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 מדדף  – כ דף עבודה זרהמסכת     .התשע"ח שבט טי ס"ד,ב

 

 דף כ ע"א
בתוס׳ הקשה  גמ׳, דאמר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע.) א

, אמאי שביק פשטיה דקרא דהוה לשון חנינה ורחמים כמו רבינו אלחנן

ז, טז). ותירץ, דהוה בכלל לשון חן, ולכך  דברים״לא תחוס עינך עליהם״ (

(דברים ז׳ ב׳), דהנך ג׳ דרשות הם  רבינו בחיילא הוצרך לפרשו. וכן כתב 

, פירש דמשמע ורש״י ד״ה אם כן לכתובפשוטו שהוא לשון חנינה.  מלבד

(שם) איתא, ולא תרחים עליהון.  ובתרגום אונקלוסלשון חנינה והוא חן. 

(מצוה תכו) כתב, דנצוינו שלא נחמול על עובדי עבודה זרה, ולא  ובחנוך

ישר בעינינו דבר מהם, כלומר שנרחיק ממחשבתינו ולא יעלה על פינו 

מי שיעבוד עבודה זרה דבר תועלת, ולא יהיה מעלה חן בעינינו שיהיה ב

בשום ענין, עד שאמרו רז״ל, אסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד 

ונעים הוא, ועל זה נאמר ״ולא תחנם״, ובא הפירוש על זה לא תתן להם 

 חן. 

ויש לומר דלא תכרות ברית וכו׳. תוס׳ ד״ה דאמר קרא, בסוה״ד, ) ב

תירץ, דבכל שאר אומות מותר לכרות לו ברית שלא  אלחנןובתוס׳ רבינו 

להרגם ולא להזיקם דומיא דגבעונים, וכן בחירם שלא יזיק לו שלמה ולא 

לכל דבר, יכול  שותפות וחיבהיחריב את ארצו, אבל כריתת ברית של 

להיות אסור בכל אומות עובדי כוכבים, ועיין שם שבסוף דבריו הסיק 

 שהוא דוחק.

, אכתי מנא לן המהר״םהקשה  א תחנם שמע מינה כולהו.גמ׳, מאי ל) ג

למדרש מהאי כל הני תלתא דרשות, דלא תתן להם חן, וחנייה בקרקע, 

ומתנת חנם, דלמא לא אתי אלא לתרתי דהיינו חן ומתנת חנם, דאי לחן 

לחודיה לכתוב ״לא תחונם״ מלא בוי״ו, ואי למתנת חנם לחוד לכתוב ״לא 

תב חסר שמע מינה תרווייהו, אבל חנייה בקרקע תחינם״ מלא ביו״ד, ומדכ

מנא לן. וכתב ליישב קצת, דדייק לה מדקרינן ״לא תחנם״, דאי לא אתי 

לם לשון חן, מאי אמרת דהא אלא לתרתי אם כן לקרייה ״לא תחונם״ בחוֹ 

לא אתא אלא לחן אם כן לכתוב מלא ב״ויו״, אלא ודאי אתי למידרש 

לבד לא מצית למימר דאתא דאם כן מיניה נמי לשון חינם, ולחינם ב

נכתוב מלא ביו״ד, אלא שמע מינה תרתי, אי נמי שיהא להיפך, ומדקרינן 

בלחם סתרים ליה ״תחנם״ שמע מינה למידרש מיניה כולהו. ועיין עוד 

 .ובכוס הישועות

גמ׳, נמצא אתה אומר אחד גר ואחד עובד כוכבים בין בנתינה בין ) ד

(סימן י׳ אות ב׳), הא  קהלות יעקבההקשה במכירה דברי רבי מאיר. 

בפשוטו הא דקאמר רבי מאיר ״אחד גר במכירה״, היינו שרשאי לסרב 

מליתנו לו במתנה, ולאפוקי מדרבי יהודה דאמר דברים ככתבן ומחוייב 

לגר בנתינה, ואם כן קשה מהא דמסקינן דמהא דכתיב ״או מכור״ ולא 

דנכרי, דהיינו דאפילו  כתיב ״ומכור״ ילפינן קדימות נתינה דגר למכירה

לרבי מאיר בשיש לפניו נתינה לגר ומכירה לנכרי, חייב ליתן לגר ולדחות 

מכירה דנכרי, והשתא, ומה במקום שנכרי עומד כאן ורוצה לשלם, דהוי 

הנתינה לגר הפסד גמור, חייב ליתן לגר במתנה, כל שכן כשאין נכרי 

כלל, דמי יימר  הרוצה לקנות לפנינו, דאפשר שנתינה זו אינה הפסד

שיזדמן לו קונה, כל שכן שיהא חייב ליתן לגר בחנם, ואמאי קאמר רבי 

מאיר בברייתא דלגר נמי במכירה דהיינו דרשאי לדרוש דמים מהגר. 

(כא:), (המובא באות  דתוס׳ רבנו פרץ בפסחיםוכתב, דלפי תירוץ בתרא 

יב ליתן ח), אתי שפיר, כיון דבאמת אף לרבי מאיר רשאי למכור ואין חי

לגר, ולא אמרו אלא להקדים נתינה דגר לנתינה דעכו״ם, ומכירה דגר 

, דלא משני הכי קשיא טובא. לתוס׳ ד״ה רבי מאירלמכירה דעכו״ם. אבל 

[ולכאורה אפשר לתרץ, דמה שאמר רבי מאיר דאין רשאי למכור לגר, 

היינו בגר הזקוק לצדקה, ומה שאמר שרשאי למכור, היינו בגר אמיד 

 זקוק לצדקה]. שאינו

וכן ארור אפם כי עז אם אפם מוסב לארור תוס׳ ד״ה אחד גר, בתוה״ד, ) ה

 אפםדמדבריהם נראה דמלת המהרש״א והמהר״ם, אינו מקלל כו׳. כתבו 

אין לה הכרע, דאותה נקט  ארוראין לו הכרע, ולא משמע הכי דמלת 

הש״ס, וככל אינך דנקט הש״ס התיבה עצמה דאין לה הכרע, וכן פירשו 

, דמלת ארור ד״ה שאת משוקדים (שם)ד״ה ארור, ותוס׳  (שם) רש״י ביומא

אין לו הכרע אי קאי אשור דלקמיה דהיינו שור של ארור דהיינו שכם 

שהוא מארור כנען, או קאי אאפם כי עז שקלל אפם, ודברי תוס׳ הכא 

 צריכים עיון.

ה. והאי דהכא נמי איצטריך לעש תוס׳ ד״ה רבי יהודה אומר, בתוה״ד,) ו

, דהיינו ״מכור ולא תתן״ ולאו הבא מכלל עשה, עשה המהרש״אביאר 

 הוא.

כתב, המאירי דהכא בעובד כוכבים המכירו מותר וכו׳. אבל בא״ד, ) ז
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דכמו שמותר ליתן לשכנו וחבירו, כך מותר לכל שהוא מן האומות 

הגדורות בדרכי הדתות ומודות באלוהות, ואין ספק שאף בשאין מכירו 

 כבר אמרו שולח אדם ירך לנכרי.מותר וראוי, ו

ואם תאמר וכי אם יש לו לאדם חפץ וכו׳. וכן תוס׳ ד״ה ורבי מאיר, ) ח

(כא:), דהיאך סלקא דעתך למימר דאם בתוס׳ רבינו פרץ פסחים הקשה 

הנבילה שוה י׳ ליטרא שצריך ליתננה לגוי, ויאבד כל ממונו. ותירץ, 

ירץ, דהכי פירושו, דמיירי במתנה מועטת, אבל מתנה מרובה לא. עוד ת

להקדים נתינה דגר פירוש וגם מכירתו, דהא מרבינן גר למכירה ולנתינה, 

ותרוייהו קדמי למכירה דגוי, פירוש וגם נתינתו, דגם גבי גוי מותר ליתנה, 

ולימדה שצריך להקדים נתינה דגר לנתינה דגוי ומכירה דגר למכירה דגוי, 

 (שם).בתוס׳ הרא״ש תב ולעולם שרי למכור וליתן לתרוייהו. וכן כ

בהגהות ביאר  גמ׳, אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו.) ט

ובעין יעקב, (יד.),  בערכין, דהוא הדין עובד כוכבים. וכן הגירסא יעב״ץ

(סימן יא), אלא דבר בהוה דבנקבה שכיח טפי.  ורא״ש(ו. מדפיו) וברי״ף 

ברבן שמעון בן וכתב, דעוד יש לומר, דנקטה הברייתא כמעשה שהיה 

גמליאל, וגם לאשמועינן רבותא במסקנא דאפילו בנקבה באקראי שרי, 

ומבעי לאודויי עלה וחיובי נמי הוא. ועל כרחך הכי הוא דלדיוקא 

הפלפולא איצטריך, דהא במסקנא נכרית וישראלית שוו בהא. וכן כתב 

(אות ג), דיותר נראה כגירסת הרא״ש, משום דעל עובד כוכבים  חריפתא

 מי שייך לומר שהוא נאה.נ

(או״ח סימן רכה סעיף הברכי יוסף כתב  גמ׳, אמר מה רבו מעשיך ה׳.) י

י׳), דיש מדייקים מהא דלא אמר ״ברוך שככה לו בעולמו״ כדבסמוך, דעל 

עכו״ם אין מברכים, ולכך לא אמר אלא ״מה רבו מעשיך ה׳״. ומאי 

ולם אינו דמייתי הגמרא דאמר מר, אינו אלא דוגמה דההיא, אבל לע

 מברך. אבל הברכי יוסף פליג וכתב, דמברכים על עכו״ם, וכן מביאה

(או״ח רכה סעיף י),  בשולחן ערוך(פ״ט ה״ה), וכן נפסק בירושלמי ברכות 

(אות ע), דמקורו  הבאר הגולה דמברכים אף על גוי בשם ומלכות. וכתב

א, (סק״כ), דמותר דוקא ראיה בעלמ המגן אברהםבירושלמי (שם). וכתב 

במשנה ברורה אבל להסתכל בו ביותר ולהתבונן בדמותו אסור, והובא 

 (ס״ק ל״ג).

דלא מייתי הש״ס הא הרש״ש, . ביאר גמ׳, ואף רבי עקיבא ראה וכו׳) יא

דרבי עקיבא לאקשויי מיניה עליה דרב, אלא אגב דמייתי מעשה דרבן 

שמעון בן גמליאל, אייתי נמי הך דדמי לה, וכן משמע מלישנא דתירוצא 

 רבנןהגירסא ״בעין יעקב  ״אודויי הוא דקא מודה״ בלשון יחיד. אולם

דמרבי עקיבא לא קשיא מידי  התורת חיים,אודויי הוא דמודו״. וכן כתב 

דלא פריך בירושלמי, כיון דלא הוה מספר בשבחה, וכתב, דכן משמע 

אלא מדרבן שמעון בן גמליאל, ומדלא מייתי התם מילתא דרבי עקיבא 

כא מייתי לה, משום דהווי סיומא דברייתא, וכן דרך הש״ס. כלל, והא דה

פירש, דמרבי עקיבא נמי מקשה  והבן יהוידע. בעבודת עבודהועיין עוד 

ואף דלא שיבח בפירוש, מכל מקום מדבכה על האי שופרא דבלי בארעא 

 הרי נכלל גם שבח על יופיה.

, מאי מקשינן, הלא העבודת עבודההקשה  גמ׳, ולאסתכולי מי שרי.) יב

ולא הסתכלו, וראיה היא בהעברה בעלמא אבל הסתכלות  ראוהמה רק 

(עמוד ב), קרן לקמן  כתב, דמהא דמשני ובפתח עיניםהיא בשימת לב. 

זוית הואי, ולא תירצו דרבן שמעון בן גמליאל ראה דרך העברה בעלמא, 

ט) (כלל קמ״ וביד מלאכימוכח דגם ראיה דרך העברה בעלמא אסורה. 

דחה הראיה, ופירש, דכיון שאמר רבן שמעון בן גמליאל ״מה רבו מעשיך 

ה׳״ שמע מינה דהסתכל ממש ביופיה, ולכך פריך ולאיסתכולי מי שרי, 

תירץ, דהכי פריך, כיון שיש איסור בהסתכלות  והאמרי צבי(עיין שם עוד). 

, דהיא ד״ה שלא (עמוד ב׳) בתוס׳ לקמןשלא יבא לידי הרהור, ומבואר 

דרשא גמורה, היה להם לצדיקי וחסידי עולם לאסור עצמם אף בראייה, 

דנראה דהא דחסידים אין מסתכלים חוץ לד׳ אמות אינו אלא למען שלא 

יבואו לראות בנשים. [ובעיקר מה שכתב בטעם שלא מסתכלים חוץ לד׳ 

(שער היראה פ״ב), דהירא מן המלך אינו מגביה  ראשית חכמהאמות, עיין 

 ו ומלא כל הארץ כבודו].עיניו לפני

(פ״ט בירושלמי ברכות אבל  גמ׳, מיתיבי ונשמרת מכל דבר רע וכו׳.) יג

ה״א), לא פרכינן מברייתא, אלא הכי פריך ״זו דרכו של רבן גמליאל 

 האמרי צבי, בתמיה. [ולפי דברי הפני משהלהסתכל בנשים״, ופירש 

לישנא. המובאים באות הקודמת, אתי שפיר הא דהירושלמי מקשה בהאי 

שכתב, הכא נמי מקשה ומתרץ היפה עינים וקצת צריך עיון לשון 

 בירושלמי שם].

בהגהות כתב  גמ׳, שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה.) יד

, דפנויה מכוערת פעמים מותר כדי לכונסה הוא או הראמ״ה הורוויץ

קרובו, אבל בנאה, על כרחך מסתכל דרך זנות, דלכונסה אין צריך 

כדאיתא כלה שעיניה נאות אין צריכה בדיקה. עוד פירש, הסתכלות, 

דכיון דביאת פנויה שרי מדאורייתא, שרי להסתכל במכוערת, אבל בנאה 

באבות דרבי  אסור מכל מקום שמא יהרהר בה בהיותה נשואה, כדאיתא

(פרק ב׳). וכתב עוד, דלדידן אסור בכל גונא ולכך סתמו הפוסקים, נתן 

(אבן העזר סימן הטור והשולחן ערוך ביאה ה״ב) (פר״א מאיסורי  הרמב״ם

 (סימן כ׳) הביא הברייתא כצורתה.הרא״ש כא סעיף א׳). אבל 

 

 דף כ ע"ב
, בתוס׳ חכמי אנגליהפירשו  גמ׳, ואפילו מלא עינים כמלאך המות.) טו

דאפילו מתאוה לראותם, וקשה לו לכבוש את יצרו כאילו הוא מלא עינים 

שאינו יכול לעצום כל עיניו בבת אחת, מכל מקום צריך להתגבר שלא 

פירש, דאפילו האדם במקום שכל סביביו יש והעיון יעקב להסתכל. 

 דברים שאסור להסתכל בהם, יעצום עיניו ולא יסתכל. 

, העיון יעקבביאר  ות שכולו מלא עינים.גמ׳, אמרו עליו על מלאך המ) טז

(ב, פרק טז׳ פסוק ט׳), ״כי ה׳ עיניו  בדברי הימיםדפירוש המשל, כדכתיב 

משוטטות בכל הארץ״, כן להבדיל מלאך המות צריך לשוטט בכל הארץ 

(פרק א׳ ז׳) שאמר השטן באיוב לראות להשגיח על הבריות, כדכתיב 

(דף רב פנינים פרשת מצורע ובחומש שחזר משוט בארץ ומהתהלך בה. 

, דהכונה היא דהיצר הרע ליקוטי אנשי שםקיח ד״ה ואחז״ל) מביא בשם 

(טז.), רואה בכל הצדדים  בבבא בתראשהוא מלאך המות כדאיתא 

להכשיל את בני האדם, וכאילו הוא מלא עינים בכל מצב ובכל מקום 

 ובכל זמן.

ל הנחש, כדתנן , דהוא ארס שהתורת חיים. ביאר גמ׳, טיפה של מרה) יז

 (פרק ח׳ משנה ה׳). בתרומות

, בהגהות יעב״ץכתב  גמ׳, הרוצה שלא יסריח מתו יהפכנו על פניו.) יח

דהיינו שיהפכנו בעודו גוסס עד שלא ימות, מיהו לא שרי למעבד הכי 

שאסור להזיזו. (אבל לאחר מיתה שכבר נזרקה בו הטיפה לא יהני 

, דגם אחר מיתה יהני, שלא (חידושי אגדות) פירשהמהר״ל להופכו). אבל 

יהיה נמשך הסרחון מן הפנים אל שאר הגוף, מפני שהסירחון בא מכח 

פניו ואם יהא מונח על פניו אין הסרחון בא לשאר הגוף, וכאשר אינו 

מונח על פניו יורד לשאר הגוף. [ולדבריו טפי אתי שפיר, דלא איירי במידי 

 דאיסורא].

כתב  אמר רבי פינחס בן יאיר כו׳. גמ׳, ונשמרת מכל דבר רע כו׳ מכאן) יט

, מה שאמרו מ״כאן״ אין לו הבנה, אלא דיש לפרש על העבודת עבודה

דרך שאמרו מדה טובה מרובה ממדת פורענות, והכא נמי למד רבי פנחס 

בן יאיר מהמדה הרעה דאם מהרהר ביום מביאו לידי עבירה אחרת 

עלי עיין בספר בלילה, מכל שכן שמדה טובה מביאתו לידי מדה טובה. ו

 (חלק ב׳ דף רמ״ו). שור

רש״י פירש  גמ׳, תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות.) כ

וברש״י ד״ה , זריז ונשמר קודם לכן שלא תבא עבירה לידו, ד״ה זריזות



 
 
 
 

 

המסילת כתב, כשהעבירה בא לידו זהיר להשמר שלא יכשל. אבל זהירות 

סובב על הלא תעשה דהיינו להזהר  (ריש פרק ו׳) כתב, דהזהירות ישרים

מהחטא, והזריזות סובב על העשה דהיינו להזדרז בקיום העשין, והיינו 

 ״סור מרע ועשה טוב״.

, נקי באין חטא. רש״י ד״ה נקיותפירש גמ׳, זריזות מביאה לידי נקיות. ) כא

(פרק י׳), דמדת נקיות היא היות האדם נקי לגמרי  המסילת ישריםוביאר 

מכל חטא לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם מכל מדה רעה ו

כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. וכתב, דכלשון הזה אמרו 

מים המטהרים מעשיהם טהרה רבה שלא (ל.) על השלֵ בסנהדרין חכמים 

 ובחידושי הר״ןיהיה בהם אפילו נדנוד דבר רע, ״נקיי הדעת בירושלים״. 

(מצוה תס״ו) מפרש, נקיות כפשוטו,  והחנוךכתב, דנקיות היא במחשבה. 

בהגהות נקי מטינוף גשמי דעל ידו זוכים למדרגת רוח הקודש. וכן כתב 

, דאף שפירש רש״י נקי מן החטא, מכל מקום נראה דכייל נמי יעב״ץ

(פ״ט מ״ו) של  מקואותנקיות הגוף ומלבושיו לשמרם מלכלוך, כדתנן ב

בנאים מצד אחד חוצץ. ואמרינן תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב 

מיתה וערבובתא דרישא ודגופא מתיא לידי שעמימותא, והחושש על 

נקיות נשמתו הוא חושש ודאי גם על נקיות גופו ובגדיו, שהם תכשיטיה, 

 ודבר שכלי הוא לנהוג אדם חכם בנקיות, שלא ידמה לבהמה.

בירושלמי דשקלים גריס איפכא יראת חטא  ה ענוה מביאה,תוס׳ ד״) כב

, ציין לירושלמי סוף פרק ג׳ (שם). אבל היפה עיניםמביאה לידי ענוה וכו׳. 

שם הגירסא אינה כמו שהביאו התוס׳, אלא ענוה מביאה לידי יראת חטא 

(פ״א),  ובשיר השירים רבה (פ״א ה״ג)בירושלמי שבת כלפנינו בבבלי, וכן 

א שם. ושם מוכח כן דמסיק יראת חטא מביאה לידי חסידות, וגם המסקנ

ואם כן חסידות גדולה מכולן, והוא דלא כרבי יהושע בן לוי, וגם מהראיה 

מקרא ״עקב ענוה יראת חטא״ מוכח כגירסא שלפנינו, וצריך עיון בדברי 

 התוס׳.

, העבודת עבודהביאר גמ׳, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. ) כג

הכא תחיית המתים, אין הכונה שיזכה בעצמו לתחיית  דמאי דקאמר

המתים כי בכך יזכו כל ישראל הכשרים, אלא הכונה דרוח הקודש 

מחייה מתים כאליהו ואלישע. וכתב, דבכך מיושב  הואמביאתו שיהיה 

״דתחיית המתים מביא לידי אליהו הנביא״. ותמה  העין יעקב, גירסת

הנביא יהיה קודם תחיית המתים, (חידושי אגדות), הא אליהו  המהרש״א

אמנם מאחר דהך תחיית המתים דהכא היינו שיהיה כח להצדיק להחיות 

 מתים, להאי דרגא מגיע תחילה ולאחר מיכן יזכה לגילוי אליהו הנביא.

 

 דף כא ע"א
דכי כתיב לא תתן להם חן רש״י ד״ה משכירין להם בתים, בתוה״ד, ) א

, דצריך למחוק תיבת ״חן״, כיון דאיסור נתינת חן הרש״שוחנייה. כתב 

 ובהרע״ב. (ו. מדפי הרי״ף), ברש״י שברי״ףשייך בכל מקום, וכן הוא 

, מאי קושיא הא העבודת עבודההקשה  גמ׳, בתים נמי איכא תרתי.) ב

בשדה איכא הפקעת כמה מצוות, כגון תרומות ומעשרות, וכן לקט שכחה 

 א מזוזה.ופאה, מה שאין כן בבית דליכא אל

, דלכאורה אין כאן הגליא מסכתהקשה  גמ׳, דקא מפקע לה ממזוזה.) ג

חיוב מזוזה לדעת כמה ראשונים, דהא קתני מתניתין דאסור להשכירה לו 

רש״י ד״ה לצורך בית דירה אלא לאשתמושי בהו בציבי ותיבנא, וכדפירש 

(סימן רפ״ו) הביא פלוגתת הראשונים אי בי ציבי  ובטור. אף במקום

 שחייבת. הרא״שבנא חייב במזוזה, ומוכח מכאן כשיטת ותי

דאם כן מאי קאמר בסמוך לרבי יוסי וכו׳.  תוס׳ ד״ה הא אמר, בתוה״ד,) ד

, דהוו מצו לאוכוחי הכי מדברי רבי מאיר גופיה בסוריא, המהרש״אכתב 

אלא דניחא ליה לאתויי מארץ ישראל גופה אארץ ישראל. ועוד דהלכה 

 שכתוב במהרש״א ״רבי אליעזר״ הווי טעות סופר).כר׳ יוסי כדמסיק. (ומה 

לכך נראה לפרש וכו׳ וכשמוכרה לעובד כוכבים הוא מפקיעה  בא״ד,) ה

הקשה, כיון דסבירא לן דיש קנין לגוי  בחידושי הרשב״אממש וכו׳. אבל 

בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, מה איכפת לן בהאי הפקעה, הא ההיא 

מזוזה. ותירץ, דהכי קאמר, בתי לא ארעא לא מיחייבא, וכענין שאמר ב

איכפת לן אי מפקעינן להו ממזוזה, דמזוזה חובת הדר היא לשומרו מן 

המזיקין, ואם הגוי אינו משמר ואינו ניצל, מאי איכפת לן, אבל אפקעתא 

לישראל דממעט חלק הלוי, ותקנת חכמים היא.  נזקאדשדה אית בה 

נין, מכל מקום אסור כתב, דאף דקיימא לן יש ק ובחידושי הריטב״א

 ובמאירילהפקיע קדושת הארץ, וכל שכן שאנו גורמין בזה גזל השבט. 

 כתב, דהווי סרך גזל השבט והעניים.

(פ״י מעבודה זרה  הרמב״םפירש בדעת הלחם משנה שם. אבל בא״ד, ) ו

ה״ג), דאתיא למאן דאמר אין קנין לעובד כוכבים להפקיע מיד מעשר. 

ן קנין לגוי להפקיע מיד מעשר, פירושה כתב, דמה שאמרו אי ובמאירי

כשחוזר ומוכרה לישראל, שלא הופקעה מחמת שבאה לו עכשיו מחמת 

גוי, אלא הרי הוא כמי שלא היתה ביד גוי מעולם, אבל בעוד שהוא ביד 

 גוי הופקעו מעשרותיה.

חייבת מיד מכל מקום אין חיוב זה מן התורה וכו׳. כתב בא״ד, ) ז

נמי נשמע, דבארץ ישראל אין חיובו מן  , דמדין חוץ לארץהמהרש״א

התורה, דבמצות מזוזה מן התורה ודאי אין חילוק בין ארץ ישראל לחוץ 

 לארץ.

