיצטריך לאשמועינן שאסור לסייע ידי עוברי עבירה אע''ג שכבר משום שלגרום טומאה לחולין שבא"י הוא רק דרבנן[ ,דריכה עם ישראל
התחיל בעבירה ,יל"ע מה סברו בקושיתם ,האם שכבר נטמא בגת או שמיירי דאיכא סיוע ]כיון שהוא ישראל[ טומאה דאוריתא ]לכאורה כי טבול
בתחילת דריכה ועדיין לא נטמא ,אם סברו שעדיין לא נטמא איך דורכין עם לתרומה[ לא כ"ש.
הגוי בגת הרי אסור לטמא חולין ,ואם סוברים שכבר נטמאו בגת טמאה וי''ל דלפי מאי דפרישית דאיירי בסוף דריכה ניחא דאיצטריך לאשמועינן
בתחילת הדריכה שנעשתה ע"י הגוי לבדו ,איך אמרו שבדריכה עם ישראל שאסור לסייע ידי עוברי עבירה אע''ג שכבר התחיל בעבירה ,לכאורה
איכא סיוע טומאה דאו' ,ועי' תוס' ר"י מפאריש לעיל ע"א שאמנם גם ממה כוונתם שכבר נטמאו כל הענבים אלא שעדיין הוא עוסק במלאכת הדריכה
שדורכין עם הגוי מוכח דמיירי בסוף דריכה שכבר נטמא.
שבה עשה טומאה דאו' ,וקמ"ל שלא נאמר שמסייע ידי ע"ע שייך רק בשעת
שו"ר בשו"ת מהרש"ך שכתב 'כי הנה במה שתרצו וז"ל וי"ל דלפי מאי דפריך העבירה ולא אחר שנעשתה ,אבל לא הוצרך להשמיענו שאין מסייעין אותו
דאיירי בסוף דריכה ניחא וכו' ,יראה דמעיקרא כשהקשו קושיית אבל קשיא לדרוך לפני שנטמא שזה פשיטא.
וכו' ,היתה בהנחה דפירש אין דורכין עם ישראל היינו בתחלת דריכה .ואם כן אמנם יש להבין הלשון 'אע"ג שכבר התחיל בעבירה' ,ואם העבירה היא מה
איכא למידק טובא ,חדא דאם כן היכי קאמר אבל דורכין עם הנכרי ,דכיון דהוי שמטמא את הענבים הרי לא רק שהתחילה אלא גם נגמרה ,אלא שעדיין הוא
בתחלת דריכה היאך יכול לדרוך ,כיון שבאותה שעה מטמאם ,דהשתא בצירה עוסק במלאכה שבתחילתה היתה עבירה ,ולשיטת רש"י בכת"י שהביאו תוס'
דאינו אלא גורם טומאה דהיינו שמוליכן לגת טמאה לשם דריכה אסור כ"ש לקמן שהעבירה היא מה שעתיד הישראל לשתותו בטומאה ניחא ,שהעבירה
דריכה עצמה ,ותו אם איתא דבתחלת דריכה קמיירי ,היאך יהיב טעמא היא מה שמסייעו לעשות יין טמא שעתיד לשתותו ,ועבירה זו לא נגמרה שהרי
בברייתא וקאמר משום דאסור לסייע ידי עוברי עבירה ,דתיפוק ליה דאסור עדיין לא נעשה כל היין אלא שהתחילה ,וקמ"ל דלא נימא שגם אם לא יסייענו
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יגמור לבד.
דף נ"ו ע"א
אבל בוצרין עם הגוי בגת שמותר לגרום טומאה לחולין שבא"י ,יש
להסתפק אם רק לגרום טומאה מותר או אפי' לטמא בידים ,וברמב"ם פט"ז
ה"ט משמע שמותר לטמא בידים עי' סה"מ בשם תוי"ט בשביעית.
ואע"פ שמותר לגרום טומאה לחולין מ"מ אסור לבצור ולדרוך עם ישראל
העושה בטומאה ,ופירש"י משום שגורם טומאה לתרומה שבתוך החולין.
ורש"י כתב אין בוצרין וכ"ש שאין דורכין שדריכתן מטמאתן ומסייע ידי עוברי
עבירה ,ויש להבין שהרי כבר טמא ,ומשמע שלסייע ידי ע"ע חמור יותר
מלגרום טומאה ,אבל יש להבין שהרי בבצירה ג"כ מסייע בידי ע"ע ,ואדרבא
בדריכה הוא מסייע במי שכבר עבר את העבירה ומאי דהוה הוה ובבצירה הוא
מסייע לו לעבור עבירה ,שו"ר בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' נ"ו שכתב 'דכיון דאין
דורכים עם ישראל דקתני במשנה אחרונה הוי בסוף דריכה ,אם כן היאך שייך
לומר דהוי כ"ש ,דאדרבה יראה דאין דורכים גריע טפי מאין בוצרין ,דדריכה
לבסוף אין טעם לאסור כי אם מטעם סיוע שעבירה כבר נעשית ,ובצירה איכא
טעמא דסיוע וטעמא דגרם טומאה' ,ועי' תוס' ר"י מפאריש לעיל נ"ה ע"א
שכתב 'וא"ת ומאי שנא דמחמיר בישראל בסוף דריכה טפי מבצירה ,דקתני וכל
שכן שאין דורכין .משמע אף בסוף דריכה דומיא דדורכין דגוי .י"ל דטעמא
דאיכא מסייע ידי עוברי עבירה' ,ויתבאר בהמשך.
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תד"ה ואין ואין בוצרין עם ישראל וכ''ש שאין דורכין ,פי' ואפילו בסוף
דריכה ,דאיכא סיוע לטומאה דאורייתא ,לכאורה הכוונה שגם בסוף הדריכה
שכבר נטמאו מ"מ אסור כיון שהוא מסייע בידי מי שעבר עבירה במלאכה זו,
אמנם יתבאר בהמשך שא"א לומר כך.
והא דאיצטריך למיתני הכא 'כל שכן' טפי ממשנה ראשונה ,יש להסתפק
אם כונתם לשאול למה כאן אמר כ"ש ובמשנה הראשונה לא אמר כ"ש ,אע"פ
ש'אין דורכין עם ישראל' הוא ג"כ כ"ש מאין בוצרין עם הגוי ,או כונתם לומר
למה כאן אמר את האין דורכין אע"פ שהוא כ"ש ובמשנה ראשונה לא אמר אין
בוצרין עם ישראל משום שהוא כ"ש.
ומהרש"א פי' כפי' ראשון שהשאלה למה כאן אמר 'כ"ש' ,אבל לעיל ניח"ל
שלא אמר כלל אין בוצרין עם ישראל דהא לא איצטריך כיון דאיכא תרתי.
היינו משום דאי לא תנא הכא 'כ"ש' הו"א טעמא דאין בוצרין אינו
משום סיוע אלא משום גרם טומאה ,יש להבין היאך ס"ד דטעמא משום גרם
טומאה והרי מפורש במשנה אחרונה 'אבל בוצרין עם הגוי בגת שמותר לגרום
טומאה לחולין שבא"י' ,ויתבאר בהמשך.
וקמ"ל השתא דטעמא משום סיוע כמו בסוף דריכה ,כי אם בבצירה יש גם
גרם טומאה א"כ מאי כ"ש אדרבא בוצרין חמור טפי שיש בו גרם טומאה וגם
סיוע ,ויש להבין למה באמת אין בבצירה משום גרם טומאה והרי אע"פ
שמשנה אחרונה סוברת שמותר לגרום טומאה לחולין בא"י אבל הרי כאן
מדובר בישראל העושה בטומאה וגורם טומאה לחולין הטבולין לתרומה.
גם יש להבין כיון דמיירי בסוף דריכה אמאי דריכה חמורה מבצירה הרי אדרבא
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בדריכה כבר נטמאו ומאי דהוה הוה ואינו אלא מסייע בידי מי שעבר עבירה
משא"כ בבצירה שמסייע בידי מי שעתיד לטמאות.
ועי' מהרש"א דאזלי בשיטת כת"י של רש"י שמצא רבינו יהודה דטעמא דאין
בוצרין משום סיוע הוא] ,והיינו דמיירי בישראל רשע שסופו לשתותו טמא[.
והביאור בזה שמש"ר סברה שיש איסור לגרום טומאה לחולין שבא"י ,והיינו
איסור בחפצא וזה יש בבצירה שגורם לחולין שייטמאו ,אבל למשנה אחרונה
מותר לגרום טומאה לחולין שבא"י ולפי פירוש הכת"י של רש"י מותר לגרום
טומאה גם לחולין הטבולין לתרומה ,ומה שאין בוצרין הוא משום שעי"ז הוא
מסייע לישראל הרשע לשתות יין טמא ,ולכן כ"ש שאין דורכין עמו שהרי כעת
ממש עושה עמו את היין הטמא ,וסיוע זה הוא גם בסוף הדריכה ,שהרי ככל
שמוסיף לדרוך עמו כך יהיה לו יותר יין טמא לשתות ,ומכ"ש דבצירה הוא
שהרי בצירה היא תחילת הסיוע ודריכה היא גמר הסיוע ,ואדרבא סוף הדריכה
עוד יותר חמור.
ולפי"ז מ"ש בתחילת דבריהם ואפילו בסוף דריכה דאיכא סיוע לטומאה
דאורייתא ,אין הכוונה שהוא מסייע בידי מי שעבר עבירה במלאכה זו ,שהרי
בסוף הדריכה כבר נטמאו ומאי דהוה הוה ,אלא שבסוף דריכה זו הוא מסייע
בפועל לרשע שיהיה לו יין טמא לשתות.
וכן מ"ש דאי לא תנא הכא 'כ"ש' הו"א טעמא דאין בוצרין אינו משום
סיוע אלא משום גרם טומאה ,ולכאורה אינו מובן היאך ס"ד דטעמא משום
גרם טומאה והרי מפורש במשנה אחרונה 'אבל בוצרין עם הגוי בגת שמותר
לגרום טומאה לחולין שבא"י' ,ולפי מש"נ ניחא דהו"א דטעמא דאין בוצרין
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משום שאסור לגרום טומאה לחולין הטבולין לתרומה ,שאז בצירה חמורה
מסוף דריכה שכבר נטמאו ומאי דהוה הוה ,קמ"ל דטעמא משום שמסייעו
לשתות יין טמא ובזה סוף דריכה חמור מבצירה.
והנה במשנה אמר 'ישראל שהוא עושה בטומאה לא דורכין ולא בוצרין עמו
אבל מוליכין עמו חביות לגת ומביאין עמו מן הגת' ,ופרש"י מאחר שנטמאו
בגת מותר ליתן היין בחביות טמאות' ,ויל"ע למשנה אחרונה לטעמא דרש"י
שמסייע לישראל הרשע לשתות יין טמא האם מותר להביא עמו חביות טמאות
מהגת או אסור כיון שבזה מסייע לו לשתות יין טמא] ,הרמב"ם הביא להלכה
דינא דחביות אבל אין מזה ראיה לשיטת רש"י הנ"ל שהרי ברמב"ם מבואר
טעמא דגרם טומאה לתרומה[.
תד"ה לימא תימה אמאי לא קא משני מתניתין עד שירד לבור ויקפה
כדמתרץ למתני' קמייתא ,וי''ל דא''כ אדמפליג בסיפא בין ירד לשאר
שבגת ליפלוג בירד נמי בין קיפוי לשאינו קיפוי ,יש להבין כיון שנגרוס
במשנה עד שירד לבור ויקפה הרי אמר מפורש שרק בקפה נאסר ,וכתב
מחה"ש שאין כוונתם שנגרוס כך במשנה אלא שנאמר שזו כוונת המשנה
שירד לבור ויקפה .ועי' לח"ס שהקשה היכי ס"ד לומר כך א"כ אמאי נקט
לוקחין גת בעוטה הול"ל רבותא טפי לוקחין בור יין מן הגוי כ"ז שלא קפה.
אלא בסיפא רבותא נקט דסד''א כיון שאותו שבבור קפוי ויש איסור גמור
לפניו ליגזור על מה שבגת ובצנור אטו דבור דבקל יבא לטעות אם נתיר
לשתות מן הצנור שישתה ג''כ מן הבור הסמוך לו ,והיינו שיטעה לשתות
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מהבור הסמוך בלי לשים לב ,אבל לא שיטעה בדין שא"כ גם בלא קפה היה
מקום לגזור שמא ישתה גם ממה שקפה ,ועי' רש"ש 'נראה דר"ל דזה שכיח
דבשגגה ישתה מן הבור דסמיך ליה .אבל לא דיטעה בדין ללמוד היתר מגע
בבור ממגע בגת דהכל יודעים כו' וכעי"ז כתב במהריב"ל.
ואין לומר דהכא נמי אשמעינן רבותא דאע''ג דמה שבבור אסור איסור
גמור מ''מ השאר מותר ולא גזרינן הא אטו הא ,דאין זו רבותא דבהא
ודאי אין לטעות אם נתיר כשנגע הגוי במה שבגת להתיר גם מגעו בבור,
דלשתיה בשוגג כמו גבי מעשר ודאי ל"ח שהרי לא מדובר כאן כלל בשתיה
אלא בלקיחה מגוי ולטעות בדין ל"ח כיון שניכר ע"י הגרגותני שהוא מקום
אחר.
שהרי הגרגותני מפסיק ביניהם והכל יודעים שהגרגותני עושהו יין ,יש
להבין איך אמרו שהגרגותני עושהו יין והרי כעת ר"ל שהקיפוי עושהו יין וא"כ
שוב אין היכר גרגותני ,ואולי כוונתם דליכא למיחש למי שלא ידע חילוק בין
קפה ללא קפה ויסבור שאם מותר בגת מותר גם בבור ,כיון שגם מי שלא ידע
שיש חילוק בין קפה ללא קפה יודע שכ"ז שלא עבר בגרגותני אינו יין ואם לא
ידע שיש חילוק אין חשש שיבוא להקל אלא אדרבא שיבוא להחמיר ,ועי'
לח"ס וחזו"א סי' נ' סק"ז.
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כדתני ר' חייא שפחסתו צלוחיתו ה"נ שפחסתו בורו יל"ע גרגותני זה היכן
מקומו האם הוא על פתח הבור או שהוא על פתח הנקב של הגת ,ומשמעות
תוס' בכמה מקומות שיש קילוח מהגת אליו וממנו לבור ,וממ"ש כאן שפחסתו
בורו משמע שהוא על פתח הבור ולכן כשמתמלא הבור טופח היין בשוליו,
ומאידך גיסא ממ"ש רש"י 'גרגותני הוא סל גדול שקשור בצנור והיין יורד מן
הצנור לתוכו ומתוכו לבור כדי לסנן היין מזגין וחרצנין' ,משמע שהוא מחובר
לפתח הגת אמנם יתכן שצינור יורד למטה עד שמגיע לפתח הבור ושם קושרים
בו סל ,גם יש להבין מהו לשון החזיר גרגותני והרי מעולם לא היה הגרגותני
בגת ואולי הכוונה החזיר מה שבגרגותני לגת.
תד"ה אבל אכתי תיקשי לימא סלק מינו דהיינו יין כמי שאינו ושאינו מינו
דהיינו הענבים שבגת רבה עליו ומבטלו ,דמסתמא גם בענבים יש ס' ,ויש
להבין הרי סתמא דמילתא אין היין מתערב בענבים אלא ביין ,ואפילו מיירי
בענבים מרוסקים ומתערב גם בהם אבל הרי חלק ממנו מתערב גם ביין ,שו"ר
בבנין שלמה כעי"ז.

וי''ל דס''ל כאביי דאמר חמרא חדתא בעינבי במשהו ולית ליה נמי סלק
את מינו כמי שאינו ,עי' מהר"ם שהם שני תירוצים 'ר"ל או הא או הא ,דאי
דף נ"ו ע"ב
ס"ל חמרא חדתא במשהו לא אצטריך תו למימר דלית ליה סלק מינו וכו' דהא
אמר רב הונא לא שנו אלא שלא החזיר גרגותני לגת אבל החזיר גרגותני לאביי הכל מינו הוא' ,וכעי"ז כתב מהרש"א.
לגת אסור ,גרגותני גופה במאי קא מיתסרא בנצוק ש"מ נצוק חיבור עוד י''ל דמיירי הכא כגון שיש הרבה יין ביחד בגת והוה ליה מין במינו
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במשהו ואפי' לרבא אסור ,יש להבין מה לי הרבה או מעט והרי סגי גם ורש"ש ובהמשך עי' מל"ה .ועי' חזו"א נ"א סק"י.
במעט יין שהתערב בו וייאסר ,ואולי מעט יין זה גופו בטל ברוב הענבים.
והקשו תוס' לפירוש ר"ת דסתם יינם בשישים ,אפי' לאביי יהיה מותר דמסתמא תד"ה גרגותני דמה שבגת אינו נקרא עדיין יין ואינו נחשב אלא כמים
יש ס' בחרצני הגת כנגד מה שבגרגותני ,ויל"ע למה הוסיפו החרצנים ,הרי בעלמא ,לכאורה הרי דנים אותו כיין לענין תערובת וביטול ,אמנם כונתם
לאביי היין והחרצנים כולם מין אחד הם ,עי' מהרש"א שחרצנים לאו דוקא ,שנחשב כמים לענין ניסוך ,והיינו שאמנם ע"י ניצוק נחשב כאילו נוגע בו אבל
הרי נגיעה בו אינה אוסרת.
ואמנם בתוס' רימ"פ לא הוזכרו חרצנים.
והשתא צ''ע דלפי' ראשון דאמרינן דאית ליה כאביי אין לפסוק כוותיה ,והקשו תוס' ממה שבגרגותני ,ותי' שהטיפות שכבר יצאו ממנו ותלויים בשוליו
וכשאנו מחזירין בשוגג גרגותני לגת יש לבטל יין הגרגותני בעינבי דגת ,נאסרות גם למשנה ראשונה.
דאנן סבירא לן דבתר שמא אזלינן ,לכאורה כוונתם שלדידן יש להקל לדינא והנה תוס' הקשו שיאסר הכל מדין ניצוק ,ותי' דהוי ניצוק בר ניצוק והוכיחו
בהחזרת הגרגותני ,ויש להבין הרי קי"ל כמשנה אחרונה ובלאו הגרגותני כל מזה שנב"נ מותר ,אבל דחה ריב"ם שטעמא משום שעדיין נחשב כמים,
היין אסור ,ולפי הרמב"ן שגם למשנה אחרונה רק מה שיצא אסור ניחא.
ולכאורה דברי ריב"ם מוכרחים שכיון שמה שבגת אינו מתנסך ע"י נגיעה איך
יאסר ע"י ניצוק .וזו קושית הרשב"א בתוה"ב 'יציבא בארעא'.
ועוד קשיא וכו' ,דלמא לעולם חיבור ושאני הכא משום דודאי אין וא"ל שלעולם הוי יין ויכול לחול עליו שם יין נסך אבל מעשה ניסוך אין
לגרגותני לחבר מה שבגת לבור כיון שיש לו דין בפני עצמו שהרי אינו עושים בו ,אבל כיון שעשה מעשה ניסוך במה שמחובר בו שוב נאסר גם הוא,
בכלל מה שבגת דגרגותני אסור בנגיעת גוי בבור ומה שבגת אינו נאסר או א"ל שהמו"מ בתוס' הוא אם יגע במה שבגת אם יאסר או לא.
במגע גוי ,ולכאורה זה מ"ש הריב"ם שמה שבגת אינו נחשב יין אלא מים,
אמנם א"ל שהם שני ענינים ,ריב"ם אמר שמה שבגת אינו כלל יין אלא מים תד"ה גרגותני ויש לפרש דברי רב הונא הכי לפי' זה ,לא שנו אלא שלא
ול"ש שיאסר ע"י ניצוק ,ותוס' כעת אומרים שאפי' אם נחשב יין אלא שנגיעה החזיר גרגותני לגת כי אז מה שבבור אסור ולא העליון שנגע ע''י
בו אינה אוסרתו ]יתכן כיון שאין דרך ניסוך בכך[ ,ולכן היה מקום לומר שאם הקילוח ,כי הגרגותני מפסיק והוי נצוק בר נצוק ,אבל החזיר גרגותני לגת
ניצוק חיבור הרי מתנסך ,בכ"ז מקשים שניצוק מחבר רק שני דברים שדינם אסור העליון ע''י תערובתו של התחתון ,ולפי זה א''צ להזכיר מגע גוי
שוה וכאן אין דינם שוה שזה מתנסך וזה אינו מתנסך .ועי' לח"ס ובנ"ש כלל לא כאן ולא במשנתנו ,היינו לפירוש רשב"ם שלא היתה כלל נגיעת גוי
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ביין לא למעלה ולא למטה אלא היין שבבור נאסר מטעם כחו של הגוי ,ודוקא תערובתו של שולי גרגותני ,ואין צריך להזכיר מגע גוי ,כי מתניתין לא הזכירה
היין שבבור אבל לא מה שבקלוח אפילו מה שיוצא מהגרגותני שאינו יין עד מגע גוי כלל' ,מבואר שתערובת הגרגותני היא האוסרת ולא מה שמחובר ע"י
שירד לבור אבל מה שבגרגותני נאסר מדין ניצוק ,ומה שבגת אינו נאסר כיון ניצוק לבור.
דהוי ניצוק בר ניצוק שהרי הגרגותני מפסיק.
ומ"ש 'אבל החזיר גרגותני לגת אסור העליון ע''י תערובתו של התחתון' תד"ה גרגותני מעשה בא לפני רש"י בעו"כ ששפך יין מן הקנקן לכוס,
לכאורה כוונתם שכיון שסילק הגרגותני שוב לא הוי ניצוק ב"נ אלא ניצוק אחד שאז נאסר היין שבכוס משום דמאי דנפיק לבראי גזרו ביה רבנן ,והיין
ואסור היין העליון שבגת ע"י תערובתו בתחתון שבבור ע"י ניצוק ,וכך כנראה שבקנקן נאסר נמי מטעם ניצוק ,ויש להבין כיון שניצוק מחשיב הכל כמחובר
שהבין בשו"ת מהרש"ך ותמה שא"כ 'היכי דחי כגון שפחסתו בורו ,דנהי ונגע בחוץ כמו שנגע בפנים ,איך יאסר היין שבפנים ע"י כחו שיש ביין שבחוץ,
דגרגותני מצינן לאוקומי דטעמא דמתסר לא הוי מטעם נצוק אלא משום והרי בלא"ה יש כחו גם בפנים אלא שאינו נאסר כיון שלא גזרו בו ,ומה יועיל
דפחסתו בורו ,מ"מ אכתי איכא למשמע מינה דנצוק חבור מטעם איסור הגת שמחובר לחוץ ועי"ז יחשב כמו שכחו גם בפנים.
בחזרת הגורגתני דהוי מטעם נצוק ,ועוד אם איתא דטעמא דאיסור חזרת אמנם מבואר בראשונים כאן שמה שניצוק אוסר אינו ]רק[ משום שנגיעה
גרגותני הוי מטעם נצוק ,א"כ אמאי קאמר אבל החזיר גורגותני לגת אפילו בלא למטה כמו שנגע למעלה ,אלא דין ניצוק מחשיב הכל גם למעורב ,וכיון שחלק
חזרת גרגותני לגת איכא משום נצוק כל שנסתלק הגרגותני מעל הבור ,דהשתא נאסר שייך שיאסר גם מה שמחובר אליו ע"י ניצוק ,מדין תערובת וכן מוכח
ליכא הפסק בין הגת לבור' ,ולכאורה יתירה מזה קשה אם סילוק הגרגותני הוא לקמן דף ע"ב גבי הנהו סביתא.
האוסר א"כ מאי בעי גרגותני גופא במאי מיתסרא והרי לא הגרגותני אוסרת ולכן גם סוברים תוס' שאע"פ שלמשנה ראשונה יין שבגת עדיין אינו יין ליאסר
בתערובתה אלא הבור הוא האוסר במה שניצוק חיבור ,ועי' לח"ס שאי"ז בנגיעה ,מ"מ נאסר ע"י ניצוק ,והיינו משום שניצוק מחשיבו כמעורב ,וכמ"ש
אכוונת תוס' שהרי כשמחזיר הגרגותני ודאי כבר פסק הקילוח ומ"ש תוס' הרא"ש ]עי' מהרש"א[.
אמנם דעת ריב"ם שמה שלא נאסר ע"י נגיעה לא יאסר גם ע"י ניצוק ,ולכן יין
'אסור העליון ע''י תערובתו של התחתון' אין כוונתם לבור אלא לגרגותני.
וכ"מ מלשון תוס' ר"י מפאריש 'אבל לפירוש רשב"ם אתי שפיר טפי בפשיטות הגת לא נאסר ,ולא משום דהוי ניצוק ב"נ אלא משום שאינו יין.
לא שנו אלא שלא החזיר הגרגותני שאינו אסור מה שבו על ידי קילוח ,ובהמשך תוס' מובאת שיטת רבינו מנחם שגוי שעירה מחבית לקנקן אע"פ
שגרגותני מפסיק ,ונצוק בר נצוק הוא ,אבל החזיר הגרגותני נאסר על ידי שהיין שבקנקן נאסר מדין כחו דגוי אבל היין שבחבית לא נאסר כיון דהוי כחו
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מגואי ,ואע"פ שמחובר למה שבקנקן מ"מ לא נאסר גם ע"י ניצוק ,ואע"פ
שהשופך לתוך יי"נ נאסר מה שלמעלה ע"י ניצוק ,זה משום ששופך על יי"נ
גמור משא"כ כאן 'שאין בו איסור יי"נ גמור אלא מכח גוי' ,לא נאסר ההוא
דלא נפיק לבראי מטעם ניצוק שנתחבר ליין הנאסר ע"י כח גוי דל"ה ניצוק
ליי"נ ממש' ,ולכאורה כונתו שכאן אינו יי"נ ממש אלא רק אסור מדרבנן ולא
החמירו בו כמו שהחמירו בשופך על יי"נ גמור.
וזה דלא כרש"י שאם גוי שפך יין מן הקנקן לכוס שאז נאסר היין שבכוס משום
דמאי דנפיק לבראי גזרו ביה רבנן כדלקמן בפ''ב ,היין שבקנקן נאסר נמי מטעם
נצוק ,אע"פ שאינו מחובר אלא ליין שנאסר מדין ניצוק.
ועי' מהרש"א שזה גם דלא כרשב"ם' ,דלפירושו נאסר מה שבגרגותני בנצוק
במה שבבור שלא נאסר אלא מחמת כחו ומה שבגת נמי הוה נאסר אי לאו
דהוה נצוק בר נצוק' ,וכ"כ מהר"ם ]וזאת למודעי שכל הקטע האחרון בתוס'
ממעשה ברבי מנחם עד גמירא אינו בדפוס שונצינו וגם לא בתוס' ר"י
מפארי"ש ונוסף בדפוס ונציא[.
ויש לדון לדעת ריב"ם שניצוק לא אוסר את מה שבגת כיון שאינו נחשב יין
אלא דינו כמים ,עדיין יאסרנו מדין תערובת ,וא"א לומר שריב"ם לא סובר
לדין תערובת שנעשה ע"י ניצוק ,שא"כ אמאי בעובדא דר"ח א"ל קטיפו קטופי
הרי הגוי לא נגע במה שלמטה בשעה שעירו לכלי שלו ולא היה שם אלא
שיורי יי"נ.
שו"ר בחזו"א נ"א סק"ו וכמדומה כוונתו ששייך לומר שגם אם ניצוק מחשיב
כמעורב אינו אלא יין ביין ולא בשאר משקים ,וע"ש בסק"י ]ד"ה ודעת רש"י[
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שרש"י ס"ל שאע"פ שאין דינו כיין לענין ניסוך ,אבל לענין חיבור ליי"נ דינו
כיין ,דלענין מין במינו ודאי חשיב כיין ביין.
ויתכן שזה כונת הר"ן שכתב ]סוף ד"ה גרסינן[ בדעת ריב"ם שאע"פ שדין
ניצוק הוא מדין תערובת ,מ"מ אינו תערובת גמורה ולכן לא אוסר את מה
שבגת ע"י ניצוק כיון שאינו יין גמור.
וכמדומה ממ"ש המהרש"א 'אבל לעיל במעשה שבא לפני רש"י לאסרו לחוד
הוי חיבור דהא בחד נצוק לא מפלגינן ביה והוי חיבור לגרגותני בין לעשותו יין
ובין לאוסרו' ,שדעת רש"י שהניצוק עושהו ליין ,ויל"ע ברא"ש ,וכן בחזו"א
נ"א סק"ו דן בזה ]כמדומה שסובר שהניצוק מחשיבו ליין גמור שראוי לניסוך[
וכתב שמתוס' משמע לא כך.
תד"ה מהו יש לדקדק מדלא שאלו מהו לדרוך גוי עם ישראל משמע
שהגת של גוי ,ולא להתיר בשתיה שאלו אלא לענין היתר הנאה ,עי' תוס'
ר"י מפאריש שממה ששאלו אותו אם מותר לדרוך עם גוי ולא שאלו אם מותר
לגוי לדרוך עם ישראל ,מוכח דפשיטא להו שאסור בשתיה] ,ולכן ודאי שלא
יתנו לגוי לדרוך ולאסור יין של ישראל בשתיה ,אלא מבע"ל לענין יינו של גוי
אם נאסר בהנאה ,וממילא נמצא משתכר באיסוה"נ[.
ומה שפשיט"ל שיינו של הגוי אסור בשתיה ,לכאורה משום גזירת סתם יינם
שגזרו משום בנותיהן ,אמנם א"כ הו"מ למיבעי אם מותר לגוי לדרוך ביינו של
ישראל לדעות הראשונים ששם אין גזירת סתם יינם.
ויש לבאר שהם סברו כתנא דמדדו בין ביד בין ברגל ימכר ,שמבואר שאסור
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הגת ע"י כחו של הגוי ,ואם כחו אסור רק בשתיה ניחא ,אבל הרי משמע לדעת
רשב"ם שאסור בהנאה ,ואם כחו של רגל כמגע של רגל ניחא ,אבל משמע
מרשב"ם שנאסר ע"י דריכתו ולא ע"י מגעו ,מבואר שכחו של רגל ככחו של
יד ,עי' חזו"א שדן בזה.
ואם כחו אוסר רק את מה שיצא מהגת וכמ"ש טור וב"י בסי' קכ"ג ג"כ ניחא,
אבל הרי מתד"ה גרגותני משמע שבתוך הגת ג"כ נאסר אם היה נחשב יין.
ויש לבאר שמדין כחו נאסר רק מה שהוא כחו של הגוי אבל יין שדרכו ישראל
אע"פ שמחובר ליינו של הגוי כיון שאין בו כחו של הגוי אינו נאסר ,ול"ד
למגע הגוי שמגע במקצתו כמגע בכולו משא"כ כחו א"ל רק במה שיש בו כחו
ממש נאסר ,והרי הישראל הדורך מקבל את השכר רק על מה שיצא מכחו ולא
על מה שיצא מכחו של הגוי] .אמנם יש לדון שכחו כמגעו ממש וכמו שמגעו
במקצת כנוגע בכולו כך גם בכוחו ,ועי' מהרש"א[.
וי''ל דנצוק כי האי שאין הגוי נוגע עתה בבור ואינו עסוק אלא בדריכה
לא אסרו בהנאה ,יש להבין מה שהוסיפו 'ואינו עסוק אלא בדריכה' מה לי
במה הוא עסוק והרי עיקר הטעם הוא שאינו נוגע בבור] ,ובתוס' רימ"פ אין את
ההוספה הזו וז"ל 'ואומר רבי דבנצוק ,לכל הפחות כי האי שאין הגוי נוגע עתה
בבור ,לא אסרו בהנאה'[ ,ויתכן שכונתם דל"ח שמא ירד ויגע כעת ,כיון שאינו
עסוק כעת אלא בדריכה.

בשתיה ומותר בהנאה ,ומבע"ל דילמא רק במדידה ברגל התירו אבל דריכה
הויא כשכשוך וחיישינן שמא ניסך.
ועי' מהרש"א שמה שפשיט"ל שהיין אסור בשתיה משום שהגת של הגוי
בלועה ביי"נ או משום שהיין שבגת מחובר ליין שבבור ע"י ניצוק בר ניצוק.
ואם תאמר כיון שהגת התחיל לימשך ]שאל"כ גם ביד אינו מתנסך[ ,א''כ
הוי יין גמור לפי משנה אחרונה ,ולמה לא יאסר יין הגת בהנאה למ''ד
נצוק בר נצוק חיבור] ,היינו לדעת ריב"ם בתוס' דלעיל ,וכ"ה מפורש בתוס'
רימ"פ[ ,ע''י יין הבור שהוא אסור בהנאה ,יש להבין למה יאסר יין הבור
בהנאה כיון שהגוי לא נגע בו בידיו ולכן היין שבגת אינו אסור בהנאה ,ויתכן
שסתמא דמילתא בגת של גוי שיש בו בור למטה יש בו גם יין שניסכו הגוי ,וכן
יש לדייק קצת ממה שכתבו בהמשך דבריהם 'שאין הגוי נוגע עתה בבור',
משמע שקודם נגע בו ,שו"ר במהרש"א שכתב שדחוק לומר כך ,ועי' מהר"ם
שהיין שבבור נאסר בהנאה משום שירד לשם מכחו של הגוי ,אמנם עי'
מהרש"א שגם בזה לא ניח"ל.
וי''ל דנצוק כי האי שאין הגוי נוגע עתה בבור ואינו עסוק אלא בדריכה
לא אסרו בהנאה ,יש להבין מה כוונתם ניצוק כי האי וכי יש שני סוגי ניצוק,
ויש לבאר שאמנם ניצוק מחשיב את הכל כמחובר והנוגע למטה כנוגע למעלה,
אבל הרי בשעת הדריכה אינו נוגע למטה וכל מה שנאסר משום הדין השני
שמצינו בניצוק ,שעי"ז נחשב הכל כמעורב ,ובתערובת יי"נ אין היין הכשר
אסור בהנאה ,ולכן לא חשיב משתכר באיסוה"נ במה שדורכו עבור הגוי.
ניסוך דרגל ל"ש ניסוך ,ויש להבין לדעת רשב"ם שמה שבבור נאסר מדין
ולכאורה עדיין יש להבין לדעת רשב"ם שנאסר מדין כחו אמאי לא נאסר יין כחו ,ומשמע מלשונו שהכוונה לכח דריכתו דהיינו ברגל ,ואמאי כאן לא נאסר
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היין למשנה אחרונה מדין כחו.
וא"ל שאה"נ ומה שירד למטה יאסר מדין כחו אבל בתוך הגת לא יאסר שהרי
כחו מגוואי לא גזרו ,וכאן הרי כל הנידון לכאורה מצד משתכר באיסוה"נ וכיון
שאינו נאסר בפנים נמצא שאינו משתכר באיסוה"נ.
אמנם יש להבין איך לרשב"ם נאסר מה שבגת למש"א והרי מגוואי לא גזרו,
ואם מדובר בנגע ,הרי לרשב"ם כל הנדון מצד כחו ,ואם נאמר שתוך הגת
חשיב מאבראי ניחא ,אבל אז יקשה איך התיר הינוקא לדרוך הרי נאסר מדין
כחו.
ויש לבאר שאמנם היין שהגוי דרך עליו נאסר מדין כחו אבל מה שהישראל
דורך אינו אלא מעורב עם היין של הגוי ואינו נאסר בהנאה כמ"ש תוס' כאן,
וא"כ אין הישראל משתכר באיסוה"נ שהרי מה שהוא דורך אינו אסור בהנאה,
משא"כ אם הגוי היה מנסך בידו או ברגלו שאז היה מתנסך יינו של הישראל
גם כן ,אבל כשיין הגוי נאסר מדין כחו אין נאסר היין היוצא מכחו של הישראל
אע"פ שהוא מחובר אליו.
ולכאורה יש לדמות למ"ש רבינו מנחם לענין ניצוק שיין המחובר ליין שנאסר
מכחו של גוי ע"י ניצוק אינו נאסר ,אמנם כאן אינו חיבור ע"י ניצוק אלא
מעורב ממש וודאי נאסר הכל ,ואעפ"כ יש מקום לומר שלא נחשב שמשתכר
הישראל באיסורי הנאה שהרי לא נאסר אלא משום תערובת ,אבל מה שיצא
מכחו של הישראל מעולם לא נאסר מצד עצמו] ,ועי' רע"א בשו"ע סי' קכ"ה
ס"א שדן בזה מצד שיש כאן כח ישראל וגוי המעורבים זב"ז שמבואר לקמן
שאינו אוסר[.
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ועי' חזו"א ]סי' מ"ט סק"ט[ שכתב בדעת הרמב"ם שכמו שניסוך דרגל ל"ש
ניסוך כך גם כחו דרגל אינו אוסר ולפי"ז ניחא ,אבל הרי הרשב"ם במשנה
פירש שנאסר מדין כחו שמשמע לכאורה ע"י דריכתו ברגל מבואר שאינו נוקט
כך.
ועי' בחזו"א ]סי' נ"א סק"ה[ שרק ניסוך דרגל אינו אוסר אבל כחו ברגל אוסר
]ומה שהתיר הינוקא משום דהוי כחו מגואי ,ונאמר שתוך הגת הוי מגוואי,
ומ"ש רשב"ם שנאסר מדין כחו הוא דוקא בבור למש"ר ,אבל למש"א נאסר
רק אם נגע בו[.
אמנם יש להבין איך יחשב תוך הגת לגוואי והרי דורך על הענבים ויוצא מהם
יין החוצה לתוך הגת ,וכי אם ישפוך מהקנקן בתוך הגת הוי מגוואי ,ומה לי
מוציא יין מקנקן או מענבים ,ועי' מש"נ בזה לעיל.
דף נ"ז ע"א
רש"י ד"ה אי דניסוך לא הוי אלא ע"י שכשוך ,משמע שבמדידה אין
שכשוך ,וא"כ יש שתי סיבות להתיר ,האחת שלא שכשך והשניה שהתכוין
למדידה ,ואעפ"כ אוסר רבי נתן ,וכתבו תוס' שגוזר מדידה דיד אטו שכשוך
דיד.
ועי' חזו"א סי' מ"ז סק"ז בשם הר"ן והרמב"ן שבכל נגיעה יש חשש שמא
שכשך ,ומה שהתירו הוא רק משום שמתכוין למדידה .ועי' ביאור הגר"א סי'
קכ"ד ס"ק כ"ז שמרש"י כאן משמע שאינו נאסר אלא ע"י שכשוך .ועי'
ריטב"א דף ס' ע"ב.

רבי ישמעאל

פרק רביעי

מדדו בין ביד בין ברגל ימכר ר"נ אומר ביד אסור ,שלשה חילוקי דינים
מצינו בסוגיא ,אם התכוון לנסך או יש חשש שהתכוון אסור בהנאה לכ"ע ,נגע
ביין בכוונת מדידה פלוגתא דר"נ ורבנן ור"ש ,נגע שלא בכונה כלל ונגיעת
תינוק בן יומו לרב אסור בשתיה ,ולשמואל מותר ]ללישנא דמגען טהור
וכמבואר בתד"ה לאפוקי[ ,ומבואר בתוס' לקמן נ"ח ע"ב סד"ה והא שלא
נחלק שמואל אלא בנגיעת תינוק של"ש בו כוונה אבל בגדול שנגע שלא
בכוונה גם שמואל מודה שאסור בשתיה.
ולקמן דף נ"ז ע"ב גבי עובדא דהוי במחוזא מצינו שיש עוד חילוק דין ,גבי
'שדי ביה ידיה שיכשך ביה אמר להו האי לאו חמרא הוא' ,שבזה נחלקו רבא
ובני פלוגתיה שלדעת הר"ן הם אסרו בהנאה אפי' לרבנן דר"נ כיון שאינו
מתכוין לתועלת הישראל ,ולדעת הרא"ש כיון שאינו טרוד במדידה],והרא"ש
לשיטתו גם גבי ניסוך ברגל שהכל טעמא משום שטרוד[.
ולענין הלכה ,לרא"ש ולר"ן דפלוגתייהו אליבא דרבנן א"כ משמע דהלכה
כרבנן ,אמנם הר"ן כתב בדעת הרי"ף שלהלכה מדד בין ביד בין ברגל אסור
בהנאה וכדמוכח מעובדא דאגרדמים ,ומדמה נגיעה בפה לנגיעה ברגל.
תד"ה דאי תימה הא איכא תנא דמתניתין דקתני מדדו בקנה ימכר משמע
הא ביד אסור בהנאה ,וי"ל דמתני' ה"ה דביד שרי בהנאה ,והא דקתני
בקנה היינו משום ר"ש דשרי בשתיה ולא שרי אלא בקנה ,נמצא לרבנן
בין מדד ביד בין בקנה שרי בהנאה ואסור בשתיה ,ולרבי נתן מדד ביד אסור
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בהנאה ובקנה אין ראיה ,ולר"ש בקנה שרי אפי' בשתיה ,ולכאורה ביד שרי
בהנאה ואסור בשתיה ,אמנם הרי תוס' ד"ה אי כתבו שכל מה שמתיר ר"ש
בהנאה שרי נמי בשתיה ,א"כ ע"כ שיסבור ר"ש שביד אסור גם בהנאה וכר"נ.
ולפי מ"ש תוס' שלרבנן אין חילוק בין יד לקנה יש להקשות שהרי בתד"ה ה"ג
תמהו על רש"י שמשוה מגע שלא בכונה כלל בידו למגע ע"י ד"א ,והרי גם הם
מדמים כך לדעת רבנן בנוגע בכונת מדידה.
וא"ל שכל תמיהתם רק במקום שנוגע בלא כונה כלל ,אבל כשנוגע בכונה הרי
הקנה משמש לו כידא אריכתא ואין חילוק אם נוגע בידו או בקנה.
אמנם א"כ במקום שסבור שזה שכר ,כיון שנוגע בכונה היו צריכים להודות
לרש"י שקנה כידו ,וכמו שבאמת סובר הר"ן ,והרי מבואר בתד"ה ה"ג
שחולקים גם בזה ,ויתכן שגם בתד"ה ה"ג אין תמיהתם מסברא אלא מכח
ההוכחות שכתבו בהמשך דבריהם.
אמנם הרא"ש בסי' ה' כתב 'וקשה לר"ת היכי מדמי מגע של גוף התינוק למגע
גוי ע"י ד"א' ,ולכאורה הרי גם לר"ת מצינו שמשוים זל"ז במקום שהיה בכונה,
ויתכן שלר"ת גם בכונה אינו שוה ,שבידו אסור בהנאה וע"י ד"א אסור רק
בשתיה דהוי ככחו וכמ"ש הר"ן בדעתו.
וגבי זרק בחמתו כתב הרא"ש שאם זרק שלא בחמתו חיישינן שמא נגע ,א"נ
הוה מגע גוי בכונה ע"י ד"א ואסור ,מבואר שבמגע בכונה אין חילוק בין בידו
לבין ע"י דבר אחר ,ואמאי לא ניח"ל שגם שלא בכונה אין חילוק] ,אמנם תוס'
כתבו שיאסר רק בשתיה[.
אמנם הרא"ש לשיטתו שיש מגע סתם ויש מגע לצורך מדידה ויש שלא בכונה
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כלל ,ובמגע שלא בכונה כלל יש לחלק בין בידו לבין נגיעה ע"י קנה ולכן
מקשה על רש"י.
נמצא לדעת הרא"ש שכשוך ע"י ד"א אסור בהנאה ,מדידה ע"י ד"א מותר
בהנאה ,וגבי נטלא הו"ל כמדד בקנה שטרוד.
תד"ה אימור להכי אוסר ר"נ מדידה דיד משום דגזר אטו שכשוך דיד,
מבואר שרק שכשוך אסור ורק ביד אסור ,אלא שגזר מדידה אטו שכשוך
ושכשוך דרגל אטו שכשוך דיד.
ויש להבין מהו השכשוך האסור ולמה ברגל אינו אוסר ,וא"ל שגדר שכשוך
הוא תנועה ללא מטרה אחרת ,אבל כשיש לו מטרה בדבר אינו אוסר ,שהרי
התכוין לדבר אחר ,ולכן מדידה מעיקר הדין מותרת לכו"ע שהרי כונתו היתה
למדוד ,ורק ר"נ גוזר אטו שכשוך ,ושכשוך דרגל א"ל שאינו אסור מעיקר
הדין כיון שאין מנסכין ברגל אלא שגוזר ר"נ אטו שכשוך יד ,ולמסקנא גם
בשכשוך דרגל אינו אוסר ואינו גוזר משום שכשוך דיד ,והטעם א"ל שמדידה
בשכשוך מיחלף יותר מאשר יד ברגל.
אמנם צריך להבין א"כ אמאי דריכה חשיבא כשכשוך ,והרי יש לו מטרה
בדריכה ובמה שונה ממדידה ,וא"ל כיון שנמצא יותר זמן בגת מסתבר שלא כל
הזמן עוסק בדריכה וודאי שעושה גם תנועות לא הכרחיות ,משא"כ במדידה
שמכניס את היד ומוציאה מיד.
עוד יש לבאר שאמנם האיסור הוא רק אם ישכשך שלא לצורך ,אלא
שבמדידה לא חיישינן שיעשה כך כיון שטרוד ,משא"כ בדריכה שאינו טרוד
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כ"כ וחיישינן ,וכמ"ש תוס' לקמן גבי אתרוגא.
עוד יתכן לומר שלעולם אי"צ שיעשה תנועה מיותרת כדי לאסור ,ודי בשעה
שמודד שיחשוב גם לנסך כדי לאסור ,אלא כיון שטרוד ל"ח שיחשוב על זה
משא"כ בדריכה.
וא"כ יש לפנינו שני דרכים איך לפרש את הענין של טרוד ,האחד שלכן לא
ישכשך והשני שלכן לא ינסך ]באותה פעולה של המדידה[.
ובתוס' ר"י מפאריש ]דף נ"ז ע"א ד"ה אימא[ אחר שהביא את תי' תוס' שר"נ
גוזר במדידה אטו שכשוך ,תי' תירוץ שני שמה שר"נ אוסר מדידה ביד אינו
אטו שכשוך ביד אלא מעיקר הדין' ,שסובר שאינו טרוד כ"כ למדוד שלא
יתכוין לנסך ,אבל ברגל נמי במדידה מותר שטרוד למדוד ואינו מתכוין לנסך,
אבל בשכשוך ברגל לא איירי כלל במילתא'.
משמע שטעמם של רבנן שמתירים מדידה ביד כיון שטרוד ואינו מתכוין לנסך,
והיינו שמה שלא נאסר הוא מכיון שאינו מתכוין לנסך ,ומה שאינו מתכוין הוא
משום שטרוד ,וא"כ אי"צ תנועה מיותרת כדי לנסך אלא באותה פעולה
שעושה לצורך המדידה יכול גם לנסך ,אלא שאם טרוד לא חיישינן שיתכוין
לנסך ,ור"נ סובר שביד אינו טרוד כ"כ אבל ברגל מודה שטרוד ,וכ"ז במדידה
אבל בשכשוך ובדריכה שבהם ודאי אינו טרוד בזה לא דיבר ר"נ ,ולכן סבר
בתחילה שיאסור ודוחה שאינו אוסר ,וטעמא שאינו אוסר לכאורה משום שאין
מנסכין ברגל אבל גם לפי הדחיה נשאר שאינו טרוד.
ויש להבין א"כ אמאי תולה דוקא בר"נ הרי גם לרבנן יכל להסתפק שמא דוקא
במדידה לא אסרו כיון שטרוד משא"כ בדריכה שאינו טרוד.
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ובשלמא לתי' הראשון של ר"י מפאריש דטעמא דר"נ משום שגוזר ,ניחא
דלרבנן לא מצינו שגזרו ,אבל כעת שסובר שר"נ אוסר שכשוך ברגל מן הדין
מנ"ל שרבנן לא אסרו.
והנה תוס' לקמן דף נ"ט ע"ב גבי ההוא אתרוגא כתבו שבהכנסת ידו לחבית לא
אוסר אע"פ שיודע שהוא יין אינו חשוב שכשוך כיון שטרוד והוי כמדדו ביד
לרבנן.
מבואר דטעמא דמדידה דלא הוי כשכשוך כיון שטרוד ,ויש להסתפק אם לכן
לא משכשך או לכן לא מתכוין] ,ולשונם 'אינו חשוב שכשוך' משמע שאינו
מתכוין[.
ומה שבהוצאת האתרוג הוצרך למינקטיה לידיה ,כיון שאז אינו טרוד כ"כ ול"ד
למדידה שטרוד אף בהוצאה ,ושוב יש להסתפק אם לכן ישכשך או לכן יתכוין
שתהיה הוצאת ידו לשם ניסוך.
ורשב"ם פי' דבהכנסת ידו אינו אוסר כיון שכונתו להוצאת האתרוג נחשב כמגע
גוי שלא בכונה ,וכמו סבור של שמן ונמצאת של יין ,ורק אחר שנטל האתרוג
יש לחוש שמא יתן דעתו וישכשך.
ביאור דבריו א"ל שהחילוק בין מדידה להוצאת האתרוג לא משום שבמדידה
טרוד יותר או פחות ,אלא שבמדידה מתכוין ליין משא"כ כאן שאינו מתכוין
ליין כלל אלא להוצאת האתרוג ,ובזה יתכן שגם ר"נ יודה כיון שאין כאן כלל
כונת יין.
ומה שיש לחוש בהוצאת ידו עם האתרוג ,אם כר"נ משום דהוי כמדידה ולרבנן
צ"ל שגרוע ממדידה וכתי' הראשון.
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ומ"ש רשב"ם שמא יתן דעתו וישכשך ,משמע שלא סגי במה שיתכוין
שהוצאת ידו תהיה לניסוך ,אלא צריך שיעשה שכשוך נוסף.
שו"ר בחזו"א ]סי' מ"ז ס"ק י"ב[ שיתכן שרשב"ם בא להוסיף שגם לר"נ יהיה
מותר כיון שאין כאן כונת יין ,עוד כתב חזו"א שממה שמבואר שאם הוציא את
ידו אסור אפי' לא ראינו ששכשך ]שאל"כ לק"מ ממדד[ ,למדנו ששכשוך הוא
תנועה משהו שאין בה הכרה אם היא בכונה.
משמע מהחזו"א שבלא שכשוך משהו אינו נאסר .ולכאורה היה א"ל שעצם
ההכנסה או ההוצאה חשיבי שכשוך אלא דנים אם טרוד ואינו מכוין או שאינו
טרוד ומכוין.
אמנם לשון רשב"ם שמא יתן דעתו וישכשך ,משמע שצריך פעולה נוספת,
אלא שבזה מוכיח החזו"א שדי בפעולה משהו ,ומה שלא נחשבת עצם ההכנסה
או ההוצאה כשכשוך ,א"ל כיון שעושה אותה לצורך ,וניסוך ל"ה אלא ע"י
תנועה מיותרת.
תד"ה אי אי אשכחנא תנא דשרי כר''ש כו' ,פירש הקונטרס דשרי מגעו
שלא נתכוין לנסך אף בשתיה ,כדקתני מתני' נפל לבור ועלה כו' ימכר,
ר''ש מתיר פירוש בשתיה דשרי מגעו של גוי שלא נתכוין לנסך בשתיה,
והקשה הר''ר אלחנן דלמא הא דשרי ר''ש בשתיה היינו דוקא נגיעה על
ידי דבר אחר כמו מדידה דקנה ,אבל נגיעה דגופו כי הכא דדורכו ברגל
מנלן דשרי רבי שמעון ,במשנה לקמן מתיר ר"ש בין מדידה בקנה שהתכוון
לנגוע אבל לא נגע בידו אלא בקנה ,ובין נפילה לבור שנגע בגופו אבל לא
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התכוון כלל לנגיעה ,ומרש"י משמע שכוונת הגמרא אי אשכחנא תנא דשרי
כר"ש הכוונה למה שהתיר בנפל לבור ,אמנם מתוס' משמע שהכוונה למה
שר"ש מתיר בנגע בקנה.
ועי' מהר"י שפירא שתוס' נוקטים שנפל לבור ודאי אינו דומה לדריכה של גוי
שהרי שם כלל אינו מתכוון לנגוע ,אלא כוונת הגמרא 'אי אשכחנא תנא דשרי
כר"ש' למה שמתיר ר"ש מדד בקנה ,ולכן מקשים שאינו דומה נגיעה בגופו
לנגיעה בקנה ,וכעי"ז כתב בלח"ס .ואולי גם לרש"י הכוונה למה שר"ש מתיר
מדידה בקנה שהרי כתב 'כדקתני מתני' נפל לבור ועלה כו' ימכר' ,והכוונה
להמשך המשנה.
ועוד יש לומר דסבר שמואל דכל מה שמתיר ר''ש בהנאה שרי נמי
בשתיה ,כך הם דברי רב אדא בר אהבה לקמן דף ס' 'אמר רב אדא בר אהבה
ינוחו לו לר"ש ברכות על ראשו כשהוא מתיר מתיר אפילו בשתיה וכשהוא
אוסר אוסר אפילו בהנאה' ,ופירש הרמב"ן דס"ל דבמקום שאין חשש ניסוך
לא אסרו על שתיה מדין גזירת יינם ,דוקא על יין של גוי גזרו ולא על של
ישראל שנגע בו גוי ,ודלא כרבנן שגם בזה גזרו משום בנותיהם ,ועי' תורת
הבית שער ב' שכתב בתו"ד והא ]דרב שפסק כר"ש לקמן[ דלא כשמואל
ודלא כרב אדא בר אהבה דאמר ינוחו ברכות על ראשו של ר"ש כשהתיר
התיר בכל כשאסר אסר בכל ,דאלו לרב לא התיר ר"ש במגע גופו בהנאה אלא
בשתיה'.
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ועוד יש לומר דסבר שמואל דכל מה שמתיר ר''ש בהנאה שרי נמי
בשתיה ,וכיון דלא אשכחן דאסר מדידה ברגל בהנאה הוא הדין בשתיה,
ולפי"ז מדדו בקנה שמתיר ר"ש שמשמע שאם מדדו ביד אסור צ"ל שאסור גם
בהנאה שהרי ר"ש אינו מחלק ,ואין לומר שמתיר גם בשתיה דמדנקט מדדו
בקנה משמע הא מדדו ביד אסור ,וכמ"ש תד"ה דאי ,ויש להבין דילמא כמו
שמחמיר במדידת יד כך מחמיר במדידת רגל ואוסר אף בהנאה ודלא כת"ק
ודלא כר"נ ,ועי' תוס' רימ"פ דלא אשכחן תנא דאסר מדידת רגל בהנאה,
משמע שלכן לא מסתבר שכך יסבור ר"ש וע"כ שיתיר אף בשתיה.

תד"ה ה"ג הביאו פירוש רש"י שמגעו ע"י ד"א שלא בכונה כלל אסור בשתיה,
ודעת ר"ת כגאונים דל"ג נגע ברישא דלוליבא דבזה מותר גם בשתיה אלא
מיירי בנגע בידו ולכן סברו שאסר רב גם בהנאה כר"נ דאסר מדידה ביד
בהנאה ,וס"ד שאוסר גם שלא בכונה ,ואמר להם רב שלא אסר אלא בשתיה.
והנה במדדו ביד נחלקו ת"ק ור"נ דברייתא אם נאסר בהנאה ,ובמשנה לקמן
נחלקו ת"ק ור"ש במדידה בקנה אם אוסרת בשתיה אבל בהנאה שרי לכ"ע,
ויש להסתפק אם ת"ק במשנה לקמן סובר שמדידה ביד ובקנה שוין וגם ביד
אינו נאסר בהנאה כת"ק דר"ש] ,ונקט מדד בקנה משום ר"ש שרק בזה מתיר
בשתיה כמ"ש תוס'[ ,אבל לר"נ אסור גם בהנאה ,או ס"ל גם כר"נ ואע"פ
שביד אוסר בהנאה בקנה אוסר רק בשתיה ,או המשנה רק כר"נ אבל לת"ק

רבי ישמעאל

פרק רביעי

שמתיר במדידת יד בהנאה מתיר במדידת קנה גם בשתיה.
והר"ן לקמן כתב שלדעת רש"י ידו וד"א שוין בכ"ע ,ולר"ת דין ד"א כדין כחו,
ושלא בכונה ע"י ד"א מותר בשתיה ,ובכונה אם כחו אסור רק בשתיה כך גם
מגעו ע"י ד"א.
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ד''א דלא הוי אלא שלא בכוונה כמו מגעו בגופו שלא בכוונה ליאסר
בשתיה ,וכל ההלכות מוכיחות לקמן דשרי אף בשתיה ,מדמתרץ לקמן
גבי פירכא דנטלא בעובדא דר' יוחנן ור' יוסי לא צריכא דמוריק ארוקי,
פירוש והוה ליה כחו שלא בכוונה ולא גזור אף לשתיה ,יש להבין מה ענין
כחו שלא בכונה למגע ע"י ד"א שלא בכונה ,ואם כל כחו חשיב כמגע ע"י ד"א,
א"כ אמאי כחו בכוונה אינו אוסר אלא מבראי ,וכמו שהקשה חזו"א.
ויש לבאר שאין כוונת תוס' לדמות כחו לנגיעה ע"י ד"א ,אלא לומר שלדעת
רש"י יקשה מה לי במה שבכחו שלא בכוונה לא גזרו ,סו"ס יש כאן נגיעה ע"י
ד"א שהרי נוגע בקנקן הנוגע ביין ,אלא ע"כ שנגיעה ע"י ד"א שלא בכוונה
אינה אוסרת.
אמנם יש להבין וכי סברו תוס' שלדעת רש"י אם נגע גוי בחבית של יין מבחוץ
תיאסר כיון שנוגע בחבית הנוגעת ביין ,ויש לבאר שבלא שתהיה פעולה כל
שהיא ע"י הד"א ודאי לא ס"ד שיאסור ,ורק כאשר הדבר נכנס ליין כלוליבא
או כאשר מזיז את היין ממקום למקום ע"י הקנקן שייך להחשיבו כנגיעה ע"י
ד"א ,אלא שדעת תוס' שכיון שאינו בכוונה אינו אוסר.

תד"ה ה"ג וקשיא לפי' זה חדא דדבר תימה הוא לומר דחשבינן מגעו ע''י
ד''א דלא הוי אלא שלא בכוונה כמו מגעו בגופו שלא בכוונה ליאסר
בשתיה ,משמע שמסברא לא ניח"ל לדמות מגע בגופו למגע ע"י ד"א ,ויש
להבין שהרי בנגיעה בכוונה מדמין זל"ז שהרי מדידה בקנה אוסרת בשתיה כמו
מדידה ביד ולמה לא נדמה גם נגיעה שלא בכוונה.
ויש לבאר שבנגיעה בכוונה ע"י ד"א שייך להחשיב את הקנה כידא אריכתא
שמשתמש בו כדי לנגוע ביין או לשכשך אותו ,וזה לא שייך בנגיעה שלא
בכונה.
אמנם זה שייך רק כאשר לא מתכוין כלל ליגע כמו עובדא דלוליבא ,אבל
כשמתכוין למגע אלא שאינו יודע שזה יין כעובדא דדף נ"ח ,שם יש מקום
לומר שגם ע"י ד"א יהיה כנגיעה בידו ,והרי כתבו תוס' 'אבל אם היה נוגע ביין
על ידי נטלא מזה אינו חושש דשרי אפילו בשתיה' ,והרי שם התכוון לנגוע ע"י תד"ה ה"ג ועוד קשיא מההיא דלקמן דקאמר דקאזיל מיניה מיניה פי'
הנטלא אלא כסבור שהוא שכר ,וא"כ בדעת תוס' לכאורה א"א לומר כן ,אמנם שהיה נוגע בחבית עד שנפל לבור ,ולפיכך הכשירוהו בחמתו משום דהוי
עדיין אפשר לומר כך בדעת הר"ן שמחלק בין שלא בכונה לשלא בכונת יין.
מגע עו"כ שלא בכונה ע"י ד"א .ומבואר ברש"י שם שהכשירוהו אף
בשתיה וקשה על מ"ש רש"י שמגע ע"י ד"א אסור לרב אף שלא בכונה כלל.
תד"ה ה"ג וקשיא לפי' זה חדא דדבר תימה הוא לומר דחשבינן מגעו ע''י וכתבו תוס' שאא"ל שהתם אינו אוחזו בידו ,שא"כ אמאי שלא בחמתו אסור
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]בשתיה[ ,הרי כשאינו נוגע לא יאסר כלל דומיא דזב ,ועי' רש"י לקמן דשלא לרב עבדים קטנים אסורים[.
בחמתו חיישינן שמא יגע.
ותוס' לשיטתם סוברים שנוגע בבור ע"י החבית והו"ל מגע ע"י ד"א ,ובחמתו תד"ה הא קמ"ל ]עבדים דומיא דבני שפחות שמלו וטבלו אין עושין יי"נ ודלא
הוי שלא בכונה ומותר בשתיה ושלא בחמתו הו"ל מגע ע"י ד"א בכונה ואסור כשמואל[ וא"כ קאי וכן אדיוקא בלבד .והקשו תוס' אמאי לא משני דקאי
ארוקן ועבדים דומיא דב"ש שטהור ,ועי' בנ"ש.
בשתיה ומותר בהנאה] ,ואם היה נוגע בידו היה אסור אף בהנאה[.
והרא"ש כתב כתוס' שבחמתו מותר משום דמגע ע"י ד"א שלא בכונה מותר ,ותירצו שמ"ש 'וכן' שלא נטעה שאינן שוין ,ואיך נטעה אחר שביי"נ אין דינם
ושלא בחמתו אסור שמא נגע ביין בידו ,ועוד כתב הרא"ש ששלא בחמתו אסור שוה ואם גם ברוקן אינו שוה ,למה אמר עבדים כלל.
דהוי נגיעה ע"י ד"א בכונה שאסור גם בהנאה ,ומדדו בקנה שאני שכיון
תד"ה הא קמ"ל כתבו שכאן יכל לומר בני שפחות דומיא דעבדים כמו בכל
למדידה.
וא"כ שני סיבות כתב הרא"ש שיאסר בהנאה כשלא היה בחמתו ,האחת שמא הש"ס שה'וכן' קאי אחידוש ,וקמ"ל דבני שפחות גדולים עושים יי"נ ,אלא
נגע בידו והשני שנגיעה בכוונה ע"י ד"א אוסרת בהנאה ,ולכאורה מתוס' ניח"ל לשנויי כלעיל] ,ולעיל לא יכולנו לומר כך שה'וכן' קאי אבני שפחות
משמע שרוצים לאסור רק בשתיה ,ועי' חזו"א סי' נ' סק"א.
שדינם כעבדים שהרי אין דינם כעבדים לרב ,שעבדים קטנים עושים יי"נ והם
לא עושים[.
דף נ"ז ע"ב
תד"ה והא וכן קתני ]כמדומה שתוס' זה ושלש שאחריו שייכים לע"א[ ,תד"ה לאפוקי וגם ר''ת הביא הרבה ראיות על זה וכולם נדחו ,עי' תוס' ר"י
דמשמע דהכי יש לאסור בבני שפחות )קטנים( כמו עבדים קטנים ,לכאורה מפאריש מהם הראיות ואיך נדחו.
אינו מובן שהרי בא להקשות על רב שאוסר והול"ל שלכן יש להתיר בעבדים
קטנים כמו בני שפחות ,ועי' מהרש"א 'משום דכל וכן שבתלמוד הוא דמדמה ההוא עובדא דהוה במחוזא וכו' שרייה רבא לזבוני לגוים ,ומסקנא דחזר
מלתא דבתריה למלתא דלעיל מיניה' ועי' לח"ס שיש לגרוס דהכי יש להתיר בו ,והקשה הר"ן הרי זה מחלוקת ר"נ ורבנן במדדו בידו שלת"ק מותר בהנאה
בבני שפחות כמו עבדים קטנים] ,ויהא פירושו כך ,והא וכן קתני שמשמע ולר"נ אסור ,ותירץ שבמדדו כיון שהתכוין להנאת בעל היין לא חיישינן שנסכו
שמשוה בני שפחות לעבדים וכמו שעבדים קטנים מותר כן בני שפחות והרי אבל במעשה דרבא ובאגרדמים חיישינן שמא נסכו ,כיון שלצורך עצמו עושה.
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ולפי"ז משמע שכ"ע ס"ל כרבנן דר"נ ,וכ"כ הראב"ד ,אבל הרי"ף השמיט
ברייתא דמדדו ,וכתב הר"ן דס"ל כברייתא דאגרדמים.
דף נ"ח ע"א
אגרדמים גוי שקדח במינקת והעלה ,או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית,
ופירש"י שהגוי החזירו ,ומשמע שמנסך את היין שבחבית ע"י שפיכת הכוס
לתוכו ,ופירשו תוס' משום שנחשב כמגע ביין ע"י מה ששופך ,ולכאורה הוי
כמגע ע"י ד"א בכונה ,וס"ל לרש"י שאסור בהנאה כה"ג.
אמנם הרמב"ן כתב שצ"ל שכונת רש"י שנוגע בקילוח שיורד מהכוס לחבית
וניצוק חיבור ,והקשה שאין כאן ניצוק דמיקטף קטופי הוא שחזרתו לחבית
כקיטוף היא] ,ויש להבין מנ"ל שהחזירו בקיטוף ,ואולי אורחא דמילתא שאין
בשאריות שבכוס כדי ניצוק שלם עד היין שבחבית[ ,וכ"ש שא"א לומר כך
למ"ד ניצוק אינו חיבור.
עוד הקשה הרמב"ן מיין שמזגו גוי שאינו אסור אלא בשתיה ,וגם זה רק משום
גזירה] ,וזה הקשה בתח"ד אם נפרש שנאסר בלא נגיעה אלא עצם מה שיורד
מכחו נחשב כנגיעה ע"י ד"א ,א"כ גם במזיגת מים נאמר כך[.
ועי' חידושי הר"ן ]ד"ה יין שמזגו[ של"ש נגיעה ע"י ד"א בדבר לח ,ויש
לבאר משום שדוקא כשנוגע ע"י הקנה ,תנועת הקנה מתייחסת לו ונחשב כידא
אריכתא שלו מה שלא שייך בדבר לח.
ויתכן לפי"ז שרש"י לשיטתו שגם בלא כוונה חשיב מגעו ע"י ד"א כמגע גופו
אע"פ שגם שם ל"ש כ"כ להחשיבו כידא אריכתא שלו ,אלא הכלל כל שנוגע
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בידו וביין חשיב מגע וא"כ מה לי לח מה לי יבש.
אמנם א"כ יקשה אמאי ביין שמזגו אסור רק מגזירה ולא אסור גם בהנאה,
ואמאי לא נחשב ג"כ כמגע ע"י ד"א בכונה ,ואולי רש"י כאן כשיטתו בסוף
הפרק שמזיגה אסורה בהנאה.
וכתב הריטב"א שדעת הרמב"ן שהיין שנגע בפיו של האגרדמיס התנסך בכך,
ואע"פ שלא נגע בו בידו מ"מ 'אנן קיימא לן שאפילו ברגליו הוא עושה יין נסך
]דלא כינוקא[ וכל שכן שיעשה בפיו יין נסך לאסור בהנאה' ,וכיון שהחזירו
לחבית נאסרה כל החבית משום תערובת יי"נ.
והר"ן כתב 'ולפיכך נראה שאין הפה והרגל שוין אלא נסוך פה אוסר אפילו
בהנאה ונסוך רגל אינו אוסר אלא בשתיה'.
כתב הריב"ש בסי' ש"י גבי ישראל שנפל לגת בעוטה שיש בה יין והוציאו
הגוי ולא נגע ביין שהיה מקום לאוסרו משום שנגע ביין ע"י היהודי והוי כמגע
בכונה ע"י ד"א שאסור בשתיה.
וכתב ריב"ש שמותר בשתיה 'לפי שאין כאן כלל מגע כותי ,ואפי' ע"י דבר
אחר ,שהישראל שהוא אדם כמותו הוא הנוגע ,אלא שנוגע בו בחבורי הכותי,
ולא מצינו מגעו של ישראל שהוא אוסר מפני חבורו לכותי ,ואפילו יתכוין
הכותי לנסך בדרך זה ,ואומר בפירוש שהוא מנסכו ,אין בדבריו כלום שאין
נחשב נגיעת הגוי אלא נגיעת הישראל ,וכמו נוגע בכלי שהיין נתון בו שאי"ז
נקרא מגע ביין ע"י ד"א אלא הוא נוגע בכלי והכלי נוגע ביין'.
ביאור דבריו שהיה א"ל שמגע ע"י ד"א היינו שאם נוגע במה שנוגע ביין חשיב
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מגע ,וא"כ ה"ה כשנוגע בישראל שנוגע ביין יאסר .אמנם הוכיח מנוגע בכלי
שיש בו יין שלא נחשב מגע ע"י ד"א וממילא ה"ה לנוגע ע"י ישראל.
והביאור בזה שלא מה שנוגע במה שנוגע ביין אוסר ,אלא כשנוגע ביין ע"י
דבר אחר נחשב כמו שהוא נגע שהרי הנגיעה מתייחסת אליו והקנה הוי ידא
אריכתא שלו ,אבל בנוגע ביין שהיה בכלי מקודם הרי אין נגיעת הכלי ביין
יכולה להתייחס אליו ,שהרי בלא"ה היה שם ,וכן במוציא את הישראל מהבור
כיון שהוא אדם הרי הנגיעה מתייחסת אליו] ,והרי אם היה ישראל מכניס גוי
מעולף ליין היה נאסר מחמת נגיעתו כההוא דרישא דלוליבא ,א"כ אף להיפך
שנגע גוי ביין ע"י הישראל אינו אוסר[.
והוסיף הריב"ש 'וגם בקנה אפשר לומר ,שכל שקדמה נגיעת הקנה ביין לנגיעת
האדם בקנה ,אין זה מגע ע"י דבר אחר ,דמשמע ,שהוא מגיע הדבר האחר ליין,
אבל זה אינו אלא נוגע בקנה הנוגע ביין ,אבל צריך להתיישב בדבר זה',
והביאור בזה יתכן שא"א לומר שהגוי נוגע ביין ע"י הקנה שהרי הקנה כבר
היה ביין מקודם.
ולכאורה כ"ז כשדנים מצד מגע אבל אם שכשך ביין ע"י היהודי או ע"י הקנה
שהיה מקודם או אפי' ע"י הכלי יש מקום לומר שיודה הריב"ש שאסור ,אמנם
יתכן שכיון ששכשוך בלא נגיעה אינו אוסר וכיון שלא נחשב שיש כאן נגיעה
גם שכשוך לא יאסור.
ועי' בשו"ע קכ"ד סכ"א ברע"א שהרמ"א שסובר ששכשוך בכלי אסור יסבור
שגם אם הקנה היה קודם אסור ,והיינו שאע"פ שהקנה כבר היה ביין וכן הכלי,
השכשוך עצמו נחשב כנגיעה והרי משכשך ע"י הכלי ,ואינו מגרע מה שהיה
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קודם שהרי השכשוך של עכשיו מתייחס לאדם שעושהו ע"י הכלי.
ועי' דגול מרבבה בסי' כ"ג דס"ל לרמ"א שמה שמנענע הקנה תוך היין מקרי
מגע על ידי דבר אחר שמקרב הקנה תוך היין עצמו ממקום למקום מה שאין כן
במנענע הכלי שבו היין אינו מקרב בשום צד הכלי להיין אלא היין מתקרב בכלי
ממקום למקום
ומסתבר שזה מה שחילקו הראשונים בין נגיעה ע"י דבר קל או דבר כבד
כחבית ,עי' ר"ן ד"ה ההוא ,שאין הענין מה שנוגע בדבר הנוגע אלא מה שנוגע
ביין ע"י ד"א וזה בדבר כבד ל"ש כ"כ.
שו"ר בחזו"א מ"ט סק"ד שדן בדברי השו"ע והרע"א והדגמ"ר ,עי"ש שכתב
שודאי אסור אם שכשך בקנה שהיה מקודם או אפי' רק הוציאו ]שא"א בלא
שכשוך כדמוכח מאתרוגא[ ,והנדון של הריב"ש כאשר רק אחז את הקנה
המונח ביין ולא בא הריב"ש לדמות אדם לקנה לגמרי ]כי באדם הטעם שאינו
נטפל לאוחז בו ובקנה משום שלא שכשך[.
תד"ה שקדח וקשיא דלמה לי העלה אפי' בלא העלה נמי ליתסר בהנאה
כיון שנגע וכו' ,ועוד היכי סלקא דעתיה דרבא לאוקומה בשתיה א''כ
ל''ל העלה אפי' בלא העלה נמי יאסר בשתיה אם לכל הפחות תדמהו
למדדו בקנה דמתני' ,בדעת רש"י יש לבאר שהכנסת יד או קנה ליין בלא
שום תנועה מיותרת של שכשוך אינה אוסרת ,וכאן שעושה נקב דק ע"י
המינקת במכסה החבית שיש בו עובי מסוים ,סתמא דמילתא א"א להזיז את
המינקת בתוך היין אלא רק להכניס ולהוציא ,ולכן אינו נאסר ע"י המינקת.
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שמואל שמגע תינוק מותר אין הכרח שגם מגע גדול שלא בכוונה מותר ,ולא
משום שתינוק אינו מתכוון אפילו לנגיעה שהרי דעת שמואל שה"ה לבני
דף נ"ח ע"ב
תד"ה אלא ועוד אדרבא בכה"ג ע"י הרקה היו מנסכין ,משמע שזהו הניסוך שפחות שאינם יודעים בטיב ע"ז אלא כמ"ש תוס' שלא התיר שמואל אלא במי
העיקרי שצריך להאסר ולכן מסתבר שיאסר גם בהנאה ,ויש להבין הרי לקמן שאינו יכול לבא לידי ניסוך אבל גדול היודע בטיב ע"ז אלא שנגע שלא בכוונת
דף ע"ב :אמרינן דכחו מדרבנן וגזרו רק במה שבגוואי ,הרי משמע שיש מקום נגיעה כיון שיכול לבא לידי ניסוך יתכן שגם לשמואל אוסר.
להקל יותר בכחו ,ואיך כתבו תוס' שזה עיקר ניסוך.
ועוד אם זה עיקר הניסוך אמאי אסור רק מה שבראי ,אמנם את זה יש לבאר הר"ן כתב בדעת רש"י שכיון שכחו שלא בכונה כלל מותר בשתיה ,מסתבר
שכאשר מנסכים ע"י הורקה אין כונתם לנסך אלא את מה שיוצא ,ול"ד שכחו בכונה מותר בהנאה ואינו אסור אלא בשתיה ,ויש להבין שהרי לכאורה
מצינו מגע ע"י ד"א שלא בכוונה שלדעת הגאונים מותר בשתיה ,ואם היה
לשכשוך שכונתם למה שבפנים.
ובעיקר קושית תוס' עי' תוס' רימ"פ שניסוך ע"י הורקה הוא רק בפני ע"ז ,בכונה אסור אף בהנאה ,אמנם יתכן שיפרש שאסור רק בשתיה וכמ"ש ר"ת.
וכ"כ ברא"ש סי' י"ג 'ושמא איכא למימר דהיינו דוקא בפני ע"ז אבל שלא בפני וא"כ סובר הר"ן אליבא דרש"י שמגע ע"י ד"א הוא כמגע בידו לכל דבר ,וכחו
ע"ז אין דרך לשפוך אלא לשכשך' ,ועי' חזו"א נ"א ב'.
גזרו רק בשתיה ורק כשבכוונה ,והיינו שאפי' בכוונה לא נחשב כמגע ע"י ד"א,
ור"י פי' 'ונסכיה' שהריקו בכונת ניסוך .לכאורה בא רק לומר שאי"צ לומר ולפי"ז אם מקרקש ע"י הכלי ג"כ לא יאסר בהנאה ,אבל יתכן שאז יחשב כמגע
שנגע בו כדי לאוסרו בהנאה אלא בהורקה עצמה נאסר בהנאה ולא כר"ת ,ע"י ד"א שהרי את השכשוך עושה ע"י הכלי] ,והוי הכלי כידא אריכתא שלו[,
אמנם עי' מהרש"א שבא לומר שכיון שהיה במפורש לשם ניסוך לכן נאסר גם וכל נדון הר"ן כאשר רק שופך מהכלי.
מה שבפנים.
תד"ה והא הקשו כיון ששמואל חולק על רב וסובר שתינוק ב"י לא עושה יי"נ,
תד"ה והא וי''ל דלעיל כי פרכי ליה לרב מתינוק בן יומו בכל שכן קא א"כ ה"ה מגע גדול שלא בכונה ,ותירצו שמגע גדול שלא בכוונה גרע ממגע
פרכי' מדאסר בתינוק דאינו בר כוונה כלל כ''ש שיאסר מגע גדול שלא תינוק ,ויש להסתפק אם טעמיה דשמואל גבי תינוק הוא משום שאין כוונת מגע
בכוונה ,שהרי בר כוונה הוא ויכול לבא לידי ניסוך ,אבל ודאי מגע גדול או משום שאינו יודע בטיב ע"ז.
חמור ואפי' שלא בכוונה ליאסר בשתיה ואפילו לשמואל ,כלומר שממ"ש ולפי הצד הראשון יש מקום לומר שמגע גדול שלא בכונה חמור יותר ממגע
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תינוק וזה תי' תוס' ,ולפי הצד השני לכאורה קושיא מעיקרא ליתא ששמואל מגע שלא בכונה כ"ע ל"פ שמותר בהנאה ואסור בשתיה.
מתיר בתינוק משום שאינו יודע בטיב ע"ז ולא משום שנגע בלי כונה.
ופלוגתיהו באינו יודע בטיב ע"ז ופלוגתיהו בעד י"ב חודש ,א"ל שתליא הא
ואולי גם זה בכלל תי' תוס' ,שבתינוק יש שני סיבות להכשיר ובכ"ז אוסר רב ,בהא ,דלשמואל הכל תלוי בידיעה בטיב ע"ז ולכן קטן מותר וגדול אסור עד
כ"ש שיאסור בגדול בלי כונה שיש רק סיבה אחת ובזה יתכן ששמואל גם שתשתקע ,ולרב הכל תלוי בשם גוי שעליו ולכן מל וטבל מותר וקטן אוסר.
יאסור ,ורק בתינוק מכשיר כי אינו יודע בטיב ע"ז אבל בגדול שיודע אלא שלא
רש"י ד"ה אסור אע"ג דלא נגע גזרו רבנן בכחו לאסרו בשתיה משום
התכוין יתכן שאסור בשתיה גם לשמואל.
הרחקת עבירה ,אבל בהנאה ודאי לא מיתסר דלא עדיף מנגיעה ע"י ד"א
בנגיעת גוי קטן ונגיעה שלא בכונה
שלא בכוונה ,לכאורה כונתו שכמו כששופך יין אע"פ שלא נוגע בו כיון
תוס' לעיל דף נ"ז ע"ב ד"ה לאפוקי כתבו לדעת ר"י שמה שרב מתיר בתינוק שהשפיכה בכחו נחשב נגיעה ,כך כששופך מים על היין נחשב שנוגע ביין ע"י
ב"י בהנאה הוא משום שאין כונת מגע] ,וה"ה לגדול בלא כונה כמעשה המים ,ומ"ש רש"י נאסר בשתיה כשיטתו בראש העמוד ,וכמ"ש תוס' בשמו
דלוליבא[ ,אבל כשיש כונת מגע אלא שאינו יודע בטיב ע"ז אסור גם בהנאה.
שכחו נאסר רק בשתיה.
ושמואל מתיר בנגיעת תינוק אף בשתיה ,ומבואר שמתיר אף בגדול שמתכוון ומ"ש רש"י לעיל שבשפיכת יין לחבית נאסר בהנאה ,כשיטתו בסוף הפרק ,או
לנגיעה אלא שאינו יודע בטיב ע"ז ,כדמוכח מבני השפחות ,ולכאורה כ"ש כמ"ש הרמב"ן בדעתו כגון שנגע בו ,ומ"ש רש"י בסו"ד דלא עדיף מנגיעה ע"י
ד"א שלא בכונה ,יש להבין הרי כאן זה בכונה ,ועי' חזו"א נ"א ג' דמהתם ליכא
שיתיר בשתיה כשאין כונת מגע ,שמצינו שרב מקיל בזה.
ויש להבין שהרי תוס' בדף נ"ח ע"ב ד"ה והא כתבו שאמנם שמואל מתיר ראיה דהתם לא איכוון כלל לנגוע ויש לדמותו למדד בקנה.
בתינוק שאינו יודע בטיב ע"ז אבל בגדול שאינו מתכוון למגע לא יתיר בשתיה .ויתכן שאמנם יש כאן נגיעה ע"י ד"א בכונה אבל נחשב כשלא בכונה כיון שאין
וא"כ יש להבין למה להיתר הנאה לדעת רב לכ"ע סגי בחוסר כונת מגע ,הקילוח מתייחס אליו ,ול"ה כקנה שיכול להחשב כידא אריכתא ,ואע"פ שסו"ס
]ופליגי ר"ת ור"י אם גם בחוסר ידיעה בטיב ע"ז[ ,ולענין היתר שתיה לדעת נחשב נגיעה ע"י ד"א שלא בכונה ,אבל כוונתו לא פועלת כלום כיון שאין
שמואל סוברים תוס' שתלוי רק בחוסר ידיעה בטיב ע"ז.
פעולת הקנה מתייחס אליו וכנ"ל.
וא"ל שעיקר מחלוקת רב ושמואל היא אם גזרו על גוי שאינו יודע בטיב ע"ז] ,ומה שבאגרדמים אסור ,או שרש"י שם לא כשיטתו כאן ,או כמ"ש הרמב"ן
שמואל סובר שלא גזרו אפי' בשתיה ,רב סובר שגזרו אפי' בהנאה ,אבל לענין שנגע ביין עצמו משא"כ כאן שאפי' יגע במים אי"ז סיבה לאוסרם[.
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רי"ו בשמו היה תנא ,ועי' מדרש קהלת פרשה ז' שנפטר בחיי ר' ינאי שהיה
תוס' ד"ה שמסכו מיהו נמצא בפי' אחרים של רש''י אסור בשתיה משום רבו של רי"ו.
הרחקת עבירה אבל בהנאה ודאי לא מיתסר דלא עדיף מנגיעה ע''י ד''א
דף נ"ט ע"ב
שלא בכוונה כי ההוא דנגע ברישא דלוליבא וגם ר''ת כ' דכל לך לך לא
אסרינן בהנאה .כמדומה שכל זה מאמר מוסגר ואולי הוא גליון ,ואח"כ חוזרים אמר רב אשי האי גוי דנסכיה לחמרא דישראל בכוונה אע"ג דלזבוניה
לשיטתם הראשונה שאסור אף בהנאה ואי"צ להגהת הרש"ש שאינה כ"כ לגוי אחרינא אסור ,שרי ליה למישקל דמיה מההוא גוי ,מאי טעמא
מיקלא קלייה ,אמר רב אשי מנא אמינא לה ,דתניא גוי שנסך יינו של
במשמעות תוס'.
ישראל שלא בפני ע"ז אסור ,ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה בן בתירא
תד"ה כתב והיכא דזרק ליה הגוי החפץ לבור כדי להכעיס ואפילו אזיל מתירין משום שני דברים ,אחד שאין מנסכין יין אלא בפני ע"ז ,ואחד
מיניה כגון שתפס בו מותר בשתיה ,וכן איתא בתשובת רב היי בר נחשון שאומר לו לא כל הימנך שתאסור ייני לאונסי ,ויש להבין שהרי בדבריהם
גאון ובפסקי ריב''א וכן מוכח הסוגיא קרוב הדבר בעיני דאפי' אם נגע מבואר שאינו נאסר כלל ,ומנ"ל שאם נאסר מותר ליטול דמים.
הגוי בידו להכעיס מותר בשתיה ,יש להבין הרי כבר הקדים שאפילו נגע ויש לבאר דהנה אם היה הגוי משלם את הנזק בלא לדרוש את היין וכמו שהדין
להכעיס מותר בשתיה ,אמנם המעיין בספר או"ז מבואר שדברים אלו הם בישראל פשיטא שאין כאן שאלה ,וכל הנדון כיון שהגוי לא ישלם אם לא
מהראבי"ה והיינו אחר שכתב כן הוסיף וכן כתב מורי רבינו אבי העזרי זצ"ל ,יקבל את היין וא"כ נמצא נהנה מהיין.
והיכא דזרק ליה הגוי החפץ לבור להכעיס וכו' ,וכן הוא בתשובות הראבי"ה ובזה א"ל שלכאורה הרי קשה איך יכול כלל הגוי לאסור את היין והרי אין
סי' אלף ע"ב.
אדם אוסר דבר שאינו שלו וכמו שריב"ב אומר ,וא"א לומר שניסוך זה דבר
מציאותי וכמו מטמא ,שא"כ מ"ט דריב"ב ,אלא א"ל שאדם יכול לאסור את
דף נ"ט ע"א
של חבירו ע"י מעשה ,וכמו עשה מעשה בבהמת חבירו ,וזה סברת רבנן שלכן
תד"ה דא"ר יוחנן הכא משמע שהיה רבו וכן משמע נמי בכמה דוכתי יכול לאסור והניסוך נחשב מעשה ,ומה שיכול לאסור דבר של חבירו ע"י
שאמר שמועות משמו ותימה וכו' ,תוס' בנדה כתבו בשם ר"ת דתרי ר"ש בן מעשה ,משמע מהרמב"ן שנחשב כמו שקונה אותו ע"י המעשה הזה.
יהוצדק הוו ,וכ"כ בתוס' רימ"פ כאן ,וכתבו תוס' בסוכה דף י"א דאותו שאמר ולפי"ז ניחא שיכול לקחת דמים ולתת לו את היין ,שהרי לפי האמת היין הוא
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של הגוי שהרי קנהו ע"י המעשה ,ונמצא אינו נהנה מהיין אלא מקבל דמי נזקו
והגוי נוטל את היין ששייך לו מן הדין.
אמנם לשון הגמ' מ"ט מקלא קליה לא משמע שמשום שקנה אותו יכול ליטול
דמים ולתת לו היין אלא משום שנחשב מזיק גמור מן הדין וכמ"ש הר"ן ,ואי
היה גירסא 'מיקנא קניה' היה ניחא יותר ,אך לא מצאתי כן.
אמנם עי' לשון הרמב"ן בהשמטות בסוף המסכתא 'מותר ליטול דמים ממנו
דמיקלא קליה ואקניה לע"ז שלו' משמע קצת שע"י שמקלא קלייה קנהו בזה
והיינו שזה גופא נחשב שינוי וכמו אם יקח חפץ של חבירו וישרפנו שיקנהו
בשינוי.
עוד יש לבאר שכיון שמיקלא קליא היינו שנעשה איסוה"נ בחפצא חשיב שאינו
שלו ,ול"ה כנהנה ממנו ומה שנותן אותו לגוי הוי כמבריח ארי ,שהרי מן הדין
חייב לו בלא"ה.
משקל דמי מההוא גוי שרי מ"ט מיקלא קליה אמר ר"א מנא אמינא לה
כו' ,ותמהו הראשונים מה הראיה מריב"ב שסובר שאינו יכול לאסור ,שלכן
לרבנן שיכול לאסור מותר לו ליטול דמים ממנו.
וכתב הר"ן שהשאלה אם איסור ההנאה הוא בגלל גזירת בנותיהן או מחשש
יי"נ ,ואם מחשש יי"נ פשיטא שיכול ליטול דמים כיון שממ"נ אם נסכו הרי
הזיקו ואסרו עליו ,ואם לא ניסכו ודאי שמותר ליטול דמים שהרי אינו נהנה
מאיסוה"נ ,ולכן ממ"נ נותן לו את היין ונוטל דמים ,אבל אם מטעם גזירת
בנותיהם היה נאסר בהנאה לא היה הגוי חייב לשלם דמים ,שהיה אומר לו אני
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לא הזקתיך אלא שחכמיך אסרוהו עליך.
ויש להבין סו"ס עכשיו היין אסור ומאי נפ"מ אם מדאו' או מדרבנן ,וא"ל שאם
מדאו' אסור א"כ נעשה חפצא של איסוה"נ והרי הזיקו בידים אע"פ שאינו
ניכר ,משא"כ אם מדרבנן אי"ז איסור על החפצא אלא על הגברא שאסור לו
ליהנות מהדבר והוי כגרמא.
עוד יש לדון שאם אסור מדרבנן כיון שאינו אלא איסור גברא נחשב עדיין
שלו ,ואם נותנו לגוי חשיב שמקבל דמי היין ,משא"כ אם אסור מהתורה אינו
שלו ואין לו דמים ומה שנותנו לו תמורת הדמים הוא רק כי אחרת הגוי לא
יסכים לשלם לו אבל אין אלו דמי הדבר.
ועדיין יש לדון אפי' אם איסור דרבנן הוא איסור גברא ואין הגוי חייב מעיקר
הדין ,אבל סו"ס הרי מוכן לשלם ולמה לא יקח ממנו.
אמנם אם אינו חייב לשלם דנים את התשלומין כאילו מוכר לו את היין שהרי
היין שלו והגוי אינו חייב לשלם.
ועי' קה"י שהקשה אמאי אין הגוי חייב מדינא דגרמי ,וא"ל שאפי' נאמר שגוי
חייב לשלם גם על נזקים שגורם ,מ"מ צריך שיחשב נזק גם לגביו ,ואם אדם
ידור נדר שאם פלוני יגע בחפציו יאסרו עליו בהנאה ,ויגע בהם אותו פלוני א"ל
שלא יהיה חייב ,שהרי אצלו אין הדבר נחשב נזק ומה שהבעלים אסר על עצמו
איהו דאפסיד אנפשיה ,ולכן אין הגוי חייב במה שאסרו ישראל על עצמם.
והנה תוס' כתבו שמייתי מריב"ב שאין לו רשות לאסור ,ותמה קה"י וכי ס"ד
שיש לו רשות להזיק ,אמנם לפי מש"נ יש לדון שאמנם אין רשות לאדם ליגע
בחפץ חבירו ,אבל אם נגע לא נחשב מזיק ,ולפי מש"נ אפי' אסר חבירו עליו
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את החפץ בקונם אם יגע בו לא יחשב מזיק בזה ,וממילא גם ל"ש לומר לאו
כמינך לאסור ,כמו שאם ידור נדר שאם פלוני יגע בחפצו יאסר עליו לא יוכל
לומר לו לאו כל כמינך ,וודאי יאסר עליו החפץ שהרי לא פלוני הוא האוסר
אלא הבעלים ע"י נדרו ,ורק כשהפלוני הוא האוסר שייך לומר לאו כל כמינך,
ומזה מוכיח רב אשי שיש כאן איסור בחפצא ולכן אין כח בגוי לאסור ,ולכן גם
לרבנן חשיב שהחפץ נשרף ולכן יכול ליטול דמיו כיון שהגוי חייב לו באמת.
בחדושי הרשב"א כתב בתו"ד 'אבל כשנסכו לע"ז ממש מחייב בתשלומין
דמקלא קלייה כיון דאסיק עלי' שמא דע"ז ואסריה בין לדידיה בין לאחרים
שאיסורה של ע"ז אף בב"נ הוא נוהג' ,ויש להבין א"כ איך רשאי ליתן לו את
היין והרי עובר על לפני עור לא תתן מכשול ,אמנם אם הגוי קנה אותו במעשה
זה נמצא אינו נותן לו כלום והגוי את שלו נוטל ,ויתכן גם שלגוי יש בלא"ה
אפשרות לשתות[ יי"נ וכל יין שיקנה יעשהו נסך והו"ל כאית ליה בהמה
לדידיה.
ההיא חביתא דחמרא דאישתקיל לברזא ,לשון ראשון של ר"פ שנאסר רק
קילוח הסמוך לנקב ,ויש להבין כיון שכל היין מחובר ,אחר שסתם הנקב אמאי
לא יאסר כולו] ,לשתיה שלזה סגי בנגיעה ול"ב שכשוך[ .וא"ל כיון שלולי ידו
היה הכל יוצא ול"ה מחובר ]שהרי ניצוק אינו חיבור[ ,לכן גם כעת ששם ידו
שם אין דנים אותו כמחובר ,אלא מה שהיה יוצא מיד וע"י ידו אינו יוצא ,זה
נחשב כמונח על ידו ונאסר ,והשאלה אם רק הקילוח הראשון נחשב כמונח על
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ידו] ,וכמו גבי בידקא דמיא שמחלקים בין כח ראשון לכח שני[ או כל מה
שעתיד לצאת דהיינו כל מה שלמעלה מהנקב.
ואמרינן כתנאי גבי טבו"י שגם שם אינו פוסל אלא את מה שנוגע בו,
ובאשבורן הכל נחשב כנגיעה אבל כשניקבה ועתיד לצאת לא נחשב נגיעה אלא
במה שעומד על ידו ,וזה סברת רבי יהודה שנאסר רק מה שכנגד הנקב ,אבל
ניקבה למעלה לכ"ע טמאה וכתב רש"י משום שכל היין בסיס לה ,ויש להבין
הרי בניקבה מלמעלה לא ישפך כלום והוי כאשבורן ולמה צריך להגיע לבסיס,
וברמב"ם לא הזכיר ניקבה מפיה.
ועי' חזו"א טבו"י סי' ה' סק"ז שעמד בזה ,והביא מ"ש הר"ש בפ"ב מטבו"י
מהתוספתא 'חבית שניקבה בין משוליה בין מצדיה ונגע בה טבול יום טמאה
רבי יהודה אומר מפיה ומשוליה חיבור ,מפיה מפני שהמשקה מתווך לתוך ידו,
משוליה מפני שהמשקה גרור על גבי ידו ,אבל מן הצדדין יעלה באחד ומאה,
פי' מתווך לשון משוך ואית ספרים דגרסי משוך' .ולא איתברר.
והנה כ"ז לדעת ר"פ שס"ל כרבי יהודה אבל לרבנן משמע שכיון שכעת
המשקה עומד חשיב הכל חיבור ,ועי' חזו"א הנ"ל.
אמנם א"ל שאע"פ שאם נקבה מפיה בלבד לא צריך להגיע לטעם של בסיס
כיון שזה אשבורן שודאי הוא חיבור לטבו"י ,אבל במקום שנקבה גם מתחתיה
וגם מפיה שאז כבר היין כולו עומד לצאת מלמטה והוי כניצוק שאינו חיבור,
ובזה אם נגע בפיה לא היה מטמא את כולו לולי הסברא של נעשה כל היין
בסיס למה שלמעלה] ,ויש להבין למה בשמן צף על היין לא מועילה סברת
בסיס ,ויל"ע אם רק כשעומד לצאת בלא"ה מועיל סברת בסיס[ ,ובזה יש
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לבאר מ"ש תוס' ]ד"ה אמר ר"פ[ שכשהיין שבאמצע נטמא ,נטמא גם מה
שעליו מסברת בסיס.
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ע"י נגיעתו כיון שלא טרוד וכרא"ש.
שוב התבוננתי בתוס' וכמדומה שמ"ש שהיין שלמטה אסור בשתיה מפני היין
האסור ששוכב עליו ,אין כוונתם לבסיס או כדומה ,אלא שאסור בשתיה מפני
היין האסור ששוכב עליו ומתערב אתו וכמ"ש בקושיתם.
וא"כ מה שהאריכו לומר שנחשב כמו שנגע בכולו לכאורה הוא סיבה שיהא
אסור בהנאה ,ושוב צריך להבין מה ענין זה לזה.
ואפשר שהוקשה להם ,כיון שאין חיבורו אלא ע"י ניצוק אמאי יאסר בהנאה
]והרי מבואר בסו"ד שלמ"ד ניצוק אסור ,בנוגע בקילוח אינו נאסר[.
וע"ז אמרו דל"ד לכל ניצוק כי כאן נחשב כל היין כנוגע בו כיון שע"י נגיעתו
אינו יורד ]כ"מ במרדכי[ ,אבל מה שאסור בהנאה בלא שכשוך על זה אינם
דנים כלל ,וע"ז יש תי' הרא"ש שאינו טרוד כ"כ.
ועדיין יתכן שלתוס' לא ניחא במ"ש רש"י שכיון שהיין יוצא דרך שם כולו
הו"ל חיבור ,שא"כ כל ניצוק יהא חיבור ולא ס"ל הכי ,אלא לעולם כל ניצוק
אינו חיבור ודוקא כאן שהיין כולו עומד על ידו הוי חיבור וכן גבי בר גישתא.
אמנם בתוס' רימ"פ כתב 'אבל גבי ברזא ע"י הגוי נמנע היין מלצאת והוי כאילו
החזירו הגוי לגמרי לחבית ,והוי כהך דאגרדמים או קדח במינקת דהוא כמו
שכשוך ,משמע כחזו"א שזה טעם שלכן נחשב כשכשוך.
]וההסבר בזה לכאורה שמניעת תנועה נחשבת כתנועה ,אבל יתכן גם לומר
שמה שצריך שכשוך כדי שיהיה פעולה בכל היין ,וזה יש גם בסתימת הנקב[.