, רש״י ד״ה שמיה כיבושפירש  גמ׳, קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבוש.) ח

(בסוף הדיבור), ומיהו לא אחמור בה רבנן למיגזר שכירות דבתים אטו 

א ליה לרבי מאיר דסוריא ארץ , דאף דסבירהמהרש״א מכירה. וכתב

ישראל היא, לא אחמור בה לגזור בחדא כמו בארץ ישראל גופה דאין 

, דאולי בגליונות קהלות יעקבמשכירין בתים, דלא הוי אלא חדא. וכתב 

הטעם, משום שאין ישראל מצויין שם, ויש הפסד מרובה, והמקור להאי 

 (בסוה״ד). ד״ה אימור, (טו.) בתוס׳ לעיל סברא

דבמכירת בתים ושכירות שדות  ׳ ד״ה קסבר כיבוש יחיד, בתוה״ד,תוס) ט

מחק תיבות ״שוות דמהרש״א כתוב,  ובגליוןשוות לארץ ישראל וכו׳. 

דהגירסא הישנה , כתב הרש״שלארץ ישראל ובשכירות בתים״. אמנם 

שלפנינו נכונה, ובמהרש״א הוא טעת סופר ותמה על המדפיסים שהציגוה 

רי תוס׳ אזלי בשיטת רבי מאיר ולא בשיטת רבי על הגליון בטעות. [דה

 יוסי].

, דצריך לומר המצפה איתןאיכא למימר תנא ושייר וכו׳. כתב  בתוה״ד,) י

(צ:), דכשם שאין מוציאין דברים שיש בהם  דבבא בתראדשייר נמי הא 

חיי נפש מארץ ישראל לחוצה לארץ, כך אין מוציאין מארץ ישראל 

 שייר דהאי שייר]. לסוריא. [דאם לא כן תקשי מאי

הלכך שכירות שדות דסוריא,  רש״י ד״ה שמיה כיבוש, בתוה״ד,) יא

, הרש״שכתב, שכירות בתים בסוריא, כן צריך לומר, רש״א. וכתב  ובגליון

ומה שנדפס ההגהה  התוס׳ יו״ט,דהגירסא שלפנינו ישרה, וכן העתיקה 

עיין בגליון בשם הרש״א אמת שכן הוא בו, אבל נראה דטעות סופר הוא, 

 שם עוד.

, פירש הקונטרס וכו׳ ויותר נראה וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה כיבוש יחיד) יב

(כ:)  רש״י לעיל, דלשון ״יחיד״ משמע טפי כפירוש בחידושי החתם סופר

, דכבשו בלא קיבוץ כל ישראל, ומה שהביאו תוס׳ בשם ד״ה סוריא

הספרי, יש לומר דתרוויהו אתנייהו, דודאי אי מתקבצים כל ישראל 

ומסכימים לכבוש מדינה אחרת, אף שלא כבשו עדיין כל ארץ ישראל 

מקודשת היא, והוא הדין נמי אם אחר שנכבשה כל ארץ ישראל, הולך 

ת מקודשת היא, דהוה ליה המלך למלחמה לבדו וכובש מדינה אחר

כיבוש רבים דשליחותם דכל ישראל עביד, דניחא להו בלי ספק, אבל 

השתא שלא נכבשה כל הארץ לפניו בודאי לא עביד שליחותם דמסתמא 

(פ״א הערה  דברות משה גיטיןלא ניחא להו ומיקרי כיבוש יחיד. ועיין 

 ע״ד).



 
 
 
 

 

בחידושי לכך נראה כל שאין לו רשות וכו׳. וכן כתב  בתוה״ד,) יג

. וביאר, דלכך נקרא כיבוש יחיד כיון שהיה בהסכמת דוד לבדו הריטב״א

יא, כד).  הרמב״ן בפירוש התורה (דבריםשלא מדעת הסנהדרין, וכן כתב 

. וכן כתב ועל פי בית דין הגדול היה עושהכתב, דמלך היה  המאיריאבל 

ין עוד (שם ה״ב). ועי מהר״י קורקוס(פ״א מתרומות ה״ג). ועיין  הרמב״ם

 (פג:). קרן אורה יבמות

, הא איכא רקם הרש״שהקשה  גמ׳, מאי טעמא כיון דמרחק לא גזרינן.) יד

(ד.), ובסוריא אמר (שם, ח.)  בגיטיןוחגר וכפר לודים דסמיכי, כדאיתא 

דמרחקא טובא. ותירץ, דעל עיירות לא ראו לגזור, אלא על מדינה שלימה 

ה״ג) דכתב, ומותר למכור להם  (פ״י מעבודה זרהרמב״ם כמו סוריא. ועיין 

 בתים ושדות בחוצה לארץ מפני שאינה ארצנו.

, דהא אפילו בחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, ובלבד שלא יעשנה שכונה.) טו

הש״ך בחוצה לארץ אסור, דהשתא הוי קביעותא טובא וגזרינן. וכן כתב 

בטור (יור״ד, סימן קנ״א סקט״ו), דאף בחוצה לארץ אסור. וכן משמע 

(שם סעיף י׳) דאסרו שכונה במקום המותר למכור. וכן כתב  ערוך ושולחן

(שער י׳). וכן נראה  רב האי גאון בספר המקח והממכרבשם  הראב״ד

שכתבו דאיסור שכונה הוא כדי שלא יבא היזק  מתוס׳ ד״ה אלפני דלפני,

(פ״י מעבודה זרה ה״ג), כתב הדין דאין מוכרין הרמב״ם לישראל. אבל 

ים, וכתב דמכל מקום לא יעשם שכונה, ובסוף ההלכה והאופנים דמוכר

כתב ומותר למכור להם בתים ושדות בחוצה לארץ מפני שאינה ארצנו. 

(ה: מדפי הרי״ף), דמשמע מדבריו, דבחוצה לארץ  השלטי הגבוריםוכתב 

הדגול  שלו. וכתב בפירוש המשניותשרי אפילו לעשות שכונה. וכן מוכח 

שם), דכשיטת הרמב״ם נראה נמי מהגמ׳  (בגליון השולחן ערוךמרבבה 

שקבעו דברי ר׳ יוסף שלא יעשנו שכונה אחר מימרא דשמואל דהלכה 

כרבי יוסי, והיינו משום דלרבי מאיר לא משכחת להאי דינא, דלרבי מאיר 

אפילו לחד עובד כוכבים אסור בארץ ישראל אפילו להשכיר. וכתב עוד, 

וכו׳״, משמע  ומזביןשראל דמהא דמקשינן ״וליחוש דלמא אזיל האי י

דקאי בחוץ לארץ, דאי בארץ הא ליכא היתר זביני כלל, ואם כן קשה על 

 הרמב״ם. וסיים דבלימוד הישיבה הוכיח גם מזה שיטת הרמב״ם.

, בחידושי הריטב״אביאר  גמ׳, אין שכונה פחותה משלשה בני אדם.) טז

ד״ה  (ו.) רש״י בגיטיןדהיינו שלשה בני אדם בשלשה בתים. וכן כתב 

 , סתם שכונה שלשה בתים במסכת עבודה זרה. וכתבמשכונה לשכונה

, דאף אם יש ב׳ עכו״ם בב׳ בתים סמוכין, אסור למכור בתלמידי רבינו יונה

 בית לעכו״ם שלישי, משום דבכך תיעשה שכונה.

דאיסור שכונה שלא יבא היזק תוס׳ ד״ה אלפני דלפני, בסוה״ד, ) יז

כתב הטעם, הואיל ושלשה הם ואין  המאירילישראל (עיין אות טו). אבל 

(מצוה צד) כתב, והחנוך מפסיק ביניהם, אי אפשר להם בלא עבודה זרה. 

 הטעם, לפי ששלשה דבר קביעות הוא ואין ראוי לקובעם.

, דמדלא בחידושי הריטב״אביאר  גמ׳, מכלל דאיכא דוכתי דלא מוגרי.) יח

כלל דמקומות קתני ״אף מה שאמרו להשכיר״, וקתני ״אף במקום״, מ

מקומות יש, וסתמא כרבי מאיר שלא התיר להשכיר בארץ ישראל, 

 ומשנתינו בסוריא שהתיר רבי מאיר להשכיר ולא התיר למכור, כפי

), מיהו הא איפסיקא הלכתא לעיל תוס׳ ד״ה אף(פ״א ה״י. עיין הירושלמי 

 כרבי יוסי ואף בסוריא מותר להשכיר לבית דירה בחוצה לארץ.

יש לפקפק על מה סומכים בני אדם וכו׳. וכן במקום,  תוס׳ ד״ה אף) יט

(שם אות ט׳), דאף  הפלפולא חריפתא(סימן כב). וכתב הרא״ש תמה 

(פרק שביעי סימן ג), שהיו משתפים עמה שם  הרא״ש בסנהדריןדכתב 

שמים, ואיהו גופיה כתב (שם), דבני נח לא הוזהרו על השיתוף, [וכן הוא 

]. מכל מקום מכניס עבודת כוכבים לביתו, סורד״ה א(סג:)  בתוס׳ סנהדרין

(שם, אות בסנהדרין  פלפולא חריפתאולא יהני הא דמשתף. ועיין עוד 

 ה׳).

, המהרש״א על מה היו סומכים בני אדם למכור ולהשכיר. כתב בא״ד,) כ

דמה שכתבו תוס׳ ״למכור״, בכדי נסבא ולאו דוקא, דהא היכא דמותר 

ת דירה, דלא שייך ״תועבה אל ביתך״ למכור, ודאי דמותר למכור אף לבי

  (טו.).כדלעיל  אלא בשכירות דלא קניא

דכאן וכאן קאי אארץ ישראל וסוריא כו׳  , (הנמשך לעמוד ב׳)בא״ד, ) כא

 המהרש״א, סבר הכי דאסור כו׳ דשכירות בית דירה אינו אסור כו׳. העיר

 דאכתי התוספתא דאתיא כרבי יוסי דמותר למכור בסוריא, היכי קתני בה

דאסור להשכיר, הא קאמר בירושלמי דבמקום שנהגו למכור מותר נמי 

להשכיר אף לבית דירה, ומהאי טעמא גופיה שפירש הר״ר אלחנן לקמן 

דמותר להשכיר בחוצה לארץ יש להתיר נמי לרבי יוסי בסוריא. וכתב, 

כתב קצת ישוב לזה (בדף ו: מדפי הרי״ף), דסוריא, מפני סמיכותה  דהר״ן

 החמירו שלא להשכיר לבית דירה. לארץ ישראל

בחידושי הריטב״א אלא הטעם מפרש הר״ר אלחנן וכו׳. אבל  בא״ד,) כב

כתב, דמה שאסרו לגוים הכנסת עבודה זרה בבתינו מדרבנן הוא, 

ואסמכוה אקרא ד״לא תביא תועבה״, אבל קרא גופיה לא איירי אלא 

[עיין  ליהנות ממנה, ושלא יכניסה לבתינו והנאתהבאיסור עבודה זרה 

(כב.)], ולכך בארץ ישראל ובסוריא שנצטוינו לעקור משם עבודה מכות 

כתב,  ובחידושי הראב״ד זרה בכל כחנו גזרו, אבל לא בחוצה לארץ..

בחידושי  דקרא אתא לאסור הכנסת עבודה זרה לביתו של ישראל, והביאו

(סימן כב) כתב, דהא והרא״ש ופסק כוותיה, וכן מבואר בתוס׳. הרשב״א, 

אסרינן להשכיר לעובדי כוכבים היינו מדרבנן, דפשיטא דקרא מזהר ד

לישראל גופיה, אלא שחכמים אסרו להשכיר לעובדי כוכבים, מפני 

שהעובד כוכבים מביא עבודת כוכבים לבית ישראל, הלכך לא אסרו 

חכמים אלא בית דירה. עוד תירץ הרא״ש, דנהי דלדידן שכירות לא קניא 

ום כיון שיד אומות תקיפה, ובדיניהם שכירות (טו.), מכל מק כדלעיל

ליומא כמכר, ואף אם נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו, הוי כמכר, 

ולכך אין איסור כיום להשכיר להם בית דירה, כיון דלא חשיב שמכניס 

 עבודה זרה לבית הישראל אלא לביתו.

, דמדברי החשק שלמההטעם מפרש הר״ר אלחנן וכו׳. כתב  בא״ד,) כג

נראה, דתירוץ זה מדברי ר״י בעל התוס׳ עצמו, ספר התרומה לרבינו ברוך 

 דמסיים שם דכן שמעתי מפי מורי הקדוש רבינו יצחק בר שמואל.
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דראה מי  המצפה איתן,כתב  גמ׳, בחולו של מועד אנן נמי עבדינן.) כד

שהקשה בשם גדול אחד, הא גבי כותי נמי איכא למיחש שיעשה מלאכה 

ביום טוב, דהא הן דורשין ״ממחרת הפסח״ דכתיב בקרא היינו מחרת 

שבת בראשית, ואין מודין ביום טוב עצרת שלנו. וכתב, דאינו יודע מאי 

קשיא ליה, דהא כבר דחו חכמים את הצדוקים והודו להם בימי רבן יוחנן 

(סה.), וקבעו  ומנחות(יז:),  תענית, ובבבלי במגלת תעניתן זכאי, כדאיתא ב

ד״ה (שם)  וברש״י בתעניתאותו היום ליום טוב דאיתותב חגא דשבועיא, 

כתב, דחזרו בהן, ואם כן בימי רבן שמעון בן גמליאל  מתמניא ביה

 בתוס׳ ד״ה מאי טעמא,דברייתא דהוא בן רבן גמליאל דיבנה כמבואר 

מרגניתא דרבי מאיר, ה אחר הודאת הצדוקים וחזרתם. ועיין כבר הי

 (מהדורא שתיתאי סימן מ״ט). ובשו״ת שואל ומשיב

, דאמתניתין גופה המהרש״אהעיר  גמ׳, אבל שדהו לעכו״ם מאי שרי.) כה

הוי מצי לדקדק הכי, מאי שנא שדה ממרחץ. ותירץ, דטעמא דמתניתין 

בים שהיו מעמידין הוה מצי לפרש, דאיסור מרחץ משום עבודת כוכ

כתב, דאין לתרץ כן, דמדקתני  ובתורת חיים(טז.). כדתנן לעיל  בכיפה

טעמא ״מפני שהוא נקרא על שמו״, על כרחך טעמא משום איסור שבת 

הוא. ולכך תירץ, דמילתא דרבן שמעון בן גמליאל ומלתא דרשב״א 

דבסמוך, גבי הדדי מיתנו בתוספתא פרק שני, וחד ברייתא הוא, אלא 

הגמ׳ פסקינהו לתרתי על מנת לפרש מעיקרא מלתא דרבן שמעון בן ד

גמליאל דקתני ברישא, והדר מפרש סיפא דברייתא דהיינו מילתא 



 
 
 
 

 

דרשב״א, והשתא אתי שפיר דמתניתין לא קשיא ליה. דאיכא למימר 

דדוקא מרחץ נקרא על שמו ולכך אסור, אבל שדה אין נקרא על שמו 

ן גמליאל פריך שפיר דאסיפא דברייתא ולהכי שרי, אבל מדרבן שמעון ב

סמיך, דקתני בהדיא ״לא ישכור אדם שדהו לכותי מפני שנקראת על 

שמו״, ופשיטא דרבן שמעון בן גמליאל ורשב״א לא פליגי אם נקראת על 

 שמו אם לאו.

לית ליה לרבן שמעון בן גמליאל  תוס׳ ד״ה מאי טעמא, בתוה״ד,) כו

דהאי קושיא אינה אלא  ש״א,המהר קבלנא קבלנותיה עביד וכו׳. כתב

, דמדמה אריסות לקבלנות, אבל בתוס׳ ד״ה אריסאלקמן  רבינו תםלשיטת 

 לא קשיא מידי דקבלנות אינו דומה לאריסות.ר״י ור״מ, לפירוש 

וקל וחומר נמי  תוס׳ ד״ה אריסא אריסותיה קא עביד, בתוה״ד,) כז

גמ׳ , דמאריסות מרחץ דפריך ההרש״שדהשתא אריסות שדה וכו׳. העיר 

 מרחץ נמי וכו׳ הוי קל וחומר אלים טפי.

בשבת ובאבל ובעבודת כוכבים הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. בא״ד, ) כח

(סימן כג), תיבות ״ובעבודת כוכבים״ אינם. אבל  דברא״ש, המהרש״אכתב 

 התוספתאעל  מצפה שמואל הווי כלפנינו בתוס׳. ועיין בתוס׳ רבינו אלחנן

 (פ״א אות ה׳).

, דליכא המהרש״אדהא סתם לן תנא דמתני׳ כותיה וכו׳. ביאר בא״ד, ) כט

למימר דמתניתין שרי שדה בעובד כוכבים משום דציית כרבי שמעון בן 

 אלעזר, דאם כן מרחץ נמי לישרי מהאי טעמא דעובד כוכבים.

(פ״ו משבת הט״ו) כתב,  והרמב״םוהר״מ היה נותן טעם וכו׳.  בא״ד,) ל

יו, ואין דרך רוב אנשי אותו המקום דדבר ששם ישראל בעליו קרוי על

, הכסף משנהלהשכירו או ליתנו באריסות, אסור להשכירו לגוי. וביאר 

דשיטת הרמב״ם דקיבולת אסור, לפי שלא התירו אלא כשהאמת כן הוא 

כמו שיאמרו הרואים, כלומר שהם יתלו בשכירות ואריסות, וכן הדבר, 

ר הנראה הוא, אבל כשאין ואם יחקרו הדבר ימצאו הגוי נוטל פירות, ודב

הגוי נוטל בפירות, אלא שהישראל קוצץ עמו במלאכה, אין מתירין על 

סמך שיתלו הרואים בדבר שאינו, שיאמרו שכורה היא לגוי וישראל נוטל 

פירותיה למחר, ואין להתיר על סמך שיאמרו הרואים קבולת היא, דזה 

לת אפילו לבנות את אינו, דהרי אם היינו דנין שהרואין תולין אותו בקבו

 הבית היה מותר.

לישמעינן עובד כוכבים דלית  תוס׳ ד״ה אבל לעובד כוכבים, בתוה״ד,) לא

, המהרש״אביה אלא חדא דנקראת על שמו וכל שכן כותי כו׳. העיר 

דקצת קשה לפי זה, אם כן מאי קא דייק לעיל גבי מרחץ אבל כותי שרי, 

כן כותי, וסיים דיש ליישב נימא דנקיט עובד כוכבים דאית ביה חדא וכל ש

(ח״ב קונטרס ישוב הדעת), דלכאורה במרחץ  בשיח השדהודו״ק. וכתב 

ליכא תרתי, דליכא ״לפני עיור״ דהא אנן נמי עבדינן וכדמסיק, ואם כן 

בכותי איכא רבותא טפי לאסור מגוי, והא דקאמר ״כותי אימור עביד ביה 

׳ מפרשת בלשון מלאכה בחולו של מועד״, אין כאן קושיא אלא הגמ

 קושיא ותירוץ, ופשוט.

, כיון דמסקינן המהרש״אעוד פירש הר״ר אלחנן וכו׳. הקשה  בא״ד,) לב

דלעובד כוכבים מותר דאמרינן ליה וציית, אם כן על כרחך פליג 

אמתניתין דאסרה מרחץ, ואם כן לרשב״א דסבר עכו״ם ציית, מהאי 

שייך ציית אלא  טעמא לישרי נמי מרחץ. ותירץ, דהר״ר אלחנן סבר, דלא

בשדה דמצי למיעבד אותה מלאכה בימים אחרים, מה שאין כן במרחץ 

 דמפסיד שכירתו של אותו יום.
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אבל הר״ר אלחנן וכו׳. תוס׳ ד״ה תיפוק ליה משום לפני עור, בתוה״ד, ) א

, דמשמע מכאן דמלאכה בחולו של מועד בחידושי הרמב״ןוכן כתב 

מי איכא משום ״לפני עור לא תתן  נאסרה מן התורה, דאי מדרבנן

מכשול״ הא ודאי ליכא אלא משום דנקראת על שמו, ובודאי שלא יאסרו 

עליו מפני חשד של דבריהם. אבל מכל מקום אין אסור מן התורה אלא 

. ועוד, דמכל מקום אין שטרחתן מרובהמלאכת עבודת הקרקע וכיוצא בה 

 (יח.).  חגיגהבבה מן התורה לא לאו ולא מלקות וכרבי עקיבא 

אבני (יא.) ( הטורי אבן חגיגההקשה  גמ׳, תיפוק ליה משום לפני עור.) ב

לדף יג.), דלמא מיירי באית ליה שדה אחרת לשכור דליכא  מילואים

משום לפני עיור, דאין עובר אלא ב״דקאי בתרי עברי דנהרא״. ובקונטרס 

 אחרון שלו תירץ, דשאני הכא דיעשה עבודתו בשניהם.

, היכי שביק תנא בחידושי הריטב״א. הקשה ועוד קאמר כו׳גמ׳, חדא ) ג

טעם דלפני עיור דאורייתא, ונקט אידך טעמא דהוי מפני מראית העין 

בעלמא, דמשמע דליכא איסורא אחרינא. ותירץ, משום דרוב כותיים 

צייתי במלאכה דחולו של מועד לפי שיש בה הרבה מקראות לדרוש 

ח.), וגם קרוב הדבר אל הדעת, אלא (י בחגיגהשהוא מן התורה כדאיתא 

שיש מיעוטי דלא צייתי, כיון שאין הכתוב מפורש, ואנן מעיקרא כי 

אמרינן דכותים לא צייתי, קא סלקא דעתין דכל כותי לא צייתי כלל, 

ולהכי פרכינן ״אי הכי תיפוק ליה משום לפני עור״, דבשלמא לדידי כותי 

דיש לפני עור לכותי דהוא נמי ציית, ומשני ״חדא ועוד קאמר״, חדא, 

חשוד דלא ציית, ולסתם כותי דציית ליכא משום לפני עור, דמעיקרא 

כשמכרנו לו סמכנו על הרוב דצייתי, וכי לא ציית לנו לבו אנסו, ומיהו 

איכא ״משום שנקראת על שמו״ ונקט התנא הטעם שנוהג ברוב הכותים, 

ודאי ציית, אבל כותי  וכי אמרינן לעיל כותי לא ציית, הכי קאמרינן, דגוי

 .בבנין שלמהזימנין דלא ציית. ועיין עוד 

תוס׳ בכורות כתבו  גמ׳, ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות.) ד

, דהא דאיתא הכא, פליגא אאבוה דשמואל דאמר ד״ה אסור לאדם(ב:) 

 התם אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים.

, דלאו ש״י בד״ה ואם באו לחשבוןרפירש  גמ׳, ואם באו לחשבון אסור.) ה

בתוס׳ ד״ה ואם אהתנו מתחלה קאי אלא מילתא באפי נפשה. וכן מבואר 

, דאהתנו מעיקרא הראב״ד(ז. מדפי הרי״ף) כתב בשם הר״ן . אבל באו

קאי, והיינו, דאף דהתנו, מכל מקום אם אמרו אחר כך שיבאו לחשבון 

ח דתנאי דמעיקרא ותהא חלוקתן שוה אסור, דכיון דבאו לחשבון אשתכ

 הערמה בעלמא הווי.

(ז. הר״ן הקשה גמ׳, אימא סיפא ואם באו לחשבון אסור הא סתמא שרי. ) ו

(המובא באות הקודמת), היאך מוכח הראב״ד בדפי הרי״ף), לשיטת 

דסתמא בלא התנו שרי, הא קאי אהתנו מעיקרא, דודאי סתמא שרי ביה. 

א חשבון ובלא תנאי ותירץ בשם הראב״ד, דהכי דייקינן, הא סתמא בל

שרי, דאי סתמא אסור, לישמעינן סתמא וכל שכן באו לחשבון אפילו 

 לאחר שהתנו דאסור.

, דהיתר רש״י ד״ה שרא להופירש  גמ׳, הנהו שתילי דערלה הוה וכו׳.) ז

גמור הוה, דאיסור שליחות ליכא, דהא ישראל נמי שרי לעבוד בפירות 

ונמצא נהנה מפירות ערלה  ערלה, ואי משום אכילה שישראל אוכל כנגדן,

שמכרן, אין זה נהנה, שכן המשפט שנה שזה עובד הוא אוכל. ותמה עליו 

(ז. מדפי הרי״ף) מאי סייעתא משבת לערלה, הא מלאכה דערלה  הר״ן

פשיטא דשריא, ואי משום אכילה שישראל אוכל כנגדו, אי פשיטא לן 

א בעינן שאינו נהנה מפירות ערלה, מפני שכך הוא המשפט, אם כן ל

סייעתא מברייתא, ואי מספקא לן בהכי, היכי פשטינן ספקין מברייתא. 

[ונראה כוונת קושייתו, דשאני שבת דהתנו מעיקרא, וודאי דלא שייך 

לומר שהישראל נהנה ממלאכת שבת, מה שאין כן בערלה שלא התנו 

(פ״י ממאכלות אסורות הי״ד) כתב, לגבי ערלה,  הרמב״ם מתחילה]. אמנם

נו מתחילה מותר, ואם לאו אסור ובלבד שלא יבואו לחשבון. דאם הת

וכתב הר״ן, דודאי דבריו מחוורים, דכיון שקבלו ישראל או עכו״ם שדה זו 

בשותפות, זכה ישראל בחציין של פירות הללו, ואם יאמר לו טול חלקך 

בשני ערלה, נמצא שנוטל חילופי ערלה. אבל קשה, איך תתפרש הסוגיא 

דצריך לומר דאליבא דרב גביהא ודאי רבא לא שרא אלא לשיטתו. וכתב, 



 
 
 
 

 

בהתנו מעיקרא, דבשלמא בשבת איכא סלקא דעתך דשרי בלא התנו, 

אבל בפירות ערלה יודע היה רבא שאסורים בהנאה, ואי אפשר להתיר 

 להחליפם, ולכך אמרינן דסיועי סייעיה כיון דודאי איירי בדהתנו.

(ז. מדפי הרי״ף), כיון הר״ן ה הקש גמ׳, אלא מהא ליכא למשמע מינה.) ח

דלא איפשיטא בעיא דרבא, אמאי איכסיף, דהא משמע דההוא עובדא 

דרבא סתמא הוה, מדקאמר דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל בחד 

בשבתא, ולא קאמר ״שאמר לו טול אתה חלקך בשבת ואני בחול, או 

, וכיון שבאו לחשבון, וכיון שכן הויא סתמא, וסתמא בעיא ולא איפשיטא

דבדרבנן הוה, משמע דלקולא נקטינן. וכתב, דאין לומר, דהאי עובדא 

איירי באומר טול אתה חלקך, אלא דבעלי הגמ׳ קיצרו המעשה. דאם כן, 

בסתמא כיון דלא איפשיטא הוה לן לפסוק לקולא, ואין כן דעת הגאונים 

(פ״ו משבת הי״ז), משמע וברמב״ם (שם) השמיט האי בעיא,  הרי״ףשהרי 

דסתמא אסור. ולכך כתב, דמבואר מהרי״ף והרמב״ם דלישני נינהו, דודאי 

מאן דמתני עובדא דרבא בלישנא קמא דגמ׳ משמע דסתמא אסור כיון 

דעובדא דרבא סתמא הוה ואפילו הכי איכסיף, וכי איבעיא לן סתמא 

מאי, היינו אליבא דרב גביהא מבי כתיל, דאמר דהאי עובדא דרבא גבי 

, הילכך בסתמא לא שמעינן היו דברים מעולם דאיכסיף ולאערלה הוה, 

מידי, ומשום הכי איבעיא לן, אבל למאן דמתני לישנא דרבא כפשטיה, 

ודאי סתמא אסור. וכיון דלישנא קמא לישנא דגמ׳ הוא, ולישנא דרב 

גביהא מבי כתיל בתרא הוא, קיימא לן כלישנא דגמ׳, שכן דרך הגאונים 

ו הרי״ף והרמב״ם דסתמא אסור. אבל לפסוק בכל מקום. ולכך פסק

(סוף סימן כה) כתב, דכיון דלא איפשיטא, ספיקא דרבנן היא, הרא״ש 

 ואזלינן בה לקולא.

 

 פרק אין מעמידין
 

בפירוש ומעלים שכר לבעלים. ביאר רש״י ד״ה אין מעמידין, בסוה״ד, ) ט

(פ״א אות כא להגר״ח קנייבסקי), דהא דהוצרך  המטהר למסכת כותים

רש״י לפרש דמעלים שכר לבעלים, משום דאי תימא דאיירינן בפונדק 

בחינם, אבל בשכר אמרינן דמתיירא שיתבע ממנו אחר כך שיחזיר לו 

(עמוד ב), מההיא דלוקחין מהן בהמה לקרבן,  לקמןשכרו, מאי פריך הגמ׳ 

מתיירא שיתבע ממנו אחר כך הא יש לומר דשאני התם דמשלם לו ו

המעות, אבל בפונדק לא שייך האי טעמא, אלא על כרחך דפשיטא לגמ׳ 

דסתם פונדק מיירי נמי בשכר, ומוכח דלא חיישינן שיתבע המעות 

 למפרע, אלא ברועה שעדיין לא שילם לו.

 ויש ליתן טעם על מה אנו סומכין כו׳.תוס׳ ד״ה אין מעמידין, בתוה״ד, ) י

י הרי״ף, ובחידושים) כתב, דמסתברא דהני מילי במקומות (ז. מדפוהר״ן 

שהעובדי כוכבים חשודין על הרביעה, אי נמי בסתם עובדי כוכבים, אבל 

כגון עובדי כוכבים שבמקומות הללו שאינן חשודין ואדרבה מכין ועונשין 

 עליה, מותר.

העבודת ועוד דבשל סופרים הלך אחר המיקל. הקשה בתוה״ד, ) יא

איכא ספיקא דאורייתא של איסור ״לפני עיור״. ואמנם  , הא הכאעבודה

, ליתא כלל להאי שינויא, דבשל סופרים הלך אחר בתוס׳ רבינו אלחנן

(טו:) דלפני עיור מן בחידושי הריטב״א לעיל המיקל. [ולפי מה שכתב 

התורה אינו אלא כשנותנו למי שבודאי יעשה בו עבירה, ורבנן אסרו 

ים לדבר לחוש שיעבור עבירה, אתי שפיר, אפילו בסתמא היכי שיש רגל

בשדי חמד  דלכך הכא אינו אלא מדרבנן. עוד יש לתרץ, לפי מה שהביא

, דהוכיח ד״לפני עור״ שו״ת פני יהושע(מערכת ו כלל כ״ו אות כ״ב) בשם 

בגוי אסור רק מדרבנן, אמנם עיין בשדי חמד (שם), שהביא להקשות על 

 דבריו].

(סימן א) כתב,  והרא״שסדר למשנה.  ובתרי מסכתי אין בסוה״ד,) יב

ומחלוקת ואחר כך סתם לא הוי, כיון דהוי בתרי מסכתי. והקשה 

למה להו לתוס׳ להא דכולי עלמא מודו דאין סדר בתרי  המהרש״א,

מסכתי, הא אפילו יש סדר, הוי סתם ואחר כך מחלוקת, דסתמא הכא 

ת במסכת בנזיקין במסכת עבודה זרה, ומחלוקת לאחר מיכן בסדר טהרו

שהביא הכף נחת, כתב, דהתוס׳ הכא אזלי בשיטת  והחשק שלמהפרה. 

 בהקדמתו, דנזיקין נסדר אחר סדר טהרות. התוס׳ יו״ט

יצאו בהמה חיה ועוף. כתב  רש״י ד״ה שחשודין על הרביעה, בתוה״ד,) יג

(נח.), ליתא תיבת ״ועוף״, מכל מקום בבן  דבסנהדרין, דאף החשק שלמה

, כיון דנלמד מקרא ד״והיו לבשר אחד״ ועוף נמי נח הסברא מחייבת זאת

(עמוד ב׳), בהאי  לקמןאין נעשה בשר אחד עם האדם, וכן משמע להדיא 

, דלא הזכיר עוף. ד״ה מפני (יד:)רש״י לעיל  דמיבעי עופות מאי. ועיין

 (ועיין עוד להלן אות יח).

 

 דף כב ע"ב
וניחא נמי לרבינא ולרבי תוס׳ ד״ה ורמינהי לוקחים מהם, בתוה״ד, ) יד

דמההיא רומיא דמתניתין דאין מיחדין  המהרש״א,פדת דבסמוך. ביאר 

למקום שנהגו למכור וכו׳ לא מצו לתרוצי כדהכא, אלא דאית לן למימר 

דהתם אית להו שינויא דעובד כוכבים חס על בהמתו, אבל הכא כיון 

ה, שבא למוכרה איכא למיחש לרביעה כפי סברת המקשה. אבל הקש

אמאי לא יתרץ ר׳ פדת נמי לעיל הכי, דההוא דמקום שנהגו למכור אתיא 

כרבנן, וההיא דאין מייחדין כרבי אליעזר. ותירץ, דלא מצי לאוקמה 

לההיא דלעיל כרבנן, דכיון דלדידהו מיחדין אפילו בהמות דידן ולא 

חיישינן לרביעה כלל, אם כן למה נהגו בשום מקום שלא למכור, אבל 

עזר ניחא, דכיון דאין מיחדין משום חשש רביעה, נהגו נמי שלא לרבי אלי

(אות  הקרני ראםלמכור, אף דמדינא מותר משום דחס על בהמתו. והעיר 

משמע, דהא דנהגו שלא למכור אין  ד״ה אמר רב(יד:) דמתוס׳ לעיל א׳), 

הטעם משום רביעה, אלא דגזרו בהמה דקה אטו בהמה גסה, וכמו 

והמהר״ם שלא למכור לכותי דליכא חשש דרביעה. שהוכיחו ממה שנהגו 

ביאר, דדוחק לומר דההיא דמקום בתוס׳ ד״ה רבינא אמר (כג.) לקמן 

שנהגו למכור וכו׳ אתיא כרבנן, וההיא דאין מעמידין אתיא כרבי אליעזר, 

דאם כן רישא רבנן וסיפא רבי אליעזר. [ולכאורה יש לומר דהמהרש״א 

ד״ה אבל (כו.) תוס׳ גיטין ה שכתבו לא חשש לדברי המהר״ם על פי מ

(בסוף הדיבור) דבתרי פירקי אינו דוחק כל כך לומר דתנאי היא, סיפא 

 (א.ב.)].

הא אם  הרש״ש,דאי אפשר שלא יתערבו בהמות וכו׳. העיר  בסוה״ד,) טו

היו נוהגין שלא לקנות הוה אסור להם מכל מקום אף ממקום שנהגו 

אם כן הוה להו למימר, למכור מחמת מנהגם בלא טעם תערובות, ו

דלמכור החמירו שיוכלו למכור לישראל, ולא רצו להחמיר מלקנות מהם 

לקרבן דמישראל לא מספיק להו, ועוד למכור אטו ליחד שייך למיגזר טפי 

 מלקנות אטו ליחד.

ונראה דגרים נמי דפסק זוהמתן  תוס׳ ד״ה עובדי כוכבים שלא עמדו,) טז

מפיהן אנו חיין, אבל גמ׳ ערוכה  , דכתבו כן כאילוהמהרש״אכו׳. העיר 

(קמו.), אמר ליה רב אחא כו׳ לר׳ אשי גרים מאי אמר ליה אף על בשבת 

, וכתב, דדוחק לומר שבספרי תוס׳ לא היה המהר״םגב וכו׳. וכן הקשה 

הגירסא כך בשבת, ולכן הגיה וגרס בתוס׳ ״ונראה דגרסינן נמי גרים נמי 

וכונתם דגריס כאן בגמ׳ גרים נמי דפסקה זוהמתן משום דאף על גב״ וכו׳, 

כדאיתא שם, דאם לא כן מפני מה לא הקשה המקשה הכא עוד ״אי הכי 

 גרים נמי״ כמו שהקשה אי הכי ישראל נמי.

(פכ״ב לרמב״ם ציין גמ׳, איבעיא להו עופות מאי. ובעין משפט ) יז

(אבן העזר סימן כב סעיף יז). וטור ושולחן ערוך  מאיסורי ביאה הט״ז),

דציון זה ״שלא במשפט״ הוא כיון דליכא להא  שק שלמה,החוכתב 

(סימן ב׳) השמיטו האי  והרא״שז. מדפי הרי״ף) הרי״ף (בפוסקים, וגם 

בעיא, וצריך עיון הטעם. דבשלמא הרא״ש השמיטו משום דמסיק (בסימן 



 
 
 
 

 

(עמוד  תוס׳ לעילא׳), דהאידנא נהגינן היתר להעמיד אצלם וכמו שכתבו 

, אבל לדעת הרי״ף קשה. וכתב, דשמא לא היה ד״ה אין מעמידיןא׳) 

(רלב) נסתפקו אי נוהג והיראים (לאוין צח),  , דהסמ״גבגירסתם. והביא

חיוב סקילה ברביעה דעוף, ומה שלא הוכיחו מכאן, יש לומר דמחלקים 

(נג.). אמנם כתב, דשוב  בסנהדריןבין בן נח לישראל, וכמו שכתב בהגהות 

לרבינו טוביה (בפרשת סיקתא זוטרתי פהמכונה  לקח טובמצא בספר 

 קדושים), דכתב להדיא דעוף נמי בכלל אפילו בישראל.

 

 דף כג ע"א
בחידושי ביאר  גמ׳, רבינא אמר לא קשיא הא לכתחילה הא דיעבד.) א

, דאף דתנן ״לוקחין מהן בהמה לקרבן״ דהוי לכתחלה, מכל הריטב״א

מקום אנן הכי אמרינן, דלכתחילה כעין משנתינו חיישינן שמא ירבע, אבל 

בדיעבד שכבר עמד ברשותם לא חיישינן שמא רבע, ומוקמינן לה לבהמה 

(כח:),  בגיטיןאחזקתה, אף דלדידן הווי לכתחילה. ודמיא להא דאיתא 

שמא מת לא חיישינן, וביאר, דמשום הכי מדמינן לה  שמא ימות חיישינן

לאשה שנכבשה על ידי גויים דמתירים אותה לבעלה אפילו לכתחילה. 

וסיים, דלפי זה אף דקתני ״אין מעמידין״, מכל מקום אם העמיד כשרה 

לקרבן, ואפילו בבהמה דידן, כיון דאחר שהעמיד שרינן אף לכתחילה. וכן 

 .רבינו חננאלכתב 

משמע כל בהמות אפילו יתרות על ״ה רבינא אמר, בתוה״ד, תוס׳ ד) ב

, דמשמע להו הכי, משום דודאי במקום שנהגו המהרש״אשלש. ביאר 

למכור ומקום שלא נהגו למכור בגוונא חדא מיירי, ואם כן על כרחך בכל 

 מילי קמיירי, בין בפחות מג׳ בין ביתירות על ג׳.

ירי באשת ישראל וקשיא פירש הקונטרס דמי תוס׳ ד״ה על ידי ממון,) ג

כתב כתוס׳, דעל ידי ממון מותרת לבעלה היינו  בחידושי הריטב״אוכו׳. 

. ועיין לקמן דכן פירש רש״יאפילו לבעלה כהן וכדמוכח מסוגיין, וסיים, 

 אות ה׳.

בחידושי הקשה  גמ׳, תדע דקתני סיפא על ידי נפשות אסורה לבעלה.) ד

י ממון״, לותיב ליה מסיפא אדמסייעת לרבינא מרישא ד״על ידהריטב״א, 

ד״על ידי נפשות״ [דחזינן דאף דיעבד אסור]. ותירץ, דסבר דעל ידי נפשות 

, ובמה שהיא כממונו לית כמכורה לו וכממונומילתא אחריתי היא, שהיא 

לן שום חזקה למישרי בדיעבד, וגוונא דידן יותר דומה ללא תתייחד אשה 

נא אף בהמתו שהיא ממונו עמהן דלא הויא ממונו של גוי. ואף דלרבי

חביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר ד״אין יצרו מותרת בדיעבד, 

דרבינא לית ליה ההוא טעמא כדאמר  ואף .אדוק בה כל כך״ מנשותיהן

לעיל, מכל מקום קצת סיוע יש לו בו להתיר בו יותר מבאשה, ודי לנו 

  .שנדמה אשה על ידי ממון לבהמתו

וחיישינן שמא נבעלה לאחד מהן ברצון. וכן  רש״י ד״ה תדע, בתוה״ד,) ה

בחידושי  . אבלתוס׳ ד״ה על ידי ממון, ותוס׳ ד״ה תדע דקתני כתבו

כתב, דאינו נכון, שהרי אין לך ״על ידי נפשות״ יותר משבויה  הריטב״א

(נא.), אם תשתבאי בכתובות  שהיא מותרת לבעלה ישראל, כדתנן

כמה דוכתי. ועוד, דמהא אפרוקינך ואתבינך לי לאינתו, וכדאיתא ב

דאיתא התם (נב:) דנשי דגנבי גנבי, מוכח להדיא דחזקת בנות ישראל 

שאינן נבעלות ברצון, עד שנראה בה דברים הניכרין. ולכך כתב, דהנכון 

דכולה מיירי בנשי כהן, ומשום דכל האי פירקא [פרק שני כדכתובות] 

 ידושי הר״ןבח מיירי בנשי כהנים נקט סתם האשה שנחבשה. וכן כתב

 הגאונים. בשם

ויש לומר דאין זה אלא דיחוי בעלמא  תוס׳ ד״ה ותו לא מידי, בתוה״ד,) ו

(סימן ב׳), דודאי אין אשת כהן אסורה על ידי יחוד  הרא״שוכו׳. וכן כתב 

כתב, דאשת כהן שנתיחדה עם הגוי ואין  בחידושי הריטב״אסתמא. אבל 

לו בה הפסד ממון, הרי אסורה לבעל, לדינא דגמ׳. אמנם בזמן הזה 

מותרת, דהא אית להו אימת המלכות דחמור להו טפי מהפסד ממון, מה 

 .ר״י שאין כן בזמן הגמ׳ וסיים, דכן פירש בשם

א דיפרש רבינא דעל ידי ממון דרישהתוס׳ הרא״ש,  שם. וביאר בא״ד,) ז

לאו דוקא, אלא אורחא דמילתא נקט, דכל נכבשת או על ידי ממון או על 

 ידי נפשות הוא.

 בחידושי הריטב״אהקשה  גמ׳, משום הנאה פורתא לא מפסיד טובא.) ח

פ״ב מ״ד]. ותירץ, דשאני  פרה אם כן עלה עליה זכר אמאי פסולה [עיין

 התם דחזינן ודאי דעלה בפניו ולא מיחה, ולא עוד אלא דאם אתה

מכשירה לו אף הוא יהא ניחא ליה, כיון דלית ליה פסידא והרי היא 

פסולה. עוד הקשהף אם כן פרה מעוברת למה כשרה, [עיין פרה פ״ב 

מ״א], מי גרעה מהיכא דעלה עליה זכר, ואמאי לא פסלינן אלא בנרבעה 

ומשום איסור רביעה. ותירץ, דהתם כיון דספיקא הוא, תלינן דמסתמא 

רה, וכל היכא דלא ניחא ליה בשעת מעשה לא נפסלה שלא בפניו נתעב

 (ל.) מה שהביא לתרץ.בשיטה מקובצת בבבא מציעא  ועיין בהכי.

ורבי פדת נמי אית ליה ההוא  תוס׳ ד״ה התם יצרו תקפו, בתוה״ד,) ט

כתב, דלית ליה לרבי פדת  בחידושי הריטב״א שנויא כדפרישית וכו׳. אבל

 בתירוץ שני כתב כתוס׳.טעמא דגוי חס על בהמתו שלא תעקר. ו

, המהרש״איש לומר שאני הכא כיון דדמיה יקרים וכו׳. כתב  בא״ד,) י

דמקום שנהגו למכור הוא דקשיא להו אפרה דקאמר בה  דלעילדמההיא 

יצרו תקפו, דאי לאו הכי לא הוי מפסיד טובא, אבל משאר קרבנות לא 

יעזר, קשיא להו, דאין אנו צריכין לטעמא דיצרו תקפו דאסרם רבי אל

 .תוס׳ לעיל ד״ה רבינא אמרמשום דבקרבן יש לנו להחמיר כמו שכתבו 

 כתבגמ׳, לא סלקא דעתך דקתני סיפא וכן היה רבי אליעזר וכו׳ ) יא

דברייתא היא ולא גרסינן ״דקתני סיפא״, דאילו הוה בחידושי הריטב״א, 

(כד.), לקמן סיפא דמתניתין היכי טעו שילא ואידך אמוראי. וכן הוכיח מ

רינן פתח חד מיניהו ואמר ״וכן היה רבי אליעזר פוסל״ אלמא מילתא דאמ

משמע דגרס  בחידושי הר״ןדחידוש הוא דאמרינן ולאו מתניתין. אבל 

דגרס ״לא סלקא דעתך דתנינן״ וכו׳.  רבינו חננאל״דקא תני סיפא״, ועיין 

דלעיל נקטינן טעמא דרבי אליעזר משום בחידושי הריטב״א, והקשה 

עליה עודה של שקין, ואמאי לא פרכינן עליה מהך דפוסל  חששא דהניח

בשאר קרבנות. ותירץ, דאין הכי נמי, אלא דניחא לן למפרך עלה מסברא, 

והכא דלית ליה פירכא אחריתי פרכינן מהא. וכן הוא דרך הש״ס. אבל 

כתב, דלא איצטריך להכי, דמילתא דפשיטותא היא דליכא  בחידושי הר״ן

ה עודה של שקין, דמשום הנאת פורתא לא מפסיד למיחש שמא הניח עלי

 טובא.

 

 דף כג ע"ב
ויש לומר דרביעת אדם שהיא בקומה  תוס׳ ד״ה שמע מינה, בתוה״ד,) יב

דאף דיש לחלק בפשיטות בין אדם לבהמה,  הרש״ש,זקופה וכו׳. ביאר 

 בשבתדאדם חי נושא את עצמו, מה שאין כן בהמה וכרבנן דרבי נתן 

(פ״ב מ״ג), רכב עליה בפרה (צד.). מכל מקום, לא יהני הכא, משום דתנן 

פסולה. וביאר, דטעמא משום דדוקא גבי שבת אמרינן סברת חי נושא את 

 .ד״ה ובפלוגתא(שם) התוס׳ בשבת עצמו דגמרינן ממשכן, וכמו שכתבו 

דגבי  בחידושי הריטב״א,הקשה  גמ׳, שאני פרה דחטאת קרייה רחמנא.) יג

חמת מום והעמדה והערכה נמי נימא הכי. ותירץ, דלא קרייה פדיון מ

רחמנא חטאת, אלא בשאתה עושה ממנה פרה, ולא כשאתה בא 

לפדותה, והכי כתיב קרא ״למי נדה חטאת היא״, לומר, דכשיהיה למי 

. [עיין רש״ינדה היא כחטאת לכל פסולין שבה. וסיים, דכן נראה מפירוש 

ד״ה (יא:)  תוס׳ חולין. [עיין התוס׳ו ], וכן פירשרש״י ד״ה שאני פרה

 .בחידושי הראב״ד, והמאירי], וכן כתבו נמי חטאת

וקשה דבסוף פרק קמא דשבועות וכו׳  תוס׳ ד״ה אלא מעתה, בתוה״ד,) יד

שאני פרה דקדשי בדק הבית היא. ודוחק הוא דנוקי לה כרבי שמעון. 

, הא התם איתא להדיא דאי אפשר לאוקמה כרבי שמעון הרש״ש,הקשה 



 
 
 
 

 

דבברייתא איתא ״שחטה על גבי מערכתה אין לה פדיה״, ולרבי שמעון 

שמעינן דנפדית על גבי מערכתה. ותירץ, דתוס׳ לא הקשו ממסקנא 

תוס׳ דהתם, דאדרבה פשטה משמע דלמסקא קדשי מזבח היא, [עיין 

], אלא כוונתם על תחילת הסוגיא דהתם, ד״ה אי הכי (יא:)שבועות 

 בדק הבית היא״.דמשני ״שאני פרה דקדשי 

דאפילו  הריטב״א,. כתב גמ׳, עד היכן כבוד אב ואם וכו׳ צאו וראו וכו׳) טו

למאן דאמר כיבוד אב משל אב, שאני הכא דאינו אלא מניעת ריוח, 

 (שם). תוס׳ הרא״ש(לא:) בשם התוס׳. ועיין עוד  בקידושיןוכדפירש 

ואין להקשות מההיא דפרק בתרא תוס׳ ד״ה בקשו ממנו, בתוה״ד, ) טז

, יש אומרים(כד.) תירץ בשם ובחידושי הריטב״א לקמן סוטה וכו׳. ד

ד״בטל״ היינו שאינו אלא בטורח גדול, וכדאמרינן התם ״בטלה זכוכית 

(לא.), דר׳ הונא תבר זכוכית חיורתא בחופת בנו. בברכות לבנה״. ואשכחן 

, דצריך לפרש דלא ד״ה בזכוכית לבנה (כט:) תוס׳ בבבא מציעאוכן כתבו 

 .ד״ה אנן שירא (כ:)תוס׳ שבת  לגמרי. ועייןבטלה 

הא ליתא דודאי ההוא משחרב בית המקדש בטל השמיר בבית  בא״ד,) יז

 (סח.) ובתוס׳ גיטיןשני מיירי דאי בבית ראשון ליערבינהו וליתנינהו וכו׳. 

, הוכיחו כן מדנקט בית המקדש סתם, והתם בגמ׳ נקט ד״ה איכא שמיר

, ד״ה שכל מזבח(מט.)  ובתוס׳ סוכהבית המקדש ראשון על מילי אחריני. 

הוכיחו עוד מהא דאמר רבן שמעון בן גמליאל התם ״משחרב בית 

המקדש ניטל טעם הפירות״, ומסתמא לאחר חורבן בית שני קאמר, דהיה 

), שהיו פירות מתברכין בזמן בית שני (כג. בתעניתבימיו, דהרי אשכחן 

בימי שמעון בן שטח שנעשין חטין ככליות של שור הגדול. עוד כתבו 

(שם), דצריך לומר ששמרו את השמיר מימי שלמה עד  התוס׳ בגיטין

 חורבן בית שני.

בהגהות רבי יעקב ואורים ותומים לא היו בבית שני. כתב  בא״ד,) יח

צריכין להיות לכליו של כהן גדול דמכל מקום אבני אפוד היו  עמדין,

שלא יהא מחוסר שמנה בגדים, ואי אפשר לחושן ואפוד בלתי אבנים, אך 

אורים ותומים דבר אחר הוא ככתוב ״ונתת אל החשן את האורים וגו׳״ 

רש״י בפירוש ם המפורש שנתנן בין כפלי החושן כמו שפירש והוא ֵש 

ענין הבגדים, ולא כמו (שמות כח, ל), ואותו כתב לא היה מעכב ב התורה

דאורים ותומים הוו לעולם,  ד״ה ואורים ותומים,(כא:)  תוס׳ ביומאשכתבו 

שאם לא כן היה כהן גדול מחוסר בגדים אלא לא היו משיבין לנשאלין 

שם הקשה, וכי אורים ותומים בגד הם, והכתיב  ובהגהות היעב״ץבהן. 