תד"ה אמר ר"פ לכך נראה לפרש דעד ברזא אסור היינו בהנאה והטעם כי
מיד שנפתח הנקב מתנענע כל היין לצאת וכו' וחשוב כאילו נגע בכולו.
לכאורה כונתם לבאר למה אסור בהנאה ,ויש להבין כיון שרש"י כתב שאינו
אסור בהנאה כי הנקב צר ולא יכול לשכשך מה מועיל שנגע בכל טיפה סו"ס
לא שכשך.
וכמדומה מהחזו"א שכיון שכל היין עומד לצאת ועוצר אותו באצבעו חשיב
שכשוך ]היינו שכמו גרימת תנועה נחשבת שכשוך כך עצירת תנועה[.
אמנם עי' ברא"ש שגם כתב כתוס' שאסור מטעם שהכל מתנענע לצאת ואח"כ
שואל אמאי אסור בהנאה .משמע שמ"ש תוס' זה הסבר למה אסור כל היין
שעד הברזא ,אבל אינם דנים למה אסור בהנאה ,וזה שאלת הרא"ש ,ותירוצו
שלא טרוד כ"כ] ,ונאמר ששכשוך היינו כוונה לנגוע וכשטרוד אינו מתכוין[.
אמנם א"כ שבאים רק להסביר למה נאסר כל היין עד הברזא ,הרי זה כבר
ביארו בדעת רש"י ומה הוסיפו כעת.
ויש לבאר שלדעת רש"י ניחא להו שמה שעד הברזא כולו נחשב כמחובר
ואסור בשתיה ,אבל לשיטתם שאסור גם בהנאה א"א לומר משום שמחובר,
שא"כ למה מה שלמטה לא נאסר בהנאה ,ואם לא נחשב מחובר קשה למה
אסור בשתיה ,לכן מפרשים שלעולם כולו מחובר ולכן נאסר למטה בשתיה
אבל הלמעלה חשיב כאילו נגע בכל טיפה ולכן נאסר כולו ,ומה שנאסר בהנאה והקשה הר''ר משה מקוצי על זה הפסק דכל זה אינו אלא מכח הפירוש
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שפירש שאין הגישתא מגעת עד שולי החבית ,והקשה דלישנא דכולי
חמרא אגישתא גריר לא משמע הכי ,דהא לא היה נעשה כי אם להריק
את החבית דרך שם בלא נקיבה ,כמדומה שהם שני קושיות ,האחת שכוליה
חמרא משמע שכל היין שבחבית גריר עליה וא"כ ע"כ שמגיע עד שולי החבית,
ועוד שודאי מגיע עד שוליה שהרי רצונו להריק את החבית בלא לנקוב למטה.
דף ס' ע"א
תד"ה מצידיה תדע דהא תנן שמן שצף ע''ג יין ונגע טבול יום במקצתו לא
פסל אלא מקום מגעו ,ואפילו מאן דפוסל ה''ט מפני ששניהם חיבור זה
לזה ,וכיון שאין שם נקב ואין עומדים לצאת הדין שבאשבורן כל מה שבכלי
נפסל ובלבד שיהיה הכל מחובר.
רש"י ד"ה כובא כובא חסירא שרי .דאין קרקוש בכלי פתוח ואע''ג דכי
דרי ליה א''א בלא קרקוש מעט כיון דלא ניחא ליה בקרקושיה דלמא
מישתפיך ה''ל כחו שלא בכוונה ומותר ,יש להבין מה שהקדים שאין
קרקוש בכלי פתוח משמע שזה טעם בפנ"ע והרי לכאורה הכל הוא משום דלא
ניח"ל ,ואולי הכוונה שאין דרך לקרקש בכוונה שמא ישפך ואע"פ שא"א בלא
קרקוש מעט מ"מ אינו אוסר כיון שלא ניח"ל ,ולשון הרמב"ן 'משום דאין
קרקוש בכלי פתוח דלא ניחא ליה דילמא משתפיך' ,משמע שהוא טעם אחד,
אמנם לשון הר"ן 'דאין קרקוש בכלי פתוח ועוד שהוא מתירא שמא יפול היין
עליו ולא ניחא ליה בקרקושי'.
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תד"ה זיקא בין מליא בין חסירא שרי ,דאין דרך ניסוך בכך ע"י קרקוש יין
בכלי בשעה שנושאו .מבואר שאין הטעם משום שהנוד סגור כרמב"ם ,אלא
משום שאין דרך לנסך במה שמקרקש הכלי דרך הילוכו ,ולכן גם בכובא
פתוחה אינו נאסר כשאין חשש נגיעה אע"פ שמקרקש דרך הילוכו ,אמנם יתכן
משום שלא ניח"ל בקרקושו שמא ישפך.
וכתבו' תוס' שמכאן יש ללמוד על נוד רך מלא יין שאע"פ שהגוי דוחק דפנותיו
זל"ז אינו נאסר משום שאין דרך ניסוך בכך ,משמע אפי' אינו דרך הילוכו ,ויש
להבין מנ"ל והרי ביארו הטעם בזיקא משום שאין דרך לנסך ע"י קרקוש
בשעה שנושאו.
אמנם אפשר ,שהרי אורחא דמילתא כאשר לוקח נוד מלא כדי לשאת אותו
שדוחק דפנותיו זל"ז עוד לפני שהולך אתו ,ומוכח מהגמ' שגם מחמת זה לא
נאסר ,והיינו שאע"פ שאמרו לעיל בשם ריב"ם דשכשוך ע"י שולי הכלי אוסר
כמו נגיעה ,זה דוקא כשמשכשך אבל דחיקת דפנותיו זל"ז אינו דרך ניסוך ,ומה
שמקרקש דרך הילוכו ג"כ לא אוסר כי גם זה אינו דרך] ,ואה"נ אם יקח נוד
סגור וישכשך בו יתכן שיאסר אע"פ שסגור[.
ומסתבר שלתוס' אם יוליך בקבוקי יין סגורים ממקום למקום אע"פ שלא
איכפת לו בקרקושם כי סתמא דמילתא לא ישפך ,מ"מ לא יאסרו כיון שאין
דרך לנסך בדרך הילוכו.
וכתבו תוס' שמכאן התיר ר"ת סתימה רפויה שהדקה גוי ,והיינו שהיה מקום
לומר שאע"פ שאינו דומה לברזא שעומד כל היין לצאת ,אבל עדיין יחשב
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שנוגע ביין החבית ע"י הברזא שמהדקה בפנים ,ואעפ"כ התיר דזה הוי כדוחק
דפנות הכובא זל"ז.
וכתבו תוס' שיש מקום לחלק ,והחילוק א"ל הוא כיון שיוצא קצת יין הו"ל
כסותם חבית שאישתקיל בירזא לגמרי.
אמנם חזו"א מ"ז י"ז כתב שהנדון הוא כיון שהנעורת שדוחק וכן הברזא
שהתרופף אינם עדיין ממש כגוף החבית שיחשב כדוחק דפנות זל"ז אלא
כנגיעה ע"י ד"א שיש מקום לאוסרה.
ותוס' הביאו ראיה לר"ת מע"ה שנגע באשכולות ,ולכאורה אינו מובן שהרי
שם הנדון לענין טומאת אוכלין ודוקא כשנוגע בגוף היין טמא ,משא"כ ביי"נ
שנגיעה ע"י ד"א ג"כ אוסרת ורק יש לדון מצד שאין דרך ניסוך בכך.
אמנם עי' חזו"א מ"ז ט"ז שהביאור הוא שחוץ ממה שדוחק הברזא והנעורת
שזה דומה לדוחק דפנות הנוד ,יש גם שאלה מצד שנוגע ביין שיוצא החוצה
ויתכן שמחובר ליין שבחבית ,וזה מוכיחים משם שכמו היין שטופח ע"ג
האשכולות בטל לאשכולות ואינו נחשב מחובר ליין שלמטה כדי שיטמאו על
ידו ,כך כאן אין היין שיוצא החוצה נחשב מחובר ליין שבחבית שיאסר על
ידיו] .ומה שהאשכולות שנטמאו לא מטמאים את היין ,עי' תוס' ר"י מפאריש
לקמן שהאשכולות אין עליהם דין אוכל[.
דף ס' ע"ב
ההיא חביתא דאיפקעה לאורכה ,מבואר שמותרת בהנאה ,והק' רע"א מ"ש
מאנח ידיה אברזא שסובר הרא"ש שאסור בהנאה ,ובשלמא לרש"י גם שם
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מותר בהנאה כיון שאין שכשוך ,אבל לרא"ש שאסור בהנאה ]בין אם נאסר
בלא שכשוך ובין אם עצירת הקילוח חשיבא שכשוך[ ,אמאי כאן אינו אסור
בהנאה ,ואם משום ששם נגע בידו וכאן ע"י חצאי החבית ,הרי ס"ל לרא"ש
שמגע ע"י ד"א בכוונה אסור בהנאה.
ואמנם הרשב"א ג"כ ס"ל שלעולם יש שכשוך כל שהוא וס"ל שגבי ברזא
אסור בהנאה ]דבשתיה בלא"ה מה שלמטה אסור כיון שמחובר ומעורב[,
וא"כ מקשה מ"ש ברזא שאסור בהנאה מחביתא דמותרת בהנאה] ,והרי
בשניהם יש שכשוך כל שהוא ,והרשב"א ג"כ הרי סובר שמגע ע"י ד"א
בכוונה אסור בהנאה[.
ותי' הרשב"א עפ"י הראב"ד דהכא מוכחא מילתא ודאי דלהצלה בלחוד קא
מיכוין דאם לא היה זריז ומהיר לחבקה היה כל היין אבד ברגע אחד שדופני
החבית אחד נשמט ונופל מכאן ואחד נשמט ונופל מכאן ,אבל מעשה דברזא לא
היה בו פסידא כל כך ,וישראלים שהיו שם היו מחזירים אותה אם לא קדם הוא
והחזיר ומפני שקדם הוא והחזיר יש לספקו בספק ניסוך מכיון שאינו מעשה
הניכר כזה כמו שאמרנו ,אמנם בדעת הרא"ש א"א לתרץ כן שהרי בסי' י"א
לא ניח"ל בסברת הראב"ד הנ"ל.
אמנם א"ל עפ"י דרכו של הרא"ש שבהידוק שני צדדי החבית זל"ז יש יותר
טירדא מאשר בסתימת ברזא ,שו"ר בחזו"א מ"ז סק"ח כעי"ז] ,ובסי' מ"ט
סק"ג ד"ה הגרע"א ,כתב החזו"א שבחבקה יש פחות שכשוך מסתימת נקב
הברז[.
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רש"י ד"ה לזבוני דהא לא שכשך ,ואפי' שקירב החצאין והוי נוגע ביין
ע"י חצאי החבית ,יש להבין אם זה נחשב נגיעה ,האם גם אם יחבק חבית
שלמה שלא נסדקה נאמר שנחשב נגיעה ,וא"ל שאינו דומה שבחבית שלמה
אין גם נגיעה ביין אלא נוגע בחבית שנוגעת ביין ,משא"כ כשנסדקה שאז לולי
חבוקו היין ישפך נמצא מחזיק את היין ע"י החבית ולכן חשיב נוגע ביין ע"י
ד"א ,אבל אינו אסור בהנאה כיון שלא שכשך והוי כנוגע ע"י ד"א שימכר.
ומה שלפותייה שרי א"ל משום שגם אם ימות יחזיק אותו דבר ,וא"כ לא הכח
שלו פועל אלא המשקל ,וכמדומה לא כ"כ משמע מרש"י כך .אמנם ע"י
תורי"ד תליתאי כמדומה שכך כונתו.
וחזו"א מ"ז ט"ז כתב שלאורכה אינה מחזיקה את היין ,ופעולתו מתייחסת ליין,
משא"כ לפותיה שפעולתו בהידוק החבית.
ובמ"ש רש"י דבעינן שכשוך עי' ריטב"א שהוא כיון שהנגיעה אינה בחנם אלא
לצורך אבל כשנוגע בחנם נאסר בהנאה אפי' בלא שכשוך.
ורשב"א כתב דלאורכא חשיב שכשוך משא"כ לפותיה ,והקשה מ"ש מברזא
דאסור בהנאה ]לכאורה שם הרי נוגע ביין גופו ואולי ס"ל שאין חילוק
וכרש"י[ ,ותי' שכאן יותר מוכח שכונתו להציל כיון שהיה נאבד ברגע אחד
בלעדיו.
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ולכן כשאין חשש ניסוך כגון שלא בכוונה מותר אף בשתיה וכשיש חשש ניסוך
אסור אף בהנאה ,ורבנן סבר שגם כשאין חשש ניסוך אסור בשתיה משום
בנותיהן דומיא דכל בישולי גוים דהוא נמי משום חתנות וכן הפת.
והקשה הר"ן א"כ למה הוצרכו לגזור על יינם משום בנותיהן הרי יינן בלא"ה
אסור שמא נסכוהו ,ותי' 'דבשל ישראל חיישינן טפי לומר שמא נסך מביין
שלהן דמילתא חשיבא להו לדידהו להקריב לע"ז משל ישראל אבל בדידהו לא
חיישינן לנסוך מסתמא .ועוד דאם איתא דנסכי' לא הוה מזבן ליה'.
כשהוא מתיר מתיר אפילו בשתיה וכשהוא אוסר אוסר אפילו בהנאה ,עי'
חדושי רמ"ש 'פירוש כשהוא מתיר הוא במשנתינו וכשהוא אוסר הוא לקמן דף
ס"ד ,איזהו גר תושב זה גר אוכל נבילות כו' יינו כשמנו פירוש מותר בהנאה,
ר"ש אומר יינו יין נסך כו' וזהו אוסר אפילו בהנאה'.

א"ר חייא בריה דאבא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב ואמרי לה אמר
רב חסדא אמר זעירי הלכה כר"ש ,בתוה"ב שער ב' הקשה כיון שרב פסק
כר"ש א"כ איך אסר לעיל נגיעה שלא בכוונה בשתיה ,ותי' 'דרב לא פסק
כר"ש אלא בהני דמתניתין דליכא נגיעת גופו אלא על ידי דבר אחד ,אבל כעין
ברייתא דבידו לא פסק רב כר"ש ,ואי נמי סבירא ליה לרב דר"ש גופיה לא
אמר רב אדא בר אהבה ינוחו לו לר"ש ברכות על ראשו כשהוא מתיר שרי כשמדדו ביד או ברגל וכו' ,דלא כשמואל ודלא כרב אדא בר אהבה
מתיר אפילו בשתיה וכשהוא אוסר אוסר אפילו בהנאה ,כתב הרמב"ן דאמר ינוחו ברכות על ראשו של ר"ש כשהתיר התיר בכל כשאסר אסר בכל,
שר"ש סובר שלא גזרו משום בנותיהן אלא על יינן אבל לא על מגען ביין שלנו דאלו לרב לא התיר ר"ש במגע גופו בהנאה אלא בשתיה'.
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נטל חבית וזרקה בחמתו לבור וכו' שלא בחמתו לא ,התם דקאזיל מיניה
מיניה ,ופירש"י שלא בחמתו לא דחיישינן שמא נגע ,והיינו שלעולם אינו נוגע
ביין ע"י החבית אלא סמוך לבור זורקה ,ומעיקר הדין מותר אלא שלא בחמתו
חיישינן שמע נגע ]ביין ע"י החבית[.
ותוס' סוברים שמיניה מיניה הכוונה שנוגע בחבית עד שנפלה לבור ולכן שלא
בחמתו אסור דהוי מגע ע"י ד"א בכוונה ,ובחמתו מותר דהו"ל מגע ע"י ד"א
שלא בכוונה ,ומותר אף בשתיה לר"ת שמגע ע"י ד"א מותר בשתיה.
והנה בנקודות הכסף ס"ס קכ"ד כתב שמה שמותר להכעיס הוא משום שלא
כוון דעתו לנסך ,וביאור הגר"א שם כתב שכמו בחמתו מותר כך להכעיס
מותר ,ולכאורה כונתו כש"ך שטרוד כאן כמו שם.
אמנם קשה ,שזה ניחא כשנוגע ע"י חבית או קנה אבל הרי תוס' התירו גם
נגיעה בידו וזה אפי' בטרוד נאסר מיהא בשתיה.
ולכאורה א"ל שהיתר בחמתו הוא הוא ההיתר של עושה להכעיס ,ובחמתו
היינו שעשה בכוונה כדי להפסיד את היהודי ולכן התירוהו ,ואפי' בידו היו
מתירים אלא מעשה שהיה כך היה ,וכן משמע מלשון המרדכי שכתב 'כתוב
בא"ז דגוי שנגע ביינו של ישראל וכוונת של הגוי הנוגע כדי להכעיס הישראל
ולהפסידו ההוא שרי ואפילו בשתיה דכה"ג לא גזור בה רבנן וכן כתב רבינו
אבי העזרי וז"ל היכא דזרק הגוי חפץ לבור להכעיס או בחמתו אפילו קא אזיל
מיניה ומיניה שתפס בו מותר בשתיה' ,אמנם כמדומה שהגר"א לא מפרש כך.
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מגע גוי ביין ע"י דבר אחר.
ברש"י בכמה מקומות משמע שאין ניסוך בלא שכשוך ,ונגיעה גרידא אוסרת
רק בשתיה ,ומתוס' בכמה מקומות משמע שג"כ סוברים כך אלא שגבי ברזא
ס"ל ]עפ"י החזו"א[ שעצירת הקילוח נחשבת לשכשוך.
ובהבנת ענין השכשוך ביארו חלק מהראשונים בדעת רש"י שהכוונה לשכשוך
ממש ,אבל בנגיעה גרידא ואפי' יגע בחינם לא יאסור עד שישכשך ,וכ"ה לשון
הרמב"ם שיגע וישכשך וכן נפסק בשו"ע ,עי' ביאור הגר"א שציין לרש"י
הנ"ל.
אמנם הר"ן והתורי"ד פירשו שלעולם בכל נגיעה יש שכשוך ,ומה שאינו נאסר
בלא שכשוך הוא כאשר מה שנגע היה לצורך כל שהוא ,שאין אוסר אלא
כשהנגיעה ללא שום צורך ,ובחדושי הריטב"א כתב שזה גם כוונת רש"י,
ומ"ש וישכשך היינו שלא לצורך שהרי הנגיעה הראשונה היתה לצורך.
ובמקום שנוגע ע"י קנה ביין בכוונה או שלא בכוונה ,מצינו שלשה שיטות
בראשונים.
דעת רש"י שקנה נחשב ממש כידו ,ובכוונה אסור בהנאה ושלא בכוונה אסור
בשתיה] ,ומשמע שנחשב כידו ולא רק ככחו[.
דעת ר"ת שקנה נחשב כחו ואפילו בכוונה אסור רק בשתיה ושלא בכוונה מותר
בשתיה כדין כחו] ,שהרי מוריק שלא בכוונה מותר בשתיה[.
דעת הרא"ש שאמנם מגע ע"י ד"א אסור בהנאה כשהוא בכוונה אבל שלא
בכוונה מותר אפי' בשתיה ,ובזה יש להבין ממ"נ אם קנה כגופו אמאי שלא
בכוונה מותר בשתיה ,ואם אינו כגופו אמאי בכוונה אסור בהנאה] .ועי' רשב"א
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שהקשה כעי"ז[.
וא"ל שקנה כשהוא בכוונה נחשב כידא אריכתא דידיה ומתייחס אליו אבל
כשאינו בכוונה אין לו שום יחס אליו והוי כניגע בדבר שנוגע ביין ,אבל זה
ניחא לפי מה שיש בר"ן חילוק בין כשאינו בכוונה כלל לשאינו בכוונת יין ,אבל
הרא"ש הרי סובר שגם כשמתכוין לנגוע במה שבחבית אבל סובר שאינו יין
אלא שכר מותר בשתיה ,ואמאי הרי כאן משתמש בנטלא בתור ידא אריכתא.
ויש לבאר שלעולם משום חשש יי"נ אסור רק בכוונה ,ומה שאסור שלא
בכוונה אינו אלא משום בנותיהם ואסור רק בשתיה ,היה א"ל שלגבי ניסוך יין
אין נפ"מ בין ידו לקנה ,ורק לענין בנותיהם לא גזרו אלא כשהיין שלו או נגע
בו בידו ]או מזגו[ ,אמנם כמדומה שמהרא"ש לעיל לא משמע כן.
וכ"ז כאשר משכשך ע"י קנה אבל כאשר משכשך ע"י שולי הכובא מבחוץ
מצינו בזה שתי שיטות עיקריות בראשונים.
הרשב"א סובר שלפי מסקנת רב אשי לעולם אין ניסוך ע"י הכובא מבחוץ ואין
ניסוך אלא בפנים בידו או בקנה ]ומצדד צידודי אסור שמא יגע[ ,והוכיח
הרשב"א מהא דבאורוקי לא נאסר מה שבפנים אע"פ שודאי שכשכו ,אמנם
דעת כל הראשונים שניסוך ע"י הכובא שמיה ניסוך.
ובמה שאמר ר"א גבי זיקא דל"ה ניסוך ,מצינו שלש ביאורים בראשונים,
הרמב"ן סובר מפני שלא רואה את היין ]ולפי"ז לכאורה כלי זכוכית יאסר[
והרמב"ם מפרש מפני שקשור ]ולפי"ז בכלי פתוח יאסר אא"כ חושש שישפך
שלא ניח"ל בשכשוכו[ .ומתוס' משמע שכיון שמשכשך בדרך הילוכו בשעה
שנושאו לא חשיב ניסוך בכה"ג ,אבל אם יקח כלי פתוח וישכשכנו במקומו
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משמע לכו"ע יאסר ,ולכאורה תקשה קושית הרשב"א אמאי כששופך לא
נאסר מה שבפנים והרי ממילא היה גם שכשוך.
והנה בהא דמצדד צידודי פירש"י שכיון שמקרקש בכוונה הו"ל כחו בכוונה
ואסור בשתיה ,וכ"כ תוס' בשם ריב"ם דמה לי נוגע בקנה או בכובא ובשניהם
אסור בשתיה ,והרא"ש כתב דכיון דדומה לקנה ,אסור גם בהנאה כקנה.
נמצא שלשה שיטות בענין ,לרש"י בקנה אסור בהנאה ובשולי הכובא אסור רק
בשתיה ,לריב"ם בשניהם אסור רק בשתיה ,ולרא"ש בשניהם אסור גם בהנאה.
וביאור מחלוקתם נראה ,דהריב"ם ס"ל כר"ת דכל מגע ע"י ד"א בכוונה אסור
בשתיה בלבד כדין כחו שאסור בשתיה .הרא"ש ס"ל דנגיעה בקנה אוסרת
בהנאה וה"ה לשולי הכובא] ,ויש להסתפק אם כששופך שאסור רק בשתיה
משום שנחשב כחו ,וקנה ושולי הכובא כגופו ,או כולם כחו ושופך מותר
בהנאה כיון שלא שכשך[ ,ורש"י ס"ל דקנה כגופו ושולי הכובא ושופך ככחו
ולכן אסורים רק בשתיה.
אמנם יש להבין לדבריהם אם שכשוך מבחוץ הוי שכשוך אמאי בשופך לא
נאסר מה שבפנים ,וכמו שהקשה הרשב"א ]ולפי מש"נ לעיל ששכשוך הוא
דוקא בתנועה שלא לצורך ,ניחא[.
וא"ל שבאוריקי אין שכשוך וכמ"ש הרמב"ם' ,הגביה ויצק אע"פ שלא שכשך'
ולכן לא נאסר מה שבפנים ,אמנם אינו מספיק שהרי גם כשאין שכשוך ס"ל
לרש"י שנאסר בשתיה ואמאי מה שבגוואי מותר בשתיה.
וא"ל שהרי בשכשוך מבחוץ ס"ל לרש"י דהו"ל כחו ואסור רק בשתיה ,והרי
כחו אסור רק בכוונה ,ובזה א"ל שלגבי מה שבפנים אינו נחשב שהיתה כוונה
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שהרי אין לו שום ענין במה שזז ממקומו ]וכסברת רשב"ם באתרוגא[ ,ויתכן
שאפי' בכוונה לא נאסר בכה"ג כיון שאפי' בשכשוך נאסר רק בשתיה ,בלא
שכשך מותר לגמרי.
וכ"ז בדעת רש"י אבל לרא"ש שבקנה ובשולי הכובא אסור אף בהנאה א"כ
קשה אמאי מה שבגוואי מותר ,ואם משום שס"ל לרא"ש שקנה שלא בכוונה
מותר בשתיה ,עדיין יקשה אמאי מה שבחוץ שודאי היה לו כוונה אינו אסור
בהנאה.
ויש לבאר שלדעת הרא"ש שפיכה אינה נחשבת כשכשוך וכן משמע לשונו,
שאין דרך לנסך שלא בפני ע"ז בשפיכה אלא בשכשוך ]יתכן משום ששכשוך
הוא פעולה שאינה נעשית לשום צורך אחר וכמש"נ לעיל[.
עוד א"ל שרק קנה ושולי הכובא מתייחסים אליו ונחשבים כידא אריכתא שלו
כיון שעושים את הפעולה שרוצה לעשות בידו ,אבל כששופך מהכלי אין הכלי
משמש כידא אריכתא שלו שהרי אינו עושה את פעולת ידו ,ולכן אינו נחשב
כמשכשך ,וגם אין לומר שהשפיכה נעשית ע"י הכלי ,אלא אדרבא היא נעשית
למרות הכלי ,שהרי אם היה ניטל דופן הכלי היה נשפך יותר ,והכלי משמש
יותר לעצירת השפיכה מאשר לשפיכה עצמה.
***
דף ס"א ע"א
המטהר יינו של גוי ונותנו ברשותו בבית הפתוח לרשות הרבים ,בעיר
שיש בה גוים וישראלים מותר ,בעיר שכולה גוים אסור עד שישב
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ומשמר ,ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר אע"פ שהוא יוצא ונכנס
מותר ,ר"ש בן אלעזר אומר רשות גוים אחת היא .המטהר יינו של גוי
ונותנו ברשותו והלה כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר ,אבל אם ירצה
ישראל להוציא ואינו מניחו עד שיתן לו את מעותיו ,זה היה מעשה בבית
שאן ואסרו ,שיטת רש"י שכל המשנה מיירי בכתב לו התקבלתי ולכן נחשב
כיינו של ישראל ,וסיפא פירושא דרישא ,וכן כל המשנה מיירי באין מפתח
וחותם בידו ,ואעפ"כ כיון שהיין של ישראל והבית פתוח לרה"ר סגי בשני אלו
כדי להתיר.
והברייתא מוסיפה עוד דין והוא שבחצר שאין ישראל דר בה ]וגם אינה פתוחה
לרה"ר[ שנחשבת כעיר שכולה נכרים ,בזה אם היין הוא של ישראל מהני
מפתח וחותם לדעת ר"מ ,וחכמים חולקים שלא מועיל ,וביין של גוי ל"מ אפי'
יש מפתח וחותם בידו.
נמצא סיכום ההלכות לדעת רש"י כך ,שלשה דברים יש שיכולים להועיל,
מפתח וחותם ביד ישראל ,יין של ישראל ,ובית פתוח לרה"ר בעיר שיש בה
ישראלים.
אם הבית פתוח לרה"ר והיין הוא של ישראל לכ"ע מועיל וזה דין המשנה ,אם
היין של ישראל ומפתח וחותם בידו מחלוקת ר"מ ורבנן בברייתא ,וביין של גוי
המונח בבית הפתוח לרה"ר ומפתח וחותם ביד ישראל לא התפרש דינו לא
במשנה ולא בברייתא] ,דישראל הדר בחצר הוי כשומר ומועיל אף בלא מפתח
וחותם[.
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שיטת ר"ת ]וכן רש"י בפי' הראשונים לעיל דף ס' ע"ב ד"ה מותר[ ,שכל בפתוח למבוי ,כ"כ הר"ן בשמו.
המשנה מיירי ביש ביד הישראל מפתח וחותם ,ורישא בבית הפתוח לרה"ר
מהני בלא התקבלתי וסיפא בהתקבלתי והוי ממש דומיא דברייתא ,אלא רישא תד"ה המטהר והכי אמרינן בברייתא בגמרא יינם של ישראל ברשותו של
דמתני' כסיפא דברייתא וסיפא דמתני' כרישא דברייתא.
גוי וישראל דר בחצר אחרת מותר ,והוא שיש מפתח וחותם ,וחצר אחרת
ובמפתח וחותם ביד ישראל והבית פתוח לרה"ר מהני אף ביינו של גוי וזה דין הוי כעיר שכולה גוים כיון שאין פתח פתוח לרה''ר ,ומ"מ היין מותר כיון
רישא דמתני' ]וזה לא התפרש בברייתא[ ,אבל אם אין הבית פתוח לרה"ר או שהוא של ישראל ויש מפתח וחותם ,וזה ראיה למה שכתבו עד כאן שהמשנה
בעיר שכולם גויים ל"מ מפתח וחותם כיון שהיין של הגוי ,עד שיהא שומר ,בלא כתב התקבלתי אבל בכתב התקבלתי מועיל מפתח וחותם גם בעיר שכולה
וכמו שהתבאר בסיפא דברייתא ,וסיפא דמתני' מיירי בכתב התקבלתי שנחשב גוים.
יינו של ישראל ובזה כיון שיש מפתח וחותם בידו מהני אף באין הבית פתוח בעיר שכולה גוים אסור ואע''פ שיש מפתח וחותם בידו ,זה אינו המשך
לרה"ר ,ובזה נחלקו ברישא דברייתא ר"מ ורבנן ,ר"מ ס"ל דמהני כמתני' הברייתא שמיירי ביין של ישראל ,אלא עד כאן היה מאמר מוסגר וכעת חוזרים
לפרש את הסיפא של הרישא של המשנה ,דמיירי בלא כתב התקבלתי והו"ל
ורבנן סוברים דל"מ.
נמצא לדעת ר"ת ,מפתח וחותם ובית פתוח לרה"ר מהני בלא התקבלתי וזה כיין של גוי ובזה לא מועיל מפתח וחותם וגם לא בית פתוח לרה"ר שהרי מיירי
רישא דמתני' ,מפתח וחותם והתקבלתי מהני באינו פתוח וזה סיפא דמתני' ,בעיר שכולה גוים.
ובזה חולקים חכמים בברייתא ,אבל התקבלתי ובית פתוח לרה"ר לא מהני ולא יועיל כלום פתח פתוח כדמוקי לה בגמרא בעיר שיש לה דלתים
בעיר שכולה גוים על סמך רוכלין המחזירין או דיקלא ,ואם יש ישראלים ובריח שאין רוכלים עוברים דרך שם שלא ירגישו ,דכיון שלא כתב
באותה העיר לא התפרש היתירו] ,ובדעת רש"י משמע שהיה להם ניחא שאין התקבלתי א''כ יינו של גוי הוא ,וכן תניא בגמרא דיין של גוי וישראל דר
בחצר אחרת אסור לכ'''ע אע''פ שיש מפתח וחותם ,אבל ביינו של ישראל
חשש ,אבל אחר שלא התפרש דינו במשנה יתכן שלשיטתו לא יועיל[.
והראב"ד פירש דרישא דמתני' מיירי באין מפתח בידו וגם לא כתב לו מועיל מפתח וחותם גם אם כולם גוים כמבואר בברייתא שהביאו.
התקבלתי ואעפ"כ מותר כיון שאין הגוי דר באותה חצר ,וסיפא מיירי בכתב לו
התקבלתי ובזה מהני אע"פ שאינו פתוח לרה"ר ,ואע"פ שברייתא אסרה בחצר תד"ה המטהר ולא דמי לההיא דנמצא בצד הבור שהתרנו באין לו מלוה
שאין ישראל גר בה אע"פ שיינו של ישראל ,הכא מיירי באין הגוי דר שם או על היין ,דהתם איכא תרתי לטיבותא יינו של ישראל וברשות ישראל,
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דרשות ישראל מועיל כמו מפתח וחותם ,ויש להבין שהרי בעומד בצד הבור
ודאי נחשב כבית פתוח לרה"ר ואם רשות של ישראל הוי כמפתח וחותם א"כ
הרי אפי' בלא התקבלתי מועיל ולמה אסרוהו במשנה.
וא"ל שכל מה שרשותו של ישראל מחשיבה כמפתח וחותם הוא רק ביינו של
ישראל כגון שכתב לו התקבלתי ,אבל ביינו של גוי אף ברשותו של ישראל
ל"ה כמפתח וחותם] ,יתכן משום שכיון שהיין של הגוי נחשב גם המקום
כשלו[.
תד"ה וחלון ואם הבית שהיין בו סגור דליכא למיחש שיכנס בה הגוי,
ואפילו הוא פתוח אין לחוש שיכנס בו ויסגור בעדו ,דמרתת מישראל
שכנגדו כיון שאין הגוי דר בבית היין ,כלומר שני דברים באו תוס' לומר,
האחד שכאשר הבית שהיין בו סגור מותר ,ול"ח שיכנס בו הגוי ,והשני
שכאשר הבית פתוח ויש חלון כנגד הפתח ל"ח שמא יכנס ויסגור את הדלת
כדי שלא יוכלו לראותו מהחלון ,וז"ל תוס' רימ"פ 'ואומר רבי ,כי ]כאשר[ בית
היין סגור ליכא למיחש שמא יכנס בו הגוי .ואפילו הוא פתוח אין לחוש,
שמתירא מישראל שכנגדו.
ודוקא ביום אבל בלילה אסור ז"ל תוס' רימ"פ ודוקא ביום ,הא בלילה אסור
בפתוח.
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דף ס"א ע"א
תד"ה ההוא מתוך הלשון משמע דנקט כרכא שהיה היין מונח בתוך
הרחוב וגם היה שם יין של גוי ,שעתה אין הגוי נתפס כגנב על הביאה רק
על הנגיעה ,יש להבין היאך משמע מתוך הלשון שהיה שם גם יין של גוי,
אמנם לשון הגמרא ברוב כתבי היד 'ההוא כרכא דהוה יתיב ביה חמרא
דישראל וגוי' ,וכן הוא ברוב הראשונים וכנראה שכך היתה גם גירסת תוס',
וכנראה שכ"ה גם גירסת הרמב"ם שכתב 'אוצר של יין שהיו חביותיו פתוחות
ויש לעכו"ם חביות אחרות באותו הפונדק ,ונמצא העכו"ם עומד בין חביות
ישראל הפתוחות ,אם נבהל כשנמצא ונתפש עליו כגנב היין מותר בשתייה
שמפחדו ויראתו אין לו פנאי לנסך ,ואם לא נתפש כגנב אלא הרי הוא בוטח
שם היין אסור'.
אמנם יש להבין למה נקט שהיה היין ברחוב אם שלכן אינו נתפס כגנב על
הביאה ,תיפו"ל שיש שם גם חביות של הגוי ,ואולי אם היה בתוך בית של
ישראל היה נתפס על הכניסה לבית ואם היו ברחוב רק חביות של ישראל היה
נתפס על מה שעומד ביניהם אבל כעת שאינם בבית ויש שם חביות של גוי אינו
נתפס כגנב אלא על הנגיעה ,ועי' פסקי הרי"ד שהגוי שנמצא שם הוא זה שהיה
לו חלק בחביות.
מסקנא דמילתא ברש"י
א .מגע עו"כ בכוונה ,שיכשך אע"פ שלא ניסך אסור בהנאה] ,והרשב"א סובר
שגם בלא שכשך[ .ב .שלא בכוונה כגון שלא הכיר שהוא יין מותר בהנאה
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]ואסור בשתיה[ .ג .וכן שנגע שלא בכוונה כגון נפל לבור .ד .וכן בנתכוין
ליטול דבר אחר כאתרוג של רב אשי .ה .מגע גוי ע"י ד"א בכוונה וכוונתו
לד"א כמדד בקנה מותר בהנאה .ה .מגע ע"י ד"א בכוונה אסור בהנאה ]ור"ת
חולק[ .ו .כחו בחיבורין כגון אורוקי מוריק ויודע שהוא יין אסור בהנאה ]ור"ת
חולק שאסור רק בשתיה[ .ז .לא הכיר שהוא יין מותר אף בשתיה ממעשה
דרי"ו בן ארזא ]שגם האוסר לא אסר אלא משום שסובר שודאי ידע שהוא
יין[ .ח .זריקה מותר אף בשתיה מדרב אשי ]והרמב"ם חולק ,לפי הבנת חלק
מהראשונים[.
ומגע ע"י ד"א שלא בכוונה כלל לא התפרש כאן ברש"י אבל לעיל כתב
שאסור בשתיה ור"ת מתירו אף בשתיה ,וכן הרא"ש והר"ן ]לר"ן דוקא כשלא
היתה הנגיעה בכוונה אבל אם נגע בכוונה ולא ידע שזה יין אסור בשתיה[.
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דף ס"ב ע"א
תד"ה מ"ט מתוך השיטה משמע כי מעתה היה יודע שיין נסך תופס דמיו
כע"ז ,יש להבין מהיכן משמע כך ,ואולי הלשון הואיל ויין נסך אסור בהנאה,
הואיל ותופס את דמיו כע"ז ,משמע שלא בא לחדש את הדין אלא דן אם יכול
להיות שזו הסיבה לאיסור השכר.
ומשני אלא הואיל ותופס דמיו כע"ז ,כלומר שכר בגוף לא מיחליף אבל
שכר בדמים מיחליף ,כלומר לא כמו שהבינו מקודם שגזרו שכר אטו הגוף,
אלא שגזרו על השכר משום דמחליף בדמים ,כלומר לא שמה שתופס דמיו
הוא חומרא שזה ידענו קודם ,אלא שלכן שייך לגזור שכר משום דמיחלף
בדמים.
ופריך והרי שביעית דתופסת דמיה וקאמר שכרו מותר] ,ולא גזרו שכר
אטו דמים[ דמשמע לגמרי ולא נתפס בקדושת שביעית ,ולא גזרינן שכר
שביעית אטו דמי שביעית ,הקשה רע"א למה הוצרכו לראיות ששכרו מותר
לגמרי ,פשיטא שאם אינו מותר לגמרי ויש בו קדושת שביעית הרי זה מה
שאמר ברישא שכרו אסור.
ולכאורה היה א"ל שאה"נ ברישא שכרו אסור לענין קדושת שביעית לכל
העולם ,ובסיפא שכרו מותר ואי"צ לנהוג בו קד"ש לכל העולם ,אבל דילמא
קנסו את המחליף עצמו שינהג בו קד"ש ,ולכן אמרו שמותר משמע לגמרי,
]כנראה מרע"א שאין כזה צד שיהיה אסור רק לפועל ,אמנם עי' ר"ן שדן
בזה[.
ומסיק א''ר אבהו א''ר יוחנן קנס הוא שקנסו בו ,ודאי משום גזרה לא
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שייך למיגזר כדפריך ,דאי מטעם מיחליף הוא לא היה לנו לחלק בין פועל
דיין נסך לפועל דשביעית וכו' ,ודוקא בשנים אלו החמירו יין נסך
ושביעית לפי שתופסין דמיהן ראוי לקנוס בשכר דהוי קצת כעין דמים,
]יש להבין למה הוצרכו להזכיר יי"נ ,והרי פשוט שבו יש טעם של חומרא
דיי"נ של"ש בשאר דברים ,ולא הוצרכו אלא לומר אמאי החמירו בשביעית
יותר משאר איסוה"נ[.
אבל בשאר איסורי הנאה שאין תופסין דמיהם מסתבר דלא קנסו ,משמע
שלא ברירא להו ,ועי' רע"א בגה"ש שהקשה 'תמוה לי במה נסתפקו בזה הא
פשיטא דאין ללמוד שאר איסורין מיין נסך ,דהרי קתני מכרן וקידש בדמיהן
מקודשת הרי דהחליפין מותר לאחרים מכ"ש שכרו וצ"ע'.
מ"ש רע"א 'דהחליפין מותר לאחרים' הכוונה לאפוקי לעצמו שאמנם אסור
מדרבנן גם בערלה וכמ"ש תוס' ד"ה והתנן ,משא"כ שכרו שאסור גם לאחרים,
ויש להבין דילמא כוונת תוס' להקשות שכמו ביי"נ שתופס דמיו גם לאחרים
אסרו שכרו גם לאחרים ,כך אסרו בערלה שדמיה אסורין על המחליף שגם
שכרו יהיה אסור על הפועל.
ועי' בר"ן שכתב 'ומסתברא ליה דכי מסקינן קנס הוא שקנסו בחמרין וביי"נ
אטעמא דתופס דמיו סמכינן וכו' ,ולפיכך אין ללמוד מזה לפועלים שעשו
מלאכת איסור בשאר איסורי הנאה כגון צביעה בערלה וכלאי הכרם שיהא
שכרן אסור אפילו להם ,דדוקא הכא דשייך למיגזר ]שכירות[ אטו חליפין
גזרינן וקנסינן משום דעבוד איסורא אבל בשאר איסורי הנאה אין לנו ,ואף על
פי שיש לחלוק ולומר דבשאר איסורי הנאה שכר פעולה אסור לפועלים בלבד
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משום קנסא גרידא אף על גב דליכא למיגזר משום דמים ,ובשביעית ויי"נ
משום קנסא גרידא אסרו אלא שלא רצו לחלק בין פועל לאחרים כדי שלא
יאמרו כן בדמים ,אף על פי כן כיון דמדרבנן בעלמא הוא אין לנו לחזור אחר
חומרות ואין לך אלא מה שמנו חכמים'.
תד"ה בדמיהן בדמיהן מקודשת ,משמע הא בגוף הערלה אסור לקדש,
וטעמא משום דלית ביה שוה פרוטה ,יש להבין למה הוצרכו לדיוקים וגם
למה לא אמרו אלא שאסור לקדש ,והרי מבואר ברישא של המשנה בפירוש
המקדש בערלה וכו' אינה מקודשת ,שו"ר שכבר הקשה כן שעה"מ בפ"ה
מאישות ,גם כל המשך דברי תוס' צ"ב ,ועי' משל"מ שם שכתב על דברי תוס'
'שכל דבריהם מתחילתם עד סופם נעלמו ממני ולא ידעתי כוונתם'.
ויש לבאר שממ"ש ברישא אינה מקודשת אין ראיה שהטעם משום שאין בו
ש"פ ,שהרי יתכן שאינה מקודשת משום שאיסוה"נ אינם שלו ,וממילא אין
להקשות שהאפר ש"פ או שיכולה ליהנות שלא כדרך הנאה שהרי סו"ס אינו
שלו ,ולכן כתבו שממ"ש מכרן וקדש בדמיהן מקודשת משמע דטעמא דגוף
הערלה משום שאין בו ש"פ ולא משום שאינו שלו ,שאז גם אם מכרן אין אלו
דמי הערלה שמעולם לא היתה שלו אלא הכסף גזול בידו ודינו כמקדש בגזל
של אחרים.
ולפי"ז כך מתפרש לשון תוס' שממ"ש מכרן וקדש בדמיהן מוכח שנחשבים
שלו אלא שאסור לו ליהנות מהם ,וממילא משמע שבגוף הערלה אסור לקדש,
כלומר גם אם לא היה צריך שיהיה שו"פ והיתה מקודשת ,היה עובר על איסור
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שנהנה מאיסוה"נ ,אבל אם לא היה שלו הרי לא עשה כלום ולא נתן לה דבר
ול"ש לומר שעשה איסור ,והוסיפו עוד שלפי"ז שנחשב שלו מה שאינה
מקודשת כמבואר במשנה ע"כ הוא משום שאינו ש"פ ,וכ"ז הקדמה לקושייתם
שהרי הוא ש"פ שלא כדרך הנאתו.
עוד יש לבאר שממ"ש ברישא שאינה מקודשת בערלה אין להקשות ,שהרי
יתכן שכוונת המשנה במקום שמקדש אותה לפי מה ששווים פירות כאלו ,אבל
מדיוקא דסיפא משמע שרק מכרן וקדש בדמיהן מקודשת ,ולמה לא נקט
שאפשר גם לקדש במה ששוין שלא כדרך הנאתן ,אלא ע"כ שגם בכה"ג אסור
לקדש] ,אמנם לשון אסור אינו מרווח כ"כ ,וכי יש איסור לקדש בפחות מש"פ,
ואולי נקטו כך משום שכך היא האמת לפי מה שתירצו וכדלקמן ,ולשון תוס'
ר"י מפאריש 'וא"ת בערלה גופה אמאי אינה מקודשת ,והא איכא שוה פרוטה
שלא כדרך הנאתן .או באפר'[.
וקשה בגופה נמי איכא שוה פרוטה בשלא כדרך הנאתן או באפרן ,כדתנן
כל הנשרפין אפרן מותר ,וי''ל כיון שכל זמן שהוא בעין אסור למכרו מן
התורה ,כמו כן אסור לקדש בו אשה דהוי חשובה כמו מכירה ,ויש בו
הנאה כשמקדש את האשה ,יש להבין הרי ע"כ אומר לה בפירוש שאין
הערלה ראויה כמות שהיא ואינה שוה לה אלא לענין שתשתמש בה שלא
כדרכה ,ומקדשה בההיא הנאה שעל ידי שנותן לה את הערלה יש לה אפשרות
להרויח ממנה ש"פ ,שאל"כ בלא"ה אינו מועיל דהוי קדושי טעות ,וא"כ נמצא
שלא נהנה מגוף הערלה.
ורע"א הקשה 'ולכאורה מה בכך דאסור לקדש ,מ"מ אם עבר וקידש אמאי
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אינה מקודשת ,והיה מזה ראיה לכאורה לסברת טורי אבן )בר"ה דף כ"ח(
דבכה"ג לכ"ע אם עביד לא מהני דעי"כ לא עשה איסור כלל ,דאם אינה
מקודשת ממילא לא נהנה'.
ויתכן שאה"נ אם עבר וקדש מקודשת ולא אמרו אלא שאסור לקדש ,ומ"ש
ברישא של המשנה המקדש בערלה אינה מקודשת שם מיירי שקדשה בערלה
כמות שהיא ובזה ודאי שאינה מקודשת שהרי אינה שוה כמות שהיא ולא
פירש לה שמקדשה בשווי האפר ,ורק מה שהקשו מדיוקא דסיפא שמשמע
שרק אם מכרן וקדש בדמיהן מקודשת ,אבל אסור לקדש בשווי האפר ע"ז
אמרו משום שאסור ליהנות מאיסוה"נ ,ואה"נ יתכן שבדיעבד מקודשת ,ולפי"ז
מ"ש דגמרינן משדה עפרון שמשמע דל"מ בדיעבד נמי ,צ"ל כמ"ש מהר"י
שפירא שהוא תירוץ שני.
דגמרינן קיחה קיחה משדה עפרון ,וזה לא דמי לקיחה דשדה עפרון
שראוי לקנות בו חפץ או לשאר הנאות ,יש להבין מה באו להוסיף בזה והרי
כבר כתבו שאסור לו ליהנות מהערלה במה שיקדש בו אשה ,ועי' מהר"י
שפירא ששני תירוצים הם.
עוד יש להבין מה הביאו משדה עפרון ,והרי גם על שדה עפרון אנו דנים למה
לא יוכל לקנותו בערלה שהרי היא ש"פ שלא כדרך הנאתה ,ועי' שו"ת אבנ"מ
סי' כ"א.
ויתכן שכוונתם בזה לבאר אמאי אינה מקודשת בדיעבד ,וע"ז אמרו שכיון
שאסור לו לעשות קדושין אלו לכתחילה כיון שנהנה בזה מאיסוה"נ ממילא גם
לא יועילו ,דל"ד לשדה עפרון שעושה את הקנין בכסף שמותר לקנות בו,
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וניחא בזה קושית רע"א.
ועי' תוס' הרא"ש בקדושין דף נ"ו שכתב על קושית תוס' 'ולפי מאי דפרישית
לעיל שאין אשה מתקדשת אלא בדבר שהמכר חל עליו ניחא' ,ועי' בהגהות
הגרמ"ש שפירא שכתב שכונתו למ"ש במשנה דף נ"ב 'המקדש בחלקו בין
בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת .משום דממון גבוה הוא ולא
מידי קא יהיב לה .תימה כיון דאינה יכולה לאכול אלא א"כ נותן לה א"כ יש
בהנאה זו שוה פרוטה ותהי' מקודשת אפי' לא יהיב לה מידי כמו ע"מ שאדבר
עליך לשילטון דלא יהיב לה מידי ,י"ל דלא דמי דהתם ראוי ליטול שכר על
פעולה זו הילכך הוי כאלו יהב לה שכר הפעולה אבל הכא כיון דאין מכר חל
עליו ולא מחייבא ליתן לו כלום אף על גב דנהנית שו"פ לא מיקרי ממון ולא
יהיב לה מידי' ,ויתכן שזו גם כוונת תוס' במ"ש דל"ד לשדה עפרון ,וגם בזה
ניחא קושית רע"א.
ובעיקר קושית תוס' כתב הרשב"א בקידושין שגם שלא כדרך הנאתו אסור
מדרבנן ולא התירו אלא לחולה ,ומה שמותר ליהנות באפר ]גם לכתחילה[
אינו מועיל ,כיון שלכשישרף הוי גופא אחרינא והוי כמקדש בדבר שלא בא
לעולם.
ויש להבין הרי כבר כעת שוה למוכרו לענין האפר ,וכי אם היו פירות
שמסוכנים לאכילה ואפשר לשורפם לא היתה מקודשת מצד שוי האפר שבהם.
וא"ל שגם הרשב"א ס"ל כתוס' שכיון שאסור בהנאה א"א לקדשה בהם שהרי
אינה חייבת לו דמים ע"ז מכיון שאסור לו לקבל דמים ,אבל עדיין קשה כיון
שאיסוה"נ שלו הם אע"פ שאסור לו ליהנות מהם כעת עדיין יכול לקדשה
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באפר לכשישרף שאז יהיה מותר לו ליהנות מהם ]ונחשבים שלו ודלא
כריטב"א[ ,וע"ז אומר הרשב"א דהוי כמקדש בדבר שלא בא לעולם ,ול"ד
למקום שאינם אסורים בהנאה אבל שוים רק לאפרם ,שאז יכול לקדש בהם
כעת שהרי מותר לו ליהנות מהן.
מ"ט שכרו אסור ,אילימא הואיל ויי"נ אסור בהנאה שכרו נמי אסור ,הרי
ערלה וכלאי הכרם דאסורין בהנאה ותנן מכרן וקידש בדמיהן מקודשת,
יש להסתפק אם כוונת הגמ' ששכרו ייאסר מכיון שהוא תופס את דמיו ושכרו
כדמיו ,או מכיון שכשנהנה מהשכר נחשב כאילו נהנה מהיי"נ ,ונפ"מ שלצד
הראשון אסור השכר על כל העולם כמו שדמיו אסורים על כולם ,ולצד השני
אינו אסור אלא על הפועל.
ולפי הצד הראשון ניחא הוכחת הגמ' מערלה וכה"כ ,שמזה שהאשה מקודשת
מוכח שאינו תופס את דמיו שא"כ לא היתה מקודשת שהרי לא קבלה כלום,
וכמו מקדש בערלה שאינה מקודשת ,אבל לצד השני לכאורה אין ראיה ,שהרי
לעולם יתכן שאסור לו השכר כי עי"ז כאילו נהנה מהיי"נ ,ומ"מ מכרן וקדש
בדמיהן מקודשת כי לה אי"ז אסור.
ותד"ה מ"ט מפרשים שאמנם הנדון הוא שהשכר יהיה כחפצא דאיסורא ]ולא
כצד השני[ אבל לא מעיקר הדין ]שהרי אינו דמיו ומה"ת שיאסר[ אלא
מגזירה שמא יתחלף שכר בגוף ,ומקשה הגמרא שמערלה מוכח שאפי' דילמא
מחלף דמים בגוף לא גזרו ,ומה"ת יגזרו שמא יתחלף שכר בגוף.
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תד"ה והתנן הקשו דילמא מה שאמרנו במשנה אסור היינו דוקא לפועל
]שכשנהנה בשכר נחשב כנהנה ביי"נ[ אבל לעולם אין הדמים נתפסין ואיסור
זה יש גם בערלה עצמה שלכתחילה אסור לו ליהנות ממנה ,ותירצו דאסור
משמע אסור לכ"ע ]והיינו שתופס דמיו[ ,והקשו דילמא רק לכתחילה אסור
וקדש בדמיהן מקודשת היינו בדיעבד ,ותירצו דמשמע ליה אפי' בדיעבד.
והקשה משל"מ ]פ"ה מאישות ה"א[ אחר שאמרו שאסור לכו"ע א"כ אפי' אם
אסור רק לכתחילה איך מקודשת ,והרי קבלה דבר שאסור לה ליהנות ממנו
לכתחילה ,ומסתבר שאינה מקודשת בכה"ג] ,שהרי אינו שוה לה פרוטה[.
ולכאורה נפ"מ למקום שיודעת שאסור בהנאה לכתחילה ואעפ"כ מתרצית
להתקדש ,שבגוף הערלה אינה מקודשת ובדמים מקודשת ,והרי בשו"ע סי'
כ"ח סכ"א המקדש באיסוה"נ דרבנן שאין להם עיקר בתורה מקודשת.
ועי' אבנ"מ שהביא שזה דעת הרא"ש ,ואמנם הב"ש מקשה על שיטה זו שהרי
לא קיבלה דבר ששוה כלום ,ואבנ"מ ס"ק נ"ד תולה את זה בשאלה של מתנה
ע"מ להחזיר.
אילימא הואיל ויי"נ אסור בהנאה שכרו נמי אסור ,תוס' מפרשים שההו"א
היתה שיגזרו שכר אטו הגוף ולכן יאסר לכל העולם כמשמעות המשנה שכרו
אסור שמשמע אסור לכו"ע ולא רק למחליף.
אמנם הר"ן כתב בשם הרמב"ן שסברת הגמ' היתה שכיון שיי"נ אסור בהנאה
לכן שכרו אסור כיון שנגרמת לו ההנאה מהיי"נ ]וכשנהנה מהשכר נהנה עי"ז
מהיי"נ[ ,ולפי"ז אין איסורו אלא על המחליף ,שהרי סברא זו שייכת גם
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באיסוה"נ שאינם תופסים דמיהם.
ולפי הרמב"ן משמע שקושיית הגמ' ממכרן וקידש בדמיהן היא שכיון שהנאתו
מהאשה באה ע"י האיסוה"נ וא"כ יאסר עליו ליהנות ממנה] ,יל"ע אי סגי
בהולכת ההנאה לים המלח או יצטרך לקדשה שוב[.
ולפי הרמב"ן משמע שמה שמותר לו ליהנות ממנה משום שלא נאסר לו
ליהנות ממה שהאיסוה"נ גרמו לו ,ויש להסתפק אם משום שגרימת הנאה לא
נאסרה או משום שאין הדמים דמי הערלה כלל ,שהרי מעיקר הדין לא מגיע לו
מעות תמורתם ודמיהם כגזל או מתנה בידו .וכמ"ש הר"ן בהמשך עפ"י
הירושלמי.
ומשמע מלשון הר"ן שלעולם גם דמי ערלה היו צריכין להאסר מעיקר הדין,
ומה שאינם נאסרים הוא משום שאינם דמיהם אלא כמתנה בידו ,ועדיין היה
מקום לאוסרם כיון שנגרמו ע"י איסוה"נ ואעפ"כ לא נאסרים כי נגרם לא
נאסר וה"ה לשכר פעולה.
מאי שכרן שביעית אילימא דיהבינן להו שכר מפירות שביעית נמצא זה
פורע חובו מפירות שביעית והתורה אמרה לאכלה ולא לסחורה ,יש
להבין למה אין זה נקרא לאכלה ,והרי הפועל עתיד לאכול את הפירות האלו,
ובשלמא כשממעט משרה וכבוסה משום שכלל אינו נאכל ,אבל כשמוכר
לאחר מה לי הוא אכל או חבירו אכל ,ויתכן שהאיסור הוא להשתמש בפירות
שביעית לכל שימוש אחר חוץ מאכילה ,וזה כולל גם להשתמש בהם כדי
להרויח ממון ,אמנם יש להבין א"כ למה למי שלוקט לעצמו מותר למכור כמו
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שהביאו תוס' ,ואולי כיון שאינו קונה בזול ומוכר ביוקר אי"ז נקרא רווח.
ורש"י בסוכה דף ל"ט כתב 'אין מוסרין דמי פירות ]לע"ה[ דהתורה אמרה
לאכלה ולא לסחורה ,שכל פירות שביעית חייבין להתבער בשביעית הן
ודמיהן ,ולא שיעשה בהם סחורתו להצניע לאחר שביעית ולהעשיר ,ועמי
הארץ חשודין על כך ,לפיכך אין מוסרין להם דמים ליקח מהם כלום בדמים,
דקעבר אלפני עור לא תתן מכשול ,ועי' ר"ש בשביעית פ"ז שכתב ודבריו
תמוהים מאד דתיקשי ליה כל אותן שיש להן שביעית ואין להם ביעור ,שיש
להם שביעית שלא לעשות בהן סחורה ושלא לאבד דכולהו מלאכלה נפקא,
ואכל פירות שביעית כתב לאכלה ,אף על אותן שאין חייב בביעור' ,וכעי"ז
הקשו תוס' בסוכה שם.
ובחדושי הרשב"א כתב 'פי' לאכלן בפני עצמן או למוכרן ולקנות בדמיהן
דברים הנאכלים שיכולים להתבער אחר הביעור ,וקדושת שביעית תופסת בהן,
אבל לא דבר הניתן לסחורה כגון עבדים וקרקעות או כסות וכלים ,וכדתנן
במסכת שביעית אין לוקחין עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי שביעית אם
לקח יאכל כנגדן ,וטעמא כדאמרן דדבר הראוי לאכילה הואיל ונתפס בקדושת
שביעית מותר ,אבל דברים שאי איפשר לנהוג בהן קדושת שביעית כגון חלוק
אסור שמפקיען מקדושתן ,ולפרוע חובו מפירות שביעית נמי מהאי טעמא אסור
שהרי דמי פירות שביעית נשארין בידו ואינם נתפסין והויא לה סחורה' ,משמע
שהאיסור הוא כאשר מקבל תמורתן דברים שאינם נתפסין בקדושת שביעית
וכאן נחשב שתמורת הפירות כמו שקבל את החוב שהרי נפטר ממנו ובחוב לא
נתפסה קדושה ,וכ"כ הריטב"א בסוכה דף ל"ט וכתב שה"ה מותר לקבל
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תמורתן מעות ובלבד שינהג בהם קדושת שביעית' ,והיינו שיקנה בהם דבר
מאכל ,ויל"ע למה לא יקנה בהם בהמה טמאה כדי להחליפה בדבר מאכל,
ואולי אה"נ אלא סתמא דמילתא אינו קונה בשביל זה אלא כדי להשתמש בה
ובזה הפקיע את קדושת השביעית מהפירות.
ותד"ה נמצא כתבו שסחורה שאסורה בפירות שביעית היינו לקנות הרבה ביחד
להוליך ממקום הזול למקום היוקר ,וכן פורע חובו מפירות שביעית שזה
משתכר בפירות שביעית ולאו לאכלה קרינא ביה ,אבל אם הוא לוקט למכור
על יד לקנות בו דבר אכילה אין דבר זו סחורה ,משמע שאין החסרון משום
שאין לפירות במה להתפס אלא מה שמשתכר בפירות השביעית ,ויש להבין
מה לי קונה בזול ומוכר ביוקר ומה לי לוקט ומוכר.
ומ"ש תוס' שלוקט למכור על יד לקנות בו פירות שביעית ,לכאורה משום
ששייך שתתפס קדושת שביעית על המעות ולכן צריך לקנות בהם דבר מאכל
אבל כשפורע חובו מהם אין החסרון משום שאין במה שתיתפס הקדושה
כרשב"א אלא משום שנחשב כסחורה ,ויש להבין למה במה שלוקט מותר
למכור על יד ואסור לפרוע בו חובו ,ואם משום שבחוב א"א לקנות דבר
מאכל ,למה אסור להרויח בהם ולקנות ברווח דבר מאכל.
ואולי עיקר האיסור הוא במה שמרויח עליהם שקונה בזול ומוכר ביוקר שנמצא
משתמש בהם לצורך הרווחת ממון ,ול"ד ללוקט ומוכר שאין לו אלא את
דמיהן וכיון שקונה בו אוכל שפיר דמי ,ועי' חזו"א שביעית י"ג כ"ו שהאיסור
לפרוע חובו בפירות שביעית הוא מדרבנן.
והר"ן לעיל גבי מרחץ של ע"ז בטובה ושלא בטובה כתב בתו"ד אבל הראב"ד
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ז"ל פירש בטובה ושלא בטובה טובת דברים ,וטעמא דאסור בטובת דברים כדי
שלא ימשך אחריהם ,והכי דייק לישנא דטובה ושלא בטובה ,דהא במסכת
עדיות תנן גבי פירות שביעית אין נהנין מהן אלא בטובה והיינו בטובת דברים,
דאי בדמים אסור דסחורה היא ,וטעמא דאין נהנין אלא בטובה כדי שלא יהיו
רגילין בכך ,ולי מההיא לא איריא דלעולם טובה דהתם כטובה דהכא דהיינו
בטובת הנאה פורתא ,דכי האי גונא לאו סחורה מיקרי שאין זה כעין מקח'.
דף ס"ב ע"ב
תד"ה יאות הביאו דברי הר"ר אלחנן שאפי' אם פירות השביעית והיי"נ בעין
כיון שאינן ברשותו של הקונה אין תופסין דמיהם ,והוסיף ר"י שאפי' אם הם
עדיין ברשותו של הגוי הקונה כיון שכבר זכה בהם במשיכה שוב אין תופסין
את דמיהן ,אמנם דעת רמב"ן שכל שהם בעולם אפי' אינם ברשות הקונה הרי
אלו תופסין דמיהן.
וכתב הר"ן שיש להוכיח כרמב"ן מהא דנתן לה ואח"כ בא עליה וקדמה
והקריבתו ,ואמרינן היכי דמי אי דא"ל מעכשיו פשיטא דשרי דהא ליתיה
בשעת ביאה ,ולסברת תוס' אפי' אם עדיין איתיה בעולם כיון שכבר זכתה בו
לא ייאסר.
ולכאורה תוס' לשיטתם הרי פירשו שאפי' במעכשיו אין הקנין נגמר כעת,
ואה"נ אם היה הקנין נגמר פשיטא שמותר אפי' איתיה בעולם.
ובעיקר סברת הר"ן יש לדון שאפי' לרמב"ן שכ"ז שהאיסור בעולם אוסר אפי'
אם זכה בו הגוי לפני ששילם ,שזה דוקא כאשר באנו להתיר מצד שהתופס
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]דהיינו היי"נ[ אינו בעולם כשבא הנתפס ]שהוא דמיו[ ,שלזה צריך שהתופס
לא יהא בעולם בצורה מוחלטת ,אבל אם הוא עדיין נמצא בעולם אפילו אם
אינו ברשותו נאסרים דמיו ,אבל כשהנתפס בא לפני התופס ]היינו שזכתה
באתנן לפני שהיתה את סיבת האיסור בעולם[ א"ל שגם לרמב"ן אחר שזכתה
בו והוא שלה לא יתכן שייאסר ]ול"ד לתופס ששייך לומר מה לי הן מה לי
דמיהן אלא שצריך שגם גופו יהא בעולם וכמ"ש קה"י ,ולזה סגי אפי' אינו
ברשותו[.
בסוגיא דחליפי פירות שביעית
דבי ר"י יזפי פירות שביעית מעניים ופרעי להו בשמינית ,אתו א"ל
לרי"ו א"ל יאות הן עבדין ,ופירש"י שהשאלה היתה מצד מה שאין העניים
אוכלים את פירות השמינית בקדושת שביעית אע"פ שהם חליפי פירות
שביעית.
ואמר רי"ו דיאות הן עבדין ,דכיון שאין פירות השביעית בעין בשעת התשלום
לא חשיבי חליפי שביעית ולא חיילא עלייהו קד"ש.
ויש להסתפק מה היתה סברת השואלים שיש לאסור ]וכן סברת רב ששת
לקמן[ ,האם משום שנחשבים חליפי שביעית אע"פ שבשעה שמשלם אין את
פירות השביעית בעולם ,שמכיון שהם תשלום על פירות שביעית לכן נתפסים
בקדושתן.
ותשובת רי"ו לפי"ז א"ל שכיון שפירות השביעית אינם בעולם לא שייך
שיתפס בפירות השמינית שום קדושה כי כל ענין תפיסת הקדושה הוא

עבודה זרה

שקדושת השביעית חלה על חליפיה וזה שייך רק כאשר פירות השביעית
נמצאים בעולם.
ולפי"ז הכל תלוי אם פירות השביעית נמצאים בעולם או לא ,וכן דעת הרמב"ן
דכל דאיתיה בעולם נתפס הוא ,אע"פ שכבר זכה בהם הלוקח ופירות שפורע
הם בגדר תשלום של חובו ,מ"מ כ"ז שהם בעולם נתפסים פירות התשלום
בקדושתן ,כי לזה סגי מה שמשלם אותם על פירות שביעית ,אבל דוקא אם
פירות שביעית בעולם.
והביאור בזה עי' קה"י ]סי' כ"ג סק"ד ד"ה והעיקר[ שגדר התפיסה הוא
שנמשכת קדושת שביעית מפירות השביעית על חליפיהן וזה שייך רק כאשר
הם בעולם ,ומשמע מלשון הרמב"ן כשהם בעולם אף שאינם ברשותו שייך
בהם תפיסה.
אמנם דעת הר"ר אלחנן שאם הגוי מכר את הע"ז לאחר שוב לא יאסרו הדמים
שישלם לישראל אע"פ שהע"ז עדיין ישנה בעולם ,ויש להבין כיון שכבר זכה
בהם הגוי ויצאו מרשות המוכר מה לי מכרם הגוי לאחר מה לי עודם ברשותו.
וקה"י הנ"ל הביא מהחזו"א סי' י' סס"ק י"ג שכ"ז שהקונה לא שלם את
הדמים לא נחשב שנגמר המקח ויכול לתבוע עדיין את החפץ ,ולכן בשעה
שמשלם נחשב כמו שנגמר המקח ונתפסים הדמים באיסור הע"ז או השביעית.
ור"י הוסיף שגם אם לא מכרם הגוי לאחר כל שזכה בהם הקונה שוב אין
הדמים נחשבים דמי ע"ז ,נמצא שלש שיטות בענין ,דעת הרמב"ן שהכל תלוי
בישנו בעולם וההסבר יתכן כקה"י ,דעת רבינו אלחנן שצריך שיהא עדיין
ברשותו ,וההסבר יתכן כחזו"א שעדיין לא נגמר המקח ,ודעת ר"י שכיון שקנה
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אע"פ שעדיין חייב דמים שוב לא נתפס ,ורק כאשר קונה בחליפין או משלם
בשעת הקנין אז נתפסים הדמים בקד"ש או אתנן או ע"ז.
ולפי הרמב"ן יתכן לומר שזה גופא היה המו"מ בענין ,שהם סברו שכיון
שפירות השמינית הם תשלום על פירות השביעית לכן יתפסו בקדושתן אע"פ
שכבר זכו בהם קודם ]וכמו שהאמת כן[ ,ותשובת ר' יוחנן שאמנם ל"צ שיהיו
חליפין ממש וגם לא באותה שעה ,אבל צריך שיהיו בעולם שאל"כ אין ממה
שתתפס הקדושה ,וכמ"ש הקה"י.
ולפי מה שהוסיף ר"י גם אם רק חל חוב תמורת הפירות שוב אין נתפס
התשלום תמורת החוב כיון שאינו דמי השביעית אלא דמי החוב ,יש להסתפק
מה היה המו"מ בגמ' ,האם הם סברו שנחשב שפירות השמינית הם תמורת
פירות השביעית ,ותשובת רי"ו שהחוב הוא תמורת השביעית ,ופירות השמינית
הם תשלום החוב וכיון שחוב לא יכול להתפס בקד"ש גם תשלומו לא נתפס.
או שהם סברו שגם על החוב או על שעבוד הנכסים שייך שיתפס קד"ש,
ואע"פ שאינו דבר שניתן לאכילה הרי מצינו שחלה קד"ש על מעות] ,עי'
רמב"ם פ"ו ה"ז ובדרך אמונה שם ומ"ש בשם החזו"א[ ,ולפי"ז תשובת רי"ו
היתה שחוב אינו דבר שיכולה קד"ש לחול עליו ,לכן גם הפירות שמינית
ששולמו עליו אינם נתפסים בקדושת שביעית.
והנה בעיקר מ"ש רי"ו דיאות עבדין כיון שלא נתפסת קד"ש על פירות
השמינית ,הקשה חזו"א י"ג ס"ק י"ב שא"כ נמצא שהפקיע את קדושת שביעית
מדמיהן ,והרי בפירות שביעית מותר לקנות רק דברי מאכל שיכולה להתפס
עליהם קדו"ש ,וכתב שמוכח מכאן שמה שצריך לקנות בהם דברי מאכל הוא
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משום שכתוב לאכלה ,אבל אין צריך שיחול עליהם קדושת שביעית ולכן כאן
ששלמו בפירות שמינית שפיר דמי.
וקה"י הקשה שזה ניחא לסברת תוס' שכתבו ]בד"ה נמצא[ רק שצריך לקנות
דבר אכילה ,אבל הרי הרמב"ן אומר מפורש שמה שפרעון חוב אסור בפירות
שביעית הוא משום שאינו נתפס בקדושת שביעית ,משמע שצריך לקנות בזה
דוקא דבר שיתפס בקד"ש ולא לפרוע חוב ,וא"כ ה"ה שגם לא ילוה את זה
כיון שנתפס חוב תמורתם ובחוב הרי לא נתפסת קד"ש ,והראיה שאין תשלומיו
קדושים.
וא"ל עפ"י מש"נ שסברת הרמב"ן שלעולם נחשבים הפירות שמינית כחליפי
פירות השביעית] ,ולא כתשלום חוב שהוא חליפי הפירות[ ,ומה שלא חלה
עליהם קד"ש הוא משום שפירות השביעית כבר אינם בעולם ואין ממה
שתמשך הקדושה לפירות השמינית וכסברת הקה"י ,ובזה א"ל שאין איסור,
שאין מצוה בתורה להמשיך קדושה על עוד פירות ,אלא רק שאם מחליפים
אותם על דבר אחר בשעה שקדושתם יכולה לחול עליו צריך שיהיה ראוי לזה,
אבל אם החסרון מצד הפירות שביעית עצמם שכבר אינם בעולם ואין קדושתם
יכולה לחול על דבר אחר בזה אין חסרון.
ולפי מש"נ בשיטת תוס' אמנם חלים דיני שביעית על החוב ,אבל כיון שתמורת
החוב יקבל דבר אכילה סגי בזה ,וכמ"ש חזו"א בדעתם.
ובקה"י הנ"ל ג"כ כתב שהרמב"ן ותוס' לשיטתם אבל בדעת הרמב"ן כמדומה
שמסביר בצורה אחרת ,ויל"ע עוד בזה.
ולכאורה לחזו"א שכל ההיתר בדבי רבי ינאי משום שקונה בזה דבר אכילה
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אפי' שלא יחול עליו קד"ש ,א"כ יש להבין מה מקשה רב ששת לקמן ,אמאי
חושש משום שביעית והרי כבר אינו בעולם ,דילמא האיסור משום שהחנווני
נתן פירות ותמורתם קיבל מעות שלא נתפסו בקד"ש ]שהרי הפירות אינם
בעולם[ וגם אינם דבר אכילה.
ויתכן שכ"ז קשה רק לפירש"י בסוגיא ,ונאמר שרש"י יפרש כמש"נ בדעת
הרמב"ן ,ותוס' לשיטתם אם יסברו כחזו"א כמדומה שבלא"ה ל"ק לפירושם
]שהרי מפרשים שהאיסור בברייתא דרב ששת הוא במה שפרע חובו בפירות
שביעית[.
***
תד"ה אלא אלא ה''ק נתן לה ואח''כ בא עליה אתננה מותר ,פי' דכגון
דאמר לה הילך טלה מעכשיו ובשעת ביאה תהא נגמרת מתנתה ,ופריך
וליחול עלה איסור אתנן למפרע משעה דיהיב לה ,לכאורה הכוונה דהוי
כקנין מעכשיו ולאחר ל' שקונה למפרע ,אמנם א"כ אינו מובן למה יחול עליו
איסור אתנן ,והרי קנתה אותו במשיכה או בחצר ולא בביאה ,והביאה היא רק
תנאי של הקנין ,וכמו מקדש מעכשיו ולאחר ל' שמקודשת למפרע ,אמנם יתכן
שאין הכוונה שבשעת ביאה תקנה למפרע ,אלא שיתחיל הקנין כעת ויגמר
בשעת הביאה וכיון שנגמר בשעת הביאה נחשב אתנן ,ואע"פ שלא נקנה ע"י
הביאה ,מ"מ יש לבאר שאיסור אתנן אינו דוקא במה שנקנה לה ע"י הביאה
אלא די במה שנקנה לה בשעת הביאה ומה שנגמר הקנין בשעת הביאה סגי
בזה להחשיבו כאתנן.
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עוד יש לבאר שלעולם אינו כקנין מעכשיו ולאחר ל' אלא מקנהו לה מעכשיו
לגמרי אבל קוצב את תשלומיו בביאה ,היינו שלא תוכל לשלם עליו בדבר
אחר ,ואם לא תשלם עליו בביאה לא תקנהו ותצטרך להחזירו ,וכיון שרק ע"י
הביאה נקנית לה המתנה ,חל עליו שם אתנן ,ואע"פ שסו"ס הקנין היה
במשיכה והביאה היא רק תשלומין ,מ"מ כיון שזה התשלום היחיד שיכולה
לשלם כדי שיגמר קנינה חשיב אתנן ,וכיון שזכתה בו למפרע ע"י הביאה
חשיב אתנן משעה דיהיב לה.
ומסיק כשקדמה והקריבתו קודם הביאה ,ופריך היכי דמי בשאמר לה
הילך טלה מעכשיו ,איזה לשון אמר לה ,אי דאמר לה קני מעכשיו
פשיטא דמותר דהא ליתיה בשעת ביאה ,גם כאן מ"ש 'קני מעכשיו' אין
הכוונה מעכשיו ממש שא"כ אין הטעם משום דליתיה בשעת ביאה אלא משום
שכלל אינו אתנן אלא מתנה גמורה ,אלא הכוונה כמו שאמרו לעיל שא"ל
הילך טלה מעכשיו ובשעת ביאה תהא נגמרת מתנתה ,וכאן ודאי א"א לפרש
כוונתו שיתחיל הקנין כעת ויגמר בשעת הביאה ]וכגון שעומד בחצירה[ ,שא"כ
כיון שלא היה הטלה בעולם בשעת ביאה לא נגמר קנינה ,אלא שהביאה היא
תנאי לקנין וכשהיתה הביאה קנתה למפרע ,או שהביאה היא התשלומין וכיון
שהיתה ביאה נעשה שלה למפרע.
אבל לשון גירסת הספרים מתנה הוא דיהיב לה קשה קצת ,דהא לא מתנה
הוא שהרי אמר לה לכשתבעל תהא נגמרת כדפרישית ,ובתמורה נמי אינו
בספרים ואי גרסינן ליה נפרש כן כמו מתנה הוא כיון שהקריבתו כבר,
כלומר אמנם לא נגמר קנינה עד שעת ביאה ,אבל כיון שקדמה והקריבתו אין
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עליו שם אתנן כיון שאינו בעולם ,ודינו כמתנה בעלמא ]לענין שמותר בהקרבה
אע"פ שלא קבלה אותו בחינם ,ונקטו מתנה ולא מכר כיון שאינו דומה ממש
למכר שקוצבים דמים[.
אמנם יש להבין למה הוצרכו לומר שכבר בתחילת הסוגיא אין כוונת הגמרא
שמעכשיו ממש נגמרה הנתינה אלא שלא תגמר הנתינה עד שעת הביאה ויקשה
לשון מתנה ,ולא פירשו שמעכשיו נותן לה לגמרי ולכן מקשה פשיטא דשרי
דהוי מתנה בעלמא ,וכן גם משמעות לשון הגמרא בהמשך וליהוי גבך עד שעת
ביאה משמע שרק כעת מחדש שאינו מעכשיו גמור ]וכ"מ מרש"י[.
ויתכן שא"כ לא תירץ כלום על מה שהקשה 'נתן לה ולא בא עליה פשיטא כיון
דלא בא עליה מתנה בעלמא הוא דיהיב לה' ,דמה לי נתן לה ולא בא עליה כלל
מה לי נתן לה מעכשיו לגמרי ואח"כ בא עליה ,וכי אם נתן לאשה הרבה מתנות
ואח"כ בא עליה יחשבו כולם כאתנן למפרע ,וגם מה מקשה ליחול אתנן
למפרע והרי כיון שלא תלה זה בזה למה יחול למפרע ,אלא ע"כ מ"ש 'נתן לה
ואחר כך בא עליה' ,הכוונה שבשעת ביאה תיגמר המתנה.
ויש להבין אם יכולה לשלם עליו בביאה גם אחר שאינו בעולם וקונה אותו בזה
למפרע ,למה לא יחול עליו גם שם אתנן למפרע שהרי סו"ס נקנה לה רק ע"י
הביאה ,ומה לי ישנו או אינו והרי בשעת ההקרבה ממ"נ אינו ראוי ,שהרי אם
תהיה ביאה הוי אתנן ואם לא הוי גזל.
ויש לבאר שאמנם כעת מתברר שע"י הביאה קנתה אותו למפרע ונגמרה
מתנתה ,אבל מ"מ לא יכול לחול עליו שם אתנן כיון שאינו בעולם בשעת
ביאה ,דומיא דפירות שביעית שלא חלה קדושתם על פירות שמינית כיון
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שאינם בעולם בשעה שמשלם בפירות השמינית ,וכמו שאמר רי"ו ,אמנם א"כ
יש להבין מאי מקשי פשיטא ,והרי זה גופא מה שחידש רי"ו משמע שאינו
פשוט.
ויש לבאר שחידושו של רי"ו הוא שאם בשעה שבא הנתפס לעולם ]דהיינו
פירות שמינית[ לא קיים התופס בעולם ]דהיינו פירות שביעית[ לא נתפסו
פירות השמינית בקד"ש ,אבל איפכא אם בשעת ביאת התופס לעולם הנתפס
כבר לא קיים ,זה פשיטא שלא שייך לתפוס דבר שאינו קיים] ,משא"כ
כשהנתפס לפנינו אלא שהתופס לא קיים שאפשר לומר מה לי הן מה לי
דמיהן[ ,ודמיון רי"ו לאתנן לפי"ז הוא לדין השני של בא עליה ואח"כ נתן לה
]וכמ"ש תד"ה יאות והוי כמו בא עליה ואח''כ נתן דאתננה מותר כיון שלא
היה ברשותה בשעת הביאה[ ,אבל נתן לה ואח"כ בא עליה אה"נ דהוא
פשיטא.
ועי' קה"י שבועות כ"ב סק"א שמוכח מכאן שאין דינים חלים למפרע על דבר
שאינו בעולם.
דף סג ע"א
נתן לה ואח"כ בא עליה אתננה מותר ,לכי בא עליה ליחול עליה איסור
אתנן למפרע ,יש להבין למה הוצרך לומר שחל אתנן למפרע ,והרי לכאורה
גם אם היה חל רק כעת היה אסור אם הקריבתו אחר הביאה ,ויתכן דקושטא
דמילתא קאמר שחל למפרע.
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ה"ד אי דאמר לה קני ליך מעכשיו פשיטא דשרי דהא ליתיה בשעת ביאה
ומתנה בעלמא הוא דיהיב לה ,תוס' לעיל פירשו שהכונה שאמנם נתנו
מעכשיו אבל לא תיגמר המתנה עד שעת ביאה ,ומ"ש מתנה בעלמא היינו דינו
כמתנה שאין עליו שם אתנן כיון שאינו בעולם בשעת ביאה.
אמנם מרש"י כאן משמע שהכוונה מעכשיו לגמרי ומ"ש מתנה הכוונה מתנה
ממש .ולפי"ז הלשון דהא ליתיה בשעת ביאה אינו כ"כ מובן ,שהרי לא זה
טעם ההיתר אלא הטעם משום שכבר זכתה בו בתורת מתנה ,ואמנם יש כת"י
שהגירסא רק 'מתנה בעלמא הוא דיהיב לה' ,וכ"מ מרש"י 'הו"ל מתנת חנם כי
שקלה ואקריבתה' משמע שזה טעם ההיתר ]עי' דקדוקי סופרים שיש גורסים
'דהא ליתיה בשעת ביאה' וי"ג 'מתנה בעלמא הוא דיהיב לה' ,ולפנינו התערבו
שני הנוסחאות[.
אמנם יש להבין איך נחשב כמתנה והרי רש"י אומר על שאלת הגמרא וליחול
עליה איסור אתנן למפרע' ,שהרי מתחלה ע"מ ביאה נתנו לה' ,ועל מנת משמע
שתלוי בביאה וע"כ צ"ל כך שאל"כ איך יחול עליו איסור אתנן.
ועי' תורי"ד שאמנם בתחילה הבין שנתנו לה על תנאי ולכן הקשה שיחול
איסור אתנן למפרע ,אבל כששאל 'ה"ד אי דאמר לה קני ליך מעכשיו פשיטא
דשרי דמתנה בעלמא הוא דיהיב לה' הכוונה שאמר לה קני לך מעכשיו במתנה
גמורה בלי שום תנאי אבל מיהו סמך עליה שלא תמרוד בו מלהיבעל לו.
ולפי"ז מ"ש פשיטא דשרי לא רק אם קדמה והקריבתו אלא אפילו אם עדיין
לא הקריבתו יכולה להקריבו שהרי אינו שכר ביאה כלל ,וכ"כ רגמ"ה בתמורה
דאפי' לא קדמה והקריבתו מותר ,וכ"כ תורי"ד לעיל 'אי הכי מתנה בעלמא
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היא דיהביה ניהלייהו ואף על גב דהוא קיים בשעת ביאה'.
ואי דלא א"ל קני לך מעכשיו היכי מצי מקרבה ,ואיש כי יקדיש את ביתו
קדש אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ,הקשה הרשב"א
שהרי משיכה קונה גם בלא מתן דמים ,ואע"פ שחייבת לו את דמי הטלה
]שהיא הביאה[ ,אי"ז מגרע בקנינה.
ותירץ שכוונת הגמ' דלא אקניה ניהלה היינו שלא הקנהו כלל ולא משכתו אלא
א"ל שיהא אצלה עד שעת ביאה ורק אז תזכה בו.
ולפי"ז מ"ש נתן לה ואח"כ בא עליה ,אין הכוונה כתוס' שלא תגמר מתנתה עד
שעת ביאה ,שא"כ לא היתה התחלה לקו' הרשב"א ,וגם לא כרש"י שנותנו לה
במתנה גמורה ,אלא הבין שקונה אותו כעת אלא שצריכה לשלם עליו בביאה,
ומתרץ שהקנין הוא הביאה ועד אז אינו רוצה להקנותו לה.
ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו היכי מצי מקרבה ,ואיש כי יקדיש את
ביתו קדש אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ,יש להבין שהרי
כאן החסרון שאינו שלה ולא שאינו ברשותה ,ועי' חידושי הריטב"א 'לישנא
קלילא נקט ,אי נמי דכיון דאם אינו ברשותו אינו מקדישו כל שכן כשאינו שלו
כי הכא'.
דאמר לה להוי גביך עד שעת ביאה ואי מיצטריך ליך קני מעכשיו ,ויש
להבין כיון דא"ל אי מצטריך לך קני מעכשיו פשיטא דשרי שהרי הצטרך לה
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וכבר קנתה אותו בשעת ההקרבה ,ומה מגרע מה שהקדים שרצונו שתקנה רק
בשעת ביאה אם לא תצטרך.
ויתכן שכיון שגילה דעתו שרצונו שתקנה רק בשעת ביאה סד"א שגם
כשתצטרך שקונה מעכשיו אין כוונתו מעכשיו לגמרי אלא מעכשיו ולכשיבא
עליה ,וכיון שלא נגמר הקנין אינה יכולה להקדישו ,קמ"ל שכוונתו לתתו לה
לגמרי.
אמנם יש להבין לפי"ז ספק הגמ' בקדמה והקדישתו כיון שאם תצטרך נותנו לה
לגמרי למה לא תוכל להקדישו] ,וכאן א"א לומר כמש"נ לתוס' שהרי לרש"י
מעכשיו הוא לגמרי מעכשיו[.
וא"ל עפ"י הריטב"א שזה גופא הספק אם גם בכה"ג כוונתו להקנות לה או רק
אם תצטרך להוציאו מהעולם כגון להקריבו או לאוכלו ,ואע"פ שכדי להקריבו
צריכה להקדישו קודם ,מ"מ ההקדש מיתלא תלי וקאי ודוקא אם תקריבנו
לבסוף התברר שהיה שלה כבר משעה ראשונה.
בעי רב הושעיא קדמה והקדישתו מהו כיון דאמר מר אמירתו לגבוה
כמסירתו להדיוט כמאן דאקריבתיה דמי או דלמא השתא מיהא הא קאי
ואיתיה בעיניה ,יש להבין למה לא יועיל אם קדמה והקדישתו ,והרי אמר לה
אי מצטריך לה קני מעכשיו ,וכיון שהקדישתו הרי נמצא שהצטרך לה ולמה
לא תזכה בו.
ולשיטת תוס' שההיתר הוא משום שאינו בעולם בשעת ביאה ,ניחא שהרי כאן
ישנו בעולם ,ואע"פ שאינו ברשותה יתכן שזה גופא הספק אם מה שלא חל
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האתנן כי אינו בעולם או כי אינו ברשותה.
תד"ה או ואע''פ שאין אתנן חל על המוקדשין דכתיב לכל נדר פרט
לנדור ,שמא הכא מאחר דאיתיה בשעת ביאה חל איסור אתנן למפרע
משעה דיהיב לה ואז לא היה הקדש] ,וכיון שחל ממילא בטל ההקדש[.
ויש להבין שהרי לכאורה כדי שהאתנן יחול למפרע צריך שיוכל לחול כעת
והרי כעת א"י לחול כיון דהוי מוקדשין ,עוד יש להבין הרי כדי להקדיש
צריכה לקנות ,ואם גם זה בכלל 'אי מיצטריך לך' הרי כבר קנתה אותו שהרי
הצטרכה לו.
וא"ל שהיה מקום לומר שכ"ז שנמצא בעולם עדיין אין רצונו להקנותו לה עד
שתקיים את התחייבותה ,ורק אם יצטרך לה להוציאו מהעולם שאז בלא"ה
כבר לא יחזור לו ורק ירויח שהיא תהיה גזלנית בזה נותן לה רשות ,אבל אם
תרצה לזכות בו שיהיה שלה לגמרי מאיזה סיבה שהיא בלא להוציאו מהעולם,
לזה אין לה רשות .ונידון הגמ' במקום שקדמה והקדישתו שאז הרי נמצא
בעולם ואם לא תקיים התנאי יוכל לחזור לו אם כה"ג גם מתרצה שיהיה קנוי
לה ,ואמנם אמריתו לגבוה כמסירתו להדיוט אבל ע"ז גופא אנו דנים אם נתנתו
לאחר באופן שיכול לחזור לבעלים האם גם בכה"ג מקנה לה.
תד"ה אלא אלא דאמר לה ליהוי גביך ,כלומר לא תקני עד שעת ביאה,
והלכך לא הוי פשיטא דליהוי מותר ,מאחר שגלה בדעתו שלא תקנה עד
שעת ביאה ,יש להבין מה לי במה שגילה דעתו שלא תקנה עד שעת ביאה,
הרי גם גילה דעתו שאם תצטרך תקנה מיד והרי הצטרכה ,ואולי שבזה גילה
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דעתו שאינו נותנו לשם מתנה אלא לשם אתנן וממילא גם כשאומר אי מצטרכת
קני מעכשיו סד"א דהוי אתנן ,עי' רגמ"ה בתמורה דף כ"ט שכתב 'דאע"ג כי
אמר לה הכי לא ניקני ליך ודאי לשום אתנן יהבה ואפי' הכי כיון דאמר לה אי
מצטרך ליך נקני ליך מעכשיו דהשתא הוה ברשותה דמציא מקרבה ליה אי
קדמה והקריבתו מותר'.
ומשום אתנן נמי ליכא דהא אמר לה אי צריכא ליך קני מעכשיו ,יש להבין
הרי מה שאין משום אתנן הוא משום שכבר הקריבתו ,והשאלה אמאי אין
משום איש כי יקדיש את ביתו קודש ולא אמאי אין משום אתנן ,ואולי צ"ל
'ומשום מה ביתו ברשותו ליכא' ,שו"ר בחקרי לב הל' נדרים סי' ר"כ שעמד
בזה ,ועי' מהרש"א שכתב 'פירוש כיון דלא מצי מקרבה דלאו ברשותה הוא
ליחול איסור אתנן וק"ל' ,ולא התברר לי.
בעי רב הושעיא קדמה והקדישתו מהו כיון דאמר מר אמירתו לגבוה
כמסירתו להדיוט כמאן דאקריבתיה דמי ,יש להבין מה יועיל שכמסירתו
להדיוט דמי הרי ע"ז גופא אנו דנים אם הקריבתו דוקא דליתיה בעולם או גם
מכרה והקדישה.
ועי' מאירי שכתב 'ואם קדמה ומכרתו יש מוכיחין מסוגיא זו שאינו ודאי אתנן
ביד לוקח ,דמה לי מכרו לשמים מה לי מכרו להדיוט ,ויש אומרים שאין עליו
שם אתנן כלל וקימ מתורת ספק ממה שאמרו כאן אמירתו לגבוה כמסירתו
להדיוט ,אלמא במסירת הדיוט אין אחריו שם אתנן כלל ,ומ"מ בב"ק ע"ו א'
פסקנו שההקדש אינו כמכירה בקדשי מזבח'.
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בעי רב הושעיא קדמה והקדישתו מהו כיון דאמר מר אמירתו לגבוה
כמסירתו להדיוט כמאן דאקריבתיה דמי ,או דלמא השתא מיהא הא קאי
ואיתיה בעיניה ,יש לבאר שהספק כיון שהקנין נגמר רק בשעה שתשלם לו
בביאה ,הרי יש כאן אתנן וצריך לחול על זה שם אתנן למפרע כיון שהביאה
עשתה שיהא שלה] ,ולא הוי כסתם תנאי מילתא אחריתי[ ,ומה שאינו נאסר
הוא מכיון שאינו בעולם ,אבל בהקדישתו הרי הוא בעולם ויכול לחול עליו שם
אתנן] ,והרי אם לא תהיה ביאה תתבטל המתנה וההקדש[ ,או כיון שהקדישתו
וכעת לא יכול לחול עליו שם אתנן ,גם למפרע לא יחול והוי כמו שאינו בעולם
לגבי דיני אתנן ,ואע"פ שגבי פירות שביעית ועבודה זרה ,אם הגוי מכר את
הע"ז לאחר חשיב כמו שאינו בעולם לדעת תוס' ,א"ל שלא דמי כי שם אינו
בידו של הגוי ואין הישראל יכול לקחת אותו חזרה חשיב לגביו כמו שאינו,
משא"כ גבי הקדש שאם לא תקיים את התנאי תתבטל הנתינה וממילא גם
ההקדש.
ואפי' לפי מה שהוסיף ר"י שגם אם הע"ז והיי"נ עדיין בידו של הגוי כיון שזכה
בו אין הדמים נתפסים באיסור והוי כבא עליה ואח"כ נתן לה ,לא דמי
שכשהתופס אינו בשליטת הישראל אע"פ שהוא נמצא בעולם אינו יכול לתפוס
את תמורתו ,משא"כ הנתפס ,שנתפס בכל מקום שהוא ,וביותר שהרי אם לא
תקיים התנאי יחזור.
ואבע"א לעולם בזונה ישראלית וכגון דקאי בחצירה ,לפי מה שהתבאר
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בסוגית הגמ' משמע שאיסור אתנן הוא רק אם נקנה בשעת הביאה תמורת
הביאה ,ולכן אם נתנו לה קודם ואמר לה שייקנה לה בשעת הביאה או שבשעת
ביאה אמר לה שייקנה לה טלה זה הוי אתנן .אבל אם אמר לה טלה סתם
ואח"כ נתן לה טלה ,לא הוי הטלה תמורת הביאה אלא הביאה חייבה אותו
בטלה ,והטלה שנתן לה הוא תמורת החוב ,והוי טלה תמורת חוב ולא תמורת
ביאה ובכה"ג ל"ה אתנן.
ובזונה גויה שקונה בכסף ניחא לגמרא דהוי אתנן ,מבואר בזה שהביאה חשיבא
ככסף ]לכאורה הוי רק שוה כסף ודעת הגר"ח ששוה כסף מועיל בקנינים,
ואבי עזרי כתב של"מ והקשה מכאן עי"ש[.
וא"כ אע"פ שלהלכה הזהב קונה את הכסף ואין הכסף קונה את הזהב ,והיינו
בישראל שאין מעות קונות אבל בגוי שמעות קונות הכסף קונה את הזהב ומ"מ
אינו דומה כסף שקונה את הזהב בגוי לזהב שקונה את הכסף בישראל ,כי בגוי
שכסף קונה זהב הוא קונה אותו ממש ,ובישראל שזהב קונה את הכסף אינו
קונה אותו ממש אלא הוא רק מחייב אותו ,ולכן הביאה יכולה רק לחייב טלה
וכשנותנו לה משלם חוב ,משא"כ בזונה גויה שהביאה קונה את הטלה.
ובזונה ישראלית שנמצא הטלה הזה בחצירה לכאורה קשה שאע"פ שברגע
הביאה קונה את הטלה ,אבל לא הביאה קונה אותו אלא רק עושה חוב והטלה
הוא תשלום החוב.
ומשמע לכאורה שאינו כן אלא אם החפץ בידו בשעת נתינת התשלום קונה
אותו באופן ישיר כעין חליפין ,ולא נהיה קודם חוב ואח"כ קנין ולכן הוי אתנן.
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תד"ה ואינו ואינו חושש לא משום שביעית ,פי' בקונטרס שמא ימסור
]הפועל[ דמים הללו למי שחשוד על השביעית ,ותניא אין מוסרין דמי
פירות שביעית לעם הארץ ,ופריך הכי מדקאסר בצאו ואכלו ואני פורע
אלמא כי קפרע דמי איסורא קפרע ,ונקראים דמי שביעית ואע''פ שכבר
אכלום ,הכי נמי דבי ר' ינאי כי קפרעי דמי שביעית הם ,יל"ע אם רב ששת
בא להוכיח משם שאע"פ שבשעה שמשלם אין את הפירות בעולם בכ"ז
נחשבים הדמים לדמי שביעית ,או שכיון שהשתעבדו נכסיו חשיב שכבר נתפסו
דמי שביעית בנכסיו ואלו הם חליפיו.
וקשה מי הזקיקו לשנות פירוש שביעית ממעשר ויין נסך ,שביי"נ וטבל
הטעם משום שנחשב כמו שהוא קנה את הפירות והיין והאכיל את הפועלים
איסור ,אבל בשביעית לא האכילם איסור אלא כשישלם לחנוני את מה
שהאכילם נמצא נותן בידו דמי שביעית שאסור לתתם לע"ה.
שהטעם ]במעשר ויי"נ[ מפני שנראה כמאכיל לפועליו דבר שאינו
מעושר או יין נסך ,ממ"ש 'שנראה כמאכיל' ,משמע שאמנם אין הפירות
ממש שלו שהרי מעות אינם קונות וכ"ש ששעבוד אינו קונה ,אבל כיון
שמשלם עליהם במה שמשתעבד לו נראה כמו שהם שלו ,ומשמע שמזה
שנראה כמו שהפירות שלו ע"י השעבוד לא קשה על רי"ו ,אלא רק ממה
שנתפסים המעות אח"כ בקד"ש ,ומזה מקשה אמאי בעובדא דבי רבי ינאי לא
נתפסו.
ה''נ היה לו לפרש שמאכיל שביעית לפועליו ונמצא פורע חובו מדמי
שביעית ,לכאורה הכוונה שנחשב כמו שקנה את הפירות מהחנוני והאכילם
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לפועליו ונמצא פרע חובו בפירות שביעית ,ועי' מהרש"א שהקשה שודאי לא
ניחא לרש"י לפרש שזה האיסור שא"כ לא קשה על רי"ו משם.
ה''נ היה לו לפרש שמאכיל שביעית לפועליו ונמצא פורע חובו מדמי
שביעית ,יש להבין למה אמרו נמצא פורע חובו בדמי שביעית הרי לא בדמי
שביעית פרע חובו אלא בפירות שביעית ,ואמנם בדפוס שונצינו הלשון 'וקשה
מי הזקיקו לשנות פירות שביעית ממעשר ויין נסך שהטעם מפני שנראה
כמאכיל לפועליו דבר שאינו מעושר או יין נסך ועוד תיקשי לרב ששת' והנוסח
שלפנינו הוא עפ"י דפוס ונציא ,ואולי ט"ס הוא וצ"ל פירות שביעית ,שו"ר
בספר עלה דיונה כמדומה שבדוקא נקטו כך עי"ש מ"ש ליישב בזה קושית
המהרש"א עי' גם בספר בנין שלמה.
עוד יש להבין הרי גם אם נפרש כך עדיין אינו דומה ,שביי"נ ומעשר האיסור
הוא מה שמכשיל את הפועלים באכילת איסור ,ובשביעית הוא עצמו עובר
עבירה שפורע חובו מדמי שביעית ]או מפירות שביעית[ ,אמנם כנראה
מהמשך דבריהם שאין האיסור במעשר ויי"נ מצד שמכשילם אלא מצד שהוא
עצמו נהנה מהטבל ומהיי"נ ]ואפי' אם הפועלים גוים[ ,וה"ה בשביעית נאמר
שהאיסור מה שפורע חובו בפירות השביעית ,ומתוס' ר"י מפאריש משמע
שבמה שפורע חובתו להם בפירות שביעית נחשב שמאכילם איסור.
ועוד תקשי לרב ששת דמפרש טעם הברייתא משום דמי פירות שביעית
]ומוכיח מזה שנתפסים הדמים בקד"ש גם אחר שנאכלו הפירות[ ,דלמא אחר
הביעור איירי ואיסורא משום דנהנה מפירות שביעית בשעת האיסור,
דומיא דיין נסך דהוי טעמא משום דנהנה מיין נסך ,אי נמי אפילו קודם
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הביעור וטעמא משום שפורע חובו מפירות שביעית שקונה פירות
שביעית ומאכילן לפועליו ,ולא דמי כלל לדבי ר' ינאי ,לכאורה זו הקושיא
הראשונה ,אמנם יש לבאר שקושיא ראשונה היא מנ"ל לרש"י שזו כוונת רב
ששת דילמא כוונתו מצד פורע חובו בדמי שביעית וכפירוש תוס' ,ואם נאמר
שרש"י נוקט שאם נפרש כך לא קשה על רי"ו ,א"כ קשה על רב ששת גופיה
מנ"ל שזו הכוונה של הברייתא וקשה על רי"ו ,דילמא הכוונה משום איסור
של אחר הביעור או משום פורע חובו מפירות שביעית ולק"מ ,ויש להבין למה
בקושיא הראשונה לא הוסיפו גם את האפשרות של אחר הביעור ,ואולי ניחא
להם לפרש מצד פורע חובו שזה שייך בכל פירות שביעית.
ועוד קשה בסמוך דמסיק בחנוני המקיפו דמשעבד ליה דכיון דדרכיה
לאקופי קני ליה דינר גביה ,פי' ]רש"י[ דכיון דמקיפו לבעל הבית סמך
עליו ]החנוני על בעה"ב[ ומשועבד לו בעל הבית לפי שסמך עליו ]החנוני[
לכך הוי דמי שביעית ,אבל דבי ר' ינאי לא הוו חנוני המקיפו ולא סמכא
דעתייהו ]של העניים[ כולי האי ולא משעבדי להו דבי ר' ינאי מהשתא,
וכי פרעי להו אחר זמן לאו חליפי שביעית נינהו.
וקשיא ]על רש"י שסובר דסגי בשעבוד גרידא ובלבד שסמכא דעתיה על
המשתעבד ,תינח גבי רבי ינאי דלא סמכא דעתייהו דעניים וממילא לא
השתעבדו דבי רבי ינאי ,אבל עדיין קשה מאתנן[ דמדמי לעיל ההיא דר'
ינאי לאתנן דבא עליה ואח''כ נתן לה ]שבטלה זה אסור ובטלה סתם אינו
אסור[ ,ואוקימנא אפילו עשאו לה אפותיקי ועומד בשעת ביאה בחצרה,
ואע''ג דמשעת ביאה אישתעבד לה ,ושם ודאי סמכא דעתה והשתעבד
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הטלה שהרי הוא עומד בחצרה .ובמ"ש תוס' שעשאו אפותיקי יש להבין,
שהרי לכאורה רק את טלה זה העמדנו בעשאו אפותיקי אבל טלה סתם אע"פ
שגם הוא מיירי בעומד בחצרה וכמ"ש תוס' לעיל אבל מסתבר שלא שייך בו
אפותיקי שהרי אינו מבורר ,ובפשטות כוונת הגמרא שעשאו אפותיקי דוקא
כשאמר טלה זה ,ואכן לשון תוס' רימ"פ 'ועוד הא אתנן בטלה סתם אמרינן
לעיל ,ואפילו עומד בחצירה פי' לעיל דאינו נאסר ואף על גב דמשתעבד לה
משעת ביאה' ,ולא הזכיר שעשאו אפותיקי.
ואין להתיר מטעם שאין השיעבוד על טלה זה ]שנתנו לבסוף[ אלא על
נכסיו ,לכאורה הול"ל על שאר טלאים שבחצרו ,ואמנם לשון תוס' רימ"פ
'האי טלה לא היה משועבד בשעת ביאה אלא שאר והאי טלה הוי חליפי אתנן'
]ועי' במגיה שם[.
וכשיתן לה טלה זה לפצות השיעבוד מנכסיו הוי חליפי אתנן דשרי
כדאמרינן פרק כל האסורין ]וזה טעם ההיתר והיתר זה אינו שייך אל באתנן
אבל לא בשביעית שבה גם חליפי חליפין נאסרין[.
דא''כ מאי ראיה מביא לעיל מאתנן על דבי ר' ינאי] ,שכמו באתנן מותר
כך גם בשביעית[ שאני התם דחליפין מותרין ואילו חליפי שביעית
אסורין ,אלא ודאי אע''ג דמשתעבד אינו נתפש באיסור אתנן כלל ]כיון
שלא אמר טלה זה[ ,וה''ה לדבי ר' ינאי אע''ג דמשעבדי ,מ"מ לא נתפסו
נכסיהם בקדושת שביעית יל"ע אם הבינו ברש"י שכלל אין שעבוד נכסים או
כיון שאין שעבוד מסויים לא נחשב כחליפי שביעית ולא נאסר מדין אתנן.
ועוד לפירושו ]שהכל תלוי אם יש שעבוד[ לשון קנה לה דינר גביה יתור
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לשון הוא ,לא היה לו להזכיר רק משתעבד ולא משתעבד ,יל"ע אם
קושיא זו שייכת לעיקר פירוש רש"י או שהיא קושיא בפנ"ע על מ"ש רש"י
לקמן שהנידון אם יש שעבוד שמשמע שסגי במה שיש שעבוד כדי שיהיה דמי
שביעית למה הזכיר גם שקנה דינר גביה.
לכך נראה לרבינו יצחק לפרש] ,אומר אדם לחמריו ולפועליו לכו ואכלו
בדינר זה צאו ושתו בדינר זה[ ,ואינו חושש לא משום שביעית שפורע
חובו מפירות שביעית ,שכבר פרע לו הדינר ואין שום חוב מוטל עליו
לפרוע אחר שאכלו האיסור ,אבל אמר ]צאו ואכלו[ ואני פורע חושש
משום שביעית ,שהוא כאילו לקחם בעל הבית לעצמו ונתנם לפועליו
ונמצא פורע חובו מפירות שביעית.
והשתא אפילו איירי ברייתא לאחר הביעור פריך שפיר אלמא כי קפרע
דמי איסורא קפרע ,ואי איתא דבעלמא לא חשיב דמי פירות שביעית בכי
האי גוונא שפורע אחר שכלו הפירות מן העולם ]ולא אמרינן שמיד קנו
שעבוד בנכסיו והוי פירות השמינית חליפי השעבוד וצריך לאוכלם בקד"ש[,
גם בכאן לא היה לנו לחשבם כאילו לקחם בעל הבית לעצמו ונתנם
לפועליו ]ונמצא פורע חובו בפירות שביעית או מאכיל הפועלים בפירות
שביעית אחר הביעור[ ,מאחר שהן לוקחין הפירות מבית החנוני והוא
פורע המעות לאחר שאכלום ]אלא ראיה שכיון שנתן להם החנוני ע"פ דברי
בעה"ב והשתעבדו נכסי בעה"ב נחשב כמו שקנה בעה"ב את האיסורים האלו
ע"י שהשתעבדו נכסיו והוא המאכילם איסור ,וא"כ גם גבי רבי ינאי יחשב
שקנה את הפירות תמורת השעבוד והוו נכסיו חליפי השביעית וכשפרע
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בפירות שמינית נתפסו הפירות בקדושת שמינית ,ויש להבין א"כ אמאי גבי
אתנן מותר ,וזה בכלל קושייתם בסוה"ד[.
ומסיק תרגמה רב פפא בחנוני המקיפו דמשתעבד ליה ,דכיון דדרכיה
לאקופי קני ליה דינר גביה ,פי' דמשתעבד ליה שקונה שיעבוד בנכסיו
לאלתר כנגד מה שנותן לפועליו ,והיינו קני ליה דינר גביה דקאמר,
לשיעבוד הדינר קונה בנכסיו שוה דינר ,לכאורה הכוונה שאי"ז שעבוד
הגוף גרידא שזה יש בכל חוב ,אלא יש לו גם שעבוד נכסים והיינו שיש לו
קנין בנכסיו אלא שאינו קנין גמור שיכול להקדישו] ,אולי כיון שיכול לסלקו
בדינר שישלם לו חשיב אינו ברשותו[ ,ומ"מ סגי בקנין זה כדי שתחול עליו
קדושת שביעית ,וכ"מ מתוס' ר"י מפאריש שכתב 'לכן נראה לרבי לפרש
בחנוני המקיפו ,דמשעבד ומקני ליה דינר בשביל הטבה ,שמאמינו ,והוי כאילו
נותן דמים עכשיו .אבל דבי רבי ינאי ,נהי דמשתעבדי ,מיהו כיון שאין רגילין
להקיף לא מקני להו דינר מכיסיה לקנות מהשתא'.
ולא קנין גמור שיוכל להקדישו מעתה ]אלא[ שקונה הדינר בנכסי בעל
הבית לאלתר כשהן בעין ונותנו לפועליו הוי ליה מה שקונה בנכסי בעל
הבית דמי הפירות ,כצ"ל עפ"י הב"ח ועי' מהר"ם ,ויש להבין מה הכוונה
'שקונה הדינר בנכסי בעל הבית לאלתר כשהן בעין ונותנו לפועליו' מי הם אלו
שהם בעין ,הפירות או הנכסים או הדינר ומהו לאלתר הזה שחזרו עליו שתי
פעמים ,ויש לבאר שאין הכוונה שהחנוני קונה דינר בנכסי בעה"ב אחר שאכלו
הפועלים את הפירות ,שאז לא היו אלו דמי שביעית ,אלא מתוך שמאמין לו
מקנה לו מיד דינר בנכסיו עוד בשעה שהפירות בעין מיד שנותנם לפועלים
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וממילא הוי דמי שביעית שהרי הפירות עדיין בעין ]ומסתבר שצ"ל 'שקונה
הדינר בנכסי בעל הבית לאלתר כשהן בעין ונותנן לפועליו ,הוי ליה מה שקונה
בנכסי בעל הבית דמי הפירות' ,ולפי"ז ניחא מה שהוסיף קני ליה דינר גביה,
דלא סגי בשעבוד הגוף גרידא שזה לא יכול להיות חליפי הפירות אלא מקנה
לו דינר בנכסיו בעוד שהפירות קיימים כדי לזכות בהם מיד ונמצא הפועלים
אוכלים משלו ונמצא מאכילם שביעית אחר הביעור או פורע חובו בפירות
שביעית.
ולכך חשיב בעל הבית כלוקח הפירות והירק מחנוני ומאכיל לפועליו
בשכרן ,ולבסוף כשיתן הדמים לחנוני לפצות השיעבוד מנכסיו יהיו דמי
שביעית אחרון אחרון נתפש ,משמע שהדמים יהיו חליפי השעבוד ,ויש
להבין למה הוצרכנו לזה והרי הדמים גם הם חלק מהנכסים וגם עליהם חל
שעבוד ,ואולי נפ"מ לדמים שלא היו ברשותו באותה שעה ,גם יש להבין למה
הוצרכו לזה והרי כבר עבר בעה"ב איסור במה שהאכיל את פועליו פירות
שביעית בפרעון חובו ואולי שממילא כך הוא גם גבי דבי רבי ינאי ושם כל
האיסור במה שנתפסים פירות השביעית בקד"ש.
ואם היו העניים שלווים מהם דבי ר' ינאי ע''י ר' ינאי כחנוני המקיפו
והיה אומר ר' ינאי לבני ביתו צאו ולוו ואני פורע היה נתפש באיסור
שביעית מה שר' ינאי פורע להם מטעם זה דפירש ,כעת נוסף דבר חדש
בדברי תוס' ,שדבי רבי ינאי היו הלווים ורבי ינאי היה הערב ,והיינו שכל זה
היה בחיי רבי ינאי ,ויש להבין הרי ר' ינאי היה רבו של רי"ו ולמה באו לרי"ו
ולא לר' ינאי עצמו ,ומה שהוצרכו תוס' לזה לכאורה הוא משום המשך הגמרא
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שמדמה לערב ,ויש להבין בשלמא גבי פועלים שבעה"ב לא נטל כלום
הוצרכנו לערב ,אבל דבי רבי ינאי הם עצמם לקחו ולמה לא ישתעבדו,
וכמדומה בתוס' רימ"פ שאמנם הנידון על דבי ר"י עצמם.
אבל הם לא היו כחנוני המקיפו ולהכי ]רבי ינאי[ לא גמר ומקני להו
שיעבוד בנכסיו לאלתר ]גם כאן הדגישו לאלתר כלומר בשעה שזכו בני ביתו
בפירות[ כשנותנין פירות שביעית לבני ביתו ,משמע שרבי ינאי הוא זה
שלא סמכא דעתיה להקנות להם ,ולכאורה היינו שלא סמ"ד שיתנו פירות לבני
ביתו ,וכיון שלא קנו בשעת נתינה שוב לא יקנו גם אחרי שנודע לו שנתנו,
שלא חל קנין הדינר אלא כשהיה לאלתר וכמו שהדגישו תוס' לעיל ,משא"כ
בעה"ב שסמ"ד על החנוני שיתן פירות לפועלים ,וכל זה דלא כמו שמשמע
מרש"י שהעניים הם שלא סמ"ד על דבי רבי ינאי שישלמו להם בסוף ולכן לא
קנו שעבוד אצלם מעכשיו ,וכן בחנוני הנידון לרש"י אם החנוני סמ"ד שיקבל
מעות מבעה"ב.
דנהי דבתורת ערבות וקבלנות משתעבד להם לעניים ,סובר עתה זה
המתרץ שאין משתעבד בערבות אף בקבלנות רק גוף הערב והקבלן אבל
בנכסיו של ערב אין המלוה קונה כלום לאלתר ואפילו שיעבוד ,ורק
במקום שסמכא דעתיה יש גם שעבוד נכסים והיינו קני ליה דינר גביה שיכול
להחשב כחליפי השביעית.
אי נמי היה טועה בזה שאין שיעבוד בנכסי ערב אלא במלוה ולוה וכו',
והתלמוד נושא ונותן לפי טעותו ]שאין שעבוד בערב[ ,ואמר אבל חנוני
שאין מקיפו מאי מותר כו' ]א"כ לפלוג בדידיה[ ,ותו חנוני שאין מקיפו מי
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לא מישתעבד כלומר וכי אין נכסיו משועבדין ממש כדין ערב והא אמר
רבא כו' קנה מדין ערב ,וכשהוא תולה הדבר שאומר קנו נכסי לך תולה
הקנין בדין ערב ,אלמא משמע שדין ערב הוא שנכסי הערב משתעבדין
למלוה בשעת ערבות ולא גופו לבד ]שהרי לא אמר ואשלם לך אלא ויקנו
נכסי לך משמע שחל קנין על הנכסים וה"ה כשאומר ואשלם לך חל שעבוד על
הנכסים ושעבוד נכסים זה נחשב קני ליה דינר[.
ולפי טעות האחר ]כלומר גם אם ידע שערב משתעבד אבל טעה שרק ערב
של מלוה ולוה משתעבד ולא ערב של תן לו[ נמי יש להוכיח ששייך בו דין
ערבות אפי' בענין זה ,שאמר תן לפלוני מנה ]דהיינו מתנה ולא הלואה[
ואני פורע לך.
אלא לא שנא ]חנוני ה[מקיפו ול''ש אין מקיפו משתעבד וקונה חנוני דינר
גביה ,לפנינו בגמרא 'אלא אמר רבא לא שנא מקיפו ולא שנא שאין מקיפו אף
על גב דמשעבד ליה כיון דלא מייחד שיעבודיה לא מיתסר' ,ועי' תוס' ר"י
מפאריש שלפירוש תוס' לא הול"ל 'אע"ג דמשתעבד' אלא אע"ג דקני ליה
דינר שהרי זה הנידון ,ואולי כוונת תוס' משתעבד שעבוד נכסי והיינו קונה דינר
גביה.
ואפ''ה כיון דלא מייחד שעבודיה לא מיתסר ,דלא חשיב דינר הקנוי להם
בעניים של ר' ינאי דמי שביעית ,ומה שנחשב בצאו ואכלו ואני פורע
כקונה הפירות והיין והאכיל לפועליו ,ואע''פ שבמשיכתן לא נתכוונו
אלא לזכות לעצמן ואף החנוני נתכוון בדעתו להקנות לעצמן רק שיחזור
על בעל הבית] ,שאם היו מתכוונים לזכות לבעה"ב היה ניחא שנמצא הפירות
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שלו והוא המאכילם איסור[ לא בשביל שמשיפרע יחשוב ]הפרעון כ[דמי
הפירות ,דהא אינם בעין בשעת הפרעון] ,אלא כגון[ שהקדים לו דינר
לזכות לו בעצמו בדמי הפירות כשיתנם לפועלים.
ובלא קושיא דרבא ]שבתן מנה לפלוני קנה שעבוד בנכסיו גם באינו מקיפו[
היה יכול להקשות ]לפי טעותו שאין הערב משתעבד[ כיון דאתה מתיר
בדבי ר' ינאי מטעם חנוני שאין מקיפו ]שלא סמכא דעתיה דרבי ינאי
שהעניים יתנו את הפירות אבל במקיפו שסמכא דעתיה קונה שעבוד בנכסיו[,
מה היה מדמה ר' יוחנן ההיא דאתנן לדבי ר' ינאי ,אף לפי טעותו שאין
משועבד בערב אלא גופו ולא נכסיו ,אי נמי ]כלומר הטעות האחרת שכתבו
תוס' לעיל שאולי טעה בה שערב משתעבד רק בהלואה[ לא משתעבד אלא
במלוה שאינו פוטר המקבל ויש שם דין ערבות ,אבל לא בנותן שפוטר
המקבל וסומך על חבירו שמצוה ליתן לו ויחזור עליו ,ולכן לא היו פירות
שמינית שפורע ר' ינאי דמי שביעית ]כיון שלא השתעבד אבל אם
השתעבד נאסר[.
מ''מ למה לא חשב באתנן ]באומר טלה סתם[ שכר ביאה ,אע''פ שלאחר
ביאה נותנה לה ,הלא בשעת ביאה נקנה הטלה בטלה זה במקום שמעות
קונות או דקאי בחצרה ,א''כ גם בטלה סתם ישתעבדו נכסיו בשביל
הטלה] ,כלומר כמו שמועיל לקנין בטלה זה יועיל לשעבוד בטלה סתם ,ואין
לומר שלא סמכה דעתיה של הבועל שהרי בשעת ביאה ודאי סמכא דעתיה,
וזה לשיטתם שסמכא דעתיה של המשתעבד ולא של הזוכה בשעבוד[.
ועוד כי דבר פשוט הוא שכל המקבל מעות מחבירו בשביל חפץ שיתן לו
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]כלומר שנותן לו עצמו ולא שנותן לחבירו והוא הערב[ שנכסיו משועבדין
לו דלא גרע ממלוה שהנכסים משתעבדים לו ]והרי באתנן בשעת ביאה
קיבל ביאה שנחשבת כמעות ואיך לא ישתעבדו נכסיו מיד לתשלום[.
כי אין להתיר שם מטעם חליפי אתנן כדפי'] ,כלומר אין לומר שלעולם חל
שעבוד בטלה סתם אבל כשנותן לה טלה מסוים הוי חליפי השעבוד בשאר
נכסיו וחליפי אתנן מותרים שא"כ אינו דומה כלל לשביעית שחליפיה אסורים[
אלא משום הכי אייתי דרבא דניחא ליה לאקשויי על מעשה דר' ינאי
גופיה ]ששם היה רבי ינאי ערב וס"ד משום שעדיין לא סמכא דעתיה
שהעניים יתנו את הפירות[ יותר מעל הראיה דאתנן ,יש להבין למה לעיל
שהקשו כעי"ז על רש"י לא היה ניחא להם לתרץ כך ,ויתכן שלרש"י השאלה
אם יש שעבוד או אין ,ואיך יתכן שבעומד בחצירה ועשאו אפותיקי לא יהיה
שעבוד ,אבל לתוס' ודאי יש שעבוד והשאלה אם יש שעבוד נכסים וס"ד שגם
באתנן אין שעבוד נכסים ויכל לשאול שודאי סמכא דעתיה בשעת ביאה אלא
שניח"ל לשאול שגם ברבי ינאי יש שעבוד נכסים.
שו"ר במהרש"א שהקשה כן ,ועי' חת"ס שכתב 'דלרש"י אין הקו' אלא
משביעית דמוסר דמי פירות שביעית לע"ה דהוה ממש דומה לדר' ינאי ,והנה
ממש לדר' ינאי לא דמי דהא בדר' ינאי בזמן דאיכא שביעית ליכא שמיני' ובזמן
דאיכא שמיני' ליכא שביעי' משו"ה לא נעשו חליפי' זל"ז ,משא"כ הדינר
בעולם ,אלא הדמיון הוא מאתנן דנמי הטלה בעולם מ"מ בא עלי' ואח"כ נתן
לה מותר ,לפ"ז לפירש"י עיקור הקו' מכח אתנן ומשו"ה הקשו תוס' אפירש"י
אדמקשה ש"ס מרבא דערב לא משתעבד תיקשי מאתנן דהא אדר' ינאי בלא"ה
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לק"מ רק מברייתא דאתנן ,וא"כ איך תי' ר"ח בחנוני שאינו מקיפו אכתי תקשי
מאפותקי דאתנן ,משא"כ לשיטת תוס' דהקושי' גם ממעשר ויי"נ ומפורע חובו
מפירות שביעי' והק' על ר' ינאי עצמו ולא רק אברייתא דאתנן משו"ה לשיטת
תוס' כ' דאה"נ הו"מ לאקשוי' מאפותיקי דאתנן אלא ניחא לי' לאקשוי'
מרבא'[:
דף סג ע"ב
אלא אמר רבא לא שנא מקיפו ולא שנא שאין מקיפו אף על גב דמשעבד
ליה כיון דלא מייחד שיעבודיה לא מיתסר ,בחדושי הרשב"א הקשה 'הא
דאמרינן הכא כיון דלא מייחד שעבודיה לא מיתסר ,דמשמע מיהא דאי מייחד
שעבודיה מיתסר ,קשיא לי דהא מיחסר משיכה וכדאמרינן באתנן דאפי' בטלה
זה לא מיתסר' ,והנה לשון רש"י לפנינו 'שלא ייחד לו מיד מעות לכך' ,משמע
שסגי ביחוד ,אמנם לשון רש"י בכת"י 'שלא נתן לו מיד המעות לכך' ,משמע
שאמנם ביחוד נמי לא סגי ]אפילו אפותיקי כיון שיכול לסלקו בדמים[ עד
שיתנהו לו ממש אלא שאז אינו שעבוד אלא פרעון.
אלא אמר רבא לא שנא מקיפו ולא שנא שאין מקיפו אף על גב דמשעבד
ליה כיון דלא מייחד שיעבודיה לא מיתסר ,והכא אמר רב פפא כגון
שהקדים לו דינר וכו' ,פרש"י כשהקדים לו בעל הבית דינר לחנוני קודם
ששלח אצלו דהשתא מדבעל הבית קאכלי ואיסורא דידיה הוא וכו' ,יל"ע
איזה איסור עשה גבי שביעית ,האם מה שהקדים את הדינר לחנוני ונמצא
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שמסר דמי שביעית לע"ה ,או שפורע חובו בפירות שביעית שקנה מהחנוני.
רב אשי אמר כגון שנטל ונתן ביד ,פרש"י שנשא מיד החנוני ונתן להם,
דהשתא איהו ספי להו איסורא ,ולאו משום פרעון דלאחר זמן הוא אלא דקננהו
במשיכה ואשתכח שלקח יין נסך והשקהו לפועליו ,משמע שלרב אשי עדיין
לא פרע לו כלל ,ובפרעון לא יעשה איסור כיון שבשעת הפרעון כבר נאכלו
פירות השביעית לא נתפסו תשלומיהן ,והאיסור הוא מה שמאכילם את
השביעית שקנה מהחנוני במשיכה ,ולכאורה האיסור מצד שפורע חובו בפירות
שביעית או שמיירי אחר הביעור.
שכרו לשבור ביין נסך מהו ,פרש"י מהו שיהא שכרה מותר ,וכתב חת"ס
מדלא מיבעיא להו אם מותר אלא שאלו על השכר ,משמע שהיה פשוט להם
שאסור לכתחילה ,וא"ל ר"נ שמותר אף לכתחילה.
ולכאורה ממ"ש או דילמא למעוטי תיפלה שפיר דמי משמע שהיה להם גם צד
שמותר אף לכתחילה ,ויתכן ששאלו כך כדי לומר את שני הצדדים האם כיון
שרוצה בקיומו אף שכרו אסור ,או למעוטי תיפלה ש"ד ומותר אף לכתחילה.
אר"נ ישבור ותבא עליו ברכה ,אמנם בירושלמי 'רבי ירמיה בעי שכרו
לשבר חביות של יין נסך ,אפילו כן שכרו אסור'.
שכרו לשבור ביין נסך מהו מי אמרינן כיון דרוצה בקיומו אסור או דלמא
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כל למעוטי תיפלה שפיר דמי ,אר"נ ישבור ותבא עליו ברכה ,עי' פרי
יצחק ח"א סי' ט"ז שממ"ש רש"י בהמשך הסוגיא 'מדרבי יהודה דשרי איסור
דידיה גבי מיעוט תיפלה נשמע לר''ע דשרי נמי איסור קיום משום מיעוט
תיפלה' ,משמע שיש איסור של רוצה בקיומו אלא שמותר משום מצוה כדי
למעט את התיפלה ,ויש להבין שהרי אפשר לקיים שניהם שישבור בחנם.
וא"ל שגם אם ישבור בחנם עדיין יתכן שרוצה בקיומו שהרי כששובר מקיים
מצוה ותבא עליו ברכה ,וא"כ רוצה שלא ישבר מאליו כדי שתבא עליו ברכה,
]ויתכן שלכן הוסיף ר"נ 'ותבא עליו ברכה'[.
אמנם כתב פר"י שממ"ש הב"י בסי' קל"ג 'דלא מיתסר רוצה בקיומו אלא
כשהוא רוצה בקיומו כדי להשיבו לבעליו או עד שימכר ,אבל רוצה בקיומו עד
שיאבדנו הוא בידיו לא חשיב רוצה בקיומו' משמע שכשרוצה בקיומו כדי
לאבדו לא חשיב כלל רוצה בקיומו.
ויש להבין לפי"ז מה הדמיון ללא תחנם דשרי משום טעמא דמיעוט התיפלה,
והרי שם לכאורה עובר על לא תחנם גם כשמטרתו מיעוט התפלה ,אלא משמע
שההיתר לא משום שכה"ג אינו נחשב רוצה בקיומו ,אלא משום שאע"פ
שרוצה בקיומו שרי כדי למעט את התיפלה.
והנה בעיקר נדון הגמ' לגבי לאו של לא תחנם הקשה רע"א לפמ"ש הר"ן
גיטין ל"ח בהיא דר"א דשחרר עבדו להשלימו לעשרה דעשה דלעולם בהם
תעבודו לא שייך רק כשעושה לטובת העבד ,וכעין איסור דמתנת חנם לר"י,
וא"כ איך מדר"י נשמע לר"ע ,דילמא מכח מצוה דלמעוטי תפלה לא מקרי
מתנת חנם ולית כאן איסור ,אבל לר"ע אסור אע"פ שממעט את התפלה כיון
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דמ"מ מקיים הוא.
ולכאורה לפי הב"י גם גבי יי"נ כיון שרצונו בקיומו כדי לאבדו אין איסור רוצה
בקיומו ,נמצא שבשניהם אין כלל איסור כשעושה לצורך מיעוט התפלה ,אלא
שזה משני סיבות נפרדות ,בלא תחנם הטעם כיון שעושה לצורך מצוה ,וביי"נ
משום שרוצה בקיומו כדי לאבדו.
ופר"י תירץ את קושית רע"א שמותר לעקור בחינם אפי' אם יכול לקבל שכר
ואז ל"ש סברת הר"ן ומייתי שפיר ראיה] ,ולכאורה יש לדון אם יכול למעט
תפלה בלא לתת מתנ"ח מה"ת שלא יעשה כן ,עי"ש היטב[.
ועי' קה"י סי' כ"ד על קושית הרע"א שגם לר"ן הנ"ל סתם מצוה לא נדחית
מפני לא תחנם] ,שהרי לא מרויח כלום כיון שגם כעת מקיים מצוה[ ,ורק אם
יש בה עדיפות כי ההיא דהוי מצוה דרבים ,וכיון דמוכח דמעוטי תפלה יש בו
עדיפות ה"ה שדוחה רוצה בקיומו.
שכרו לשבור ביין נסך
שכרו לשבור ביי"נ מהו ,פירש"י מהו שיהא שכרו מותר ,שהרי מבואר
במשנה ששכר פועל המעביר חביות של יי"נ אסור ,והשאלה מה דינו של שכר
פועל המשבר חביות ,ולכאורה לפי מ"ש תוס' ששכרו אסור גזירה משום
דמים ,אינו מובן מה ענין רוצה בקיומו לכאן ,שהרי האיסור הוא משום
שמיחלף בדמים ולא משום רוצה בקיומו.
אמנם בר"ן מבואר שכל מה שגזרו בשכר הפעולה הוא קנס על מה שרצה
בקיומו בעבודתו בו ,וא"כ מובן ספק הגמ' אם כה"ג אסור משום רוצה בקיומו
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או לא ,ואם גם תוס' סוברים כר"ן ניחא אבל אם סוברים שזה גזרה בפנ"ע
דמיחלף שכר בדמים א"כ יש להבין מה ענין רוצה בקיומו ,וגם איך מותר
שכרו והרי עדיין מיחלף בדמיו.
וא"ל לדעת תוס' שהשאלה אם מותר לו לעשות את עבודת השבירה או אסור
משום רוצה בקיומו ,ומסקנת הגמ' שמותר וכיון שמותר שוב לא נאסר השכר,
וכמ"ש המהר"ם 'דלא החמירו לאסור שכרו אלא במקום שהמעשה אסור',
ויתכן שגם בדמים עצמם כה"ג שהיה מותר לו למכור היו מותרים ,וממילא
ל"ש מיחלף אלא במקום שפעולתו אסורה כמו מכירתו שאם תתיר פעולתו
יבואו להתיר דמי מכירתו.
והנה בשכרו לשבור חביות יש לדון לאסור שכרו משני סיבות ,האחת גזרה
אטו דמים וזה איסור על כל העולם ,והשני משום שנהנה בעקיפין מהאיסוה"נ
וזה סברא לאו דוקא בע"ז אלא בכל איסוה"נ אבל רק עליו ,ולכן מכרן אסור
לכתחילה להנות בדמיהן אע"פ שלא נתפסו כיון שנהנה בעקיפין מהאיסוה"נ,
וכן שכר פעולה של כל איסוה"נ אסור על הפועל כיון שנגרמה הנאתו מכח
האיסוה"נ אלא שזה אסור רק על המחליף והפועל,
כך שיטת תוס' בריש פירקין ,ודלא כרמב"ן שלמסקנת הגמ' כאן רק בע"ז יש
איסור על הדמים אבל בשאר איסוה"נ אחר שמכרן מותרין מעותיו אף
למחליף.
ומבואר בתוס' שאיסור זה הוא מדרבנן ולכן הקילו בקידושין ,וכאן ג"כ א"ל
שרבנן לא אסרוהו אלא כשעשה איסור אבל כיון שממעט את התפלה ותבוא
עליו ברכה ,לא אסרו את שכרו.

עבודה זרה

והנה החת"ס באו"ח קכ"ח הביא קו' בשם הרע"א איך מותר לקבל שכר
קבורה והרי מת אסור בהנאה וגם שייך בו רוצה בקיומו שהרי מצוה לקוברו,
ותי' בשם החו"ד דהוי כמו למעט את התפלה שהרי יש מצוה שיהיה קבור.
והחת"ס תי' שאמנם מת אסור בהנאה וגם אסור לרצות שישאר לא קבור ,אבל
אין שני האיסורים האלה שייכים זל"ז וגם אם היה מותר בהנאה היה מצוה
לקוברו.
ואבי עזרי הקשה על תי' החו"ד שהרי גם על שמירת מת מותר ליטול שכר
אע"פ שאינו ממעט בזה את התפלה.
ואולי כוונת החו"ד שכמו במיעוט התפלה לא נאסר שכרו וגם אין איסור מצד
שנגרמת לו הנאה מהיי"נ כיון שעושה מצות מיעוט התפלה ,כך כשמקיים מצות
קבורת המת או אפי' שמירתו לא נאסר שכרו ,וכמ"ש המהר"ם שכל איסור
השכר רק כשעשה איסור ]ולא כשעשה מצוה[.
והנה בעיקר מה שהותר רוצה בקיומו כאשר ממעט את התיפלה ,לכאורה
הכוונה שלמרות שעדיין נחשב רוצה בקיומו בכ"ז הותר לו כדי למעט את
התיפלה ,ואינו מובן כ"כ שהרי איסור רוצה בקיומו בע"ז משמע מרש"י שהוא
דאו' ואיך יותר לו כדי למעט התפלה.
אמנם א"ל שמוכח מהתורה שמותר רוצה בקיומו כזה ,שהרי התורה מצווה
לאבד ע"ז ,ומי שמאבד ע"ז מקיים בזה מצוה וודאי שתבא עליו ברכה,
ומסתמא הוא גם רוצה בקיומו כדי שיאבדנו ויטול שכר ותבא עליו ברכה,
ואעפ"כ צותה התורה לעשות כך ,מבואר שרוצה בקיומו כדי למעט את התפלה
מותר] .ובזה יש לדון אם רוצה בקיומו כדי לקבל שכר שמירה כשזה מצוה נמי
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שרי[.
אמנם הב"י בסי' קל"ג כתב שטעם ההיתר הוא משום שכה"ג שרוצה בקיומו
כדי לאבדו לא נחשב כלל רוצה בקיומו.
ואע"פ שזה טעם רק שאינו נחשב רוצה בקיומו שהוא איסור דאו' ,אבל עדיין
היה מקום לאסור שכרו שהרי נהנה בעקיפין מהאיסוה"נ ואסור מדרבנן ,מ"מ
יש ליישב עפ"י מ"ש המהר"ם שאסרו את שכרו רק כשעשה איסור.
וגבי מת כששומר עליו הרי רוצה בקיומו ,וכאן ל"ש סברת הב"י גבי שבירת
חביות שלא נחשב כלל רוצה בקיומו כיון שאדרבא רוצה לאבדם ,שהרי כאן
הוא רוצה בקיומו ממש כדי לקבל עליו שכר שמירה.
וזה מיושב במ"ש האבי עזרי שאי"ז כלל רוצה בקיומו כיון שכעת הרי א"א
לקוברו ואם יקבר מאליו לא תתקיים מצוות קבורה ,אמנם אינו מספיק שהרי
יכול לרצות שיקבר מיד ע"י בנ"א אחרים.
ולכאורה אה"נ וצריך לרצות שיקבר בכל ההקדם ,ואם רוצה שישאר לאו
שפיר עביד ,ומ"מ שכרו לא נאסר כיון שכל זמן שלא באו לקוברו לא עשה
עבירה ואדרבא מצוה בידו.
והנה רע"א הקשה איך מדמה איסור של לא תחנם לרוצה בקיומו ,הרי לאו של
לא תחנם לא נאמר כלל כה"ג שרצונו למעט התפלה ,עפ"י מ"ש הר"ן
שכשעושה לצורך מצוה כגון להשלים מנין ל"ח כלל לא תחנם ,ואיך מייתי
לרוצה בקיומו ]שיש איסור אלא שנדחה מפני מיעוט התפלה[.
ולכאורה עפ"י הב"י הנ"ל יתכן לבאר את הדמיון שכמו ששם בגלל מיעוט
התפלה לא נחשב שנותן לו מתנ"ח ,כך גם כאן כשרוצה בקיומו כדי לאבדו
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ל"ח רוצה בקיומו ,והיינו שכמו שלא נאסרה מתנת חינם כשזה לצורך מצוה כך
לא נחשב רוצה בקיומו כשזה כדי לאבדו ]היינו שלא מסתכלים על חצוניות
הדבר אלא על המהות שלו[.
***
לימא מסייע ליה אין עודרין עם הגוי בכלאים אבל עוקרין עמו כדי למעט
את התפלה ,כאן לכאורה אין הנדון לגבי השכר אלא לגבי עיקר רוצה בקיומו,
וכתבו תוס' ]ד"ה אין[ שאין לפרש דמיירי בכלאי הכרם שאסורים בהנאה
וממילא גם מה שמקבל בשכרם אסור בהנאה ,ואע"פ שלא גזרו אלא בחמרים
דנפיש אגרייהו וביי"נ ,זה דוקא לענין שיהא שכרם אסור לכל העולם ,אבל
לנהנה עצמו סוברים תוס' שלעולם אסור ,ואף במוכר ערלה וה"ה בפועל כיון
שההנאה נגרמה לו מהאיסוה"נ.
ולפי"ז היתה ראיית הגמ' שלא רק העבודה מותרת אלא גם השכר מותר,
למרות שהיה מקום לאוסרו משום שנהנה בעקיפין מאיסוה"נ.
וע"ז דוחים תוס' שא"א לומר כך ,שא"כ איך אמרינן אי רבנן מאי איריא
לעקור אפי' לקיים ,והרי לקיים ודאי אסור מצד שמשתכר באיסוה"נ ואינו
ממעט תפלה ,אלא ע"כ מיירי בכלאי זרעים שבהם אין שאלה מצד השכר וכל
הנדון מצד רוצה בקיומו.
ולפי"ז הראיה מכלאים רק שאין איסור רוצה בקיומו אבל אין ראיה על היתר
הדמים ,שהרי בכלאי זרעים לא היתה הו"א לאוסרם.
ואפשר שפשיטא ליה שאם עושה מצוה בעבודה זו שלא יאסרו רבנן את
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השכר ,וכ"כ מהר"ם 'דלא החמירו לאסור שכרו אלא במקום שהמעשה אסור'
וכמדומה שכל מ"ש בכלל דברי המהר"ם ,ועי' מהרש"א.

כשנוהגים רק באר"י ,ושוב כתב ביו"ד ק"פ סק"ב שיש קו' ע"ז מירו' ,ועי'
מ"ש בשביעית סי' כ'.