ים ותומים נמי חושן ״ויתן אל החושן את האורים וכו׳״, חזינן דבלא אור

מקרי, וחושן הוא מכלל שמונה בגדים המעכבים בו, והיינו הנהו דנצטוו 

לעשותם , מה שאין כן באורים ותומים דליכא ציווי בעשיה אלא ״ויתן אל 

 בעזרא ב׳החושן וכו׳״. והא דלא היו אורים ותומים בבית שני מפורש 

 (פרק ב פסוק סג) ״עד עמוד כהן לאורים ולתומים״.

 בהגהות בן אריה,דעל ידי שמיר אינו נעשה חלק. והקשה  בא״ד,) יט

(עח) מבואר דלא כדבריהם, דאמרינן אהא דבמדרש שוחר טוב תהלים 

שלמה כל אבני  חלקדכתיב ״ישלח בהם ערוב וגו׳ והשמיר וכו׳״ ובו 

(פ״ג למדות מזבח, מפני שכתוב בהן לא תניף עליהן ברזל וכו׳. וציין עוד 

 מ״ד).

 

 אדף כד ע"
ותימה דאטו בתר דכתיב אבני  תוס׳ ד״ה ואבני מילואים, בתוה״ד,) א

אזיל לשיטתו שכתב  דרש״יביאר,  בחידושי הריטב״אשהם וכו׳. אבל 

(כה, ז), דשוהם ואבני מילואים דבר אחד הן, דעל  בפירוש התורה שמות

שם שעושין להם בזהב מושב כמין גומא קרויים אבני מלואים, ולפי זה 

שפיר מקשינן ״והא אבני מילואים כתיב דהדר ערבינהו״. ומכל מקום 

רבינו דהיינו כפירוש רבינו תם כתב, דאין פירושו נכון אלא כמו שפירש 

 המובא בתוס׳.חננאל 

לכך נראה דהאי מעשה דדמא בן נתינא לאו באבני שהם הוה , בא״ד) ב

(חידושי אגדות), דלישנא דתלמוד  המהרש״אאלא באבני חושן וכו׳. כתב 

דידן לא משמע כהירושלמי. ועוד הקשה, כיון דפסיקא ליה לתלמודא 

דאבן ישפה הוה עובדא, מאי קא סלקא דעתין לשנויי אבני שהם הפסיק 

ליבא דתלמודן היו צריכים לאבני שוהם בין דאפוד הענין. ולכך פירש, דא

בין דחושן, והיינו שני אבני שוהם דאפוד ואחד אבן שוהם דחושן, והשתא 

משני מעיקרא אבני שוהם דכתיב בלא ״ויו״ הפסיק הענין, דכל אבני 

שוהם בין דאפוד בין דחשן לא קאי א״ויקחו״, ופריך כיון דכתיב ״ואבני 

 ביה מיהת לאבני שוהם דחשן דקאי א״ויקחו״.מלואים״ ב״ויו״ הדר ער

ספר בשם  המצפה איתן וכן משמע בירושלמי דפאה וכו׳. כתבבא״ד, ) ג

 תוס׳ לעילסוף סימן א׳), דכוונת הירושלמי לתרץ קושית כנסת יחזקאל (

, דהא בבית שני הוה ולא הוי שמיר, והאי לא קשיא אלא ד״ה בקשו (כג:)

ות האבות דלא כתיבי בתורה, ולא בשאר האבנים שהיה חקוק בהם אותי

אפשר בחקיקה שתדחה עשה ד״ופתחת״ את לא תעשה ד״לא תניף 

עליהם ברזל״, ולזה אמרו בירושלמי שהיה חסר ישפה מבנימין, דלית ביה 

שום אות אחר ואתי עשה ודחי לא תעשה. אבל הקשה עליו, דהא קיימא 

 לן דאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש.

(חידושי המהרש״א  . ביארלדה לו פרה אדומהגמ׳, לשנה אחרת נו) ד

אגדות), לפי שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה בעולם הזה, 

ובישראל המצווה על כיבוד אב ואם נאמר ״למען יאריכון ימיך ולמען 

ייטב לך״, ואמרו למען יאריכון ימיך בעולם הזה ולמען ייטב לך בעולם 

, נותן לו שכרו משלם בעולם הזה הבא, אבל עובד כוכבים שאינו מצווה

כדי לטורדו בעולם הבא, ועובד כוכבים זה מחסידי עובדי כוכבים היה, 

ולא היה חפץ לקבל שכרו משלם בעולם הזה, ועל כן אמר יודע אני וכו׳ 

דאיני רוצה לקבל שכר מצות כיבוד אב ואם כאן בעולם הזה אלא אותו 

(לא.). בן יהוידע קידושין ובממון שהפסדתי. ועיין שם מה שפירש עוד. 

 .קצות החושן(קידושין שם) מה שכתב בשם בעל  ובדברי שאול

דיש  הרש״ש,הוה מצי לאקשויי כו׳. העיר  תוס׳ ד״ה ור״א לא חייש,) ה

לומר שאני פרה דדמיה יקרין כדאמר לעיל ״ודלמא עד כאן לא פליגי 

רבנן״ וכו׳. וכתב, דאולי לישנא ד״וכן״ משמע להו לתוס׳ דטעם אחד להם, 

 .ד״ה שמע מינה (כג:)בתוס׳ לעיל  וכדכתבו

, מהא בחידושי הריטב״אהקשה  גמ׳, וניחוש דלמא רבעי לאמא.) ו

נעקרת. ותירץ, דההיא על הרוב  (כב:), דבהמה הנרבעתלעיל דאמרינן 

 ולפיכך גוי חס על בהמתו, אבל פעמים שנרבעת ואינה נעקרת. וכן כתב

ד״ה (מו:)  התוס׳ לקמן [ולדברי הריטב״א נמי לא קשיא קושית המאירי.

, דהאיך שייך שיתעברו הא נעקרו על ידי הרביעה. כשנרבעו ולבסוף עברו

כרחך לא סבר רבי אליעזר  תירצו, דעלובתוס׳ חכמי אנגליה (א.ב.)]. 

ד״ה רבי (עמוד ב׳)  בתוס׳להאי סברא שחס עליה דאמרינן לעיל. [ועיין 

 .בעבודת עבודה]. ועיין יוחנן

דהיינו  בהגהות רבי יעקב עמדין,. ביאר גמ׳, כוס אדום מעבירין לפניה) ז

 כדרך שעשה יעקב אבינו עליו השלום במקלות.

דיש לומר דרבנן סבירא  איתן,המצפה כתב  גמ׳, כולם גרים גרורים.) ח

(ג:), וכן איתא  לעיללהו, דמכל מקום עתידין הן לחזור, כדתניא 

בפרקין, והתם איתא מאן דאמר שלא יקבלו בני נח לעתיד אלא  בירושלמי

 ל׳ מצות, ואפשר דהיינו טעמא דרבנן.

משמע אין חילוק בעובדיו ישראל והאומות וכו׳.  רש״י ד״ה שכם אחד,) ט

(חידושי אגדות), דלשון ״שכם אחד״ משמע חלק אחד מן  המהרש״אכתב 

המצוות. ופירש, דכיון שלא יקבלו את הגרים לעתיד, אי אפשר להם 

לעובדו בכל מצותיו כישראל, אבל הגרים יעבדוהו חלק אחד מן התורה 

שאפשר להם לקיים, ואיסור רביעה בכלל החלק ההוא שכבר נצטוו עליה 

כי אז אהפוך וגו׳״, לפי שבתחלת ישובו של בני נח, ויהיה פירוש הפסוק ״

עולם במעשה דור הפלגה שהיה להם שפה אחת בלשון הקודש ובאו 



 
 
 
 

 

למרוד על ה׳, בלבל להם אותו לשון הקודש, הכא נמי אמר דכשיחזרו 

העובדי כוכבים למוטב לעבוד את ה׳, יהפך להם שפה ברורה שהוא לשון 

 ך נקראו ״לעז״.הקודש, כי כל הלשונות אינם שפה ברורה, הלכ

 הרש״ש,כתב  גמ׳, אלא למאן דאמר יתרו לאחר מתן תורה הוה וכו׳.) י

(קטז.), מה שמועה שמע ובא ונתגייר,  בזבחיםדאף דנתגייר עתה כדאיתא 

וכתשובת רבי אליעזר כולם גרים וכו׳. מכל מקום בהמות שלו שהיו תחת 

 ידו לפני שנתגייר, הוה כלוקח מן העובד כוכבים.

 

 דף כד ע"ב
ויש לומר שהקדוש ברוך  תוס׳ ד״ה יתרו לאחר מתן תורה, בתוה״ד,) יא

דהלשון מגומגם, ונראה  המהר״ם,הוא נתן לב לפרוש מן האשה וכו׳. כתב 

להגיה, וכן צריך לומר ״שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו על שנתן לב 

לפרוש מן האשה״, וביאר כונתם, לא שפירש מן האשה בפועל, שהרי לא 

ו, אלא שנתן אל לבו לפרוש ממנה כשתבא אליו, ועל זה היתה אז עמ

 הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו.

בפרקין (הלכה גמ׳, מיתיבי ואת הפרות העלו עולה וכו׳. ובירושלמי ) יב

א׳) נמי מקשה הכי, ומשני וכי מסרני פלישתים אנו למדים, ולא כן אמר 

ת הפרות העלו ר׳ אבהו בשם ר׳ יוסי בן חנינה ואפילו נקבות הקריבו, ״וא

, דהיינו דהוראת שעה היה וכדמשני בסוגיין. הפני משהעולה לה׳״. ופירש 

(ו, יד) כתב, דהם שני תרוצים, דיש תירוץ הרד״ק בשמואל א׳ אבל 

 דהוראת שעה היתה, ויש תירוץ דסרני פלישתים העלו אותם בעצמם.

דמלשון  המהרש״א,רחל ומניקה את בנה. כתב  רש״י ד״ה טלה חלב,) יג

י נראה, דטלה חלב היא האם המניקת חלב לבנה, וכתב, דלא ידעתי רש״

מי הכריחו לזה, דעל כרחך מהא דבעי למימר ״ויעלהו זכר משמע״ 

 מתפרש טלה חלב על הולד שיונק החלב.

, בחידושי הריטב״א. פירש גמ׳, אמר רב נחמן בר יצחק ויעלה כתיב) יד

 דקרינן ״ויעלהו״ שהכשירה הכתוב כאילו היה זכר.

 , איתיביה כל הני תיובתא ושני ליה בפחותות מבת שלש שנים.גמ׳) טו

נהי דליכא למיחש לרביעה מכל מקום היאך  בחידושי הריטב״א,הקשה 

לא חשו למוקצה ונעבד בכל הני, דהא ליכא למימר אי איתא דאקצייה 

ופלחי לא הוה מזבין לה, דהא בהני קראי דפרכינן מינייהו ליתא להאי 

טעמא, כיון דלאו בדרך מכירה באו לידן. ותירץ, דלמוקצה ונעבד ליכא 

לעיל  בכך טובא, והא דאמרינן למיחש מן הסתם, אלא במקום שרגילין

(כב:), דלא הוה מזבין לה, לרווחא דמילתא נקטא, דאפילו במקום שרגילין 

 ד״ה אי איתא. (שם)תוס׳ בכך לית לן למיחש. ועיין 

בחידושי כתב  גמ׳, אמר ר׳ יוחנן משום רבי מאיר שאמרו שירה.) טז

לא , דהיינו בלשון הקודש ממש וזהו שנחלקו מאי אמרו. והא דהריטב״א

(פ״ה מ״ו) בהדי שאר ניסים שנבראו בערב שבת. לפי באבות מנו האי נס 

ובחידושי שכבר הזכירו פי האתון שנזכר בתורה, והוא אב לכל כיוצא בו. 

כתב מכח קושיא זו, דהפרות אמרו בלשונם, והיה שם אחד הראב״ד 

שהכיר בלשון הפרות. [ומצינו שהיו אנשים שהכירו בלשון בעלי חיים 

 (מה.)]. גיטיןמה המלך, עיין לבר משל

דודאי עתה נשתנה תוס׳ ד״ה פרה וחמור בת שלש שנים, בתוה״ד, ) יז

(סימן  בשו״ת תורה לשמההעת מכמו שהיה בדורות הראשונים וכו׳. עיין 

 )קנ״ו מןסי( יוסף תביה כדכתב ,תפא), דכן מצינו נמי דנשתנו הטבעיים

בר , וכלמיםלש תשעה יולדתל תאמרו יולדד גבי הא ,הרשב״ץבשם 

קנ״ו  מןסי( ולחן ערוךבש . וכן עייןיב זהכזמהו על זה רבים שהחוש מת

מרו וא ׳״,בן הוא וכו םא״ תפרעה למילדודאמר  הא מוכח  ׳). וכןסעיף ד

ואר״ח סימן גדול מסר  ,נקבה םזכר א םמהיכן נדע א אמרו לו חכמינו,

, ועתה פניו למעלה נקבה היא םוא ,פניו למטה דעו שהוא זכר םא ,להם

בליקוטים ( ״לרימהה כן כתבו ם.אלא מוכרח שנשחנו הטבעי ,אינו כן

למוד, תשהוזכרו ב תסגולוהו תרפואוף הספר) שאסור לנסות את השבסו

על דברי חכמים,  עגו וילגלגוויל ,יכול לעמוד על עיקרם םדאין אד םמשו

ן, ו המיתבגרונו מביא מאו םמי שנחחב לו עצ תא בשבת גבימלבד הא דאי

נחית בלע, בלע  חיתד נחד ח( כיעל קדקדו ויאמר הומניח , םו מין עצתאו

 בחולין ם של שלמהבי ועיין ש בדוק ומנוסה.חהלכיון שאותו ) חד חד

 תשו״ת אגרובואורך. ב) דכלל נ״ ׳(מערכת ר דחמ בשדיו ,י״ב) מן(פ״ח סי

שו״ת וב .סימן סח) ב(ח״ האר משובשו״ת ב סימן לו). ׳ג ד(חלק יו״ משה

שו״ת תרומת באבל  ).טקמ-(סימן קלט) ושם (סימן קמח משנה הלכות

עים, אין נראה טבשנשתנו ה ׳התוס תבוכד דאף, כתברעא)  מן(סי הדשן

 דהתלמו בלתק דכלל, לסמוך על חקירתינו נג דאלחו אי טעמאלהתיר מה

שו״ת האלף לך בועיין עוד היטב  ים בזמנינו. עיי״ש.יעטבולומר שנשתנו ה

 .(חלק י״ד סימן רנז) שלמה

אז ישיר כי גאה גאה ושלוח יד בפלשתים ובדגון רש״י ד״ה וישרנה, ) יח

(חידושי אגדות), דעוד יש לפרש, דבשירת ״אז  המהרש״אאלהיהם. וכתב 

ישיר״ רמז על מעשה זה שנאמר בו ״שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי 

ש, רבי מאיר אומר ״שירת הים מפור דבמדרש ילקוטפלשת״. עוד כתב, 

הגהות אמרו״, נאמר כאן הלוך וגעה ונאמר להלן כי גאה גאה וכו׳. ועיין 

 (אות ב׳).הב״ח 

(חידושי אגדות),  המהרש״אביאר  גמ׳, הודו לה קראו בשמו וכו׳.) יט

דסיפא דקרא ״הודיעו בעמים עלילותיו״, שעל ידי אותו מעשה של 

צרים, כמפורש בענין שאמרו פלשתים נתוודעו לעמים עלילותיו שבמ

הכהנים וקוסמים לפלשתים ״ולמה תכבדו לבבכם כאשר כבדו מצרים כו׳ 

 הלא כאשר התעולל בהם וכו׳״.

מכל מקום אין כתוב בהן מזמור. וכן  תוס׳ ד״ה מזמורא יתמא, בסוה״ד,) כ

דלא תמצא כן בשום פרשה של תהלים שנאמר בו שהוא  הריטב״א,כתב 

 המזמור.מזמור, שלא יזכיר ענין 
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(פרשת במדרש תנחומא שתק מלומר שירה. כן איתא רש״י ד״ה וידם,  )א

(קיג, ב) ״ממזרח שמש עד בתהילים אחרי מות פ״ט), ונדרש מדכתיב 

, דדווקא השמש, דטועים בו העץ יוסףמבואו מהולל שם ה׳״. וביאר 

העובדי כוכבים לעשות אותו אלוה, בראותם שהוא המאור הגדול, 

לעולם והמגדל הצמחים, אומר שירה כדי להודיע שאינו אלוה,  המאיר

 וכשיהושע רצה להעמידו צוה שישתוק מלומר שירה, וממילא עמד.
גמ׳, מאי ספר הישר א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק  )ב

על שם  ים, אם כן למה לא נקרא ספר ישרהבן יהוידעהקשה ויעקב. 

כתוב לרמז יותר על אברהם אבינו, שלשת האבות. ותירץ, שרצה ה

 (לב:)].  בנדריםשניתוסף לו אות ה׳, שהיא מעלתו המיוחדת [כדאיתא 
בלעם מבקש על עצמו שימות מיתה של גויעה רש״י ד״ה מות ישרים,  )ג

(בחידושי אגדות), דאף דמצינו דישמעאל נמי גוע, המהרש״א כמותן. כתב 

(טז:). מכל מקום קרא ד״תמות נפשי מות ישרים״ בבבא בתרא וכאמרינן 

איירי דווקא באברהם יצחק ויעקב, דבהן מדבר כל הענין דכתיב לעיל 

 מיניה (פכ״ג פ״ט) ״כי מראש צורים אראנו״. 
(וספר שופטים) לא גרסינן הכא. מיהו רש״י ד״ה ספר משנה תורה,  )ד

מז ענין (פרשה ו אות ט) גרסינן ליה, ומבואר שם, דנרבבראשית רבה 

העמדת השמש על ידי יהושע בספר דברים, בהא דכתיב (פל״ג פי״ז) 

 בפירוש התורה. רש״י ״בכור שורו הדר לו״, וקאי על יהושע וכדפירש 
והר״ר אלחנן אומר דההוא מעשה תוס׳ ד״ה למשה וליהושע, בסוה״ד,  )ה

, דר׳ אלחנן מחלק המהר״םדחזקיה לא היה אלא אות בעלמא וכו׳. ביאר 

ליה דכשהשמש עומד במקומו הוא נס ופלא גדול, שהרי כל וסבירא 

העולם אינו מתקיים כי אם על ידי תנועות השמש, אבל כשהלך לאחוריו 

אינו נס ופלא כל כך, וגבי חזקיה לא ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לו 

נס, אלא שנתן לו בכך אות וסימן שיעמוד מחוליו, וכן היה גבי קין. והא 



 
 
 
 

 

ו גלגל״, היינו העמידה לאחוריו ולא שעמד במקום דאמרינן ״שעמד ל

כתב, דגבי קין לא נקרא אלא ״אות״, משום בהגהות יעב״ץ אחד. אבל 

 דלא עמד אלא רגע אחד בלבד, ולא הרגישו בו כל העולם.
המהרש״א הקשה גמ׳, אימתי רגזו וחלו מפניך בשעה שעמדה לו חמה.  )ו

אי גוונא ״שמעו עמים (חידושי אגדות), דבקריעת ים סוף נמי כתיב כה

ירגזו, חיל אחז יושבי פלשת״. ותירץ, דאפשר לומר שדרשו הכא תיבת 

״מפניך״, דקשיא, כיון דקאמר שהשומעים שמעך רגזו, דהיינו מתוך 

השמועה, היאך קאמר שוב ״מפניך״, דמשמע שרגזו וחלו ״בראות״ פניו, 

אילו רגזו ועל כן דרשו בו שעמדה לו חמה וכל העולם ראו אותו הנס, וכ

 וחלו מפניו. 
, אמאי באמת הבן יהוידעהקשה גמ׳, שעות הוא דלא נפישי כולי האי.  )ז

כדרך שעמד ליהושע, והרי גדול הרבה  לא עמד השמש למשה רבינו

ממנו. ותירץ, דעמד ליהושע זכות ארץ ישראל, או דיהושע זכה לכן אף 

 בזכות משה רבו. 
ביאר  הישר והטוב.גמ׳, זה ספר משנה תורה דכתיב ביה ועשית  )ח

(חידושי אגדות), דבודאי אין הטעם דנקרא ספר דברים ספר המהרש״א 

הישר משום דכתיב ביה בחד קרא כך. אלא, דכיון דדרשינן מיניה בכל 

טז:, ועוד), לענין לדון לפנים משורת הדין, ובקרא בבא מציעא דוכתא (

שמורון את דלעיל מיניה (פ״ו פי״ז) כלל כל חלקי המצות דכתיב ״שמור ת

מצות ה׳ וכו׳ ועדותיו וחוקיו אשר ציוך״, והוסיף בהאי קרא דבתריה ענין 

״לפנים משורת הדין״ שהוא טוב בעיני ה׳, נקרא כל הספר ספר הישר, 

דבהני קראי נוסף על התורה כמה מצות ישרים וטובים בעיני ה׳. ובהא 

יב יישב נמי אמאי לא נאמר דאף ספר שמות נקרא ספר הישר, אף דכת

תירץ לה בעוד ג׳ ובבן יהוידע ביה (פט״ו פכ״ו) ״והישר בעניו תעשה״. [

 אופנים, עיין שם].
 

 דף כה ע"ב
(פכ״ב מאסו״ב ה״ח), לא הרמב״ם כתב  גמ׳, ישראל אשתו משמרתו. )ט

תתייחד אשה אחת אפילו עם אנשים הרבה עד שתהיה שם אשתו של 

ה דהאידנא כולהו (שם) שכתב, דסבירא ליבמגיד משנה אחד מהם. (ועיין 

(אבה״ע סימן כב סעיף ה), כיון שאוסר אשה אחת הטור פריצי). והקשה 

אפילו עם אנשים הרבה, מאי נפקא מינה שאשתו של אחד מהן שם, 

, דכיון שאשתו של זה הכסף משנהאכתי איכא למיחש לאחריני. ותירץ 

לא תזנה מפני בעלה שהוא שם, חבירתה נמי לא תזנה, כיון שתחוש 

 תה ובעלה יגלו סודה. שחבר
לכאורה מוקי ליה כר״ש בפ׳ עשרה יוחסין (פ:). תוס׳ ד״ה לא צריכה,  )י

שכתבו, דהא דשרי ד״ה רבי שמעון, (שם) לתוס׳  ציין הרש״שאמנם 

  להתייחד כשאשתו עמו אזלא ככולי עלמא.
גמ׳, איכא בינייהו אשה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין  )יא

ביא, דיש דגרסו, ״איכא בינייהו אשה חשובה ההנשים. בחידושי הרמב״ן 

בין הנשים ואינה חשובה בין האנשים״. ופירש, דמשום שפיכות דמים 

איכא לרבי ירמיה דאינה קרובה למלכות, ולרב אידי ליכא משום שפיכות 

דמים, דכיון דיפה היא מקיימין אותה לתשמיש, דלעולם כלי זיינה עליה. 

ום דאיירי בגוונא דבעלה עמה, דליכא ולהאי לישנא לא חששו לערוה מש

למיחש להכי דבעלה משמרתה. ודחה דבריהם, דאי הכי הוה ליה למימר 

״איכא בנייהו אשה חשובה״, ״בין הנשים״ למה ליה לאדכורי הכא. ועוד, 

דהוה ליה למימר ״בבעלה עמה״. ועוד, כשבעלה עמה לא נקרא יחוד, 

  שמעמיד הגירסא.בתוס׳ רי״ד עמה״. ועיין  תתיחדובמתניתין אמרינן ״לא 
ועוד דכי אינה יפה מאי הוה הא  תוס׳ ד״ה איכא בינייהו, בתוה״ד, )יב

אמרינן בריש פירקין חביבה עליהן בהמתן של ישראל ק״ו לנשותיהן של 

הוסיף להקשות, דאפילו בישראל לא מצינו חילוק . ובתוס׳ רי״ד ישראל

 בין יפה לכעורה.

הלחם , ושמא י״ל דמ״מ לא טרחי לאנסה כיון דאינה יפה. הקשה בא״ד )יג

, דרש״י כתב דביפה איכא חשש שתתפתה, ולפי זה הדרא קשיא סתרים

לדוכתא, דאפילו באינה יפה איכא למיחש לפתוי, מכל שכן מבהמותיהם. 

תירץ האי קושיא, דאפשר דהכא בזקנה, ובהמתן עדיפה  ובחידושי הר״ן

 ות. ליה מנשות ישראל זקנ
ואי משום עריות בת דעת היא וכשתראה שיבא העובד כוכבים בא״ד,  )יד

כתב, דאין להקשות, אם כן, מדוע חייש רבי ובחידושי הר״ן תצא מיד. 

ירמיה לשפיכות דמים, ולא אמרינן דתלך לה וכדאמרינן לרב אידי. דאינו 

דומה, שכמה אופנים יש להנצל מעריות שאינן מספיקות להנצל 

 .משפיכות דמים
, התוס׳ רי״דאלא שטופלו לימינו. כתב רש״י ד״ה לא יהא, בתוה״ד,  )טו

דאינו נראה, דלא נאמר טופלו לימינו אלא במישור ולא כשהולך מלמטה. 