תד"ה אין עודרין אלא ודאי בכלאי זרעים מיירי וכן משמע מדמייתי עלה
קרא דשדך לא תזרע כלאים ,והלכך אין להביא ראיה מכאן דכלאים
נוהגין בשל גוים ]כר"ת[ ,דע"כ בארץ מיירי דאי בחוצה לארץ כלאי
זרעים שרו אף לישראל ,ואם כן נוכל לדחות דאתיא כמאן דאמר אין קנין
לגוי בא"י ,לכאורה משמע שרק אם נאמר שכלאים אין נוהגים בשל גוי
נצטרך לומר כך ,אבל אם כלאים נוהגים גם בשל גוי כר"ת אפי' אם יש קנין
הם נוהגים ,ויש להבין שהרי אם יש קנין הר"ז כחו"ל ובחו"ל גם בשל ישראל
אין נוהגים כלאי זרעים.
וא"ל שאה"נ גם לר"ת אם מדובר בכלאי זרעים צריך לומר שאין קנין ,אלא
שלר"ת אפשר להעמיד בכלאי הכרם ואפילו בחו"ל ,אבל כדי לדחות את
ראיית ר"ת צ"ל שמיירי בכלאי זרעים ובא"י וכמ"ד אין קנין ,ועדיין אין הלשון
מרווח דהול"ל 'דע"כ בארץ מיירי דאי בחוצה לארץ כלאי זרעים שרו אף
לישראל ,וכמאן דאמר אין קנין לגוי בא"י' ואמנם כ"ה לשון תוס' רימ"פ על
שאר הראיות של ר"ת 'וכל הני שהביא יש לדחות ,דבארץ איירי וכמ"ד אין
קנין לגוי'.
ועי' חזו"א שביעית סי' א' סק"ג שגם אם יש קנין לגוי בא"י אין הפשט דהוי
כחו"ל ,אלא שכשהקרקע של הנכרי מגדלת התבואה והוא אינו חייב במצות
תרומה שוב אין התבואה חייבת ,אבל איסורי כלאים וערלה שייכים בה גם

דף ס"ד ע"א
תד"ה רבי עקיבא ,פירש"י שעשה להם גדר בקוצין כדי לקיימן ,ויפה כיון
דהא פ''ב דמכות מוכיח דר''ע אית ליה לאו שאין בו מעשה אין לוקין
עליו ,מבואר שעשיית הגדר מחשיבה את קיום הכלאים ללאו שיש בו מעשה,
ולכאורה דוקא כאשר המעשה עושה את הקיום ,והיינו שצריך שהלאו יהיה
ע"י המעשה כגון עושה גדר שמקיים את הכלאים ע"י מעשה.
ויש להבין לפי"ז אמאי בעוקר כלאים נחשב מקיים ע"י מעשה והרי אין
העקירה מעשה של קיום אלא אדרבא מעשה של ביטול ,ורק מראה בזה
שרצונו בקיומו ,אבל סו"ס עצם הקיום לא נהיה ע"י מעשה] ,והרי אפי'
כשהמעשה גורם רק שיעבור על הלאו ל"ה לאו שיש בו מעשה ,וכמ"ש קה"י
בשבועות סי' ג' שהנשבע שיאכל הככר וזרקה לים הוי לאו שאב"מ[.
עוד יש להבין איך העקירה מראה שרצונו בקיומו ,והרי יתכן שעוקר בחנם,
ואם משום שרצונו לקבל שכר הר"ז במחשבה ולא במעשה.
וא''ת היאך ס''ד להוכיח בלעקור היה אסור אי לאו למעוטי תיפלה לפי
שרוצה בקיומן כדי להשתכר ,מדאסר לקיים ,התם הוא עושה מעשה
באיסור שעושה הגדר אבל הכא אין כאן מעשה כלל באיסור ,לכאורה
עדיין שפיר מייתי מהתם שהרי גם בשבירת חביות אינו עושה מעשה ]לס"ד
דתוס'[ וא"כ כיון שמצינו שלר"ע שאסור לקיים בכ"ז מותר לעקור ה"ה
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שיהיה מותר לשבור חביות ,אמנם עדיין קשה שהרי מבואר בגמרא שהטעם
משום מיעוט התיפלה ולא משום שאין בו מעשה.
וא''ת היאך ס''ד להוכיח בלעקור היה אסור אי לאו למעוטי תיפלה לפי
שרוצה בקיומן כדי להשתכר מדאסר לקיים ,התם הוא עושה מעשה
באיסור שעושה הגדר אבל הכא אין כאן מעשה כלל באיסור ,הקשה
רע"א שהרי כאן לא דנים לענין מלקות אלא לענין עיקר האיסור ,ואיסור יש
גם בלא מעשה ,ולכן רק כשרצונו במעוט התפלה מותר ,וכה"ק טו"א במגילה
י"ג.
ויש לבאר שלעולם כדי שיהא לאו שיש בו מעשה צריך שהלאו יהיה ע"י
מעשה לאפוקי אם המעשה הוא רק גילוי דעת שניח"ל שזה לא נחשב לאו
שיש בו מעשה ,ולכן במקיים כלאים ע"י עשיית גדר לוקה ,אבל ע"י גילוי דעת
לא ילקה ומ"מ איסור ודאי יש וכרע"א.
וקושית תוס' שבעוקר אין מעשה אין כוונתם להקשות שלכן הוי לאו שאין בו
מעשה ,שהרי איסור יש בלא"ה ,וגם לתירוצם לא הוי לאו שיש בו מעשה
למלקות וכמש"נ.
אלא כוונתם לשאול שאין כאן איסור בכלל ,והיינו שאם אדם מקיים כלאים
בזה שעושה גדר הוי לאו שיש בו מעשה ,ואם מקיימם ע"י שאינו עוקרם הוי
לאו שאין בו מעשה ,אבל אם אין בידו לעוקרם או שעוקרם אלא שניח"ל שלא
יעקרו מאליהם ,בזה לא עובר על שום איסור שהרי לא אסרה תורה לרצות
בקיומם אלא לקיימם ,וכשמקיימם ע"י מעשה יש גם מלקות ,שו"ר כעי"ז
בחזו"א קע"ח ס"ק י"ב.
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ותירוץ תוס' שאמנם אין איסור על רצון שיתקיימו ,אבל אם הרצון ניכר ע"י
מעשה בכזה אופן יש איסור מקיים ,אבל עדיין יתכן שלא ילקה עליו כיון
שהאיסור עצמו לא נעשה ע"י מעשה.
ועדיין אינו מובן כ"כ ,דמנ"ל שהתורה אסרה רוצה בקיומו ,דילמא רק מקיים
אסרה תורה ]והיינו כשאינו עוקר או כשעושה גדר[ ,וגם בעיקר הסברא אינו
מרווח ,אם לא אסרה תורה רצון מה מועיל מה שעשה מעשה המוכיח את
הרצון.
ולשון תוס' 'אבל עוקר מראה שרוצה במה שהוא ולכן היה אסור דדמי
למקיים' משמע שרק דמי ,ואולי כמ"ש שאמנם אינו מקיים ממש כיון שרק
רוצה בקיומו ,אבל כיון שמראה את זה ע"י מעשה לכן אסור ]מדרבנן[ דדמי
למקיים.
ובמ"ש שעוקר הוא רק ראיה שניח"ל בקיומו אבל עדיין לא נהיה הלאו עצמו
ע"י מעשה ,יש לדון שגם בעושה גדר סביב כך הוא ,שהרי איסור מקיים
לכאורה הוא מה שמשאיר הכלאים בשדהו ואינו עוקרן וזה דבר של"ש בו
מעשה ועשיית הגדר היא רק ראיה שניח"ל במה שנשאר בשדה אבל לא
נחשב שגוף הדבר נעשה ע"י מעשה.
ויש לבאר שאמנם האיסור הוא במה שמחזיק את הכלאיים בשדהו ואינו
מסלקן ,וכאשר בונה גדר סביב הרי גורם בזה שיתקיימו יותר ולא יעקרו ע"י
בנ"א ובע"ח ,וא"כ עובר על הלאו ע"י מעשה.
ועי' בשיעורי הגרש"ר מכות דף כ"א סי' תע"א שדן בזה שרק אם נאמר שקיום
הכלאים הוא הלאו שייך לומר שכשעושה גדר עובר ע"י מעשה ,אבל אם
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האיסור שלא ימצא כלאים בשדהו בזה לעולם הוא לאו שאב"מ ,שהרי
האיסור הוא שיש לו כלאים בשדה ולא מעשה הקיום.
ולכאורה יש לדון בזה ,וכמש"נ שאע"פ שהאיסור הוא מציאות הכלאים בכ"ז
נחשב בגדר כמו שנמצאים בשדהו ע"י המעשה שלו.
הא מני רבנן היא ,אי רבנן מאי איריא עוקרין אפי' קיומי נמי שפיר דמי,
הכא במאי עסקינן כגון דקא עביד בחנם ור' יהודה היא דאמר ליתן להם
מתנת חנם אסור ,מדרבי יהודה נשמע לר"ע לאו אמר ר' יהודה אסור
ליתן להם מתנת חנם אבל למעוטי תיפלה שפיר דמי ,לר"ע נמי אע"ג
דא"ר עקיבא המקיים בכלאים לוקה למעוטי תיפלה שפיר דמי ,הקשה
רע"א שהרי לרבנן אין כלל איסור במקיים וא"כ איך יחשב מעוטי תפלה כדי
להתירו לעבור על מתנ"ח.
ועוד הקשה שאפי' לר"ע שאסור לקיים כלאים אבל אין מצוה לאבדם וא"כ
מה"ת שיש מצוה למעוטי תפלה] ,יש להבין שהרי לכאורה עד כמה שיש
איסור רוצה בקיומו לר"ע כך יש מצוה למעוטי תפלה[.
ועי' בחידושי ראמ"ה שג"כ הקשה כעין קו' רע"א מה שייך מיעוטי תפלה
לרבנן ,עי"ש שהיה א"ל לא כרש"י והראיה מר"ע דס"ל דאסור לתת מתנ"ח
עי"ש.
ועי' בפר"י שהקשה כן והביא מחת"ס שגם לרבנן איסור דרבנן איכא ,והקשה
שא"כ למה הוצרכנו למתנ"ח וכו' תיפו"ל שיש איסור מדרבנן ורק הותר משום
מיעוט התפלה .עי"ש מ"ש בעיקר קושית הרע"א.
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אמר להו זילו זבינו כל מה דאית לכו ותו איתגיירו ,מ"ט ]לאו[ משום
דקסבר דמי ע"ז ביד גוי מותרין ,ודלמא שאני התם דכיון דדעתיה
לאיגיורי ודאי בטלה ,יל"ע אם הכוונה שבטלוה במכירה ,או שמכיון שדעתם
להתגייר הו"ל כע"ז שהתייאשו ממנה עובדיה ובטלה ממילא ,ולכאורה יש
להוכיח שרק במכירה בטלה שאל"כ למה היו צריכים למוכרה בגיותם והרי
יכלו למוכרה גם אחר שהתגיירו שהרי כבר בטלה ,אמנם אינו מוכרח שהרי
רצונם למוכרה לעובדיה בדמים יקרים וכמ"ש תוס' ואחר שיתגיירו יהיה אסור
עליהם הדבר משום שיעברו בזה על לפני עור לא תתן מכשול ,וכמ"ש תוס'
ר"י מפאריש.
ולשון רש"י 'בטלו להו מקודם ,וגוי מבטל ע"ז הלכך דמיה מותרין דהא בטלו',
ולכאורה 'קודם' הכוונה לפני המכירה אמנם אינו מוכרח ויתכן שהכונה לפני
הגירות ,וגם הלשון 'בטלו להו מקודם' אינו מרווח ואינו נמצא בגמרא ,ובכת"י
של רש"י הלשון 'ש"מ מכירה מבטלה לה וגוי מבטל ע"ז הלכך דמיה מותרין
דהא בטלו' ,משמע שהמכירה היא המבטלת אכן גם לשון זה אינו בגמרא.
ובחדושי הריטב"א כתב 'כיון דדעתיהו לאיגיורי ודאי מבטלה לה ,פירוש לאו
דמבטלי לה קודם מכירה ,דאם כן הוה ליה למימר להו זילו בטלוה ,אלא הכי
פירושו דמסתמא מבטלי לה כי מזבני לה' ,משמע שרק ע"י המכירה מבטלים
אותה.
שו"ר בתו"ח שכתב שבטלה לפני המכירה כע"ז שהניחוה עובדיה ,ועי' חת"ס.
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תד"ה זבינו ומה שלא היה אומר להם לבטלה בשבירה ויוכלו למוכרה
בגרות ,לפי שהיה דעתם למוכרה שלימה ביוקר לעובדיה ,והא דאמרינן
לעיל פרק ר' ישמעאל מכרה לעובדיה לא בטלה וכו' ,משמע שרק אחר
שהקדימו שמה שלא ביטלוה בשבירה הוא משום שרצו למוכרה לעובדיה,
הוקשה להם שהרי מכרה לעובדיה לא בטלה ,אבל בלא"ה היה א"ל שהיו
מוכרים אותה לגרוטאות ובזה ודאי בטלה ,והקשה רע"א א"כ שיש ביטול
במכירה גרידא למה הוצרכה הגמרא לומר כיון דדעתייהו לאיגיורי והרי
בלא"ה במכירה שלא לעובדיה יש ביטול ,וע"כ מיירי באופן שבמכירה סתמא
אין ביטול ]דהיינו מכרה לעובדיה[ אלא משום דדעתייהו לאיגיורי ואז מועיל
אפילו במכירה לעובדיה.
ויתכן שקושית תוס' אינה שייכת למה שהקדימו שמיירי במוכרה לעובדיה שזה
ע"כ מוכח מהגמרא דבכה"ג מיירי ,אלא הוקשה להם מה מהני דדעתייהו
לאיגיורי והרי במכירה לעובדיה לא בטלה ,וטעמא לא משום שאין בזה הוראת
ביטול שנאמר שבדעתיה לאיגיורי יש בזה ביטול ,אלא כיון שמוכרה למי
שיעבדנה הרי ממשיכה להיות ע"ז ואין כאן מציאות של ביטול ,ואפילו עומד
וצווח שרצונו לבטלה במכירה זו לא יועיל ,כיון שמוכרה למי שיעבדנה הרי
לא בטלה מלהיות ע"ז.
ותירוץ תוס' שאני הכא כיון דדעתייהו לאיגיורי אינם חוששין בה ובטלה
ולא הוו דמי ע"ז ,יש לבאר שאין כוונתם שבמכירה כזאת יש ביטול ,אלא
שכיון שדעתם להתגייר אינם חוששין בה ובטלה עוד לפני שימכרוה ,והויא
כע"ז שהתייאשו ממנה עובדיה ,ואה"נ שיכולים גם למוכרה לעובדיה אפילו

עבודה זרה

אחר שיתגיירו אלא שאז יעברו על לפני עור וכמ"ש תוס' ר"י מפאריש ,שהרי
הגוי הקונה אותה שלמה ורוצה לעובדה ודאי יעבדנה ,ועי' חזו"א סי' ס"א
סק"ה.
ישראל שהיה נושה בגוי מנה ומכר ע"ז והביא לו יין נסך והביא לו
מותר ,אבל אם אמר לו המתן לי עד שאמכור ע"ז ואביא לך יין נסך
ואביא לך אסור ,מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ,אמר רב ששת סיפא
משום דהוה ליה כי רוצה בקיומו ,וכי רוצה בקיומו כה"ג מי אסיר ,יש
להבין מה הכוונה 'רוצה בקיומו כה"ג' ,במה שונה אופן זה של רוצה בקיומו
משאר אופני רוצה בקיומו שאסורים ,וגם יש להבין מ"ש תד"ה ודלמא
'דלעולם היה פשוט להן היתר יין נסך יותר מדמי ע"ז דחמירא איסורא' ,והרי
בכל הסוגיא דלעיל מבואר שיש איסור רוצה בקיומו גם ביי"נ.
ויש לבאר שהנדון כאן מצד שאינו רוצה להרויח ע"י היי"נ אלא רק שלא
להפסיד את חובו ,שו"ר בתו"ח כעי"ז ,אמנם בגר שירש את אביו לכאורה הוי
ממש רווח ע"י הע"ז ,שהרי לולי הע"ז היה מקבל חלק קטן יותר.
והראב"ד כתב שהשאלה בגלל שלא עושה מעשה] ,משא"כ בשובר חביות של
יי"נ שעושה מעשה וכמ"ש תד"ה רבי[ ,ומסקנת הגמ' שגם בכה"ג שלא עושה
מעשה חשיב רוצה בקיומו.
ויש להבין שהרי מבואר בתוס' ד"ה רבי עקיבא שבלא מעשה עקירה לא עובר,
ואם כוונתם שלכן נחשב לאו שאין בו מעשה ניחא ,אבל לפי מש"נ שבלא"ה
ע"י עקירה ל"ח לאו שיש בו מעשה והנדון שאפי' איסור אין כאן בלא מעשה,
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אמאי כאן אסור בלא מעשה כלל.
אמנם א"ל שרק בכלאים בלא מעשה אין כלל איסור אבל בע"ז ויי"נ עצם
הרצון בקיומם אסור ,וכמ"ש רש"י 'יין נסך דאסור להיות רוצה בקיומן
דישראל מצוה לבטל ע"ז ותשמישיה אימר לך דאסור' וכמ"ש בפר"י ,משא"כ
בכלאים שצריך מעשה ,ועי' תורת זרעים כלאים פ"ה מ"ו.
בחרס הדרייני ,פירש"י שלא איכפת לו בשבירתו ,ויש להבין שהרי עדיין
רוצה בקיום שבריו ,וא"ל שזה בכלל שאלת הגמרא שלא יגנבו ושלא יאבדו,
משא"כ בע"ז שלא אכפת לו בשבירתה וכיון שבטלה שוב אע"פ שאכפת לו
בגניבת שבריה או אבידתם אי"ז רוצה בקיומה ,שאיסורו דוקא כשרוצה
בקיומה בשלימותה דוקא] ,או בחרס הדרייני בשבריו שספוגים ביי"נ[.
ועי' רע"א שמצדד לומר שקושית הגמרא 'והלא רוצה בקיומו שלא יגנובו
ושלא יאבדו' היא רק על חרס הדרייני ,אבל בע"ז המתחלקת לפי שבריה אף
כשהיא שלימה אי"ז רוצה בקיומה גם מצד גניבה ,כיון שאינו רוצה בקיומה
בשלימותה דוקא אלא גם אחר שיבטל ממנה שם ע"ז ,נמצא אינו רוצה בקיומה
של הע"ז אלא של המתכת שבה ,אמנם כתב שם שקשה עליו לחדש זה ,שא"כ
באופן שהשברים שוים את מעותיו ,ואמר לו המתן לי עד שאמכור ]בלא
לשבור[ יהיה מותר ,ולא הוזכר זה בפוסקים.
דף ס"ד ע"ב
תנ"ה בד"א שירשו אבל נשתתפו אסור ,ההוכחה לכאורה שההיתר הוא
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מתקנ"ח ולא מעיקר הדין שאז אין סברא לחלק בין ירושה לשותפות אלא ודאי
מעיקר הדין אסור משום רוצה בקיומו ורק מתקנ"ח התירו בירושת הגר,
ולכאורה הרי מוכרח מעצמו שאינו מותר מעיקר הדין שאל"כ דל מהכא איסור
רוצה בקיומו אבל עדיין איך יכול לומר לו טול אתה ע"ז וכו' ,והרי אע"פ
שנאמר שאין איסור רוצה בקיומו בכה"ג ,עדיין יאסר מדין חליפי ע"ז ,אלא
ע"כ שהקלו חכמים בירושת הגר וא"כ נאמר גם שהקילו באיסור רוצה בקיומו
ולמה הוצרכנו לראיה ממה שאסור בנשתתפו.
וכתבו תוס' שלעולם היה א"ל שההיתר הוא מעיקר הדין ורוצה בקיומו כה"ג
לא נאסר ,ומה שאין איסור של חליפי ע"ז הוא משום שיש ברירה ,ולכן
הוכיחה הגמ' משותפין ,שאם ההיתר משום שיש ברירה אבל מעיקר הדין אין
משום רוצה בקיומו אמאי בנשתתפו אסור ,אלא ע"כ שגם אם אין ברירה ולכן
אסור בשותפין משום חליפי ע"ז ,או שיש איסור רוצה בקיומו כה"ג ולכן אסור
בשותפין ,מ"מ בירושת הגר ]שהיא מדרבנן[ הקילו משום תקנ"ח ,אלא שאם
יש ברירה ע"כ איסור שותפין משום רוצה בקיומו ורק ביורשין הקילו ,ואם אין
ברירה יתכן שאין כלל איסור רוצה בקיומו ,ובשותפין אסור משום דהוי חליפי
ע"ז שהרי אין ברירה וביורשין הקילו ,וכן יתכן שיש גם איסור רוצה בקיומו
ובשותפין אסור משני טעמים ובירושין הקילו בשניהם.
ועדיין יש להסתפק אם בשותפין האיסור משום חליפי ע"ז משום שאין ברירה
או משום רוצה בקיומו ,ואם יש ברירה ע"כ שבשותפין אסור משום רוצה
בקיומו ,אבל אם אין ברירה יש שני טעמים לאסור בשותפין הן משום חליפי
ע"ז והן משום רוצה בקיומו.
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ולפי"ז מה שהקילו ברוצה בקיומו משום שמא יחזור לסורו הוא רק ביורשין
ולא בשותפין ,וכ"כ רע"א בשם בנו ,וכמדומה שרע"א עצמו נוקט שרוצה
בקיומו התירו גם בשותפין משום דטעמא דשמא יחזור לסורו שייך גם
בנשתתפו ,ורק איסור חליפי ע"ז שייך לומר שלא התירו אלא ביורשין שעיקר
ירושתן אינה אלא מדרבנן ואיסורא לא הקנו לו חכמים.
בחדושי הריטב"א כתב שמה שיכול לומר טול אתה ע"ז היינו משום דס"ל יש
ברירה ולכן אין איסור חליפי ע"ז ,ולפי"ז ע"כ שבשותפין אסור משום רוצה
בקיומו ,ורק ביורשין התירו איסור זה ,ועי' תוס' ר"י מפאריש.
תד"ה מסתברא והא דאמרינן לעיל פרק כל הצלמים שישראל היה יכול
לבטל ע"ז של גוי אי לאו טעמא דדלמא מגבה לה והדר מבטל לה ,היינו
דוקא לרשב''ל ]דס"ל דאפילו נשתברה מאליה בטלה[ ,ור' יוחנן פליג
עליה ]שדוקא שברה גוי ביטלה ולא ישראל וממילא יתכן שגם לא גר תושב[
תד"ה אין אין מפקידין אצלו יין ואפי' בעיר שרובה ישראל .פירש רש''י
לפי שאין מקפיד על מגע גוי ,והקשה ר''ת על זה דא''כ אפילו ליחד נמי
לפי שעה עד שילך כדי מיל או יותר כמו שפירש בקונטרס עצמו היה לנו
לאסור ,דע''כ בהודיעו שהוא מפליג מיירי ,דאי לא הודיעו אף בגוי
מותר ,ואם כן למה לא ניחוש למגע גוי הרגיל בחנותו כיון שאינו מקפיד,
על מגע אחרים ,וכמדומה שכעת נוקטים שהן מייחדים והן מפקידין מיירי
בביתו של הגר תושב ,אלא שזה לזמן מרובה וזה לזמן מועט ,ולכן כתבו 'גוי
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הרגיל בחנותו' שהרי בביתו וחנותו של גר תושב רגילים גוים ,אבל למגעו של
הגר עצמו ל"ח כיון שאינו מנסך.
לכן נראה לר''ת כמו שפירש רש''י והגיה בפירושים שלו ומחק הטעם
לפי שאינו מקפיד ,וכתב אין מפקידין לזמן מרובה דאיכא למיחש
לאיחלופי ביין שלו שאסור כדקתני סיפא יינו כשמנו.
ונראה שרש''י חזר בו מטעם ראשון משום דמדתלי איסור יינו בשמנו
משמע שאין לאוסרו כ''א מטעם חתנות ,ואי לא היה מקפיד על מגע גוי
היה לאסור איסור גמור יש להבין למה את הקושיא הזו לא הקשה ר"ת על
רש"י ,וגם למה לא אמרו שרש"י חזר בו מכח קושית ר"ת ,והאריכו בזה
האחרונים ועי' מהר"ם .
אבל מייחדין אצלו יין ,ישראל מניחו ]את היין[ בחנותו ]של הגוי[ עד
שילך כדי מיל או יותר מה שאין כן בגוי ,דהא כיון שלא פלח לע"ז לא
נגע ולא מנסך ,עד כאן היה כתוב בפירושיו ,והוסיף רש''י והגיה ולמגע
גוי דאתי מעלמא בביתו לא חיישינן ,דכיון דאין לו הנאה בכך אין מניחו
ליגע ,ולאיחלופי בזמן מועט ליכא למיחש ,ולפי זה הפירוש אין להוכיח
בבירור שיהא מותר מגע גר תושב ביינו של ישראל להתירו בשתיה.
ויש ליישב פירוש הקונטרס ראשון ]כל הקטע הזה מכאן עד 'אבל רבינו
יצחק' אינו בדפוס שונצינו ונוסף בדפוס ונציא ,וכמדומה שעיקר מה שבאו
לומר הוא שהחילוק בין מפקידים למייחדים אינו באורך הזמן אלא שמפקידים
הוא בביתו של הגוי ומייחדים הוא בחנותו של הישראל ,והובאו שני פירושים
אלו בר"ן וכדלקמן[ ,דאין מפקידין בביתו ]של הגוי[ יין לפי שאינו מקפיד

השוכר את הפועל

פרק חמישי

על מגע ,שרגילין הגוים ליכנס בביתו] ,של הגר תושב שהפקיד הישראל
אצלו[ אע''ג דיינו כשמנו אלמא שמקפיד על מגע גוי מדשרי בהנאה,
היינו בשל עצמו אבל בשל ישראל אינו מקפיד ,א''נ הא דיינו כשמנו
בידוע שלא נגע בו הגוי.
אבל מייחדין ]את הגוי עם[ יין בחנותו של הישראל ,כן מוכח מהמשך
דבריהם וכ"כ תוס' ר"י מפאריש 'אבל מייחדין אצלו יין ,פירוש ישראל מניחו
בביתו של ישראל עצמו אף על פי שיודיעהו שהוא מפליג'.
אפילו הודיעו שמפליג כדי מיל או יותר בזמן מועט ליכא למיחש למגע
גוי שאין הגוים רגילים ליכנס בתוך החנות ,כלומר אין רגילין ליכנס בחנותו
של הישראל ,וכמ"ש תוס' רימ"פ 'והגוים אין מצויין בבית ישראל כלל כמו
בבית גר'.
עי' ט"ז בסי' קכ"ח סק"א שכתב יש שני פירושים על חילוק דיחוד ומפקיד
שמצינו דיש לפרש שלשון יחוד שייך דוקא על זמן מועט ומפקיד דאסור היינו
על זמן מרובה וזהו דעת הטור ,אבל יש פי' אחר והוא משמעות של רש"י בגמ'
דיחוד היינו שמייחדו עם הגוי ברשות ישראל ולא שם את הגוי שומר עליו כלל
אלא מניחו כך בבית ישראל וההיתר בזה הוא מטעם שאין לו ]יין[ איסור
להחליף בשלנו בבתינו אבל מפקיד הוא בבית העובד כוכבי' דשם נכנסים לו
גוים ואינו מקפיד אם יגעו בו אחרים וע"כ החמיר הש"ע לאסור בשתיהם ואין
היתר אלא בבתינו ולזמן מועט.
והובאו שני דרכים אלו בפירוש הר"ן על הרי"ף 'פרש"י ז"ל דהכי קאמר
מייחדין שישראל יכול להניחו }את הגוי{ בחנותו }של הישראל{ אף על פי
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שהודיעו שהוא מפליג משום דכיון דלא פלח לעבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך
ולא חיישינן שמא יבא גוי אחר ויגע בו משום דבזמן מועט לא חיישינן להכי
ועוד שאין הגוים מצויין ]בחנותו[ של ישראל ,אבל אין מפקידין אצלו יין
בביתו ]של הגוי[ משום דבזמן מרובה איכא למיחש שמא יבוא גוי אחר ]ויגע[
בו ועוד שהגוים מצויין בביתו והוא אינו מקפיד על מגע גוים וכו' ,לפיכך פירש
ר"ת ז"ל דהכי קאמר אין מפקידין אצלו לזמן מרובה דאע"ג דאמגע גוי קפיד
איכא למיחש שמא יאמרו שאותו ישראל שותה מיינו של גר תושב כשיראהו
שהוא מביא יין מביתו ויינו אסור הוא בשתיה דמסקינן דיינו כשמנו אבל מיחדין
אצלו יין לזמן מועט משום דבזמן מועט ליכא למיחש לחשדא דלמגעו ליכא
למיחש כלל דכיון דלא פלח לעבודת כוכבים אינו אוסר אפי' בשתיה אף על פי
שסתם יינו אסור.
ולמגע עצמו לא חיישינן כיון דלא פלח לא נגע ולא מנסך ,ולגנוב נמי כדי
לשתות לא חשיד ,כיון שקבל עליו שבע מצות ,מיהו לר''מ שלא קבל
עליו אלא שלא לעבוד ע"ז צריך לומר אע''פ שגזרו על יינו לא גזרו על
מגעו ביין של ישראל.
אבל רבינו יצחק כתב מייחדין אצלו יין אפילו בעיר שרובה גוים פירוש
דמותר מגעו בשתיה] ,ולא משום שאינו נוגע[ והא דלא תנא בהדיא מגעו
מותר ,דרבותא קמ''ל דאפילו בעיר שרובה גוים לא חיישינן שמא יגע בו
גוי אע''פ שרוב גוים מצויין שם ,כיון שאין מניחו אלא לפי שעה ,משמע
שבזמן מרובה חיישינן לנגיעה והקשה מהר"ם א"כ למה הוצרכו לומר בהמשך
שאין מפקידין כדפירש רש"י בהגהה דהייונו משום איחלופי ,והרי בזמן מרובה
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חיישינן לנגיעה ,ולכן כתב שלא לגרוס זה אלא בכל ענין ס"ל דלא חיישינן
למגע ,ומהרש"א כתב 'דהאי כיון שאין מניחו אלא לפי שעה אינו טעם דלא
ניחוש למגע גוי אלא דמה"ט לא ניחוש לאחלופי וכפירוש הקונטרס בהגה"ה'.
ואין מפקידין כו' הטעם כדפיר' בקונט' בהגהה ]דאיכא למיחש לאיחלופי
ביין שלו שאסור כדקתני סיפא יינו כשמנו ,אמנם בתוס' רימ"פ כתב בשם ר"י
שאין מפקידין כיון שאין הגר תושב חושש למגע גוי[.
כתב רבינו יהודה מעשה היה בגר אחד שמל ולא טבל טבילה כראוי ועמד
בבית ישראל ימים רבים ונגע ביינו ,והתירו רבינו יצחק בשתיה וכו' ועוד
דבשל סופרים הלך אחר המיקל בסתם יינם בשתיה וה''ה במגען .המיקל
היינו רשב"ג שאפי' יינו שלו מותר ,ועי' רש"ש.
והתירו רבינו יצחק בשתיה וכו' אע''פ כן לא רצה רבינו יצחק להקל ,יש
להבין אחר שהקדים שהתירו ר"י בשתיה איך חזר ואמר שלא רצה ר"י להקל,
ובתוס' ר"י מפאריש סיום זה אינו וכן אינו ברא"ש ,אמנם בפסקי הרא"ש כתב
שאין מגעו פוסל אבל אסור בשתיה,
והנה לפנינו בתוס' 'והתירו רבינו יצחק בשתיה' ,אבל בפסקי הרא"ש הלשון
'והתירוהו בשתיה' וכ"ה בתוס' ר"י מפאריש ,ולפי"ז ניחא שאמנם התירוהו
עפ"י פירוש ר"י אבל ר"י עצמו לא רצה להקל ,והר"ן הביא את סיום דברי
תוס' בזה"ל 'מכל מקום אמרו שלא רצה ר"י ז"ל להתיר לכתחלה' ,ולפי"ז
ניחא שאמנם ר"י עצמו התירו בשתיה אחר שנגע בו ,אבל לא רצה להקל
שיניחו לו ליגע לכתחילה ,ורק בדיעבד אחר שנגע התירו בשתיה.
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דף ס"ה ע"א
רבא אמר ל"ק הא דאמר ליה העבר לי מאה חביות במאה פרוטות ,הא
דא"ל העבר לי חבית חבית בפרוטה ,ופרש"י 'מתני' דקתני מותר כגון העבר
לי חבית בפרוטה ונמצאת חבית של יין נסך ביניהן שדי פרוטה לנהרא ,א''נ לא
שקיל מיד גוי ואינך משתרו ,דהא לא שייך שכר ההוא חבית בהדי אינך ,דכל
חדא קנין אגרא באפי נפשא' ,והנה לשון המשנה 'שכרו לעשות עמו מלאכה
אחרת אף על פי שאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום שכרו
מותר' ,ואם הוא שכיר יום הרי כל מה שעשה באותו יום הוא בכלל השכירות
ומה לי השכיר עצמו למאה חביות במאה פרוטות או לעשר שעות במאה
פרוטות ,וע"כ מיירי שהשכיר עצמו למלאכה אחרת בקבלנות ולא בשעות,
שאין חבית זו שייכת לאותה מלאכה ולא עליה קצץ את השכר ,ולא כאביי
שגם המשנה מיירי לעיתותי ערב ולפי"ז יתכן שהמשנה מיירי בשכיר יום ,ולכן
צריך שיאמר לו לעשות מלאכה זו לעיתותי ערב אחר שהסתיים זמן שכירותו.
אבל לרבא הכל מיירי בקבלנות אלא שאם אמר לו מאה חביות במאה פרוטות
צריך שאותה חבית תהיה אחר שסיים את הקבלנות שלו ולא שתהא חלק
ממנה ,וסתמא דמילתא יהיה זה לעיתותי ערב ,ואה"נ אם ישכור אותו לשתול
מאה עצים במאה פרוטות ובאמצע היום יאמר לו להעביר חבית של יי"נ שכרו
מותר שהרי אינה שייכת לקבלנות שלו ,וא"כ בחבית חבית בפרוטה אפילו
אחת מהחביות הראשונות לא תאסור את כולם ,אבל בק' חביות בק' פרוטות
בעינן שתהא חבית זו מחוץ לחשבון ,וסתמא דמילתא היא לעיתותי ערב.
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רבא אמר ל"ק הא דאמר ליה העבר לי מאה חביות במאה פרוטות ,פרש"י
'מתני' דקתני מותר כגון העבר לי חבית בפרוטה ונמצאת חבית של יין נסך
ביניהן שדי פרוטה לנהרא' ,משמע שהמשנה מיירי בשכרו להעביר חביות
ונמצאת ביניהם חבית של יי"נ ,ויש להבין שהרי לשון המשנה 'שכרו לעשות
עמו מלאכה אחרת אף על פי שאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום
למקום שכרו מותר' ,הרי שמדובר בשכרו למלאכה אחרת ולא לחביות וכן
שאמר לו בפירוש להעביר לו חבית של יי"נ ולא שנמצאת ביניהן ,ושכרו
מותר משום שלא השכיר עצמו למלאכה זו כלל.
ועי' תורי"ד שכתב 'הא דאמר ליה העבר לי ק' חביות חבית חבית בפרוטה,
וה"ה ]כששכרו[ למלאכה אחרת וא"ל העבר לי חבית של יין נסך דהא לא
שייכא בכלל ההיא מלאכה ,אלא לשון הברייתא תפש וברייתא דאמרו לעתותי
ערב כמו משל דיברה כלומר לעת ערב דלא שייכא בכלל מלאכתו וה"ה בחצי
היום היכא דלא שייכא'.
רבא אמר ל"ק הא דאמר ליה העבר לי מאה חביות במאה פרוטות ,הא
דא"ל העבר לי חבית חבית בפרוטה ,בחדושי הרשב"א הקשה גם אם א"ל
מאה חביות בפרוטה הרי קי"ל דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ולא תאסר
אלא פרוטת החבית של היי"נ כדאמרינן לעיל גבי הגיע לכפה שע"ז תלויה בה,
ותירץ ששם אין במכוש האחרון שוה פרוטה ובפחות משוה פרוטה לא גזרו
הילכך שכרו כולו מותר ,אבל הכא דאיכא פרוטה אחת אסורה וההיא פרוטה
בכוליה אגרא פתיכא אסור ,אבל ודאי אי אמר ליה מאה חביות בחמשים

עבודה זרה

פרוטות שכרו מותר.
תד"ה טעמא הא דלא משני מתני' כרשב''ג דאמר ימכר כולו חוץ מדמי יין
נסך ,וכאן נמי שכרו מותר חוץ מדמי אותה חבית .לכאורה כונתם שיקבל
שכר מהגוי רק על חביות ההיתר ,ויש להבין שא"כ גם רבנן צריכים להודות
בזה שהרי מעולם לא היתה כאן תערובת איסור ,שהרי את דמי חבית האיסור
מעולם לא קיבל ויתבאר בהמשך.
אי נמי בהא אפילו רבן שמעון בן גמליאל מודי דהתם אין דרך ליקח יין
מן הגוי והכא דרך בני אדם ליקח שכר מן הגוי ויש לאסור כל השכר,
הקשה רע"א איך יבוא ישראל למכשול כשיטול מעות מאותו גוי ,והרי פרוטה
של חבית האיסור לא קיבל מעולם וממילא לא נאסרה.
ויש לבאר שכונת תוס' שזה פשוט שמ"ש שכרו מותר הכוונה אחר שקיבל את
כולו ,דאם לא קיבל על אותה חבית פשיטא שאין כאן שכר של איסור ומותר
לכ"ע ,אלא משמע שהשכר שקיבל על כל החביות מותר ,וע"ז הקשו דילמא
מותר ע"י שיחליפנו אצל גוי ]אפי' אחר[ ויקבל תשעים ותשע פרוטות תמורת
המאה ,שבכה"ג רק רשב"ג מתיר ,וע"ז תירצו שמ"מ אסור כיון שפרוטת
האיסור תשאר אצל הגוי ,ויתכן שיכשל בה ישראל אחר.
תד"ה הא משמע הא א''ל לעיתותי ערב מותר ואע''ג שהיא מאותם
חביות שהתנה עמו ,יש להבין אם היא מאותם חביות מאי נפ"מ מתי אמר לו
זאת ולמה כלל צ"ל לו על חבית זאת בפנ"ע ,ואולי הבינו שהחילוק אם היא
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אחת מהחביות האמצעיות או שהיא האחרונה שבה היה יכול לומר שרצונו
לסיים את העבודה משא"כ באחת מהאמצעיות ,ויתכן גם שנקט באופן שלא
ידע שיש ביניהם חבית של יי"נ ורק כשגמר את כל העברת הצ"ט חביות והגיע
הערב הביא לו חבית אחרונה שהיא של יי"נ ,ועי' לח"ס.
לכן נראה לפרש ולעיתותי ערב אחר שהשלים קבלנותו אמר לו כן,
וקמ"ל שאע"פ שלא עשה תנאי חדש לא נחשב כמו שהוסיף על
קבלנותו ,כלומר שלא נחשב כאילו שינה את תנאי השכירות וא"ל שיעביר
מאה ואחד חביות במאה ואחת פרוטות.
דף ס"ה ע"ב
והא רוצה בקיומו דלא ניצטרו זיקי ,ופרש"י והא רוצה בקיומו לאחר
שנאסר ,דלא נצטרו זיקי שלא יתבקעו הנודות שלהם ויצטרכו לגולפי ולא
יהבי להו ניהליה ,ויש להבין הרי אינו רוצה בקיום היי"נ אלא בקיומם של
הנודות ,ולכאורה אפי' רוצה בקיומו ע"י ד"א אין כאן ,שהרי אין היין בלוע
בנודות כחרס הדרייני ויכול לשפוך את היין בלא הנודות .ועוד אם החשש
שאחר שלקחו את היין יבקע הנוד הרי ישפך כל היין ולמה יצטרכו את הגולפי,
שו"ר בספר עבודת עבודה שעמד בזה.
ולכאורה היה א"ל שכונת הגמרא רוצה בקיומו לא על היין ששפך בנודות
ונאסר בנגיעתם ,אלא על הקצת יין שיש בזיקי כשבאו לפניו ,שרוצה בקיומו
של אותו יין לפני ששפך לתוכו את ההיתר כדי שלא יצטרו הזיקי ,שאם היו
הזיקי יבשים היו מתבקעים ואז היו דורשים גם את הגולפי ,וא"כ בשעה
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ששופך רוצה שהיין שלהם יהיה קיים כדי שלא יבקעו נודותיהם ,ומשני דמתני
בהדייהו מעיקרא שגם אם הנודות יתבקעו ישפוך היין לתוך הנודות המבוקעים
ויפטר ,וסתמא דמילתא יסכימו לתנאי שהרי יודעים שלא יתבקעו ]אמנם יתכן
שכיון שמסכימים כי יודעים שלא יתבקעו ומה שיודעים שלא יתבקעו הוא
משום קצת היין שבהם ושוב נחשב כרוצה בקיומו לא כדי שלא יתבקעו אלא
כדי שיסכימו לתנאי שלו[.
אמנם מבואר ברש"י שלא פירש כך ,שהרי כתב רוצה בקיומו אחר שנאסר
משמע שהכוונה ליין שמכר להם ואע"פ שיתכן שגם הוא מחזיק את הנודות
שלא יתבקעו אבל זה לכאורה לא נחשב ניחא ליה שהרי עדיף לו שיבקע הנוד
וישפך היין ולא יצטרכו את הגולפי ,וכן בתד"ה פריסדקי אם היו מפרשים כך
לכאורה לק"מ ,ולא מצאתי בראשונים מי שיבאר כך.
שו"ר בחת"ס שהוכיח מכאן שאסור להיות רוצה בקיומו של כלי כל זמן
שהאיסור בתוכו עי"ש שאדרבא מצינו שיין חריף גורם לבקיעת הנוד] ,ועדיין
יש מקום למ"ש שגם כשיבש לגמרי יכול הנוד להיסדק[.
ומהמאירי משמע שמפרש שאמנם נותנים לו את הגולפי בחינם אבל כל זה אם
ישאר להם היין ,אבל אם יבקעו הנודות ויפסידו את כל היין ודאי שיחזרו אליו
לתבוע את הגולפי שלא יפסידו לגמרי וישארו בלא יין ובלא גולפי ,ומשני
דמתני עמם שלעולם לא יתן להם את הגולפי ,ולפי"ז ניחא הכל.
תד"ה פריסדקי ולשמא יבקעו שניהם כולי האי לא חיישינן ,יש להבין גם
אם חיישינן שיבקעו שניהם אבל עדיין לא איכפת לו בבקיעתם של הזיקי ודי לו
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במה שישארו הפרידסקי שלמים ובהם אין יי"נ וממילא אין כאן רוצה בקיומו,
ואולי הכוונה שמא באמת יבקעו הזיקי ויעבירו את היין לפרידסקי ואז ירצה
בקיומם של הפרדיסקי שיש בהם יי"נ,.
והא קא מעבר להו מעברא דקא טרח באיסורא ,דא"ל למברויא מעיקרא,
פירש"י 'רב איקא ריש נהרא הוה וא"ל למברויא לספן מעיקרא הרי ימים
רבים כל עת שיגיעו אנשים הללו העבירם בחנם' ,ויש להבין אם הוא מעבירם
בחינם א"כ למה הוצרך לומר זאת מעיקרא ,ולכאורה היה א"ל שאפי' ישלם
למברויא ,כיון שעושה את זה מעיקרא לפני שנאסר היין שרי ,אבל אינו ברור
שהרי סו"ס א"ל שכשיבואו אנשים עם יי"נ יעבירם ומה לי במה שעדיין היין
לא התנסך.
תד"ה כי פרש"י דיין נסך לא הוי עד דמטיין לקרקעיתו דזיקי דידהו ,והא
דלא מיתסר העליון בניצוק כרשב"ג לקמן דאמר יין ביין ימכר כולו חוץ
מדמי יין נסך שבו וקי"ל כוותיה ,לכאורה גם כשיאסר ,הוא רק מדין
תערובת ולכן לרשב"ג מותר ,וא"כ יש להבין מאי נפ"מ אם הגיע לקרקעית
הזיקא או לא הרי גם אז יהיה רק תערובת.
א"נ מיירי הכא שהריקו כליהם יפה שאינו יין נסך עד שיגע ,יש להבין
א"כ מאי ס"ד לאסור ,עי' חזו"א מ"ה סק"ב ,ומה שלא נאסר מצד הכלי
שאוסר כיון שמכניסו לקיום עי' חזו"א נ"ב ס"ק ז'.
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תד"ה אבל וא"ת הא איכא לועג לרש כדאמרינן גבי ציצית וההיא שעתא
ודאי רמינן להו משום לועג לרש ,פי' באותה שעה שיקברוהו יטילו בו
ציצית משום לועג לרש שנראה שאינו חייב במצות ,לכאורה יש לחלק
שבציצית אם היה המת חייב במצוות הרי היה יכול לקיים מצות ציצית ,משא"כ
בכלאים גם אם היה חייב במצוות אין עליו איסור בלבישת הכלאים כיון שלא
נהנה ממנו ,אמנם יל"ע גם לענין ציצית אם בגד שאינו נהנה ממנו חייב
בציצית .שו"ר בתוס' ר"י מפאריש שכתב בתו"ד 'ויש מפרש דלא שייך לועג
לרש בכלאים ,דאינו נהנה ,ואין נראה דלא מצינו שיתחייב בציצית כיון שאינו
נהנה ,שכמו שמוכרי כסות מוכרין כדרכן וכו' הוא הדין נמי דפטירי מציצית'.
דף ס"ו ע"א
תד"ה מכלל יש שהיו מפרשים דכל איסור דהוי במשהו לא אמרינן ביה
נותן טעם לפגם מותר ,דהא אין לך טעם בטל יותר ממשהו באלף ]ואפ"ה
אסריה רחמנא[ ,ה"ה נטל"פ ,בסברת הי"מ יש לבאר שאם התערובת
אסורה בגלל שיש בכולה טעם איסור שייך לומר שאם הוא נטל"פ מותר ,כי
אפי' אם הוא אסור בפנ"ע מ"מ את התערובת לא שייך לאסור בגלל תערובת
טעמו ,מכיון שאין רצונו באיסור שרק פוגם את התערובת ,וכמ"ש הר"ן לקמן
'אף על גב דנותן טעם לפגם מנבילה גמרי לה וכל שראויה לגר שמיה נבלה
ואף על פי שנפגמה ,התם היינו טעמא מפני שנאכלת בפני עצמה ולפיכך
אסורה עד שתפגם מאכילת גר ,אבל איסור תערובת שהולכין בו אחר נתינת
טעם כל שטעמו פוגם התבשיל קצת מותר לפי שאינו נותן טעם דאדרבה פוגם
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הוא'.
אבל בדבר שאוסר במשהו הרי בלא"ה א"א לומר שהאיסור הוא משום שיש
לתערובת את טעם האיסור ,ומה שאסור לאכול את התערובת הוא מכיון
שהאיסור אינו בטל ברוב ,וממילא נמצא שאכל איסור ,ובזה אין נפ"מ בין
נטל"פ לאינו נטל"פ שהרי כשהאיסור בעין אינו מותר אע"פ שהוא פגום ,ולכן
יהיה אסור לאכול את התערובת כי עי"ז נמצא שאכל את האיסור.
ומפרש כאן ]את מ"ש 'הא מדקתני סיפא זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם
אסור כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר[ מכלל דבנותן טעם עסקינן'
]כלומר בתערובת הנאסרת בנו"ט ולא במשהו[ הלכך מותר בשאין בהנאתן
בנותן טעם ,דאי במשהו הא אפילו לפגם אסור ,ומוכח כדברי הי"מ שדבר
האוסר במשהו אוסר גם כשהוא נטל"פ ,ויש להבין איך יתכן נטל"פ במין
במינו ,הרי כיון שנטל"פ שוב אינו מינו בטעמא ,והרי לאביי קיימינן השתא
]עי' חידושי רע"א מכת"י[.
וכנראה מרע"א בגה"ש שזה גופא דחיית תוס' את ראיית הי"מ במה שכתבו
'ועוד דמשהו מין במינו אין הטעם בטל כלל אפי' באלף כיון שהטעם שוה,
אבל לפגם הטעם בטל' ,וכתב רע"א ש'לאביי דבתר טעמא אזלינן ממילא
בנטל"פ דאין טעמן שוה לא הוי מין במינו' ,והיינו שכל מה שמין במינו לא
בטל הוא כי הטעם שוה ולכן במציאות קיים המיעוט ,משא"כ בנטל"פ דהוי מין
בשאינו מינו כיון שהטעם שונה.
אמנם יש להבין א"כ מה סברת הי"מ לדמות זה לזה ,וגם לא מובן כל אריכות
לשון התוס' ,והיו צריכים לומר בקיצור דכשהוא נטל"פ אינו מין במינו.
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ויש לבאר שלעולם גם כשהוא נטל"פ עדיין הוא נחשב מין במינו ,שהרי לא
נפסד לגמרי מאכילה אלא שאין טעמו משובח ,אבל עדיין בשר טרי ואינו טרי
טעם אחד להם ,והרי יתירה מזה מצינו שטעמיה חמרא וריחיה חלא הוא מין
אחד עם טעמיה חלא וריחיה חלא ,מבואר שאי"צ השתוות גמורה של הטעם,
]אמנם רע"א הקשה בגה"ש לקמן איך הוי מין במינו לאביי ,אבל סו"ס מבואר
כך בגמ'[ ,וכן בתבלינין מצינו שאע"פ שהם ג' מינים בכ"ז במיני מתיקה חשיב
הכל טעם אחד אע"פ שמסתמא אינו דומה ממש.
וסברת הי"מ היא שלעולם גם במין במינו בטל טעם המיעוט ,אלא שאע"פ
שבטל בכ"ז נאסרת כל התערובת ,וא"כ מה לי נו"ט לשבח או לפגם בין כך
ובי"כ בטל טעמו ובכ"ז נאסר.
ודחיית תוס' היא שאין הפירוש שבמין במינו אסורה כל התערובת למרות
שבטל המיעוט ,אלא שלעולם במין במינו אינו בטל ,ומה שאינו בטל אינו
משום שהטעם של הרוב מחזקו וכדומה ,אלא שזה הלכה שנאמרה במין במינו
שכיון שהטעם שוה אין המיעוט בטל] ,וכמו שע"כ צ"ל כן לדעת רבא הסובר
שתלוי בשם הדבר[ ,ולרבא נאמר בהלכה שכיון שהשם שוה אין המיעוט
בטל ,אבל סו"ס זה מה שנאמר כאן שלא בטל המיעוט ,אבל כשהוא נטל"פ
הרי בטל האיסור ,כיון שלא מדין רוב באנו לבטלו אלא כיון שהוא נטל"פ אינו
אוסר את התערובת] ,וכר"ן שלא ניחא ליה ביה[ ,ולפי"ז גם לרבא שמין במינו
תלוי בשם עדיין שייך לומר שאע"פ שכששמם שוה לא בטל המיעוט בכל זאת
כשהוא נטל"פ אינו אוסר את התערובת.
וניחא בזה מ"ש תוס' גבי חמץ בפסח שמין באינו מינו אוסר במשהו ,שגם
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להלכה כרבא שמין במינו בשמא ,אם היו חכמים אוסרים מין בשאינו מינו
במשהו מצד עצמו אע"פ שאינו נותן טעם ה"ה שהיו אוסרים אותו גם כשהוא
נטל"פ וכי"מ ,אבל כיון שאסרוהו רק מגזירת מינו ובמינו עצמו כאשר נטל"פ
אין סיבה לאוסרו ,שהרי מינו לא בטל ונטל"פ בטל ,ה"ה באינו מינו שנאסר
מגזירת מינו נטל"פ מותר ,דלא יהא טפל חמור מן העיקר.
אמנם רע"א עפ"י הבנתו שדחיית תוס' שלאביי שמין במינו תלוי בטעם לכן
במקום שהוא נטל"פ אינו נחשב מין במינו כלל ,ולכן קשיא ליה אליבא דרבא
מאי נפ"מ בין מינו לאינו מינו ,אם באינו מינו היה מקום לאסור נטל"פ ]כסברת
הי"מ[ גם במינו נאסור ,שהרי לרבא בלא"ה אינו שוה בטעמא ואין את דחיית
התוס' ,ואם אחר שדחינו את ראיית הי"מ שוב אין מקום לומר כלל את דינם,
א"כ אפי' אם באינו מינו היה אסור מעיקר הדין מ"מ כשהוא נטל"פ היה
מהראוי לומר שיהיה מותר] .קושית רע"א מובאת בגה"ש ועי' בכו"ח ח"ב
שמובאת שם ביתר בהירות[.
אמר אביי מנא אמינא לה דבתר טעמא אזלינן ,דתניא תבלין שנים
ושלשה שמות ממין אחד או משלשה אסורין ומצטרפין ,ואמר חזקיה
הכא במיני מתיקה עסקינן הואיל וראוין למתק בהן את הקדירה ,אי אמרת
בשלמא בתר טעמא אזלינן כולהו חד טעמא הוא ,אלא אי אמרת בתר
שמא אזלינן האי שמא לחוד והאי שמא לחוד ,יש להבין שהרי לכאורה הם
שני נדונים נפרדים ,מחלוקת אביי ורבא היא באיסור שהתערב בהיתר מתי
נחשבים מין במינו ,האם כששוים בטעם או כששוים בשם ,אבל גם רבא מודה
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שגם בשוים בשם יש חילוק בין שוים בטעם שאין בטלים אלא בששים ,לבין
אינם שוים בטעם שאז אם אין הטעם ניכר בטל האיסור[ ,והנידון של תבלין
מב' וג' שמות ]השוים בטעם כחזקיה[ הוא בשני מינים של איסור שנפלו יחד
לתוך היתר אם מצטרפין זע"ז לאסור את התערובת.
אמנם יש לבאר שהיסוד בשניהם שוה ,אם טעמו של אביי שמין במינו אינו
בטל כאשר הם שוים בטעמם מכיון שאז א"א לומר שמציאותו של האיסור
בטלה שהרי גם ההיתר שוה לו בטעמו ומחזקו] ,ולכאורה לפי"ז ל"ש כ"כ
לומר סלק את מינו כמי שאינו ,אמנם הרי באמת אביי לא ס"ל סלק וכמו
שהביאו תוס' לעיל נ"ו ע"ב ד"ה אבל[ ,ולרבא מין במינו תלוי בשם הדבר
אבל מה שטעמו שוה להיתר אין זה סיבה שלא יתבטל ויש להבין לדעת רש"י
שתלוי בשם הדבר מה הדמיון להשתוות שם האיסור ,ויתבאר בהמשך.
ולכן מוכיח אביי ממה שמצינו ששלשה מיני מתיקה אסורים מתערבים בהיתר
אינם בטלים ,כיון שסו"ס כל אחד מהם גורם שיורגש טעמו של השני ,שה"ה
לאיסור המתערב בהיתר שאם טעמם שוה אינו בטל.
אמנם יל"ע אם הטעם משום שמיני מתיקה מחזקים זא"ז ולכן לא בטלים א"כ
למה דוקא כששלשתם של איסור ,והרי אפי' אם שנים של היתר ואחד של
איסור סו"ס יחזקו השנים של ההיתר את האיסור ,ויתרה מזה אם כן הוא
ההסבר ,גם אם יפול איסור של תבלין ממין אחד להיתר של מין שני ושניהם
מיני מתיקה נאמר כך ,ולכאורה לא משמע כך ,ואולי כל זה לדעת אביי אבל
לרבא שהלכה כמותו אין מקום לכל זה ,אמנם הרי גם לרבא אזלינן בתר טעמא
לענין שאינו תלוי בששים אלא אם ניכר טעמו ויתבאר בהמשך.
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שו"ר בפמ"ג ]בפתיחה להל' תערובת חלק שלישי פרק א' ד"ה נסתפקתי[
'נסתפקתי חצי זית בשר שחוטה וחצי זית בשר נבילה שנפלו לס' ]חצאי[ זיתי
ירקות וכדומה לאינו מינו אי מן התורה אסור או מותר אף מדרבנן ,מי אמרינן
כיון דיש ששים נגד חצי זית איסור שרי ,או דילמא כיון דעכשיו הטעם בשר
נרגש וחיך אוכל יטעם א"כ הרי טועם טעם דאיסורא' ,ומוכיח מהמשנה
בערלה פ"ב 'תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם ואין באחד כדי לתבל ונצטרפו
ותבלו מותר לכהנים ואסורים לזרים' ,וכן הלכה כמ"ש הר"מ בפי"ו מהמ"א
הל' י"ג .ואמאי מותר לכהנים הא טעמא לא בטיל ונצטרף ההיתר עם האיסור
והרי נרגש הטעם וטעם כעיקר דבר תורה לדידן.
ורבא אמר לך הא מני ר"מ היא דתניא רבי יהודה אומר משום רבי מאיר
מנין לכל איסורין שבתורה שמצטרפין זה עם זה שנאמר לא תאכל כל
תועבה כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל ,יש להבין מה קשה על רבא,
אה"נ לענין ההלכה של מין במינו אינו בטל הכל תלוי בשם הדבר אבל כשכמה
מינים של איסור שטעמם שוה ושמם שונה התערבו בהיתר שטעמו ושמו
שונים מהם ,בזה כיון שטעם כולם שוה אזלינן בתר הטעם ולא סגי בששים
אלא בעינן שלא יהיה ניכר הטעם.
ויתכן שרבא חולק על עיקר ההנחה של אביי שמין במינו אזלינן בתר טעמא
כיון שהשתוות הטעם גורמת שהמיעוט לא יתבטל כיון שמינו מחזקו ,וממילא
כיון שנדחתה ההנחה הזו שוב ס"ל שההלכה שנאמרה שמין במינו אינו בטל
נאמרה על מין במינו בשם ולא בטעם ,ואביי הוכיח מהא דתבלין שממה
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שמצטרפין מוכח כסברתו שכשהטעם שוה מחזקים זא"ז וכאו"א גורם לחבירו
שלא יתבטל וכסברתו לענין מין במינו.
ודחיית רבא שמה שמצטרפין זע"ז אינו משום שטעמם שוה כחזקיה אלא משום
שנחשבים כולם איסור אחד כר"מ ,ולכן גם אם אין הטעם שלהם ניכר משום
שכאו"א יש לו טעם שונה ,מ"מ בעינן ששים כנגדם כדין כל מקום שאין הטעם
ניכר ]כמו מין באינו מינו בשמא ששוה בטעמא[ ואם הם שוים בטעם אז לא
יהיה ביטולם בששים אלא אם ניכר הטעם כדין כל מין באינו מינו ואם תבלין
אחד של איסור ואחד של היתר צריך לבטל רק את האיסור לדעת רבא שאינו
סובר את סברת אביי שהטעם השוה גורם לאיסור שלא יתבטל כיון שחבירו
מחזקו.
תד"ה תבלין לכן פירש רשב"ם דאסור ]כ"ה במשנה שם וכ"ה בדפו"ר וכ"ה
בכת"י של הגמרא כאן[ דקאמר ר"ל אסורה העיסה או הקדירה בנתינת
טעם ,ומצטרפין בדבר יבש לאסור ואפי' בלא נתינת טעם ,כגון שנפלו
לתוך חולין ויש בו מאתים לבטל אחד מן האיסורין אפ"ה לא בטיל ,עד
שיהו בו מאתים מן השנים ,מבואר שמה שערלה בטלה במאתים הוא דוקא
ביבש אבל בלח בטלה בנותן טעם ,ויש להבין הרי גבי מעביר עציץ בכרם
שנינו הוסיף אחד ממאתים אע"פ שלכאורה הוי כתערובת לח בלח ,אמנם יתכן
שמ"ש תוס' בנו"ט כוונתם לתבלין שלא סגי במאתים כיון שנו"ט ביותר
ממאתים ,אבל לעולם בפחות ממאתים לעולם אין דין ביטול בערלה וכלאי
הכרם] ,אמנם הרמב"ם בפט"ו ממאכ"א ה"ל כתב שתערובת ערלה וכה"כ
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היכא דאיכא קפילא ואמר דליכא טעמא בטלה ובליכא קפילא בעינן מאתים עי'
רע"א שם שתמה שהרי מסתמא בס' אין טעם[
עוד יתכן שאמנם בלח שיש נתינת טעם בטל כשאינו נו"ט אבל מין במינו בלח
במאתים ,והרי בעציץ נקוב הוי התוספת מין במינו ולכן בעינן מאתים.
וא"ת אמאי תני תרוייהו ,אסור ומצטרפין ,ליתני מצטרפין לחוד ושפיר
שמעינן תרוייהו בין בלח בין ביבש ,אבל להיפך לא קשיא להו שיאמר רק
אסור ,כיון שאסור משמע שהתערובת נאסרה וזה שייך רק בלח ולא ביבש
שאמנם האיסור לא בטל אבל ההיתר לא נאסר.
ויל"ע אם כוונתם שלשון מצטרפין כולל את שניהם או שכיון שמצטרפין ביבש
ודאי יאסרו בלח ]משא"כ אם היה אומר אוסרים בלח הו"א שכיון שנתנו יחד
טעם ,משא"כ יבש דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי[ .ועי' תוס' ר"י
מפאריש שמשמע כצד הראשון.
וי"ל דאי הוה תני הכי ה"א דר"ש דפליג בסיפא ]ר"ש אומר שנים ושלשה
שמות ממין אחד או שני מינין משם אחד אינן מצטרפין[ ,בתרוייהו פליג ,בין
]שלא[ להצטרף לנותן טעם בקדירה ,בין ]שלא להצטרף להצריך[
להעלות באחד ומאתים ]ביבש[ ,מש"ה תני תרוייהו לאשמועינן דר"ש
לא פליג בנתינת טעם לקדירה אלא מודה דמצטרפין ,מדלא קאמר ר"ש
אומר אינן אוסרים ואינן מצטרפין.
ועי' תוס' ר"י מפאריש שכתב ההיפך שנקט אוסרין ומצטרפין להשמיענו דר"ש
בתרווייהו פליג ,וז"ל 'ותמה רבי וליתני מצטרפין ,דמשמע בין ליתן טעם בין
שלא לעלות במאתים ואחד ,כדתני ערלה וכלאי הכרם מצטרפין משמע בכל
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ענין לאסור ושלא לעלות ,ואמאי תני אסור .וא"ת אי לא תני ליה הוה אמינא
דר' שמעון דאמר אין מצטרפין היינו להצריך מאתים אבל לענין נתינת הטעם
לא פליג דאסור ,שיש להחמיר יותר בנתינת טעם ,כדאמרינן בפ"ק דחולין
שאסרו בתערובת דמאי )ו(נתינת טעם דשאור ותבלין אף על פי שלא גזרו על
שאר תערובת דמאי .וכן בשילהי ביצה גבי אשה ששאלה מחברתה וכו',
דתבלין לטעמא עבידי לכך הוצרך למיתני אסור בדברי ת"ק להשמיענה דרבי
שמעון פליג אתרוייהו'.
כדחזינן ]כצ"ל[ דאע"ג דלא גזרו על תערובת דמאי אפ"ה קאמר שאני
שאור ותבלין דלטעמא עבידי ולא בטלי ,ויש להבין שהרי בגמרא בחולין
שם מבואר שגזרו על תערובת דמאי גם בלח ,ורק בדבר שעשוי לטעם לא גזרו
וכמ"ש רש"י שם 'וטעמא לא בטיל לפי שהוא מתקן הכל והוא עיקר ואפילו
לקח קדרה מבושלת מעם הארץ שלא נעשה שלוחו כשעירבן אסור ,אבל יין
במורייס ויין בביצים אינו עיקר'.
וא"ל שאה"נ וכוונת תוס' שרק בדבר שנותן טעם בקדירה היינו שעשוי לטעמא
מודה ר"ש אבל בסתם לח חולק] ,ובזה ניחא קושית הפורת יוסף שמצינו
שר"ש חולק גם בנו"ט ,שנאמר שאה"נ ורק בעביד לטעמא מודה ויל"ע[.
ויתכן עוד שמ"ש תוס' 'כדחזינן' כוונתם רק להביא ראיה שבנו"ט החמירו יותר
מאשר בתרובת יבש ביבש ,וכ"מ בתוס' ר"י מפאריש ,וההגהה בשם הגליון
שצ"ל 'כדחזקיה' אין לה מובן ונראית שיבוש ולא מצאתי בשם מי נאמרה,
שו"ר בשו"ת מלמד להועיל ח"ג סי' פ"א שכתב 'באמת ההגהה שנדפסה על
הגליון אינה נכונה ואין להגיה מלת כדחזינן' ,אמנם עי"ש מ"ש להגיה בלשון
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תוס'.
והא דטעמא לא בטיל לא בעי למימר דלא בטיל כלל ,אלא דלא בטיל כדין
שאר איסורים ,אבל בטל ודאי שפיר כי ידעינן ודאי דנתבטל הטעם ,כגון
ביורה גדולה ,עי' מהר"ם 'כתבו זה משום דקשה להו לתוס' דכיון דמידי
דלטעמא עבידא לא בטיל מאי צריך לצירוף ,הא אפילו משהו לא בטיל ,לכך
כתב דלא בעי למימר דלא בטיל כלל וכו'.
ורבא אמר לך הא מני ר"מ היא ,דתניא רבי יהודה אומר משום רבי מאיר
מנין לכל איסורין שבתורה שמצטרפין זה עם זה שנאמר לא תאכל כל
תועבה כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל ,ופרש"י 'ורבא אמר לך הא
מני ר''מ היא ואע''ג דלא שוו לא בשמא ולא בטעמא קאמר דמצטרפין
ודחזקיה ליתא' ,ויש להבין אה"נ שע"י הצירוף של כל שתעבתי לך נחשב הכל
לאיסור אחד ,אבל הרי עדיין סו"ס האיסור הזה אינו נותן טעם בקדירה כיון
שאין טעמו שוה וכל טעם בפנ"ע בטל.
ויש לבאר שכיון שמצורפים כל האיסורים לאיסור אחד של לא תאכל כל
תועבה אע"פ שזה איסור שיש לו כמה טעמים וכולם בטלים ,ואין בהיתר טעם
של אף אחד מהאיסורים ,הרי שיטת רש"י שקפילא מועיל רק כאשר יש
ששים כנגד האיסור אבל בפחות מששים לעולם אינו בטל אף כשאין טעם
האיסור ניכר ודלא כתוס' שכאשר הטעם לא מורגש לא בעינן ששים] ,עי'
ספר התערובת חלק ראשון פ"ז שהובאו שם שיטות רש"י ותוספות[.
אמנם יש לדון שהרי מיירי בתבלין שסתמא דמילתא יש ס' כנגדם וא"כ הדק"ל
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מה יועיל שכולם שם איסור אחד אם אינם מיני מתיקה הרי אין נותנים טעם,
וס' יש ודאי נגדם.
עוד יש לבאר בדעת רש"י עפ"י מ"ש הגר"ח בפי"ד ממאכ"א שלעולם גם
לצירוף של כמה מינים יש טעם מורכב שצריך ששים כנגדו ,אלא שהטעם הזה
כיון שמורכב מכמה איסורים אינו מצטרף ,ורק לרבא עפ"י ר"מ שהכל נחשב
איסור אחד וגם יש לו טעם מורכב אחד הרי הטעם המורכב הזה שיש לו שם
איסור תועבה ,ניכר ואוסר.
ותוס' פירשו שלעולם גם לרבא כשנפלו לקדירה מיירי במיני מתיקה ,שאל"כ
אין טעם האיסורים ניכר] ,ולא ס"ל דסגי במה שהטעם המורכב מהם ניכר או
דס"ל שאינו ניכר[ ,והרי שיטת תוס' שכאשר הטעם לא מורגש לא בעינן
ששים.
אלא שבזה לחוד לא סגי במקום שמעורבים בתבשיל ,שהרי סו"ס כל אחד
מהאיסורים מצד עצמו טעמו בטל ,ואע"פ שהמין השני מחזקו וגורם לו שיהיה
ניכר ,אבל זו הרי סברת אביי שלכן אזלינן בתר טעמא גבי מין במינו ,ועל זה
גופא פליג רבא וכמש"נ ,לכן הוצרכנו לר"מ שהכל שם איסור אחד וכיון שגם
טעמו שוה כחזקיה דמיירי במיני מתיקה שוב אינו בטל.
והנה לכאורה יש להבין מה ענין מיני מתיקה שטעמם שוה אצל שיטת רבא
שסובר שכלל לא הולכים אחר הטעם אלא אחר המין ,אמנם פשוט שכל זה
לענין תערובת מין במינו ,אבל במין באינו מינו כמיני תבלין שנפלו לתוך
הקדירה שאז הדין שכשטעם האוסר שוה לנאסר ]ומ"מ אין לו דין מין במינו
כיון ששמו שוה[ ,אז הוא בטל בששים ,וכשאינו שוה לו בטעמו בטל הוא גם
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בפחות ממשים כשאין טעמו ניכר ,ולכן אם למיני תבלין אלו לא היה טעם אחד
אע"פ שיש עליהם שם איסור אחד מ"מ כיון שאין הטעם של כאו"א ניכר
]מחמת מיעוטו[ היו בטלים אבל כיון שטעמם שוה אינם בטלים כל עוד טעמם
ניכר ,ועי' מהר"ם.
דף ס"ו ע"ב
חמרא לגו חלא רבא אמר בנותן טעם ,ריחיה חלא וטעמא חמרא חמרא,
והוה ליה מין בשאינו מינו וכל מין בשאינו מינו בנותן טעם ,והקשה
רע"א בגה"ש כיון שסופו ודאי להעשות חומץ כיון שקלט ריח החומץ ]ואפי'
אם לא יתערב[ ,יחשב גם לרבא מעתה מין במינו ולא יבטל ,כמ"ש הר"ן בשם
הרמב"ן גבי שאור של איסור שנפל לתוך עיסה של היתר שנחשב מין במינו
ואינו בטל כיון שסוף העיסה להיות שאור ]גם בלא תערובת השאור של
האיסור[.
ואמנם עי' בתוס' רי"ד שכתב בדעת אביי שאע"פ שהולך אחר הטעם גבי מין
במינו' ,אף על גב דטעמי' חמרא כיון דריחי' חלא חלא חשיב לאינשי ועוד
דעתיד למיתקף טובא והילכך כיון דחשיב חלא לאינשי היכי מצינן למיזל בתר
טעמא' ,ועדיין יש להבין בדעת רבא שהלכה כמותו מאי שנא מנידון הר"ן,
וכמו שהקשה רע"א.
ולכאורה יש מקום לחלק ,אם הא דמין במינו אינו בטל כיון שהמינו מחזקו
וכמ"ש תוס' ,וכשההיתר עתיד ליהפך כאיסור הרי הוא כאילו כבר נהפך והוה
מין במינו ,אבל כשהאיסור עומד להיות כהיתר כ"ש שיבטל מעכשיו ולא
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יאסור.
וביתר ביאור שהרי כל מין בשאינו מינו שבטל נהיה האיסור כהיתר וזה גופא
דין ביטול ,וא"כ מה לי שהיין נעשה חומץ מצד שקלט ריח החומץ או מצד
שבטל ברוב ,ורק להיפך כאשר ההיתר עומד להיות כאוסר אז אמרינן שנחשב
מעכשיו כמין במינו ,ואה"נ עיסה מועטת של איסור שהתערבה בשאור מרובה
של היתר ודאי תיבטל ברוב כמין באינו מינו גם לר"ן אע"פ שסופה ליעשות
שאור.
עוד אפשר לחלק בין מקום שהמבטל עומד להשתנות לבין אם הבטל ,דבעיסה
שבאנו לומר שתבטל את השאור בזה אמרינן שמכיון שהיא עומדת להשתנות
ולהעשות שאור כבר מעכשיו נחשבת כשאור ואינה מבטלת שאור שהוא מינה,
משא"כ כשהיין נפל לתוך חומץ ובאנו לומר שיבטל ברוב ,אע"פ שהוא עומד
להיות חומץ אבל הרי עכשיו שהתערב שוב לעולם לא יהיה חומץ כיון שבטל
בהיותו יין ממילא נחשב כמו שאינו בעולם וממילא אינו עתיד להחמיץ,
משא"כ העיסה הרי גם אחר שיפול לתוכה השאור עדיין קיימת שהרי היא
הרוב והיא עתידה להיות שאור] .והיינו שלא די במה שעומד להשתנות לפני
התערובת אלא גם אחר שהתערב צריך להיות עומד להשתנות וזה שייך רק
במבטל אבל הבטל כיון שבטל וכמו שאינו בעולם שוב גם אינו עומד
להשתנות[.
תד"ה אביי אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ,וחשבינן ליה כשותה ,יש
להבין איך ריח יחשב כשתיה ,ואולי ריח חריף של יין יש בו ממשות של הבל
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שנכנס בגופו ,ועדיין יש לדון כיון שלא נכנס הריח הזה דרך פיו אי"ז דרך
שתיה ,אמנם עי' בחדושי הר"ן שכתב 'והא דאמרי' בפ' כל שעה דכל היכא
דלא מכוין שרי כר"ש דאמר דבר שאינו מתכוין מותר .שאני התם שאינו שואף
הריח בפיו אבל כאן שמשים פיו כנגד קלוחו של הריח ס"ל לאביי דהרי הוא
כאילו טועם מממשו של איסור' ,ויתכו שגם לתוס' מיירי בכה"ג ,ואע"פ
שבפירוש הר"ן כתב כן בתחילה לדעת הר"ח בפירוש בת תיהא אבל אח"כ
הביא כן גם מהערוך.
ויש להבין מה יהיה שיעורה של שתיה זו ,והרי לכאורה אפילו אם יריח כל
היום כולו אין כאן שיעור רביעית ,וגם איסור חצי שיעור לא יהיה כאן כיון
דלא חזי לאיצטרופי ,גם יש להבין אם ריח נחשב כשותה אמאי מותר להריח
בשמים ביוה"כ ,עי' מג"א תרי"ב שמתיר בפשיטות] ,ויל"ע בשל"ה שמביא
בשמו לאיסור[.
והנה אם מדובר כאן ביי"נ ממש ניחא שכיון שנחשב כשותה אע"פ שאין בו
שיעור מ"מ יי"נ חייב עליו במשהו ,וגם בסתם יינם שכתב הרמב"ם שלוקה
מנת מרדות ברביעית מ"מ כמדומה שיש מוכיחים מדברי הלח"מ בפ"ג
ממאכ"א שאיסור יש גם במשהו] ,היינו איסור עצמי ולא משום חצי שיעור[,
ולפי"ז ניחא מה שביוה"כ מותר להריח שהרי ביוה"כ אין איסור על חצי
שיעור אלא כשחזי לאיצטרופי ,והרי ריח לעולם לא יצטרף לשיעור מלא
לוגמיו.
אבל אין לומר דחשבינן נהנה דא"כ מאי פריך מכמון של תרומה שנכנס
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ריחו בפת של ישראל ,שאני תרומה דשריא לישראל בהנאה שאינה של
כלוי ,יש להבין כיון שנכנס ריח התרומה לפת הרי כשאוכל את הפת נמצא
מכלה את ריח התרומה והוי הנאה של כילוי ,ויש לבאר שאם אינו נחשב
אכילה היינו שלא נחשב שיש תרומה בתוך הפת ,וממילא אינו מכלה אותה
באכילת הפת ,ורק כשאוכל את הפת נמצא שנהנה בעקיפין מהתרומה וזה לא
הנאה של כלוי שהרי התרומה כבר כלתה בשעת האפיה.
אלא ודאי הכי פליגי אי חשבינן כשותה או לא ,וטעמא דרבא דלא חשיב
ליה כשותה לפי שהריח נכנס בפניו ]עי' רש"ש שצ"ל 'נכנס בגופו'[ ומזיקו
והקלקול רבה על התקון ושרי ,כדאמרינן פ''ק דחולין גבי סכין של ע"ז
מותר לשחוט בו משום דקלקולו רבה על תקונו ,יש להבין הרי שם הנידון
לענין הנאה ובזה שפיר אמרינן שכיון שקלקולו רב על תיקונו לא נחשב
שנהנה ,אבל כאן הרי הנידון לענין אם נחשב כשותה ומה לי במה ששתיה זו
מזיקתו.
ויתכן שנחשבת כשתיה גסה דלאו שמה שתיה ,ועדיין אינו מספיק כ"כ שא"כ
היה להם לדמות לאכילה גסה ולא לשוחט בסכין של ע"ז שהנידון לענין הנאה.
שו"ר בחת"ס שכתב בתו"ד אף על גב דמזיקו וקיימא לן השותה שתיה גסה
פטור והכא כיון דמזיקו ה"ל שתייה גסה ,מ"מ כיון דהיין עצמו דהריח אתי
מיניה אינו מזיקו ואלו היה שותה אותו לא היה מזיקו ע"כ אסור גם הריח.
והמהר"ם כתב שאמנם טעמא דאביי משום דחשיב כשותה ,דנהנה ודאי אין
כאן כיון שמזיקו ,אבל לענין שתיה אי"ז מגרע מה שמזיקו ,ורבא לא ס"ל דהוי
כשותה לא משום שהקלקול מרובה אלא שבעיקר הסברא לא ס"ל שריח הוי
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כשתיה ,ומייתי ראיה מכמון של תרומה שאע"פ שאין בו איסור הנאה מ"מ
לאביי היה צריך להיות אסור משום שנחשב כאכילה ,ועי"ש במהר"ם מה
שהקשה מתוס' שאח"ז.
ולכאורה לשון תוס' 'וטעמא דרבא דלא חשיב ליה כשותה לפי שהריח נכנס
בפניו ומזיקו והקלקול רבה על התקון ושרי' ,משמע שזה טעם שאינו נחשב
כשותה ולא שאינו נחשב כנהנה כמהר"ם ,אמנם לשון תוס' ר"י מפאריש
'ורבא לא חשיב ליה כשותה ,אבל הנאה פשיטא דליכא וכו' דאדרבה קילקול
יתר מהנאה' ,משמע כמהר"ם ,ויתכן שזו גם כוונת תוס' וכאילו אמרו 'וטעמא
דרבא דלא חשיב ליה כשותה] ,ונהנה נמי לא הוי[ לפי שהריח נכנס בפניו
ומזיקו והקלקול רבה על התקון ושרי ,ועי' מהרש"א.
תד"ה רבא ורבא נמי דהכא א"ל אנא דאמרי אפי' כרב דאמר התם ריחא
מילתא היא דשאני הכא שהריח מזיק לו לפי שנכנס בגופו ולכך אמר
דריחא לאו מילתא היא הלכך בין אביי בין רבא דהכא מצו סברי בין כרב
בין כלוי דהתם ,ויש להבין א"כ איך מוכיח מכמון הרי שם אינו מזיקו ,ואמנם
עי' בתוס' ר"י מפאריס שכתב שרבא מצי סבר כרב לא משום שהריח מזיקו
אלא משום שאינו חזק כ"כ כריח של פיטום דנבילה.
ומתוס' משמע שלעולם הוי כריח של פיטום ומה שמותר משום שמזיקו,
וביאור דבריהם א"ל שיש ריח חזק כפיטום שלכ"ע צריך להאסר ]ומה שלוי
מתיר הוא משום שנכנס בפת ולא בגופו ,ופת חמה אם אסורה לכו"ע צ"ל
ששם עוד יותר חזק[ ,וריח בת תיהא אמנם חזק כמוהו אבל רבא סובר
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שאעפ"כ מותר כי כנגד העדיפות של החוזק יש את היזקו ,ואע"פ שלכאורה זה
סברא רק בהנאה וגם ראיית תוס' מסכין היא לגבי הנאה ,מ"מ מלשונם הרי
משמע שדנים לגבי שיחשב כשתיה ,ולכן כשההיזק רב על התועלת אין כאן
את מעלת החוזק להחשיבו לשתיה כיון שהחוזק הזה מזיקו ,אבל עדיין לא גרע
מריח שאינו חזק ,ובזה נחלקו אביי ורבא אי ריח שאינו חזק נחשב כשתיה
ומביא רבא ראיה מריח של כמון שאינו חזק ומותר ,ואביי דוחה שמיקלא קלי
איסוריה אבל לולי זה משמע שס"ל דהוי כשתיה.
ומ"ש אביי שנחשב כפת חמה וחבית פתוחה לכאורה גם כמון כך שאל"כ לק"מ
לאביי ,ומ"ש תוס' שזה למעלה מכולם ע"כ לרבא כך הוא אבל אביי ס"ל
שאמנם הוי כמו כמון אבל אעפ"כ אסור כי נחשב כשתיה.
]ויל"ע בתוס' לעיל דף י"ב היטב כי יתכן שהם בשיטת ר"י מפאריש כאן
שמשמע ממנו שלרבא כלל לא נחשב כשתיה ולא מטעם שמזיקו ,וגם שאינו
דומה לדין של רב לא כי מזיקו אלא כיון שאין פיטום וכמש"נ[.
תד"ה רבא ואביי נמי דהכא דאמר ריחא מילתא היא א''ל אנא דאמרי
אפילו כלוי דאמר התם ריחא לאו מילתא היא ,דשאני הכא שהוא נהנה
ומריח מן האיסור היין עצמו ,הלכך הוי לגמרי כאילו שותה מן היין
עצמו ,אבל התם אינו אלא ריח האיסור נכנס בתוך ההיתר והוא אוכל את
ההיתר ,ובהא אפילו אביי מודה דריחא לאו מילתא היא ,הקשה מהר"ם
א"כ מאי פריך ליה רבא מהא דכמון הרי גם שם ריח התרומה נכנס בתוך
ההיתר עי"ש ,ולכאורה זה גופא תירוץ אביי שאני התם דמיקלא איסוריה
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כלומר שאינו יכול להחשב כאוכל את גוף האיסור שכבר נשרף ולא נשתייר
אלא ריח בעלמא הבלוע בהיתר ובזה מודה אביי דלאו כאוכל דמי.
תד"ה רבא כמו כן אם שמנונית האיסור על המרדה שקורין פאל"ה
בלע"ז אסור ליתן היתר עליה כל היום ,יש להבין ואם אין שמנונית בעין
עליה האם מותר ליתן היתר עליה והרי היא בלועה מאיסור ,ואולי כוונתם
שהמרדה בלועה משמנונית האיסור ולא שישנה בעין וניחא בזה גם מ"ש
בהמשך דבריהם.
מיהו כשאינה בת יומא מותר להשתמש בה לכתחלה ולא גזרו שאינה בת
יומא אטו בת יומא אפילו לכתחלה כיון דלא אפשר ,לכאורה כוונתם שאפי'
יש שמנונית בעין אעפ"כ למחרת נעשה נטל"פ ואינו אוסר מה שנבלע בפת של
ישראל ,וכתב הרש"ש שגם מרש"י משמע שגם תבשיל בעין נפגם כשעובר
עליו לילה ]ואין בליעתו אוסרת[ ,אבל מתוס' לקמן דף ס"ט משמע ששמנונית
שעל הסכין אינו נפגם ]ורק בלוע נפגם[ ,ועי' טור סי' קכ"ב 'כל נותן טעם
לפגם מותר וכו' והא דחשיב פגום בשהיית יום אחד דוקא שהקדרה הדיחה
יפה וסר ממנה כל שמנונית איסור הדבוק בה אבל לא הדיחה יפה שהאיסור
הוא בעין אינו נפגם בשהיית יום אחד ,וכתב דרכי משה שם דלא כהר"ן שכתב
בסוף ע"ז בשם הרמב"ם דסבירא ליה דאפילו באיסור בעין אמרינן נותן טעם
לפגם ועיין לעיל סימן צ"ה דמכל מקום אם יש ששים נגד הדבוק מותר משום
נותן טעם לפגם'.
מיהו כשאינה בת יומא מותר להשתמש בה לכתחלה ולא גזרו שאינה בת
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יומא אטו בת יומא אפילו לכתחלה ,כיון דלא אפשר שהרי הגוי לא ישמע
לו לעשות מרדה חדשה בכל פעם ופעם שישפוך עליה של איסור ,ואפילו
יקנח מה שבעין לא יועיל שהרי עדיין בלועה מאיסור והגעלה לא תועיל לה
וכמ"ש בשו"ע סי' ק"ח 'אם יש שמנונית של איסור על המרדה שקורין
פאל"א ,אסור ליתן עליה היתר כל היום .מיהו כשאינה בת יומא ,מותר
להשתמש בה ,משום דאי אפשר בענין אחר' .וכתב בהגה 'כל זמן שהיא בת
יומא לא מהני בה הגעלה ולא קליפה בכלי אומנות' ,עי' ש"ך דהא דלא מהני
הגעלה וקליפה משום דהוי כתשמישו ע"י האור ,ובזה ניחא שגם כשאינו בן
יומו לכתחילה היה מהראוי לעשות חדש כל פעם אלא שלא גזרו כיון שא"א
כיון שהגוי לא ישמע לנו.
ועדיין יש להבין תינח בתנור של גוי אבל הרי מהשו"ע משמע שמתיר בכל ענין
כשאינו בן יומו ,ועי' ט"ז שכתב 'נראה פירושו שהרי אנו קונין פת גוים ואין
להם אלא מרדה אחת שמוציא עליה איסור גם כן ואי אפשר להזהר מזה שהרי
הגוי לא ישמע לנו אם נאמר לו שיעשה מרדה חדשה תמיד ,ע"כ הותר גם
לישראל להשתמש בה לכתחלה' ,משמע לכאורה שגם לישראל הותר ,ויש
להבין וכי בגלל שהותר בתנור של גוי דחשיב כדיעבד ,יותר לעולם גם בתנור
של ישראל.
ועי' פמ"ג שכתב על דברי הט"ז 'עט"ז משמע אף מרדה איסור של ישראל
אינה בת יומא שרי ,והפר"ח אות ט"ז אוסר במרדה של ישראל אינה בת יומא,
ואפשר הט"ז גם כן במרדה של גוי התיר לישראל להשתמש בבית האופה',
כלומר שהישראל משתמש בתנורו של הגוי ובמרדה שלו שגם זה נחשב
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כדיעבד.
האי בת תיהא גוי בדישראל ש"ד ישראל בדגוי אביי אמר אסור רבא
אמר מותר אביי אמר אסור ריחא מילתא היא רבא אמר מותר ריחא לאו
מילתא היא ,מהלך הסוגיא לפי תוס' א"ל כך ,פלוגתא דאביי ורבא בריח חזק
של יין שמצד חוזק הריח צריך להחשב כשתיה גם לרבא ,שהרי בבשר שמן
הלכה כרב משום שיש לו ריח חזק של פיטום ,וה"ה לבת תיהא שהריח חזק
היה צריך להחשב כשתיה ,ומה שאינו נחשב כשתיה לדעת רבא כיון שהחוזק
הזה של הריח מזיקו ,לכן חוץ ממה שלא נחשב הנאה גם לא נחשב שתיה,
ואביי ס"ל שגם בריח שאינו חזק כ"כ נחשב כשתיה וממילא דל מהכא את
החוזק הנוסף שמזיקו ועדיין נחשב כשתיה.
וראיית רבא מכמון אע"פ ששם אינו ריח חזק ולא מזיקו אבל ס"ל גם שאינו די
להחשב כשתיה ,והיינו שלאביי גם ריח חלש של כמון נחשב אכילה ,וממילא
מה שכאן יותר חזק והחוזק הזה מזיקו אינו מגרע דדל מהכא אותו ,משא"כ
לרבא שכל מה שנחשב שתיה בגלל החוזק והרי החוזק מזיקו.
וא"כ יש כמה דרגות בענין ,ריח פיטום לכ"ע הוי ריח חזק ונחשב כאכילה גם
לרבא כיון שאינו מזיקו ]וטעמא דרב שמתיר משום שגם זה אינו כאכילה ,או
משום שאינו אוכלו בפנ"ע אלא ע"י שנכנס להיתר[ ,וריח דבת תיהא מצד
החוזק שוה לו אבל כיון שהחוזק הזה מזיקו הוי כמאן דליתיה ,ובזה גם אביי
מודה אבל ס"ל דדל מהכא החוזק ,והרי גם פחות חזק הוי כשתיה כריח כמון.
אמנם תוס' ר"י מפאריס כתב שבת תיהא אינו חזק כפיטום ,וגם לעיל לא כתב
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בדעת רבא שהחוזק מזיקו ולכן לא נחשב כשתיה אלא שלכן לא נחשב כהנאה,
ויתכן שזה שני דרכים ,ועי' מהרש"א ומהר"ם.
תד"ה אמר אמנם בב' ימים של ר''ה שמע מורי שיש אוסרין ,לפי
שלפעמים שהקציר נמשך עד ר''ה ויכולין לקצור בי''ט של ר''ה ולאפות
בי''ט שני ,ונכון להחמיר בשני ימים טובים של ר''ה ,לכאורה משום
שחטים שנקצרו ביו"ט הוו נולד ואסורים גם ביו"ט שני דחדא קדושה היא,
ויש להבין למה בכל שבת ויו"ט לא ניחוש שמא נקצרו היום ,ואולי אין דרך
לקצור ולאפות ביום אחד.
שו"ר בפסקי תלמיד הרשב"א ]מובא בשיטת הקדמונים על מסכת שבת[
שכתב 'פת שנאפה בביתו של גוי פלטר בשבת או ביום טוב מותר באכילה
אפילו בו ביום ואין לחוש לעצים מוקצים ולא שמא נטחן היום והוי ליה נולד
ואפילו בזמן הקציר אין לחוש שמא נקצר היום שהרי אין דרך לקצור ולאפות
ביום אחד ,ומ"מ בראש השנה יש אוסרין ביום שני שמא נקצר מאתמול ,וגם
יש אוסרין בראשון כדי שלא יהא טפל חמור מן העיקר הר"ף ז"ל'.
דף ס"ז ע"א
לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צוננין
והרתיחן נעשה כמו שהשביח ולבסוף פגם ואסור ,ופירש"י חומץ פוגם
גריסין רותחין ומשביח את הצונן ,ויש להבין אמאי לא אמר בד"א בנפל לתוך
רותחין אבל נפל לתוך צוננין מותר ,ואם נפל לתוך צוננין והרתיחן נעשה כמו
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וכו' ,שהרי מה שאמר והרתיחן נעשה וכו' הוא דין חדש של השביח ולבסוף
פגם ,והיה לו לאומרו אחר שיאמר את עיקר החילוק בין רותחין לצוננין ,ועי'
להלן מש"נ בזה.
לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צוננין
והרתיחן נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור ,יש להבין מה לנו
בהשבחתו הראשונה ,והרי כעת הוא פוגם ולא ניח"ל בתערובתו ,וכתב
בחדושי הר"ן לקמן בדעת ר"מ 'אבל כל שהשביח ולבסוף פגם כיון שבשעה
שהשביח נאסר תבשיל זה הוה ליה כנבילה ,וכיון שחל עליו אסור א"א
להתירו עד שיפסל מלאכול לאדם כנבילה ,שאע"פ שאיסור זה מחמת טעם
הוא בא ואלו היה פגום מעיקרא אף על פי שהי' ראוי לאדם לאכול הי' מותר
לפי שאינו נהנה מן האיסור ,כל שמושבח מתחילתו נעשה תבשיל זה כנבילה,
דומיא דמאי דאמרי' במסכת חולין ]ד' ק"ח[ חתיכה עצמה נעשית נבילה ואסור
עד שיפסל מלאכול לאדם אף על פי שמחמת טעם הוא בא כיון שראוי קצת
לאכילה'.
ויש להבין הרי הר"ן ס"ל גבי טעם כעיקר שאין כל התערובת נאסרת ואינו
לוקה על כל כזית וכזית אלא רק אם אכל כזית בכא"פ ,ואמאי כשפגם לבסוף
לא נאמר שכיון שכעת לא ניח"ל בתערובת האיסור ,מותר.
עוד יש להבין אפי' נאסרה כל התערובת אבל עדיין הרי אפשר לסוחטו מותר,
ולמה לא נאמר שבמה שנפגם הוי כסחיטה] ,ולכאורה משמע מדברי הר"ן
שלא דנים על שעת האכילה אלא על שעת התערובת[.
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וא"ל שאמנם לענין מלקות ס"ל לר"ן שלא נעשה הכל כנבילה ואינו לוקה
אא"כ אכל כזית מהאיסור ,אבל עדיין כ"ז שיש טעם יש איסור על כל
התערובת מצד טעם האיסור שבה ,ובין אם זה איסור דאו' או דרבנן איסור זה
הוא על כל משהו מהתערובת] ,ולכאורה בלא"ה יש איסור חצי שיעור ,אמנם
ניחא לדעות שאין חצי שיעור בתערובת אסור ,עי' מנחת כהן ומנחת ברוך[.
וא"כ האיסור הזה גרם שכל התערובת תהיה אסורה וכיון שחל עליה איסור
שוב אינה ניתרת במה שנפגם כמו כל איסור שנפגם קצת שאינו ניתר בזה ,עוד
יתכן שלא נחשב כמו שנסחט כיון שאע"פ שנפגם סו"ס נמצא כאן ,ויל"ע עוד
בזה] .עי' ר"ן בפרק גה"ש שכאשר התערב ממשו ,אסור מדאו' אלא שאינו
לוקה[.
תד"ה נעשה נעשה כמי שהשביח כו' ,תימה אמאי נקט האי לישנא דהא
ודאי משביח הוא ,לכאורה היה א"ל שעיקר משביח ולבסוף פוגם הוא כגון
תבשיל של ירקות שנפל תוכו בשר ,שודאי משביח אותו בתחילה אבל דרכו
של בשר להתקלקל לפני הירקות ולכן לבסוף הוא פוגם ,ומ"מ בין השבח בין
הפגם באים מכח הבשר ,וכיון שבתחילה היה לשבח ונאסרה התערובת שוב
נשארת באיסורה גם אחר שפגם ,אבל חומץ וגריסין אין ההשתנות מצד החומץ
אלא מצד הגריסים ,שבגריסים צוננין יש שבח וברותחין אין שבח ,וסד"א
שמתחילת נפילתו נדון אותו כמו שאוסר בצונן ואינו אוסר ברותח ,קמ"ל שגם
זה נעשה כהשביח ולבסוף פגם שדנים אחר שעת הנפילה.
ויתכן שלא ניחא לתוס' בזה שא"כ הול"ל נעשה כמו שפגם אחר שהשביח,
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אבל לשון נעשה כמו שהשביח משמע שאינו ממש השבחה ולא שאינו פגם
ממש.
עי' בדק הבית שכתב בתו"ד 'אפשר דלא אסרינן בהשביח ולבסוף פגם אלא
בשני דברים מושבחין והתערובת הוא שפוגמן ואין בהם פגם כלל בגופן אלא
מחמת התערובת'.
וי"ל לפי שעיקר השבח לא הוי עד לאחר שירתיחו ויצננו ,לשון תוס' ר"י
מפאריש 'ואומר רבי כיון שאין ראויין למאכל עד שירתיחם ויתבשלו היטב לא
הוי משביח ממש' ,משמע שנפלו לצונן שעדיין לא התבשל כלל ובאותה שעה
אמנם לא פגמו אבל גם לא השביחו עד שירתיחם ויצטננו ,וקמ"ל שכיון שלא
פגמו בנפילתם אע"פ שגם לא השביחו מ"מ הו"ל כהשביח ולבסוף פגם ,עי'
חדושי הריטב"א 'נעשה כמי שהשביח ,פירוש דאף על גב דלא משבח ממש
בתחילתו ,דינו כאלו השביח ממש כיון שלא פגם בתחלתו ,ולהכי נקט האי
לישנא'.
ולכאורה לפי"ז א"ל שהחילוק אינו בין אוכלן צוננים לאוכלן חמין ,אלא בין
אוכלם חיים לאוכלם מבושלים ,שהחומץ אינו פוגם גריסים חיים אלא גריסים
מבושלים בין באוכלן חמין בין אוכלן אחר שיצטננו.
ויתכן שלפי"ז ניחא מה שלא הקדים לחלק בין נפל לרותחין או נפל לצוננין,
אלא מיד אמר את החילוק בין נפל אחר שהתבשלו שאז לעולם פוגם ,לבין
קודם שהתבשלו והתבשלו שזה השביח ואח"כ פגם ,אמנם מדברי הפוסקים
בשו"ע משמע שלא הבינו כך ,וכמו שיובא להלן.
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אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן נעשה כמו שהשביח ולבסוף פגם
ואסור ,יל"ע מה הדין איפכא בנפל לתוך רותחין והצטננו ,שפגם ולבסוף
השביח ,האם נאמר כעת חוזר וניעור ויהיה אסור לכו"ע ,וא"כ מותר רק
כשאוכלו בעודו רותח ,או שגם בעודו רותח אסור כיון שכשיצטנן נמצא
שמשביח ,ועי' מאירי שכתב 'ויראה שכל שסופם להשביח אסור אף קודם
שהשביח ,אא"כ דרך התבשיל ליאכל קודם שנצטננו ,ולדעת זה נמצא תבשיל
זה מותר עכשו ואסור לאחר שעה'.
ובשו"ע סי' ק"ג כתב 'במה דברים אמורים ,שפוגם מתחלתו ועד סופו ,אבל אם
השביח ולבסוף פוגם ,או פוגם ולבסוף השביח ,אסור' ,וכתב הש"ך בסק"ז 'פי'
אחר שהשביח אבל קודם שהשביח מותר אף על פי שאפשר שישביח אח"כ,
כיון דהשתא פוגם הוא מידי דהוי אקדרת מלח דלקמן'.
והפר"ח בסק"ח כתב שכמו בהשביח ולבסוף פגם שאסור גם אחר שנפגם ,כך
פגם ולבסוף השביח אסור גם בעודו פגום ]כי סופו להשביח[ ,ול"ד לחסר
מלח שצריך מעשה להשביחו משא"כ כאן שמשביח מאליו ,ומה שחומץ ע"ג
גריסין רותחין מותר אע"פ שסופו להצטנן ,כי בכה"ג אין סופו להשביח כי כבר
הוקלש ריח החומץ ולא ישביח אפי' בצונן ]ויש להבין ,אפי' לא ישביח אבל
הרי גם לא יפגום ,ומשמע שכיון שכעת פוגם אם אין סופו להשביח ממש אינו
אוסר[.
אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה
מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין ,אלא כל שאין חסירה כלום
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ואינה נאכלת מפני זה ,פרש"י 'חומרא היא כלומר לא שיוכלו לתת פגם
בתבשיל מחמת דבר אחר כגון שתהא חסירה מלח או יתירה ,דאם נפגם מחמת
דבר אחר אין תולין הפגם באיסור ואסור ,אלא איזהו טעם לפגם שמותר ,כל
שאינה חסירה שום תקון ואינה נאכלת מפני זה כלומר ואיסור זה פוגם טעמה,
יל"ע האם הכוונה שמספקא לן אם חוסר המלח פוגם או האיסור וקמ"ל דתלינן
לחומרא ,או פשיטא לן שאם היתה כתיקנה לא היה האיסור פוגמה ועכשיו
שפגומה מחמת המלח אף איסור זה מוסיף בפגמה ,והשאלה אם כה"ג מקרי
נטל"פ.
ואיכא דאמרי אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם שאמרו אין אומרין קדירה
זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין ,אלא השתא מיהא
הא פגמה ,ופרש"י ואיכא דאמרי הא דריש לקיש לקולא כו' ,כלומר אין תולין
הפגם בדבר אחר לומר חסירה היא מלח ואילו היתה כתיקונה לא היה זה
האיסור פוגמה שהמלח היה מבטל את פגימת טעם האיסור ומתקנו ,אלא כיון
דטעם האיסור פוגמה עכשיו כמות שהיא הוי פגם ומותר ,גם בזה יש להסתפק
אם כוונתו שמספקא לן אם המלח היה מבטל הפגימה וס"ל לל"ב דמספק תולין
להקל ,או פשיטא שהיה המלח מבטל את הפגימה ומ"מ כיון שעכשיו האיסור
פוגם חשיב נטל"פ.
ולשון המאירי 'נותן טעם לפגם שהתרנו צריך שתדע שאף אם היה אסור זה
מושבח כל כך עד שהיה ראוי מצד עצמו להשביח התבשיל אלא שארעה סבה
לתבשיל זה שמצד אותה סבה נעשה אסור זה פוגם מותר ,אף על פי שהיה
ראוי להשביח מ"מ הרי פגם ,כיצד הרי שנפל בשר אסור שמן ומליח בקדרה
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של תבשיל והיה ראוי להשביח את התבשיל אלא שהיתה קדרה יתרה מלח
ונתוסף מלחה על ידי בשר זה ופגמה מחמת רוב מלחה הכל מותר ,וכן כל
כיוצא בזה אף על פי שאם לא היתה יתרה מלח כל כך היה משביחה ואף על פי
שפגם זה כבר היה שם מתחלה אלא שנתרבה על ידי האיסור' ,והיינו כל"ב
ומשמע שאינו מפרש מטעם ספק.
ובשו"ע סי' ק"ג ס"ג כתב 'אפילו אין כח באיסור לבדו לפגום אלא על ידי דבר
אחר שמסייעו ,כגון שנפל איסור לקדירה שיש בה מלח או תבלין מרובין
ואלמלא המלח והתבלין שבה לא היה כח באיסור לפגום ,אפילו הכי מותר' ,גם
זה משמע שאין ההיתר משום ספק אלא כיון שכעת פוגם מותר] ,עי' ביאור
הגר"א שהוא מימרא דרי"ו וכוונתו לגמרא לקמן ע"ב שאמר רי"ו כל"ב
דר"ל[ ,וכתב הש"ך 'וה"ה איפכא כשהוא פוגם מפני שאין שם מלח או תבלין
ואלו היה שם מלח או תבלין כראוי לא היה פוגם מותר כיון דהשתא מיהא
פוגם כדאיתא בש"ס' ,ועי' חזו"א סי' כ"ז סק"א.
אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו
כזית בכדי אכילת פרס ,ופירש"י 'ועל כגון זה נאמר שיעור כזית בכדי אכילת
פרס הלכה למשה מסיני ,שאם יש בכשיעור פרס של תבשיל כזית מן האיסור
לוקין עליו אע"פ שאין כזית של איסור נאכל בבת אחת ,כיון דאינו שוהה
באכילתו משהתחיל לאוכלו עד שגמרו אלא כדי אכילת פרס ,מצטרפת אכילתו
ולוקה' ,ובטעמו ולא ממשו שאסור ואין לוקין עליו ,פרש"י 'כגון ָח ַלב שנפל
לקדרה ]של בשר[ ,או ֵח ֶלב שנפל נימוח שאין ממשו בעין' ,משמע שטעמו
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וממשו מדובר בתערובת שגוף האיסור ניכר וכיון שאכל ממנו כזית בכא"פ
לוקה ,ויש להבין מה החידוש בזה והרי אם היה אוכל את האיסור לבד בכדי
אכילת פרס היה לוקה ולמה יגרע מה שאכל מההיתר עמו ,ויתכן שאה"נ לא
בא לומר אלא שאכילה בכדי אכילת פרס מצטרפת.
אמנם לכאורה אדרבה יש להבין אמאי לוקה ,והרי אע"פ שהאיסור היה ניכר
בתחילה ,אבל אחר שלעסו בתוך פיו הרי בשעה שבולעו נעשה הכל תערובת
אחת שאין ממשו של האיסור ניכר בה ,והו"ל כטעמו ולא ממשו שאין לוקין
עליו ,שהרי האיסור הוא על הבליעה ,ואע"פ שמצינו שלוקה על אכילת בריה
של איסור למרות שבשעה שבולעה כבר נלעסה ואינה בריה ,לכאורה אינו
דומה לאכילת איסור המעורב בהיתר ,עי' רע"א במכות דף ט"ז שכתב בתו"ד
'דשאני באבר דהאיסור בעצמו שהוא פרוש מן החי אלא דנחלק בפיו בזה
אמרינן דכיון דנחלק בפיו בדרך אכילה לא פקע שם חשיבות אבר ממנו ,אבל
לענין איסור נבילה פשיטא ופשיטא בתר בליעה אזלינן ומה בכך דבשעת
נתינתו לפה לא היה נבילה סוף סוף נבילה בלע'.
אמנם יתכן שאין כוונת רש"י שטעמו וממשו היינו שגוף האיסור ניכר ממש
ועומד בפנ"ע ,אלא רק לאפוקי שלא נבלע בחתיכה אחרת ,אבל מה שנבלל עם
ההיתר אינו מחשיבו כאינו ניכר ,שהרי אין ההיתר ניכר יותר מהאיסור ,ועי'
תוס' ר"י מפאריש שכתב בתו"ד 'ואומר רבי ,דהתם טעם כעיקר הוא עם
ממשות ,שעל ידי קמח של דגן שגילגל עם האורז רבה קמח ,ויש טעם
וממשות .אבל שומן נבילה שנימוח בקדירה אין כאן רק טעם בלא ממשות',
מבואר שקמח אורז המעורב עם קמח דגן חשיב טעמו וממשו ,וא"כ ניחא
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בפשטות שאע"פ שנבלל בלעיסתו מ"מ חשיב טעמו וממשו ,וקמ"ל טובא שלא
בטל האיסור בהיתר המרובה.
טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ,פירש רש"י בחולין הו"ד בתוס'
כאן משום דקי"ל דטעם כעיקר לאו דאורייתא ,ויש להסתפק לדעת רש"י מה
הדין למ"ד טעם כעיקר דאורייתא האם היה לוקה על כל כזית מהתערובת,
]וכשיטת רבינו חיים כהן שהובאה ברא"ש בחולין[ ,או רק אם אכל שיעור
כזית מהאיסור ]שלמ"ד טעכ"ע לאו דאו' אינו לוקה כיון שאין האיסור ניכר,
וכשיטת תוס' לקמן ד"ה ואידך[ ,ואם לוקה על כל כזית מהתערובת נמצא
טעמו ולא ממשו למ"ד טעם כעיקר דאו' חמור מטעמו וממשו לדידן ,שהרי
בטעמו וממשו אינו לוקה אלא אם אכל כזית בכא"פ כמבואר ברש"י כאן,
ובטעמו ולא ממשו למ"ד טעם כעיקר לוקה על כל כזית ,אמנם יתכן שלמ"ד
טעם כעיקר דאו' גם בממשו וטעמו ילקה על כל כזית ,שהרי בשעה שבולע
אותו אחר שנלעס כבר יש את טעם האיסור בכל התערובת ]אם יש דין טעם
כעיקר גם בלא בישול[.
והנה אם דין טעם כעיקר דאורייתא הוא שלוקה על כל כזית ,יל"ע למ"ד טעם
כעיקר לאו דאורייתא האם לכן לא ילקה על כל כזית אבל עדיין ילקה על
אכילת כזית מהאיסור בכא"פ] ,וכ"ה שיטת הר"ן[ ,או שלא ילקה כלל משום
שהאיסור בטל ברוב.
ואם למ"ד טעם כעיקר דאורייתא לוקה רק אם אכל כזית מהתערובת בכא"פ,
ע"כ שלמ"ד לאו דאורייתא אינו לוקה כלל ,וה"ט משום שבטל האיסור ברוב,
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נמצא לצד הראשון המחלוקת היא האם חל דין איסור על היתר שיש בו טעם
איסור ,ולצד השני האם איסור שניכר טעמו בטל או לא בטל.
ולכאורה לפי מה שרצה אביי ללמוד טעם כעיקר מבשר בחלב משמע שלוקה
על כל כזית ,כמו שודאי כך הדין בבב"ח ,אמנם יתכן שלא בא אלא ללמוד
שכיון שניכר הטעם אינו בטל ולכן בב"ח לוקה על כל כזית ובשאר איסורים
רק אם אכל כזית מהתערובת.
תד"ה א"ר יוחנן א"ר יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו טעמו
ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ,פי' רש"י בפרק גיד הנשה מכאן דטעם
כעיקר לאו דאורייתא ,ופי' כגון ָח ַלב שנפל לתוך בשר או ֶח ֶלב שנפל
נימוח שאין ממשו בעין ,והיינו שרק כאשר ניכר ממשו של האיסור שאז אין
דין ביטול כלל שהרי ניכר ,אז עובר אם אכל כזית בכא"פ ,אבל כשנבלע
האיסור ואינו ניכר ,אע"פ שטעמו ניכר לא אמרינן טעם כעיקר ואסור רק
מדרבנן ,ולכן אינו לוקה עליו ,ומבואר ברש"י שגם כאשר נבלע ָח ַלב בבשר
אמרינן הכי.
והקשו תוס' שהרי בבב"ח לכ"ע אמרינן טעם כעיקר ,ועוד הקשו שבבשר
עצמו ודאי יש גם ממשות איסור ,משמע שבחלב שיש בו טעם בשר ניחא להם
שאין ממשות איסור ,וביאור דבריהם יתכן כמ"ש רשב"א בתוה"ב והו"ד בספר
התערובת ,שבחלב יש רק את פליטת טעמו של הבשר אבל בבשר יש את גוף
החלב.
ולכאורה אינו מובן כיון ש ֶח ֶלב נימוח שנבלע בבשר לא נחשב ממשו למה
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נחשב ה ָח ַלב הבלוע בו לממשו ,והרי שניהם נבלעים ואינם ניכרים ,ואם משום
שבבב"ח אסור טעם כעיקר ,הרי זו הקושיא הראשונה.
ועי' רש"ש שכתב לבאר את דבריהם 'נראה דהחילוק הוא ד ָח ַלב נבלע כמו
שהוא בברייתו ולא נשתנה הלכך נקרא ממשו ,אבל ֵח ֶלב שנימוח ואיננו על
תבנית ברייתו לכן נקרא ולא ממשו'.
ולפי הבנת תוס' ברש"י שגם בשר שנבלע בו חלב מותר מדאו' ,יש להבין א"כ
בב"ח דאסריה רחמנא היכי דמי ,והרי אם אוכל בשר וחלב יחד אינו עובר
אא"כ התבשלו יחד וכשאוכל מה שנתבשלו בפנ"ע אינו חייב ג"כ ,ומה"ת
שאם יאכל בשר וחלב הניכרים ואינם מעורבים אחר שהתבשלו יחד שאז יהיה
חייב.
ובעיקר שיטת רש"י א"ל שאין כוונתו ל ָח ַלב הנבלע בבשר ,שזה ודאי עיקר
החיוב של בב"ח בבשר ואולי גם בחלב ,ונדון רש"י כשנפל החלב לקדירה
שיש בה את הבשר] ,וכ"ה לשון רש"י לפנינו 'כגון חלב שנפל לקדירה' ולא
'חלב שנפל לתוך בשר' כמ"ש תוס' בשמו[ ,ונבלע החלב ברוטב והרוטב נבלע
בבשר או בלע מהבשר ,שאם טעם כעיקר דאו' הרי הרוטב נחשב כחלב
ובליעתו בבשר אוסרתו ,ואם היה הרוטב כבר בלוע מהבשר הרי נחשב כבשר
מדין טעם כעיקר ונעשה כנבילה בבליעתו מהחלב.
יל"ע לשיטות שבטעם כעיקר לוקה על כל כזית מהתערובת ,מה הדין כזית
היתר שנבלעו בו טעם של שלשה איסורים ,האם ילקה שלשה מלקיות על
אכילת כזית אחד ,ולכאורה אם אמנם כן הוא נמצא יש אוכל אכילה אחת וחייב
עליה שבעה חטאות כגון טמא שאכל ביוה"כ חתיכה שבלוע בה טעם של דם
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וחלב ונותר ופיגול וטמא ,ויתבאר להלן.
תד"ה א"ר יוחנן וההיא דפרק גיד הנשה דגבי זרוע בשלה דקאמר רבא
גרסינן לא נצרכא אלא להיתר מצטרף לאיסור דבקדשים אסור מכל אשר
יגע בבשרה יקדש והכא שרי כגון שמקצת בשר הכתף עם כל הזרוע חוץ
לרוטב ובולע האיל מן הזרוע חצי שיעור ,יש להבין מ"ש תוס' שבולע
האיל מהזרוע ,והרי הנידון לענין היתר מצטרף לאיסור ולמה לי בליעה.
אמנם עי' תוס' ר"י מפאריש שכתב 'ואומר ר"ת דגרסינן בגיד הנשה לא נצרכה
להיתר מצטרף לאיסור ,דבקדשים מצטרף חצי זית היתר וחצי זית איסור ,דאין
מצטרפין אלא בבלוע ,דכל אשר יגע בבשרה מיירי בבלוע ,דכתיב בבשר
חטאת ומנחה יקדש מתקדשין הם בבלוע ,כדאמרינן במנחות פרק שתי הלחם
ובפרק דם חטאת ,מה שאין כן בחולין דהיתר אין מצטרף לאיסור אפילו
בבלוע.
וכ"כ תוס' בפסחים דף מ"ג ע"ב בסו"ד 'ולקמן גבי חטאת משמע דאין היתר
מצטרף לאיסור אם לא שיתערב האיסור וההיתר יחד דהא אמר עד שיבלע
בבשרה' ,ודלא כרש"י שם שהיתר מצטרף לאיסור כשאינו בלוע.
ועי' קוב"ש בפסחים סי' קע"ד ביאור מחלוקתם 'דתוס' סוברים דהא דהיתר
מצטרף לאיסור הוא מפני שההיתר עצמו נעשה איסור ,וזה לא שייך אלא
בבלוע ,אבל כשכל אחד בפני עצמו אין ההיתר נעשה איסור ,אבל דעת רש"י
דאין היתר נעשה איסור ,אלא אף על גב שהוא היתר ,מ"מ גזה"כ ,דמצטרף
לאיסור ,אבל בבלוע דהיתר עצמו נעשה איסור ,א"צ כלל להא דהיתר מצטרף
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לאיסור.
ויש להבין בדעת תוס' אם מיירי בבלוע תיפו"ל מדין טעם כעיקר שס"ל לר"ת
דהוי דאורייתא ולוקה על כל כזית מהתערובת ,אמנם ניחא שהרי לר"ת רק
במין באינו מינו אמרינן הכי וכמו שמבואר בתוס' כאן ,וגבי זרוע בשלה הרי
מיירי במין במינו שהרי הזרוע והאיל מין אחד הם] .ואדרבא בהמשך תוס' יש
להבין ,ויתבאר במקומו[.
ומ"ש תוס' 'ובולע האיל מן הזרוע חצי שיעור' ,יש לבאר שהכוונה שבולע חצי
כזית ומצטרף עמו חצי כזית מבשר האיל להשלים לאיסור ,או שהבליעה היא
חצי מהתערובת שאוכל לאפוקי אם היתה מיעוט ,וכמ"ש תוס' בפסחים דף מ"ד
בתו"ד 'לאביי הא דהיתר מצטרף לאיסור היינו כשיש מן האיסור יותר מן
ההיתר או ששניהם בשוה ,אבל כשהיתר רבה על האיסור אין מצטרף',
ולכאורה משום שהאיסור היה בטל ברוב.
אמנם תוס' בחולין כתבו 'לכך נראה לר"ת דגרסינן הכא לא נצרכא אלא להיתר
מצטרף לאיסור ,דבכל ענין התיר הכתוב ואפילו יש חצי זית בעין משמנונית
של זרוע על חתיכת האיל שחוץ לרוטב' ,משמע כוונתם שאכל חצי זית
שמנונית עם חצי כזית בשר ,וגם כה"ג היתר מצטרף לאיסור אע"פ שאינו בלוע
וכמ"ש בספר התערובת ,ודלא כמשמעות תוס' כאן שמיירי בבלוע ,ודלא
כמ"ש תוס' ר"י מפאריש בשם ר"ת ,ולכאורה אם רואה חצי זית של שמנונית
בעין מסתבר שאסור לו לאוכלו ,ואם כוונתם שחיישינן לכך ,אינו מובן למה
נקטו דוקא חצי זית והרי יתכן שיהא כזית שלם ,ואולי לא מצוי שיהא כזית
שמנונית של זרוע ולא ירגיש בו אבל חצי כזית יתכן שמצוי ,גם יש להבין למה
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נקטו דוקא שמנונית.
אמנם יתכן שאין כוונת תוס' בחולין שבשעת האכילה מונח חצי כזית שומן
מהאיל על הכתף ואוכלם יחד ,שא"כ למה נקטו חצי זית שומן ולא בפשטות
שאוכל חצי זית מהזרוע עם חצי זית מהאיל ,אלא שבשעת הבישול היה חצי
זית שומן מהזרוע על הכתף ונבלע במקומו ,וכה"ג בשאר איסורין היתר מצטרף
לאיסור ,וכמ"ש המאירי בפסחים דף מ"ג 'וענין היתר מצטרף לאיסור הוא
שחצי שיעור של איסור הוא בעין ולא נימוח כלל והשלימו לכזית בהיתר כגון
שלקח חצי זית חלב והשלימו לכזית בחצי זית בשר או פת ואכלו] ,וזה דלא
כמ"ש תוס' ר"י מפאריש בשם ר"ת שדוקא ע"י בליעה מצטרף[ ,או שהאיסור
אינו בעין אלא שלא נבלע בו על ידי רוטב ר"ל בבישול שהרוטב מוליך
האיסור ומפזרו אלא שנבלע בו על ידי מגע ,כגון שנגע חצי זית חלב או חצי
זית בשר נבלה בבשר חם של היתר ונימוח החלב במקום מגעו ,והרי האיסור
במקום המגע צרור ומונח כאילו הוא בעין ,ואכל כזית ממקום המגע וכן כגון
שנצלה עמו ונגע בו שלא נתפזר האיסור הרבה והרי טעמו צרור ומונח כאילו
הוא בעין או שנימוח מועט במועט כגון שנימוח חצי זית חלב במעט היתר ואכל
כזית בין הכל' עכ"ל המאירי ,ויתכן שכוונת תוס' לציור השני שכתב המאירי
וכמש"נ שהיה השמנונית מונחת על חתיכת האיל ונבלעה במקומה.
עוד כתבו תוס' שלעולם אפשר לגרוס בגמרא בחולין כמו שהוא לפנינו' ,לא
נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה' ,ואע"פ
שהאמת היא שגם בחולין אסור כדילפינן ממשרת ,מ"מ נקט הדרשא הפשוטה
יותר ,ומיירי באופן שאמנם אין מחצה מהאיסור אבל יש כדי נתינת טעם ,כגון
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שהיה רוב האיל חוץ לרוטב שאז אין ששים במה שברוטב לבטל את פליטת
הזרוע שגם היא בתוך הרוטב ויש בה כדי נתינת טעם כעיקר שאז היה צריך
ליאסר לולי חידוש התורה.
ויש להבין ,שהרי כאן מיירי במין במינו שבו ל"ש כלל טעם כעיקר וכמ"ש
תוס' בהמשך דבריהם ,ועמדו בזה תוס' בחולין ]דף צ"ח ע"ב[ וכתבו דהוי
אסמכתא ,ועי' גם בתוס' ר"י מפאריס כאן שכתב 'ואף על גב דבזרוע בשלה
דהוי מין במינו ,וטעם כעיקר אמין שאינו מינו קיימינן ,אין זה אלא דמיון
בעלמא ,שיש לנו להחמיר במין שאינו מינו ,כמין במינו בזרוע בשלה דהוי מין
במינו'.
ודעת ר"ת שלעולם טעם כעיקר דאו' במין שאינו מינו ]ולוקה על כל כזית ממנו
כמ"ש הרא"ש בחולין בשמו[ ,והכא מיירי במין במינו שאין נתינת טעם ,ובזה
אמרינן שאם יש טעמו וממשו היינו שאינו מעורב והאיסור ניכר ,אז לוקה אם
אכל כזית בכא"פ ,ואם יש רק טעמו ולא ממשו כי מעורב ואינו ניכר ובטל
ממשו ברוב בזה אסור רק מדרבנן ואינו לוקה.
ויש להבין א"כ איך אומר שיש טעמו ולא ממשו ,והרי כמו שממשו בטל במינו
גם טעמו בטל ,וביותר שהרי טעמו מלכתחילה אינו ניכר שהרי מיירי במין
במינו ]ואם לא היה בטל היה אסור שהרי טעם כעיקר[.
]ופירשו הראשונים[ הו"ד בספר התערובת ]ח"א פ"ה ד"ה והנה התוס'[
שכונת רי"ו טעמו ולא ממשו שאסור מדרבנן עד כדי שהיה נותן טעם אם היה
שלא במינו דהיינו עד ששים.
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ויל"ע לדעת ר"ת שבמין באינו מינו טעם כעיקר דאו' ולוקה על כל כזית ,אם
זה הדין של חנ"נ בשאר איסורים ששיטת ר"ת שכל התערובת נעשית נבילה,
וכמו שמבואר לעיל תד"ה דורדיא במחלוקת ר"ת ורבינו אפרים.
או שאפי' מי שיסכים עם ר"ת שבטעם כעיקר נאסרה כל התערובת מ"מ לא
נאסרה אלא משום האיסור הבלוע בה ,ורק כ"ז שיש בה את בליעת האיסור,
אבל לא תוכל לאסור חתיכות אחרות שהתבשלה אתם אלא לפי חשבון שהרי
סו"ס בהם אין טעם כעיקר ,והרי גם בה עצמה אם היה מוציא את האיסור
היתה ניתרת.
עי' מנחת ברוך שאם התערב יין של טבל במצות אע"פ שמדין טעם כעיקר
נאסרו כולם ,מ"מ אינו צריך להפריש תרו"מ אלא על היין ,כי בזה נחשב
כאילו יצא האיסור מהתערובת ודלא כמ"ש מחנ"א ברמב"ם פי"ב ממעשר.
עוד פירשו תוס' בשם רבינו אליהו דלעולם מיירי הכא במין בשאינו מינו,
ומ"ש רי"ו טעמו וממשו אסור ולוקין עליו היינו כשיש כזית בכא"פ ,וטעמו
בלא ממשו היינו כשאין כזית בכא"פ שאז אסור ואין לוקין עליו ,ולא התפרש
בדבריו אם כשיש כזית בכא"פ לוקה על כל כזית מהתערובת או לעולם אינו
לוקה אלא על כזית מהאיסור.
והרא"ש בחולין ]פ"ז הלכה ל"א[ כתב כדברי רבינו אליהו בשם רבינו חיים
דהכא מיירי במין בשאינו מינו ,וכתב 'וטעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי
אכילת פרס דאז הוי כמו ממשו של איסור ,כיון דיש כ"כ מן האיסור שבתוך
אכילת פרס אוכל כזית נעשה כולו איסור ,והאוכל ממנו כזית לוקה כדחזינן גבי
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עיסת אורז דבכזית ממנו יוצא ידי חובתו אף להקל ,וטעמו ולא ממשו היינו
היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ,ואף על פי שנתן האיסור טעם בהיתר אין
לוקין עליו ,ואף על גב דטעם כעיקר ילפינן מקרא ,מסתבר לומר דלא החמירה
תורה בנתינת טעם של איסור בהיתר להופכו לאיסור כשההיתר כ"כ יותר על
האיסור ,שאם היה האיסור בעין וניכר בתוך ההיתר בלא נתינת טעם לא היה
לוקה עליו דהיינו ביותר מכדי אכילת פרס'.
ויש להסתפק האם כשאין בו כזית בכא"פ שאסור ואין לוקין עליו האם הכוונה
שאסור מדרבנן או מדאו' ,ומצינו שנחלקו בזה הראשונים עי' רמב"ם פט"ו
ממאכ"א שכשאין כזית בכא"פ אינו אסור אלא מדרבנן ,ודעת הראב"ד שם
שאסור מדאו' ועי' חידושי הגר"ח שם.
ובספר התערובת ח"א פ"ה כתב שלרבנו חיים שכשיש כזית בכא"פ לוקה על
כל כזית מהתערובת ,אסור מדאו' אפי' אין בו כזית בכא"פ ,ולכאורה זה אינו
מדיני טעם כעיקר שחייב על היתר שיש בו טעם של איסור ולכן לוקה על כל
כזית מהתערובת ,אלא כיון שניכר טעמו אינו בטל ויש בו איסור חצי שיעור
אפי' בתערובת .
תוס' ד"ה אמר רבי יוחנן
א"ר יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו טעמו ולא ממשו אסור
ואין לוקין עליו ,פי' רש"י בפרק גיד הנשה מכאן דטעם כעיקר לאו
דאורייתא ,ולכן אין לוקין עליו ,אבל למ"ד דאורייתא היו לוקין ,ולא התבאר
בדבריו בכמה ,אם על כל כזית או רק אם אכל כזית מהאיסור דומיא דטעמו
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וממשו ,אמנם כתבו האחרונים שמשמעות רש"י בפסחים שלמ"ד טעם כעיקר
דאורייתא לוקה על כל כזית ,וכשיטת ר"ת ורבינו חיים שהובאה ברא"ש
בחולין פ"ז סל"א.
ופי' ]רש"י כאן[ כגון ָח ַלב שנפל לתוך בשר] ,לשון רש"י 'חלב שנפל
לקדירה' ,אמנם תוס' הבינו שכוונתו לקדירה של בשר ונבלע בבשר ,ובכת"י
חסר כל הדיבור הזה[ ,או ֵח ֶלב שנפל נימוח שאין ממשו בעין.
ואין נראה מה שפי' רש"י חלב שנפל לתוך בשר ,דאפילו לפירוש רש"י
דטעם כעיקר לאו דאורייתא ,מודה בבשר בחלב דהוי דאורייתא ,דדרך
בישול אסרה תורה כדאמר בשמעתתא דטיפת חלב ,וסתמא דדרך בישול
הוא שנבלע הטעם ואולי גם הממשות של אחד בשני ,ולא שאוכל תערובת
בשר וחלב ששניהם בעין והוי טעמו וממשו.
מדקאמר אביי ]כך הוא הסדר עפ"י המהרש"א ,וזה עוד ראיה שטעם אוסר
בבב"ח לכ"ע ול"פ אלא בשאר איסורים[ ,שמע מינה טעמו ולא ממשו
בעלמא דאורייתא ,דאי סלקא דעתך דרבנן ,מבשר בחלב אמאי לא גמרינן
דחידוש הוא ,אי חידוש אע"ג דליכא טעמא נמי ,כלומר למה נאסר בב"ח
רק בנותן טעם ולא אפילו בכל שהו ,שהרי בלא"ה אינו אסור משום הטעם
שהרי טעם אינו כעיקר אלא חידוש הוא שחידשה תורה ,ומשמעות רש"י היא
שכוונת אביי לומר שטעם כעיקר דאורייתא משום דילפינן מבב"ח ,ויש להבין
א"כ איך אומר 'אמאי לא גמרינן' הרי לדעתו כן גמרינן ,והיה צ"ל 'דאי ס"ד
דרבנן בב"ח אמאי חייב חידוש הוא ,אי חידוש הוא אע"ג דליכא טעמא נמי',
שו"ר שעמדו בזה האחרונים בפסחים שם ,עי' פנ"י וחדושי הרי"מ וקר"א
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בנזיר ל"ז.
משמע דכי נמי ליתא ]לאיסור טעם כעיקר[ בעלמא ]כלומר בשאר
איסורין[ אלא מדרבנן ,גבי בשר בחלב הוי דאורייתא ,יש להבין וכי
הוצרכנו לראיה שבב"ח אסור מדאורייתא ,ואולי כוונתם שלא נאמר שנאסר
רק כאשר יש תערובת בעין.
ועוד דהאוכל בשר בחלב אוכל ממשו של איסור כשאוכל הבשר ,כדאמר
פרק כל הבשר ,לכאורה כוונתם שאין איסורו משום שאוכל בשר שיש בו
טעם של חלב אלא כל הבשר נעשה לחפצא דאיסורא וחנ"נ לכ"ע ולוקה על
כל כזית וכזית לכ"ע ,ויש להבין הרי דעת רש"י שכן הוא בכל טעם כעיקר
וע"ז אנו דנים שאם היה בטל משום שאין ממשו ממילא אין כאן לא איסור ולא
חנ"נ כמו כאשר אין נתינת טעם ,גם יש להבין למה דוקא כשאוכל הבשר ולא
גם כשאוכל החלב.
ועי' רש"ש שביאר כוונתם שכיון שהחלב נבלע בבשר כברייתו לכך נחשב
ממשו ורק חלב שנימוח בקדרה נחשב טעמו בלבד ,והיינו שכמו שלח בלח
מסתבר דהוי כממשו כך חלב בבשר ,ולפי"ז ניחא שזה שייך רק בחלב שנבלע
בבשר אבל בשר שנבלע בחלב אינו כברייתו.
אמנם עי' בתוס' ר"י מפאריש שכתב 'ושאני הכא דדרך בישול אסרה תורה
ולכך בעינן נותן טעם ,ובבשר בחלב דוקא הוי דאורייתא ,ועוד דסתמא טעמו
וממשו איקרי כיון שנתן חלב טעם בבשר האוכלו אוכל איסור' ,משמע משום
נתינת טעם של החלב ולא משום שיש בבשר את ממשו של החלב ,ויש להבין
שהרי הנידון אם יש ממשו ולא אם יש את טעמו ,ואולי הכוונה שהאיסור הוא
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על בשר שיש בו טעם של חלב שאז הבשר עצמו נעשה חפצא דאיסורא
והאוכלו אוכל את ממשות האיסור ואת טעמו ,שהרי האיסור אינו החלב אלא
הטעם של בשר בחלב ,נמצא קושיא ראשונה שע"כ בהכי חייביה רחמנא שהרי
דרך בישול אסרה תורה ,וקושיא שניה שאין האיסור על אכילת בשר שיש בו
חלב או טעם של חלב ,אלא על בשר שהתבשל עם חלב ויש בו טעם של חלב
ונעשה חפצא דאיסורא וכשאוכלו אוכל ממשו וטעמו של איסור ,ועדיין יש
להבין למה דוקא נקט בשר ולא חלב.
אלא צריך לומר ]גם לשיטת רש"י שטעם כעיקר לאו דאו'[ ,כגון ֵח ֶלב
נימוח שנפל ונבלע לתוך הבשר דליכא רק טעם בעלמא וטעם לאו
דאורייתא וכו' ,וקרא דגיעולי גוים שצוה הכתוב להגעיל כלי מדין אע"פ
שלא היה בהם רק טעם ,מיניה לא גמרינן דחידוש הוא ,לכאורה גם אם
היינו לומדים משם לא היה אלא לענין שהאיסור לא בטל ,אבל אין ראיה משם
שטעם כעיקר דאו' וילקה על כל כזית מהתבשיל שהתבשל בתוכם ,אמנם מאי
נפ"מ ממה שאין האיסור בטל אם אינו לוקה] ,אם נאמר שאין חיוב של חצי
שיעור בתערובת[.
דהא אפי' קדירה בת יומא א"א דלא פגמה פורתא ואפ"ה אסרה רחמנא,
אלמא חידוש הוא ,אלא לא גמרינן מיניה ,יל"ע לענין מה נאמר חידוש זה,
האם היה זה רק הוראת שעה לכלי מדין ,או לכל כלי הגוים ,או לכל בליעת
כלים לאפוקי בליעת מאכל שאינו נאסר מהתורה.
ועי' מאירי בפסחים דף מ"ג 'ושמא תאמר מ"מ גיעולי גוים מצד כל האיסורין
הוא ,אלמא שבכל איסורין טעמו ולא ממשו אסור ,שאם לא כן היאך אפשר