(יו״ד הרמ״א (דף ז: מדפי הרי״ף) כתב כדברי רש״י, וכן פסק הר״ן מיהו 

 סימן קנג ס״ג). 
 ש״אהמהרכתב  גמ׳, כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע וכו׳. )טז

בבראשית (חידושי אגדות), דלכאורה סותרים דברים אלו להא דאיתא 

(שם), חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך יעקב אצל עשו להר רבה 

שעיר מימיו, אפשר שהיה יעקב מרמה באחיו, אלא מאימתי הוא בא 

אצלו לעתיד לבוא, הדא הוא דכתיב ״ועלו מושיעים וכו׳״, דהכא מבואר 

ללכת אלא עד סוכות, ואמר לו שקר כדי להרחיב לו  דלא היה בדעתו

(בראשית פל״ג פי״ד), הרכיב ב׳ רש״י בפירוש התורה הדרך. אמנם 

הפרושים יחד, דכתב שהרחיב לו הדרך, דאמר אם דעתו לעשות לי רעה 

ימתין, ולאחר מכן כתב, ואימתי יבוא בימות המשיח, ונראה שאינם 

עשו הבין דיבוא לשעיר מיד, ולזה  סותרים זה את זה. ולכך ביאר, דודאי

אמרינן שהרחיב לו הדרך, אבל כיון שיעקב זרע אמת ומידתו אמת 

וכדכתיב ״תתן אמת ליעקב״, לכך דרשינן ליה במדרש דהוא התכוון 

על פירוש משכיל לדוד שלעתיד לבוא יבוא לשעיר. ועיין עוד בפירוש 

 התורה לרש״י (שם). 
ותלמידיו שלא פגע בהן אדם רע גמ׳, אמרו להן אשרי רבי עקיבא  )יז

דאין להקשות דרבי עקיבא היה מהרוגי  ,בהגהות יעב״ץכתב  מעולם.

מלכות. דשאני התם דהוא גרם לעצמו על ידי שהיה מקהיל קהילות 

 (סא:).בברכות ברבים ועוסק בתורה, כדאיתא 
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ובערוך גריס וכו׳ כלומר דלייט מזליה. דברי  תוס׳ ד״ה גירנדא, בתוה״ד, )א

(ערך גרדן), דגירדנא פירוש  בספר הערוךהערוך מתבארים לפי דבריו 

 אדם שנמרט שער ראשו.
, דהני המאיריכתב מתני׳, בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים.  )ב

מילי בגויים האדוקים בעבודה זרה, וכדמשמע במתניתין, אבל הגויים 

המאמינים באלוקות ולא עבדי עבודה זרה, שרי להוליד ולהניק אותם. 

דסבירא ליה דדין דלא מעלין הרמב״ם [ועיין לקמן אות יד, שהבאנו דעת 

נאמר בכל הגויים, ומשום לא תחנם, וצריך ביאור, דלכאורה להאי טעמא 

 אף הכא נאמר יהיה האיסור בכל הגויים]. 
גמ׳, עובדת כוכבים מניקה בנה של ישראל בזמן שאחרות עומדות על  )ג

, הוכיחו מדמניקה דומיא דמילדת, גבה. ובתוס׳ ד״ה עובדת כוכבים

וסתמא דמילדת ברשות ישראל היא, ומכל מקום תני לעיל בסמוך, דאין 

מניקה נמי אינו שרי אלא נכריה מילדת אלא באחרות עומדות על גבה. ד

(פ״ב מ״א), דלהכי לא תני  התוס׳ יו״טבאחרות עומדות על גבה. וכתב 

במתניתין שאין נכרית מילדת אלא ברשות ישראל, דמילדת סתמא מגיעה 

 . ועיין באות הבאה.תוס׳לרשות היולדת, וכמו שכתבו 
פירוש ואפילו ברשות ישראלית בתוס׳ ד״ה עובדת כוכבים, בתוה״ד,  )ד

(יו״ד סימן קנד סק״ב) דדעתם, דהיכא דאחרות עומדות הב״ח ׳. כתב וכו



 
 
 
 

 

על גבה, מהני אפילו אם אינה ברשות ישראל, אבל ברשותה לא מתיר 

אם אין אחרות עומדות על גבה. [ויש לבאר לפי זה המשך דברי התוס׳, 

דהוקשה להם, אם כן למה מבואר במתניתין דצריך להיות ״ברשותה״, 

טעם ההיתר, דהכל תלוי האם אחרים עומדים על גבה.  הרי אין הוא עיקר

ומשום הכי  כתבו דמהני יוצא ונכנס, וכיון דמסתמא ברשותה יוצאים 

ונכנסים, שרי, הוזכר במשנה טעם ההיתר משום שהיא ״ברשותה״] 

(בפ״ט מעבוד״ז הט״ז), דהעתיק שם הרמב״ם דכן דעת , הוכיחובתוס׳ יו״ט 

רא ליה דהא דתניא הכא דנכרית לא המשנה כצורתה, ועל כרחך דסבי

תניק בן ישראל אלא באחרות עומדות על גבה, פירושה דברשותה היא, 

ובין במילדת בין במניקה סגי ברשותה, לפי דבהאי גוונא מסתמא אחרות 

 עומדות על גבה. ועיין באות הבאה.
(סימן ו) כתב, דבעינן הרא״ש מיהו  עיין באות הקודמת.בא״ד, שם.  )ה

ואחרות עומדות על גבה, ולא סגי שאחרות  ב.ברשותה.  א. לתרווייהו,

(יו״ד סימן קנד). והקשה הטור יעמדו על גבה אם אינו ברשותה. וכן פסק 

(שם) מאי סברא, לא יהני עומדות על גבה אם אינה ברשותה, דמאי  הב״ח

שנא כשהוא ברשותה. ועוד, מדוע לא הביא הטור שיטת התוס׳ והרמב״ם. 

טת הרא״ש, אמאי המשנה לא הזכירה דצריך שאחרים [ועוד יקשה לשי

 יהיו על גבה]. 
ואפילו הן גדולים קצת ימשיכהו תוס׳ ד״ה עובדת כוכבים, בתוה״ד,  )ו

, דמשמעות דבריהם דאין חשש שפיכות דמים המהרש״אלמינות. כתב 

(כב.) דלא יתייחד אדם לעיל בגדולים קצת. והקשה, מאי שנא מהא דתנן 

על שפיכות דמים. ותירץ, דלא שייך שפיכות דמים  עמהם מפני שחשודים

בגדולים אלא ביחוד שלא בידיעת שאר בני אדם, מה שאין כן הכא שנתנו 

לו התינוק בידו, לא שייך שיהרגהו בידיים אלא על ידי סם שלא יחשידו 

(כט.) לקמן בו, והאי חששא לא שייך בגדולים אלא בקטנים. [אמנם עיין 

דהא דאיצטריך למיתני דאין נוכרית מניקה בנה  , דכתבו,תוס׳ ד״ה אבל

של ישראל איירי במקום דאין יחוד ממש, דבלאו הכי יש לאסור מטעם 

יחוד, ולכאורה סותר דברי המהרש״א דכתב דלא שייך חשש שפיכות 

 דמים בכהאי גוונא שמוסרים להם, אלא אם יכולה להערים. (א.ג.)].
הקשה . של ישראל וכו׳ ירושלמי עובדת כוכבים מניקה בנובא״ד,  )ז

(קיד.), דהא דתינוק יונק מן  ביבמות, מאי שנא מהא דאיתא בחידושי הר״ן

הנכרית ומבהמה טמאה אינו אלא במקום סכנה, וכגון דליכא מינקת 

, דשמעתין דהכא נמי במקום סכנה יש מי שאומרישראל. ותירץ בשם 

א בעומדות איירי, והא דלא שרי ליה רבי מאיר, וחכמים נמי לא שרו אל

על גביהם, היינו משום דאיירי דאפשר להביא לו מניקה ממקום קרוב. 

 תירץ, דודאי מדינא חלב נכרית שרי, דכיון דילפינן הרשב״אובשם 

(ס.) דחלב מהלכי שתיים שרי, אין לחלק בין חלב ישראלית בכתובות 

לחלב נכרית. אלא דמידת חסידות היא שלא להניק מחלב נכרית, לפי 

, והא ואף חלבן מגדל טבע כיוצא בהןל ישראל רחמנין וביישנין, שטבען ש

דנקיט התם נכרית בהדי בהמה טמאה, אינו משום שדינן שווה, דחלב 

 בהמה טמאה אסור מן הדין, ונכרית אינו אלא ממידת חסידות.
ולכאורה יש לומר  [גמ׳, דזימנין דשייפא ליה סמא לדד מאבראי. )ח

דטעמא דרבנן דלא חיישו להכי, הוא דהם לא חששו אלא דבאמצע 

להורגו, אבל אינה מכינה עצמה להורגו.  תתאוהעיסוקה בהנקת העובר 

 ועיין עוד מה שכתבנו לקמן אות כד.] 
, רש״י ד״ה בשכרפירש גמ׳, אמר רב יוסף בשכר שרי משום איבה.  )ט

כתב, דמשמע מדברי הריטב״א  חידושיב דמתניתין דאסר היינו בחנם. אבל

רב יוסף דאתי לאשמועינן דכל מאי דשרי בשכר אינו אלא משום איבה, 

ומתניתין איירא נמי בשכר, ומכל מקום אסור דאיירינן בגוונא דליכא 

משום איבה. והא דלא תירץ בפשטות דמתניתין איירי בחנם, משום 

זרה, ומשמע דמבואר במתניתין דטעמא משום דמילדת בן לעבודה 

, דהיא גופא טעמי התוס׳ ד״ה ורמינהודאפילו בשכר אסור, וכמו שכתבו 

(יו״ד סימן קנד ס״ב) פסק כדבריו, דכתב, דדווקא ובשולחן ערוך דמקשן. 

 מילדת ידועה [דאיכא למיחש לאיבה], מותרת בשכר.
גמ׳, סבר רב יוסף למימר אולודי עובדת כוכבים בשבתא בשכר שרי  )י

י הלכתא היכא דאי אפשר לאישתמוטי בטענת אביי והכמשום איבה. 

ובבית יוסף אות יב].  לקמן הריטב״אדבסמוך. [עיין מה שכתבנו בשם 

(או״ח סוף סימן רמג), הביא פלוגתת הפוסקים האם שרי בכהאי גוונא 

ורב נטורנאי גאון (פ״ק דשבת אות רמו) אסר, דהמרדכי להנות מהשכר, 

(או״ח סימן רמה סעיף ובשולחן ערוך  (בתשובה) התיר שכר שבת בדיעבד.

 ו) פסק כדברי המרדכי.
היכי שרינן משום איבה מילתא תוס׳ ד״ה סבר רב יוסף, בתוה״ד,  )יא

הוסיפו, דלא והריטב״א  ובחידושי הר״ןדאית ביה איסורא דאורייתא. 

כתב, דאם  בתוס׳ רבנו אלחנןשרינן משום איבה אפילו איסור שבות. אבל 

(סימן של סעיף ב) ובשולחן ערוך שרי משום איבה.  אין אלא איסור דרבנן

 פסק כדעת הר״ן. ועוד עיין באות הבאה. 
כתב גמ׳, א״ל אביי וכו׳ דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללינן.  )יב

, דלפי מאי דפירש (הובא באות הקודמת), דאף לרב בחידושי הריטב״א

ביי יוסף לא מחללינן משום איבה אפילו איסורא דרבנן, הא דקאמר א

דאמרינן ליה ״לא מחללינן״, מילתא בעלמא הוא דמוקמינן להו, לומר 

שאף הטילטול של תינוק יש בו חילול שבת, ולא מישתרי לן אלא בדידן 

  דמינטרי שבתא.
, כל היכא דידיע בחידושי הריטב״אכתב גמ׳, יכלה למימר ליה וכו׳.  )יג

ין באידך, דלא מקבלי מינייהו ההוא טעמא, מודה אביי דשרי בין בזו ב

 נמי שרינן כל היכא דאיכא איבה.  ואפילו בחנםדאסוקי בשכר 
(פ״י מעבודה זרה הרמב״ם  כתבגמ׳, העובדי כוכבים וכו׳ לא מעלין.  )יד

ה״א), דטעמא דמילתא, משום דאסור לרחם עליהם, וקעבר על לאו ד״לא 

תחנם״. ולפי זה אין לחלק בין עובדי כוכבים לשאר גויים. ועיין מה 

 אות ב.   לעילשכתבנו 
 

 דף כו ע"ב
וי״ל דשאני הכא תוס׳ ד״ה אני שונה לכל אבידת אחיך, בתוה״ד,  )טו

ובחידושי דמההוא קרא דמרבינן השבת אבידתו ילפינן השבת גוף ישראל. 

הקשה אהאי תירוצא, דאי מאבידת גופו פרכינן דלא אייתי אלא  הריטב״א

. ולכך תירץ, מדרשא, לא שייך לתמוהי עליה, דאינו דבר פשוט כל כך

דבשלמא גבי מסור לאנסים שייך לומר דנפיק מיניה זרעא מעליא, אבל 

גבי משומד להכעיס מסתמא זרעו כמוהו, ואדרבא יש להמליץ עליהם הא 

 (פי״ד פכ״ט) ״משורש נחש יצא צפע״. בישעיה דכתיב 
ושמא מאן דאית ליה ממון מסור אסור לאבדו ביד אית ליה בסוה״ד,  )טז

, המהרש״א והמהר״ם דתו ומטעמא דיכין רשע. ביארונמי דמשיבין אבי

דכיון דמחזירים מטעם ״יכין רשע וילבש צדיק״, ולא מטעמא ד״השבת 

אבידתו״, אין להביא ראיה מהתם דאין מורידים אותו, דדווקא מדברי 

הברייתא דמרבה מומר למצוות ״השבת אבידה״, אפשר להביא ראיה 

 דלא מורידים אותו. 
פליגי בה רב אחא ורבינא וכו׳ להכעיס מין הוא וכו׳.  גמ׳, איתמר מומר )יז

(פ״ד מרוצח וכו׳ ה״י) פסק כדברי האומר מומר להכעיס מין הוא. הרמב״ם 

(עד:), דכל היכא דפליגי רב בפסחים דאף דקיימא לן  בחידושי הר״ן,וכתב 

אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל, הכא דשייכי ביה קולי וחומרי, פסקינן 

 עוד, דאמרה הגמ׳ דרבי יוחנן נמי סבירא ליה דמין הוא.דמין הוא. ו
, בחידושי הריטב״אכתב  וחד אמר להכעיס נמי מומר הוא. גמ׳, )יח

דשמעינן מיניה, דלהכעיס לאו דווקא, דאם כן אין לך מין גדול מזה. אלא 

רש״י ודאי לאו דווקא, וכל שאינו לתיאבון מיקרי להכעיס, וכן פירש 

 .ןד״ה לתיאבו (ג.)בחולין 
בין  עובדי כוכביםבין  כומרים לעבודת כוכבים, רש״י ד״ה מינין )יט



 
 
 
 

 

ישראלים. דהיינו דדווקא כומר לעבודת כוכבים נקרא ״מין״ אפילו אם 

תוס׳ בד״ה איזהו  וכן כתבו הוא נכרי, ולא כשעובד עבודה זרה בסתמא.

י״ל דהא דאמר שחיטת מין לעבודת כוכבים היינו בכומר מין, בתוה״ד, 

ביארו, דאף שסתם כנענים . ותוס׳ ד״ה ולא מורידין, כוכביםלעבודת 

עובדי כוכבים ומזלות הם ועוברין על שבע מצות, מכל מקום אין מורידין 

   דרבינהו בקרא להתירא דכתי׳ והיה לך למס ועבדוך (דברים כ).
ופ״ה לשם דמותרת אף באכילה ואע״פ תוס׳ ד״ה איזהו מין, בתוה״ד,  )כ

ו׳ אלמא אף בעובד עבודת כוכבים אין שחיטתו שהשוחט חייב מיתה וכ

כתבו, דאף לריש לקיש  ד״ה ריש לקיש (סא.). ובתוס׳ סנהדרין נאסרת בכך

אסורה באכילה ואינה מותרת אלא בהנאה, אי נמי דאינו נעשה מומר 

  אלא משחיטה ואילך.
ותימה מאי איבה  תוס׳ ד״ה דלא תיחות חיותא עילויה, בתוה״ד, )כא

תירץ, דהשתא ובמאירי שייכא הכא הא מורידין ואפילו לכתחילה. 

מפרשינן ד״מורידין״ דקתני, היינו שאין מעלין בכי האי גוונא דליכא 

איבה, וכולהו חדא היא ולאשמועינן האי מלישנא יתרה תני ליה תרוויהו, 

דחה האי  ובחידושי הריטב״אדלא נימא מורידין ממש או אין מעלין ממש. 

פירושא, דלישנא ד״לא נצרכה״ לא משמע אלא על לא מעלין דמקשינן 

מינה. ועוד, דודאי מינין ומסורות דקתני גבייהו ״מורידין״ היינו מורידין 

 ממש.
, דטעמא רש״י ד״ה לאפוקיפירש  גמ׳, לאפוקי לשום מורנא דלא. )כב

בתוס׳ ד״ה כתבו  משום דאסור לרפאותו בחנם, אבל בשכר שרי. וכן

ובחידושי והוסיפו, דאם כוונתו להתחכם ברפואות, שרי.  ,לאפוקי

(פירקין ה״א), דרופא מומחה שרי  הירושלמי הוסיף בשם הריטב״א

(סא.), דמפרנסין עניי  בגיטיןלרפאות אפילו בחנם, ודמיא להא דשנינו 

בחידושי הרשב״א אמנם  עובדי כוכבים עם עניי ישראל משום איבה.

(יו״ד בשולחן ערוך וכן פסק  מחה אינו אלא בשכר.כתב, דהא דשרינן במו

 סימן קנד ס״ב), דלא הותר למילדת ישראלית בשכר אלא במילדת ידועה.
כפ״ה [דהיינו שפירש משום דאמרן לא תוס׳ ד״ה לאפוקי לשם מורנא,  )כג

מעלין ולא מורידין] וכו׳ וראיה מפרק מי שאחזו דרב שימי בר אשי עבדא 

ד״ה (ע.) תוס׳ בגיטין  בר אחר ואיתסי. אמנםליה לההוא עובד כוכבים לד

(עמוד א׳), גבי מילדת ומניקה דאפילו  לעילהקשו מהא דאיתא  רב שימי

בשכר אסור לפי שמגדלו לעבודת כוכבים, ותירצו עוד, דריפהו משום 

דלא שייך במה שעשה רב שימי [שריפא מצרעת] ״מגדל בן לעבודת 

לומר דמה שתירצו כן היינו  כוכבים״ כמגדלת ומניקה. [ולכאורה צריך

דוקא לפי מה שהקשו שם, אך משמעות סוגיין דאף רפואה בעלמא אסור, 

וכדכתבו תוס׳ הכא (א.ב.) ואמנם שם תירצו התוס׳ גם התירוצים שתירצו 

 ן]. אכ
[לכאורה גמ׳, דזימנין דמצלי ליה סכינא ומשוי ליה כרות שפכה.  )כד

פתאומית לשפיכות דמים, ואם  לתאווהטעמא דרבנן, דלא חששו אלא 

, לא חיישי שבכל זאת ירצה להזיקו, וכעין מה שכתבנו להורגואינו יכול 

 אות ח)].לעיל (
 

 דף כז ע"א
ואפילו אינו מומחה למילה לא מרע נפשיה תוס׳ ד״ה ברופא מומחה,  )א

, דהוצרכו התוס׳ לכך, משום דאי אפשר לפרש דאיירי המהר״םוכו׳. ביאר 

כיון דרבי מאיר אוסר מילה בעובד כוכבים אפילו במומחה למילה, ד

באחרים עומדים על גביו, אם כן אינו יכול להיעשות מומחה. וכן מבואר 

ועיין שם דהוסיף לבאר, דהוה מצי לאוקמיה דנהיה  ,בתוס׳ רבנו אלחנן

 מומחה על ידי שמל גויים לשום מורנא.
ינן לשמה ותימה מ״ש מגט דבעתוס׳ ד״ה וכי היכן מצינו, בתוה״ד,  )ב

רש״י ופסלינן כתיבת עובד כוכביםוכו׳ וי״ל וכו׳. אמנם לפי משמעות דברי 

דכתב דהגוי עביד המילה אדעתא דישראל, ולא משום דעביד  בד״ה לה׳,

 בהלכות קטנות הרא״ש לה סתמא, אי אפשר לתרץ כמו שתירצו.  אמנם

דאי (הלכות ספר תורה סימן ג) תירץ, דכיון דהמילה נעשית ברגע אחד, ו

עושה על דעת מה שישראל אומר לו, מה שאין כן גט הנארך בזמן מרובה 

חיישינן דאדהכי והכי קעביד ליה שלא לשמה. ויתורץ אף לרש״י. ונראה 

(יב.), דמהני מחשבת  הרשב״א בחידושיו חוליןלבאר, ועיין מה שכתב 

בקובץ הערות ישראל העומד על גבו כמו שחשב הגוי העושה, ועיין עוד 

 ן עו). (סימ
, אפילו אי לא בעי בהגהות ראמ״ה הורוויץהקשה גמ׳, אלא מל והולך.  )ג

מילה לשמה, מכל מקום היאך מניחים הכותי למול, הא קעבר הישראל 

שנותן לו למול על ״לפני עיור לא תתן מכשול״, דהרי ימול לשם הר 

גזירים. ותירץ, דאולי איירי כשאין מוהל אחר, וקאתי עשה דמילה ודחי 

דלפני עיור. [ולכאורה יש לומר דאפילו כשמל לשם הר גריזים אינו  לאו

עובד עבודה זרה, דהמילה אינה עבודה אלא שמל לפי מה שמאמין ש״דת 

 הר גריזים״ (שיסודה עבודה זרה) מחייבת אותו בכך] 
, דלישנא בעלמא התורת חייםכתב גמ׳, מל והולך עד שתצא נפשו.  )ד

 לשם הר גריזים. נקט, והוא לשון קללה, משום דמל
קרי ביה המל ימול מי שהוא מהול ימול. רש״י ד״ה המול ימול,  )ה

דחה להאי פירושא, דמל דקאמרינן הכא לשון מוהל  ובחידושי הריטב״א

 הוא, ולכך ביאר, דמל, שהוא המוהל, יהיה מהול.
תוס׳ עיין מה שכתבנו להלן אות ט ב גמ׳, ת״ל ואתה את בריתי תשמור. )ו

 דרשא. בביאור הך ד״ה אשה
בחידושי הקשה גמ׳, ולמאן דאמר המול ימול איכא והתנן קונם וכו׳.  )ז

, דהכא אמרינן על ערבים וגבעונים שהם מבני קטורה, [וכמו הריטב״א

(נט:) אמרינן,  בסנהדרין כאן] דלא מיפקדי, ואילוברבינו חננאל שכתב 

״את בריתי הפר״ לרבות בני קטורה. ותירץ, דההיא על ״בני קטורה״ 

, דששה ד״ה לרבות(שם) רש״י ם, אבל זרעם אינם בני מילה. וכן כתב עצמ

(פ״י ממלכים ה״ח) כתב, הרמב״ם בני קטורה לדם התרבו ולא זרעם. מיהו 

(הכא), דאף לדעתו פסילי, משום בחשק שלמה דאף זרעם התרבו. וכתב 

דבעינן נמי שיהא מ״זרע אברהם״, וכדכתיב ״ואתה את בריתי תשמור 

 (סימן מט).שו״ת שאגת אריה ועיין  .אחריך״ וזרעך
בהא הלכה כרב דברייתא בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה אשה לאו בת מילה היא, )ח

כתב לעיל, בחידושי הריטב״א דרבי יהודה הנשיא קיימא כוותיה. מיהו 

דבודאי רבי יוחנן דסבירא ליה דילפינן לה מ״המול ימול״ לא התכוון 

גרסינן בדברי רבי יהודה לחלוק על דברי הברייתא, אלא דסבירא ליה ד

 הנשיא דמהמול ימול מייתי ליה, 
, בחידושי הר״ןאבל בה״ג פסק דאשה כשרה למול. וכן כתב  בא״ד, )ט

ומשום, דרב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. ועוד, דפשטי דקראי דכתיבי גבי 

 בחידושי הריטב״אצפורה כוותיה אזליה, דאשה כשרה למול. וכן כתב 

מת אזיל, והוא משום דרב ורבי יוחנן הלכה כרבי [ולשיטתו באות הקוד

 יוחנן].
גמ׳, והכתיב ותקח צפורה צר קרי ביה וַתַקח והכתיב ותכרות קרי ביה  )י

, דאמרה לאחר ולקח, ותכרות על רש״י ד״ה ותקח ותכרתפירש  וַתכֵרת.

ידי שליח. ואמרה לאחר וכרת. [ולכאורה צריך עיון דהכא איירינן למאן 

מדכתיב ״ואתה את בריתי תשמור״, ועל כן לדידיה אשה דיליף פסול גוי 

פסולה. ואם כן בעינן למימר דאותו שליח היה יהודי (א.ל.) ולכאורה לא 

מצינו שהיה עמה אלא משה רבינו, ואולי יש לומר דהוא השליח, 

דלאיבעית בודאי משה הוא היה הגומר, והנפקא מינה למקרא ד״ותקח״ 

 ו״ותכרות״]. 
מהא דאיתא  בעיון יעקבעל ידי שליח. הקשה  , רש״י ד״ה ותקח )יא

״, עבדי מצי ואינהו עבדינן מצינן לא דאנן מידי איכא מי(כג:) ד״ בקידושין

ואם כן איך אפשר שהמל היה שלוחה של צפורה, הא איהי לא מחייבא. 