עבודה זרה

לאסרן בכלים ולהתירן בעלמא ,תירצו בה גדולי הדורות מעלה הוא שנתנה
תורה בכלי הואיל ונבלע באיסור אע"פ שאין ממש איסור בפליטתו ומ"מ נותנת
טעם לשבח וכו' ,ואף בכלים שלנו עשה בהם מעלה זו' ,משמע כצד השלישי
לחלק בין בליעת כלים לבליעת מאכל.
ועי' רע"א בפסחים מ"ד 'ואולם לפ"ז יקשה כיון דבאמת טעם כעיקר לאו דאו'
וגעולי עכו"ם הוי גזה"כ ,א"כ ראוי לומר דהגזה"כ היה רק לאותו שעה במדין,
אבל בעלמא א"צ הגעלה מה"ת ,והרי ברמב"ם שם מבואר דקדירה ב"י אסור
לדידן מדאורייתא בלא הגעלה ,והוא תמוה ,דמהכ"ת נחלק בין פליטת טעם
מגוף האיסור ובין פליטת טעם דכלים') .סוף הדברים נדפס בחי' חולין צ"ז ע"ב
מד"ה דעת הרמב"ם(.
ועי' שפ"א נזיר ל"ז 'לא זכיתי להבין ענין זה ,כיון דגעולי מדין כולל כל איסורי
תורה ,אם כן הרי גלי קרא בכולהו דטעם כעיקר ,ומה שייך לומר בזה חידוש
הוא ,אם לא נפרש דסבירא להו לחכמים ,דבאמת אין כלי איסור צריך הגעלה
ומדין הוראת שעה היתה וחידוש היא ,אבל דוחק לומר כך ,דכל הש"ס מלא
מכלים האוסרים מה שנתבשל בהם ויהיה הכל שלא אליבא דחכמים וצע"ג',
ולפי המאירי הנ"ל ניחא שמעלה נתנה התורה בכלים ,ועי' קר"א בנזיר שם.
ולא נראה לר"ת דהא ר' יוחנן אית ליה דר"ע פרק אלו עוברין דיליף
טעם כעיקר מגיעולי גוים ,ואין לומר דאסמכתא בעלמא היא ,דהא פריך
התם והאי משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא ,האי מיבעי ליה
לטעם כעיקר ,מדפריך הכי בהדיא אלמא דרשא גמורה היא] ,שהרי
מסתבר שלאסמכתא בעלמא אין מניעה ללמוד כמה דברים מפסוק אחד[.
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]ועוד[ דהא ר"ע מוכח מיניה היתר מצטרף לאיסור לחייב מלקות לנזיר
ששרה פתו ביין ויש בו להצטרף מפת ומיין ,ורבנן מוכחים מיניה טעם
כעיקר ,וכי היכי דלר"ע הוי דרשא גמורה גבי היתר מצטרף לאיסור
מדחייב עליה מלקות ,ה"נ לרבנן הוי דרשא גמורה מדאורייתא דטעם
כעיקר דאורייתא.
וההיא דפרק כל הבשר דאמר רבא דרך בישול אסרה תורה דמשמע
דפליג על אביי ויסבור דטעם כעיקר לאו דאורייתא כדפרישית לפי שיטת
רש"י] ,שהרי אביי מוכיח מבב"ח שטעם כעיקר דאורייתא ורבא שדוחה את
ראייתו משמע שסובר שטעם כעיקר לאו דאורייתא[ ,לא היא אלא ודאי גם
רבא ס"ל דטעם כעיקר דאורייתא ,דבפרק התערובות קאמר רבא אמור
רבנן בטעמא ואמור רבנן ברובא ]כצ"ל וכ"ה בזבחים שם[ וכי היכי
דברובא הוי דאורייתא מאחרי רבים להטות ה"נ בטעמא.
והתם בפרק כל הבשר ה"ק רבא לאביי מבשר בחלב לא תוכל להוכיח
דטעמו ולא ממשו דאורייתא דהיינו טעם כעיקר ,משום דבשר בחלב דרך
בישול אסרה תורה ,ודחויא בעלמא הוא ,אבל ודאי טעם כעיקר
דאורייתא ,כדאמר ליה בפסחים ממשרת ענבים] ,כלומר שמבב"ח לא
ילפינן אבל ממשרת ילפינן שפיר[.
וההיא דפרק גיד הנשה דגבי זרוע בשלה דקאמר רבא ]ולפנינו הלשון
'אמר רבא לא נצרכא }הא דקאמר גבי זרוע בשלה זהו היתר הבא מכלל איסור
שהתחדש כאן שאין הזרוע שאסורה לזר אוסרת את האיל שהתבשלה עמו{
אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש וגבי זרוע
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בשלה שרי' ,שמזה משמע שרק בקדשים טעכ"ע אסור מהתורה ,וכתבו תוס'
דל"ג הכי אלא[ גרסינן לא נצרכא אלא להיתר מצטרף לאיסור דבקדשים
אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש והכא שרי ,כגון שמקצת בשר הכתף
עם כל הזרוע חוץ לרוטב ובולע האיל מן הזרוע חצי שיעור כדפי' פרק
גיד הנשה אבל חולין אין היתר מצטרף לאיסור דחולין מקדשים לא
גמרינן ,מה שנקטו אופן כזה שמקצת הבשר עם הזרוע חוץ לרוטב ,לכאורה
משום שאם הכל מתבשל יחד הרי ההיתר מרובה על בליעת האיסור וכה"ג
מבואר בתוס' בפסחים שאין מצטרף ההיתר עם האיסור אא"כ האיסור מרובה
או שוה להיתר ,וכן משמעות דבריהם כאן שבולע האיל מן הזרוע חצי שיעור
וכמו שיתבאר ,ומה שאין כאן איסור מצד טעם כעיקר לכאורה פשוט משום
דהוי מין במינו ,אמנם עי' מהרש"א שכתב 'אי הוה האיל מקצתו עם הזרוע חוץ
לרוטב לא שייך ביה טעם כעיקר דאין הולך בכולו בלא רוטב' ,ותוס' בחולין
כתבו 'דלפעמים שמונחין חוץ לרוטב ויש משמנונית הזרוע על חתיכת האיל
ושרי בכל ענין שיבשלנו ובקדשים אסור' ,וכבר התבאר לעיל.
ועוד יש ליישב גירסת הספרים ]כפי שהם לפנינו בגמ' בחולין 'לא נצרכא
אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש ,וגבי זרוע
בשלה שרי' ,שמשמע שרק בקדשים טעם כעיקר אסור מהתורה[ ,והכי
פירושו דבקדשים אסור וה"ה בחולין ,ונקט קדשים משום דאיירי בהו
קרא דכל אשר יגע בבשרה יקדש] ,שמשם אפשר ללמוד שטעם כעיקר,
אע"פ שלפי האמת גם בחולין כך הוא[ ,היינו משום דאי לא אשכחנא קרא
אחרינא לאשמעינן טעם כעיקר ,הוה אוקימנא קרא דחטאת ]דכל אשר יגע
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בבשרה יקדש שנאמר בחטאת[ לטעם כעיקר קודם מלהיתר מצטרף לאיסור
]ואז היה הדין הזה רק בקדשים[ ,אבל בתר דחזינן טעם כעיקר ממקום אחר
]דהיינו ממשרת ענבים או מכלי מדין[ ודאי אוקמינן לקרא דחטאת להיתר
מצטרף לאיסור ,ומכל מקום מייתי ליה לטעם כעיקר משום דהדרשא
פשוטה יותר ,כי כן רגיל התלמוד גבי מילה לדחות שבת מיום השמיני
ובפרק ר"א דמילה דריש לה מבן שמונת ימים וכן למול במקום נגע.
והכי מוכח דטעם כעיקר שרי גבי איל נזיר ]ולא אמרינן דהא דשרי משום
שיש ששים כנגדו ,שהרי יתכן שלא יהא ששים כנגדו[ ,כגון שמבשל הזרוע
ברוטב ומקצת )הירך( ]האיל[ עמו ושאר האיל חוץ לרוטב ,והשתא אין
הזרוע מתבטל בס' שאין כל כך מן איל עמו ברוטב ,והשתא איכא טעמא
ואפ"ה שרי.
וההיא דהכא טעמו ולא ממשו] ,שאמר רי"ו אסור ואין לוקין עליו ,שמזה
הוכיח רש"י שטעם כעיקר לאו דאורייתא ולכן אין לוקין עליו[ ,מיירי במין
במינו דבטל ברובא מדאורייתא ]כשאינו ניכר[ ,כדאמרינן פרק התערובות
אמור רבנן ברובא כגון מין במינו ,פי' דמן התורה הוי ברובא אבל
מדרבנן הוי בס' כדאמר רבא פרק גיד הנשה דהוי בס' ,ולכך אין לוקין
עליו ,וה"ה דאפילו אם היה טעמו וממשו של איסור בעין דאין לוקין
עליו אא"כ מכירו] ,שהרי גם יבש ביבש בטל ברוב מהתורה וסוברים תוס'
גם אם אוכל את שלושתם יחד[ ,ונקט טעמו ולא ממשו לאשמועינן דאפילו
הכי איסורא איכא.
ועי"ל דנקט הכי משום דהיינו מילתא דפסיקא היא דאין צריך לפרש אם
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אינו מכירו ,דאי הוה נקיט בהאי גוונא טעמו וממשו הוה משמע בפי'
אפילו אם היה טעם האיסור וממשו בעין ,ועל כן נקט טעמו ולא ממשו
דמילתא דפסיקא היא] ,שלעולם אינו ניכר[ ,וטעמו וממשו דלוקין עליו
מיירי כמו כן ]במין במינו ,וכגון[ שמכיר ממשו של איסור ,אבל במין
בשאינו מינו הוי טעם גרידא ]גם בלא ממשות[ דאורייתא ולוקין עליו.
ועוד א"ר אליהו דשפיר מיתוקמא הכא במין בשאינו מינו] ,גם להלכה
שטעם כעיקר דאורייתא[ ,והכי פירושו טעמו ולא ממשו כגון שאין כזית
איסור בתוך כדי אכילת פרס אין לוקין עליו ,וטעמו וממשו דלוקין עליו
מיירי דאיכא כזית דאיסור בכדי אכילת פרס מן ההיתר ואז לוקין עליו,
ובשניהם מיירי באינו ניכר ואין כאן אלא טעם איסור ,וכיון שטעם כעיקר
דאורייתא ויש כזית בכא"פ לוקין עליו ,ולא התפרש בדבריו אם לוקה על כל
כזית מהתערובת כדעת ר"ת ורבינו חיים שהובא ברא"ש בחולין ,או רק אם
אכל כזית מהאיסור וכדעת הרמב"ם.
ועוד אמר הר"ר יוסף דמיירי שפיר ]הא דטעמו ולא ממשו דאינו לוקה ,גם
באיכא כזית[ בכדי אכילת פרס ,ומ"מ לא לקי בטעמו ולא ממשו ,אע"ג
דטעם כעיקר דאורייתא ,דמהיכא ידעינן דטעם כעיקר דאורייתא מגיעולי
גוים דקאמר קרא תעבירו באש דמשמע הא אם לא תעבירו אסור ,ואין זה
כי אם עשה בעלמא אבל לאו ליכא ולכך אין לוקין עליו ,יל"ע על מה
נאמר העשה האם על הגעלת הכלים או על אכילת מה שהתבשל בהם ,וממ"ש
'דמשמע הא אם לא תעבירו אסור' משמע שיש איסור עשה באכילה ,ויש
להבין לפי"ז האם לדעות שמצות אכילת מצה דוחה ל"ת של חדש ]עי' שאג"א
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סי' צ"ז[ נאמר שדוקא מצה של חדש נדחית אבל אם נאפית המצה בכלי
שנאפה בו חדש שיש בה איסור עשה לא ידחה עשה את העשה ,ויהיה יציבא
בארעא וגיורא בשמי שמיא] ,ויתרה מזה שהרי בכל איסור מסתבר שיש גם
טעם של איסור וא"כ יש בו עשה ול"ת[ ,אמנם אם עשה דוחה גם איסור עשה
וכשיטת הרמב"ם ניחא ,עוד יש לדון שכיון שכל איסור העשה הוא מחמת טעם
האיסור שנאסר בלאו ,כיון שנדחה הלאו ממילא אין כאן טעם איסור.
וקשה לר"ת דמכ"מ נימא כיון דאהדריה קרא אהדריה לדוכתיה ללאו
דנבילה ודחלב ודשאר איסורי ,דהכי אמרינן בבכורות גבי פסולי
המוקדשין דכתיב תזבח ואכלת בשר ודרשינן תזבח ולא גיזה ואכלת ולא
לכלביך בשר ולא חלב וא"כ אגיזה ליכא רק לאו הבא מכלל עשה כמו
דגיעולי גוים ואפ"ה תניא בבכורות הגוזז והעובד בפסולי המוקדשים
סופג את הארבעים ,אלא ע"כ היינו טעמא דלוקין משום דבקדשים
תמימים כתיב לא תעבוד ולא תגוז וכי הוממו ונפדו שרו דאז הם חולין
גמורין וקאמר קרא תזבח ודרשינן ולא גיזה וא"כ אהדר איסור גיזה
ללאו דלא תגוז ומשום הכי לקי ,ומשו"ה נמי בגיעולי גוים דאמר קרא
תעבירו באש פירוש הכלים הבלועים מן הנבילה וחלב ושאר איסורין
ואם לא תעבירו באש אסור ,תימא נמי דאהדרינהו לאיסורייהו קמא ללאו
דנבילה וחלב ושאר איסורין ואשמעינן דפליטת איסור מכלי הוה אסור
ולעולם בלאו .לכאורה יש לחלק ,שגבי גיזה ועבודה אותו איסור שהיה קודם
ישנו עכשיו ואהדריה לאיסורא קמא שכל מה שהיה קדוש אסור לגזוז ,משא"כ
כאן שקודם היה זה ממשו של איסור וכעת נאמר איסור חדש על טעמו .ועי'
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תוס' בחולין דף צ"ט שכתבו 'מיהו לא דמי כל כך דהתם משמע ודאי דאהדריה
והכי קאמר תזבח זביחה התרתי לך בקדשים שהוממו ולא גיזה' ,ואולי זה
כוונתם ,עי' תוס' הרא"ש שם שכתב 'דהתם ניחא דה"ק קרא תזבח זביחה
התרתי לך בקדשים שהוממו ולא גיזה ואם תגוז הרי אתה עובר בלאו המפורש
דכתיב ולא תגוז ,אבל הכא לאו דנבילה אזיל ליה מכיון שנתערב בהיתר'.
***
שיטת רש"י שטעמו וממשו היינו כשהאיסור ניכר ויש ממנו כזית בכא"פ ,ואם
אינו ניכר טעם כעיקר לאו דאו' ואסור רק מדרבנן ,ולכאורה יאסר מדין חצי
שיעור שאסור מהתורה ,וא"ל שס"ל שח"ש בתערובת אינו אסור מדאו' ,או
שמדאו' אע"פ שניכר טעמו בכ"ז בטל.
ואם היה טעם כעיקר דאו' ,לכאורה כל שניכר טעמו היה כולו נהפך לחתיכה
דאיסורא ולוקה על כל כזית דומיא דבב"ח שממנו בא אביי ללמוד.
וכן באמת דעת ר"ת שס"ל להלכה טעם כעיקר דאו' שלוקה על כל כזית
מהתערובת ,וכאן שהוצרכנו לכזית בכא"פ משום דמיירי במין במינו ואינו חייב
עד שיאכל כזית מהאיסור ובאופן שניכר ,אבל אם אינו ניכר או שאין כלל את
ממשו אין לוקין עליו ואינו אסור אלא מדרבנן.
והרמב"ם פט"ו ממאכלות אסורות כתב שאם יש בתערובת כזית בכא"פ נחשב
טעמו וממשו ואסור מהתורה ואם אכל פרס מהתערובת שיש בו כזית לוקה,
ובתערובת שיש בה פחות מזה אסור מדרבנן ,ויש להבין אמאי לא הוי חצי
שיעור שאסור מדאו' ,ועי' חדושי הריטב"א בפסחים דף מ"ג שלא נאסר חצי
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שיעור אלא בעין ולא בתערובת.
והביאור בזה יתכן משום דלא חזי לאיצטרופי שהרי אפי' יאכל כמה שיאכל
מהתערובת לא יאכל שיעור משא"כ כשיש שיעור כזית בכא"פ ואכל פחות
שיתכן שאסור מדאו' ,וכמ"ש הרלב"ח סי' פ"ח בדעת הרמב"ם ,אמנם עי'
פר"ח או"ח סי' תמ"ב סק"א שנוקט בדעת הרמב"ם שגם כשיש בתערובת כזית
בכא"פ אין בזה איסור תורה של חצי שיעור אע"פ שחזי לאיצטרופי ,שלא
נאמר איסור זה כלל בתערובת.
ועי' רע"א ביומא דף ע"ד שכתב לחלק בין תערובת משקין לתערובת אוכלין
'דהא הטעם דחצי שיעור אסור מן התורה משום דחזי לאצטרופי שיאכל עוד
חצי שיעור ויהי' צירוף למה שיאכל עתה ,וזהו שייך רק באוכלים דמשערים
כזית בכדי אכילת פרס אם כן אם יאכל תוך שיעור פרס יצורף להשלים
השיעור למה שאוכל עתה אבל במשקים בתערובת לשיטת הרמב"ם דבמשקים
משערים רביעית בכדי רביעית ,עיין ש"ע או"ח סי' תרי"ב ס"י ,א"כ לא שייך
חזי לאיצטרופי דמה ששותה עתה חצי רביעית בתערובת ,אם ישתה מיד עוד
חצי רביעית הא עם השתייה ראשונה היה רביעית בכדי יותר מרביעית דהא
בשתיה ראשונה דשתה ג"כ ההיתר הוי יחד יותר מרביעית ,אם כן מה"ט רק
בשותה בעין חצי שיעור אסור מן התורה דחזי לאצטרופי לשתות מיד עוד חצי
שיעור להשלים אבל כל שהוא בתערובת א"א לעולם שע"י הצירוף יהי'
שיעור דהיינו רביעית בכדי רביעית' ,משמע שמה שאין איסור חצי שיעור
כשהתערובת יותר מכא"פ הוא משום דלא חזי לאיצטרופי.
אמנם הראב"ד בפ"ה מנזיר ה"ה כתב שבפחות מזה אסור מדאו' אלא שאינו
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לוקה ,ויתכן שהאיסור הוא מדין מדין טעם כעיקר וס"ל שהוא גם על ההיתר
אבל יש בו רק איסור עשה ,או שהאיסור דאו' הוא מדין חצי שיעור וס"ל
שאסור אפי' בתערובת ,ואע"פ שכמות שהוא לא חזי לאיצטרופי ,מ"מ אם
יאכלנו מהר הרי חזי לאיצטרופי ועוד שהרי אם יאכל מאיסור שהוא בעין כזית
פחות משהו שפיר חזי האיסור שבתערובת לאיצטרופי בהדיה בתוך כדי אכילת
פרס ,ומה"ת שצריך להצטרף דוקא מהתערובת הזו.
ויש להסתפק בדעת הרמב"ם שבפחות מכזית בכא"פ אינו אסור אלא מדרבנן
אם ס"ל טעם כעיקר דאו' אלא שאין דינו שיהפך ההיתר לאיסור אלא שלא
יבטל האיסור ,ולכן צריך שיאכל כזית בכא"פ ,או שס"ל טעם כעיקר דרבנן
שאם היה דאו' היה הכל נהפך לאיסור כבב"ח וכסברת ר"ת ,ומ"מ כיון שניכר
הטעם אינו בטל מדאו' ולכן אם אכל כזית בכא"פ חייב מלקות.
וכן יש להסתפק בדעת רבינו אליהו כאן שכשיש כזית בכא"פ לוקין עליו ,האם
כוונתו שלוקה על כל כזית כסברת רבינו חיים ,או רק אם אכל כזית מהאיסור
וכרמב"ם ,וכן מה שכתב שכשאין כזית אין לוקין האם אסור מדאו' או מדרבנן,
לכל זה אין ראיה מדבריו.
ובדעת רבינו יוסף שסובר שטעם כעיקר הוי רק איסור עשה ולכן לא לוקים
עליו ,יש להסתפק אם כוונתו שיש איסור עשה על כל כזית וכזית ,וחוץ מזה
אם אכל כזית בכא"פ מהאיסור לוקה עליו ,או שיש איסור עשה רק על אכילת
האיסור שבתערובת.
דף ס"ז ע"ב
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תד"ה מכלל וא''ת מאי מיבעיא ליה הא רבי לעיל פרק אין מעמידין תנא
בהדיא משנה שלימה דנותן טעם לפגם דאסור גבי שמן של גוים אסור,
ומפרש טעמא בגמרא משום שזליפתן של כלים אוסרתן אע''ג דסתם
כלים אינם בני יומן ,רע"א בגה"ש הקשה 'תמיהני הא אדרבה מתני' דשם
ס"ל דדבש שרי ומוכח דס"ל דנותן טעם לפגם מותר וע"כ החילוק משום
דפגמו בעין עדיף או דשמן אסור בצירוף חתנות וכו' ומה התחלה לקושייתם
וצע"ג' ,ואמנם עי' תוס' ר"י מפאריש שכתב 'נראה לרבי דהכא פוגם כשהוא
בעין ,כגון חומץ שנפל לתוך גריסין רותחין ,ותנא דאסר שמן משום שאינו
פוגם אלא על ידי פליטת האיסור בדופני הכלי ,וכשהוא בעין משביח ,ואפילו
מאן דשרי הכא ,התם אסר והיינו נמי טעמא דשרי כשאיסור בעין בדבש פוגם
מעיקרו.

לשבח ,סו"ס כעת שאינו בעין הוא לפגם ,גם יש להבין הרי לכאורה מה שאם
היה בעין היה לשבח הוא משום שאיסור בעין נפגם פחות מבלוע ,וכמ"ש תוס'
לקמן דף ע"ו ,וא"כ גם אם היה בעין והיה טעמו כטעם הבליעה היה לפגם ,ומה
המעליותא שלו על חומץ ,וכמו שלא נאמר שאם לא היה עובר עליו לילה לא
היה פוגם ,והרי גם חומץ כשהוא בעין אינו פוגם אלא רק כשנופל ע"ג גריסים,
ואדרבא חומץ יש יותר מקום לאסור כיון שאינו פגום מצ"ע אלא מצד צירופו
עם הגריסים ,משא"כ בליעת כלים שפגומה מצ"ע.
ולפי מ"ש הר"ן שמה שבעין אינו מותר משום נטל"פ מכיון שמרויח בריבוי
הכמות ,יש לבאר שכוונת תוס' להוכיח שפגימת החומץ מרובה מפגימת
הבליעה בכלי ,שהרי אע"פ שהיא בעין ומרבה בכמות מ"מ נחשבת כפוגמת
יותר מאשר משביחה.

תד"ה מכלל ועוד י"ל דה"ק מי איכא מ"ד נותן טעם לפגם אסור כי האי
גוונא שאפילו היה האיסור בעין היה לפגם ,שהרי הנידון כאן אינו על
בליעת כלים אלא בחומץ על גבי גריסים שהחומץ בעין ,ולכאורה הלשון אינו
מדוקדק שכתבו 'שאפילו היה האיסור בעין' ,שהרי בזה גופא מיירי שאכן
האיסור בעין ,ולשון תוס' ר"י מפאריש 'דהכא פוגם כשהוא בעין ,כגון חומץ
שנפל לתוך גריסין רותחין'.
ועוד י"ל דה"ק מי איכא מ"ד נותן טעם לפגם אסור כי האי גוונא
שאפילו היה האיסור בעין היה לפגם ,ולא דמי לשמן דלעיל דשמן אם
היה איסור בעין היה לשבח ,יש להבין מה לי במה שאם היה בעין היה