ותירץ, דהאי שליח לא היה שליח דידה, אלא שלוחא דרחמנא כדאיתא 



 
 
 
 

 

אינו מל חייב הבית דין למול מקרא ד״המול  (כט.) דהיכא דאביו בקידושין

לכם כל זכר״. [ולכאורה צריך עיון, הרי השליחות מתייחסת אליה שעליה 

נכתב ״ותקח״, וכי צפורה בית דין היא. ועוד, דאם לכך כיוון רש״י, מדוע 

פירש כן על ״ותקח״, ולא על ״ותכרות״, שהרי לקיחת הצור לא היה בו 

ן הבית דין. ואולי יש לומר, לפי מה שכתבו ממעשה המילה שעליו מצווי

 צריך למול כשירה אינה דאמר לרב, דבסוה״ד, התוס׳ ד״ה אשה לאו

 חייבת שאינה למדרש ״אותה ולא אותו״ דמצריך.) כט( קדושיןב לפרש

דהיינו דהחיוב ״לבקש למהלו״ אינו מדין  .למהלו לבקש היינו ,בנה למול

דהרי אינו תלוי בחיוב המילה. ואף  ״מעשה המילה״ אלא דין בפני עצמו,

שאשה פטורה גם מדין ההשתדלות, מכל מקום בעצם מה שאומרת 

לאחר שיקח הסכין פועלת במעשה ההשתדלות למילה. ועל כן דוקא בכך 

 שייך היה שיהיה הלוקח שלוחה אבל לא לענין ותכרות]. 

לכאורה צריך עיון דהכא איירינן למאן ועיין באות הקודמת,  שם,[ )יב

ולדידיה אשה פסולה,  מדכתיב ״ואתה את בריתי תשמור״,ליף פסול גוי די

. ולכאורה לא מצינו שהיה (א.ל.) היה יהודי שהמוהל למימר אלא בעינן

עמה שם אלא משה רבינו, וכיון שהיה בלוע על ידי המלאך (עיין בפירוש 

התורה ובמדרש שם) איך אפשר שהוא מל, וקשיא נמי אאיבעית אימא 

שמשה גמר. ואולי יש לומר, דבמה שצפורה החלה במעשה להביאו לידי 

זה יש ליישב  מילה, נשתחרר משה מהמלאך ויכול היה לגמור. ואולי לפי

(אות י. ויא.) דדברי רש״י מדוייקים מאוד, שהיו  לעילנמי מה שהקשינו 

כאן שני אנשים, מי שאמרה לו שיקח את הצור, שלא היה בדוקא יהודי, 

שכל מה שעשה הוא מעשה קוף של הגשת הסכין,  אבל היה מספיק 

לשחרר את משה רבינו מהמלאך, על מנת שכשאמרה לו יכול היה למול. 

 היינו שמעשה המילה כולו (לא רק הגמר) נעשה על ידי משה].   ד
דהא דאמרינן ״קרי ביה ותקח בחידושי הריטב״א  העירגמ׳, שם.  )יג

ותכרת״. אין משמעות הכתוב דאיכא קרי וכתיב, דאם כן הווי לגמ׳ לפרוך 

למאן דאמר יש אם למסורת, אלא לומר דותקח ותכרת על ידי אחרים 

 י. הוא כדאיתא טובא בקרא
כתב גמ׳, אילימא רפוי ממון בשכר וכו׳ ליתני מתרפאין מהם בשכר.  )יד

, דעל אף מאי דקשיא, האור זרוע(ברא״ש אות ח) בשם בהגהות אשר״י 

ההלכה דכל היכא דנוטל שכר, שרי להתרפות מגוי, משום שחושש 

 להפסיד שכרו. מיהו אין כן דעת שאר הראשונים, ולא נפסק להלכה. 
 

 דף כז ע"ב
גמ׳, מיתיבי לא ישא ויתן אדם עם המינין ואין מתרפאים אפילו לחיי  )טו

, מאי סלקא דעתך דגמ׳ להשוות בחידושי הריטב״אהקשה שעה וכו׳. 

מינין לעבודה זרה לגויים סתמא. ועוד, הא לקמן איתא שהמקרא שהיה 

דורש בן דמא להתיר, הוא ״וחי בהם ולא שימות בהם״, אלמא לאו משום 

יה, אלא משום שלא יתרפא במינות שהוא עבודה זרה, רפואתם אסר על

, דסלקא דעתך יש מתרציםולהכי סבר למימר דשרי ליה. והביא בשם 

מעיקרא, דכי קתני אין מתרפאין מהם, היינו אפילו על ידי סם, והתם אין 

הפרש בין מין לגוי, שהרי הסם הוא שמרפה, לא העבודה זרה, וקסבר 

דקרא דמייתי בן דמא הוא קרא דלעיל ״אם אמרנו נבוא העיר״, ומתרצינן, 

מעשה דבן דשאני מינות דמשכא, וברייתא לא אסרה אלא על ידי לחש, ו

דמה בלחש הווי, וסבר להתיר מקרא ד״וחי בהם״ וכדלקמן. והקשה 

, אם כן הוה לה לגמ׳ לשינויי, דהתם על ידי לחש רבינו יונהעליהם בשם 

הווי. ולכך כתב, דמעיקרא נמי ידע דרצה לרפאותו על ידי לחש, אלא 

דסבר דכשמרפא על ידי סם אין לחוש לעבודה זרה, ואפילו כשלוחש 

דכולי ידעי דהסם הוא המרפה, ולחש שעושה אינו אלא דברי עליו, 

בטלה, ותרצינן דשאני מינות דמשכא, וכיון שהוא מתפאר בעבודה זרה 

 ודאי משכיה.
י״ל דאף במינין לא אסרו אלא תוס׳ ד״ה שאני מינות, בתוה״ד,  )טז

ברפואה שמזכיר בה שם עבודת כוכבים. ומשמע דהאיסור אינו אלא אם 

עבודה זרה על הלחש, אבל אי ספק אם יזכיר הוה ליה ידוע שיזכיר שם 

(דף  הר״ן. אבל בחידושי הרשב״א כמביא עלין סתם דשרי, וכן הובא כאן

ח. מדפי הרי״ף) מחלק בין מין לעכו״ם, דבמין אסור אף בסתמא ובעכו״ם 

הקשה, לדברי התוס׳, מאי שנא רופא מין מאינו  והמהרש״אבסתמא שרי. 

שרי, ואי עביד בשם עבודה זרה אסור. ועיין מה  מין, הא בשניהם בסתמא

 שכתבנו באות הבאה.
(כה.) כתב, דכל היכא דרוצה לרפאותו על ובמאירי פסחים  שם. בא״ד, )יז

ידי לחש אסור בכל גוונא, ואין היתר אלא כשמרפא על ידי סם או עלין. 

כתב, דהירושלמי פליג על אגמ׳ דידן, ולגמ׳ דידן, אפילו שאל והרא״ה 

תם, אין מביאים לו עלין של עבודה זרה. [ויתרץ קושית התוס׳ עלין ס

 דשאני רבי אבהו דבצינעא הוה]. התוס׳ בד״ה יכול, כתירוץ
ולפי זה נוכל לומר דהא  תוס׳ ד״ה יכול אפילו בפרהסיא, בתוה״ד, )יח

דעבד ליה יעקב מינאה לר׳ אבהו לקמן בשמעתין צנעא הוה. הקשה 

א חילקה בין צינעא לפרהסיא. , מאי קאמר, הא שמעתין גופהמהר״ם

ותירץ, דלפום ריהטא משמע, דהא דאסרו להתרפאות ממינין דילמא אתי 

לאמשוכי בתרייהו, הוי מעין עבודת כוכבים, ולפי זה לרבנן דסבירא להו 

דבעבודה זרה אפילו בצינעא יהרג ואל יעבור אסור להתרפאות אפילו 

יהרג ואל  כל עבירותבבצינעא, אבל השתא דביארו תוס׳ דלרבי ישמעאל 

יעבור בפרהסיא, יש לומר, דהכא לא הוה דומיא דעבודת כוכבים, וכל 

מאי דסבר שיהרג ואל יעבור הוא משום דהיה בפרהסיא, ואם כן יש לומר 

דרבי אבהו שנרפא מהם, היינו אפילו אליבא דרבנן, דכיון דאינו דומה 

 לעבודה זרה, שרי בצינעא.
צמו אפילו בשאר מצוות רשאי וכו׳. ואם רצה להחמיר על עבא״ד,   )יט

(פ״ה מיסודה״ת ה״ד) פליג וכתב, דכל מי שנאמר בו יעבור הרמב״ם אבל 

(יו״ד סימן הב״ח ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. והקשה 

קנז אות א), מדברי הירושלמי דמייתי תוס׳ הכא. ותירץ, דהרמב״ם 

אל. אי נמי, דהיה שעת אוקמא להאי עובדא דהיה בפני עשרה מישר

(נתיב  רבנו ירוחם(שם סק״ג) תירץ על פי דברי  ובביאור הגר״אהשמד. 

יח), דאוקמיה ההיא דירושלמי כשמתכוון לעבור על דתו, ובכהאי גוונא 

  מודה נמי הרמב״ם.
וקשה דלעיל כי פריך מרב יהודה למאי תוס׳ ד״ה כל מכה שמחללין,  )כ

משום האי קושיא, דהא דאמרינן  ביאר ובחידושי הרמב״ןדמפרש וכו׳. 

, ו״רפוי עכשיוד״רפוי ממון״ דבר שאין בו סכנה, היינו דבר שאין בו סכנה 

. ומקשינן מדברי רב יהודה, עכשיונפשות״ היינו דבר שיש בו סכנה 

דאיכא ביה סכנה לאחר זמן לא  בזרועדאפילו ריבדא דכוסילתא שהוא 

יוחנן דלקמן, דאף לדידיה אין  מתסינן מנייהו, ודברי רב יהודה אתיא כרבי

היתר אלא בדבר שלא יוכל לבוא לידי סכנה, והא דלא מקשינן מדברי רבי 

יוחנן היינו לרבותא, דאפילו מכה שסכנתה רחוקה כההיא דריבדא 

דכוסילתא, מכל מקום אסור. ולפי זה, הוי מצינן למימר, ד״ריפוי ממון״ 

יה דכל היכא דאמרינן היינו דבר שלא יבוא לידי סכנה, אלא דמשמע ל

דריפוי ממון בגופו, לא משמע רפוי נפשות אלא על דבר שיש בו סכנה 

 עכשיו. 
שיאמרו העולם בודאי במזיד הזיקו מפני שהיה שונאו. בא״ד,  )כא

הוסיף, שיתלו הדבר שהגיע זמנו למות, דעל כרחך הרופא  ובחידושי הר״ן

 דלא טעה, דרפואה קלה כל כך הכל בקיאין בה.
 

 "אדף כח ע
פ״ה שכנגד חלל כל הגוף ובירושלמי מפרש תוס׳ ד״ה מכה של חלל,  )א

, שכנגד החלל משמע, אפילו המהר״םכל שהוא מן החלל ולפנים. ביאר 

היכי שהמכה מבחוץ אלא שהיא כנגד החלל מחללין עליה השבת, אבל 

מלשון הירושלמי משמע, דדוקא היכא שהמכה היא בחלל הגוף ולפנים 



 
 
 
 

 

 ממש. 
גמ׳, אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב כל מכה שצריכה אומד מחללין  )ב

, שמסוכנת כל כך שצריך רש״י ד״ה שצריכה אומדפירש עליה את השבת. 

, מאי קא משמע לן פשיטא, הריטב״אלאמדו אם יחיה ואם ימות. והקשה 

דספק נפשות הוא. ותירץ, דקא משמע לן, שאם אין כאן רופאין וגם חולה 

כלום, כיון שהיא מסוכנת כל כך שנראית לענינו שצריכה אינו אומר 

 רפואה ויש בה ספק מיתה, מחללין עליה את השבת ולא נמתין לרופאין.
(סימן ח), דכיון  הרא״שכתב גמ׳, בעי רבי אליעזר ככי ושיני מאי.  )ג

דבעיא לא איפשיטא, פסקינן לקולא דספק נפשות להקל, ומחללין עליה 

(קיא.) הר״ן בשבת על דברי  (סימן שכח ס״ג) ףהבית יוסאת השבת. ותמה 

דכתב לבאר מימרא דהחושש בשיניו כשכאיב ליה טובא, וכדחיית הגמ׳ 

הכא, ואינו אלא על הצד דככי ושיני אינו מכה של חלל, ואין הלכה כן, 

 וכדכתב הרא״ש.
גמ׳, ת״ש החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ. בחידושי הר״ן  )ד

דכל צרכי ) (קכט.בשבת  הוכיח מכאן, דהא דאמרינן(ע״ב ד״ה מאי) לקמן 

חולה שאין בו סכנה נעשים על ידי גוי בשבת, אינו אלא בחולי שנופל על 

ידו למשכב, אבל במיחוש שאדם מתחזק בו והולך כברי לא, דהא אסרינן 

הכא אפילו דברים שהן מותרים לבריאים דמיחזי כרפואה, כל שכן שאין 

 תא על ידי גוי.להתיר לו מלאכות דאוריי
בחידושי הקשה גמ׳, חושש הוא דלא הא כאיב ליה טובא שפיר דמי.  )ה

, מה ראיה, דילמא הא דשרינן היכא דכאיב ליה, אינו אלא גמיעה הר״ן

דליכא בה איסור אלא משום שחיקת סממנין, וכיון דאינו אלא מדרבנן 

 התירו במקום דכאיב ליה טובא. ותירץ, דאי לאו משום סכנתא לא הוה

שרינן לגמוע ולבלוע, כיון דאיכא תקנתה דיגמע ויפלוט, וכדתני בסיפא 

 (קיא.).בשבת דברייתא 
הקשה ת״ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא.  גמ׳, )ו

, מאי ראיה מהא דרבי יוחנן, הרי לא נתרפא על ידי מלאכה בחידושי ר״ן

שאין בו סכנה,  דאורייתא, וכל שהוא משום שבות התירו אפילו בחולה

(קכט.) דחולה שאין בו סכנה מתרפאים על ידי גוי, ואם בשבת וכדאיתא 

כן איך מוכח מהתם דשרי לחלל שבת אפילו במלאכה דאורייתא. ותירץ, 

דהא דהתירו להתרפאות על ידי גוי אינו אלא בחולה, אבל במיחוש 

בעלמא שאדם מתחזק והולך עמו כבריא בשוק כגון צפדינא, אי לאו 

שום סכנה, אפילו שבות בעלמא לא היינו מתירים בו. ועוד, דכי שרינן מ

בחולה שאין בו סכנה שבות של דבריהם, הני מילי שבות דאמירה לגוי 

דלית ביה מעשה, אבל על ידי ישראל אפילו שבות של דבריהם אין 

מתירים בו אלא אם יש סכנת אבר, דיותר חמור שבות של דבריהם על 

 גמורה על ידי גוי. [ועיין לקמן אות יב]. ידי ישראל ממלאכה
(סימן סט), דרבי בשו״ת חוות יאיר ביאר גמ׳, גלייה ליה למחר וכו׳.  )ז

יוחנן סבר דמחוייב הוא להודיע רפואה זו, דצורך רבים הוא, ולכך מיד 

 גילה לה דדעתו לגלותה לרבים, ולא נשבע באמת.
הבית יוסף תמה  שאני.גמ׳, ורבי יוחנן היכי עביד הכי וכו׳ אדם חשוב  )ח

דאדם חשוב שרי להתרפאות  הפוסקים(יו״ד סימן קנה) על הא דהשמיטו 

מגוי. ותירץ, דאפשר דסבירא להו דכיון דחזינן דרבי אבהו סמך אהא, ובא 

לידי סכנה משום דמקיים ביה ״תמות נפשי עם פלשתים״, חיישינן בכל 

הגמ׳ דחתה (שם סק״ד) תירץ, דובב״ח אדם חשוב ואין מתרפא מהם. 

להאי שינויא, ולמסקנא טעמא דרבי יוחנן משום דהתרפא מרופא מומחה, 

 ולא משום שהיה קרוב למלכות. 
גמ׳, האי פדעתא סכנתא היא ומחללין עליה את השבת. בגליון  )ט

 שהתבואות שור(על שולחן ערוך או״ח סימן שכח סעיף ז) הביא הגרע״א 

(הלכות טריפות סימן מד) נסתפק, אם הווי סכנה דווקא במכה של חרב 

דבאה בכח, או דכל מכה הנעשה על ידי ברזל נמי מחללין עליה את 

 השבת.

 
 דף כח ע"ב

, רש״י בד״ה מעליןפירש גמ׳, אמר רבי חנינא מעלים אזנים בשבת.  )י

בהגהות הר״ג דפעמים גידי האזניים יורדין למטה ומתפרקים. וכתב 

, דכוונתו, דכשאדם מפהק פותח פיו ביותר ואינו יכול לחזור יפשיץל

לסותמה, ונעשה על ידי שנתפרקו לחייו, ורפואתו שיגביהו אותו מהארץ 

 על ידי שיחזו באזניו.
רש״י ד״ה פירש איכא דאמרי בסם אבל לא ביד מ״ט מיזרף זריף.  גמ׳, )יא

 רבנו חננאל ובפירוש, דעושה חבורה ויש חילול שבת יותר. מיזרף זריף

כתב, דנגיעת היד קשה והיא שורפת. [דהיינו דאין חילול יותר במה 

שיעשנו ביד, אלא דכיון דסכנה יש בדבר, התירו בכהאי גוונא אפילו 

 בכלי]. 
גמ׳, סבור מיני הני מילי הוא דשחקי סמנין מאתמול אבל משחק  )יב

ו , דלארש״י ד״ה אבל מישחקפירש בשבת ואתויי דרך רשות הרבים לא. 

, אם כן אפילו בחידושי הריטב״אסכנת נפשות אלא סכנת עוורון. והקשה 

כיחול נמי למה שרי, דלא התירו דבר שאין בו סכנה אלא על ידי אמירה 

(קכט.) כל צרכי חולה שאין בו סכנה עושין על ידי בשבת לגוי, וכדאמרינן 

גוי בשבת. ותירץ, דשאני הכא דאף דסלקא דעתך שאין בו סכנת גוף, 

כנת אבר מיהא איכא, ובהא ודאי עבדינן דבר שיש בו משום שבות, ס

(קמז.), מחזירין את השבר בשבת. ועיין באות בשבת והביא ראיה מדתנן 

 הבאה.
, דחולה שאין בו הריטב״אעיין באות הקודמת דהבאנו דעת  גמ׳, שם. )יג

סכנה דלית ביה סכנת אבר אינו מותר לרפאותו אלא על ידי אמירה לגוי, 

בחידושי א על ידי ישראל אפילו על ידי מלאכות דרבנן, וכן כתב אבל ל

(סימן יא) הסתפק בדין זה, דשמא כשאמרו הרא״ש בסוגיין. מיהו הר״ן 

(קכט.) דכל צרכי חולה שאין בו סכנה עושין על ידי גוי, התירו נמי בשבת 

(ח״ג סימן רעב), משוה חולי שאין ובשו״ת הרשב״א שבות על ידי מעשה. 

ה לסכנת אבר דשרי לעשות אפילו על ידי ישראל. וכן מבואר בו סכנ

(שער תורת האדם כאן [וצריך ביאור מדבריו בספר בחידושי הרמב״ן 

במגיד המיחוש אות ב), דכתב שם כדעת הריטב״א והר״ן.]. ועיין עוד 

 (או״ח סימן שכח סק״י). וט״ז (פ״ב משבת ה״י) משנה 
(שער הרמב״ן בספר תורת האדם עיין באות הקודמת. כתב  גמ׳, שם. )יד

המיחוש אות ב), דכי היכי דשרינן לחולה שאין בו סכנה להתרפאות על 

ידי גוי, שרי נמי לעשות בשבילו מלאכה על ידי שינוי. וראייתו מהא 

(ס.), גונח יונק חלב בשבת מאי טעמא ״מפרק כלאחר בכתובות דאמרינן 

דיעשה החליבה על ידי  יד״ [דהיינו על ידי שינוי] הוא, ולא קאמר התם

(דף סא. מדפי הרי״ף) פליג, ודחה ראיית הרי״ף בשבת ל ע הר״ןגוי. אבל 

הא כל על ידי גוי, דשתיעשה דאי אפשר משום הרמב״ן, דהתם שאני, 

(או״ח ובשולחן ערוך . אינו אלא כשיונק מהבהמה עצמהרפואת החלב 

 סימן שכח סי״ז) הביא ב׳ הדעות. 
, דודאי לא מדינא בהגהות יעב״ץכתב אסיר.  גמ׳, לכולהו שרי לדידך )טו

ליה הכי, דליכא למימר ״שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא״ או  הוא דשלח

קבוליה חומרא בכהאי גוונא דהוי קטעי בדינא, אלא לקנטרו על שהתריס 

כנגדו מתחילה. והא דשאיל ליה רבי שמעון לרב יהודה רצה לידע אם 

כתב, בטל תורה בו אחר כך. מיהו עדיין עומד בדברי הוראתו ולא חזר 

דלכאורה הא דקאמר ליה דלדידיה אסור היינו משום ״שוויה אנפשיה״, 

 והקשה אמאי לא נאמר דפקוח נפש ידחה נמי האי איסורא, עיין שם. 
 

 דף כט ע"א
מן הכותי אינו רואה  תוס׳ ד״ה המסתפר מעובד כוכבים, בתוה״ד, )א

מים. דהיינו, דהתירו בסוגיין במראה פ׳ לפי שאינם חשודים על שפיכות ד

(בגליון בכנסת הגדולה לראות במראה רק מחשש שפיכות דמים. והקשה 



 
 
 
 

 

סוף סימן קפב), היכי שרינן, נימא דלא יסתפר מן השולחן ערוך יו״ד 

העובד כוכבים ולא יצטרך לעבור על האיסור. ותירץ, דהתוס׳ סברי 

דאיסור הסתכלות במראה אינו אלא מדרבנן, ואינו אלא אסמכתא 

בעלמא, ולכך לא העמידו דבריהם במקום שפיכות דמים, ולא אסרו 

הכא הר״ן דמדברי משום כך להסתפר מעובד כוכבים. ומיהו כתב, 

מסוגיין דליכא איסור לאיש להסתכל במראה, [ומקשה מדברי  דהוכיח

התוספתא], ולא כתב דהכא שרי משום דאיכא חשש שפיכות דמים, 

מוכרח דהבין, דאיסור המבואר בתוספתא להסתכל במראה, מדאורייתא 

היא, ולכך לא ביאר דטעם ההיתר משום חששא, דלא יסתפר ולא יעבור 

 וכמו שהקשה. ועיין באות הבאה. האיסור,
והא דתניא בפרק שואל אין רואין במראה בשבת הא בחול שרי בא״ד,  )ב

(דף ט: מדפי הרי״ף) תירץ, דבכל מקום שרגילים ובר״ן התם באשה איירי. 

האנשים להסתכל במראה כמו הנשים שרי, וליכא משום ״לא ילבש גבר 

בית השחי ובית  שמלת אשה״. ומשום הכי התיר לאנשים להעביר שער

בשו״ת (נט.). אבל  בנזירהערווה במקום שנהגו, והוכיח דבריו מדברי הגמ׳ 

(ח״ד סימן צ) פליג וכתב, שכל דבר שראוי לנשים ולא לאנשים הרשב״א 

והנשים עושות כן, אסור לאנשים משום שמלת אשה. וסיים דמשום 

דברי שהורגלו בכך, אין האיסור חוזר להתיר. [ולכאורה צריך עיון מ

להתיר במקום  הרשב״אדכותב בשם  האורחות חיים בהלכות עבודה זרה

שנהגו להסתכל במראה אפילו לאנשים, ולכאורה סותר דבריו בשו״ת 

דאין מקום להתיר איסור ״לא תלבש״ משום שנהגו. אמנם לפי דברי 

שהובא באות הקודמת, דאין איסור הסתכלות במראה הכנסת הגדולה 

שפיר, דשאני מאיסור העברת שער בית השחי  אלא תקנת חכמים, אתי

הריטב״א ובית הערווה, דהוה דאורייתא. אמנם אכתי בעינן לעיין בדברי 

(כ.) דכתב, דאף השרת שער בית הערווה ובית השחי אינו אלא במכות 

 מדרבנן. (א.ל.)].
והלכה למעשה דאסור להסתפר מעובד כוכבים אלא אם כן  בא״ד, )ג

(פי״ב מהלכות רוצח והרמב״ם ת הרבים. רואה במראה ואפילו ברשו

וברמ״א (יו״ד סימן קנו ס״א).  השולחן ערוךהי״א) פסק כחכמים, וכן פסק 

הביא דברי התוס׳, וכתב, דנהגו להקל להסתפר במקום שמצויין  (שם)

דטעמא דנהגו להקל, הוא הדרישה, האנשים אפילו בלי מראה. וכתב 

דבשכר שרי, [ואף  אשר״י ההגהותמשום דאנו נותנים להם שכר, וכתב 

 לעיללענין להתרפאות מגוי וכמו שכתבנו כההגהות אשר״י דלא נפסק 

(כז.) אות יג, צריך לומר, דלענין להסתפר מהם פסקינן כוותיה, ועיין מה 

(שם סק״ב), דאם כן הש״ך שכתבנו בטעם החילוק באות הבאה]. והקשה 

אלא על כרחך לא היה לרמ״א לומר דנהגו להקל, דהרי טעמא איכא, 

(בגליון הבית לחם יהודה דדעתו להתיר אפילו אם אינו נותן שכר. וכתב 

השולחן ערוך שם), דמכל מקום אם נותן שכר, יש לסמוך על דברי 

 הדרישה ולהתיר להסתפר מעובד כוכבים אפילו בינו לבין עצמו.
רש״י בד״ה . פירש [גמ׳, וכיון דאיכא מראה מיתחזי כאדם חשוב )ד

ירא להורגו. וצריך ביאור, דכאן מבואר שאין חשש שפיכות , דמתיבמראה

(כח.) לענין להתרפא מגוי, מסקינן דאף אדם ולעיל דמים באדם חשוב, 

חשוב אסור להתרפא מגוי, עיין מה שכתבנו שם אות ח (א.ל.). ושמא יש 

לחלק בין חשש שפיכות דמים של רופא מחשש שפיכות דמים של ספר, 

, וחשש זה איכא נמי מחוליועלתה הרפואה ומת דרופא יכול לתלות דלא 

באדם חשוב, אבל בספר אם יהרגהו, לא יוכל לתלות בדבר אחר ומשום 

לעיל הכי אמרינן דבאדם חשוב מתיירא מלהורגו, ודומיא דהכי מצינו 

 (כה:) דאדם חשוב שרי להתייחד עם גוי ולא חיישינן שיהרגהו. (י.א.)].
כתב יון דשכיחי רבים כרה״ר דמי. גמ׳, והוא סבר שבילי דנהרדעא כ )ה

(יו״ד סימן קנו ס״ט), דכן הלכתא, דלא חזר בו אלא משום בהגהות הגר״א 

דלא עביד כרבי מאיר דאף ברשות הרבים אסור, אבל לדידן דפסקינן 

כרבנן דמתירים להסתפר ברשות הרבים, שרי אף בשבילי רשות הרבים. 