תד"ה מכלל מי איכא למ"ד נטל"פ אסור כה"ג שאפי' היה האיסור בעין
היה לפגם ,כלומר כגון חומץ ע"ג גריסין ,ואע"פ שר"מ לומד מגיעולי גוים
שמיירי בבליעות ,מ"מ הרי מבואר בהמשך שנבלה שאינה ראויה לגר אסורה
אם לא הסריחה מעיקרא.
ואידך קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא ,פירש"י 'אי אפשר
דלא פגמה פורתא בתבשיל הבא אחריו ואפ"ה אסר רחמנא' ,משמע שאמנם
התבשיל עצמו אינו נפגם ביומו אפילו במקצת אבל התבשיל שאחריו נפגם
במקצת ,אמנם אינו מוכרח ויתכן שגם התבשיל עצמו נפגם אלא שאין נפ"מ
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אלא לזה שאחריו.
ולכאורה משמע שכשאינו בן יומו נפגם הוא עצמו ,אבל כשהוא בן יומו הוא
ראוי ודאי לאכילה אבל את התבשיל שאחריו פוגם במקצת ,והביאור בזה א"ל
עפ"י מ"ש הר"ן שאע"פ שהתבשיל מצ"ע ראוי אבל כשנבלע בתבשיל
שאחריו הרי יצא שכר הריבוי בהפסד הטעם ,שודאי כמה שעבר פחות זמן
עליו הוא יותר משובח] ,מהר"ן משמע שגם כשאינו ב"י חשיב ראוי לאכילה,
אמנם בזה א"ל שלרש"י נחשב אינו ראוי לאכילה כ"כ[.
והתניא אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח אסור דברי ר"מ,
ר"ש אומר לשבח אסור ולפגם מותר ,מ"ט דר"מ וכו' ,ור"ש מאי טעמא
וכו' ,יש להבין מה הסברא החיצונה בזה ,שהרי בתחילה שאל מ"ט דר"מ
משמע שמסברא נטל"פ מותר אלא שר"מ לומד מכלי מדין שאסור ,והרי ר"ש
לא יליף משם ודחי דמיירי בקדירה בת יומא וא"כ מה"ת שיאסור ,וכתב
בחדושי הריטב"א ששאלת הגמרא 'מנא ליה לדחוקי קרא דכלי מדין ולאוקמי
בקדרה בת יומא דוקא' ,ויש להבין א"כ למה הוצרך לומר ור"מ קדירה בת
יומא נמי א"א דלא פגמה פורתא ,ולא אמר בפשיטות שכיון שאין לו הכרח
מקרא דנבילה לא בעי לדחוקי נפשיה בהכי ,ואולי לטעמיה דר"ש קא"ל'.
ותוס' ר"י מפאריש כתב ששאלת הגמרא מ"ט דר"מ היתה 'והא אין כאן הנאת
אכילה של טעם איסור' ,כלומר שאכילה אין כאן שהרי אינו אלא פליטת טעם
בעלמא והנאה מטעם האיסור אין כאן שהרי הוא פוגם ]וכעין מ"ש הר"ן[,
'ולרבי שמעון בעי בסמוך מאי טעמיה והא קדירה בת יומא פגמא פורתא ,ומנא
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ליה לחלק בין פורתא לטובא' ,כלומר שודאי גם הוא מודה שפגמא פורתא אלא
דס"ל שרק פגם טובא אוסר ולא פורתא ומנ"ל לחלק בזה ,ומסיק דיליף מנבלה
שאינה אסורה כשאינה ראויה לגר] ,ובפגם פורתא עדיין ראוי לגר[.
תד"ה ואידך ורבי עקיבא סבר לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלאו
נותן טעם לפגם הוא ,ורבנן קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה
פורתא הלכך הוי חידוש] ,נמצא דפליגי ר"ע ורבנן בסברת ר"מ ור"ש[,
והשתא כיון דסברי רבנן דהתם דבת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה
פורתא ,אם כן נילף מינה בעלמא דפגם אסור כדאמר הכא לרבי מאיר,
]וקרא דנבילה נוקי בסרוחה מעיקרא[ ,והיכי קאמר התם ורבנן דחידוש הוא
דכל נותן טעם לפגם בעלמא מותר ,יש להבין דילמא רבנן סברי בהא כר"ש
דסרוחה מעיקרא לא בעיא קרא ,וע"כ קרא להסריחה אח"כ ומוכח דנטל"פ
שרי ,וע"כ דקרא דכלי מדין חידוש הוא.
ויש לומר דאין הכי נמי דרבנן דהתם סברי דכל נותן טעם לפגם אסור
היכא שאם האיסור בעין היה לשבח ,דילפי לה מגיעולי גוים דפגם פורתא
כדאמר התם ,והא דקאמר התם נותן טעם לפגם בעלמא מותר ,היינו פגם
גמור שגם אם האיסור בעין הוא פגם דההוא פגם ליכא למילף לאסור
מגיעולי גוים דפגמה פורתא דגיעולי גוים אם היה האיסור בעין היה
לשבח .יש להבין כמו שמה"ט ילפינן לכה"ת דפגם פורתא אסור ,כך נלמד גם
עיקר דין טעם כעיקר ,ואולי אם לא מצינו מקור לדין טעם כעיקר לא היינו
לומדים מכאן גם לאסור טעם כעיקר וגם לאסור פגם מועט ,אלא היינו אומרים
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שהכל חידוש ,אבל אחר שידענו ממשרת שטעם כעיקר אסור ,שוב אמרינן
שנאמר כאן לימוד לכה"ת כולה שפגם כזה אינו אוסר ,ועדיין אינו מרווח דמה
לי ללמוד דבר אחד או שני דברים ,שו"ר בחזו"א ט"ו סק"ז כמדומה כעי"ז.
והא דקאמר גיעולי גוים חידוש הוא ]'דהא כל נותן טעם לפגם מותר והכא
גבי גיעולי גוים אסרה רחמנא' ,ולכן לא נלמד משם לאסור טעם כעיקר[,
אע"ג דלא דמי האי פגם לפגם בעלמא דמותר כדפרישית] ,שהרי הפגם
הזה אינו פוגם כשהוא בעין ואיך נלמדנו מנבילה שיהיה מותר[ ,מ"מ אי לאו
דגלי קרא דגיעולי גוים אסור היה מותר מן הדין ,דמה לי אותו פגם מה לי
פגם אחר ]כלומר שהחילוק בין פגם גמור לפגם של בליעה אינו מסברא אלא
חידוש[ ,ואפ"ה אסריה רחמנא ,וכיון דאסריה רחמנא ילפינן מיהא כיוצא
בו דהיינו פגם ]של בליעה[ שאם היה האיסור בעין היה לשבח] ,אבל פגם
גמור ילפינן מנבילה דשרי[ ,וקסברי רבנן דפסחים כמתני' דאין מעמידין,
]שאסרו שמן משום זליפתן של כלים טמאים ואין היתר של נטל"פ כיון שאם
היה האיסור בעין לא היה פגום אע"פ שבשמן הוא פוגם[.
ושלשה מחלוקת בדבר וכו' ,ורבנן דפסחים דפליגי ארבי עקיבא סברי
דדבר שהוא פגם ]אפילו[ כשהאיסור בעין שרי דילפינן לה מנבילה ,אבל
פגם דהשתא כשאין האיסור בעין עכשיו ]דהיינו פגם של בליעה[ אמנם
היה לשבח כשהאיסור בעין ,אסור ,דיליף לה מגיעולי גוים מקדירה בת
יומא דפגמה פורתא ,וכן סוברת מתני' דאין מעמידין ]גבי שמן[ כרבנן
כדפרישית ]בתד"ה מכלל[.
ועי"ל דרבנן דרבי עקיבא דפסחים פרק אלו עוברין היינו ר"ש דשמעתין
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דשרי כל פגם כדפרישית ]ולא יליף כלל מכלי מדין[ ,והא דקאמר התם
דקדירה בת יומא פגמה פורתא ,ולר"ש ]הרי לכאורה[ צ"ל על כרחך דלא
פגמה כלל דאי פגמה א"כ ]נילף מינה לכה"ת ו[ליתסר פגם כדמוכח
בשמעתין וכדפרישית ,י"ל דודאי גם ר"ש מודי דפגמה פורתא ,ומ"מ לא
יליף מיניה לאסור פגם בעלמא כגון שאינה בת יומא דאיכא פגם רבה,
דפגם רבה מפגם פורתא דבת יומא לא ילפינן ,הכי סבירא ליה לר"ש
]ואה"נ פגם פורתא יליף מינה לכה"ת שפליטת כלי בן יומו אוסרת ,אלא שכל
עוד לא למדנו טעם כעיקר ממשרת לא היינו לומדים לאסור גם פליטת בן
יומו[ ,ור"מ סבר דילפינן פגם רבה מפגם פורתא ]וגם פליטת כלי שאינו בן
יומו אוסרת[.
ואי כדפירש מעיקרא דפליגי בבת יומא אי פגמה אי לא ,זה אינו סברא
דאם כן נחזי אנן] ,אם פגום או לא ,ולשון תוס' ר"י מפאריש 'וכי בסברא כזו
יחלוקו ,ועוד ליטעמיה קפילא'[.
תד"ה ואידך דלמאי איצטריך משרת להיתר מצטרף לאיסור ,אי כשאוכל
כזית מטעם האיסור הנבלע ]בהיתר ,היינו טעם כעיקר] ,משמע שצריך
לאכול כזית מהאיסור ולא סגי באכילת כזית מהתערובת וכן משמע גם בהמשך
דבריהם[ ,אי[ בחצי זית ,דאיסור עם חצי זית דהיתר לא מצטרפי ,ומשו"ה
שפיר איצטריך להיתר מצטרף לאיסור] ,א"א לומר כך[ דהא שמעינן
לר"ש דאמר כל שהוא למלקות ,וא"כ למ"ל היתר מצטרף לאיסור ,לא
ברור לשונם ועי' מהרש"א ,ומ"מ כוונתם ברורה דר"ש לא מצי אמר כר"ע
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דמשרת איצטריך לצירוף איסור להיתר ,שהרי לר"ש לעולם אי"צ את הצירוף
הזה שהרי חייב על כל שהוא.
אלא ש"מ דמודה ר"ש דקדירה בת יומא נמי א"א דלא פגמה פורתא
כדפרישית ,ומ"מ לא ילפינן מינה לכה"ת דנטל"פ אסור ,כיון שפגם רבה
מזוטא לא ילפינן ,וניחא גם שטעם כעיקר ילפינן ממשרת וכלי מדין לאשמועינן
שאע"פ שפגומים במקצת צריכים הגעלה ,כך דקדק הר"ר שמואל מאיור"א.
והר"ר יקר מקינו"ן דוחה ]את הראיה שאם מכלי מדין למדנו טעם כעיקר
למאי איצטריך משרת לר"ש שמחייב על כל שהוא ולא הוצרכנו ללמוד
שהיתר מצטרף לאיסור[ ,דאיכא למימר דאכתי שפיר איצטריך משרת
לר"ש ]לומר שהיתר מצטרף לאיסור וכלי מדין ללמד על טעם כעיקר[,
אע"ג דסבר כל שהוא למלקות ,הא פר"ת בסמוך היינו דוקא כשהאיסור
בעין אבל לא ע"י תערובת כדמוכח מההיא דמייתי בסמוך בערלה וכלאי
הכרם אין מצטרפין ,וכן צ"ל ע"כ דאל"כ לא תמצא איסור כלל ]בטל[
לר"ש לא ברוב ביבש ולא בס' בלח ,וא"כ שפיר איצטריך משרת להיתר
מצטרף לאיסור כגון בחצי זית שנבלע בחצי זית פת ואכלו] ,נקטו 'שנבלע'
לשיטתם לעיל שהיתר מצטרף לאיסור דוקא כשנבלע בו ,ומשמע שמדין טעם
כעיקר אינו חייב כה"ג ,ויל"ע אם משום שאין כאן טעם אלא תערובת שהרי
לא התבשל יחד ,או משום שאין לוקה על טעם כעיקר אלא אם אוכל כזית
מהאיסור ,שו"ר בספר התערובת פ"ו עי"ש[ ,כדקאמר התם נזיר ששרה פתו
ביין ויש בו כדי לצרף כזית חייב ,ולעולם טעם כעיקר לר"ש מגיעולי
גוים ]יליף[ כך דוחה הר"ר יקר ,ביאור דברי רבינו יקר עי' ביה"ל ח"א סי'
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ג' סק"ח וקה"י סי' כ"ה.
ומורי הר"ר פרץ מקיים פירוש הר"ר שמואל ]לכאורה לא ממש כדבריו
ויתבאר בהמשך[ ,ואומר דדיחוי הר"ר יקר אינו כלום ,דודאי ]אי טעם
כעיקר יליף[ מגיעולי גוים לר"ש תו לא איצטריך משרת להיתר מצטרף
לאיסור ,משום דבלאו צירוף נמי כל שהוא ]אסור[] ,וכמ"ש הר"ר
שמואל[ אע"ג דאינו בעין אלא נבלע בתוך הפת מה בכך ,הלא כיון דטעם
כעיקר ]יליף[ מגיעולי גוים א"כ חשוב הטעם הנבלע כאילו היה בעין,
ואם כן כיון שאילו היה מן האיסור בעין היה מיחייב בכל שהוא לר"ש,
הכי נמי כשהוא נבלע בהיתר כיון שיש בו טעם וטעם כעיקר ,ותדע דהא
כיון דאר"ש כל שהוא למכות ככזית לרבנן ,אם כן כך לי כל שהוא
לר"ש ככזית לרבנן ,ובכזית לרבנן מחייב עליה אפי' כשאינו בעין אלא
נבלע בתוך ההיתר ,שיאכל כל כך מן ההיתר הבלוע איסור שאכל כזית
מטעם איסור הבלוע בתוכו מיחייב עליה כאילו אכל הכזית איסור בעין
כיון דטעם כעיקר] ,גם כאן מבואר שגם אם טעם כעיקר דאו' אינו חייב על
כל כזית מהתערובת כר"ח כהן שהביא הרא"ש ,אלא רק אם אכל כזית
מהאיסור ,ויתכן שלשיטת ר"ת ורבינו חיים שאם טעכ"ע דאו' חייב על כל כזית
מהתערובת אין מקום לדברי הר"ר פרץ[.
וא"כ ה"ה כל שהוא לר"ש דכשאכלו בתערובת טעם מיחייב כאילו אכלו
בעין כיון דטעם כעיקר ,וא"כ אי טעם כעיקר מגיעולי גוים לר"ש תו לא
אצטריך לר"ש משרת כלל ,דלהיתר מצטרף לאיסור לא איצטריך דהא
מכל שהוא מיחייב בטעם כאילו היה בעין כדפירשתי ,וא"כ )היכי קא"ל(
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משרת דכתב רחמנא ל"ל דכתיב גבי נזיר לר"ש ,אי גיעולי גוים לטעם
כעיקר משום דלא פגם כלל ]בקדירה בת יומא[ ,אלא ע"כ דקסבר ר"ש
דקדירה בת יומא פגמה פורתא] ,ולכאורה לכן אע"פ שממשרת למדנו טעם
כעיקר מ"מ הוצרכנו לכלי מדין ללמדנו שחייב הגעלה אע"פ שפגום פורתא,
וכמ"ש הר"ר שמואל שאם ללמדנו טעם כעיקר א"כ משרת למאי איצטריך,
ומכלי מדין לא נלמד שנטל"פ אסור דפגם רבה מזוטא לא ילפינן ,אמנם הר"ר
פרץ אומר שזה סיבה שלכן א"א ללמוד משם כלל טעם כעיקר כיון שיש
פגימה במקצת[ ,והשתא ניחא הכל דלא מצי ר"ש למילף טעם כעיקר
מגיעולי גוים דחידוש הוא כיון דפגמו אפילו פגם זוטא ,והיה לנו להתיר
כל פגם אי לאו דגלי קרא ,והלכך איצטריך משרת לטעם כעיקר.
בענין טעם כעיקר
אמר רי"ו כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו ,וזהו כזית בכא"פ ,טעמו
ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו .וארבעה שיטות מצינו בראשונים בביאור
דברי רי"ו.
שיטת רש"י שטעמו וממשו היינו כאשר האיסור ניכר שאז אינו בטל ,ואז אם
אכל כזית מהאיסור בכא"פ לוקה על אכילת האיסור ,ויל"ע האם גם כשמעורב
לגמרי כגון שאפה פת מקמח איסור וקמח היתר ,וכן יין של איסור ושל היתר
שהתערבו זב"ז נחשב ממשו ,ואע"פ שאין האיסור ניכר נחשב ממשו כיון שאין
ההיתר ניכר יותר ממנו ,ורק לח שנבלע ביבש או בחתיכה או שהתבשל עמו
ונבלע בו טעמו נחשב טעמו ולא ממשו.
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או שגם תערובת כזאת נחשבת טעמו ולא ממשו ,וטעמו וממשו נחשב רק אם
ניכר ממש ,כמו אוכל קטניות עם חתיכות בשר נבילה ,שכאו"א עומד בפנ"ע
אלא שמכניסם לפה ביחד ,אמנם א"כ יש להבין מאי קמ"ל שלוקה כשאכל
מהאיסור בכא"פ ,וכי משום שאכל עם האיסור דברים המותרים יפטר ,ויתכן
שאמנם כן כיון שלעס בפיו ונהיו כולם תערובת אחת ממש הו"א שבטל
האיסור ברוב.
ואדרבא אם נאמר שבמקום שמעורב לגמרי נחשב טעמו ולא ממשו יש להבין
למה לא נחשב כך גם כשניכר ,שהרי החיוב הוא על הבליעה ולא על הלעיסה,
ויתכן שמ"מ אזלינן בתר הכנסה לפיו ,כמו שמצינו גבי בריה שחייב אע"פ
שכשבלע כבר אינה בריה ,אמנם אינו דומה וכדלקמן.
ובחדושי הריטב"א כתב 'והא דאצטריך לומר כל שטעמו ואע"פ שהוא בכלל
ממשו ]שהרי יש ממשו ממילא ודאי שיש גם את טעמו[ ,משום דליתיה להאי
דינא אלא במין שאינו מינו דיהיב טעמא ,דאילו מין במינו הא אמרינן
דמדאורייתא חד בתרי בטיל ,ואפילו לח בלח ,וכל שכן יבש ביבש דההיא
אפילו מדרבנן בטיל חד בתרי כל היכא דלא הוי דבר חשוב' ,משמע שמ"ש
טעמו וממשו מיירי כשאינו ניכר אלא ע"י הטעם] ,וכגון קציצות שיש בהם
בשר טחון עם ירקות טחונים שלא ניכר מה הבשר ומה הירק אלא ע"י הטעם[.
ובמ"ש רי"ו דטעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו פירש"י 'כגון חלב שנפל
לקדרה או חלב שנפל נימוח שאין ממשו בעין' ,ויש להסתפק לדעת רש"י אם
לח בלח נחשב ממשו או לא ,ואם נחשב ממשו ניחא הקושיא הראשונה
שהקשה בספר תערובת ח"א פ"ב על שיטת רש"י ,ממה שמשמע בפסחים
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שאם שותים שכר שיש בו תערובת מי שעורים כזית בכא"פ חייב והרי לא ניכר
ממשו ,ואם לח בלח נחשב ממשו ניחא ,עי' רש"ש כאן.
עוד יש להסתפק בעיסה שעשאה מחיטין ואורז אם נחשב שיש כאן ממשו
לדעת רש"י ,ואם כה"ג נחשב ממשו ניחא הקושיא השניה שהקשה שם ,אמאי
יוצא יד"ח מצה בעיסה שעשאה מחיטין ואורז הרי אין כאן ממשם של החיטין
אלא רק טעמם כיון שאינם ניכרים ,ואם כה"ג נחשב ניכר ניחא ,ועי' תוס' ר"י
מפאריש שכתב בתו"ד 'ואומר רבי ,דהתם טעם כעיקר הוא עם ממשות ,שעל
ידי קמח של דגן שגילגל עם האורז רבה קמח ,ויש טעם וממשות' ,מבואר
דכה"ג חשיב ממשו.
והנה שיטת רש"י כפי שכתבו תוס' בשמו היא שמ"ש רי"ו טעמו ולא ממשו
אסור ואין לוקין עליו ,הכוונה שאסור רק מדרבנן ולכן אין לוקין עליו ,ומה
שאינו אסור מהתורה הוא משום שטעם כעיקר לאו דאורייתא ,ולכן אע"פ
שהטעם ניכר בטל האיסור ואינו לוקה עליו גם אם יאכל כזית מהאיסור
בכא"פ ,והביא רש"י בחולין כמה ראיות לזה ואחת מהם היא מהגמרא כאן
שלכן אין לוקין עליו.
ויש להסתפק לדעת רש"י מה הדין למ"ד טעם כעיקר דאורייתא האם היה
לוקה על כל כזית מהתערובת כדעת ר"ת ורבינו חיים ,או שהיה לוקה רק אם
אכל כזית מהאיסור בכא"פ ,כמו כשיש טעמו וממשו אע"פ שאין ממשו ניכר,
ולכאורה ממ"ש רש"י שאביי לומד דין טעם כעיקר מבב"ח משמע שלוקה על
כל כזית מהתערובת דומיא דבב"ח ,אמנם אינו מוכרח שיתכן שמשם לומדים
רק שאין דין ביטול ברוב כאשר הטעם ניכר ,ודון מיניה ואוקי באתריה.
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ובדברי דוד לבעל הנח"ד בסוגית טעם כעיקר כתב בפשיטות שדעת רש"י
'דפירושא דמילתא דטעם כעיקר הוא שההיתר נהפך להיות איסור ,ולמאן
דאית ליה דרשא דטעם כעיקר לקי על כל כזית וכזית מן התערובות אף שאין
בו מן האיסור אלא מעט' ,והוכיח כן ממ"ש רש"י ]בפסחים דף מ"ד ע"ב ד"ה
מפת[' ,ואילו פשט היין בכל הפת לא הוו פליגי רבנן עליה ,דהא אית להו טעם
כעיקר ,ואיתעביד ליה פת גופיה איסור ,ובהא מיהא פליגי עליה ,דטעמא דר'
עקיבא משום צירוף הוא ,ואי נמי לא נשרית כל הפת ביין מצטרף נמי היתר
לאיסור לחיובא' ,וכ"כ רע"א שם שמוכח מדברי רש"י.
ויל"ע מה הדין כשיש טעם של שלשה איסורין בתערובת היתר האם ילקה על
כל כזית שלשה מלקיות ,וכן אם יש באיסור אחד טעם של איסור אחר האם
ילקה שני מלקיות על כל כזית ,עי' בספר יד המלך פ"ו מחמץ שכתב בתו"ד
'והלכך אין לטעם כעיקר של כל עניני תערובות איסור והיתר שום דמיון
לתערובות זה של נותר ופיגול וטמא ,דבכל תערובות איסור והיתר נאסר הרוב
ההיתר מחמת הרגשת טעם האיסור ,משא"כ בתערובות איסור באיסור נשאר
תמיד הרוב באיסורו הראשון כמו שהיה'.
שיטת ר"ת שלמ"ד טעם כעיקר לוקה על כל כזית מהתערובת ]כן מובא בשמו
ברא"ש בחולין ,וכ"כ האחרונים בפשיטות שכ"ה שיטת ר"ת[ ,וס"ל לר"ת
שלהלכה טעם כעיקר אסור מהתורה ,ומ"ש רי"ו שאסור ואין לוקין עליו
שמשמע שאינו אסור מהתורה ,משום דמיירי בתערובת מין במינו שאין האיסור
נותן טעם בהיתר ,אבל במין באינו מינו שיש את טעם האיסור בהיתר ,טעם
כעיקר דאו' וכל התערובת נאסרת] ,ולוקה על כל כזית[.
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ובמה שס"ל לרש"י ור"ת שלמ"ד טעם כעיקר לוקה על כזית מהתערובת ,כן
ס"ל לרבינו חיים כהן שהו"ד ברא"ש בחולין ,אלא שהוא סובר כך דוקא אם
יש כזית מהאיסור בתוך פרס מההיתר שאז לוקה על כל כזית דטעם כעיקר
דאורייתא ,ומ"ש רי"ו טעמו ולא ממשו היינו שאין כזית מהאיסור בכא"פ,
וטעמו וממשו היינו שיש כזית בכא"פ ואז לוקין על כל כזית מהתערובת.
ובתוס' לקמן ד"ה ואידך כתבו בתו"ד 'דלמאי איצטריך משרת להיתר מצטרף
לאיסור ,אי כשאוכל כזית מטעם האיסור הנבלע בהיתר היינו טעם כעיקר',
משמע שגם למ"ד טעם כעיקר לא סגי באכילת כזית מהתערובת אלא צריך
לאכול כזית מהאיסור ]וכן משמע גם בהמשך דבריהם שם[.
ובעיקר הדין כ"ה גם שיטת הרמב"ם והראב"ד הרשב"א והר"ן שאינו לוקה
אלא אם אכל כזית מהאיסור בכא"פ ,אלא שזה יכול להיות משום שס"ל טעם
כעיקר לאו דאורייתא ,או שאמנם טעם כעיקר דאו' אלא שזה דינו של טעם
כעיקר שאין האיסור בטל ולוקה על אכילת כזית מהאיסור ,ויתבאר בעז"ה
בהמשך.
והנה בעיקר דין טעם כעיקר ,מצינו ארבעה שיטות בראשונים ,רש"י ]עי'
פסחים דף מ"ד בד"ה חייב בכזית מהן ,והא לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור
אלא משום דאיתעביד ליה כוליה איסור[ ור"ת ]כ"כ תוס' רא"ש בשמו
בפסחים דף מ"ה[ ,סוברים שנאמר בו שנהפכה כל התערובת לאיסור ולוקה
על כל כזית וכזית ,ולולי הדין של טעם כעיקר היה בטל האיסור ברוב אע"פ
שטעמו ניכר ,ולדברי שניהם מ"ש רי"ו טעמו ולא ממשו אסור היינו איסור
דרבנן ,אלא שבזה נחלקו ,לרש"י אינו לוקה משום שהלכה שטעם כעיקר לאו
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דאו' וכך הדין גם במין בשאינו מינו ,ולר"ת הלכה שטעם כעיקר דאו' ,ורי"ו
מיירי במין במינו דוקא אבל בשאינו מינו היה לוקה גם בטעמו גרידא
]כשמעורב[.
דעת רבינו חיים שאמנם נאמר בטעם כעיקר שנהפך כל ההיתר לאיסור ולוקה
על כל כזית וכן הלכה ,אבל רק אם יש כזית מהאיסור בתוך פרס מההיתר וזה
כוונת רי"ו טעמו וממשו.
תד"ה ואידך סוברים שאמנם טעם כעיקר דאו' אבל אינו לוקה אלא על כזית
האיסור שבתוך כדי אכילת פרס.
רבינו יוסף מאורלינש ס"ל כר"ת שע"י טעם כעיקר נאסרת כל התערובת ,אבל
אין בה אלא איסור עשה ,ולפי"ז ע"כ שמ"ש רי"ו שלוקה על טעמו וממשו
אינו משום דינא דטעם כעיקר אלא הוא מסברא ,וכשיטת הר"ן שכיון שניכר
ע"י הטעם שוב אינו בטל.
נמצא בשיטות הסוברים שלוקה על תערובת איסור רק אם אכל כזית מהאיסור
יש שני דרכים בביאור הענין ,האם זה דינא דטעם כעיקר שלא נאמר בו מלקות
אלא על האיסור שבתערובת ,או שאמנם מצד טעם כעיקר יש איסור על כל
כזית ומ"מ אינו לוקה על כל כזית או משום שלהלכה טעם כעיקר לאו דאו' ,או
משום שיש בו רק איסור עשה ,או שבמין במינו אין את הדין הזה ,ומ"מ אם
אכל כזית מהאיסור במקום שאין ביטול ידעינן מסברא שלוקה עליו.
ובשיטת ר"ת יש להבין כיון דילפינן טעם כעיקר מגיעולי גויים ולא מבב"ח
מנ"ל שנהפך הכל לאיסור ,דילמא רק התחדש שהאיסור לא בטל ,ודוקא אם
יאכל ממנו כזית בכא"פ יתחייב מלקות.
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וא"ל כיון שבכל התורה אזלינן בתר רובא ,לא מסתבר שכאן התחדש שלא
ניזיל בתר רובא ,אלא אמרינן שבא הכתוב לאסור היתר שיש בו טעם איסור
וממילא ל"ש לומר בזה ביטול שהרי כולו נהפך לחפצא דאיסורא ,וכן ס"ל
לר"י מאורלינש אלא שסובר שזה רק איסור עשה.
עוד א"ל אם בכלי מדין סתמא דמילתא אין כזית בכא"פ וחצי שיעור בתערובת
לא נאסר ,א"כ ל"ש לומר שהתחדש בפסוק שהאיסור לא בטל ,כי גם אם לא
יבטל סו"ס אין כאן איסור ,אלא ע"כ שהתחדש איסור על היתר שיש בו טעם
איסור.
ויש להבין בשיטת רבינו חיים שאמנם נאמר בטעם כעיקר שנהפך כל ההיתר
לאיסור ולוקה על כל כזית ,אבל רק אם יש כזית מהאיסור בתוך פרס מההיתר,
ממ"נ אם נאמר בגזה"כ שלא בטל האיסור א"כ ילקה רק אם יאכל כזית
מהאיסור ,ואם נאמר איסור על היתר שיש בו טעם איסור ,א"כ מאי נפ"מ אם
יש כזית בכא"פ או אין ,שזה סברא לחלק רק אם חיובו על אכילת האיסור.
ועי' בקרן אורה בנזיר שעמד בזה וכן בנח"ד בקונטרס טעם כעיקר.
ויש לבאר שס"ל שאמנם נאמר בדין טעם כעיקר שחל איסור על כל כזית
מהתערובת מפני טעם האיסור שבו ,אבל רק במקום שלולי דין ביטול היה
הדבר אסור בזה אמרינן שכיון שיש בהיתר טעם הרי שלא הוא בטל אלא
ההיתר נאסר ,אבל במקום שגם לולי דין ביטול לא היה המיעוט אסור כיון
שאינו אוכל ממנו כזית בכא"פ ,וחצי שיעור בתערובת במקום שלא חזי
לאיצטרופי ]באותו אופן[ מותר ,א"כ גם בלא דין ביטול אין כאן איסור ,בזה
ל"ש לומר שע"י טעם כעיקר יאסר הכל ,ורק כשיש כזית בכא"פ שלולי דין
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ביטול היה עובר על האיסור ,בזה אמרינן שלא בטל האיסור אלא אדרבא
נאסר ההיתר מחמת טעם האיסור ,ואם מקור דין זה הוא מכלי מדין ע"כ ששייך
שם כזית בכא"פ] .ומה שלא ילפינן משם שלא בטל האיסור ,כנ"ל בדעת רש"י
ור"ת[.
אמנם עדיין אינו מספיק שהרי גם אם אין בתערובת כזית בכא"פ שייך שיהיו
מלקות אם יאכל במהירות ויספיק לאכול כזית מהאיסור בכא"פ ,ולא מסתבר
שאם אכל קצת יותר מהר מהרגיל יחשב שלא כדרך אכילה ,ולשיטות שלעולם
לא נאמר בתערובת איסור חצי שיעור ]עי' פר"ח או"ח תמ"ב סק"א[ ,ניחא.
שו"ר בנח"ד כעי"ז ,אמנם כמדומה שמפרש שרק במקום שבאמת יאסר בלא
טעם כעיקר אז נאסר הכל ,ולכאורה א"כ מנ"ל שבכלי מדין התחדש עוד דין
אבל לפי מ"ש ניחא ,וגם לדבריו בפחות משיעור זה אין כלל איסור.
והנה עד כאן שיטות הסוברים שע"י טעם כעיקר חל איסור על כל התערובת,
אמנם שיטת תוס' בד"ה ואידך שגם אם טעם כעיקר דאו' אינו לוקה על כל
כזית אלא רק אם אכל מהתערובת שיעור שיש בו כזית איסור ,וזה גופא הדין
של טעם כעיקר ,ואלו דברי רי"ו שאם יש כזית בכא"פ לוקה היינו אם אכל
שיעור שיש בו כזית מהאיסור.
ובעיקר הדין הזה כך סוברים להלכה גם הרמב"ם והראב"ד הרשב"א והר"ן,
אבל מ"מ נחלקו בשורש הדין ,הר"ן ס"ל שאמנם לרי"ו לוקה אם אכל כזית
מהאיסור המעורב ממש בהיתר ,אבל לא מדין טעם כעיקר אלא כי אינו בטל
ברוב כיון שניכר בטעמו ,משא"כ התוס' ד"ה ואידך ס"ל שלולי דין טעם
כעיקר היה האיסור בטל אף שניכר בטעמו] ,וכן ג"כ דעת ר"ת ורש"י אלא
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שלשיטתם מדין טעם כעיקר יש מלקות על כל כזית[.
ואחר שהתחדש דין טעם כעיקר יש להסתפק אם זה גופא מה שנאמר בו שכיון
שניכר הטעם לכן לא בטל האיסור ,או שלעולם גוף האיסור בטל ועדיין יש
מלקות על אכילת היתר שיש בו טעם של איסור.
ולשון תוס' בד"ה ואידך 'חשוב הטעם הנבלע כאילו היה בעין' ,משמע קצת
שאין הכוונה שהטעם גורם שהאיסור לא יבטל אלא הטעם הוא האסור] ,היינו
אכילת היתר שיש בו טעם של כזית איסור[
וכן בהמשך דבריהם 'שיאכל כ"כ מן ההיתר הבלוע איסור שאכל כזית מטעם
איסור הבלוע בתוכו מיחייב עליה כאילו אכל הכזית איסור בעין כיון דטעם
כעיקר' משמע שהאיסור מצד טעם האיסור ולא מצד שגורם שלא יתבטל גוף
האיסור אמנם אינו מוכרח.
ולכאורה אם היינו אומרים שהטעם הניכר גורם שהאיסור לא יתבטל וכר"ן,
א"כ ממ"נ אם מסתבר כן למה צריך גילוי ואם לא מסתבר כך מה"ת שזה נאמר
בפסוק ,אבל שטעם נחשב כמו עיקר ואע"פ שהעיקר בטל הטעם אסור ,זה
שייך לומר שהתחדש בפסוק.
ועי' בחידושי הגר"ח פ"י ממעה"ק שכתב להסתפק בזה ,עי"ש מה שכתב
להוכיח מכמה ראיות ,ויש לדון אם מוכח כן לכל השיטות ,ולכאורה מתוס'
ד"ה ואידך משמע כמש"נ.
ולפי מה שנתבאר שאע"פ שתוס' ]ד"ה ואידך[ והר"ן ס"ל שלוקה רק אם אכל
כזית מהאיסור בכ"ז נחלקו ביסוד הדין ,והוא שלר"ן אי"ז דינא דטעם כעיקר
אלא מסברא אמרינן שכשניכר הטעם לא בטל האיסור .אבל תוס' ס"ל שזה
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הדין של טעם כעיקר וכמש"נ ,וממילא יתכן שגם אחרי חידוש התורה לא
נאמר שלא בטל האיסור אלא אע"פ שבטל יש איסור מצד הטעם של האיסור
שיש בהיתר.
והנה הרשב"א ג"כ ס"ל כתוס' שטעם כעיקר דאורייתא ,ואם ס"ל כתוס' עפ"י
מש"נ שהאיסור רק על הטעם ,יש בזה מקום לבאר את שני המחלוקות שמצינו
בין הרשב"א לר"ן וכדלקמן.
דהנה בדין נטל"פ ס"ל לר"ן שאע"פ שעדיין הוא ראוי לאכילה והיה לו הנאה
ממנו אם היה אוכלו בפנ"ע ,מ"מ ילפינן מנבילה להתירו כיון שאין לו הנאה
מתערובתו ,וכתב שלכן כאשר יש לו הנאה מריבוי הכמות אסור ,אבל
הרשב"א ס"ל שכאשר יש רוב מההיתר מותר אע"פ שהאיסור לא נפסד לגמרי
ממאכל אדם כיון שהממשות בטילה ברוב והטעם פגום.
ולפי מש"נ יש לבאר מחלוקתם שהר"ן ס"ל שכאשר ניכר הטעם אמרינן
מסברא שאין האיסור בטל כלל ולכן כשנהנה מהכמות ודאי שיהא אסור.
אבל הרשב"א הרי ס"ל שטעם כעיקר דאו' ורק לכן לוקה על אכילת כזית
מהאיסור בכא"פ ,והיינו שלולי הפסוק היה האיסור בטל אף שניכר טעמו,
וממילא יש מקום לומר שגם אחרי שילפינן מקרא דין טעם כעיקר לא נאמר בו
שלא בטל גוף האיסור ,אלא שיש איסור על הטעם כמו על גוף האיסור
]וכאחד הצדדים של הגר"ח[.
ובזה מסתבר דילפינן שפיר מנבילה ,שהרי אע"פ שגוף הדבר לא נפסל כ"ז
שראוי לאכילה ,משום שיש בו הנאת שביעה ואכילה ,אבל דבר שיש בו רק
טעם וגוף הדבר בטל הרי כשהטעם פגום אף במקצת שוב אינו ראוי כלל ,ודמי
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ממש לנבילה] ,והרי פשוט שמי שיש לו תבלינים להטעים האוכל שלא
ישתמש בהם כשנפגמו במקצת[ ,ועי' קה"י סי' כ"ה.
עוד מחלוקת מצינו בין הרשב"א לר"ן בדברים שאוסרים במשהו ,הרשב"א
ס"ל דגם כשהם נטל"פ אוסרים וכי"מ שהביאו תוס' לעיל דף ס"ו ,ותוס' שם
ועוד ראשונים וכן הר"ן בפסחים דף ל' ס"ל שאינם אוסרים.
ולפי מש"נ יש לבאר שהרשב"א סובר שכיון שאינו פגום לגמרי הרי א"א
ללמדו מנבילה ,ורק במקום שגוף הדבר בטל אז הטעם הפגום הוי כנבילה,
אבל במין במינו או בפסח שאוסרים במשהו אמרינן שגם גוף הדבר לא יבטל,
וכה"ג כיון שלא נפגם לגמרי ואם היה בפנ"ע היה אסור ,אסור אף בתערובת.
אבל הר"ן שסובר שגוף הדבר לעולם לא בטל ואעפ"כ כיון שאין לו הנאה
ממנו כשאוכלו בתערובת מותר ,אף במה שנאסר במשהו אין מקום לאוסרו,
וכמ"ש בספר התערובת ח"א סוף פ"ט] ,ואע"פ שבמשהו סתמא דמילתא אין
מרגיש בפגם מ"מ כיון שהתרנו כשהרגיש בפגם לא מסתבר שיחזור ויאסר
כאשר נוסיף עוד היתר ויהיה יציבא בארעא ,וכמדומה שראיתי סברא כזו
באחד הראשונים אולי בר"ן או במאירי[.
והנה בהשביח ולבסוף פגם כתב הר"ן שאסור כיון שכבר נעשה גם ההיתר
לחתיכת איסור ,ושוב לא יותר כל עוד שראוי לאכילה.
ולכאורה זה מובן יותר בשיטת תוס' ד"ה ואידך וכן לרשב"א אם סובר כמותם,
וכמש"נ שבטעם כעיקר לא נאמר שהאיסור לא בטל אלא שיש איסור על
הטעם .ואין הכוונה שלוקה על אכילת הטעם אלא שהיתר שיש בו טעם של
כזית איסור לוקין עליו ,וא"כ נאסר גוף ההיתר אבל לפי חשבון האיסור שבו,
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ובזה אע"פ שנפגם אח"כ אמרינן שכבר חל איסור על ההיתר וחתיכה נעשתה
נבילה לפי שיעור טעם האיסור שבה ,ולכן אע"פ שנפגם אח"כ לא יחזור
להתירו.
אבל לר"ן שכל מה שנאמר הוא שהאיסור לא בטל ועל ההיתר אין שום דינים,
יש להבין איך שייך לומר שנעשה נבילה ,הרי ההיתר מעולם לא נאסר.
אמנם ניחא שכ"ז מדין דאו' אבל גם הר"ן מודה שגם פחות מכזית בכא"פ אסור
מדרבנן ,או אם טעם כעיקר דאו' אסור מדאו' ]אבל רק באיסור עשה[ ,ודין זה
חל גם על ההיתר ובו שייך לומר שנעשה חתיכא דאיסורא.
ובמש"נ בדעת הרשב"א יש לדון ,אמנם נעשה נבילה כשהיה בו טעם של
איסור ,אבל כיון שנפגם הטעם אמאי לא יחשב כמו שנסחט משם ,עי' מחנ"א
שאם לשו המצות ביין של טבל צריך להפריש מהמצות כאילו כולם טבל ,ול"מ
שיפריש כשיעור היין שבלעו ,ועי' ]מנחת ברוך[ שכיון שיפריש לפי שיעור
היין יחשב שנסחט מתוכם האיסור.
ובעיקר מ"ש בדעת הרשב"א שיתכן שסובר כתד"ה ואידך שגוף האיסור בטל
והמלקות על הטעם וכמש"נ ,מ"מ בדעת הראב"ד שהובא ברשב"א א"א לומר
כן ,שהרי כתב בשמו שעל טעם כעיקר אין מלקות ,וא"כ מה שלוקה על כזית
בכא"פ ע"כ כר"ן שכיון שניכר האיסור אין בו ביטול ,וזה בלא הלימוד מכלי
מדין ,ומכלי מדין ילפינן שגם במקום שאין כזית בכא"פ ]כמו שהוא סתמא
דמילתא בכלים[ ,וממילא מותר כי ח"ש בתערובת אינו אסור ,מ"מ נאמר
איסור על כל התערובת ,אלא שאין לוקין על איסור זה כיון שאינו מפורש,
וכמ"ש הרשב"א בשמו ,אבל עדיין יתכן שהרשב"א סובר שכיון שרוב
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הראשונים סוברים טעם כעיקר דאו' כך הפסק ,אבל בעיקר הפירוש לומד
כתד"ה ואידך לפי מש"נ בדבריהם.
***
קיצור הנ"ל
אמר ר' אבהו אמר רי"ו כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזית
בכדי אכילת פרס ,ארבע שיטות מצינו בראשונים בביאור דברי רבי אבהו.
א .לרש"י מיירי שהאיסור ניכר בפנ"ע ואכל ממנו כזית בתוך כא"פ ,אבל אם
אינו ניכר אע"פ שטעמו ניכר אין לוקין דטעכ"ע לאו דאו'.
ב .ר"ת מפרש כרש"י אבל רק במין במינו דבאינו מינו גם בטעמו ולא ממשו
לוקה על כל כזית ,דטעכ"ע דאו'.
ג .בתוס' ד"ה ואידך מבואר שאמנם מדובר בתערובת גמורה ואעפ"כ אינו
לוקה אא"כ יש כזית מהאיסור בכא"פ ואכל את כל הפרס ,ופחות משעור זה
חשיב טעמו ולא ממשו ,וכ"ה שיטת הרמב"ם והראב"ד הרשב"א והר"ן,
]אמנם יתכן שחלוקים בטעם הדין[ ,ויתכן שזה גם כוונת רבינו אליהו ,אמנם
יתכן גם שכוונתו לשיטת רבינו חיים וכדלהלן.
ד .שיטת רבנו חיים כפי שמובאת ברא"ש בחולין פ"ז סי' ל"א שאמנם טעכ"ע
דאו' ולוקה על כל כזית מהתערובת ,אבל רק אם יש כזית מהאיסור בכא"פ.
ויסוד המחלוקת הוא בביאור דינא דטעכ"ע ,וארבע שיטות נאמרו בזה.
א .רש"י ור"ת סוברים שנאמר בו שנהפך כל התערובת לאיסור ולוקה על כל
כזית ,אלא שבזה נחלקו ,לרש"י ההלכה שטעכ"ע לאו דאו' והכא מיירי אפי'

עבודה זרה

בשאינו מינו ולוקה רק כשהאיסור ניכר ,ולר"ת טעכ"ע דאו' והכא מיירי במינו
דווקא שבטל מהתורה ,דבאינו מינו אפי' כשאינו ניכר לוקה ,ומ"מ גם רש"י
וגם ר"ת סוברים שטעמו וממשו פירושו שניכר ,וטעמו ולא ממשו כשאינו
ניכר.
ב .רבינו חיים ס"ל שאמנם נאמר בטעכ"ע שנהפך כל ההיתר לאיסור ולוקה על
כל כזית ,אבל רק אם יש כזית איסור בתוך פרס מההיתר] ,ולכאו' אינו מובן
הצירוף הזה ,ועי' בקרן אורה בנזיר ובנחלת דוד בקונטרס טעכ"ע שעמדו
בזה[.
ג .תוס' ד"ה ואידך סוברים שלוקה רק על כזית האיסור שבתוך התערובת וזה
גופא הדין של טעכ"ע וזה גם הדין של רי"ו.
ד .רבינו יוסף מאורלינש סובר כר"ת שע"י טעכ"ע נאסרת כל התערובת אבל
אין עליה אלא איסור עשה ]ומ"ש רי"ו לוקה הוא מסברא כר"ן או כשניכר
האיסור כרש"י ור"ת[.
והר"ן סובר בעיקר הדין כתוס' ד"ה ואידך שמיירי בתערובת גמורה מין באינו
מינו ,ולוקה רק אם אכל כזית מהאיסור אבל אי"ז דינא דטעכ"ע ]דס"ל לר"ן
שהוא מדרבנן[ ,אלא שע"י הטעם אין האיסור בטל ,ולוקה אם אכל כזית ממנו
בכא"פ.

דף ס"ח ע"א
דתניא ,לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך כל הראויה לגר קרויה
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נבילה שאין ראויה לגר אינה קרויה נבלה ,ור"מ ההוא למעוטי סרוחה
מעיקרא ,פירש"י 'מוכת שחין מחיים דהואיל ואיפגמא מקודם שבאה לידי
נבלה לא חל שם נבלה עליה ,אבל היכא דאיתסר מעיקרא תו לא פקע איסור
משום פגם' ,ויש להבין אם נבילה סרוחה אסורה מה לי במה שהיתה סרוחה
מעיקרא ,וכי יש דין של אין איסור חל על סרוח אבל אם קדם האיסור אינו
פוקע.
אמנם מבואר בבכורות דף כ"ג גבי טומאה דתרי קראי כתיבי ,חד למעט שאינו
ראוי לכלב וחד למעט שאינו ראוי לגר ,ופרש"י שם 'הסריחה מעיקרא כגון
שנשתברו אבריה מחיים והתליעה ,ההיא אף על גב דחזיא לכלב לא מטמאה
במשא ,דהא מעולם לא ירדה לטומאת משא ,אבל אי מעיקרא חזיא לגר ונחתא
לה טומאת משא תו לא סליק מינה עד שתיפסל מכלב' ,ועי' חדושי הרשב"א
בחולין דף ע"א 'פרש"י ז"ל וקרא דלגר אשר בשעריך דדרשין מינה הראויה
לגר קרויה נבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה ,מוקי לה ר"י למעוטי
סרוחה מעיקרא דלא חל שם נבילה עלה מעולם ,אבל נבילה שחל עליה שם
נבילה לא פקע איסורא מינה עד שתפסל לכלב'.

אמר עולא מחלוקת שהשביח ולבסוף פגם ,אבל פגם מעיקרא דברי הכל
מותר ,נמצא נטל"פ לכ"ע מותר ,ולא נחלקו אלא כשבשעה שנפל היה לשבח
ואח"כ פגם ,ולכאורה הכוונה כשהאיסור הוא שנפגם ופגם את ההיתר ,או
שהשתנה ההיתר למצב שהאיסור כעת פוגמו כגון גריסים צוננים שהרתיחם,
אבל אם האיסור וההיתר יחדיו נפגמו עדיין נשאר באיסורו ,ויש להבין מה לי
מתי פגם סו"ס כעת הוא נטל"פ ולמה יאסור ,וכבר הובאו לעיל מ"ש בחדושי
הר"ן 'כיון שבשעה שהשביח נאסר תבשיל זה הוה לי' כנבילה וכיון שחל עליו
אסור א"א להתירו עד שיפסל מלאכול לאדם כנבילה וכו' דומיא דמאי דאמרי'
במסכת חולין חתיכה עצמה נעשית נבילה ואסור עד שיפסל מלאכול לאדם אף
על פי שמחמת טעם הוא בא'.
וכתבו תד"ה אמר 'והשתא צ"ל לעולא דלא פליגי ר"מ ור"ש בקראי
דלעיל ד]גיעולי גוים וד[נבלה ,דא"כ לא הוי מיסתבר לחלק בין השביח
ולבסוף פגם לפגם מעיקרו' ,שהרי בגיעולי גוים הוא פוגם מעיקרא והרי בזה
לעולא לכ"ע מותר] ,וע"כ מיירי בבת יומא[ ,ומנבילה אין ראיה כלל למחלוקת
שהרי לכ"ע נטל"פ מותר והנידון בפגם אחר נפילה.

ור"ש סרוחה מעיקרא לא צריכא מיעוטא ,עפרא בעלמא הוא ,יש להבין
אם אינו אלא עפר בעלמא הרי אינו ראוי גם לכלב ,ולמה צריך פסוק לנסרחה
אחר שהתנבלה ,וכי איסור שנשרף נשאר איסורו עליו ,והרי לא משמע
שמחלק בין סרוחה לגמרי לבין שיש לה רק טעם פגום ,אלא מתי הסריחה.

תד"ה אבל וי"ל דלא דמי השביח ולבסוף פגם דהכא לההיא נבלה דלעיל,
דהכא י"ל השביח בשעת התערובת שבשעה שנפל האיסור לתוך ההיתר
היה נותן טעם לשבח ולבסוף פגם אותו טעם המעורב שם ,כגון נתן
]חומץ[ לתוך גריסין צוננין והרתיחן ,וע"ז קאמר ד"ה אסור כיון
דמעיקרא היה נותן טעם לשבח וחל עליה איסור ,אבל ההוא דנבלה
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דלעיל דפליג ר"ש ושרי כשהיא סרוחה עכשיו אע"ג דמעיקרא לא היתה
סרוחה ,מ"מ בעודה נבלה נפגם ושריא ,יש לבאר דבריהם שאינו דומה פגם
דחומץ לפגם דנבילה ,דפגם דחומץ אינו בגוף האיסור שהרי החומץ עצמו לא
נפגם אלא שבגריסים צוננים הוא משביח וברותחין פוגם משא"כ נבילה שגוף
הנבילה נפגם.
ולפי"ז אם נפל חלב לקדירה של ירק והשביחה ולאחר יום החמיץ החלב ופגם
את התערובת ,יחשב כפוגם מעיקרו שהרי חלב חמוץ לעולם פוגם גם אם לא
היה בתוך הירקות.
תד"ה או וי"ל דסבר לה כר"ש בחדא בפגם מעיקרו וכר"מ בחדא
בהשביח ולבסוף פגם ,יש להבין כיון שרי"ו מחלק בין פגם מעיקרא לפגם
בסוף ,למה העמיד מחלוקתם באופן ששניהם אינם סוברים כמותו ,ולא אמר
שמ"ש ר"ש מותר הוא בפגום מעיקרא או שמה שאמר ר"מ אסור הוא בפגם
לבסוף ,ועי' חזו"א.
א"ר זירא שאני עיסה הואיל וראויה לחמע בה כמה עיסות אחרות ,יש
להבין במה מדובר אם שהשתמש בה לחימוץ הרי זה לשבח ואם לאכילה הרי
היא פגומה ,ויתכן שכיון שאפשר להשתמש בה לחימוץ לכן לא נחשב
שנפגמה .ולכאורה דומה לחומץ שנתנו בתוך גריסין ,לדעות שבאוכלו רותח
אינו אוסר ובאוכלו צונן אוסר.
עוד יש להבין אם לכן אי"ז פוגם מ"ט דר"ש דמתיר ,ואם יש ביניהם עוד
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מחלוקת בדבר שפוגם כמות שהוא אלא שראוי להשביח באופן אחר ,יש להבין
מה"ת שנעשה ביניהם שני מחלוקות.
ת"ש שאור של תרומה ושל חולין שנפלו ]ביחד[ לתוך העיסה בזה כדי
להחמיץ ובזה כדי להחמיץ וחימצו ]יותר מדאי ופגמוה[ אסור ,רבי שמעון
מתיר ,נפל של תרומה תחלה ד"ה אסור ,פירש"י 'הואיל ומשביחה בתחלה,
אע"פ שחזר והועיל לפוגמה כשנפל שאור של חולין אחריו ושניהם פגמוה ,הוי
משביח ולבסוף פגם ואסור' ,יל"ע אם הכוונה שנפל של תרומה וגמר להחמיצה
ואח"כ נפל של החולין ,או שמיד אחר שנפל של תרומה נפל אחריו של החולין
ובכ"ז אסור כיון שבשעה שנפל היה ראוי להשביח אם לא היה נופל מיד אחריו
של החולין.
וכתבו תוס' שמכאן כבר יכול להוכיח שפליגי בפגם מעיקרא שהרי מבואר כאן
שהשביח ולבסוף פגם אסור לכ"ע וא"כ בהכרח שנחלקו בפוגם מעיקרו.
נפל של חולין ואח"כ נפל של תרומה או של כלאי הכרם אסור ,ור"ש
מתיר .והא הכא דפגם מעיקרא ופליגי ,אם מדובר שנפל התרומה אחר
שגמר החולין את פעולתו אז ודאי דהוי פוגם מעיקרו ,ואם נפל מיד אחריו צ"ל
שנחשב כפוגם כיון שבנפילה זו עתידה העיסה להיפגם.
דף ס"ח ע"ב
הני תלתא בבי דקתני למה לי ,שיטת רש"י ותוס' היא שבבא ראשונה היא
'שאור של תרומה ושל חולין שנפלו לתוך העיסה בזה כדי להחמיץ ובזה כדי
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להחמיץ וחימצו אסור רבי שמעון מתיר' ,שזה פוגם מעיקרא ומחלוקת ]אלא
שיש לדחות דטעמא הואיל וראוי לחמע[ ,בבא שניה 'נפל של תרומה תחלה
ד"ה אסור נפל של חולין ואח"כ נפל של תרומה או של כלאי הכרם אסור
ור"ש מתיר' ,שבדין הראשון של בבא זו מבואר שהשביח ולבסוף פגם אסור
לכ"ע ,ובדין השני מבואר שוב שפוגם מעיקרא מחלוקת ,ובבא שלישית 'היין
שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור ור"ש מתיר' שבזה ע"כ
מיירי בפוגם מעיקרא שהרי בהשביח ואח"כ פגם כבר הוכחנו מרישא
דמציעתא שלכ"ע אסור ,וכאן אין לדחות שראוי לחמע ,וא"כ מבואר דפליגי
בפוגם מעיקרא ,אמנם תורי"ד פירש שהכוונה רק לשלשת הדינים הראשונים
שדנים בשאור ,וסיפא הכוונה לנפל של חולין תחילה ]שמההיא דיין ועדשים
מוכח דטעמא לאו משום דרבי זירא[.
בשלמא בבא דסיפא ]לרש"י הכוונה לבבא דיין וחומץ[ קמ"ל בפוגם
מעיקרא מחלוקת ]בצירוף עם ההוכחה ממציעתא שבהשביח ולבסוף פגם
לכ"ע אסור[ ,מציעתא נמי ]דנפלה תרומה בתחילה ,קמ"ל ד[השביח
ולבסוף פגם דברי הכל אסור ,אלא רישא ]'שאור של תרומה ושל חולין
שנפלו לתוך העיסה בזה כדי להחמיץ ובזה כדי להחמיץ וחימצו אסור רבי
שמעון מתיר'[ למה לי ,השתא ומה סיפא דלא קא משבח כלל אסרי רבנן
רישא דקא משבח מיבעיא ,פירש"י 'רישא דתרומה אשבחיה בהדי שאור
דחולין ברישא והדר פגמי תרוייהו מיבעיא' כלומר שודאי ר"מ יאסור ברישא.
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אמר אביי רישא לר"ש אצטריך ]שגם בזה הוא מתיר ואינו מחשיבו
להשביח ולבסוף פגם[ ,והכי קאמרי ליה רבנן לר"ש עיסה זו ראויה
להחמיץ בשתי שעות מי גרם לה שתחמיץ בשעה אחת איסור ,נמצא
בשעה הראשונה השביח האיסור יחד עם ההיתר ונאסרה התערובת ,ומה
שפגמו בשעה השניה דינו כהשביח ולבסוף פגם שר"ש מודה בו.
ור' שמעון ,כשהשביחו שניהם השביחו כשפגמו שניהם פגמו ,פירש"י
שניהם השביחו ולא האיסור לבדו השביחו ,ויש להבין מה לי במה שלא
השביח לבד סו"ס בשעת הנפילה לא פגם ואפילו השתתף בהשבחה וחל
איסור ,ונימא דשוב לא יפקע ,אמנם כיון שלא השביח לבדו נמצא שמלכתחילה
לא אסר ,כמו אם היה נופל חצי זית בשר וחצי כזית נבילה לנ"ט זיתי תבשיל
שלא היה אוסר ,ומה שאחר שתי שעות עשה את כל פעולתו וניכר טעמו הרי
טעם זה הוא פגום ול"ד לכל השביח ולבסוף פגם שאסר בשעת הנפילה.
לר"ש ליצטרף היתר ואיסור בהדי הדדי וליתסר ,כמו אם כשני זיתי תרומה
היו נופלים בבת אחת שהיה נחשב כהשביח ולבסוף פגם ,כך כאן ג"כ נאמר
שנחשבת התרומה שהשתתפה עם החולין להחמיץ בשעה אחת כהשביחה
תחילה אע"פ שלא השביחה לבדה ולפי"ז אף חצי כזית בשר כשר שנפל עם
חצי כזית נבילה יצטרף לאסור ]שהרי ע"י הבשר ניכר טעמה של הנבילה
בתערובת[.
ר"ש לטעמיה דאמר אפי' איסור ואיסור נמי לא מיצטרפי דתנן הערלה
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וכלאי הכרם מצטרפין ר"ש אומר אין מצטרפין ,נמצא אמנם שני כזיתי
שאור של תרומה שנפלו יחד נחשבים כהשביחו ולבסוף פגמו ,אבל כזית שאור
של תרומה שנפל עם כזית כלאי הכרם או כזית חולין אע"פ שהשביח תחילה
יחד אתם לא נחשב כהשביח תחילה ,כיון שכאו"א בפנ"ע אינו משביח
בתחילתו ,וכמו שלענין ביטול אין מצרפין את חבירו כך לענין להחשיבו כפוגם,
ויל"ע מה הדין לרבנן כה"ג ויתבאר בהמשך.
תד"ה לרבי לרבי שמעון ליצטרפו היתר לאיסור ,וא"ת אמאי לא תלי
פלוגתייהו בזה וזה גורם ,כההיא דסוף פרק כל הצלמים ,וי"ל דהיינו
דוקא שאין בזה כדי להחמיץ ולא בזה כי מצטרפי ה"ל זה וזה גורם ,אבל
כשיש בכל אחד כדי להחמיץ אין שייך זה וזה גורם ,ואפי' מאן דשרי
התם אסר הכא ,יש להבין הרי השאלה כאן על השעה הראשונה שיחשבו
כאילו שניהם יחד משביחים ,ובאותה שעה הרי כאו"א בפנ"ע אינו יכול
להשביח ,ושפיר תלי בזוז"ג.
שו"ר בתו"ח שעמד בזה וז"ל' ,ולא ידענא דכי איתא נמי בכל אחד כדי
להחמיץ מאי הוי ,אכתי לא הוה אפשר שתחמץ בשעה ראשונה אלא ע"י
שניהם ,וא"כ מאי פריך דלצטרף וליתסר כיון דהשביח תחילה בשעה ראשונה,
הא שבח דמעיקרא זה וזה גורם הוא' ,עי"ש.
ורע"א כתב 'ק"ל הא כשהגיע לשיעור זה הו"ל נטל"פ ,ומקודם לזה אין בזה
לבדו להחמיץ והו"ל זוז"ג ,וזה מצאתי בעזה"י בת"ח ,וגם לא הבנתי שורש
קושייתם ,דלכאורה באמת הכי הוא דפליגי בזה ,דבלא"ה מ"ט דחכמים דנקטו
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זה למשביח תחלה וכי היתר מצטרף לאיסור ואם נפל חצי זית חלב וחצי זית
שומן לנ"ט זתים מקרי נ"ט ,הא בורכא דמה דמרגישים טעם הוא טעם היתר,
וע"כ הכא שאני דמ"מ נגמר העיסה באיסור שנתחמץ מכח האיסור דזוז"ג
אסור ,ור"ש בודאי סבר דשרי דאל"כ אמאי לא מצטרפי וצע"ג' ,ועי' חזו"א.
הרמב"ם בפט"ז ממאכ"א הט"ז כתב 'עיסה מחומצת שנפל לתוכה שאור של
תרומה או שאור של כלאי הכרם ,וכן קדרה מתובלת שנפלו לתוכה תבלין של
תרומה או של ערלה ושל כלאי הכרם ,אם יש בשאור כדי לחמץ אילו היתה
העיסה מצה ,ובתבלין כדי לתבל הקדרה אילו היתה תפילה הרי הכל אסור',
ולכאורה היינו כר"מ שנטל"פ אסור ,והקשה לח"מ שהרי דעת הרמב"ם
שנטל"פ מותר ,ותי' דטעמא דר"מ דמתניתין כר"ז שראויה לחמע בה כמה
עיסות ,ואע"פ שנדחו דבריו מכח הסיפא היינו שבברייתא א"א לומר כן בדעת
רבנן דר"ש אבל עדיין א"ל כן במשנה בדעת ר"מ.
ויש להבין א"כ למה כתב הרמב"ם 'אם יש בשאור כדי לחמץ אילו היתה
העיסה מצה' ,והרי כעת אינה צריכה לחימוצו וכל מה שאוסר משום שאפשר
לחמע בו עיסות אחרות ,ומה הענין בשיעור זה דוקא ,אמנם מסתבר שאם אין
שיעור לחמץ ודאי בכל ענין בטל ברוב ,ולא יועיל מה שאפשר להוסיף עליו
עוד ,וגם כשהיא כבר מחומצת והוסיף פחות משיעור שראוי לחמץ לא יאסור,
ורק כשיש שיעור חימוץ שאינו ראוי ליבטל מצ"ע אלא באנו לדונו כנטל"פ,
בזה אמרינן שאינו פגם גמור כיון שראוי לחמע בו ,אבל לא שזה לבד יהיה
סיבה לאסור.
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תד"ה רבי שמעון ,עי' הגהות הרש"ש ,ומ"ש תוס' בהמשך דבריהם 'דליכא
למימר אין צריכין לצרף קאמר כי ההיא דמסכת ערלה' ,הוא ט"ס וצ"ל דמסכת
מעילה כ"כ בהגהות ר' זאב וולף הנדפסים בסוף המסכתא.
תד"ה אמר ]בסוה"ד[ וא''ת מאי קאמר הכא לא ידענא אי אשבוחי משבח,
ליטעמיה קפילא ארמאה ,וי''ל דשמא עכברא בשיכרא מחזק את השכר
ומחמצו ,והשתא כשנתחזק השכר אין ידוע אם מחמת השכר עצמו,
הלשון נראה חסר ,ולשון תוס' ר"י מפאריש 'דשמא עכברא בשיכרא מחזיק
השכר ומחמיצו ולא ידענא האי שכר אי מעכבר הוחמץ אי מעצמו ואין לברר
הדבר'.
ויש להבין מה לי במה שלא ידוע ע"י מה החמיץ ,והרי השאלה אינה אם
העכבר השביחו אלא אם פגמו ,ולטעמיה קפילא ויאמר אם נפגם ואם לא נפגם
מה לי במה שלא השביח ,ויתכן שודאי נפגם במקצת אלא שאם גם השביח הוי
כעיסה שראויה לחמע בה כמה עיסות שיצא הפסדו בשכרו.
שו"ר כעי"ז בשו"ת בית שערים וז"ל 'דודאי טעם עכבר ניכר בחומץ וסמכינן
אקפילא אם יש בו טעם עכבר ,ותוס' לא כתבו אלא דא"א לברר ע"י קפילא
אם משביח ,דאפי' אם פוגם קצת מ"מ אם מחזק השכר ומחמצו הוי שבחו יתר
על פגמו ואסור ,וע"ז א"א לעמוד ע"י קפילא דמי יודע אם הוא מעצמו או ע"י
עכבר ,ולכן ל"מ לזה קפילא'.
וקי''ל כרבא דאמר נותן טעם לפגם מותר אף בשרצים ,ודלא כרב ששת