כתבו, דלחכמים אסור , דתוס׳ ד״ה אבל[ולכאורה צריך ביאור מדברי 

כי ההיא דרב חנא בשבילי להסתפר במקום שאין רגילים בני אדם, 

, ומבואר דלמסקנא לא נחשבו שבילי דנהרדעא לרשות הרבים. דנהרדעא

 (א.ל.)].
ומעייל אפר מקלה כרב רש״י ד״ה איכא בינייהו שפחות, בתוה״ד,  )ו

במכות  ריב״ןמלכיו דהנך תלת שפוד ואפר מקלה וגומות שמעתא. מיהו 

כתב, דיש נמי לומר, דהא דקאמר רב פפא שמעתתא  ד״ה מתניתין(כא.) 

רב מלכיו, לאו אכולהו שמעתתא קאי, ולא קאמר אלא אהנהו דאדכרו 

בדרב מלכיו, דהנהו דהוו במתניתין או מתניתא לא הוויין דידיה, ודווקא 

 הנהו דהוו בשמעתתא הוויין דידיה.
והא דנקיט תלמודא שפחות ואפר מקלה אמילתא דרב מלכיה  בא״ד, )ז

 ד״ה איכא בנייהו(סא:) ובתוס׳ כתובות דאתנח ביה רב פפא סימן נקט. 

, דהכי קאמר, איכא בינייהו שפחות דלא קיימא רשב״םתירצו בשם 

בדוכתא ובעינן להחליפה בשכנגדה, דהיינו אפר מקלה, וכאילו קאמר 

 שפחות ושכנגדה.
 

 דף כט ע"ב
דטעמא דאסור בהנאה משום רש״י ד״ה שהיה מתחילתו יין, בסוה״ד,  )ח

(ט: מדפי הרי״ף), דאף הר״ן דדילמא נסכיה הוא וחומץ לא מינסך. וכתב 

(לו:), מכל לקמן דטעמא דאסרו סתם יינם, משום בנותיהן הוא, וכדאיתא 

מקום כיון דטעמא דאסרוהו בהנאה משום לתא דיין נסך, (וכדביארו 

 לקמןהרש״ש ) כל שאין לחשוש לניסוך, לא גזרו. וכתב יין התוס׳ בד״ה

, דמשמע מדבריו, דבחומץ נמי איכא חשש בנותיהם, ולפי ארש״י ד״ה הא

זה ביאר דברי רש״י הכא דכתב דחומץ אינו אסור בהנאה, ומשמע, דמכל 

מקום אסור באכילה, משום דלדידיה כל היכא דאיכא עדיין חשש 

בחידושי ו כשאין חשש ניסוך. אמנם בנותיהם אסור באכילה אפיל

 כתב בהדיא דחומץ שרי באכילה. הריטב״א 
מתני׳, נודות העובדי כוכבים וקנקניהן ויין של ישראל כנוס בהן וכו׳.  )ט

, דטעמא דרבנן דלא אסרי היין הכנוס בתוכו בתוס׳ רבינו אלחנןכתב 

ך שנפל (עד.) גבי יין נסלקמן בהנאה, אף דנתערב יין נסך ביינו, וכדאיתא 

ובתוס׳ לבור דכולו אסור בהנאה. דאינו דומה, משום דהיין בנודות נפגם. 

 כתב הטעם, דאין היין נסך בעינו.רי״ד 
, מאי שנא הכא דאסרינן מיהת באכילה התוס׳ רי״דהקשה  מתני׳, שם. )י

(פי״א מ״ח), בתרומות יין ישראל הכנוס בנודות של גויים, מהא דתנן 

פין נותן לתוכה חולין, אלמא דשרי למיתב המערה מכד לכד וניטף ג׳ טי

לגווה חולין בלי שום שיכשוך. ותירץ, דלעולם אותן החולין אינם נאכלים 

אלא לכהנים ואסורים לזרים, דומיא דיין ישראל הניתן בנודות של גויים. 

והתם לא קתני לה אלא לענין ״משמרת תרומה״, לומר, שאינו חייב לנהוג 

(פז.) בבבא בתרא בחולין גבי חנוני, כדאיתא  בו שימור אלא כמו שנוהג

דמטיפים ג׳ טיפין והשאר אינו נחשב, גבי תרומה נמי, אינו צריך למצות 

הכד כל כך עד שלא תישאר אפילו טיפה אחת, והיינו אף שנשאר עדיין 

 שמן בדופני החבית, ואם יתקבצו למקום אחד יהיו תרומה. 
(סימן כ),  הרא״ש . כתבוםלקיהכניס בהן יין רש״י ד״ה כנוס בהן,  )יא

דמשמע מדבריו, שאין היין נאסר לאלתר. והסכים עמו, דלא מיסתבר 

לומר דמיד שנתן לתוכו יין נפלט לתוכו יין הנבלע בדופני הכלי, דדווקא 

ברתיחה על ידי האור קפליט לאלתר, אבל לא בצונן, וכן משמעות הלשון, 

כתב, דאפשר  ובחידושי הר״ן מדלא קתני ״ונתן ישראל לתוכו יין״.

דסבירא ליה לרש״י, דאפילו לרבי מאיר אין היין שבתוכן אסור בהנאה 

 אלא אם כן מכניסו לקיום. 
 אמר לו והרי קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו וכו׳. מתני׳, )יב

, מאי קושיא, לימא ליה כי היכי דחכמים אסרו באכילה התוס׳ יו״טהקשה 

יבת הנבלה באכילה. ותירץ, דלא דמי, דבשלמא קיבת עולה, כך אסרו ק



 
 
 
 

 

, חכמים דגזרו עליה, אסרוה באכילה, אבל נבילה דאסורה בהנאהעולה 

, לא היו אוסרים קיבתה באכילהדאף מדאורייתא אינה אסורה אלא 

 באכילה. 
ש״מ האי חלב  אבל אמרו לא נהנין ולא מועלין, בסוה״ד, רש״י ד״ה )יג

, מדאמרינן בתוס׳ רי״דא הוא. הקשה הכנוס בקיבת העולה כפירשא בעלמ

(קט:), קיבה שבישלה בחלבה אסורה, כחל שבישלו בחלבו שרי, בחולין 

ומה הפרש בין זה לזה, זה כנוס במעיו וזה אינו כנוס במעיו. ואי קיבה 

פירשא בעלמא היא אמאי אסורה, ועל כרחך דחלב גמור הוא. ולכך 

הקיבה כנוס במעיה, ביאר, דהא דאין מעילה בקיבת העולה, משום ש

(קטז:) בחולין ואינה נחשבת כגוף הבהמה שתחול קדושה עליו, וכדאיתא 

דלא חשיב הקיבה כגוף הבהמה לענין איסור נבלה וטריפה. ואף דאיתא 

(פ״ה מ״א), דביצת הנבלה והטריפה אסורה. שאני קיבה מביצה, בעדויות 

קיבה אינה דביצה נהווית מגוף התרנגולת, וחשבינן לה כגופה, אבל ה

 במעיה ממקום אחר.  כנוסמגופה אלא 
אלא עבדו רבנן כיין נסך גמור שנתנסך לפני תוס׳ ד״ה יין, בתוה״ד,  )יד

(בית ה שער א) כתב, דגזרו איסור הנאה ובתורת הבית להרשב״א עכו״ם. 

(ל.) דסמכו גזירתם על חשש יין הרמב״ן יין נסך, וכן כתב  חששמשום 

 נסך. 
סך למה לי קרא מי נפיק מכלל שאר זבח. וא״ת ויין שנתנ בא״ד, )טו

מתים״,  זבחיתירץ, דכיון דנפקא לן מדקרי ליה בקרא ״ובחידושי הריטב״א 

 הוה אמינא דלא אסר רחמנא אלא כעין זבח בלבד.
תו לא מיתסר בהנאה. כתב רש״י ד״ה הא אתא לאשמועינן, בתוה״ד,  )טז

ינו , דאף דמשמע דבשתייה מיהא אסיר, מכל מקום נראה דהיהרש״ש

דוקא יין מבושל דידיה, דעל כל פנים שייכא ביה ״גזירת בנותיהן״ לאסור 

בשתייה, אבל יין של ישראל שנגע בו עובד כוכבים דלא אסרו אלא משום 

חשש ניסוך, מבושל דלא מנסכי, מודה רש״י דשרי אף בשתייה. [ועיין מה 

  שכתבנו לעיל אות ח].
 

 דף ל ע"א
ומ״מ יש ראיה להתיר מדתניא בתוספתא תוס׳ ד״ה אלונתית, בסוה״ד,  )א

ובתלמידי אלונתית של עובדי כוכבים אסורה מפני שתחילתו יין וכו׳. 

מפני  בתוספתאכתבו, דיש לדחות האי ראיה, דמאי דקתני  רבינו יונה

שתחילתו יין, לא אתי למידק מיניה, אלא דלגופה איצטריך, ולאשמועינן 

 דמערבין יין באלונתית.
בי שבת עושין אנומלין וכו׳ ואיזה היא אנומלין יין ודבש גמ׳, כדתניא ג )ב

, דאף דלא שמעינן מגמ׳ דידן אם בחידושי הרמב״ןכתב ופילפלין. 

(פירקין ה״ג), בירושלמי ״אנומלין״ נאסר במגע גוי, יש ללמוד מה דאיתא 

רבי יצחק בר נתן בשם רבי יהושע בן לוי ״מתוק״ ״מר״ ״וחד״ אין בהם 

סימון בשם ריב״ל אמר, דאף אין בהן משום יין נסך. ויין משום גלוי, ורבי 

ה״חד״ היינו ״אנומלין״ דסוגיין. ומסתברא דרב יצחק בר נתן ורבי סימון 

לא פליגי, ולכולי עלמא אין בו משום יין נסך, ומר אמר חדא ומר אמר 

חדא. ומכל מקום צריך שיהיה השליש מפלפלין, וכדאמרו בירושלמי שם, 

ור הזה לא יהיה משום מגע גוי, אף אם לא יהיה בו דבש ואם יהיה כשיע

כתב, דפליגי בה בירושלמי, וכיון דלא הוזכר בגמ׳ דידן הרא״ה כלל. אמנם 

התוס׳ רי״ד ותלמידי רבנו יונה להתיר, יש לנו להחמיר ולאסור. וכן כתבו 

 הכא. 
(פי״א ממאכלות אסורות ה״י) והרמב״ם עיין באות הקודמת. גמ׳, שם.  )ג

הורו גאוני המערב שאם נתערב ביין של ישראל מעט דבש או מעט כתב, 

שאור, הואיל ואינו ראוי למזבח הרי הוא כמבושל וכשכר שאינו מתנסך, 

, דאף בחידושי הרמב״ן והרשב״אושרי לשתותו עם הגוי. והקשו עליו 

דלדידן פוסל, דילמא אינהו מנסכי ליה. ועוד, שיש לאסור ״משום 

שתנה טעמו וריחו יש בו משום איקרובי דעתא. בנותיהן״, שכל שלא נ

ומיהו על קושיא זו תירץ הרמב״ן, שלא גזרו אלא על יין הראוי לנסך, 

שעיקר גזירתם אחששא דניסוך אסמכוה. [ועיין מה שכתבנו לעיל דף כט 

 ע״ב אות יד].
בשם בחידושי הרמב״ן כתב גמ׳, יין מבושל אין בו משום ניסוך.  )ד

ו נעשה מבושל. והקשה, דמשמעות לשון , דכיון שהרתיחהראב״ד

(בפירקין ה״ו) ״אין מבשלים יין של תרומה מפני שממעיטו הירושלמי 

ממדתו״ מבואר לכאורה, דבעינן שיחסר על ידי הבישול שיהיה דינו 

״מבושל״. מיהו כתב, דאפשר דשניהם אותו שיעור, והכי מסתברא, דעל 

 ידי רתיחה נחסר משעורו.
 יין מזוג יש בו משום גלוי ויש בו משום יין נסך. גמ׳, אמר רבא הלכתא )ה

, דיש שפירשו, דדוקא כשהוא מזוג כדינו, דהיינו בחידושי הריטב״אכתב 

(צו:), דכל חמרא בבבא בתרא על חד תלתא מיא, וכדאמר רבא גופיה 

דלא דריה על חד תלתא מיא לאו חמרא הוא, אבל אם מזוג יותר, דיצא 

ה לא גזרו עליו לענין יין נסך, דלא שייך ביה מכלל יין לענין קידוש וברכ

ובחידושי הרמב״ן משום חתנות, וכמים הוא חשוב דקיוהא בעלמא הוא. 

נסתפק ביין שלנו דאינו כחוזק יין שלהם דלא אזלינן ביה בתר מזיגה 

דרבא, מאימתי נקרא קיוהא בעלמא ולא יהיה בו משום יין נסך, וחוכך 

(סימן יג) כתב, דיש להחמיר  והרא״ש להחמיר כל שיש מראה וטעם יין.

 כל שיש בו טעם יין. ועיין באות הבאה.
, דהיינו לענין בחידושי הריטב״אעיין באות הקודמת, והוסיף גמ׳, שם.  )ו

יין שלנו דנגע בו גוי, אבל יין שלהם שנפל בו מים הרי הוא באיסורו עד 

(ב״ה ש״ג) הביא בשם בתורת הבית להרשב״א שיבטל בשישים. אבל 

, דאפילו יין שלהם יש להתיר כל עוד יש ו׳ חלקים מים יותר הראב״ד

הסיק התם  מהיין, דבהאי שיעורא נותן טעם לפגם ושרי. ואף דהרשב״א

(יו״ד סימן קלד), וכן פסק  הטורחזר בו, מכל מקום הביאו  דהראב״ד

 (שם סעיף ה).השולחן ערוך 
בחידושי כתב נסך.  גמ׳, יין מבושל אין בו משום גלוי ואין בו משום יין )ז

, דמסתברא דיין מבושל שנפל בו יין אסור, דכיון דיין מבושל הריטב״א

חמרא מעליא חשיב לכל דבר, וחמרא קרו ליה, הוה ״מין במינו״ ולא 

בטיל. וכן אי נפיל יין ביין המזוג במים דרמיא יותר מעל חד תלת, כיון 

ר ביין נסך, ד״מין דעדיין שתו ליה נקרא יין, ואי נפיל ביה יין אחר נאס

 במינו לא בטיל״. 
גמ׳, האי חמרא דאקרים עד תלתא יומי יש בו משום גלוי ומשום יין  )ח

(סו:) דריחא לקמן (י. מדפי הרי״ף), דרבא לטעמיה דאמר  הר״ן כתבנסך. 

חלא וטעמיה חמרא חמרא, אבל לאחר שלשה ימים משהתחיל להחמיץ, 

(כט:). ומכל לעיל חומץ גמור הוא, וחומץ אין בו משום יין נסך כדאמרינן 

) ד״ה אי(כט:)  בתוס׳ לעיל(רבינו תם מקום הסיק, דיש להחמיר כדברי 

עשר דהיה מורה איסור לחומץ שלנו שנגע בו עובד כוכבים, ועד שנים 

(ב״ה ש״ג) כתב, דמעיקר הדין ובתורת הבית להרשב״א חדש אין להתיר. 

כל שהיה יין ונתחמץ הותר, ומכל מקום המחמיר תבא עליו ברכה. ומיהו, 

 אם כשמשליכים אותו לארץ מיד מבעבע, מותר ללא ספק. 
 

 דף ל ע"ב
וקשיא דבסוף נדרים משמע דיש בהם תוס׳ ד״ה השחלים, בתוה״ד,  )ט

תירץ, דהתם איירי כגון דאית בהו חלא,  בתוס׳ רי״דמשום גלוי. 

וכדאמרינן הכא, ולא אמרן אלא דלית בהו חלא, אבל אי אית ביה חלא 

מיגרי בהו, ופירושו, דכשעירב בהן חומץ, הנחש מתגרה בריחו, וקאי האי 

, דהיכא רש״י בד״ה מיגרי בהו״לא אמרן״ ארישא דמילתא. ודלא כפירוש 

דמדברי  ,הרש״שמחמירים אפילו בגולה. וכתב דאית ביה חלא לא היו 

 נראה שפירש כתוס׳ רי״ד.ד״ה וליתי (קי.) תוס׳ שבת 
רש״י עיין באות הקודמת פלוגתת גמ׳, אבל אית בהו חלא מיגרי בהו.  )י

ביאר, דהחומץ מתגרה ונלחם בחכן  דרש״י, בד״ה מיגרי בהו והתוס׳ רי״ד



 
 
 
 

 

להפיך, דהחומץ מגרה פירש והתוס׳ רי״ד של נחשים ואין שותין ממנו. 

 אותו לשתות, 
(סימן הפרי חדש כתב  גמ׳, אמר רב מנשי אי אית ביה נקורי חיישינן. )יא

קטז), דמהכא ראיה, דבכל המשקין, אפילו אותם שאין בהם משום גלוי, 

התוס׳ ד״ה דמדברי  ,הפורת יוסףאם ראינו ששתה, חיישינן. והקשה 

הם, דטעמא דבני גולה לכאורה מוכח להיפך, דכתבו בסוף דברי שחליים

נהגו בהם איסור, משום דלפעמים במקרה טועמם, ומשמע דדווקא גבי 

״כותח הבבלי״ דמצינו דנהגו בהם איסור קאמר רב מנשי דהיכי דחזינן 

 חיישינן, ולא בשאר משקין. 
דטעמא,  רש״י ד״ה טיף,פירש גמ׳, מי טיף טיף אין בו משום גלוי.  )יב

(פי״א מהלכות רוצח ושמירת הרמב״ם  משום דהנחש שומע ובורח. אמנם

הנפש ה״ח) כתב, דטעמא משום דזוחלי העפר מתיראים מבעבוע המשקה 

(יו״ד סימן קטז ה״א), דנראה דנפקא בינייהו, אם הט״ז ומן ההבל. וכתב 

יש לאסור המשקין שבכלי העליון, דלטעמא דהרמב״ם יש לאסור, מה 

 שאין כן לטעמיה דרש״י.
, מאי החשק שלמההקשה הו לבהמת עצמו. גמ׳, והתניא אבל משק )יג

קושיא, הא טעם האיסור משום בל תשחית, דאפשר דתמות הבהמה 

השותה, ואם כן לוקמיה הא דשרי להשקותה, בבהמתו העומדת 

לשחיטה, דבכהאי גוונא דשתתה מים מגולים עדיין מותרת באכילה, 

ה (נח.). ותירץ, דעל ידי שתשתה מים מגולים תעשבחולין וכדאיתא 

כמסוכנת, ותו לא תוכל לעמוד ולילך, ובודאי אסור לעשות בהמתו 

 למסוכנת לכתחילה, דהא לא התירו מסוכנת אלא משום הפסד ממון. 
דהואיל ונאסר מטעם תוס׳ ד״ה ומטמא טומאה חמורה, בסוה״ד,  )יד

דתוס׳ לשיטתייהו  ,בגליון מהרש״אתקרובת מטמא בכזית כמו זבח. ביאר 

הזבח הוי כמו בשר, ומטמא בכזית, ולא  דם, דאף ןד״ה מני(ד.) בסנהדרין 

 דמי לדם נבילה דבעי רביעית.
 

 דף לא ע"א
וקשה דמה  , בתוה״ד,(בעמוד הקודם)תוס׳ ד״ה ומטמא טומאת משקין  )א

, דיש לומר, דקא משמע לן דלא החשק שלמהחידוש הוא זה וכו׳. כתב 

תוס׳ כתבו נימא, כיון דאיסור הנאה הוא, כתותי מיכתת שעוריה, וכמו ש

, דכל שהוא אסור בהנאה מדאורייתא תו ד״ה לאו כגבוי דמי(כה:) בסוטה 

לא מטמא אחרים. אי נמי יש לומר, דהתנא אתי לאפוקיה מדברי רבי 

(קה.), דכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים במנחות שמעון דסבירא ליה 

ת אינו מטמא טומאת אוכלים, דלדידיה ודאי אינו מטמא סתם יינם טומא

 אוכלים. 
ותימה מאי קסבר ר׳ יהודה בן בתירא, אי תוס׳ ד״ה המפקיד, בתוה״ד,  )ב

, אמאי כתבו התוס׳ הדבר המהרש״אלא חייש לזיוף כר״א וכו׳. הקשה 

כמסתפק אי סבר רבי יהודה בן בבא כחכמים או כרבי אליעזר, הא בסמוך 

כיון  מוקמינן להדיא דברי ר׳ יהודה כרבנן, והוי להו לאקשויי בפשיטות,

דסברי כרבנן דחיישי לחילוף, אפילו בהנאה ליתסר. וסיים, דיש ליישב 

תירץ, דהתוס׳ הקשו למקשן מיד, דלא מוקי ובספר ישוב הדעת בדוחק. 

לה כרבנן אלא מכח קושיא, היכי ניחא ליה מילתא דרבי יהודה אף בלא 

 קושיא דברייתא, דמאיזה טעם נַחֵלק בין שתייה להנאה. 
(פי״ג מהלכות הרמב״ם כתב גמ׳, א״ר זירא לא קשיא הא ר״א הא רבנן.  )ג

מאכ״א ה״ט), אם הפקיד ביד גוי בחותם אחד, הרי זה אסור בשתייה ושרי 

, דלכאורה להאי הכסף משנהבהנאה, והוא שייחד לו קרן זוית. ותמה 

שינויא, הדרינן מהא דאוקמה האי ברייתא דמתירה בהנאה כגון שיחדו 

ית, וכל היכא דהפקידו בחותם אחד שרי בהנאה בכל גוונא. ועיין לו קרן זו

 (שם) בביאור שיטת הרמב״ם. הלחם משנה מה שהאריך 
לעשות כן ואי עבר שרי בהנאה. כתב רש״י ד״ה וחכמים אוסרים,  )ד

, דרש״י פירש כן, ולא פירש שחכמים אוסרים היין בשתייה. משום הרש״ש

, דאי חיישי חכמים לחילוף, התוס׳ בד״ה המפקידדהוקשה לו קושית 

אמאי לא קאסרי היין בהנאה, ולכך פירש, דאוסרים היינו לעשות כן, 

ובדיעבד לא פירשו דינו. ובהא פליג על דברי תוס׳, דכתבו, דהא דרבי 

יהודה בן בבא אינו אוסר בהנאה היינו דווקא לשיטתו, אבל לחכמים 

 אסור היין בהנאה, דלרש״י אף לחכמים שרי בהנאה. 
ויש להקשות דרב אדרב דהא אמר רב תוס׳ ד״ה דאמר רב, בתוה״ד,  )ה

(י: מדפי הרי״ף) תירץ, דסוגיא הר״ן  לקמן חבי״ת בחותם אחד אסור.

דהתם אזיל כמאן דאמר הכא משום זעירי דהלכה כרבי אליעזר, ולכך 

כלל נמי יין בהדי שאר איסורים, אבל מאי דאמר הכא דרב סבירא ליה 

לא יכלול התם יין בהדי שאר איסורים, דלא ליסגי  דהלכה כרבי אליעזר,

 ליה בחותם אחד. 
ועוד קשה דרב אשי אמר לעיל גבי חומץ ויין מבושל אין צריך  בא״ד, )ו

לתרוצי  תירץ, דהתם רב אשי בחידושי הרמב״ןחותם בתוך חותם. 

מתניתין הוא דאתא, דמקשינן התם (כט:), אמאי איצטריך תנא למיתני 

תו יין עדיין באיסורו, וכיון דלא משכחת למיסבר דחומץ שהיה מתחיל

אליבא דרבי אליעזר, ביאר האי מתניתין אליבא דרבנן דסבירא להו דאף 

הקשה עליו, ובחידושי הר״ן לגבי יין נסך בעי חותם בתוך חותם. 