עבודה זרה

דבכל השרצים חידוש הוא שאסרה תורה אע"פ שטעמם פגום ,ולכן קדירה
שבישל בה שרצים אוסרת אפילו אינה בת יומא ,אלא אף בשרצים נטל"פ
מותר ,ומה שאסר רב עכברא בשיכרא או משום דשאני עכברא בשיכרא דאינו
פוגם אלא משביח ,או שלעולם הוא פוגם ורב סובר נטל"פ אסור ולית הלכתא
כוותיה.
ונפקא מינה דכשאינו בת יומו וכיוצא בו מותר אף בשרצים ,יש להבין
למה דוקא נפ"מ באינו בת יומו ,הרי אפילו כשהוא בן יומו נפ"מ שלרב ששת
אע"פ שפוגם אוסר בשרצים ,ולרבא גם בשרצים נטל"פ מותר אא"כ הוא
עכברא בשיכרא שאז יתכן שמשביח.
ועי' בנין שלמה שתוס' הולכים כעת בשיטת רש"י ד"ה נפל שמשמע ממנו
שעכבר משביח לאו דוקא בשיכרא אלא גם בכל שאר המאכלים וא"כ אין
נפ"מ אלא באינו בן יומו ,ולכאורה לא משמע כן ממהלך התוס' ,ועי' חקרי לב
יו"ד סי' ק"ד ]כמדומה שמה שמותר בשרצים נטל"פ היינו בפגם דאתי מעלמא
כגון שאינו בן יומו או בפגם שע"י התערובת כגון בדבש שגם בשר משובח
פוגמו ,אבל טעם השרץ בעצמו אע"פ שהוא פגום מצ"ע אסור אם התערב
בתבשיל באופן שסתם בשר לא היה פוגם[.
דף ס"ט
רש"י אימרטוטי אמרטיט ושרץ איסורו בכעדשה ,הקשה הר"ן אפי' אם היה
שיעורו בכזית עדיין אסור דהוי חצי שיעור.
ובדעת רש"י כתב הש"ך בסי' ק"ד שלעולם היה צריך העכבר ליבטל ברוב,
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ומה שלא בטל כיון שאיסורו בכעדשה דינו כבריה שאינה בטילה .וכ"כ
בביאור הגר"א סק"ו דדעת רש"י כתוס' בזבחים ע"ב דכל דבר שאסור בפחות
מכזית הוי בריה בשיעור איסורו] ,יתכן לבאר שכיון ששני חצאי כעדשה לא
יצטרפו לאיסור אכילה כמו שלא מצטרפין לטומאה ,לכן נחשב שאין שמו עליו
כשיחלק ,והוי כבריה[.
וביאר הש"ך שמה שבטל בחומץ ]לולי שאיסורו בכעדשה[ כיון שא"א לסננו
ואינו ניכר ,ובנקודות הכסף הוסיף לבאר שאמנם פשיטא שדינו כתערובת לח
בלח אבל עדיין היה מתבטל לולי שנחשב כבריה.
וכמדומה בנקודות הכסף שאינו ממש כבריה אלא כמו שהחמירו בבריה שאינו
בטל כיון שיתכן שיאכל אותו בעין בלא שירגיש ,כך במה ששיעורו בכעדשה,
אמנם הט"ז כתב שלעולם אין דינו כבריה וכיון שניכר אינו בטל.
ובעיקר קושית הר"ן לכאורה לשיטות הראשונים שחצי שיעור בתערובת אינו
אסור מהתורה ]דלא חזי לאיצטרופי[ ניחא ,אמנם יתכן שכיון שיש חתיכות
בעין בתוך המשקה אינו נחשב בתערובת.
תד"ה היכי אלא ודאי בא לומר שאף לא הודיעו שמפליג יש לחוש בדבר
כיון שרואהו הגוי שמתרחק ,ותדע דצריך שם חזקת שימור אחר ,וקבעי
מאי הוי ומשני כדתניא כו' כגון שיוכל לבא עליו דרך עקלתון ,נמצא אם
ראהו הגוי שהולך אם הוא בחזקת משתמר כגון שהיכול לבוא דרך עקלתון,
מותר ואם הודיעו שמפליג ל"מ שיכול לבוא דרך עקלתון ואם התעלם כדי
שישתום וכו' אסור.
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דף ע' ע"א
הנהו גנבי דסלקי לפומבדיתא ופתחו חביתא טובא ,אמר רבא חמרא שרי
מ"ט רובא גנבי ישראל נינהו ,הוה עובדא בנהרדעי ואמר שמואל חמרא
שרי ,כמאן כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור ,דתנן הנכנס לבקעה
בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני
יודע אם נכנסתי לאותה שדה אם לא נכנסתי ,ר"א אומר ספק ביאה טהור
ספק מגע טמא ,לא ,שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה ליה
ספק ספיקא ,כ"ה הגירסא שלפנינו ,ופירש"י דהוי ספק ביאה כיון דלא ידעינן
גוי אי על אי לא על] ,ובעובדא דנהרדעא לא הוו רוב גנבי ישראל שאל"כ
לכ"ע שרי דומיא דפומבדיתא ,עי' תוס' בב"ב שבפומבדיתא היו מצויים הרבה
גנבי ישראל[ ,ומשום הכי שרי דשני לן ספק ביאה מודאי ביאה וספק מגע.
וביאור ספק ביאה פירש"י ]ד"ה והוי[ אע"פ שהשדה מלאה טומאה ואם נכנס
ודאי נטמא מ"מ כיון שספק אם כלל נכנס מטהר ר"א ,ודחי דהכא אפי' רבנן
מודו כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה ליה ספק ספיקא ,ספק ישראל ספק
גוי ואפילו גוי דילמא לא ניסך.
אמנם דעת ר"ת ]הו"ד בתוס' בב"ב דף נ"ה[ שלא התיר ר"א בשדה שכולה
מלאה טומאה דבזה אין חילוק בין ספק ביאה לספק מגע ,אלא דוקא בשדה
שיש בה טומאה במקום אחד ,וטעם ההיתר משום דהו"ל ס"ס ,ספק נכנס ספק
לא נכנס ואת"ל נכנס ספק נגע ספק לא נגע] ,ולרבנן טמא גם כשיש ס"ס[,
ומ"ש 'כמאן כר"א' אי"ז בלשון שאלה אלא בניחותא שטעם ההיתר משום
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דס"ל כר"א שמתיר בס"ס ,ול"ג 'לא שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום
ממונא הוה ליה ספק ספיקא' שמשמע שזה דחיה אלא ה"ג 'וכיון דאיכא דפתחי
לשם ממונא' ,שזה הסבר למה יש כאן ס"ס] ,גירסא זו מובאת בתוס' ד"ה
פתחו בסו"ד ,וסיום זה נשתייר בתוס' מכל דברי ר"ת וכמו שיתבאר להלן[.
והנה זה לשון תד"ה פתחו 'פתחו חביתא טובא ,הכא ]בעובדא דפומבדיתא
דרוב גנבי ישראל[ ,לאו דוקא טובא כיון דתלינן בישראל ,אבל בסמוך הוי
דוקא כיון דפתחו טובא ,ואית דל"ג טובא וגרס ליה בסמוך וכיון דאיכא
דפתחי לשום ממונא.
ויל"ע מה כוונתם 'וגרס ליה בסמוך' ,לעובדא דפולמוסא או לעובדא דנהרדעא,
ולכאורה בפולמוסא פשיטא ד'טובא' דוקא כמבואר בגמרא לקמן ,ואם כוונתם
לעובדא דנהרדעא יש להבין איך נגרוס שם 'טובא' כשכלל לא מוזכרת שם
פתיחת חביות ,אמנם הגירסא בחלק מכתה"י 'הנהו גנבי דאתו לנהרדעא פתוח
חביתא אמר שמואל חמרא שרי' ,ויתכן שע"ז אמרו שיש לגרוס 'פתוח חביות
טובא',
ועדיין יש להבין למה הוצרכנו לפתחו טובא ,הרי כיון שבאו לגנוב גם בלא
טובא יש ספק אם פתחו לממון או לשתות ,ודוקא בפולמוסא שבאים בעיקר
לאכול ולשתות הוצרכנו לטובא וכמ"ש תוס' לקמן ,שו"ר בדקדוקי סופרים
שתמה בזה .עוד יש להבין מ"ש בסיום דבריהם 'וכיון דאיכא דפתחי לשום
ממונא'.
אלא יש לבאר שאין כוונתם וגרסינן בסמוך 'טובא' אלא כך הוא ביאור
דבריהם הכא לאו דוקא טובא כיון דתלינן בישראל ,אבל בסמוך הוי דוקא
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כיון דפתחו טובא ,ואית דל''ג טובא] ,כאן מסתיים הענין ומתחיל ענין חדש
והוא סיום פירושו של ר"ת שכפי הנראה נשמט מדבריהם וכמש"נ[ וגרס
)ליה( בסמוך וכיון דאיכא דפתחי לשום ממונא ,כלומר שלשיטת ר"ת
]שלא הובאה כאן[ במקום 'לא שאני התם כיון דאיכא דפתחי' שמשמעו דחיה
למאי דאוקמא כר"א ובא לומר דאתיא נמי כרבנן ,אלא יש לגרוס 'וכיון דאיכא
דפתחי לשם ממונא' ,שהוא המשך האוקימתא שההיתר הוא לר"א משום דהוי
ס"ס כיון דאיכא דפתחי לשם ממונא ,ומ"ש וגרס ליה בסמוך' לכאורה ה'ליה'
מיותר וצ"ל וגרס בסמוך' ]מהראוי לציין שכל התוס' הזה אינו בדפוס הראשון
של שונצינו שהיו בני סמכא ונוסף בדפוס ונציא[.
אמנם בתוס' ר"י מפאריש כתב שגבי עובדא דפומבדיתא אין לגרוס 'טובא',
אבל גבי עובדא דנהרדעא גרסינן 'הוה עובדא בנהרדעא שבאו גנבי ופתוח
]חביתא[ טובא' ,ויש להבין כיון שמיירי בגנבי ולא בפולמוסא למה הוצרכנו
לפתחו טובא ,אמנם בהמשך דבריו גבי פולמוסא כתב 'ומשני כיון דמיפתחי
טובא וכו' .אבל לא ]מיפתחי[ טובא לא הוה שרי מטעם דאדעתא דממונא
דאדרבה דרך החיל לאכול ולשתות' ,ויתכן שאין כוונתו ממש כתוס' שגנבי
ודאי לא פותחים חביות אלא עבור ממון ,אלא לעולם גם הם יכולים לפתוח כדי
לשתות ]שאז ודאי נגעו[ ולכן צריך שיפתחו טובא כדי שיהא ברור שפתחו
עבור ממון ואז יתכן שלא נגעו ,וגבי פולמוסא בא לומר שלא נאמר שפולמוסא
באים רק עבור ממון ואפילו בלא פתחי טובא הוי ס"ס ,דאדרבא דרך החיל
לאכול ולשתות כלומר גם לאכול ולשתות ולכן בעינן דפתחי טובא דומיא דגנבי
דנהרדעא.
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ובהמשך הגמרא ההוא פולמוסא דסליק לנהרדעא פתחו חביתא טובא כי
אתא רב דימי אמר עובדא הוה קמיה דרבי אלעזר ושרא ולא ידענא אי
משום דסבר לה כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור אי משום דסבר
רובא דאזלי בהדי פולמוסא ישראל נינהו )א"ה( האי ספק ביאה ספק מגע
הוא ,ופירש"י שקושית הגמרא האי ספק מגע הוא כיון שודאי גוים הם ]והיינו
שאמנם הצד השני של רב דימי הוא שרובם ישראלים אבל לפי הצד הראשון
ודאי שהם גוים ,ויש להבין מנ"ל כך ולהקשות ,דילמא צד ראשון שזה ספק
וצד שני שודאי ישראלים.
כיון דמפתחי טובא אימא אדעתא דממונא פתחו וכספק ביאה דמי ,והיינו
שלעיל שלא ודאי שהיו גוים ומאידך גיסא לא פתחו טובא הו"ל ס"ס ,ספק גוי
ספק יהודי ואת"ל גוי ספק לא בשביל ממון ומותר גם לדעת רבנן ,אבל כאן הוי
ודאי גוי אלא ספק אם פתחו לשם ניסוך ,וכיון שיותר מסתבר שלא באו לדעת
ניסוך לכן אע"פ שהוא ספק מגע דינו כספק ביאה ומותר לדעת ר"א.
נמצא לדעת רש"י מעשה דפומבדיתא רוב גנבי ישראל ושרי לכ"ע ,מעשה
דנהרדעא ספק גוי ספק ישראל ושרי לר"א כדין ספק ביאה ,וגם לרבנן כיון
דאיכא דפתחי לשם ממון יתכן שגם אם היו גוים לא נסכו והוי ס"ס ,מעשה
שלישי דפולמוסא מספק"ל לרב דימי אי ודאי גוים הוו ומ"מ כיון שפתחו
חביות טובא מוכחא מילתא דאדעתא דממונא פתחו וממילא יש ספק אם נגעו,
וספק כזה נחשב כספק ביאה ושרי לר"א ,או רוב אנשי הפולמוסא ישראלים
ושרי לכ"ע.
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ותוס' כתבו ופירושו דחוק ]שספק מגע שאינו שקול דינו כספק ביאה[ ועוד
הקשו דמ"ש גבי גנבי דאמר ספק ישראל נינהו וגבי פולמוסא אמר ודאי
גוים נינהו ]ואין לומר שכך הוא אורחא דמילתא שהרי יש לו צד שרובם
ישראלים[ א"כ ה"ל לתלמודא לפרש ]לא התברר לי מה כוונתם בזה
וכמדומה יש חסרון תיבות[ ,ועי' תוס' בב"ב נ"ה שגבי גנבי לא ידעו מי היו
אבל גבי פולמוסא ידע ר"א אם היו ישראלים או גוים] ,אלא שרב דימי לא ידע
ולכן הסתפק למה התיר ר"א[.
'לכן פי' ר"ת לפי שיטתו דלעיל שפיר ]שיטה זו אינה לפנינו והיא בתוס'
ר"י מפאריש ובתוס' בב"ב דף נ"ה[ ,דר"א מטהר ]ספק ביאה[ משום ספק
ספיקא ]ולא כרש"י שהשדה מלאה טומאה ואם נכנס ודאי נטמא ,אלא גם אם
נכנס הוי ספק טומאה ולכן בספק נכנס הו"ל ס"ס ,ולעיל גבי גנבי הו"ל ס"ס
כיון דאיכא דפתחי לשם ממון[ ,והכי פי' הכא ,ספק ביאה ,ספק מגע הוא,
פי' נהי דהוי ספק אם הפולמוסא הם גוים או ישראל כמו בגנבים ,מ"מ אם
הם גוים ודאי נגעי וליכא רק חדא ספיקא] ,וגם לר"א אסור דלא התיר ספק
ביאה אלא משום דהוי ס"ס[ ,דלא דמי לההיא דגנבים דלעיל דאמרינן דהוי
ספק מגע אם נגעו אם לאו ,היינו משום דסתם גנבים אדעתא דממונא אתו
]ולכן הו"ל ס"ס אע"פ שלא פתחו חביות טובא ודלא כתוס' ר"י מפאריש[
אבל פולמוסא סתם באים לאכול ולשתות כדאמר פרק שני דביצה ושחטנו
להם עגל והאכלנום והשקום ,וא"כ הוי ספק מגע משום דליכא אלא חדא
ספיקא ובחדא ספיקא לא אמר ר"א ,ומשני כיון דפתחו טובא יותר מכדי
שתיה אימור אדעתא דממונא פתחו וא"כ הוי ספק ספיקא ,ספק גוים או
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ישראל ואת"ל שהם גוים שמא פתחו לשם ממונא ולא אדעתא דשתיה
כיון דאיכא טובא ]ולכן מותר לדעת ר"א שס"ס מותר[.
דף ע' ע"ב
תד"ה אימר אימר מגבה דחביתא קלטתה ,ולא נגעה ביין אלא מן האויר
קלטתה] ,היינו שלא לקחה אפילו מגב החבית שאז היה נחשב שנוגעת ביין
ע"י הקצף המחובר ליין שבחבית מדין ניצוק ,אלא נפל מגב החבית חתיכות של
קצף וקלטה מהאויר[ ,אבל אי שקלתה מעל גבי היין יאסר מטעם נצוק,
]ולפי"ז ל"ג 'שקלתה' כמו שהוא לפנינו אלא קלטתה'[
מיהו יש בספרים ישנים שקלתה ,ואפילו הכי שרי משום דאינה בקיאה
בטיב ניסוך ולא מסרה נפשה למינגע כפ"ה ,יש להבין סו"ס כיון דניצוק
חיבור ואם היתה נוגעת ביין היה נאסר ,למה לא יאסר כעת במה שלקחה מגבה
דחביתא ,ומתוס' ר"י מפאריש משמע שלפי הגירסא קלטתיה משמע שחיישינן
לחיבור של ניצוק אבל לגירסא שקלתיה משמע של"ח[.
עוד יש לבאר עפ"י מה שמבואר לקמן בדעת חלק מהראשונים שיין שנאסר רק
בשתיה אינו אוסר מדין ניצוק] ,ולכן כחו לבראי שאוסר בשתיה לא נאסר
בפנים מדין ניצוק[.
וא"כ א"ל שזה גם כוונתם כאן ,שכיון שאינה בקיאה לכן לא נאסר היין אלא
בשתיה] ,וכמ"ש תוס' לעיל נ"ז ד"ה לאפוקי[ וכיון שנאסר רק בשתיה שוב
אינו נאסר מדין ניצוק ,וכמו שכתבו הראשונים בדף ע"ב ]עי' ריטב"א ע"ב.
ד"ה אמר ר"ה הניצוק ובמגיה שם[.
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אמנם לשון תוס' משום דאינה בקיאה בטיב ניסוך ולא מסרה נפשה למינגע,
משמע שדוקא לגירסא קלטתה שמשמע שאם לא קלטה מהאויר היה אסור
ע"כ משום ניצוק ,אבל לגירסא 'שקלתה' ע"כ שאין נידון של ניצוק והשאלה
רק אם נגעה.
דף ע"א ע"א
תד"ה הא הא לא דמיא אלא לסיפא אבל אומר מלטני מן העוצר ,פי'
רש"י )משום רבינו יחיאל( דכי א"ל הכי מותר משום דמצי לסלוקי בזוזי
מן העוצר ,וא"כ כי נמי יהיב הגוי יין לעוצר לאו שליחות דישראל קא
עביד ,ומשו"ה שרי כי האי גוונא ,אבל כי א"ל עול תחתי משמע הלשון
היה תחתי במקומי ,וכל מה דיהיב כאילו יהיב ישראל דמי דהא במקומו
הוא ,כפ"ה ,נמצא לדעת רש"י כשאינו יכול לסלקו בזוזי אלא ביין לעולם
אסור ,וגם כשיכול לסלקו אם אמר עול תחתי אסור ,כיון שאז כל מה שנותן
הוא בשליחותו ,ויש להבין שהרי אין שליחות לגוי ,ואם משום שציוהו לתת
הרי לא ציווהו לתת דוקא יי"נ ,ועי' מחנ"א סי' י"ד משלוחין עפ"י מ"ש תוס'
בשם ר"י שלחומרא יש להם שליחות ,אמנם הקשה לדעת ר"ת שגם לחומרא
אין להם שליחות.
וכבר הקשה כן בחדושי הריטב"א וז"ל 'וק"ל כי אמר ליה עול תחתי מאי הוי
דהא אין שליחות לגוי כדאמרינן בפרק איזהו נשך ,וכל שאין כאן שליחות
מגרמיה הוא דעבד ,ויש לומר דכיון דסוף סוף חייב הוא לפרוע לגוי דמי היין
שנתן על פיו ובשליחותו ,הרי הוא כפורע חובו ביין נסך כנ"ל'.
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ול"נ דא"כ פשיטא דמלטני מן העוצר דשרי כיון דמיירי דיכול לסלקו,
אבל על מה שפירש"י שגם ביכול לסלקו אם אמר עול תחתי אסור כיון
שנחשב כשלוחו לא הקשו תוס' ,אע"פ שלדינא גם זה אינו מוסכם עליהם ,ויש
להבין שא"כ טובא קמ"ל שבמ"ש מלטני אינו עושה אותו בזה לשלוחו ]אמנם
הרי לא נאמרו שתי הלכות אלו בב"א[.
לכן נ"ל שהישראל חייב למלך יין )נסך( מ"מ שרי כי א"ל מלטני מן
העוצר ,משום דמשמע ה"ק ליה סלק אותו במה שתוכל ,אבל אינו מצווה
לו לפרוע יין נסך ,ולכך שרי אפי' לא מצי לסלוקי בזוזי אלא ביין נסך,
לכאורה כוונתם שאמנם הוא חייב דוקא יין ואינו יכול לסלקו בדבר אחר ,אבל
לפעמים יכול לרצותו שיקבל מעות במקום יין ,ולכן לא נחשב כמו שמצווהו
לתת דוקא יין ,ויש להבין אפילו אם חייב לתת דוקא יין הרי יכול לתת יין כשר,
]כגון שיקנהו מישראל כשהוא סגור חותם בתוך חותם[ ולמה הוצרכנו למה
שאולי יוכל לסלקו במעות ,ויתכן שדמי היין של ישראל יקרים יותר מיין של
גוי ולכן רצונו שהגוי יתן מיינו או דמים בשווי של יינו אבל אם יתן יין כשר
הרי לא הרויח כלום וודאי שאין כוונתו שיעשה כך ]ואולי לכן כתבו שחייב
הישראל לתת יין נסך ,והוא בדוקא ולא כמו שמחקו המהרש"א ,ולאפוקי
שאינו חייב ליתן למלך דוקא יין כשר[.
ואפילו הקדים לו דינר ואמר לעיל דאסיר גבי פועלים הכא שרי ,דהתם
היינו טעמא משום דהוא מקדים לו הדינר בשביל שיתן מיין נסך
לפועלים ,אבל הכא קא"ל שיסלקנו במעות אם יכול ,הלכך לא חשיב
כפורע יין מיין נסך ,מבואר בתוס' שאין חילוק בין הקדים דינר ללא הקדים
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ודלא כראשונים כאן שחילקו בזה ,עי' חדושי הר"ן.
אבל כי א"ל עול תחתי הוי כמו שא"ל פרע למלך תחתי כמו שאני חייב
לו יין ,ונמצא פורע חובו מיין נסך ,ואפילו לא הקדים דינר אסור מטעם
דפירשתי ,משמעות דבריהם שגם בזה אינו אסור אלא משום שעיקר חיובו של
הישראל הוא יין ואין לו זכות לסלקו במעות ,אבל אם יכול לסלקו במעות
משמע שגם כה"ג שרי ,ועדיין יש להבין כיון שגם הישראל יכול לנסות ולשלם
מעות במקום יין למה כשאומר עול תחתי נחשב כמו שציווהו לתת דוקא יין.
ומתוס' ר"י מפאריש משמע שמלטני משמעותו מלטני מחיובי לתת יין ,וזה
יותר משמע ע"י השתדלות או מתן מעות ,ולכן גם כשנתן יין שרי ,משא"כ עול
תחתי היינו שלם את חיובי.
אמר אמימר משיכה בגוי קונה וכו' ,פרש"י 'אף על גב דלא יהיב גוי דמי
לישראל מכי משיך מיניה קנייה ,וכן ישראל מגוי' ,משמע שהחידוש הוא
שקונה אע"פ שלא נתן דמים ,וממילא מסתבר שכשאין דמים כגון מציאה או
מתנה יקנה לכ"ע וכשיטת תוס'.
רב אשי אמר לעולם אימא לך משיכה בגוי אינה קונה ,יל"ע לרב אשי
שמשיכה של גוי מישראל אינה קונה ,האם גם ישראל מגוי אינו קונה במשיכה,
ובהמשך הגמרא 'מיתיבי הלוקח גרוטאות מן הגוים ומצא בהן ע"ז אם עד שלא
נתן מעות משך יחזיר אם משנתן מעות משך יוליך לים המלח ,אי ס"ד משיכה
בגוי קונה אמאי יחזיר' ,מבואר שלמ"ד אינה קונה גם ישראל מגוי אינו קונה,
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עי' חת"ס שמכאן הוכיח רש"י את דבריו.
תד"ה אמר אמר אמימר משיכה בגוי קונה ,תדע דהני פרסאי משדרי
פרדשני אהדדי ולא הדרי בהו ,אומר ר"י דאין זה עיקר הטעם אלא
משום דאמימר סביר כר' יוחנן דאמר מעות קונות ,ודריש לעמיתך בכסף
לגוי במשיכה כדאמר בבכורות ,יש להבין א"כ עיקר השאלה היא אם מעות
קונות מהתורה בישראל ,וממילא ידעינן אם משיכה קונה בגוי ,וכבר נחלקו בזה
רי"ו ור"ל ,והול"ל את דבריו כראיה לרי"ו ולא כדין מחודש שעדיין לא דברו
עליו.
ואדרבא לדעת ר"ל שמשיכה קונה מהתורה בישראל היה מקום לומר שבא
אמימר לומר שגם בגוי קונה ולא ס"ל לישראל בחדא ,או שבא לומר שגם אם
מהתורה אינה קונה מ"מ מדינא דמלכותא או מדין סתומתא קונה להם כדחזינן
מהא דלא הדרי בהו.
ועי' בחדושי הריטב"א שכתב' ,ויש שפירשו דפלוגתא דאמימר ורב אשי
כפלוגתא דריש לקיש ורבי יוחנן וכו' ,ומיהו אין פירוש זה נכון ,חדא דהא לא
אתמר התם והכא דתהוי הא כפלוגתא דהתם וכו' ,ועוד מנא לן הכרח דלהוי
קנין גוי הפך קנין ישראל ,דילמא דרשינן בעמיתך בחדא הא לגוי בין בזו ובין
בזו או בשתיהן דוקא וכו' ,כללו של דבר כיון דאפשר לדון כן אין לדון ולומר
דתיהוי האי דהכא כפלוגתא דהתם ממש מדלא פרישנא בגמרא'.
תד"ה אמר ומה שמביא ראיה מפרדשני דפרסאי אין זה כ"א אמתלא
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בעלמא ,שמנהג אבותיהם מן הפרסיים שאינם חוזרים אחר המשיכה
ש"מ שכך הדין ,יל"ע מי הם האבות שמביא ראיה מהם יותר מפרסיים אלו
שבזמנו ,ואולי מזמן נח שכך נהגו עפ"י מצוות דינים שיש להם.
תדע דהני פרסאי משדרי פרדשני להדדי ולא הדרי בהו ,פרש"י 'פרדשני
דורון' ,וכן הוא במגילה דף י"ג 'ויעש המלך משתה גדול ,עבד משתיא ולא
גליא ,דלי כרגא ולא גליא ,שדר פרדישני ולא גליא' ,הרי שפרדשני פירושו
דורנות ,אמנם רש"י שם פירש 'שדר פרדישני דורונות לשרים'.
ובחדושי הריטב"א כתב' ,ומ"מ לשון פרדשני אינו לשון דורון אלא לשון שר,
כדאמרינן התם האי דשנא להוי דשנא להאי פרדשני דאלמא דורון נקראת
דשנא והשרים הנוטלין אותם נקראין פרדשני ,וקאמר שדרכן של פרסאי לתת
דורונות לשרי המלכות לפקח על עסקיהם והם מאחרין לפקח אותם ואף על פי
כן אינם חוזרין בהם ,וקא סלקא דעתך דמדינא הוא דלא מצו הדרי בהו דהא
קנו להו במשיכה ,ואף על פי שלא פקחו עדיין שהפקוח ההוא דמי הדורון
שקבלו ,ואף על גב דאנן בדינא דאוריתא קיימינן מייתי אמימר מן המנהג
שלהם כעין סמך דגמרי ומקנו במשיכה ,ורב אשי דחי לה דאפילו סמך ליכא
דההוא משום רמות רוחא הוא דעבדי'] ,ולכאורה לשון משדרי להדדי משמע
יותר סתם דורנות מאשר דורון לשר[.
רש"י ד"ה ולא ל"א מתשובת הגאונים פרדשני מי שיש לו כור חיטין
למכור פוסק דמים ללוקח והולך לביתו ומשגר לו קב חיטין לראות כמה
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הן יפות ואם מעכב הלוקח אותו קב אצלו מתקיים המקח ואם אינו חפץ
בהן מחזירו ,יש להבין גם אם משיכה קונה במה מתקיים המקח ,הרי עדיין לא
משך את כל הכור ,ולא משמע שהכוונה לקב ששלח לו.
ויש לבאר שגדר הקנין הוא שבמה שקנה מקצת קנה הכל וכעין סיתומתא ,ואם
גם מקצת לא קנה לא היה מועיל כלל ,אמנם עדיין יש להבין אם מועיל מדין
סיתומתא מנ"ל שמשיכה כלל מועילה מעיקר הדין ,דילמא אינה מועילה גם
לקנות את הקב וכל הקנין הוא מדין סיתומתא ,ועי' מעייני החכמה ב"מ דף מ"ח
שהסיתומתא היא שיקנה את הכור במה שקנה את הקב ,וא"כ ע"כ שקנה את
הקב במשיכה ,ולכאורה אינו מספיק דדילמא היא שיקנה את הכור במשיכת
הקב אע"פ שאינו קנין מעיקר הדין גם על הקב.
גם יש להבין היכן היתה כאן משיכה הרי המוכר הוא המשגר לו ,ואם משום
שהקב נמצא בחצירו ,הרי לדעת הרמב"ן שגם לרי"ו שמשיכה אינה קונה
בישראל היינו גם במתנה ומ"מ חצירו קונה לו ולכאורה ה"ה למ"ד שאין
משיכה קונה בגוי שחצר תקנה לו ,אמנם יתכן שדעת רש"י שכל מקום ששייך
מעות אין קנין אחר קונה ,לא משיכה ולא חצר ,ודוקא הרמב"ן שסובר שגם
במתנה אין משיכה קונה ע"כ שהוא משום גריעותא דמשיכה ולא משום חסרון
נתינת המעות ולכן שייך לומר שקנין חצר יועיל בו ,וממה שקנה את הקב
בחצירו מוכח שגם משיכה קונה.
ועי' שו"ת שואל ומשיב רביעאה ח"ב סו"ס רי"א שהוכיח מכאן כמבי"ט בח"ב
סי' ע"ה שיכול המוכר לעשות את המשיכה בשליחות הקונה.
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תד"ה פרדשני ואור"י דאפי' למ"ד אינה קונה כרב אשי בסמוך ה"מ כגון
דאיכא כספא ,אבל במציאה ומתנה דליכא כספא כ"ע מודו דקני במשיכה
או בהגבהה ,משמעות דבריו שבמקום שמשיכה אינה קונה גם הגבהה אינה
קונה ,ולקמן משמע שגם חצר אינה קונה ,ומסתבר שאין הכונה שלעולם אין
למשיכה לקנות כלל אלא דהיכא דא"א כגון מתנה או מציאה קונה משיכה,
אלא שאדרבא מהראוי שמשיכה תקנה בכל מקום אלא שבמכירה שצריך ליתן
מעות אין גמירות דעת עד שיתן מעות ,וממילא פשוט שגם שאר כל הקנינים
כחצר ואגב והגבהה לא יועילו ,וכן משמע מלשון רש"י שכתב 'משיכה בגוי
קונה אף על גב דלא יהיב גוי דמי לישראל'] ,ולהלן יתבאר דרך אחרת בביאור
הענין[.
תד"ה רב אשי והרוצה לחוש לדברי רש"י ור"ת ,המקנה בהמה לגוי
לפוטרה מן הבכורה צריך שיתן הגוי כסף ,וגם משיכת הגוי בסימטא או
לרשותו של גוי שהוא שלו ,ואם אין לו רשות לגוי ,מקנה לו הישראל
חדר בביתו והגוי ינעול ויפתח דבהכי קני ליה לרשות ,כדאמר בגיטין פ'
הזורק ותיחוד ותפתח ,ואח"כ ימשוך הגוי הבהמה לאותו חדר ,משמעות
דברי תוס' שאם אינו קונה במשיכה אינו קונה גם בקנין חצר ,ולכן גם
כשמכניסה לביתו או לחדר שקנה מהישראל צריך לתת מעות ,וכן מבואר
בדבריהם לעיל שגם הגבהה אינה מועילה ,אמנם לדעת הרמב"ן שגם למ"ד
שאין משיכה קונה בישראל אבל חצר קונה ,יתכן שגם אם משיכה אינה קונה
לגוי אבל חצר קונה לו ,ולכן מועיל גבי מתנה ]עי' פרי יצחק ח"א סי' מ"ז שדן
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בזה[.
וממ"ש תוס' שימשוך הבהמה לאותו חדר ,כתב גליון מהרש"א שמשמע שגם
אם משיכה קונה לגוי אבל חצר אינה קונה לו ולכן צריך שימשכנה לשם] ,עי'
קצוה"ח קצ"ד שדן בזה ויובא להלן[.
ויש להבין כיון שיש לגוי כסף למה לא יקנה לו את שכירות החדר בכסף ,עוד
יש להבין למה צריך גם למשוך את הבהמה וגם לתת עליה מעות ,כיון שקונה
את החדר יקנה אגב החדר את החלק בבהמה ,ויתכן שכמו שקנין חצר אינו
מועיל למ"ד שמשיכה אינה מועילה כך גם קנין אגב אינו מועיל ,ועדיין יש
להבין למה הוצרכו שימשוך את הבהמה לחדר ,יקנה אותה אגב החדר ויתן רק
מעות ,ואולי ס"ל שאגב אינו מועיל אלא מדרבנן ,שו"ר בחידושי מהר"י
שפירא שהקשה למה לא קונה ע"י אגב.
שו"ר בקצוה"ח סי' קצ"ד שכתב בשם המהרש"ק שאדרבא קנין חצר יתכן
שאינו מועיל אם הוא מדין שליחות שהרי אין שליחות לגוי ,אלא עדיף שיקנה
לו בקנין אגב וכמ"ש רבינו ירוחם ,ומ"ש תוס' שימשוך הבהמה לחדר אין
כוונתם שיקנה בחצר אלא במשיכה ,אמנם דעת קצוה"ח שגם אם חצר מדין
שליחות מועילה לגוי ,ועל מ"ש שעדיף להקנות בקנין אגב הקשה לדעות
שאגב אינו מועיל אלא מדרבנן ,וגם אם קנין דרבנן מועיל לדאורייתא עדיין יש
לחוש לדעת הלבוש שבגוי לא מהני תקנ"ח.
ובבכורות פ"ק פליגי אמוראי מה צריך שיקנה הגוי מן הבהמה ,איכא
מ"ד שצריך שיקנה דבר שעושה אותה טרפה ואיכא מ"ד אפי' אזנו,
ונראה להחמיר ולהקנות לגוי דבר שעושה אותה טרפה ,כגון הריאה
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והראש מן הבהמה או מן העובר כשהיא מעוברת ,אמנם א"צ שיתן הגוי
מעות שוה הראש והריאה אלא סגי שיקנם בפרוטה ,ואע"פ ששוה יותר
כפלים אפ"ה אין לחוש משום ביטול מקח שאנן סהדי שהישראל גמר
ואקני לגוי כדי להפטר מן הבכורה .הקשה רע"א למה צריך לתת מעות' ,הא
יכול להקנות לנכרי מעט חלק בבהמה במתנה ,דודאי משיכה קונה כמ"ש תד"ה
פרדשני וצ"ע'.
ויתכן שאם מה שאין משיכה קונה במכר הוא משום שאין גמירות דעת כ"ז
שאינו נותן מעות ,משא"כ במתנה או מציאה שכיון שהם ברשותו ודאי סמכא
דעתיה ,ולפי"ז יש לבאר שכשעושה משיכה בבהמה כדי לקנות את הריאה של
הבהמה או של העובר ,כיון שהבהמה נשארת עדיין ברשותו של הישראל אין
לגוי סמיכות דעת במשיכה זו ,אלא אם נתן מעות.
תד"ה שקילו והקשה ר"ת כיון דמשיכה בגוי קונה אם כן מעות אינם
קונות ,ואם כן מה היה מועיל המעות שהיו נותנים מתחלה ,מ"מ הוי יין
נסך ברשותו של ישראל מיד שנגע בו ועדיין אינו של גוי עד שימשכנו
כיון דמשיכה קונה ולא מעות ,ומיד שנגע בו הגוי נעשה יין נסך ברשות
ישראל ,והמעות שביד ישראל נעשו למפרע דמי יין נסך ,עי' מהרש"א
שכתב 'אין זה מדוקדק למאי דס"ל השתא דמשיכה קונה ,דודאי אין כאן בית
מיחוש שיגע בו הגוי קודם המשיכה דא"כ במנא דישראל נמי ליתסר ,אבל
במנא דגוי אסור היינו משום דיין שבכלי אוסרו קודם משיכה וצ"ע' ,והנה מה
שכתבו בתחילה 'מיד שנגע בו' היה יכול להתפרש על הנגיעה שביי"נ שבכלי,
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והשאלה ממ"ש בהמשך 'ומיד שנגע בו הגוי נעשה יין נסך' ,והרי מבואר
בהמשך שאין הגוי נוגע ביין אלא אחר המשיכה.
ובתוס' ר"י מפאריש תירץ בשם ר"ת ,שלעולם אין מעות קונות ומה שהיה
מועיל מה שנתנו את המעות קודם שאז יכול הישראל לעכב אותם בתשלומי
נזקו אם הגוי יגע ביין לפני המשיכה כמ"ש לעיל ]'האי גוי דנסכיה לחמרא
דישראל בכוונה אף על גב דלזבוניה לגוי אחרינא אסור שרי ליה למישקל
דמיה מההוא גוי'[' ,אבל לא שקל זוזי לא שרא למישקל ,דהא נסכיה לדעת
ישראל שמסרו לו ונסכיה לדעתיה קודם שמשך' ,וכתב שם 'ואין נראה לרבי,
דהא כי נסכו לדעתו אחר קבלת מעות נמי ליתסר ,וכי תימא כשהמעות ביד
ישראל יכול לעכבם ולומר לא לדעתי נסכתן ,אבל כשהמעות ביד גוי אין לו כח
להוציא מעות מידו דידן תקיפה על עצמן ,לא היא דהא דשרינן למישקל
מההוא גוי ,היינו אפילו אם לא יתן לו גוי מעות אם לא יתן לו יין ,ואפילו אם
אין לו כח להוציא יין ממנסך אם לא יחפוץ הגוי לקנותו'.
ואור"י שבשעת נתינת הדמים היו אומרים להם הגוים אנו מקנים לכם
המעות מעכשיו והיין יהיה שלנו מעכשיו] ,עי' ב"י בסי' קל"ב שאם נשפך
או החמיץ ברשות הגוים נשפך[ ,והגוים היו מאמינים אותם בטוב ולא היו
יראים פן יגזלו] ,שהרי כיון שלא נתנו את המעות במתנה כר"ת ,אם לא יתנו
להם את היין נמצאו גזלנים על המעות[ ,ואע"פ שלא בא לידם עדיין.
בתוס' ר"י מפאריש כתב 'וא"ת לפי מאי דמוכח בריש פרק שני דבכורות דאי
משיכה קונה מעות אינן קונות ולהכי משני ליה דכייל למנא דגוי דמשיכה קונה,
אם כן מאי מועיל דקאמר להו שקולו זוזי ויקנו אותם מהם מעכשיו על מנת
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שתתרצו להם שיהא מעכשיו ברשותם היין אפילו לא יבא לידם כי לא יתפחדו
שיגזלוהו עוד ,ודוחק שיתנו להם גוים מעות במתנה דאם כן היו שוטים לתת
מעותם באנפרות' ,וכמדומה שנפלה טעות בסדר הדברים וכצ"ל 'וא"ת לפי מאי
דמוכח בריש פרק שני דבכורות דאי משיכה קונה מעות אינן קונות ולהכי משני
ליה דכייל למנא דגוי דמשיכה קונה ,אם כן מאי מועיל דקאמר להו שקולו זוזי,
ודוחק שיתנו להם גוים מעות במתנה דאם כן היו שוטים לתת מעותם באנפרות,
]וי"ל ש[יקנו אותם מהם מעכשיו על מנת שתתרצו להם שיהא מעכשיו
ברשותם היין אפילו לא יבא לידם כי לא יתפחדו שיגזלוהו עוד' ,שהרי נתנו את
המעות בתנאי שהיין ברשותם מעכשיו.
ובחדושי הרשב"א כתב 'דאע"ג דמעות אינם קונות התם כיון דאקדים ליה גוי
דמי לאו למיהוי פקדון גביה יהבינהו ניהליה אלא דליקנו להו מהשתא
ולאפוקינהו יהבינהו ניהליה ,והילכך משעה דיהבינהו ניהליה קני להו ממש על
מנת דליתן ליה לבסוף יין ,וכי קא יהיב ליה השתא יין לאו דמי יין נסך שקל
השתא והילכך שרי'.
א"נ י"ל דסבר האי דדחי דקניא משיכה או מעות בגוי ,ודריש הכי
לעמיתך במשיכה הא לגוי או בהא או בהא ,ולית ליה הא דאמר בבכורות
מדישראל בחדא גוי נמי בחדא ,יש להבין א"כ למה לעיל באמימר אמרו
שסובר כרי"ו ולא כסברת המקשן שכאן ,וכמ"ש הריטב"א וכמו שהוכיח
מבכורות דמספק"ל אי אמימר כרי"ו ס"ל.
ומסתבר שדבריהם כאן הם שיטה אחרת בענין ממה שכתבו לעיל ,ואמנם
הקטע הזה ]מ'א"נ י"ל[ וגם זה שאחריו עד סוף הדיבור אינו בדפוס שונצינו
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ונוסף בדפוס ונציא ,ויתכן שהוא מתוס' אחר ,ודברים אלו נמצאים בתוס' ר"י
מפאריש ,והוא כתב גם לעיל שלא מוכרח שאמימר סובר כרי"ו אלא יתכן
שסובר דגוי קונה בהא או בהא.
וא"ת ולמה לא למדם להדיח כלי הגוים או למדוד בכלי ישראל ,גם זה
אינו שייך לתחילת דברי תוס' אלא לסוף הסוגיא דמיירי דאיכא עכבת יין.
וי"ל דבכך יש לטעות כמה פעמים ,אבל בלקיחת מעות קודם לא יבא
לטעות כיון שהיה מנהגם כן .יש להבין הלשון 'שהיה מנהגם כן' שהרי עדיין
לא נהגו כן אלא השאלה למה לא למדם שינהגו כן ,והיה צ"ל 'כיון שיהא
מנהגם כן' ,ואמנם בתוס' ר"י מפאריש הלשון 'כיון שיהא מנהגם כן' ]אלא
שהמגיה שם רצה לתקן ונמצא מקלקל ,שבמקום 'שיהא' כתב 'שהיה'[.
דף ע"א ע"ב
אי דקא כייל ורמי למנא דישראל ה"נ לא צריכא דקא כייל ורמי למנא
דגוי ,סוף סוף כי מטא לאוירא דמנא קנייה יין נסך לא הוי עד דמטי
לארעיתיה דמנא ,ש"מ נצוק חבור ,לא אי דנקיט ליה גוי לכלי בידיה
ה"נ ,לא צריכא דמנח אארעא ,ותיקני ליה כליו ,שמעת מינה כליו של
לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ,בחדושי הריטב"א כתב שממ"ש 'ותיקני
ליה כליו' משמע שכשסבר שמחזיק את הכלי בידיו לא היה זה בקנין שעל ידי
כליו אלא בקנין הגבהה ,וכן משמע ממ"ש רש"י 'מדמטי לאוירא דמנא דגוי
קנייה גוי בהגבהה' ,משמע שקונה בהגבהה.
והקשה הריטב"א 'היאך קונה מדין הגבהה כי מטי לאוירא דמנא ,דהא לא עבד
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כלום ,ואין הגבהה קונה בשום מקום בלא שום מעשה ,או שקורא לה והיא
באה שהיא כמשיכה וכו' ,ויש לומר דכיון דאויר שסופו לנוח כמונח דמי ואילו
נח חשיבא הגבהה ומעכשיו הוא מיישר הכלי יפה בענין שיבא היין לאוירא ולא
ישפך לחוץ הא חשיב לן מעשה לקנות בו מדין הגבהה'.
אמנם יתכן שהריטב"א לשיטתו בקדושין שהגבהה היא תולדה של משיכה
וממילא בלא מעשה לא יקנה במה שנמצא היין באויר הכלי ,אבל לפי מ"ש
האחרונים בדעת רש"י שהגבהה מועילה מדין יד א"ל שגם כלי שמונח בידו
הוי כידא אריכתא דיליה ומה שהשתנה מההו"א למסקנא הוא שכאשר הכלי
בידו קונה לו גם ברשות המוכר כמו שהגבהה קונה שם ,וכאשר מונח ע"ג
הקרקע תלוי בשאלה של כליו של קונה ברשות מוכר.
והנה בב"ב דף פ"ה מקשה הגמ' איך נחשב שנתן הגט בידה כשהניחו בקלתה,
ומשני שהיתה קלתה תלויה בה ,ופירש רשב"ם שם 'דדמי להגבהה שקונה
בכל מקום' ,לכאורה אין כוונתו שקונה בהגבהה ,אלא שכמו הגבהה קונה
ברשות המוכר כיון שכשמגביה נחשב שאינו ברשותו ,כך הכלי שתלוי בו או
שאוחזו בידו נחשב כמו שאינו ברשות המוכר ומהני מדין חצר.
ולפי"ז מסתבר שגם אויר הכלי יקנה לה אבל לדעת הריטב"א לכאורה בעינן
הגבהה ממש וא"כ גבי גט כה"ג שתסייע בכניסת הגט יתכן דל"מ דהו"ל טלי
גיטך אלא צריך שיניחנו בשולי הקלתא שאז כל המעשה מתייחס אליו או
שהיא לא תסייע כלל.
ותיקני ליה כליו ,שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח,
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עי' קצוה"ח בסי' קצ"ד שהוכיח מכאן שחצר קונה לגוי שהרי כליו קונים לו
מדין חצר כמבואר בראשונים בב"מ דף ט'.
תד"ה הכא הכא במאי עסקינן דאיכא עכבת יין אפומא דכוזנתא ,תימה
ליבטיל ההוא פורתא בס' ,י"ל דמין במינו הוא וקסבר דלא בטיל ,מבואר
בתוס' ר"י מפאריש שהקושיא לדעת ר"ת דסתם יינם בטל בששים ,ועל מה
שתירצו דסבר כרבי יהודה דמין במינו אינו בטל ,הקשה שא"כ 'כי פריך לקמן
לרבי יוחנן דאמר המערה יין נסך וכו' ממתניתין דיין נסך אוסר כל שהו לוקמה
כר' יהודה ולא ליקשי ליה מידי'.
אי ס"ד משיכה בגוי קונה אמאי יחזיר ,אמר אביי משום דמיחזי כי מקח
טעות ,יש להבין למה אומר 'מיחזי כמק"ט' והרי זה ממש מק"ט ,גם יש להבין
אם אינו אלא מיחזי כמק"ט ,איך משום מיחזי נתיר לו להחזיר ע"ז שאסורה
בהנאה ,ואמנם בכת"י פריס הלשון 'משום דהוי מקח טעות' ,וכן בבכורות
הלשון 'משום דאיכא מקח טעות' ,שו"ר בתו"ח שכתב 'הכי גרסינן אמר אביי
רישא משום דאיכא מקח טעות .וכן הוא בפרק ב' דבכורות'.
רש"י ד"ה שהקדים שהקדים לו ונתן לו מעות יותר מכדי דמי היין ,מה
שצריך להקדים יותר מכדי דמי היין ,מסתבר משום שעדיין לא פסק ,ולכן צריך
שיתן עד שיצא הספק מלבו ויהיה ברור שנתן את דמי כל היין ,אמנם יש להבין
למה צריך לתת את כל הדמים ולא סגי בפרוטה ,והרי כשקונים קרקע סגי
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בפרוטה והשאר נזקף עליו כחוב ,ויתכן שלא שייך לזקוף את הנותר כחוב כ"ז
שלא פסק את הדמים.
אמנם יש לבאר עוד שגם אם מטלטלין נקנים בכסף אי"ז קנין כסף כמו בקרקע,
כי בקרקע הכסף מועיל בתור מעשה קנין לדעת הט"ז ,משא"כ במטלטלין
שקנין כסף בהם נלמד מהקדש וכמ"ש תוס' בבכורות ,והרי בהקדש מהני רק
אם נותן את כל דמי הדבר.
וכן משמע מתוס' לעיל ד"ה רב אשי שכתבו בסו"ד 'אמנם א''צ שיתן הגוי
מעות שוה הראש והריאה אלא סגי שיקנם בפרוטה ,ואע''פ ששוה יותר כפלים
אפ''ה אין לחוש משום ביטול מקח שאנן סהדי שהישראל גמר ואקני לגוי כדי
להפטר מן הבהמה' ,משמע שאם רצונו למוכרם בשוויים ל"מ נתינת פרוטה
אחת עד שיתן את כל דמיהם.
שו"ר במאירי שכתב 'הקדמת מעות שכתבנו שעומדת לגוי במקום הגבהה או
משיכה ,יש אומרים אפילו הקדמת דינר למכירת יין הרבה כדרך ערבון שקונה
כנגד כלו לדעת קצת ,ואף לדעת האומר שאין קונה אלא כנגדו כמו שיתבאר
במקומו לגבי גוי מיהא קונה שדרכם להעמיד מקחם בערבון ,ומביאים ראיה
לדעת זה ממה שאמר כאן דאקדים ליה דינר כלומר ואפילו היה המקח כמה,
וי"מ שאין מלת דינר דוקא אלא שהקדים לו מעות כשיעור המקח ,ויש מעמידין
אותה אף בשלא פסק ושנתן לו מעות הרבה לרווחא דמילתא ,וכנגד מה
שפרשנו למעלה כמו שרמזנו שם' .ועי' גם בחדושי הרמב"ן.
תד"ה מידי וא''ת קשיא דרב אדרב דהכא מוקי אליבא דרב דמשיכה קונה
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בגוי ,ובפרק הזהב משמע דס''ל כרשב''ל דמשיכה קונה בישראל ולא
בגוי ,יש להבין למה לא שאלו בתחילת הסוגיא איך ס"ד דרב אשי להביא
ראיה מרב לשיטתו הרי פשיטא שרב הסובר כר"ל יאמר כך ,וכעין מה שהקשו
הראשונים בסוף הסוגיא על מה שמוכיח רבינא כאמימר ממימרא דרי"ו.
ואמנם בחדושי הריטב"א הקשה על שיטת תוס' שרב אשי ואמימר בפלוגתא
דרי"ו ור"ל שא"כ 'היכי מסתייע רב אשי ממאי דאמר רב להנהו סבוואתה דהא
רב כריש לקיש סבירא ליה'.
תד"ה בן ורש"י פי' דלא ניתן להשבון משום דקם ליה בדרבה מיניה ,עי'
מהר"ם ומהרש"א שלא נמצא כן ברש"י לפנינו אלא בעירובין ,ואמנם מבואר
כן בתוס' ר"י מפאריש שהכוונה למ"ש רש"י בעירובין דף ס"ב 'לא ניתן
להישבון דגבי ישראל כתיב והשיב את הגזלה אבל בנכרי לא כתיב השבה,
הלכך ,כיון שעבר נהרג ,ואינו משלם'.
ולכאורה כוונת רש"י שכלל לא נאמר בב"נ חיוב השבה ,ולא שהמיתה פוטרתו
מתשלומין אלא אדרבא אם היה בו חיוב תשלומין היה נפטר עי"ז ממיתה דאינו
מת ומשלם ,ועי' תוס' ר"י מפאריש שכתב בסו"ד 'ואם תפרש ולא ניתן
להישבון דאינו משלם ,ליפטר מן המיתה' ,כלומר שלא המיתה פוטרתו אלא
שאין התשלומין פוטרין מהמיתה ,וכמש"נ ,עי"ש שהקשה גם ע"ז.
ולא נראה דא"כ לא יתחייב גוי לשלם גזלו בשום ענין ,שהרי חייב מיתה
גם בשוגג ,וגם במקום שאין ידינו תקיפה ואינו נהרג בפועל ,מ"מ פטור מדין
קלב"מ ,ויש להבין דילמא אה"נ ,ואי משום מעשים בכל יום שתובעים אותם
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ומשלמים ,דילמא משום דינא דמלכותא.
ובעיקר דבריהם יל"ע אם כוונתם שלעולם לא נאמר דין קלב"מ בגוי ,או דוקא
לענין גזל שלא מסתבר שלעולם יפטר מלשלם ,ועי' פרשת דרכים ושמחת
הרגל לחיד"א.
ועי' תוס' רבי יהודה מפאריש שכתב 'אטו כל מאי שיגזול גוי יפטר ,והא בגוי
לא שייך קם ליה בדרבה מיניה ,כדאמרינן בהגוזל בתרא נטלו ליסטים חמורו
ונתנו לו אחר הרי הוא שלו מפני שהבעלים מתייאשים מהן ,ומסיק בגמרא לא
שנו אלא ליסטים גוי ,אבל ליסטים ישראל לא מייאש וכו' ,ואי אמרת קם ליה
בדרבה מיניה תיפוק ליה דקנייה ,להכי הם שלו ולמה לי טעמא דייאוש ,אלא
ש"מ דלא שייך בגוי קם ליה בדרבה מיניה' ,משמע מלשונו שבכל ענין לא
אמרינן בגוי קלב"מ.
ובמה שהוכיח מנטלו ליסטים חמורו יל"ע שהרי גם אם אין עליו חיוב תשלומין
משום קלב"מ אבל עדיין לא קנה את גוף החפץ ,להלכה דלא קי"ל כרב
דבדמים קנינהו.
ותוס' בעירובין דף ס"ב הקשו על רש"י שם שמשמע ממנו שהקלב"מ פוטרו
גם מחיוב השבה כשהוא בעין ,וא"כ קשה למה הוצרכנו גבי נטלו ליסטים
חמורו ליאוש ,ועוד קשה שאפילו בישראל אין קלב"מ פוטרו מחיוב השבת
החפץ כשהוא בעין.
תד"ה ואי ואי ס"ד משיכה בגוי אינה קונה אמאי נהרג ,פי' הא לא קניה,
וכל היכא דאיתיה ברשותיה דישראל הוא ,וקשה דהא ישראל נמי לא
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קנה הגזילה להיות שלו ואפ"ה קנייה להתחייב באונסין] ,דהיינו[ החיוב
דשייך ביה ,וה"נ יש לנו לומר בבן נח שקנאו להתחייב בה מיתה דהיינו
החיוב דשייך בה ,יש להבין מה כוונתם 'קנייה להתחייב באונסין' מה גדרו של
קנין זה ,ואולי כוונתם לקנייני גזילה ,ונאמר שסוברים כרמב"ן שלא חוסר
השליטה בפועל הוא המעכב אלא קניני הגזילה שיש לגזלן ,ולכן גם כשמוכן
להחזיר עדיין אין הבעלים יכול להקדיש] ,ודלא כבעה"מ שחוסר השליטה הוא
המעכב ,ועי' חדושי הגרש"ש שלדבריו מה שגזלן אינו חייב לשלם על
ההשתמשות בחפץ גם אם אין לגזלן קנינים בו הוא משום שלגבי ההשתמשות
חשיב כמו שינוי ,ועי' קצוה"ח רי"א סק"ג[ ,וסוברים שבלא שיהא לו קנין כלל
לא שייך לחייבו באונסין ,ולכן אמרו שכמו שבישראל קנוי לו לענין חיוב
אונסין כך נאמר גם בגוי ,ואע"פ שאינו יכול לקנות בלא רשות הבעלים נאמר
שזה גדר של עשאו הכתוב ברשותו לענין לחייבו באונסין ,וממילא מקשים
שנאמר כך גם בגוי.
ובחדושי רע"א הקשה שהרי בישראל משיכה הוי מעשה קנין אלא שאינו קונה
בלא רשותו של חבירו ,אבל בלא מעשה קנין גם ישראל לא נעשה גזלן,
ומה"ט אם עשה משיכה ברשות הבעלים ל"מ ,ובגוי שמשיכה אינה קונה הרי
אין כאן מעשה קנין כלל.
ולכאורה לשיטת תוס' שבמציאה ומתנה מהני משיכה גם בגוי ,הרי מבואר
שמצ"ע הוי משיכה מעשה קנין גם בגוי ,אלא של"מ במכר וה"ה בגזל וכמ"ש
תוס' לקמן ,אבל סו"ס מעשה קנין יש כאן וא"כ דמי לישראל שגם הוא אינו
קונה אע"פ שחשיב מעשה קנין.
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ועי' קוב"ש ב"ב סי' ש"ח שתי' עפ"י תוס' בכתובות שגם בישראל מצינו
שמהני משיכה ברה"ר לענין גניבה אע"פ שאינה מעשה קנין כלל] ,ומה של"מ
משיכה ברשותו משום דל"ה מעשה גזילה כלל או כמ"ש תוס' כאן שלא
החסירו כלום[.
ותירוץ תוס' שאמנם ל"צ לקנות את הגזילה כדי להתחייב ,וסגי במה שחיסר
את הנגזל אבל כשגוזל מישראל פחות מש"פ לא נחשב שחיסר את הישראל
שהרי אינו ממון אצלו ,ולכן ל"ש לחייבו אם לא יקנה ,שהרי לא עשה כלום
שהרי הישראל לא חסר וממונו לא התרבה.
ומשני משום צעריה דישראל ,ולכאורה אין הכוונה שיש חיוב חדש על ציעור
ישראל ונאמר שגם אם יקניטנו בדברים יתחייב מיתה ,אלא החיוב על הגזל,
ואם תאמר שלא עשה כלום כיון שלא נחסר הישראל והוא לא קנה ,הרי ציער
את הישראל במה שגזל ממנו ולכן חייב מיתה על הגזל.
בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון ,פירש"י כאן משום
מחילה וכ"כ תוס' ,ויש להבין שהרי מצינו בכה"ת כולה שפחות מש"פ ל"מ
בקנינים וגם לא בקידושין ומשמע משום שאינו נחשב ממון כלל ולא משום
מחילה ,ויש לבאר דתליא הא בהא ,כדי שיעשה קנין צריך שיהא כסף החוזר
שאם לא יועיל לקנין יצטרך להחזירו כשיתבענו לדין ,אבל אם בלא"ה אי"צ
להחזירו ולא יחשב גזלן עליו מטעם מחילה ,ל"מ גם לקנין.
אמנם אם זה גם הטעם של קידושין ,יקשה למה חוששים לקידושין של פחות
מש"פ שמא שו"פ במדי ,והרי אין כאן כסף החוזר שהרי לא יוכל לתבוע ממנה
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בדין ,ולסוברים ]אחיעזר ואפיקי ים[ שבקידושין אין דין כסף החוזר ,א"ל
שמה של"מ קדושין בפמש"פ משום דלא מקניא נפשה או משום דילפינן
משדה עפרון.
ויל"ע אם הטעם משום מחילה מה יהיה הדין אם הנגזל יאמר שאינו מוחל על
גזל של פחות מש"פ ,ועי' מאירי 'נמחלת היא מאליה' ,ויל"ע מתי נמחלת האם
מיד כשגזל או דוקא כשידע הנגזל ,ואם נאמר שנמחלת מיד א"כ מי שיכנס
לחצר חבירו ויקטוף פירות שכאו"א אין בו ש"פ ויאכלם בזא"ז לא יצטרך
להשיבם ,ובסנהדרין דף נ"ז משמע שלא נמחל מאליו אלא רק אח"כ מוחל לו.
ועי' מחנ"א סי' א' מגזילה וכן במנ"ח.
והרמב"ם כתב כל הגונב ממון מש"פ ומעלה עובר על ל"ת ,ודבר תורה אסור
גם פחות מש"פ ,ופי' המ"מ משום חצי שיעור ,משמע שחזי לאיצטרופי אם
יגזול עוד חצי פרוטה.
והנה במדרש רבה פרשת נח איתא 'איזהו חמס ואיזה היא גזל ,א"ר חנינא חמס
אינו שוה פרוטה ,וגזל ששוה פרוטה ,וכך היו אנשי המבול עושים היה אחד
מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים והיה זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה
בא ונוטל פחות משוה פרוטה ,עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין' ,וממה
שכאו"א לקח פחות מש"פ ולא נטל את כולם בזא"ז משמע שמצטרפים כמה
מעשי גזילה לש"פ ,וכן משמע שאם היה שוה פרוטה היה יוצא בדין ולא היינו
אומרים דין קלב"מ וכשיטת תוס'.
ויש להבין מה הועילו במה שלקחו פחות מש"פ הרי ב"נ נהרג גם על פמש"פ,
ועי' מהרש"א בסנהדרין שהקשה כעי"ז גבי אנשי סדום.
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והנה המדרש מסיים 'אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם עשיתם שלא כשורה,
אף אני אעשה עמכם שלא כשורה ,הה"ד הלא נסע יתרם בם ימותו ולא
בחכמה ,בלא חכמת התורה' ,ויש להבין מ"ש ימותו ולא בחכמה ,הרי מתו
בגלל הגזל ולא בגלל חוסר חכמת התורה.
ויש לבאר שהם סברו שפחות מש"פ אינו יוצא בדיינים ולכן הקפידו לגזול
פחות מש"פ ,כדי להפטר מתשלומין ,וזה עשו שלא בחכמת התורה כיון שזה
גופא מה שחייבם מיתה ,שאם היו חייבים לשלם היו נפטרים ממיתה כמו
שישראל נפטר ממלקות כשמשלם ולא היה עליהם אלא חיוב דמים ,אבל כיון
שגזלו פחות מש"פ לא היה עליהם חיוב ממון ממילא נשאר עליהם חיוב מיתה,
כמו ישראל שחבל בפחות מש"פ שדינו ללקות ,ואם חבל בפרוטה משלם ואינו
לוקה.
ואע"פ שבישראל לא מצינו אלא שממון פוטר ממלקות ולא ממיתה ,עי' רש"י
בעירובין ס"ב שכתב דגבי ישראל כתיב והשיב את הגזילה ,אבל בגוי לא כתיב
]הלכך[ כיון שעבר נהרג ואינו משלם' ,משמע שאם היה משלם לא היה נהרג,
עי"ש בתוס'.
בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להישבון ,פרש"י 'ולא ניתן
להשבון ולא מחייב לאהדוריה להאי ישראל דהא מחיל עלה' .ובהמשך הגמ'
ומאי לא ניתן להישבון ,פירש"י 'הא ל"ש ביה השבון דכיון דגוי לא קניה
דישראל היא' ,דאינו בתורת הישבון ,ופרש"י 'דכל היכא דאיתיה דמרה היא
וה"ה לש"פ' ,ומסיק דלעולם קניה ואינה בתורת השבון כיון שמחיל ,ודוקא
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פחות מש"פ' .משמע שמחילה מועילה רק אם יש לו חיוב השבה ,אבל אם אין
לו הרי היא של ישראל בכל מקום שהיא ,וגם משמע שחיוב השבה יש לו רק
אם קונה אבל אם אינו קונה אין חיוב השבה.
וביאור הענין א"ל שחיוב השבת אבידה אין לגוי ,אבל חיוב השבת גזילה יש
עליו] ,ומסתבר שחיוב זה בכלל דינים הוא ,ומשמע שחיוב זה אינו פוטרו
ממיתה ,ודלא כמ"ש רש"י בעירובין[.
וחיוב השבת גזילה יש עליו רק אם קונה את הגזילה ,וכן מבואר שמחילה
שייכת רק אם קונה את הגזילה אלא שיש עליו חיוב השבה ,בזה מהני המחילה
כמו שמועילה על שאר חיובים ,אבל אם אינו קונה והרי הוא של ישראל בכ"מ
שהוא ,ל"ש מחילה שהרי מחילה אינה קנין.
ויתכן שאפי' אם נאמר שאין לגזלן קנינים בחפץ אבל חיוב השבה יש לו ושייך
למחול עליו ,עדיין קשה אפי' ימחול לו על חיוב ההשבה איך יקנה את זה אם
אין לגזלן קנינים ,ואם נפרש כמ"ש האחרונים שלעולם עצם הגזילה היא קנין
וכל מה שמונע בעדו לזכות הוא חיוב השבה וכיון שנמחל ממילא זה שלו ניחא,
אבל הרי בתוס' כאן משמע שאינם סוברים כך ,שא"כ איך מדמים משיכת
ישראל שלא קונה למשיכת גוי ,והרי משיכת ישראל קונה אלא שחיוב השבה
הוא המעכב ,אא"כ יפרשו שגם גוי קונה את הגזילה לולי חיוב ההשבה ,שהרי
במציאה ומתנה קונה משיכה לגוי ,ומה שבגזל אינו קונה זה משום שבאיסורא
אתא לידיה ]אם הכונה כפשוטו שיש עליו חיוב השבה[.
ונחזור לשיטת רש"י ,בתחילה סבר המקשן שאע"פ שיש לו דין גזלן בכ"ז לא
ניתן להשבון כיון שהישראל מחל לו את החיוב ,ואם משיכה אינה קונה ל"ש
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מחילה שהר"ז של הישראל בכל מקום שהוא ומחילה אינה מועילה לקנין,
ודחי שאה"נ והכונה שאינו בתורת השבה ,ומסיק שלעולם משיכה קניא ולכן
אינו חייב להשיב כיון שמחל לו.
ותוס' הקשו על רש"י שפי' לא ניתן להשבון כיון שכל היכא דאיתיה ברשותיה
דמריה איתיה ,שהרי גם בישראל הגזילה עדיין שייכת לבעלים.
ולכאורה אינו מובן ,שהרי בישראל מה שמונע ממנו לזכות הוא החיוב השבה
שיש עליו ,ואם ימחול לו או אם גזל גר ומת הגר הוי ממילא שלו ,משא"כ בגוי
שלעולם לא יזכה בזה.
וכנראה מתוס' שאין בישראל שום קניני גזילה וכל היכא דאיתיה ברשותיה
דנגזל איתיה ואעפ"כ שייך חיוב השבה ,ולכן מפרשים שהשאלה דוקא על
פחות מש"פ שהישראל מוחל עליה ,ופשיטא שאין חיוב השבה כשאין הנגזל
רוצה את הגזילה ,ומשני דאה"נ וזה הכוונה שאינו בתורת השבון היינו של"ש
ביה השבה ,ועי' מהרש"א שזה לא פשיטא ,דזה גופא חידוש של"ש השבה
כיון שהישראל מוחל.
בסנהדרין דף נ"ז פירש"י שישראל מישראל אין לאו דגזילה בפחות מש"פ כיון
שאין בו דין השבה ,ואינו עובר בלאו כשאין חיוב השבה ,וחיוב השבה אין כי
אין בי"ד נזקקין לו כיון שודאי מוחל.
אבל בגוי אינו תלוי בהשבה ולכן גם בגוזל מישראל חייב מיתה ,ואע"פ שמוחל
לו ]וא"כ לא עשה כלום[ אין הכוונה שמרשה לו לכתחילה ,אלא רק אח"כ
מוחל לו ובשעת מעשה יש לו צער מזה ולכן נחשב גזלן וחייב מיתה.
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ובמ"ש לא ניתן להשבון פירש"י בעירובין שלא נאמר דין השבה בגוי] ,וכ"מ
בסנהדרין שלכן לא תליא איסור גזילה בחיוב השבה[ ,ולכאורה משמע מרש"י
שכלל לא נאמר דין השבה בגוי ,אמנם תוס' כתבו שרש"י סובר שפטור משום
קלב"מ.
ויש לבאר שצריך את שני הדברים ,כי אם היה בגוי חיוב השבת הגזילה כמו
שיש בישראל ,זה היה סיבה שיפטר בגוזל מישראל וכמ"ש בסנהדרין ,ויתכן
שגם היה פוטרו ממיתה כיון שאין מת ומשלם ,ואם נאמר בו חיוב תשלומין
ממילא אינו מת ,אבל כיון שאין חיוב השבה אין את כל זה ,ועדיין בלא חיוב
השבה היה צריך להחזיר מדין ממוני גבך ,וכמו שהוזהרו על הדינים ,וע"כ
שמזה נפטר מדין קלב"מ.
אמנם ברש"י כאן משמע שגם אם אין חיוב השבה זה ממונו של ישראל ,אמנם
זה דוקא אם אינו קונה במשיכה וכמש"נ.
והר"ן בעירובין פירש מ"ש ואינו בתורת השבון שאין ההשבה פוטרתו מחיוב
מיתה ,והטעם לזה משום שלא נאמר בו והשיב את הגזילה ,ומפרש שזה
הכוונה אינו בתורת השבון ,שלא נאמר בו דין השבה ,ולכן אינו נפטר ממיתה
במה שמשיב .ולכאורה זה רק לפי ההו"א ומשמע שמפרש שכך גם המסקנא,
וצ"ע.
ותוס' בעירובין הקשו א"כ אמאי מוקי בגוזל מישראל ומשום דצעריה ,לוקמיה
בגוזל מגוי והוי ממון לגביה ואינו בתורת השבה שאין השבה פוטרתו ממיתה,
]ואפי' אין משיכה קונה בגוי יתחייב משום שהחסיר את הנגזל שהרי הוא גוי[.
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בשלמא רישא משום דצעריה לישראל אלא סיפא מאי עביד אלא ש"מ
משיכה בעובד כוכבים קונה ש"מ ,הקשו הראשונים על שיטת תוס' לעיל
שאמימר ורב אשי נחלקו במחלוקת רי"ו ור"ל ,איך מביא רבינא ראיה לאמימר
מדברי רבי יוחנן ,והרי רי"ו ודאי סובר כך וע"ז גופא אנו דנים אם הלכה
כמותו ,ועי' תוס' ר"י מפאריש לעיל שכתב 'ואומר ר"ת דהלכה במשיכה דקונה
בגוי כרבי יוחנן מדאהדריה רבינא לרב אשי ,שחזר בו רב אשי ,ואף על גב
דממילתיה דר' יוחנן הקשה לו ,משום דלכולי עלמא היא' ,וכעי"ז כתב הרמב"ן
לעיל בדעת ר"ת 'ואי קשיא דהא אמר ליה רבינא לרב אשי לקמן בשמעתין תא
שמע מדר' יוחנן ,יש לומר דהכי קאמר ליה תא שמע ממילתא דקיימא לן הכי,
דההיא דר' חייא בר אבא הלכה היא'.
תד"ה ומאי וא"ת למאי דפרשי' לעיל דקאמר דמשיכה קונה בגוי לכולי
עלמא היכא דליכא זוזי כגון במציאה ובמתנה ,מאי פריך ומאי מייתי
ראיה מגזל למקח וממכר ,וי"ל דס"ל דאי אינה קונה בגוי במקח אף בגזל
נמי לא תקנה ,דלא דמיא למציאה ומתנה דבהיתירא אתי לידיה אבל גזל
דבאיסורא אתי לידיה אי לא מהני משיכה במקח לא מהני אף בגזל ,ויש
להבין מאי נפ"מ בין אתי לידיה באיסורא או בהתירא ,סו"ס אין כאן דמים ודמי
למציאה ומתנה ,ואם משום שמתחייב בהשבה ודמי למכר ,הרי מיירי בחצי
פרוטה שאין בה חיוב השבה.
ויש לבאר שמה של"מ משיכה במכר הוא משום שאין גמירות דעת להקנות
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כשעוד לא קיבל דמים ,וכן מצד הקונה ג"כ אין גמירות דעת לקנות כשעדיין
לא נתן דמים ,משא"כ במציאה ומתנה יש גמ"ד גמורה במה שמושך שודאי
רצונו לקנות ,וגם מצד הנותן כיון שאינו מחכה לתשלום ודאי גמר ומרשה לו
לקנות במשיכה ,ולפי"ז יש מקום לדמות גזל למכר מאשר למתנה שהרי יש מי
שמעכב עליו מלקנות.
שו"ר באו"ש בפסחים דף כ"ט שהביא את דברי תוס' כאן וכתב 'אמנם דברי
התוספות שם אינם מוכרחים ,דנראה דהגמרא מדמה גזל דאית להדבר הנמשך
בעלים ,ויוצא מרשות הבעלים בלא דעתו רק בע"כ ,תו חסרון דעתו ורשותו
של הבעלים עדיפא מחסרון נתינת הכסף של הלוקח ,ולכן מדמה הגמרא אותם
להדדי וזה נכון בסברא' ,וזה כעין מ"ש אמנם לא כתב כן בדעת תוס' ,ועי'
חזו"א בכורות סי' י"ח סק"ד.
קנין משיכה בגוי במתנה ומציאה
אמר אמימר משיכה בגוי קונה ,תדע דהני פרסאי משדרי פרדשני להדדי
ולא הדרי בהו ,רב אשי אמר לעולם אימא לך משיכה בגוי אינה קונה,
והאי דלא הדרי בהו דרמות רוחא הוא דנקיטא להו ,וגבי ישראל נחלקו
רי"ו ור"ל אם משיכה קונה מהתורה או לא ,וכתבו תוס' שרב אשי ס"ל כר"ל
שמשיכה קונה בישראל וממילא בגוי אינה קונה.
וכתבו תוס' שכל הנדון במקח וממכר אבל במציאה ומתנה דליכא כספא כ"ע
מודו דגוי קני במשיכה או בהגבהה ,ולכאורה כוונתם כיון שאין אפשרות
אחרת ,וכ"מ בריטב"א שהבין בדבריהם.
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ויש להבין כיון דמשיכה הוי קנין במתנה למה לא יועיל גם במקח ,וכי בגלל
שיש אפשרות לקנות בכסף לא יועיל במשיכה ,וכמו שהקשו תוס' בקידושין
גבי משיכה ומסירה 'וכי מצוות הן שמבטלות זא"ז שאין לעשות אלא מן
המובחר'.
עוד יש להבין שהרי יש אפשרות לקנות גם מציאה ומתנה בקנין חצר ,וגבי
מתנה יכול גם לקנות בחליפין ואגב ,ובאמת הריטב"א בב"מ דף מ"ז מביא
מהרמב"ן שחולק על תוס' ואומר שלרי"ו שמשיכה אינה קונה בישראל גם
במתנה אינה קונה ,ויקנה בחצר או באגב או בחליפין ]ויל"ע אם כך הדין גם
בגוי לדעת רב אשי וכבר הובאו לעיל דברי הקצוה"ח בסי' קצ"ד אם מהני חצר
לגוי[.
ולכאורה משמע מהרמב"ן שמשיכה אינה גדר של הכנסה לרשותו שא"כ גם
חצר לא תועיל ,אלא היא מעשה קנין בעלמא.
עוד יש להבין אם כשאין אפשרות לקנות בכסף קונה במשיכה ,מה הראיה של
רבינא מבן נח שנהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להישבון ,ואי אמרת
משיכה בגוי אינה קונה אמאי נהרג ,והרי בגזל ל"ש קנין כסף ,ואמנם מכח זה
הוכיח הריטב"א כאן דלא כתוס' ,ומ"ש תוס' ליישב משום שבאיסורא אתא
לידיה לכאורה אינו מובן ,מה לי באיסורא או בהיתרא ,סו"ס אין אפשרות
לקנות בכסף.
ויתכן שמה שכשיש כסף אין משיכה קונה אינו משום שיש אפשרות אחרת של
קנין אלא שבמקום שאין הענין נגמר ביניהם עד שישלם ,אין גמ"ד לקנות
במשיכה זו עד שיתן דמים.
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אמנם יש לבאר בדרך אחרת ,דהנה בעיקר נדון תוס' יש להבין שהרי יכלו
להוכיח בפשטות שכשאין אפשרות לקנות בכסף משיכה קונה ,דמהא דהמוכר
קונה את דמי המקח מוכח שמשיכה קונה ,שאל"כ אין כאן דמים ,ואם תאמר
שיקנם במה שהם בידו א"כ גם במתנה תאמר כך] ,אמנם אינו מוכרח די"ל
דאורחא דמילתא שדמים נותן לו בידו ,אבל סתם חפץ לא נכנס בתוך ידו[.
ובאמת זה קושיא על הרמב"ן שסובר שמשיכה אינה קונה בגוי גם במתנה,
א"כ איך יקנה המוכר את הכסף ,אלא שלרמב"ן אפשר לדחוק שאה"נ וגם
אותו יקנה בחצר ]או ביד אם חצר אינה קונה לו[ ,אבל לתוס' קשה ,וגם עיקר
התירוץ שיקנהו בחצר לכאורה אינו מרווח ,אמנם עי' חזו"א בכורות ]י"ד
סק"ד[ שכ"כ ,שו"ר במנ"ח של"ו שהביא קו' זו בשם המקנה בדף כ"ב.
ויש לבאר שמ"ש תוס' דליכא כספא ,אין כוונתם שכיון שאין עצה אחרת לכן
קונה במשיכה ,וגם לא מצד שכשיש חיוב תשלומים אין גמ"ד עד שישלם,
אלא שחלוק קנין מקח מקנין מתנה ביסוד דינם ,שבמתנה ומציאה ע"י המשיכה
קונה את החפץ ,וזאת גם הפעולה שעשה שהיא הכנסה לרשותו ,משא"כ
במקח שחוץ ממה שהמשיכה קונה את החפץ היא גם מחייבת את הדמים ,וכן
למ"ד דמים קונים הרי במשיכת הדמים חוץ ממה שזוכה בהם גם מקנה עי"ז את
החפץ ,וא"כ הנדון הוא איך נעשה המקח האם ע"י שקונה את החפץ מתחייב
בדמיו ,או ע"י שמשלם את דמיו וזכה בהם המוכר נקנה לו החפץ ,וזה מחלוקת
רי"ו ור"ל ,ולזה אין ראיה ממתנה ומציאה ששם המשיכה באה רק לזכות לו,
וזה א"ל כוונת תוס' 'דליכא כספא' היינו שאין המשיכה צריכה לחייב דמים.
ודעת הרמב"ן שלרי"ו מתנה אינה נקנית במשיכה אלא בחצר או בחליפין או
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בקנין אגב ,ולכאורה ה"ה מציאה ג"כ לא תיקנה אלא בחצר ,שהרי חליפין
ל"ש בה ואגב ג"כ לא מצאנו שקונה בהפקר ]אם לא לדעת הקצות[.
אמנם א"ל שבמציאה גם הרמב"ן יודה שנקנית במשיכה ורק במתנה חולק על
התוס' ,כיון שבמתנה חוץ ממה שמכניס את החפץ לרשותו וזוכה בו ,גם מפקיע
את הבעלות של הנותן ,משא"כ במציאה שכל מה שעושה הוא רק להכניס
לרשותו ,וזה גופא המהות של מעשה הקנין של המשיכה ,וניחא בזה מה
שהרמב"ן שואל רק על מתנה ומתרץ על מתנה.
וגם ניחא בזה איך גוי יקנה מציאה לרב אשי לדעות שאינו קונה בקנין חצר,
ולפי מש"נ ניחא שאמנם מציאה יוכל לקנות במשיכה והגבהה גם לדעת
הרמב"ן.
ובעיקר הסברא יתכן שגם תוס' מודים שאם היה נחשב שבמשיכה זו הוא
מוציא מרשות המוכר לא היה מועיל ,אלא שס"ל שכיון שמושך בהסכמתו של
הנותן לא נחשב שע"י המשיכה בא להוציא מבעלותו אלא רק להכניס לרשותו.
ובזה יש לבאר מה שהגמ' מדמה גזל למקח ולא למתנה ומציאה ,משום שבמקח
המשיכה צריכה לפעול התחייבות תשלומים וכמש"נ ,משא"כ במציאה שאינה
פועלת אלא הכנסה לרשותו ,ובמתנה אע"פ שמוציא מרשות הבעלים כיון
שעושה בהסכמתו לא נחשב שהמשיכה פועלת את זה ,אבל בגזל שעושה שלא
ברשותו א"כ המשיכה צריכה לא רק להכניס לרשותו אלא גם להפקיע את
רשות הבעלים ,וזה א"ל שלא יועיל כמו שלא מועיל במקח ,ויתכן שזו כוונת
תוס' באיסורא אתא לידיה ,היינו שאין כאן הסכמת הנגזל ולכן המשיכה פועלת
גם את הפקעת זכותו של הנגזל וזה ל"מ ,משא"כ במתנה שאין כאן הפקעה
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מרשות הנותן כיון שבהיתרא אתא לידיה כלומר בהסכמתו ,וכמש"נ.
ואע"פ שלדעת תוס' חיובו בגזל הוא על מה שזכה ולא על מה שנחסר הנגזל,
אבל סו"ס כדי לזכות צריך להפקיע מהישראל ,ועדיין יש לדון אם אין לו שם
ממון על הישראל אם נחשב שפועל הפקעה במשיכה זו] ,ומסתבר שכן שהרי
עד שיזכה זה שייך לישראל אע"פ שאינו ממון[.
ועפ"י האמור עד כאן יש מקום ליישב את דברי הרמב"ן שסובר שמשיכה ל"מ
גם במתנה שאין בה מעות ,ויש להבין א"כ איך זוכה המוכר בכסף כיון
שמשיכה אינה קונה] ,ולתוס' היה א"ל משום שאת הכסף א"א לקנות בכסף
והוי כמציאה ומתנה ,ואדרבא קשיא למה לא הוכיחו מיניה וביה[.
ולפי מש"נ יש לבאר שכל הנדון של תוס' והרמב"ן הוא במתנה שבא להוציא
מרשות הבעלים ,אבל במציאה כ"ע מודו דקני ,ובזה א"ל שקניית דמי המקח
דומה יותר לקניית מציאה מאשר לקניית מתנה ,שהרי אע"פ שהדמים יוצאים
מרשותו של הלוקח אבל תמורתם קונה את החפץ ,וא"כ התחלפה בעלותו
מהדמים לחפץ ,משא"כ במתנה שיצא מרשותו לגמרי ,ול"ד למשיכת מקח
שאמנם התחייב לשלם תמורתו אבל המוכר לא זכה בכסף ,משא"כ כאן
שנעשה בעלים על החפץ תמורת הדמים .ויתכן שלכן לא הוכיחו תוס' מכאן
כיון שסוברים שגם במתנה מהני משיכה ולזה אין כ"כ ראיה וכמש"נ ,וכן ניחא
קנין חליפין לפי"ז כיון שתמורת הסודר נקנה המקח אין צורת הקנין הפקעת
בעלות אלא החלפת הבעלות.
ובמה שהוכיחה הגמ' שמשיכה בגוי קונה מהא דחייב מיתה על גזל ,הקשו תוס'
שהרי גם ישראל חייב באונסין אע"פ שלא קנה .והקשה רע"א שהרי בישראל
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משיכה חשיבא קנין מצ"ע ולכן מחייבו באונסין משא"כ בגוי שמשיכה אינה
כלל מעשה קנין לגביו ]במקח ,והרי תוס' מדמים גזל למקח[.
ולפי מש"נ א"ל שלעולם גם בגוי משיכה הוי מעשה קנין ,וגם במקח ובגזל
היתה צריכה להועיל ,אלא שלא מועילה להפקיע בעלותו של הבעלים ,והרי גם
בישראל אינה מועילה להפקיע את בעלותו ואעפ"כ חייב.
ותוס' תירצו על קושיתם שגבי ישראל אמנם לא קנה את הגזילה במשיכתו אבל
חסר הנגזל בגזילתו ,משא"כ בגוי שגזל פחות מש"פ שלא נחסר הישראל ,ואם
גם הגוי לא קנה משום מה יתחייב מיתה ,אבל אם משיכה קונה ניחא שחייב על
מה שקנה.
ויש להבין ,גם אם משיכה קונה איך יתחייב והרי אין לו רשות מהבעלים
לקנות ,ואם משום מחילה ,זה לא סיבה לחייבו מיתה.
ויש לבאר בדעת תוס' שמפרשים את הענין של פחות מש"פ אחרת מרש"י,
שאינו מטעם מחילה אלא שאינו נחשב ממון לגבי ישראל] ,וכ"מ מלשון תוס'
בעירובין[ ואינו יכול למנוע ממנו מלזכות בו ]אע"פ שעד שיזכה בו עדיין הוא
שלו[ ,ומ"ש 'ישראל דבר מחילה הוא' אין כוונתם שהזכיה בגלל שמוחל אלא
כיון שישראל מוחל על פחות מש"פ לכן לא נחשב ממון לגביו ,ואפי' לא ימחל
א"י לעכבו מלזכות בזה.
ולכן אם משיכה קונה הרי זוכה ע"י המשיכה למרות שאין לו רשות מהישראל,
שמכיון שאינו ממון לגביו אינו יכול למנוע ממנו מלזכות בו ,אבל אם ע"י
משיכה א"א להפקיע בעלותו של ישראל ,א"כ משום מה חייב ,ומשני משום
דצעריה לישראל ,ומקשי א"כ מאי לא ניתן להשבון.
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והביאור בשאלת הגמרא לדעת תוס' לא כרש"י שכל היכא דאיתיה של ישראל
הוא ,שזה גם בגוזל מישראל כן הוא ,אלא כיון שהוא לא קנה והישראל לא
נחסר וכל חיובו משום צער הישראל לא שייך בזה השבה ,ומשני דאה"נ וזה
הכוונה שאין שייך כאן השבה.
]ובדעת רש"י א"ל שאם משיכה קונה ,חייב משום שחסר את הנגזל במה
שעשה מעשה הכנסה לרשותו ,אע"פ שבפועל לא זכה ,אבל אם אינה קונה לא
עשה כלום[.
ולכאורה גם לפי מש"נ ,אחרי שגזלו ומחל הישראל מסתבר שיוכל הגוי לזכות
בו כדין הפקר אבל זה לא יחייבו מיתה ,ורק אם בשעה שגזל והפקיעו
מהישראל פעל בזה משהו ,שייך לחייבו.
***
רש"י ד"ה משך הרי שהיה מביא חמריו טעונין פירות ופועליו נושאים
בכתף ומשכה חבירו ממנו והכניסן לתוך ביתו ,לאו משיכה שאין משיכה
קונה בבני אדם ,ופירות כל זמן שהן עלייהו לא קנה ,משמע שאם היתה
משיכה קונה בבני אדם היה מועיל ,ואע"פ שאינו בא לקנות את בני האדם,
מ"מ היה מועיל כדין משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה.
בין פסק ,דמים אחרי כן .היינו שאחרי שמשכם פסק דמים ]אינו מועיל כיון
שאין כאן משיכה ,ובין מדד[ עד שלא פסק ,כלומר כל זמן שלא פסק יכול
מוכר לחזור בו] ,אע"פ שמדד ובמדידה זו מושכו או מכניסו לביתו ,שהרי
אינו יכול למדוד בעודו על כתף הפועלים והחמרים ,מהרש"א[ ,דביתו לא
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עדיפא ממשיכה ,ומשיכה גופא לא קניא אלא אם כן פסק] ,משמע שמדידה
קונה מדין הכנסה לרשותו ,ולא מדין משיכה ,ואולי ל"ש משיכה ברשותו אלא
רק קנין חצר[ אבל מדד ופסק או פסק ומדד קניא ליה ביתו] ,גם כאן משמע
שמדידה מדין קנין ביתו[ ,ולא בעי משיכה.
פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהן יכולין לחזור בו,
דאע"ג דלא מדד כיון דפסק קניא ליה רשותו במשיכה ,כלומר במה
שמושך לתוכה ורש"ש הגיה 'כמשיכה' ויש להבין מה עדיפותא דמשיכה
שתולה בה את ביתו.
מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בו ,כל זמן שלא פסק דמדידה לא
מהניא מידי ורשותו לא קניא עד דיפסוק ]אולי כוונתו שהמדידה אינה
עושה גמירות דעת ורשותו אינה קונה בלא גמ"ד שנעשית דוקא ע"י פסיקה[,
אלמא משיכה בלא פיסוק לא קניא] ,ואע"פ שהנידון על קנין חצר מ"מ
מדמה שפיר זל"ז[.
ההוא גברא דאמר ליה לחבריה אי מזביננא לה להא ארעא מזביננא לך
במאה זוזי ,אזל זבנה לאיניש אחרינא במאה ועשרין ,אמר רב כהנא קנה
קמא ,מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד האי זוזי אנסוהו ,פרש"י 'זה שנתן לו
מאה ועשרין אנסו למכרה וכל כמה דלא יהבו ליה כולי האי לא הוה בדעתיה
לזבונה ,ואיהו אי מזביננא ליה בשוייה קאמר ליה ,והא לא זבנה מדעתיה אלא
בעל כורחיה' ,ויש להבין שפתח ב'בשווייה קאמר ליה' וסיים ב'לא זבנה
מדעתיה' ,והול"ל 'ואיהו אי מזביננא ליה מדעתי קאמר ליה' ,ואמנם בחדושי
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הריטב"א הביא את לשון רש"י 'זה שנתן לו מאה ועשרים אנסיה למוכרה ,וכל
כמה דלא יהבו ליה כולי האי לא הוי דעתיה לזבונה ,ואיהו אי מזבננא לה
מדעתאי אמר לה והאי לא מדעתיה זבנה אלא על כרחיה'.
והנה לשון רש"י בכת"י 'זה שנתן לו מאה ועשרין אנסו למכרה ,וכל כמה דלא
יהבו ליה כולי האי לא הוה בדעתיה לזבונה ,וכי אמר ליה לדידך מזבנינא לה
בשוה קאמר ליה ,והא לא זבנה מדעתיה אלא בעל כורחיה' ,ויתכן שעיקר
הטעם הוא שלא מכרה מדעתו ,אלא שעדיין קשה סו"ס גם אחר שנאנס
למוכרה בק"כ ימכרנה לזה בק"כ ,וע"ז אומר דכי א"ל לדידך מזבנינא כוונתו
בשווייה דהיינו במאה ,ועל ק"כ כלל לא דיבר איתו ,ויתכן שההוא גם תובע
שימכרנה לו במאה.
ובחדושי הרמב"ן כתב בשם הראב"ד שיכול הראשון לתבוע שימכרנה לו
בק"כ ,והרמב"ן סובר 'שכיון שממכרן הראשון אינו עומד מוכר הוא לכל מי
שירצה בתוספת דמים'.
תנן התם הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא
לטהרה ,ופרש"י 'אינו חיבור לא לטומאה אם משקין תלושין הן ונגע טמא
בתחתון העליון טהור וכן לענין משקה טופח אפילו במקום חלק משקה מכאן
ומכאן ומשקה טופח באמצע ונגע טמא במשקה משקין שמכאן ומכאן טהורין
ואף על פי שמחוברין לו ,ולא לטהרה גממית שאין בה ארבעים סאה ונצוק או
קטפרס או משקה טופח מחבר לגממית זו מקוה שלם אינה חיבור והטובל
בגממית לא עלתה לו טבילה' האשבורן חיבור לטומאה ולטהרה ,פרש"י
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האשבורן ביקוע ארץ מליחה שנתבקעה ונקוו שם מים חיבור לטומאה
ולטהרה'.
יש להבין למה בעינן שיהא ביקוע ויקוו בו מים ,ולא סגי במקום חלק שיש בו
מים בשיעור טופח להטפיח ,והול"ל טופח להטפיח חיבור לטומאה וטהרה ,עוד
יל"ע מה המעליותא של אשבורן מקטפרס שיש בו טופח להטפיח ,אם במה
שסוף המים לירד ויבטל החיבור] ,עי' שו"ת הרי"ד י"ח שכתב בתו"ד 'הנצוק
שאינו חיבור לטהרה דהיינו למקוה הוא קילוח היורד מלמעלה למטה וסופו
להיות פוסק כשיכלו המים ,הילכך אפילו בשעה שמקלח אינו חיבור דכמופסק
דמי'[ הרי סתמא דמילתא טופח להטפיח ישאר על הקטפרס עד שיתייבש ואז
גם אם הוא באשבורן יתייבש.
עוד יש להבין מים אלו שבביקוע להיכן מתחברים ]שהרי אמר האשבורן
חיבור[ ע"כ לביקוע אחר ,ומה מחברם ע"כ מים שחוץ לגומות שיש בהם טופח
להטפיח ,נמצא הם המחברים ולא מי האשבורן.
ולכאורה היה אפשר לומר שאין מי האשבורן באים לחבר מקום אחר אלא
קמ"ל שהם עצמם מחוברים זל"ז ,ואם יש בהם מ"ס אפשר לטבול בהם,
לאפוקי קטפרס שאפילו הוא נהר שלם של מי גשמים אינם מחוברים זל"ז ואין
כאן מ"ס ,וניחא בזה מ"ש רש"י שהוא מקום ביקוע שהרי הנידון כעת לא
לענין חיבור למקום אחר אלא שיהא אפשר לטבול בו עצמו וזה ל"ש אלא
במקום ביקוע.
אמנם יש להבין א"כ למה גבי קטפרס כתב לענין חיבור למקוה אחר ולא לענין
שהוא עצמו אינו מקוה ,גם יש להבין דתינח לענין טהרה אבל לענין טומאה
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הרי ע"כ שבא לחבר למקום אחר.
שו"ר בחזו"א ]מקואות תנינא סי' י' ס"ק י"ב[ שכתב נראה דאשבורן לא מקרי
אלא כל שיש לו כתלים סביביו ,וכמו שפרש"י פסחים מ"ב א' ,אבל מים
טופחים ע"פ הארץ אע"ג דנחין לא מקרי אשבורן ,כן יש ללמוד מהא דלעיל
סק"ז ,ומ"מ אין זה הכרח ,ולענין אשבורן חיבור ודאי אף בליכא דפנות חשיב
חיבור ומ"מ לענין מקוה אפשר דבעינן דפנות דוקא'.
הרמב"ם בפ"ז מטו"א ה"ה כתב 'הקטפרס שיש עליו משקה טופח אינו מחברן
לשאר המשקין שבמדרון לא לטומאה ולא לטהרה ,אבל המשקין שבאשבורן
כולן חיבור לטומאה ולטהרה' ,ובחדושי הגר"ח הקשה למה נקט הרמב"ם
קטפרס שיש עליו משקה טופח והרי גם אם יש עליו טופח להטפיח אינו חיבור,
וכתב שמ"ש הרמב"ם משקה טופח כוונתו לטופח להטפיח ,אמנם הקשה למה
לא כתב הרמב"ם שטופח שאינו מטפיח אינו חיבור גם באשבורן ,עי"ש שכתב
שלא בעינן טופח להטפיח אלא לענין חיבור אבל כשהם באשבורן 'לא צריכינן
כלל לדין חיבור ,ורק דכל שהמים הם ביחד הרי הן ממילא מחוברין ועומדין,
וע"כ ממילא לא בעינן באשבורן טופח להטפיח ג"כ' ,ועי' חזו"א שם שכתב
שכונת הרמב"ם לטופח גרידא שאע"פ שאינו חיבור בקטפרס הוי חיבור
באשבורן ומה שנקט טופח בקטפרס אע"פ שגם טופח להטפיח אינו חיבור
משום שאורחא דמילתא שטופח להטפיח אינו מתקיים בקטפרס אבל טופח
מתקיים ,ומ"מ אינו חיבור ]כיון שאינו מתקיים הרבה[.
עוד יתכן שמ"ש רש"י שאשבורן הוא 'ביקוע ארץ מליחה שנתבקעה ונקוו שם
מים ,חיבור לטומאה ולטהרה' ,לא בא לבאר מהו דין חיבור אשבורן ,שזה כל
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מקום שאינו משופע אלא לבאר פירוש המלה 'אשבורן' וכתב שהוא מלשון
ביקוע דהיינו שבר ,וכמ"ש רש"י בפסחים דף מ"ב 'האישבורן לשון שבירה,
שמשתבר הקרקע ויש בקעים שהמים נאספים ושוהין בתוכן'.
דף ע"ב ע"ב
תנן נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של גוי וחזר ומדד לתוך
צלוחיתו של ישראל אם יש בו עכבת יין אסור ,הא עכבת יין במאי קא
מתסרא לאו בנצוק ש"מ נצוק חיבור ,תני ר' חייא שפחסתו צלוחיתו אבל
לא פחסתו צלוחיתו מאי לא ,תפשוט דנצוק אינו חיבור ,לא פחסתו
צלוחיתו תפשוט לך דאסור ,נצוק תיבעי ,ופירש"י 'ומשני לא שפחסתו
צלוחיתו תפשוט לך דאסיר ,והיא גופה איצטריכא לאשמועינן דלא תימא הא
נמי דמיא לנצוק ולא תיתסר ,אבל נצוק תיבעי לך ומהכא לא דייקי בה התירא
דהא גופא איצטריך' ,יש להבין תינח שגם בפחסתו היתה הו"א דחשיב ניצוק,
אבל אם ס"ל שגם בלא"ה ניצוק חיבור ,למה לא השמיענו חידוש יותר גדול
שגם בלא פחסתו ניצוק הוי חיבור ,גם יש להבין כיון שפחסתו ומחובר אמאי
חשיב ניצוק.
ועי' תורי"ד שכתב 'קשיא לי כיון דר' חייא מפרש למתני' ותני שפחסתו
צלוחיתו ומש"ה אסור היכי לא מצי למיפשט מינה דניצוק אינו חיבור ,ואי
ניצוק הוי חיבור אמאי איצטריך רבי חייא לפרושי מתניתין שפחסתו צליחותו,
עיין במהדורא בתרא'.
ועי' בספר המכריע שכתב הרי"ד 'אית לן לפרושי ולאפוקי מקושיא שאין
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לדקדק דוקא פחסתו אסור הא נצוק שרי] ,אלא יש[ לומר יותר חמור הנצוק
מן הפחיסה של משפך מפני שהמשפך מלא יין ועומד בפני עצמו ואינו מתערב
עם היין שבכלי אלא בראש הדק של משפך ]כלומר בראש העליון של החלק
הדק של המשפך[ ,והוה אמינא יתן אצבעו על נקב המשפך מלמעלה ואותו
היין שעומד בדקותו של משפך יאסר וכל מה שעומד ברוחב המשפך לישתרי
אבל הנצוק יש לומר משמקרבין הכלי ומקלח לכלי התחתי' אינו יכול להפסיק
שלא ירד כל מה שיש לו לירד משום הפסקה שיעשה ,אך יגביה הכלי ויפסוק
הקילוח ,אבל כל זמן שהקילוח הוא קיים הכל הוא חיבור ,ודוקא בנצוק
המשפך תני רבי חייא כגון שפחסתו צלוחיתו ,אבל נצוק דידיה לא הוי חיבור
מפני שיכול להפסיק בנתים בדבר מועט ,ואפי' הכי הפחיסה מחברתן ,אבל
נצוק המערה מכלי אל כלי שכל זמן שהנצוק מקלח אינו יכול להפסיקו אכתי
תיבעי לך וליכא למילף היתרא מדתני ר' חייא' וכעי"ז כתב הרי"ד במהדות"ל.
ובשיט"מ ב"ק דף ק"ג כתב בשם הרא"ש על כעי"ז 'וי"ל משום דמצינן למידק
פחות משוה פרוטה פשיטא דאין צריך הא שוה פרוטה מספקא ליה כדאמרינן
בפרק בתרא דעבודה זרה תני רבי חייא שפחסתו צלוחיתו אבל לא פחסתו
צלוחיתו מאי ,לא תפשוט מינה דניצוק אינו חיבור לא פחסתו צלוחיתו תפשוט
לך ניצוק תיבעי לך' .משמע שלתנא גופיה מספק"ל .וכ"כ בחדושי הר"ן כאן
בתו"ד שלר"ח גופיה מספק"ל ,וכ"כ הרמ"ה בסנהדרין דף מ"ג ,והוסיף שרק
בדברי האמוראים או התנאים האחרונים אמרינן הכי ,ועי' חזו"א סי' נ"א
סק"ב.
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תד"ה אם אם יש בו עכבת יין אסור ,וא"ת למה לי עכבת יין תיפוק ליה
משום משפך גופיה דאמר לקמן דבעי ניגוב וכו''] ,ת"ר הגת והמחץ
והמשפך של גוים רבי מתיר בניגוב וחכמים אוסרין'[ התם כדמפרש טעמא
משום דמכניסן לקיום ]שדרך למוסרו ביד הגוי לזמן מרובה[ אבל גת ומחץ
ומשפך שאין מכניסן לקיום לא בלעי כולי האי] ,ולא גזרו בהו רבנן[.
תד"ה פחסתו וא"ת פשיטא דאסור כיון דפחסתו צלוחיתו ,ובשלמא אם
רצה לומר שדוקא פחסתו אבל בלא"ה מותר דניצוק אינו חיבור ניחא דלדיוקא
איצטריך ,אבל אם זה עיקר החידוש קשה מאי קמ"ל הרי אינו כלל ניצוק,
ופשיטא דמחובר ליין שבכלי הגוי.
וי"ל דאשמועינן חידוש דאף על פי שאין היין נשאר כלל במשפך אפ"ה
אסור ,יל"ע לאיזה יין כוונתם אם לעכבת יין הרי היא נשארת במשפך ועליה
דנים שתאסור ,ואולי כוונתם שאע"פ שכעת כל היין נמצא מחובר שלא ע"י
ניצוק אבל כיון שכשיוציא את המשפך ישפך כל היין חוץ מאותה טיפה הו"א
שאי"ז נחשב חיבור לאסור את הטיפה הנשארת שם ,ועי' חזו"א סי' נ"א
סק"ב.
דף ע"ג ע"א
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום
כולו ראשון ראשון בטל ,ופרש"י 'והאי דקתני לקמן יין נסך שנפל בבור כולו
אסור ,מוקי לה כשנפל בחבית גדולה ונשברה ונפל כולו כאחד' ,ובהמשך
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הגמרא 'ת"ש יין במים בנותן טעם ,מאי לאו דקא נפיל חמרא דאיסורא למיא
דהתירא ,לא דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא' ,ופרש"י 'ואשמעינן
דכל כמה דיהבי מיא טעמא בחמרא איתסר עד שיבטל טעם היין את טעם
המים ,וכגון דנפיל כוליה כחדא דלא אפשר למיא דאיסורא לבטיל'.
נמצא לדעת רש"י שלרב דימי אין דין שאוסר במשהו לא ביי"נ ולא במין
במינו ,אלא גם יי"נ במינו בטל בששים ושלא במינו בנו"ט ככל התורה כולה,
וזה דוקא כשהתערב בבת אחת ,אבל בהתערב מעט מעט בין איסור בהיתר ובין
היתר באיסור אמרינן קמא קמא בטיל ואינו חוזר וניעור ,ומ"ש המשנה שיי"נ
אוסר במשהו מיירי כגון שנפל לתוכו היתר מעט מעט ,ומ"ש מים ביין בנו"ט
כגון שנפל בב"א .ויש להבין שא"כ אין חילוק בין מינו לאינו מינו והרי המשנה
מחלקת דזה במשהו ובזה בנו"ט ,ולרש"י בב"א גם במינו בששים ,ובזא"ז גם
באינו מינו במשהו .וזו אחת מהקושיות של הרמב"ן והר"ן על שיטת רש"י.
ותוס' מפרשים שמ"ש רב דימי ראשון ראשון בטל הוא רק עד ס' ,אבל
כשהגיע האיסור לס' חוזר וניעור ,וגם עד ס' בטל רק אם מערה מחבית ולא
מגיגית ,וכ"ז באיסור לתוך היתר אבל בהיתר לתוך איסור ,קמא קמא בטיל
ושוב אינו חוזר וניעור וע"ז אמרה המשנה שאוסר במשהו.
ויל"ע אם החילוק בין איסור להיתר שהאיסור ניעור ולא ההיתר ,הוא משום
חומרא דיי"נ או שההיתר לא חוזר וניעור כיון שכבר נאסר ונעשה נבילה,
משא"כ באיסור שלא שייך לומר שפרח ממנו איסורו ,אלא כל מה שאינו אוסר
הוא משום שנחשב כמו שאינו נמצא ,והרי ניעור.
ויתכן לומר לדעת תוס' דבשלא במינו ונפל התירא לגו איסורא ,אם יוסיף עליו
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עד שיבטל היין שהיה קודם יהא מותר ,ואם ס"ל דדין מינו ושאינו מינו שוין,
יקשה גם עליהם קושית הרמב"ן והר"ן] .וכמדומה בפרישה קל"ב סק"י כצד
הראשון[ ,ועי' גם בש"ך ס"ק ט"ז 'דביין במים לעולם אזלינן בתר נו"ט ולא
אמרינן ראשון ראשון בטל בשום ענין'.
אמנם אם תוס' מחלקים כך ,יש להבין א"כ מה הקשו על רש"י מחלב שנפל
לקדירה של היתר ,הרי שם זה מין באינו מינו ,גם צריך להבין שהרי א"ל גבי
בשר בחלב דדרך בישול אסרה תורה] ,אם כוונתם לחלב שנפל לקדירה של
בשר[.
תד"ה כי כי אתא רב דימי א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפי' כל
היום כולו ראשון ראשון בטל ,פי' אפי' מתרבה היין נסך לבסוף מ"מ
אמרינן ראשון ראשון בטל] ,לכאורה אי"ז מוכרח מדברי רב דימי ,והיה
א"ל שאם התרבה היי"נ לבסוף אסור ,וקמ"ל שאע"פ שיש יותר מס' כיון
שאיסורו מדרבנן במינו ל"א חוזר וניעור אבל התרבה האיסור על ההיתר
אסור[.
והקשו תוס' מלוקח ציר שאע"פ שמיעוט מים בטל בציר ובטלה גם טומאתו
מ"מ כשנפל לקדרה חזר וניעור ]היינו חוזר וניעור להחשב כמים וממילא חזרה
טומאתו[ ולא אמרינן שמכיון שבטל שוב לא יעור ,ואע"פ ששם הפך המיעוט
לרוב ,מ"מ הרי מרש"י משמע שגם בכה"ג ל"א חוזר וניעור ,עוד הקשו
מגידולי תרומה שרבו גידוליו על עיקרו אסור משום טבל אע"פ שקמא קמא
של הטבל בטל.
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ובהמשך דבריהם הוכיחו דלא יתכן לומר כך שא"כ אם ישפוך חלב לתוך
קדירת היתר נאמר קמא קמא בטל אע"פ שיש טעם של חלב.
ולכאורה אפשר לחלק שבמקום שהאיסור הוא עצם הדבר כגון בחלב שם לא
שייך לומר שכבר בטל שהרי חלב לפניך אבל כשהאיסור הוא דבר צדדי ואינו
עצם היין אלא מה שנתנסך או מה שנטמא בזה א"ל כיון שבטל פרח דינו ממנו
ואע"פ שמציאותו חזרה ,דיניו לא חזרו.
אמנם עדיין מציר יש להוכיח שאינו כן ,שהרי כשבטלו המים בציר פרחה
טומאתם ואעפ"כ כשחזרו וניעורו ע"י תוספת מים להיות שוב מים אמרינן שגם
טומאתם חוזרת להם ,ולמה לא נאמר גבי יין שכשחוזר להיות יין יחזור לו גם
דין יי"נ.
]ועי' בכורות כ"ב שם שיתכן שזה הנדון אם טומאה שבטלה חוזרת וניעורה
היינו שאפי' אם עצם הדבר חוזר וניעור ,יתכן שדיניו לא יחזרו[.
תד"ה כי וא"ת כיון דעד ס' קאמר כדפי' ,א"כ מה חידוש הוא זה
לאשמועינן שיהא בטל עד ס' ,וי"ל דאתא לאשמועינן דאע"ג דקתני
מתני' יין ביין במשהו ,דלא מיירי באיסורא לגו התירא אלא מיירי
בהתירא לגו איסורא.
והקשה רע"א שכיון שבנפל בב"א אינו בטל בששים ,א"כ חידוש גדול קמ"ל
שכשנופל מעט מעט בטל בששים ,ואם כוונתם להקשות כיון שיש ששים מאי
נפ"מ בין נפל בב"א לנפל בזא"ז ,לא משמע כך מקושייתם שא"כ היו צריך
להקשות למה לי לסברת קמא קמא בטיל והרי אפי' בב"א מותר.
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והנה תוס' בבכורות כ"ב הקשו באמת 'וא"ת כיון דלבסוף נמי איכא ס' של
היתר לכך בטל היי"נ ,מאי איריא משום ראשון ראשון בטל כיון שגם לבסוף
יש ששים' ,וכעי"ז הקשו בחולין דף פ"ז 'וא"ת אמאי נקט מחבית לבור משום
דראשון ראשון בטל ,בלאו הכי שרי כיון דלבסוף נשאר ששים של היתר' .וזה
משמע כמו הקושיא שאומר הרע"א שלא התכוונו לה כאן.
ותירצו שם תוס' שבא לומר שאם נפל בב"א ,כגון מגיגית ,אינו בטל אע"פ
שיש ס' כנגדו.
ולפי"ז קושייתם כאן כיון שיש ס' כנגדו ולא נפל בב"א פשיטא שמותר,
ואדרבא מה שנופל בב"א זהו חידוש לאסור ,וע"ז תירצו שגם בזה יש חידוש
שלא אמרינן שאוסר במשהו ממש ,וממילא אפי' איסורא לגו היתירא ומעט
מעט ג"כ יאסר.
תד"ה ת"ש וא''ת ומאי קושיא האמרינן לעיל דלא אמרינן קמא קמא בטיל
כי אם עד ס' ,וא''כ שפיר קאמר דאוסר בנותן טעם דהיינו כי ליכא ס',
ותירצו שאה"נ ומכאן אין קושיא על רב דימי אלא ראיה שהמשנה איירי
באיסורא לגו התירא וממילא גם הרישא כן וקתני במשהו ודלא כר"ד שאינו
אוסר במשהו ,והקשה מהרש"א א"כ מאי ק"ל מסיפא דנפל מיא דאיסורא
לחמרא דהתירא אה"נ ,ובנו"ט.
כי אתא רב דימי כו' ,הריטב"א פירש על פי דרכו של רש"י שבמין במינו
לעולם אינו חוזר וניעור לא האיסור ולא ההיתר ,וכשנפל ההיתר לאיסור נמצא
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נאסר במשהו ,וכ"ז במינו אבל שלא במינו בנפל היתר לתוך איסור לא אמרינן
ראשון ראשון בטל אלא חוזר ההיתר וניעור ,ואם אין בו נו"ט מותר שכך הוא
שורת הדין 'שאין דרך היתר להתבטל ואין אדם עשוי לבטלו אדרבה מוסיף
הוא והולך ,ובעלמא אף על פי שאין מבטלין איסור לכתחילה כשנרבה ההיתר
לששים בדיעבד בשוגג מותר'.
ובנפל איסור לתוך היתר קמא קמא בטל ושוב אינו חוזר וניעור שכך הוא
שורת הדין ,אלא שבמינו החמירו ביי"נ שגם ההיתר לא יחזור ויעור למרות
שמעיקר הדין היה צריך לחזור וליעור ,וכל זה במין במינו ,אבל שלא במינו
שניכר שההיתר ניעור ]ע"י ששוב אין טעמו של האיסור ניכר[ לא החמירו,
ומשמע דס"ל דבאינו מינו אם נפל איסור לתוך היתר אינו חוזר וניעור,
ולכאורה יקשו עליו קושיות תוס' מציר וקדרה שנפל בה חלב.
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום
כולו ראשון ראשון בטל ,הר"ן מפרש שדוקא באיסורא לגו התירא אמרינן
ראשון ראשון בטל ,ואינו אוסר אא"כ נפל בב"א ,אבל נפל היתר לתוך איסור
אפי' בב"א נאסר הכל ,והטעם משום שיש חשיבות לדבר שבמקומו יותר ממה
שנופל עליו.
וניחא לפי"ז שיש חומרא ביי"נ יותר משאר איסורין] ,שבהם אם נפלה חבית
של היתר על איסור ביטלתו[ ,וגם ניחא שיש חילוק בין מינו לשאינו מינו,
]שחבית מים שנפלה על טיפת יי"נ לא תאסר[ ,ואלו שתי הקושיות שהקשו
הראשונים על רש"י ,שלדבריו יי"נ ושאר איסורים שוים וכן מין במינו ואינו
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מינו ,והרי במשנה משמע שיש חילוק וגם משמע שיש חומרא מיוחדת ביי"נ.
וכ"ז בנפל בב"א שאז יש חילוק בין היתר שנפל לתוך איסור לבין איסור שנפל
לתוך היתר ,אבל בנפל מעט מעט בין איסור להיתר בין היתר לאיסור בין במינו
בין בשאינו מינו בין ביי"נ בין בשאר איסורין לעולם אמרינן ראשון ראשון
בטל.
והקשה הר"ן שא"כ ביין במים ,בנפל היתירא לאיסורא מעט מעט נאסר אפי'
כשאין נו"ט ,ואיסורא שנפל להתירא מותר אפי' כשיש נו"ט ,וא"כ ע"כ שאינו
נאסר בנו"ט אלא כשנפל בב"א ,וא"כ למה דחקנו להעמיד את המשנה שיין
במים בנו"ט דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא ,והרי יכל להסכים
למקשן דקא נפיל חמרא דאיסורא למיא דהתירא ,וכגון שנפל בב"א.
ותירץ הר"ן דמילתא דפסיקא נקט שבנפל היתר לתוך איסור לעולם בנו"ט
אסור ואפי' יפול בב"א ,משא"כ בנפל איסור לתוך היתר ,יתכן שאפי' בנו"ט
לא יאסור כגון שנפל מעט מעט.
]ויש להבין ,כשכתוב במשנה שאוסר בנו"ט הרי כתוב בזה שבפחות מזה אינו
אוסר ,ובהיתרא לגו איסורא הרי יתכן שיאסור גם בפחות ,ואולי יש חילוק בין
מ"ש מפורש לבין הדיוק[.
וכתב הר"ן שגם אם נפל היתר לאיסור מעט מעט ונאסר הכל ,ושוב נפל בב"א
כנגד האיסור הראשון ,בטל ולא אמרינן שנעשה ההיתר הראשון לחנ"נ
ויצטרך שיהא בהיתר גם כנגדו ,אלא רק אמרינן שהוא לא נעור לבטל את
האיסור אבל אינו נהפך לאיסור] .וחנ"נ לא אמרינן אלא במה שמתבשל דומיא
דבב"ח ולא בשאר תערובת אפי' לח בלח[.
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וכתב הר"ן שדעת הרמב"ם שרק באיסורא שנפל לגו התירא לא אמרינן חוזר
וניעור אבל בהיתרא לאיסורא חוזר וניתר ,ורק ביי"נ החמירו שלא יחזור
ויותר] ,כמדומה שט"ס היא בר"ן וצ"ל דעת הרמב"ן ,שו"ר שמתוקן כך
בש"ס עוז והדר עפ"י כת"י[.
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום
כולו ראשון ראשון בטל ,כתב הר"ן שחומרא דיי"נ הוא בנפל יי"נ על יין
היתר ,אבל ביי"נ שנפל על מים ראשון ראשון בטל ,ובשאר איסורים אם נפל
היתר לתוך איסור בב"א ביטלו ,ואם נפל מעט מעט ראשון ראשון בטל ואינו
חוזר וניתר ,אבל אם אח"כ נפל בב"א היתר שיכול לבטל את האיסור הראשון,
ניתר הכל ולא אמרינן שנאסר ההיתר הראשון ונעשה חנ"נ ויצטרך שיהא
בהיתר האחרון כנגד כל התערובת ,ויש להבין אם ל"א חנ"נ ולא נאסר ההיתר
הראשון למה לא חוזר ונעור להצטרף עם ההיתר השני.
וא"ל שלעולם ההיתר נהפך לאיסור כ"ז שלא יצא ממנו האיסור ,אלא שאם
יצא ממנו האיסור יחזור להתירו ,ולכן כ"ז שלא נוסף היתר בשיעור שיכול
לבטל את האיסור לא יחזור להתירו שהרי נאסר ,אבל כשנפל בב"א שיעור
שיכול לבטל את האיסור חשיב כמו שנסחט האיסור ,ולפי"ז מ"ש הר"ן שבלח
בלח שלא דרך בישול ל"א חנ"נ ,כוונתו לענין שיהפך ההיתר לאיסור גמור,
אבל כ"ז שהאיסור בתוכו הרי כולו אסור ולא יועיל שכעת יש שיעור לבטל
שהרי איסור א"י לבטל.
וא"כ לעולם ההיתר שנפל לתוך האיסור נאסר אבל רק מדין ביטול ,וכיון
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שנאסר שוב לא יחזור ויעור עד שיעקר האיסור מכאן.
רש"י ה"ג לא חמרא דהיתירא בגו מיא דאיסורא ,ואשמעינן דכל כמה
דיהבי מיא טעמא בחמרא איתסר עד שיבטל טעם היין את טעם המים,
]היינו שיפול הרבה מאוד יין למעט מים[ מבואר שאין המים של האיסור
אוסרים את היין אלא בנו"ט.
והוסיף רש"י שנפל כל היין בב"א שאל"כ קמא קמא של היין של ההיתר בטל
ושוב לא חוזר וניעור להתירו .ובמקום שנפל יין של איסור לתוך מים של היתר
אם נפל בב"א שיעור של נו"ט ודאי אסור ואם נפל מעט מעט אמרינן ק"ק
בטיל.
וא"כ אפשר היה לפרש את המשנה של יין במים בנפל חמרא דאיסורא למים
דהתירא שאוסר בנו"ט אם נפל בב"א אבל אם נפל מעט מעט ראשון ראשון
בטל ,וכן אפשר לפרש שנפלו בהתירא לתוך מים של איסור ונפל בב"א
שמבטל את המים.
והקשה מהרש"א כיון דע"כ מיירי בנפל בב"א למה פירש דוקא בנפל היתר
לתוך איסור בב"א ולא שנפל איסור לתוך היתר בב"א.
וא"ל שבהיתר שנפל לתוך איסור פשיט"ל דלא חוזר להתירו ,וחידוש ר"ד
שגם באיסור לתוך היתר לא חוזר לאיסורו ,ואם מיירי באיסור לתוך היתר
אמרינן מדלא פירש שבב"א מיירי ע"כ דלא כר"ד ,אבל אם מיירי בהיתר לתוך
איסור גם בלאו ר"ד ע"כ מיירי בנפל בב"א .אמנם היא גופא קשיא מה"ת מיירי
בהיתר לתוך איסור ונדחוק שנפל בב"א דילמא נפל איסור לתוך היתר ודלא
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כר"ד.
וקרני ראם פירש שבהתירא לגו איסורא לא פסיקא ליה שאוסר בנו"ט ,שהרי
יתכן שיאסר גם בפחות כגון שיפול מעט מעט ,אבל באיסורא לגו היתרא
לעולם לא יאסור יותר מנו"ט ,ולפעמים גם ביותר לא יאסור.
ותד"ה כי הקשו שהרי ר"ד ס"ל חוזר וניעור וכן רי"ו גופיה ,וגם מסברא לא
יתכן שישפוך חלב בקדירה מעט מעט ולא יחזור ויעור ,ולכן פירשו שלעולם
בשישים אוסר בכל ענין ,ודברי ר"ד כגון שאין שישים שאז גם אם היה נופל
בב"א היה מותר.
והקשו א"כ מה החידוש במערה כל היום ]והרי אפי' בב"א כך[ ,ותירצו שהיא
גופא קמ"ל שמה שלמדנו במשנה שאוסר בכל שהוא היינו דוקא בנפל היתר
לתוך איסור] ,שאפי' ירבה האיסור יותר משישים ישאר באיסורו שחנ"נ[,
אבל איסור לתוך היתר נאסר רק בשישים בין בב"א ובין מעט מעט.
ועדיין יש להבין למה לא אמר פשוט המערה יי"נ מחבית לבור אם יש בו
שישים מותר ,וכתב רע"א שמזה מוכח שרק כשנופל מעט מעט מותר ולא
בב"א ,וכן מוכח ממה שמחלק בין חבית לצרצור.
ולכן הקשה מה קושיתם מה החידוש ,והרי חידוש גדול אמר שאע"פ שבב"א
אסור ,אם מערה מעט מעט מותר ,ואמנם קשה מה החילוק בין מעט מעט
למערה בב"א אבל זה לא מה שהקשו.
תד"ה כי ועוד קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ,דבשמעתין א"ר יוחנן
ראשון ראשון בטל ובנדרים א"ר יוחנן גידולין של תרומה שגדלו ורבו

עבודה זרה

גידוליו על עקרו אסור אפי' לכהן לאוכלן משום טבל ,ולא אמרינן ראשון
ראשון בטיל ,יל"ע אי הוה אמרינן ראשון ראשון בטל ולא היה בהם איסור
טבל ,האם גם בגדולי חולין שרבו על עיקרן לא יהיה איסור טבל.
וי"ל דבשמעתין נמי דקאמר ראשון ראשון בטיל היינו עד שיפול שם כל
כך מן היין נסך בין הכל שלא יהא בהיתר ס' ,אבל אם נפל כל כך מן הנסך
לסירוגין בין הכל שאין בהיתר ס' כדי לבטלו אסור משום דמצא מין את
מינו וניעור ,ממ"ש תוס' 'לסירוגין' משמע שאם נפלו בלא הפסק ל"א ראשון
ראשון בטיל וכמו שיש דעות בראשונים ,ויש להבין א"כ מאי קשיא להו מציר
ומבצל הרי בבצל גודלים בלי הפסק ובציר נופלים בב"א] .וכמו שיש
בראשונים שמתרצים כך את קושית תוס'[.
ותדע שכן הוא דאי לא תימא הכי וכי אם היה אדם מערה חלב בקדירה
של היתר מעט מעט בסירוגין עד שנתרבה החלב לבסוף כל כך שהיה בו
בנותן טעם לקדירה וכי תעלה על דעתך שהוא מותר משום קמא קמא
בטיל ,אלא ודאי לא אמרינן קמא קמא בטיל כיון שיש כל כך מן האיסור
לבסוף שהוא נותן טעם ,יל"ע אם כוונתם ל ֵח ֶלב בקדרה של היתר או ל ָח ָלב
בקדירה של בשר ,ולשון מערה לכאורה משמע שהכונה שעירה ָחלָב לקדירה
של בשר ]שהוא דבר לח הנשפך בעירוי[ ,אבל ממה שנקטו קדירה של היתר
ולא של בשר משמע שמדובר ב ֵחלֶב.
ובעיקר קושיתם לכאורה יש לחלק בין מין בשאינו מינו שכיון שרבה האיסור
ונתן טעם נחשב כמו שהוכר האיסור ,משא"כ במין במינו.
וי"ל דנפל בפעם אחת בקילוח אחד דלא אמר קמא קמא בטיל אבל הכא
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שנפל טיפה אחר טיפה מותר משום דאמר קמא קמא בטיל ,יש להבין היאך
נפל טיפה אחר טיפה הרי מערה מחבית לבור משמע בקילוח ממש ,אלא שאינו
גדול כשל גיגית.
תד"ה ודוקא פר''י דה''ה רב דימי דאמר בחבית דוקא נקט חבית ,אבל
גיגית דנפיש עמודיה טפי מחבית לא אמר קמא קמא בטיל ,ולא התבאר
בדבריהם מנ"ל לומר כך ,אמנם הדברים מבוארים בפסקי הרא"ש בתחילת
הסוגיא ,שהקשה כיון שגם לרב דימי לא אמרינן ראשון ראשון בטל אלא עד
שיש בו ששים ,א"כ 'למה הזכיר שם בטול כיון שאין בטול ,אלא שאין אסור
מחמת מיעוטו ,הכי הוה ליה למימר לא שנו אלא שנפל היתר לתוך איסור,
אבל נפל איסור לתוך היתר אין אסור אלא עד כדי נתינת טעם כמו יין במים',
ותירץ 'דנקט האי לישנא דהמערה מחבית ראשון ראשון בטל לאשמועינן דוקא
חבית דלא נפיש עמודיה כולי האי ,שפי החבית צר ואף על גב דנפיש מצרצור,
אבל מגיגית דנפיש עמודיה טפי לא אמר קמא קמא בטיל אפילו יש בהיתר ס'
לבטל הקלוח ,והיינו חומרא דיין נסך יותר משאר איסורין ,דבשאר איסורים
לעולם מותר עד שיהא באיסור כדי ליתן טעם בהיתר ,אבל ביין נסך המערה
מגיגית אוסר בכל שהוא'.
תד"ה רואין ופ''ה דאין הלכה כרב דימי שהרי אחר רב דימי בא רב יצחק
והחמיר ובא רבין והחמיר ,ול''נ טעם זה ,דאדרבה היה לנו לפסוק בשל
סופרים כדברי המיקל והיינו כרב דימי דמיקל טפי מכולהו ,מ''מ נראה
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דהלכה כרבין ולא כרב דימי ולא מטעמיה דרש''י אלא משום דרבין בר
סמכא הוא טפי ,מבואר בדבריהם שגם הם סוברים כרש"י שרבין חולק על רב
דימי ,אמנם בפסקי הרא"ש כתב שי"ל שרבין כלל אינו חולק על רב דימי,
'דהא דמצריך קיתון של מים לבטל היין ולא קאמר קמא קמא בטל ,היינו
במערה מגיגית או נפל לתוך כלי גדול מלא יין בלא עירוי ,והתירו דרואין את
ההיתר כאילו אינו אתא לאשמועינן' ,והוא כמ"ש הרא"ש לעיל שבמערה
מגיגית מודה רב דימי דלא אמרינן ראשון ראשון בטל.
מאן דמתני לה אמתני' לא בעי תחלה ומאן דמתני לה אדרבין בעי תחלה,
כתב בפסקי הרא"ש 'והלכתא כלישנא בתרא דבשל סופרים הוא ,הא דלא אמר
חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות ,ויצטרך מים ]כצ"ל וכ"ה
בדפו"ר ולא 'ויצטרף מים' כמו שהוא לפנינו[ לבטל היין דהיתר ויין דאסור,
היינו לפי שלא נפל מן היין האסור כדי נתינת טעם בהיתר אלא במשהו נאסר.
וכל דבר שנאסר במשהו לא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה'.
כי אתא רבין אמר רבי יוחנן יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים
רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו ,כי
אתא רב שמואל בר יהודה א"ר יוחנן לא שנו אלא שנפל קיתון של מים
תחלה אבל לא נפל שם קיתון של מים תחלה מצא מין את מינו וניעור.
לכאורה רבין ס"ל כפשוטה של המשנה שיי"נ אוסר בכ"ש בכל ענין] ,אמנם
עי' בראשונים שיתכן רק באופן שנפל בב"א ,וכן הובא לעיל בשם הרא"ש[,
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וס"ל שאע"פ שיין ההיתר אינו מבטל את יין האיסור אבל המים מבטלין אותו.
ומה שהיה מקום לומר שהמים לא יבטלו אותו יתכן לומר משום שלשה
טעמים ,א .משום שכל יין ההיתר נאסר ונעשה כחתיכת נבילה וצריך מים כנגד
כולו ,ב .שהמים של ההיתר בטלים ביין של ההיתר ונחשב הכל כיין ואין יין
מבטל יין .ג .שאע"פ שהיין של ההיתר לא נאסר מ"מ הוא מצטרף ליין של
האיסור ואין קיתון של מים יכול לבטל את שניהם.
ובמקום שנפל תחילה קיתון של מים ואחריו היין של האיסור ,שייכים הטעם
השני והשלישי אבל לא הראשון שהרי עדיין לא שייך לומר שנאסר יין
ההיתר.
והנה לשון הגמרא אבל לא נפל שם קיתון של מים תחלה ,מצא מין את
מינו וניעור ,ויש להבין והרי עדיין לא בטל האיסור שנאמר 'וניעור' ,אלא כך
היה צריך לומר כיון שכבר נאסר היין שוב אינו חוזר וניתר.
ויש לבאר שכאן אין הכוונה ניעור מביטולו הראשון שהרי מעולם לא התבטל
אלא כמ"ש רש"י 'וניעור כלומר נתחזק וניתוסף איסורו ורבה יין על המים',
והיינו שבמה שהתערב עם יין ההיתר התחזק יין האיסור ואין די במה שהמים
רבים עליו עד שיהיו רבים גם על יין ההיתר ]וזה יתכן מצד שנהפך ההיתר
לאיסור או מצד שיין ההיתר מצטרף עמו למנוע ביטולו ע"י המים[.
כי אתא רבין אמר רי"ו יי"נ שנפל לבור ונפל שם קיתון מים ,רואין את
ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו וכו' ,מאן דמתני
לה אמתני' לא בעי תחלה ומאן דמתני לה אדרבין בעי תחלה ,איתמר יין
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נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים אמר חזקיה הגדילו באיסור אסור
הגדילו בהיתר מותר ,ורבי יוחנן אמר אפי' הגדילו באיסור מותר ,ופי'
רש"י שלדעת חזקיה בין אם נפלו המים בתחילה ובין נפלו בסוף אינם מבטלין
את היי"נ ,ורק אם נתערבו המים והיי"נ לפני שבא היין של ההיתר בטל היי"נ
ושוב אינו ניעור.
נמצאו שלשה שיטות בגמ' מתי מבטלים המים את היי"נ .א .דוקא אם בטלו את
יין האיסור לפני שנפל יין ההיתר ]וזו דעת חזקיה[ .ב .אפי' נפלו המים אחר
שהתערבו עם יין ההיתר אבל לפני שנפל יין האיסור .ג .אפי' אם נפלו אחר
שנפל יין האיסור ונאסר יין ההיתר ,ואלו שתי הלשונות בדעת רבי יוחנן.
והסברא שאם נפלו המים בסוף לא יועילו לבטל את יין האיסור יכולה להיות
משום שכבר נאסר היין של ההיתר ונעשה נבילה וצריך מים גם כנגדו ,וזה
יכול להיות טעם רק לשיטה השניה שמחלקת בין נפלו מים תחילה לנפלו
בסוף ,שזה אפשר לבאר משום חנ"נ.
אמנם לשון הגמ' מצא מין את מינו וניעור לכאורה לא משמע משום חנ"נ,
ואפשר שהכוונה וניעור היא שנתחזק ,ולא שהתחזק מצד שמינו מונע ממנו
להתבטל שזה יש גם כשנפלו המים תחילה ,אלא משום שמינו נאסר על ידו
ולכן מתווסף אליו ,וכלשון רש"י ונתווסף איסורו.
וסברת חזקיה שגם אם נפלו המים לפני שנפל היי"נ ,כל שקדם גם יין ההיתר
אין המים מבטלים את היי"נ ,ורק אם נפלו המים לפני שנפל יין ההיתר אז
ביטלו המים את האיסור ושוב אינו חוזר וניעור גם אם נפל אח"כ יין של היתר,
וזה ודאי לא משום שנאסר יין ההיתר ונעשה חנ"נ ,אלא שכיון שהיי"נ מעורב
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ביין ההיתר צריך שיהא במים כנגד שניהם דאין אומרים רואין את מינו כאילו
אינו.
והסברא שלא נאמר רואין את מינו כאילו אינו ,אפשר לומר בשלשה דרכים,
א .משום שהמים בטלים ביין של ההיתר בין נפלו לפני האיסור בין אחריו ,ב.
משום שהיין של האיסור מתערב בכל מה שבבור בין במים ובין ביין ואפי'
יבטלו המים את היין שהתערב בהם אבל חלק מיין האיסור התערב ביין ההיתר
שאינו יכול לבטלו .ג .שהרי יי"נ אוסר במשהו ,אלא שבאינו מינו בטל
בשישים והטעם משום שנחשב כמו שאין כאן יין ,משא"כ במינו ,וא"כ כשיש
גם יין של היתר א"א לומר שאין כאן יין שהרי במציאות יש.
וסברת החולקים על חזקיה א"ל שהמים לא בטלים ביין של ההיתר משום דהוי
היתר בהיתר ,ואם משום שנחשב שחלק מהיין התערב ביין ,א"ל שאין היין
והמים כשני חלקים אלא הכל תערובת אחת ובכל משהו יש גם מים ,ואע"פ
שיין ההיתר לא מבטל את האיסור ,המים מבטלים אותו .
ועל הסברא השלישית א"ל שאין החילוק משום שמים מבטלים את מציאות
היין אלא הוי מדין ביטול האיסור ברוב אלא שההלכה היא שבמינו אינו בטל.
עוד א"ל שגדר רואין את מינו כאילו אינו הוא שלא די שיש במים טעם של יין,
אלא צריך שיהיה בהם טעם יין של איסור והרי אין במים טעם יין של איסור
]וכמו חצי זית נבילה וחצי זית שחוטה שהתערבו בס' זיתי ירקות[ ,ועדיין אינו
מספיק דתינח במים אבל הרי ביין ההיתר יש טעם יין של איסור.
וא"ל שהכלל הוא שאמנם יין לא מבטל יין אבל גם אינו נאסר ומים יכולים
לבטל יין ,ולעולם אין ההיתר גורם לאיסור ואם בלעדיו היה מותר אף אתו
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מותר ,ולא תאמר שהיין של ההיתר נאסר כי היין מעולם לא נאסר ,וכל
האיסור משום שבאכילת ההיתר אוכל גם את האיסור אבל כיון שבטל במים
שוב מותר.
דף ע"ג ע"ב
איתמר יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים ,אמר חזקיה הגדילו
באיסור אסור הגדילו בהיתר מותר ,פירש"י שלחזקיה כל שנפלו המים אחר
יין ההיתר בין נפלו המים לפני שנפל היי"נ בין נפלו אחר שנפל היי"נ לעולם
אסור ,ורק אם נפל יין ההיתר אחר שנפלו המים וביטלו את האיסור אז מותר,
ואע"פ שגם אז היה מקום לאסור ולומר שיחזור היין נסך ויעור ויחזור איסורו
עליו ,לא אמרינן הכי.
ובמה שאם נפל היי"נ לבסוף אסור אע"פ שיש במים כדי לבטלו ,פירש רש"י
'ולא אמרינן רואין את ההיתר כאילו אינו ,אלא יי"נ מתחבר למינו ואין המים
רבין עליו' .ובזה ל"ש לומר שהטעם משום שכבר נאסר יין ההיתר וגם לא
משמע משום שבטלו המים ונעשו כיין אלא כטעם השלישי שהתבאר לעיל
שאע"פ שהיין של ההיתר לא נאסר מ"מ הוא מצטרף ליין של האיסור ואין
קיתון של מים יכול לבטל את שניהם.
איתמר יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים ,אמר חזקיה הגדילו
באיסור אסור הגדילו בהיתר מותר ,ורבי יוחנן אמר אפי' הגדילו באיסור
מותר ,שיטת רש"י שלחזקיה בין אם נפל היי"נ בסוף בין אם נפלו המים בסוף
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אסור ,ואינו מותר אלא אם נפל יין ההיתר בסוף ,ולרי"ו גם אם נפל היי"נ בסוף
מותר אבל אם נפלו המים בסוף מותר ]וכמ"ד דבעינן תחילה[ ,ושיטת תוס'
שלחזקיה גם אם נפל היי"נ בסוף מותר ואינו אסור אלא אם נפלו המים בסוף,
ולרי"ו גם אם נפלו המים בסוף מותר דלא בעינן תחילה] ,נמצא נחלקו רי"ו
וחזקיה במחלוקת אמוראי דלעיל בדעת רי"ו אי בעינן תחילה[ ,ועי' הגה'
הגר"א שבירושלמי מוכח בדעת חזקיה כרש"י שלעולם ל"א רואין ,ובדעת
רי"ו כתוס' דלא בעינן תחילה.
לימא חזקיה ורי"ו בפלוגתא דר"א ורבנן קמיפלגי ,ופירש"י דלא הוה קים
ליה בטעמייהו וסבר דטעמיה דחזקיה משום דאחר אחרון אני בא כר"א ,הילכך
נפל יי"נ בסוף אסור נפל כשר בסוף מותר.
והנה למסקנא אמרינן דר"א ורבנן פליגי בזה וזה גורם וחזקיה ורי"ו פליגי
ברואין ,ויל"ע אם בהו"א טעה בטעמם של חזקיה ורי"ו או בטעמם של ר"א
ורבנן ,ולכאורה טעה בטעם שניהם וסבר שהשאלה מה נפל קודם ומה אח"כ,
ומסתבר שלא סבר כך בכל תערובת של איסור והיתר אלא דוקא כשיש שלשה
חלקים בתערובת ,היתר והיתר ואיסור ,כגון מים ויין של היתר ויין של איסור
שיין ההיתר א"י לבטל את יין האיסור כי הוא מינו ,או עיסה של היתר ושאור
של איסור ושאור של היתר.
וכתב הריטב"א שהשאור של ההיתר שהוא מינו של שאור האיסור הוא כיין
של ההיתר שהוא מינו של יין האיסור והעיסה היא כמים ,ולכן אם נפל קודם
שאור של תרומה לעיסה הרי בטלתו העיסה ושוב לא יחזור ויעור כשיפול
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שאור של חולין ,וכן כשנפל יי"נ לתוך מים בטל ושוב לא יעור כשיפול יין של
היתר ,אבל כשתחילה נפל שאור של חולין לעיסה ואח"כ נפל שאור של
תרומה ,כשנפל השאור של התרומה מצא את שאור החולין והתחזק על ידו,
ושוב לא תבטלהו העיסה כי אין בה כח כנגד שניהם ,וה"ה ביי"נ כשבתחילה
נפלו המים ליין של היתר ושוב נפל היי"נ ,התחזק היי"נ על ידי היין המותר
ואין כח במים לבטל את שניהם] ,ולשון הריטב"א 'הכא נמי היין האסור אוסר
את היין הכשר הדומה לעיסה והמים הראוין לבטל הם כאילו אינם' ,וכמדומה
שט"ס היא וצ"ל היין הכשר הדומה לשאור ,והיינו שדומה לשאור של החולין
שהרי המים הם הדומין לעיסה[.
וכנראה מהריטב"א שטעות המקשן לא היתה בסברת חזקיה ורי"ו ,אלא לעולם
ידע שהם נחלקו ברואין ,וסבר שכמו שלרי"ו מסלקים את היין הכשר אע"פ
שקדם למים ,כך מסלקים את שאור החולין ,והעיסה מבטלת את שאור
התרומה ,וחזקיה ס"ל שלא מסלקים את ההיתר ביין ומים ,וכן בשאור כשנפל
התרומה אח"כ מצטרף החולין אתו .ודחיית הגמ' שאמנם ביי"נ המחלוקת היא
אם אומרים רואין אבל ר"א ורבנן לא ברואין פליגי כיון שהכל נחשב כמין
אחד ,ואין דין איסור משהו] ,לכאורה היה צ"ל שהכל נחשב כמין באינו מינו
כיון שאינו אוסר במשהו[ ופלוגתיהו בזוג"ג ,ולעולם אם האיסור עדיין נמצא
ולא סילקו ,לכ"ע אסור.
בתערובת מין במינו ובשאינו מינו
איתמר יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים אמר חזקיה הגדילו
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באיסור אסור הגדילו בהיתר מותר ,ורבי יוחנן אמר אפי' הגדילו באיסור
מותר ,למסקנת הגמ' פליגי חזקיה ורי"ו במין ומינו ואינו מינו אם רואין את
מינו כאילו אינו או לא ,ויש לבאר במה נחלקו.
ובשני כוסות של יין שנמזגו והתערבו ,כתבו תוס' שאע"פ שהיין של החולין
לא מצטרף למים להשלים את שיעור ביטול יין התרומה בנותן טעם ,אבל
להיפך המים מצטרפין ליין החולין להשלים את שיעור היין לק"א ,אלא דהכא
מיירי שאין ק"א בין שניהם.
אמנם ברמב"ם פי"ג מתרומות מבואר שאין המים מצטרפין להשלים שיעור
ק"א כיון שאין המים מעלין את היין ,והשיג הראב"ד שכבר ידוע שהמים
מעלין את היין ,והכא ה"ט משום שאין שיעורן שוה אין מצטרפין ,וצריך להבין
לשון הרמב"ם 'שאין המים מעלים את היין' ,וגם את עיקר הדין שבו מסכים
הראב"ד יש להבין אמאי לא יצטרפו המים ליין לבטל את יין התרומה בק"א,
וכי בגלל שמבטלין שלא במינן בנותן טעם לא יוכלו לבטל בק"א כמינו ,ומה
החסרון שאין שיעורן שוה.
והנה בעיקר החילוק בין ביטול מין באינו מינו שהוא בנותן טעם ,לבין מין במינו
שמדאו' הוא ברוב ,ומדרבנן יש מקומות שאינו בטל אלא בק"א כתרומה ויש
מקומות שאינו בטל כלל כיי"נ ,יש לבאר החילוק.
ואפשר לומר בשני דרכים ,האחד ,שלעולם הכל הוא דין אחד של ביטול ברוב,
אלא שבאינו מינו כ"ז שנותן טעם חשיב כניכר האיסור ,אבל כשאינו נותן טעם
הוי כמעורב וממילא בטל ברוב ,ומה שביי"נ במינו אינו בטל ובאינו מינו בטל
אע"פ שבשניהם הוא מדין ביטול ברוב ,יש לבאר שכיון שמצינו ר' יהודה
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שמחמיר בכל מין במינו ,ביי"נ החמירו אף רבנן ,וגבי תרומה לא החמירו אלא
במינו ששייך לומר בו 'את מקדשו ממנו' ולא באינו מינו ,וגבי דבר שיל"מ לא
החמירו באינו מינו כמ"ש הר"ן בנדרים דף נ"ב שרק במינו החמירו כיון
שנחשב ע"י מה שיש לו מתירין למינו גמור של ההיתר.
וביי"נ שמעורב בו מינו ואינו מינו יש לדון שאמנם היין של ההיתר אינו יכול
לבטל את יין האיסור ,אבל אינו נעשה נבילה והמים יכולים לבטל שהרי יש
בהם שיעור ביטול ,אלא שמאידך גיסא א"ל שמים מבטלים רק כאשר אין בהם
את הטעם של האיסור וכאן הרי ע"י היין של ההיתר יש בהם טעם של יין,
אלא שאי"ז טעם של יין של איסור.
וא"כ יש לבאר שבזה נחלקו חזקיה ורי"ו ,לחזקיה בתערובת של מים עם יי"נ
ויין של היתר נחשב שיש בהם טעם של יין נסך כיון שע"י היין של ההיתר הוא
ניכר ,ולרי"ו אינו אוסר אלא אם יש טעם של האיסור ,וכן גבי תרומה אמרינן
סלק את היין של ההיתר כי צריך שיהיה במים טעם של האיסור דוקא.
ולפי"ז גם כאשר אין במים שיעור לבטל את היין של התרומה שייך לומר
שמ"מ ישלימו את השיעור ק"א של היין ,שהרי המים ג"כ מועילים מדין ביטול
ברוב אלא שלא החמירו בהם שיצטרכו ק"א אבל לעולם יכולים להצטרף עם
היין ולהשלים את השיעור של ק"א וכשיטת תוס'.
אמנם אפשר לפרש את ביטול האינו מינו בדרך אחרת ,והוא שבאינו מינו אין
כלל דין ביטול ברוב ,אלא הכלל כ"ז שניכר טעמו אין כאן תערובת,
וכשהמיעוט אינו ניכר נחשב כמו שאינו קיים ,ואי"ז דין ביטול ברוב כלל ול"צ
להגיע לדין ביטול ,ולכן גם דבר שישל"מ בטל באינו מינו ,כי ל"ש לומר עד
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שתאכלנו באיסור תאכלו בהיתר ,שהרי אינו אוכל את האיסור כלל כיון
שנחשב שאינו בעולם ,וניחא בזה מה שלא החמירו באינו מינו גם ביי"נ
ובתרומה ,שמכיון שהדבר אינו בעולם ל"ש להחמיר בו ,ועי' תוס' שאנץ
ורא"ש בב"מ דף נ"ג שמשמע סברא כזו גבי דבר שישל"מ שבטל באינו מינו
כיון שנחשב כמו שאינו ]ז"ל הרא"ש שם 'כיון שנתערב שלא במינו וליכא
נותן טעם אין שמו עליו ובטל אף על פי שיש לו מתירין'[.
ובזה יש לבאר את דברי הרמב"ם גבי שני כוסות שאין המים מעלין את היין,
היינו שלא נאמר בהם דין ביטול ברוב שהרוב מעלה את המיעוט ומבטלו ,שזה
אינו שייך באינו מינו שההיתר אינו משום שהרוב מעלה את המיעוט אלא
משום שהמיעוט כמו שאינו בעולם.
ולפי"ז מובנת מאד סברת חזקיה שלא אומרים 'רואין' ,שבשלמא אם באנו
להתיר מדין ביטול האיסור שייך לומר שרק אם יש טעם של איסור אוסר ,אבל
אם באת לדונו כמו שיין האיסור אינו בעולם הרי סו"ס הוא ניכר ע"י יין
ההיתר.
ובסברת רי"ו א"ל שאעפ"כ דנים שכיון שאם לא היה ההיתר בתערובת היה
מותר גם כעת מותר ,שלעולם אין ההיתר גורם לאיסור ,אלא דנים כמו שאינו
כאן.
וכן לכאורה ע"כ צריך לומר לסברת ר"י שביטול יין הוא בכדי מזיגה שיותר
מזה חשיב טעם פגום ,והקשה קה"י הרי בשתי כוסות אינו פגום שהרי יש אתו
את יין ההיתר ,ומה שייך לומר סלק הרי סו"ס כעת אינו פוגם ,אמנם אם היסוד
הוא שאין ההיתר גורם לאסור את התערובת ניחא.
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ובזה יש לבאר את סברת הרמב"ם שאין מצרפין את המים והיין לבטל בשיעור
ק"א ,שהרי מים אין מבטלים את היין אלא רק מחשיבים אותו כמו שאינו
בעולם ]לא האיסור שבו אלא גוף היין[ וכאן הרי אין יכולים לבטלו כמו שאינו
בעולם שהרי ע"י יין ההיתר הוא ניכר ,ואע"פ שא"ל שנדון כמו שיין ההיתר
אינו בעולם וכמש"נ מדין רואין ,אבל אם נדון את ההיתר כמו שאינו בעולם
ממש ,הרי שוב אין שיעור לבטל כלל שהרי אין במים כדי לבטל ,וע"כ צריך
לצרף את היין והמים ,וכיון שהצטרפו ודנים את יין ההיתר כאילו נמצא ,אין
המים יכולים לבטל את היין שהרי אין להם דין לבטל ברוב ולהעלותו ,אלא רק
דין לבטלו מהעולם ,וכאן אין יכולים לבטלו כיון שמתחזקת מציאותו ע"י יין
ההיתר ,וא"א לומר סלק ההיתר כמו שלא נמצא שאז אין שיעור ביטול.
]משא"כ לתוס' דין סלק הוא שצריך טעם של איסור ,שהרי אין הביטול של
האינו מינו לבטל מציאות הדבר אלא לבטל איסורו ,ורק כשיש טעם של איסור
א"א שיבטלו וכאן הרי אין ,ואם משום שאין שיעור במים ,אבל להצטרף עם
היין יכולים בשיעור של היין ,אע"פ שסגי להם בפנ"ע בפחות אבל לא גרעו
ממינו[.
תד"ה שני שני כוסות ,תימה למה לי סלק את מינו אפילו מינו דיין של
חולין יסייע לבטל ,דהא ר' יוחנן לית ליה במינו במשהו אלא טבל ויין
נסך ,ותרומה נמי עולה בק"א ,אלמא דבטיל במינה ,וי"ל דהכא מיירי
בדליכא ק"א ולכך אינו מבטל ,יש להבין תינח שצריך שיעור ביטול במים
ואין היין מצטרף ,אבל למה צריך לומר סלק שמשמעותו כדי שלא יחזק את יין
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התרומה ,והרי פשיטא שאינו מחזקו שהרי אדרבא אם היה בו שיעור היה
בעצמו מבטל את יין התרומה.
ויתכן שגם לתוס' יש שני דיני ביטול אחד של מין במינו ואחד של אינו מינו,
ואמנם כשיש ביין ק"א הוא מבטל מדין ביטול ברוב ואף המים מצטרפים אתו,
אבל כשאין בשניהם ק"א ובאנו לבטלו מהעולם ע"י המים בזה לא דיו ליין
ההיתר שאינו מבטל אלא גם שייך לומר שימנע מהמים לבטל ע"י שמחזק את
יין האיסור ,אלא דמ"מ אינו מונעם כיון דאמרינן סלק את מינו כמו שאינו.
תד"ה טבל ובירושלמי קאמר דטעמא משום דטבל יש לו מתירין וכל דבר
שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל כגון טבל ושביעית ומעשר והקדש
כשהן במינן אבל שלא במינן בנותן טעם ,יש להבין מה החילוק בין מינו
לשאינו מינו לענין דבר שיל"מ ,והר"ן בנדרים כתב דלעולם מין במינו לכ"ע
לא בטל וכר' יהודה ,וטעמא דרבנן דר"י הוא משום דל"ה ממש מינו כיון שזה
איסור וזה היתר ,אבל דבר שיש לו מתירים נחשב כבר עכשיו כהיתר והוי מינו
דההיתר ומין במינו לא בטל ,וזה שייך רק במינו שאל"כ אע"פ שנחשב כהיתר
אבל סו"ס אינו מינו במציאות.
אמנם לראשונים שמבארים את הטעם שדבר שיש לו מתירין אינו בטל משום
עד שתאכלנו באיסור אוכלו בהיתר ,ל"ש לומר את ביאור הר"ן ,ומתוס' כאן
ג"כ מבואר שדבר שיש לו מתירין אינו בטל דוקא כשיש לו מתירין בלא טורח
והוצאות ,והיינו דטעמא דאינו בטל משום עד שתאכלנו באיסור וכו' ,דלטעם
הר"ן ל"ש לומר כך דמאי נפ"מ אם יש טורח סו"ס מין במינו אינו בטל ,וא"כ
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יש להבין לדעת תוס' מה החילוק בין מינו לאינו מינו ,ועי' בקה"י נדרים ל"ד
שעמד בזה.
וא"ל שביטול מינו וביטול אינו מינו הם שני ביטולים נפרדים ,מינו בטל מדין
רוב ומדאו' בטל חד בתרי ,ואע"פ שלא נחשב כמו שהמיעוט אינו שהרי ודאי
ישנו כאן ,מ"מ אזלינן בתר רובא ,ובזה שייך לומר שההלכה של רוב לא
נאמרה אלא כשא"א לברר את האיסור או להוציאו ,אבל אם אפשר לא נסמוך
על הרוב] ,כמו שיש תערובת חתיכות ואינו רואה בחושך לא נאמר שיסמוך על
הרוב כשיכול להדליק את האור[ וכן אם שייך לומר עד שתאכלנו באיסור
נחשב כמו אפשר לברר ולא יתבטל.
אבל מין באינו מינו כגון יין במים ,ההיתר אינו משום שיש רוב מההיתר כמו
שהאיסור אינו משום שיש רוב מהאיסור ,אלא אם ניכר טעם היין במים הרי
יש כאן יין ,ויתכן שאפי' המים נאסרו ועכ"פ היין נמצא ולא בטל ,וכן להיפך
כשאין טעמו ניכר הרי התירו לא משום שבטל ברוב אלא משום שהיין נחשב
כמו שאינו בעולם ,וממילא ל"ש לומר עד שתאכל את היין באיסור תאכלנו
בהיתר ,שהרי אין כאן יין כלל ,שו"ר סברא כעי"ז בשיט"מ ב"מ דף נ"ג בשם
תוס' שאנץ ורא"ש ]ז"ל הרא"ש שם 'כיון שנתערב שלא במינו וליכא נותן
טעם אין שמו עליו ובטל אף על פי שיש לו מתירין'[.
עוד א"ל שבטבל שהתערב באינו מינו אינו נחשב כלל דבר שישל"מ ,שהרי
א"א לעשר את היין אחר שבטל במים ,שהרי נחשב כמו שאין כאן יין אלא
כולו מים ומים ל"ש לעשר ,משא"כ בתערובת מין במינו שהמיעוט ודאי קיים
אלא שאזלינן בתר רובא ושייך לעשרו והוי דבר שישל"מ.
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והנה בתרומה אמרינן שבטלה במאה ואחד ,והריטב"א הביא בשם הראב"ד
שגם יין במים שיעורו בק"א ,אבל בשם הרא"ה כתב שבטל בשישים ובשם
ר"י כתב שבטל בשיעור מזיגה דביותר מזה הוי נטל"פ.
וסברת הרא"ה יש להבין כיון שהחמירו בתרומה אמאי כשהתערב במים לא
בעינן ק"א.
וא"ל עפ"י מש"נ שבמינו הדבר קיים אלא שבטל ברוב ובתרומה החמירו
שצריך ק"א ,אבל באינו מינו הרי כמו שאינו קיים ול"ש להחמיר] .וסברת ר"י
שהוא נטל"פ אם ס"ל כראב"ד א"ל שתלוי בשאלה אם אמרינן נטל"פ
באיסורים של משהו[.
והנה בנפל לוג מים לצ"ט לוגי יין כשר ונפל עליהם לוג יין של תרומה ,כתב
הרמב"ם פי"ג מתרומות שנדמע הכל שאין המים מעלין את היין ,ויש להבין מה
כוונתו שאין המים מעלין את היין ,היכן מצינו שאין מים מבטלין יין ,וא"ל
שכוונתו שאינם מעלין אותו בתורת ביטול ברוב אלא בתורת ביטול טעם וכיון
שאין בהם כדי לבטל טעמו אין מבטלין אותו וגם אין מצטרפין ליין לבטלו,
דבמין באינו מינו אין דין ביטול רוב אלא ביטול טעם.
והראב"ד השיג דבר ידוע שהמים מבטלין את היין ,והטעם כאן משום דלא שוו
בשיעוריהו ,שהיין בק"א והמים בנו"ט ,ולכאורה אינו מובן אה"נ שאין
שיעורם שוה ולא יצטרף היין למים לבטל בנו"ט אבל למה לא יצטרפו המים
ליין לבטל את היין בק"א ,וא"ל כמש"נ שק"א הוא שיעור לדברים המבטלים
ברוב שגבי תרומה החמירו שצריך ק"א ,אבל מים אין מבטלין אפי' באלף אם
ניכר הטעם ,ורק כשלא ניכר מבטלים ,וא"כ זה סוג אחר של ביטול של"ש
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להצטרף.
ולכאורה אין כוונת הראב"ד להשיג על עיקר הדין אלא על לשון הרמב"ם
שאין המים מעלין ,שבאמת מעלין הן ,אבל לפי מש"נ כוונתם שוה ]ועי' מהר"י
קורקוס בפט"ו מתרומות הי"ז שכתב שאפשר שכוונת הרמב"ם כראב"ד[.
אמנם מתוס' משמע שאם היה ק"א בין המים ליין היו מבטלין את היין של
האיסור אף שאין שיעורן שוה ,ויש להבין הרי אם היה לוג יין נותן טעם במאה
של מים לא היה בטל ,וכעת שיש חמישים יין וחמישים מים ,הרי נותן טעם
במים ואיך יבטלוהו ,וביין אין מאה וגם אינו יכול לבטלו.
אמנם כיון שיש כאן גם חמישים יין היתר הרי נתפשט טעמו של היין בכל
התערובת ואין בו משום נו"ט במים ,וכמ"ש הגר"ח ,ושוב יצטרפו למאה ואחד
כדי לבטלו.
וא"כ ניחא הכל ,כשיש חמישים יין וחמישים מים ונפל לוג של תרומה הרי אין
התרומה נותנת טעם במים כיון שטעמה מתחלק לכל המאה ,ואע"פ שהמים
לחוד אינם יכולים לבטל את היין אפי' אם נאמר סלק את מינו ,כי הטעם נמצא
גם ביין של ההיתר ואותו הוא אוסר בק"א ,אבל אם יש מאה ביחד הרי
מבטלים את היין של התרומה וטעם בלא"ה אין.
והרמב"ם והראב"ד יסברו שמים אין מבטלין יין ברוב ולא בק"א ,אלא רק
במה שמבטלים מהותו ,וכשאין מהותו בטלה ]שהרי החלק שבתוך היין אין
במים שיעור כדי לבטלו[ אף בק"א לא יבטלוהו ,ועי' חזו"א ערלה ז' ס"ק י"ב
ויו"ד כ' סק"י.
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תד"ה טבל וי"ל דצריכי תרוייהו דאי ליכא אלא חד טעמא דיש לו מתירין
הוי אמינא דוקא היכא דהבעלים בעיר דאז יש לו מתירין שהבעלים
יכולים להפריש ,אבל אי ליכא בעיר אע"ג דיכול לילך במקום שהבעלים
שם ,מ"מ כיון שיש לו טורח והוצאה הוי כשאין לו מתירין ,כמו שפר"ת
בפ' הזהב דלא מיקרי יש לו מתירין אלא בלא טורח ויציאה ,הלכך
אצטריך טעמא דהכא משום דכהתירו כך איסורו ,יש להבין אם אין הבעלים
כאן איך יכול לאכול בלא רשותם ,ואם הוא יודע שניחא לבעלים באכילתו ויש
לו רשות ליטול ולאכול ,א"כ כיון שזכה בזה למה לא יוכל להפריש ממה
שאוכל תרומה גדולה.
ואין לומר שאמנם יש לו רשות לאכול אבל לא לזכות בזה ,ומשל בעה"ב הוא
אוכל ואינו נחשב בעלים כדי להפריש ,שהרי מבואר במשנה שאורח יכול
לעשר ,וכ"ה ברמב"ם פ"ט ממעשר ה"ז 'וכן המזמין את חבירו שיאכל אצלו
והוא אינו מאמינו על המעשרות אומר מערב שבת מה שאני עתיד להפריש
למחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו'.
עוד יש לדון היכי מיירי אם התערב טבל בחולין של בעל הטבל או בחולין של
אחר ,ואם בשל אחר היאך מיירי האם לח בלח או יבש ביבש ,ואם יבש יבש
לכאורה אין לו תקנה עד שיפריש עליו ממק"א שאל"כ שמא יפריש מהפטור
על החיוב ,ובזה שוה הבעלים ואדם אחר שבידי שניהם לחפש טבל אחר ,ואם
בתערובת לח בלח הרי מסתבר שמדיני ממונות לא פקעה זכותו של הבעלים
מהחולין שלו בגלל שהתערב בהם טבל של אחר ,ואם כדי שלא יאכל וחדי,
אבל לכאורה רק דמים הוא חייב לו ולמה לא יפריש מיניה וביה ,אלא שיצטרך
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להפריש גם מההיתר.
ועי' בפירוש הר"ן שכתב בשם ר"ת דהכא מיירי באין לו טבל ממקום אחר
להפריש עליו 'מאי אמרת יפריש מיניה וביה כלומר ממעורב זה ,ליתא שאם
היה מפריש ממנו לא היה די לו שיפריש ממעורב זה לפי חשבון הטבל שנפל
בו שנמצא יפריש מן הפטור על החיוב אלא היה צריך להפריש כנגד כולו
כאילו היה הכל טבל ,וכל כי האי גונא שאין לו תקנה אלא בשיפסיד יותר
מדינו לאו דבר שיש לו מתירין מיקרי ,ועוד דאפשר דאפילו בכי האי גונא לא
סגי דהא אמרינן בפ"ק דר"ה לכל אין בילה חוץ מיין ושמן הלכך איכא למיחש
שמא במה שיפריש שיש יותר פטור ממה שראוי לפי חשבון ,הלכך כל שאין
לו טבל ממקום אחר שיפריש עליו לפי חשבון אין לו תקנה ולא הוי דבר שיש
לו מתירין'.
זה הכלל מין במינו במשהו ושלא במינו בנו"ט ,החילוק ביניהם א"ל
שבמינו מהני מדין ביטול ברוב ,שאע"פ שהמיעוט נמצא ולולא חידוש התורה
של ביטול ברוב היתה אסורה כל התערובת ,בכ"ז בטל ,וביי"נ החמירו שלא
יועיל ביטול ,אבל באינו מינו אי"ז דין ביטול אלא הדבר אינו נמצא ,וסברא
כעי"ז יש בתוס' רא"ש ב"מ נ"ג שלכן דשיל"מ באינו מינו בטל ,וז"ל 'כיון
שנתערב שלא במינו וליכא נותן טעם אין שמו עליו ובטל אף על פי שיש לו
מתירין' ,והביאור שנחשב כמו שאינו נמצא בעולם.
אמנם הר"ן שכתב טעם אחר במה שדבר שישל"מ בטל באינו מינו] ,עי' נדרים
דף נ"ב שמה שסוברים שמין במינו בטל דלא כר' יהודה הוא משום שאינו
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ממש מינו שהרי זה אסור וזה מותר ,וכשיש לו מתירין נחשב ממש כמינו שהרי
עתיד להיות מותר[ ,משמע שס"ל שגם באינו מינו לא נחשב כמו שהמיעוט לא
נמצא ,אלא לעולם הוא נמצא ומה שהתערובת מותרת הוא מדין ביטול ,אלא
שכ"ז שנותן טעם הוי כהוכר האיסור ,ורק אם אינו נותן טעם אז מהני דין
ביטול ,ויש להבין לפי"ז למה ביי"נ החמירו רק במינו במשהו ולא באינו מינו,
אם גם בו זה מדין ביטול.
תרומה בטלה במאה ואחד ,ודעת הרא"ה שגם באינו מינו ,ודעת הראב"ד
והרמב"ם שדוקא במינו אבל באינו מינו בנותן טעם ,והביאור א"ל שאמנם
תרומה לא בטלה ברוב אלא בק"א ,אבל באינו מינו אי"ז מטעם רוב אלא
מטעם שבטל מהעולם ,דכיון שאינו נותן טעם חשיב כמו שאינו ,אמנם מהר"ן
משמע דס"ל דבטל בשישים ,והרי אם שיטתו כלעיל היה צ"ל בק"א ,ואפשר
שלעולם לר"ן גם באינו מינו זה מדין ביטול אלא שרק במינו החמירו ביי"נ
ובתרומה.
בענין ביטול במינו ושלא במינו
נקטינן להלכה דמין במינו מדאו' בטל ברוב ובשאינו מינו בנותן טעם ,ולכאורה
הם שני סוגי ביטולים ,במינו א"א לומר שהמיעוט כמו שאינו ,שהרי במין
במינו המיעוט קיים כמו שהרוב קיים ,אלא זה דין ביטול ברוב כמו רוב של כל
התורה ואע"פ שלא שייך כאן הלך אחר הרוב שהרי הכל מעורב] ,ועוד שאז
לשיטת הרא"ש הרי אסור לאוכלו ביחד[ ,אבל יש כאן דין ביטול ]אולי זה דין
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רובו ככולו[ ,ומין בשאינו מינו א"ל שכמו כשנותן טעם אוסר הכל ול"מ רוב,
כך כשאינו נו"ט חשיב כמו שאינו נמצא כאן כלל.
ומובן בזה הא דלא נאסר דבר שיל"מ באינו מינו ,שמכיון שהאיסור נחשב
כאילו שאינו בעולם לא שייך לומר עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר,
שהרי כלל אינו אוכל איסור ,ויתרה מזה יתכן שגם לא שייך להפריש עליו
מעשר כיון שאינו כלל יין ,נמצא שכלל אין לו מתירין.
אמנם אפשר גם לומר שלעולם יש רק הלכה אחת של ביטול ברוב ,בין ביבש
ובין בלח בין במינו ובין שאינו במינו ,והיא שרואים את המיעוט כמו שאינו
ודינו כדין הרוב ,ולכן סובר הרשב"א שגם בתערובת יבש חד בתרי אפשר
לאכול את שלשתם ביחד.
ורק בנותן טעם לא בטל כיון שנחשב כניכר האיסור וכמ"ש הר"ן ,אבל כשאין
בו כדי ליתן טעם שוב הוי כתערובת ואזלינן בתר רובא ,ומה שנחשב כמו
שאינו זה גופא דין ביטול ברוב ,ואי"ז דין מציאותי ולולי דין ביטול היה נאסר
אף בכה"ג ,ולכן שייך לומר עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר ,וכבר
התבאר לעיל.
דף ע"ד ע"א
רש"י ד"ה תרתי תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה ,דאיכא תרתי
לחשיבותא דחשיב איסור דידהו הוא דלא בטיל אבל פרוסת חמץ בפסח
הואיל ואין דרכו למנות בטיל ומשליך אחת מהן לנהר והשאר נותן
לכלבו ,אמנם דעת הרא"ש שהכל מותר באכילה ואינו צריך להשליך אחד
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לכלבו.
ובדעת רש"י שצריך להשליך אחד והשאר מותר בהנאה ואסור באכילה יש
לבאר שאיסוה"נ לעולם לא בטל ,וכאשר אוכל בעצמו הרי יתכן שנהנה
מהאיסור ,ואע"פ שזרק אחד בנהר יתכן שאינו החמץ ,אבל כשנותנן לכלבו
הרי אין לו הנאה ישירה אלא מה שחסך לחם אחר והרויח בעקיפין מהחמץ,
וכיון שזרק אחד לנהר שוב אין לו ריוח ,והנאה ישירה ג"כ אין לו שהרי לא
אכלו.
ומה דבעינן תרתי ]דבר שבמנין ואיסורי הנאה[ הוא לענין שהכל אסור ולא
יועיל כלום ,אבל לעולם גם באיסוה"נ גרידא שאינו דבר שבמנין אין האיסור
הנאה עצמו בטל אלא שאז מועיל לזרוק אחד לנהר.
תד"ה הא וי"ל דודאי גבי חתיכת נבילה ליכא לשנויי הכי דאע"ג דתנא
ליה התם בחולין מ"מ הדר איבעי ליה למתנייה הכא כדקתני בשר בחלב,
יש להבין היא גופא קשיא אמאי תנא בשר בחלב כיון דתנא ליה בחולין ,ועי'
מהר"ם 'דמשום הכי תנא בשר בחלב כדי שתקשה לן ליתני נמי חתיכת נבילה
ונצטרך לשנויי האי תנא תרתי אית ליה וכו' ונשמע מינה דאין איסור כל שהוא
אלא בדבר שיש בו תרתי דהיינו דבר שבמנין וגם הוא איסורי הנאה' ,ועי'
מהר"י ב"ל.
ובספר אמרי צבי כתב ליישב שדוקא גבי ערלה וכלאי הכרם שכבר נשנו בסדר
זרעים שייך לומר הא תנא לה ,אבל בב"ח וחתיכות נבילה שהם בסדר קדשים
שאחרי מסכת ע"ז שהיא בסדר נזיקין ל"ש לומר הא תנא לה ,וכמדומה שאי"ז
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כ"כ במשמעות דבריהם.
ולח"ס תירץ שנקט בב"ח לאשמועינן דאסור בהנאה ]וכשהקשה מחתיכות
נבילה עדיין לא נחית להא דלא תנא מה שתנא במק"א ולמסקנא ניחא[.
וכדבריו מבואר בתוס' ר"י מפאריש שכתב 'נראה דבשר בחלב ועגלה ערופה
וחולין שנשחטו בעזרה מיירי מחתיכה .וא"ת למה שנאם כולם .י"ל אגב
אורחא אשמועינן דהני ד' חתיכות אסירי בהנאה ,ולאפוקי מרבי שמעון דמתיר
בהנאה'.
תד"ה הא וי"ל דודאי גבי חתיכת נבילה ליכא לשנויי הכי ,דאע"ג דתנא
ליה התם בחולין ,מ"מ הדר איבעי ליה למתנייה הכא ,כדקתני בשר
בחלב ,וליכא למימר דבא לאשמועינן דבמשהו לכאורה כוונתם דליכא
למימר דתנא בשר בחלב לאשמועינן שאוסרים במשהו ,ויל"ע האם כוונתם
כשיטת רבותיו של רש"י שטיפת חלב אוסרת את הבשר ,או לעולם מיירי
בחתיכה שהתבשלה עם חלב וקמ"ל שאפי' חתיכה קטנה אינה בטילה ומהמשך
דבריהם שכתבו דחתיכה כל דהו פשיטא שבטלה משמע שהנידון על חתיכה
שנאסרה שהתערבה בחתיכות ולא על בליעת חלב בבשר.
ויש להבין איך הו"א שבא להשמיענו שאוסר במשהו ,והרי כעת סובר שהכל
תלוי בדבר שבמנין ולכן שואל ליתני חתיכות נבילה ,ואם משום ששנאם ,הרי
גם בשר בחלב שנה ,ואם שנה בב"ח משום איסוה"נ וקמ"ל אפי' במשהו ,א"כ
ליתני שאר איסוה"נ וכדמפרש ואזיל ,שו"ר במחצית השקל שהביא בשם
המהריב"ל שהניח בקושיא ,עי"ש שהאריך ליישב דברי תוס'.
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תד"ה אי נמי ושמא יש ליישב למעוטי דסיפא נמי דהיינו שלא ירד
לשנותו ,אבל מ"מ אמת הוא דאיכא איסורא דהוי במשהו כגון חמץ
בפסח שאסור בהנאה והוי במשהו אפי' בלא חשיבות דבר שבמנין ,דהא
אפי' תערובת דחמץ בעלמא הוי במשהו ,אמנם עי' ברא"ש כאן שכתב
'דהא דאמר חמץ במשהו היינו דבר לח המתערב ,דבמקום דהוה שאר איסורי
בנותן טעם הוי חמץ במשהו ,אבל דבר יבש דבשאר איסורים חד בתרי בטל
ה"ה בחמץ בפסח' ,והובאה שיטה זו בחידושי הרמב"ן כאן ,ועי' בשו"ע או"ח
תמ"ז שתי שיטות בזה.
תד"ה אמר אמר רב הלכה כרשב"ג בחבית דאמר ימכר כולו לגוי כו',
וא"ת וכי פליג רשב"ג אסתם מתני' דקתני יין נסך במשהו ,ואוקמינן
בחבית בין החביות וקאמר במשהו ,הנה במשנה הראשונה נאמר בסתם
שיי"נ אוסר במשהו ,ודעת תוס' ורש"י שכיון שאוקימנא למתניתין בדבר
שבמנין גם יי"נ בכלל זה ,ומיירי מתני' בחבית בין החביות דהוי דבר שבמנין
וגם איסוה"נ] ,ודלא כראשונים דקאי אשאר דיני המשנה[ ,ובפשטות משמע
שלא חלק ע"ז רשב"ג אלא רק במשנה השניה שמדובר בתערובת יין ביין שזה
אמנם איסוה"נ אבל לא דבר שבמנין.
אמנם ממ"ש רב הלכה כרשב"ג בחבית משמע שס"ל שרשב"ג חולק גם על
חבית ופוסק כמותו בחבית אבל לא ביין] ,ולכאורה איפכא מסתברא שחבית
שהיא גם דבר שבמנין לא בטלה ותערובת יין שהוא רק איסוה"נ בטל ,ויתבאר
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להלן[.
וקושית תוס' וכי פליג רשב"ג אסתם מתני' מסתבר שאינה איך רשב"ג חולק
על סתם משנה ,אלא על הבנת רב בדבריו שחולק גם על המשנה הראשונה
ופוסק בזה כמותו ,והרי כיון שנשנתה בסתם משמע שנאמרה גם על דעתו של
רשב"ג ,ולא חלק אלא על תערובת יין ביין] ,שאינו חמור כתערובת חביות
שהיא גם דבר שבמנין[.
וי"ל דרשב"ג מוקי לה לענין שלא יכול למכור כל אחד ואחד לבדו לפי
שאינו בטל למיהוי היין נסך היתר ע"י ביטול ,לכאורה כוונתם שאם היה
בטל והיה נעשה היתר היה מותר למכור את כל המאה ואחד חביות אחת אחת,
אבל לא ימכרם יחד ויטול את דמי כולם ,כמו שלדעת הרשב"א אסור לאכול
את כל התערובת בב"א דנחשב כהוכר האיסור.
אמנם יתכן שגם אם היה מוכרם אחת אחת היה עליו לזרוק חבית אחת ,לא
מיבעיא לדעת התורי"ד שלאדם אחד אסור לאכול את כל החתיכות ,אלא גם
לדעות שמותר ובלבד שלא יאכלם בב"א יש לדון ,שדוקא גבי אכילה מותר
כיון שבשעה שאוכל את השניה כבר נאכלה הראשונה ,אבל כאן הרי כשמוכר
את האחרונה עדיין דמי הראשונה בידו ונמצא בידו דמי חבית האסורה ,אמנם
יתכן שאין האיסור מצד דמי האיסור שהרויח שהרי בלא"ה אינו תופס את דמיו
אלא מה שבמכירה עצמה נחשב כנהנה וכשמוכר השניה כבר נמכרה
הראשונה .אמנם לשונם נעשה כהיתר משמע שנחשב כמו שאין כאן איסור
]אלא שאם מוכרם יחד הוי כהוכר האיסור ואולי גם כשאדם אחד אוכל את
הכל נחשב כהוכר האיסור[
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אבל כל התערובת כחד ודאי יוכל למכור חוץ מדמי חבית שבו ,יל"ע האם
למכור אחד אחד חוץ מאחד מהם מותר ,ופשטות תוס' משמע שאינו יכול אלא
צריך למכור את כל התערובת יחד ,ויש להבין למה ,הרי גם בזה אינו נהנה
מהאיסור.
אמנם אינו דומה שכשמוכרם כאחד לא נטל כלל דמים של החבית האסורה,
משא"כ כשמוכרם אחד אחד הרי יתכן שמכר חבית אסורה ונהנה בזה
מאיסוה"נ ,וכ"כ רש"י לעיל דף מ"ט 'אבל חבית של יין נסך שנתערבה בחביות
של היתר כולן אסורות בהנאה ואין לה תקנה בהולכת הנאה לים המלח להתיר
ולהמכר כל חבית לבדה או להשקות מהן לחמרים גוים משום דאיתיה לאיסור
בעיניה ,אבל מוכרן כולן חוץ מדמי יין נסך שבהן דהשתא לא מתהני מחבית
דאיסורא' ,וזה כדברי תוס' כאן ,אמנם כאן כתב רש"י שמוכרם כולם חוץ
מאחת שמשליך בנהר ,ועי' רש"ש.
עוד יתכן שאמנם יכול למכור את כולם חוץ מדמי האיסור ,אבל אחד אחד אינו
יכול למכור אפילו אם יזרוק חבית אחת לים ,כיון שאז יתכן שמוכר דבר
האסור בהנאה ,אלא שאם ע"י הביטול היה האיסור נהפך להיתר היה יכול
למכור את כולם ,אבל עכשיו שיש איסור אע"פ שיכול למכור את כולם ולקבל
רק את הדמים של ההיתר ,אבל אינו יכול למכור אחד אחד גם ע"י זריקת חבית
אחת.
בדיני תערובת יי"נ ,ומכירת התערובת חוץ מדמי האיסור
יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לגוי חוץ
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מדמי יי"נ שבו ,מ"ש 'כולו אסור בהנאה' לכאורה הכוונה שהיי"נ לא בטל
וממילא לא יכול להנות מכל היין שבבור כי עי"ז ע"כ יהנה גם מיין האיסור.
וקצת יש להבין הלשון 'כולו אסור בהנאה' שהרי אין כולו אסור בהנאה אלא
שאינו יכול ליהנות ממנו בגלל האיסוה"נ שמעורב בו.
וסברת רשב"ג לכאורה היא שכיון שאיסור מכירה הוא משום שבמכירתו
נחשב שנהנה מהאיסור ,ממילא כשמוכר חוץ מדמי יי"נ שבו הרי נמצא שלא
נהנה כלל מהאיסור שהרי אותו תשלום היה מקבל גם בלעדיו.
ואע"פ שיי"נ תופס את דמיו ]חוץ ממה שנחשב ע"י המכירה שנהנה בעקיפין
מהאיסוה"נ שזה יש בכל איסוה"נ[ מ"מ כשמוכרו חוץ מהיין האסור ,הרי לא
קיבל כלל דמים על אותו יין ואין מה שיתפס] ,אלא שבזה יש לדון אם אפשר
למכור חלק מהחביות באופן שאינו מסוים מה מוכר לו אלא שכלפי שמיא גליא
איזה חבית נמכרה ואיזה לא נמכרה[.
ויש להבין מה סברת חכמים שאוסרים גם בכה"ג ,והרי סו"ס לא נהנה
מהאיסור ,עוד יש להבין מה החילוק בין תערובת חבית בחביות לתערובת יין
ביין שבזה הלכה כרשב"ג ובזה כחכמים ,גם יש להבין החילוק בין יי"נ לסתם
יינם והרי שניהם אסורים בהנאה וגם תופסים דמיהם ]וכדלעיל דף ס"ב[.
והר"ן ]בתחילת ד"ה הלכה[ כתב 'דכיון דמוכרה חוץ מדמיה חשבינן לה כאילו
הוכרה וניטלה' ,ויש להבין למה הוצרך לזה והרי פשוט שכשמוכרה חוץ
מדמיה חשיב כמו שלא נהנה מהאיסור.
והנה בר"ן לעיל גבי מימרא דרב דימי ]ד"ה ומיהו[ כתב שאם נפלו מים לתוך
יין של איסור ,אמרינן קמא קמא בטיל ושוב אינו חוזר וניעור ,ואפי' נתרבו

השוכר את הפועל

פרק חמישי

המים על היין עדיין הכל אסור ,ואע"פ שלא נעשו המים נבילה ,וסגי לבטל את
האיסור אם יפלו בב"א מים יותר מהאיסור הראשון ,ואי"צ שיבטלו גם את
המים הראשונים שנאסרו ראשון ראשון ,בכ"ז אין המים הראשונים שבטלו
חוזרים להתירם לבטל את היין] ,וז"ל 'ומיהו כל שנפל אחר כך היתר מרובה
]בבת אחת[ שיש בו כדי לבטל עיקר האיסור שבתחלה סגי'[.
ויש להבין ,ממ"נ אם נעשו המים הראשונים נבילה למה לא צריך שיפול היתר
כנגד כל התערובת ,ואם לא נעשו נבילה למה לא חוזרים ונעורים לבטל את יין
האיסור.
ואפשר לומר בביאור הענין שדין ביטול שנאמר בתורה הוא שכאשר יש
תערובת איסור והיתר דנים את כולה כגוף אחד וקובעים את שמה לפי הרוב,
ואם הרוב היתר הרי כולה מותר ,ואפשר לאכול את כולה בתערובת לח בלח,
]ומחלוקת הרא"ש והרשב"א ביבש ביבש[.
וכ"ז בדברים הבטלים אבל יש דברים שאמרו בהם חכמים שלא יבטלו כלל או
שנתנו בהם שיעורים לביטול ,כגון תרומה במאה וכלאיים במאתיים וע"ז
במשהו ,ובכל אלו יש להסתפק אם אמרו חכמים שלא יועיל רוב וישאר הכל
תערובת שיש בה איסור והיתר ,או שאמרו חכמים שאע"פ שמהתורה כל
התערובת מותרת ,מדרבנן כולה אסורה.
ועי' תוס' בנדה מ"ז ]הו"ד בשער"י ג' פ"י[ שגם אם תרומה מדאו' אינה בטלה
בפחות מק"א אבל רק לענין שלא יבטל ,ומה שנעשית כולה לאיסור כדי
לפוטרה מהחלה הוא רק מדרבנן.
הרי מצינו שכאשר אמרו חכמים שתרומה אינה בטלה בפחות ממאה נאמר בזה
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שכל התערובת נחשבת כתרומה ופטורה מחלה.
וא"כ א"ל שגם כאן ס"ל לרבנן שתערובת יי"נ שאוסר במשהו נאסרת כל
התערובת בהנאה מחמת תערובת היי"נ ,ומדוייק בזה לשון המשנה 'כולו אסור
בהנאה' שנחשבת כל התערובת לאיסור הנאה ,ולא רק שמעורב בה יין האסור
בהנאה.
וניחא בזה סברת חכמים שאינו יכול למכור את התערובת חוץ מדמי האיסור,
שהרי כ"ז שמעורב כולו אסור בהנאה וכמש"נ.
ובסברת רשב"ג א"ל שגם הוא אינו חולק על היסוד הזה ,וגם לדבריו כל
התערובת אסורה בהנאה כ"ז שמעורב בה האיסור ,אלא דס"ל דכיון שכל
האיסור של התערובת הוא מחמת האיסור שמעורב בה ,וכשיוציא את האיסור
ממילא יחזור הכל להתירו שהרי לא נעשה נבילה ,ממילא כשמוכרה חוץ מדמי
האיסור נחשב כמו שהוציא את האיסור מהתערובת ]דמה לי הוציאו מה לי לא
נהנה ממנו ,סו"ס כה"ג אין תערובתו אוסרת[.
וזה מ"ש הר"ן 'דכיון דמוכרה חוץ מדמיה חשיב לה כאילו הוכרה וניטלה',
היינו שאע"פ שהכל אסור אבל רק כ"ז שא"א להפריד התערובת ,וכיון
שבמכירה כה"ג יכול להנות מההיתר לבד ,שוב אין היי"נ אוסרו ונחשב כמו
שהתערובת נפרדה.
ובזה יש גם לבאר מ"ש הר"ן שאע"פ שכל המים שנפלו ליין ראשון ראשון
בטלו ונאסרו ואין חוזרים ונעורים ,בכ"ז סגי שיפול מים שיש בהם לבטל את
האיסור בלבד .והיינו שמה שנאסרו המים הוא מחמת תערובת האיסור שבהם,
וכ"ז שהאיסור מעורב בהם אף הם אסורים ול"ש שיחזרו ויעורו ,ורק אם יוסיף
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בב"א היתר שיש בו כדי לבטל את האיסור הראשון אז הוי כניטל האיסור
מהתערובת וחזרה כולה להתירה.
ומה שהגמ' מחלקת בין חבית בחביות ליין ביין ,יש לבאר ,שיין ביין הוא
תערובת בעצמותו ,וכ"ז שלא הוכר האיסור או בטל ל"ש לומר שנחשב כמו
שניטל משם שהרי בפועל הכל תערובת אחת וממילא הכל אסור בהנאה.
אבל בחבית בחביות הרי כלפי שמיא אין כאן תערובת ,וגם כלפי מי שמכיר את
החבית האסורה ,ורק העובדא שכל החביות בכלל הספק היא הנותנת להם דין
תערובת וגורמת שכולם יאסרו ,ובזה שייך יותר לומר שכאשר מוכר את כל
החביות חוץ מחבית האיסור הרי אין החבית בכלל הספק ,וכמו שלא נמצאת
כאן ,שהרי רק הספק עשה אותה למעורבת ,משא"כ יין ביין שזה תערובת
במציאות.
והנה דעת הרשב"א שביבש ביבש אין כלל דין ביטול ברוב ,אלא רק דין הלך
אחר הרוב שתולים כל חתיכה שהיא מהרוב ,ולכן אסור לאדם אחד לאכול
שלשתן ,ולפי"ז היה א"ל שזה החילוק בין יין ביין לחבית בחביות ,שבחבית
כלל לא נאמר דין איסור על כולם כמו שלא נאמר דין היתר על כולם ,ואין
דנים כלל את התערובת כגוף אחד לא לאיסור ולא להיתר ,ולפי"ז הלכה
כרשב"ג בחביות ולא מטעמיה שהרי הוא מתיר גם ביין ושם ודאי נחשב לגוף
אחד ,וגם לפי"ז אי"ז כר"ן שהרי הר"ן גבי חביות כתב שנחשב כמו שהוכר
האיסור ,אבל אם נאמר שלעולם גם בחביות הוי תערובת אלא ששם שייך
לומר הוכר האיסור ,ניחא לדעת הר"ן.
והחילוק בין יי"נ לסתם יינם יש לבאר עפ"י שיטת ר"ת שסתם יינם בטל
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בשישים ולא במשהו כיי"נ ממש ,ובזה א"ל שכאשר האיסור הוא מצד שיש בו
נותן טעם ]וגזרו מינו אטו אינו מינו[ ,וסיבת האיסור א"ל שכשניכר הטעם
הו"ל כהוכר האיסור ולכן לא בטל ,בזה א"ל שאין סיבה שיאסרו חכמים את
כל התערובת ,שהרי כל מה שלא בטל הוא מצד שנחשב כאילו אינו מעורב
כלל ולכן לא בטל ,וא"כ אין סיבה שיאסר היין הכשר ,ורק כשנחשב הכל
כמעורב ומעיקר הדין צריך להיות בטל בזה א"ל שכשגזרו חכמים לא גזרו
שלא יועיל ביטול אלא שיאסר הכל ,אבל כשנחשב שאין תערובת בזה אין
סיבה לאסור את ההיתר.
אמנם זה ביאורו של הר"ן בהא דטעם כעיקר לא בטל ,אבל הרי ר"ת סובר
שכל התערובת נעשית לאיסור משום טעם האיסור שבה ולוקה על כל כזית,
וא"כ הדק"ל איך יכול למכור חוץ מדמי יי"נ שבו כיון שכולו אסור ע"י טעם
כעיקר.
ועדיין א"ל שכל מה שהחמירו חכמים לאסור התערובת כולה הוא רק
כשהאיסור מעיקר הדין צריך להבטל ,בזה א"ל שלא אמרו חכמים שלא יבטל
אלא אסרו את כל התערובת ולא יועיל למוכרה חוץ מדמי האיסור ,אבל כשיש
בתערובת טעם של איסור וכל האיסור לאוכלה או להנות ממנה הוא משום
שטועם טעם האיסור ,ולו יצויר שיוכל לאכול בלא לטעום את האיסור היה
מותר ,וה"ה שמותר היה ליהנות בכה"ג ,והרי כשמוכר חוץ מדמי האיסור
נמצא לא נהנה מהאיסור כלל ,משא"כ ביי"נ ממש שאז נאסר הכל מצד
תערובת האיסור אע"פ שבלא"ה אין טעם של איסור בתערובת ,בזה לא יועיל
מה שימכור חוץ מהאיסור שהרי גם ההיתר נאסר.
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***
דף ע"ד ע"ב
תד"ה הגת הגת והמחץ והמשפך כו' ,ושל עץ ושל אבן מנגבן וזהו
טהרתם ,כשאינם מזופפים מיירי ,ולקמן מוקמינן בדרך בה גוי ,וא"ת והא
רבא אמר לעיל גבי מתני' בדרך בה גוי סגי לה בהדחה בעלמא] ,כך אמר
רבא בלשון הראשון ,והרי אין מחלוקת לדינא בין שני הלשונות ,אלא של"ק
מיירי באינו מזופף ול"ב במזופף[.
תד"ה דהוה דהוה שיעא ,פירש ה"ר פטר כלי שנקב בו ונסתם בזפת אינו
חמור ככלי מזופף שהחמירו בו אפילו לפי שעה לפי שמכניסו לקיום ולא
משום דבלע] ,שהרי זפת היא שיעא ואינה בולעת אלא אם יש בה פילי וזה
אינו שייך בסתימה קטנה[ ולכך רצה רב להתיר גת של אבן זפותה דהוה
שיעא ולא חש לבליעת זפת ,וא"כ סתימת זפת הכלי שאין עשוי לקיום
סגי ליה בהדחה ככלי עצמו או ניגוב אם הוא כלי שצריך ניגוב ,ולפי זה
המשפך שלנו שמזופפין מעט סביב הברזל סגי להו בניגוב כמו המשפך
עצמו ,מיהו בכלים מזופפים יש להחמיר שרגילים ומצוים ]בהם פילי,
מהרש"א ,וכ"ה בתוס' ר"י מפאריש[.
יש להבין אם במזופף כולו יש פילי א"כ למה החמירו משום שמכניסו לקיום,
תיפו"ל משום פילי ,והרי לעיל כתבו שבמזופף מבליע בשעה מועטת ,וגם למה
כלל הזכיר מכניסן לקיום הול"ל לחלק בפשטות שבסתימה אין פילי ובכלים יש
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פילי.
ויתכן שמה שהגת והמחץ והמשפך מזופפין אסורין ,אינו מפני שזפת בולע יותר
אלא במה שזיפתם גילה דעתו שעושה כדי לקיים בהם יין ואסור אפילו לא
קיים ,ולכן כתב שכיון שסתם בזפת את הנקב אין בזה גילוי דעת שעושה לקיום
ולכן מותר ,ואם משום פילי ]שלכן בגת אסור אע"פ שאינה לקיום[ ,בנקב קטן
אין פילי וכן במשפך שמזופף מעט סביב הברזל.
אמנם יש להבין מה שסיימו 'מיהו בכלים מזופפים יש להחמיר שרגילים
ומצוים' היינו מצויים בהם פילי ,ותיפו"ל שכיון שמזופתים אסורים מצד
שעשויין לקיום ,ויתכן שבא לומר שיתירה מזו ,כאן אסורים מעיקר הדין ולא
רק מגזירה.
דרש רבא נעוה ארתחו ,מבואר שמועילה הגעלה לגת ,ולא התפרש באיזה גת
מיירי של אבן או של חרס ,במזופפת או באינה מזופפת ,שזיפתה גוי או שגם
דרך בה גוי ,ולכאורה בגת מזופפת לא תועיל הגעלה שהרי אמרינן לעיל שיש
בה פילי המלאים יין ,ולא מצינו הגעלה לאיסור בעין אלא רק לבליעה.
אמנם מבואר בחדושי הרשב"א' ,מי שלוקח גת של עץ ושל אבן מן הגויים אם
הם מזופתים ירתיחם בחמין שמא דרך בהן הגוי ,ואף על פי דשיעא טובא
כההוא מעשה דרב ,מבואר שמועילה הגעלה לגת מזופפת של גוי ,וכ"כ
הרא"ש אבל אם דרך בה אין עירוי מועיל בעוד הזפת עליו .משום דעל ידי
דריכה בלע טפי אלא יקלוף ואח"כ יעשה עירוי .ולהכי אמר רבה נעוה
ארתחיה .והרוצה להכשירו בלא קליפה אין לו תקנה כי אם ע"י הגעלה,
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מבואר שהגעלה מועילה.
אמנם הראבי"ה כתב והא דדרש רבא נעוה ארתחוה ,בשלא דרך בה אבל דרך
בה ואית בה פילי אפילו רתוח לא יועיל .ופסק כללו של דבר ,גת של אבן או
של עץ שאין מזופפין אי לא דרך בה גוי בעי ניגוב ואי דרך בה בעי רתיחה .ואי
מזופפין ודרך בה פילי בעי קילוף ואי לא דרך בעי רתיחה' ,מבואר שאם דרך
ל"מ בלא קילוף.
הרמב"ם בפי"א ממאכ"א הכ"א כתב 'גת של אבן מזופפת שדרך בה העכו"ם,
או גת של עץ זפותה אף על פי שלא דרך בה צריך לקלוף את הזפת ,ואם
יישנה שנים עשר חדש או נתן בה מים שלשה ימים מעת לעת אינו צריך
לקלוף ,לא תהיה הגת חמורה יתר מן הקנקנים ,לא נאמר יקלוף אלא להתירה
מיד' ,מבואר שעירוי מועיל בלא קילוף ולא כתב שמועילה הגעלה ,ובהלכה
כ"ב כתב 'גת של חרס אף על פי שקלף את הזפת אסור לדרוך בה מיד עד
שיחם אותה באש עד שירפה הזפת ,ואם ישנה שנים עשר חדש או נתן בה מים
שלשה ימים מותרת כמו שביארנו' ,וכתב הרדב"ז שיתכן שמ"ש הרמב"ם עד
שיחם אותה באש היינו מ"ש רבא נעוה ארתחו אמנם עי"ש שגם הגעלה בלא
קילוף מהניא ולכאורה ל"מ כן מדברי הרמב"ם ועי' לח"מ.
דף ע"ה ע"א
תד"ה איתמר לכך נראה לרש"י בענין אחר וכו' וגם זה לא נראה דאם כן
הויא סברתן הפוכה דרב ושמואל שהרי רב מיקל ביבשתא יותר
מרטיבתא ושמואל מיקל ברטיבתא יותר מביבשתא ,לכך נראה לר"י
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בענין אחר וכו' ,עי' מ"ש מחה"ש בדעת רש"י ,ועי' מהרש"א שגם לר"י
נחלקו סורא ופומבדיתא בסברות הפוכות שאלו מחמירים ביבש ואלו בלח,
ולכאורה יש לחלק ,ועי' תוס' ר"י מפאריש.
דף ע"ה ע"ב
תד"ה אי אי משום דקסבר משכנתא כזביני ,וכיון דלא איפשיטא מטבילין
למשכנתא בלא ברכה ,ואם יש לו כלי שקנה מן הגוי המחויב טבילה
יטביל זה עמו ויברך על שניהם ,יל"ע אם יברך על טבילת כלי או על טבילת
כלים ואמנם עי' פר"ח ס"ק י"א ,שבדיעבד אם בירך על כלים רבים על טבילת
כלי ,ועל כלי אחד על טבילת כלים ,יצא ,דאכלים דעלמא קאי ,אך יל"ע איך
ינהג לכתחילה ,ואולי כיון שיש ראשונים שלעולם מברך על טבילת כלים כך
ינהג גם כאן.
והנותן כלי לאומן גוי לתקן ואפילו למאן דאמר אומן קונה בשבח כלי אין
צריך טבילה כיון דאין שמו עליו דלא הוי כמעשה שהיה שהיו הכלים
של מדין ,יש להבין הרי גם כאן השבח של האומן ,ואם משום שאינו שלו
לגמרי א"כ אי"ז שייך לאומן אלא לכלי של שותפין ,אמנם עי' תוס' ר"י
מפאריש שכתב דל"ד למדין שהיו כלים כולם של מדין' משמע שבא לומר
שכאן אינו אלא שותף ]ואולי גם גרע משותף[.
ועי' תרוה"ד שדן אם אומן קונה בשבח כלי את השבח או את כל הכלי והוכיח
מתוס' שאינו קונה את כולו שא"כ אמאי אינו נקרא שמו עליו ,ולכאורה
אדרבא אם אינו קונה פשיטא אלא ע"כ שקונה ומ"מ אינו נקרא שלו שהרי
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חייב לתתו לבעלים ,ואמנם קצוה"ח בסי' ש"ו הביא מהר"ש הלוי שהוכיח
מתוס' שקונה בגוף הכלי שאל"כ מאי קמ"ל ,וכתב קצוה"ח שנעלמו ממנו דברי
תרוה"ד ,ולכאורה יתכן שלא נעלמו אלא שלא ס"ל כמוהו.
והמוכר כלי לגוי וחזר ולקח ממנו צריך טבילה כיון שנקרא על שם גוי,
אבל הממשכן כלי לגוי וחזר ופדה אין צריך טבילה אע"ג דמספקא ליה
לתלמודא אי משכנתא כזביני לענין הא ודאי פשיטא דלא הוי כזביני,
לכאורה משום שלא נקרא עליו שמו של הגוי אע"פ שנאמר שלפי האמת קנוי
הוא לו.
תד"ה מגעילן לאו דוקא מגעיל ואח"כ יטביל אלא אפילו מטביל ברישא
דהך טבילה אינה בשביל טומאה דליהוי כטובל ושרץ בידו דאפילו
חדשים צריכין טבילה ,אמנם בחדושי הרמב"ן כתב 'מדקתני בברייתא מדיחן
ומטבילן מגעילן ומטבילן מלבנן ומטבילן ,שמע מינה שאין טבילה זו עולה להם
אלא לאחר הכשירן דהכי כתיב תעבירו באש והדר וטהר ,והטעם לזה שהצריך
הכתוב טבילה זו לפי שיצאו מטומאת הגוי ונכנסו לקדושת ישראל] ,והרי לא
יצאו מטומאת הגוים[ עד שפלטו גיעולי הגוים' ,ועי' חדושי הרשב"א ביבמות
דף מ"ז שאע"פ שצריך להגעיל קודם מ"מ אם הטבילן תחלה עלתה להן
טבילה דלא כתיבא עכובא ,וכ"כ הר"ן בפסחים דף ח' בשם הרמב"ן.
ושו"ע סי' קכ"א כתב מגעילן ואחר כך מטבילן ,אם הם של מתכת ,והם
מותרים .ואם הטבילן ואחר כך הגעילן ,מותרים .ויש אומרים שצריך לחזור
ולהטבילן.
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ועי' ש"ך בשם הלבוש 'ואם לא ירצה להשתמש בו אלא צונן יכול להטבילו
ולהשתמש בו צונן וכשירצה אח"כ להשתמש בו חמין יגעילנו ויספיק לו
טבילה שהטבילו כבר אפילו למאן דמצריך טבילה שנית דשאני הכא שמתחלה
לא היה דעתו להשתמש בו אלא צונן ולצונן סגי ליה בטבילה וכיון שבתחלה
בהיתר טבלו שוב א"צ טבילה שנית' ,וכתב הש"ך ונראה דהיכא שטבלו
אדעתא לאכול בו חמין כיון דצריך לחזור ולהטבילן להי"א א"כ אפילו צונן
אסור לאכול בו בלא טבילה וכן משמע לכאורה בדברי הרא"ש והטור'.
ולמ"ד נטל"פ מותר ,גיעולי גוים דאסר רחמנא היכי משכח"ל ,בפסקי
הרי"ד כתב שגם באינה ב"י אסור לכתחילה דאין מבטלין איסור לכתחילה.
ולפי"ז מה שאסור להשתמש בקדירה שאינה ב"י לא משום גזירה אלא משום
שאין מבטלין איסור לכתחילה ,וכנראה שלא גורס 'מכאן ואילך לישתרי גזירה
קדירה שאינה בת יומא משום קדירה בת יומא' וכ"מ בחדושי הריטב"א שאינו
גורס זאת.
ויש להבין א"כ מעיקרא מאי קשיא ליה גיעולי גוים דאסר רחמנא היכי
משכח"ל ,והרי משכח"ל מדין אין מבטלין איסור לכתחילה.
אמנם כנראה דס"ל לרי"ד דהאי דאין מבטלין לכתחילה גופו הוא רק מדרבנן,
ולכן א"א לומר שזה הטעם של כלי מדין.
ולגירסא שלפנינו דבאינו ב"י טעמא משום גזירה יש להבין אמאי לא אמר
משום אין מבטלין איסור לכתחילה.
ויתכן שזה תלוי במחלוקת הראשונים אם נטל"פ חשיב אינו ראוי לאכילה וא"כ

השוכר את הפועל

פרק חמישי

אין כאן ביטול איסור שהרי אינו אסור ,אבל לר"ן שלעולם הוי איסור אלא
שאינו אוסר בתערובתו יש לדון שיהיה איסור ביטול בכה"ג.
עוד יש לדון כיון שאינו רוצה לבטל האיסור ולא ניח"ל בפליטתו אין כאן
משום ביטול איסור לכתחילה.
דף ע"ו ע"א
אלא חטאת כיון דליום ולילה מיתאכלא כי מבשל בה האידנא חטאת הוי
נותר כי הדר מבשל בה למחר או שלמים או חטאת קא פליט נותר דחטאת
דהאידנא בחטאת ושלמים דלמחר ,אמרי לא צריכא דכי מבשל בה חטאת
האידנא הדר מבשל בה האידנא שלמים ,דחטאת דלמחר ושלמים דאתמול
בהדי הדדי קא שלים זמנייהו ,והדר מבשל שלמים דלמחר ,כ"ה הגירסא
שלפנינו ,אמנם בכת"י סמינר הגירסא אלא חטאת כיון דליום ולילה
מיתאכלא כי מבשל בה האידנא חטאת הוי נותר למחר ,כי הדר מבשל בה
למחר או שלמים או חטאת קא פליט נותר דחטאת דהאידנא בחטאת
ושלמים דלמחר ,אמרי לא צריכא דכי מבשל בה חטאת האידנא הדר
מבשל בה שלמים דאתמול ,דחטאת דהאידנא ושלמים דאתמול בהדי
הדדי קא שלים זמנייהו ,והדר מבשל בהו שלמים דהאידנא.
א"ה הגעלה נמי לא ליבעי ,קשיא ,כ"ה גירסת רש"י ,וכתב הרמב"ן שאי"צ
להגיה כך וודאי צריכה הגעלה שאל"כ נמצא מביא את של היום לבית הפסול
שנגמר זמנם עם של אתמול] ,ואפילו יבשל אחר החטאת שלמים של אתמול
סו"ס אח"כ יבשל שלמים של היום ונמצא מביאם לבית הפסול[.

עבודה זרה

ועד כמה מלבנן א"ר מני עד שתשיר קליפתן יש להבין מהי קליפה זו ,ואם
הכונה לכלים המצופין במתכת והכונה עד שישור הציפוי ,א"כ לא התבאר מה
השיעור לכלים שאים מצופים.
ויש לבאר שקליפה זו אינה ציפוי אלא שומן שרוף הדבוק בדפנות הכלי כמו
שמצוי במחבתות ,ובדרך כלל אינו יוצא ברחיצה גרידא וגם לא בהגעלה אבל
בליבון חמור נשרף כולו וכלה ,ויל"ע אם זה רק שיעור לדרגת החום של
הליבון או שכל זמן שלא נשרה קליפה זו אין כח האש מגיע לכלי ולא מועיל
לו ליבון.
ובחדושי הריטב"א מובא מהירושלמי שהליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין
הימנו ,ומשמע מהראשונים שהוא שיעור אחד ,עי' רבינו מנוח פ"ה מחמץ
ומצה 'וצריך ללבנן עד שתשיר קליפתן והכי איתא בירושלמי ליבון שאמרו
צריך שיהיו ניצוצות ניתזות הימנו' ,עי' פמ"ג סי' תנ"ב 'ליבון הוא המעולה
מכל ,ויש בו שלשה מינין .המין הא' ,מלבנו עד שיסיר קליפתו או ניצוצות
נתזין הימנו ,ודא ודא אחד הוא'.
ויתכן ששיעור זה הוא לכלים שאין דבוקה בהם קליפה חיצונית או שדבוק בו
מעט פה ושם ,שנשרף במקומו וניתז כניצוצות.