דמתניתין דהתם לא איירי כלל בדיני חותמות, ועל כרחך דרב אשי לא 

דחומץ לא צריך אלא חותם אחד,  קאמר אלא דאיכא למילף ממתניתין

 כיון דליכא למיחש אלא לחילוף ולא לניסוך, ולכך סגי בחותם אחד. 
וכן רבא דשקיל וטרי לקמן בסמוך היכי דמי חותם בתוך חותם בא״ד,  )ז

תירץ, דהכי אמרינן,  בחידושי הר״ן משמע דס״ל דלא סגי בחותם אחד.

לו ליין, ולרבי אליעזר היכי דמי חותם בתוך חותם, ונפקא מינה לרבנן אפי

 דפסקינן כוותיה נפקא מינה לחלב ובשר ותכלת דבעינן ב׳ חותמות.
לכך נראה לפרש דהכא והתם בעובד כוכבים איירי ויש לחלק בא״ד,  )ח

, דרבי הרי״ףכתבו בדעת  בחידושיו והרמב״ן(סימן יד)  הרא״שוכו׳. 

גי על ידי אליעזר וחכמים פליגי, אי בעינן דווקא חותם בתוך חותם או דס

מפתח וחותם, אבל לכולי עלמא היכא דליכא מפתח, בעי ב׳ חותמות, 

מהא הרמב״ן, ופסקינן כרבי אליעזר דבמפתח וחותם סגי. והקשה עליו 

(קכב.), דלרבי אליעזר יין הבא בקרונות של גויים שרי בשבת דאמרינן 

(ב״ה ש״ד), דהתם נמי איירי הרשב״א בתורת הבית בחותם אחד. ותירץ 

 (שם).במשמרת הבית ון שהיה מפתח בידם. ועיין עוד כג
וחותם דקתני בברייתא ר״ל תוס׳ ד״ה ותרוייהו כרבנן, בתוה״ד,  )ט

(י: מדפי הרי״ף),  הרי״ףתרוייהו דהשתא הוי חותם בתוך חותם. ווכן גרס 

ולשיטתו דסבירא ליה דפליגי רבי אליעזר וחכמים, האם צריך דווקא ב׳ 

(פי״ג ממאכלות  הכסף משנהחותם. וכתב וחותמות או סגי במפתח 

  (שם).הרמב״ם אסורות ה״ח), דכן דעת 
, בחידושי הריטב״אאלא מפתח או חותם קאמר. כתב בא״ד,  )י

דאשמועינן אגב אורחיה דמפתח חשוב כחותם, ואפילו מפתח ישן, ודחה 

דברי האומרים דבעינן דווקא מפתח חדש, דלדבריהם מאי קא משמע 

 דהווי ליה לתנא לפרש.דהוי כחותם, ועוד, 
 

 דף לא ע"ב
משמע דאף לר״א צריך תוס׳ ד״ה השולח חבית של יין, בתוה״ד,  )יא

(לעיל ע״א ד״ה רבי בחידושי הרמב״ן והריטב״א הכרת חותם. כתבו 

אליעזר), דבודאי אין צריך שיכירנו בטביעות עין שלא נשתנה, דאם כן 

יעות עינא עדיפא מאי זיופא שייך הכא. ועוד, היכי פליגי רבנן, דא טב

(צו.). אלא ודאי הכי קאמר, שיעיין בסתומו בחולין מסימנא, כדאיתא 

וחותמו וימצאם כמות שהניחן ואינו רואה בהם שינוי, ובכהאי גוונא רבנן 

חיישי לזיוף, שמא עשה הגוי כעין חותמו ממש, ורבי אליעזר לא חייש. 

טביעות עינא , דבעינן שיכיר בהראב״דהביא בשם בחידושי הר״ן מיהו 

  דווקא.



 
 
 
 

 

וא״כ יש ליזהר בשולח יין לחבירו ואינו הולך שם להכיר חותמו בא״ד,  )יב

לשלוח לו חותם בתוך חותם. ומבואר, דהיכא דהיין חתום חותם בתוך 

כתב, דאף בכהאי בחידושי הרמב״ן חותם, לא בעינן שיכיר החותם. אבל 

 גוונא בעי שיכיר חותמו.
להודיע  דטובכתב, הריטב״א  חידושיבויודיע לעובד כוכבים. בא״ד,  )יג

 . בתוס׳ רבנו אלחנןלעובד כוכבים וכדברי התוס׳, אבל אינו מעכב. ועיין 
ושמא בימי האמוראים תוס׳ ד״ה מפני מה אסרו שכר, בתוה״ד,  )יד

, דמשום הכי מצינו בסמוך דהקילו בחידושי הריטב״אאסרוהו. כתב 

לשתותו אפומא דחנותא או בבית, מה שלא מצינו כן באיסור פיתן דאסור 

בכל דוכתא, ואף דתרוייהו טעמא משום בנותיהן, דאינו אלא תוספת 

כתב, דטעמא דלא הקילו אלא בשכר ולא בחידושי הרמב״ן חומרא. אבל 

נשים, ולכך אלים בפת, משום דפת צורך הכל הוא, ועוד שהוא מעשה 

 חשש חתנות דידיה טפי משכר.
וא״ת למ״ד משום גלוי מ״ט לא תני ליה במתניתין תוס׳ ד״ה רב נחמן,  )טו

, מאי קושיא, דילמא לא תני ליה במתניתין, המהר״םעם גבינה. הקשה 

. ותירץ, תוס׳ בד״ה מפני מהמשום דאכתי לא גזרו עליו, וכמו שכתבו 

עם גלוי הוא, כמו שגזרו בזמן המשנה דהכי קא קשיא לה, כיון דהכל מט

 איסור על הגבינה, כמו כן הוי להו למגזר על השכר.
 אבל אקראי בעלמא שרי.תוס׳ ד״ה ותרוייהו משום חתנות, בתוה״ד,  )טז

(סימן טו), דאין איסור אלא בשקובע עצמו בבית העובדי  הרא״שוכן כתב 

נס לבית כוכבים כדרך שהיו רגילין לקבוע עצמן לשתייה, אבל אם נכ

העובדי כוכבים ושותה דרך ארעי באקראי בעלמא לא גזרו, וכן היו נוהגין 

(אות נ) דהם יושבי ארץ  הפלפולא חריפתאכל גדולי ״ארץ האי״. וכתב 

(סימן קנח) הוסיף, דאף ובספר התרומות אנגליה, דהוא האי הגדול שבים. 

 משום איבה יש להתיר, (וכמו שכתב תוס׳ לעיל לענין אכסנאי).
כתב, ובחידושי הריטב״א , ישראל חשודים היו. רש״י ד״ה למרגואן )יז

 דאין צריך לזה, אלא דהיה מקום גויים, ושלחו לו בתורת דורון.
 

 דף לב ע"א
(סימן קיד סעיף ד)  בבית יוסףכתב  גמ׳, דמערבי ביה דורדיא דיין נסך.) א

(סוף סימן אלף סז), דאם יש שישים כנגדו מותר,  אבי העזריבשם 

(שם) הביא והדרכי משה (עג.), דיין במים בנותן טעם. לקמן ינן כדאמר

דאם נתנו את היין להחמיץ או להטעים אינו בטל משו״ת הרשב״א 

 בשישים.

בהגהות הלכך צריך להיזהר בשכר דבש וכו׳. וכן הביא  תוס׳ ד״ה האי,) ב

דלא  האור זרוע,עוד כתב בשם ספר התרומה. (סימן טו) בשם  אשר״י

(שם) כתב,  הרא״שהותר אלא בבית הישראל ולא בבית העובד כוכבים. ו

 דבזמן האמוראים כשאסרו את השכר אסרו נמי את הדבש. 

(סימן יז), דאם החרס בלוע ביין  בהגהות אשר״י כתב גמ׳, חרס הדרייני.) ג

 כשר ונגע בו עובד כוכבים אין פוסל מגעו, וכעין יין שהגליד שהכשירו

 דבטל תורת משקה. ואם אחר שהמחהו נגע ביין, פוסלו.הר״ר שמחה 

 [משמעות דברי הגמ׳גמ׳, ורמי ליה לחמרא וכו׳ ומייצי להו לחמרייהו. ) ד

 הרמב״ם בפירוש המשניותשהיין נבלע בכלי חרס לאחר שנעשה]  אמנם 

כתב, דאדרינוס היה גובל טיט ביין ימים הרבה, ואחר כך עשאו כלי חרס 

שהיה צריך יין, היה שורה אותו במים, והוא שאינו מבושל וכל שעה 

נימוח והטיט שוקע והיין צף. [וצריך עיון, אמנם לפרושו שפיר טפי מה 

שאמרה הגמ׳ לענין ״רוצה בקיומו על ידי דבר אחר״ דהוא רוצה את היין 

 עצמו].

, דאיירי אחר ברבינו חננאל פירשגמ׳, מהו לסמוך בהן כרעי המיטה. ) ה

, אמאי יאסר, בהגהות חשק שלמהיין. והקשה ששראו במים ולא נשאר 

דכיון ששראו במים ולא נשאר יין, מה שייך איסור רוצה בקיומו, וצריך 

 עיון.

(יא:  הר״ןהקשה  גמ׳, רוצה בקיומו על ידי דבר אחר שרי או אסור.) ו

מדפי הרי״ף), כיון דמסקינן כמאן דאסר, ייאסר לשתות מים בכלי של 

) אמרינן דשרי למירמי בהו שיכרא [והוא (לג: לקמןעובד כוכבים, והא 

], ודוקא יין אסור. בד״ה שרא (שם) התוס׳הדין שאר משקין כדכתבו 

וכתב, דלא חשיב בליעתו אלא בחרס הדרייני דבלע טפי, והיינו דגרס 

כגירסא דילן, דמקשינן למאן דאמר רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, 

איכא לאיסורא בעיניה, דהיינו מאי שנא קנקנים דשרו, ומשנינן דהכא 

דבחרס הדרייני איכא לאיסורא בעיניה, מה שאין כן בשאר כלים, ומהאי 

האי דינא דחרס הדרייני, כיון דאינו מצוי בזמננו.  הרי״ףטעמא השמיט 

 ].בתוס׳ ד״ה והא[ועיין עוד 

 הר״ןהקשה  גמ׳, מיתיבי הדרדורין והרוקבאות של עובד כוכבים וכו׳.) ז

קודמת) לפי מה שכתב דדווקא בחרס הדרייני אסרינן רוצה (הובא באות ה

בקיומו על ידי דבר אחר, אם כן הא דמקשינן הכא מנודות של עובדי 

כוכבים, יקשה נמי למאן דאמר רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור. 

ותירץ, דהא דמקשי הוא בדרך קל וחומר, דבשלמא למאן דאמר אסור, 

בל למאן דאמר שרי ודאי קשה. ועוד אפשר דיאסר גם בשאר כלים, א

כתב, דבנודות נמי  ובחידושי הרמב״ןכתב, דהוה מצי למימר ולטעמיך. 

 איתא לאיסורא בעיניה, דהעור נתקשה על ידי היין.

דצריך ליזהר שלא לעשות שום תשמיש  תוס׳ ד״ה והא, בתוה״ד,) ח

 בכלים הבלועים חמץ בפסח ד״רוצה בקיומו על ידי דבר אחר״. הקשה

(סימן טו אות א) לפי המבואר בדברי התוס׳ ד״רוצה בקיומו  לות יעקבבקה

(סד.)  בגמ׳ לקמןעל ידי דבר אחר״, אסור בכל איסורי הנאה. הא מבואר 

דדוקא ביין נסך דאסור לרצות בקיומו, רש״י ד״ה רבנן, וכמו שפירש 

משום דישראל מצווה לבטל עבודת כוכבים ומשמשיה, שייך איסור 

על ידי דבר אחר״, אבל בשאר איסורים לא. ותירץ, דגוונא ״רוצה בקיומו 

דהתם שאני, דנהנה משכר העקירה, ורצונו בקיום האיסור כדי ליהנות 

ממנו על ידי שיבטלו, אבל הכא, דנהנה מהאיסור גופא, אינו מדין ביטול 

עבודה זרה, אלא מדין איסור הנאה, הלכך דמי לכל איסורי הנאה. והא 

דאסור לרצות בקיום העבודה זרה,  יא טעמא דלקמןדלא נאסר הכא מהה

משום דליכא לאיסורא בעיניה. ואף דחרס הדרייני חשיב איתא לאיסורא 

בעיניה, עדיין יש לומר דאין בידו לבערו מן העולם בעצמו שהרי בלוע 

(אורח חיים סימן תנ סק״ז) כתב על פי דברי הפרי חדש הוא בפועל. אמנם 

ל שעה) דדוקא איסור עבודה זרה שמצווה (סוף פרק כ הר״ן בפסחים

לבערו מן העולם, אסור ״רוצה בקיומו על ידי דבר אחר״, מה שאין כן 

שאר איסורים, כבשר וחלב, וכן חמץ בפסח, כיון דמדאורייתא בביטול 

כתב, דנאסר גם חמץ בפסח, בחשק שלמה בעלמא סגי, לא נאסר. אמנם 

עובד כוכבים לא נאסר בכהאי כיון דמדרבנן חייב לבערו, אמנם חמץ ביד 

 גוונא.

ביאר  גמ׳, העיד שמעון בן גודא וכו׳ על רבן גמליאל ששתה ממנו.) ט

, דרבן גמליאל סבר, דכיון דאין מכניסו לקיום, סגי ליה בחידושי הריטב״א

בהדחה בעלמא. ואידך דפליגי סבירא להו, דהוי כמכניסו לקיום כיון 

דלכולי עלמא חשיב מכניסו לקיום, אלא דמכניסים בו יין תדיר. עוד כתב, 

דרבן גמליאל סבר, דפליטת יין אינו אוסר אלא בשישים, ולא אמרו יין 

והתוס׳ ביין במשהו, אלא ביין בעין. והלכתא, דאף בפליטת כלי במשהו. [

דדוקא יין נסך אוסר במשהו אבל  רבינו תםכתבו בשם  ד״ה יין(עג.)  לקמן

ביאר, דרבן גמליאל סבר דכיון דסתם רי״ד  והתוס׳סתם יינם בנותן טעם]. 

 גזרו רק על ממשו ולא על טעמו. מדרבנןיינן 
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גמ׳, רבי יהודה בן בתירא אומר מנין לתקרובת עבודת כוכבים ) י

דאינה מטמאה  ד״ה ועבר,(מח:)  ברש״י לקמןמבואר שמטמאה באוהל. 

 יטב״א לעילהראלא מדרבנן (ואיירי בדעת ר׳ יהודה בן בתירא). אמנם 



 
 
 
 

 

(ל:) כתב, דלרבנן נמי מטמא מדרבנן. [ולכאורה דבריו בעו עיון, דאם כן 

מדוע אמרינן הכא ״הא מני רבי יהודה בן בתירא״, הא רבנן נמי מודו 

 דמטמא. (א.ק.)].

ור״י פירש דלענין איסור אכילה והנאה  תוס׳ ד״ה והיוצא, בתוה״ד,) יא

(פ״ז מעבודה זרה ה״ב)  הרמב״םדמשתעי קרא וכו׳ מדאיתקש למת. אמנם 

כתב, דאיסור הנאה מתקרובת עבודה זרה, ילפינן מקרא ד״ולא ידבק בידך 

 מאומה מן החרם״.

בחידושי כתבו גמ׳, עובד כוכבים ההולך לתרפות בהליכה אסור. ) יב

, דאין אסור אלא בדבר שיתקיים עד מקום תרפותם. והראב״ד הריטב״א

אסרו אלא בדבר המתקיים,  (ו:) דלפני אידיהן לא לעילוכעין זה איתא 

, דרק מה שמתקיים עד יום אידם, דחזי ד״ה לא אסרו(שם) רש״י ופירש 

 ליה קמיה ביום אידם ואזיל ומודי.

 ד״ה אסור, (ב.)ר״ת בתוס׳ לעיל  לכאורה יש לעיין לדעת גמ׳, שם.[) יג

דליכא לאיסורא משום דאזיל ומודי בדבר שמשלם תמורתו, ודוקא 

קרובת עבודה זרה אסור, והכא אמרינן דאסור כשמוכר לעובד כוכבים ת

 דלעילאמתניתין ברש״י  לשאת ולתת עמהם משום דאזיל ומודי. אמנם

כתב, דאסור בהליכה משום דאזיל ומודי, אי נמי דזבין ד״ה אסור (כט:) 

 מידי דתקרובת].

(פ״ה ה״ג) תניא מפני גמ׳, בחזרה מותר מאי דהוה הוה. ובתוספתא ) יד

 שהניחוה עובדיה.שהוא כעבודת כוכבים 

ויש לעיין [גמ׳, ישראל ההולך לתרפות בהליכה מותר דלמא הדר ביה. ) טו

דחיישינן דזבין מידי  ד״ה אסור, (כט:)רש״י במתניתין לעיל לטעם שכתב 

דתקרובת, איך מותר הא איכא ספק לפני עור. ויש ליישב, על פי מה 

(שם), דבספק לפני  ד״ה ומנא ובחידושי הריטב״א(טו:) רש״י לעיל שכתבו 

עור כל היכא דאיכא למיתלא תלינן. והריטב״א ביאר, דהיינו משום דספק 

 (ו.)רש״י לעיל לפני עור אינו אלא מדרבנן. עוד צריך עיון, לטעם שכתב 

דאיכא משום ״לא ישמע על פיך״ שלכאורה הוא איסור  ד״ה משום,

תוס׳ רי״ד הדאורייתא היאך שרי בספק שיודה. ויש ליישב על פי דברי 

 (יב.) דהאי איסורא אינו אלא מדרבנן. (א.ק.)].לעיל 

 

 דף לג ע"א
פירש גמ׳, עובד כוכבים ההולך ליריד בין בהליכה בין בחזרה מותר. ) א

בתוה״ד מיהו עובד כוכבים לסחורה הוא דאזיל.  רש״י בד״ה יריד

, ביאר יותר דאיירינן בעובד כוכבים תגר ההולך ובחידושי הריטב״א

כתב, דלא איירי  והתוס׳ רי״דואינו עובד אותה עבודה זרה.  לסחורתו,

(יא: מדפי הרי״ף), גרס בהליכה אסור ובחזרה  הרי״ףביום אידם. אבל 

, דהא דבהליכה מותר היינו משום דסתם יריד בחשק שלמהמותר. וביאר 

דדרך העובד כוכבים ד״ה עיר (יב:) רש״י לעיל ביום אידם הוא. [ועיין 

 ם אידם].לעשות יריד ביו

כתבו, דאיירי ד״ה אבל (יב:)  גמ׳, ישראל ההולך ליריד. ובתוס׳ לעיל) ב

כשכל חנויות העיר מעוטרות, דאי איירי בשאין מעוטרות, אפשר למיתלי 

בהתירא. או דאיירי ביריד שלוקחין מכס מכל מי שאינו מניח עטרה על 

ג.) (ילעיל ראשו ועל ראש חמורו לכבוד העבודה זרה, וכרבי נתן דאסר 

בין מהנה בין נהנה. [ולכאורה יש לעיין מה הוקשה לתוס׳, הא הכא 

אמרינן דהא דתלינן שמכר עבודה זרה, משום דאי הוה מזבין גלימא הכא 

דהתם איירי שיש רק יריד  הוה מזבין, ואם כן אפשר דלא דמי להא דלעיל

 של עובד כוכבים (א.ק.)].

דמי עבודת כוכבים  גמ׳, בחזרה אסור דאמרינן עבודת כוכבים זבין) ג

דהתם  ר׳ אלחנן,הקשו בשם ד״ה מעות  (יג.) איכא בהדיה. בתוס׳ לעיל

אמרינן דקנסו אותו דמעות וכלי מתכת יוליכם לים המלח, והכא אמרינן 

דהא דאסור הוא משום דדמי עבודת כוכבים איכא בהדיה. ותירץ ר״י, 

 דהקנס דהתם אינו אלא לאדם עצמו שנשא ונתן בשוק של עבודת

כוכבים, והכא אסרינן לאחרים לישא וליתן עמו, ומשום דאמרינן דודאי 

 דמי עבודת כוכבים איכא בהדיה.

גמ׳, עובד כוכבים נמי נימא עבודת כוכבים זבין דמי עבודת כוכבים ) ד

בחידושי הריטב״א , וכן ד״ה דכוותה(יב.)  איכא בהדיה וכו׳. בתוס׳ לעיל

(סד.) מסקינן דדמי עבודת קמן דל (ג. בדפי הרי״ף) הקשו,ובר״ן (הכא) 

כוכבים ביד עובד כוכבים שרי. ובתוס׳ שם תירצו, דאיירי כשהעובד 

(יורה דעה סימן  והט״זכוכבים הקצה את המעות לעבודת כוכבים אחרת. 

קלב סקי״א) ביאר, דאף דבעלמא הקצאה לעבודת כוכבים אינה אוסרת, 

יצאו ולעבודת דהזמנה לאו מילתא היא, הכא שאני דמעבודת כוכבים 

ביאר, דדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים  ובמרומי שדהכוכבים באו. 

שרו מטעם דהוי כביטול, דבמה שמכרה גילה דעתו שאינו חפץ בה, ולהכי 

ובחידושי כשייחד את המעות לעבודת כוכבים אחרת אין כאן ביטול. 

עובד תירץ, דקושית הגמ׳ למאן דאמר דמי עבודת כוכבים ביד הריטב״א 

(יא: מדפי הרי״ף  כוכבים אסור, אף שלא קיימא לן הכי. וכעין זה כתב

(ל: מדפי הרי״ף) כתב, דלכתחילה אסרו מדרבנן  והבעל המאורהרי״ף). 

דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים אטו ביד ישראל. ובדיעבד שרי 

(סד.) דהעובד כוכבים מכר את העבודת כוכבים לפרוע דלקמן כההיא 

 לישראל.חובו 

(יב. מדפי הר״ן  ביארגמ׳, רב זביד אמר לעולם כדקאמרת מעיקרא. ) ה

הרי״ף), דהא דבעי ישראל עומד על גביו, היינו משום דחיישינן שאחר 

 שיצטנן היין, יוסיף העובד כוכבים יין, ואותו יין לא מתבטל.

בשם  בחידושי הריטב״אהקשה  גמ׳, ממלאן מים ג׳ ימים ומערן.) ו

לא בלע, ובכולי דוכתי בצונן לא בעי הגעלה. ועוד, דאם , הא צונן הרא״ה

נקלט איך מהני עירוי בצונן. ותירץ הרא״ה, דביין החריפות נקלטת (ולא 

כבליעה), והעירוי מרכך את הכלי, והמים נכנסין ומפיגין טעם היין, ואין 

 בו חשיבות.

(יב: מדפי הרי״ף) בשם בחידושי הריטב״א, והר״ן הקשו  גמ׳, שם.) ז

, הא אין מבטלין איסור לכתחילה. ותירצו, דכיון דכך הוא דרך ״אהרשב

ההכשר שנתנו חכמים בכלי יין נסך, לא חשיב ביטול איסור. הריטב״א 

, דכיון דהכלי בלע על ידי קליטה בלבד, ועוד דאינה רבינו יונהתירץ בשם 

אלא בליעת משהו, שרי לבטל אפילו לכתחילה. ובר״ן (שם) הביא בדברי 

ונה, להתיר לבטל לכתחילה רק לטעם דהוי איסור משהו. והר״ן רבינו י

גופיה תירץ, דהא דאין מבטלין איסור, היינו כשרוצה ליהנות מהאיסור 

גופיה, והכא המים מבטלים את היין, ואינו נהנה מן היין, ולא חשיב 

מבטל את האיסור. ועוד, דאפילו אם המים מתערבים ביין ואינו מתבטל, 

 נו מבטלו כדי ליהנות ממנו.שרי, כיון שאי

, דלא בעי רבינו שמחה(סימן כב) בשם  ההגהות אשר״יכתב  גמ׳, שם.) ח

(יב. מדפי הרי״ף) הר״ן ג׳ ימים רצופין. והא דבעי מערן מעת לעת, כתב 

 מעת לעת, ובפחות לא מהני. לכל הפחותהיינו 

רש״י ד״ה  פירש גמ׳, ישראל נותן לתוכן ציר ומורייס ואינו חושש.) ט

, שהציר והמורייס שורפין את היין הנבלע ומכלין אותו. כוכבים עובד

הוסיף, דציר ומורייס הן חדין ושורפים כל האיסור.  ובחידושי הריטב״א,

כתב, דשמא מתוך שנותנים בו מלח הרבה המלח נכנס הראב״ד  אבל

 בכלי ומייבשו.

 , דסגי לשים ציר או מורייס ומידרש״י ד״ה עובד כוכבים כתב גמ׳, שם.) י

כתב, דמשמע בגמ׳, דבעי שישהה ג׳ ימים אלא  ובחידושי הריטב״אשרי. 

(סימן כב)  הרא״ה. והרא״שדלא בעי עירוי מעת לעת, וכן הביא בשם 

כתב, דבשהייה מועטת אי אפשר לומר שישרוף את היין לאלתר, אלא 

 הרמ״ה.(יו״ד קלה, יב) בשם  בטורבעי שהייה מעת לעת, וכן כתב 
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בחידושי כתב  ישנים נותן לתוכן ציר או מורייס לכתחילה.גמ׳, ) יא



 
 
 
 

 

כתב, דמזופפין לא סגי להו  הר״ח, דהוא הדין מזופפין. אבל הריטב״א

בציר ומורייס, ובעי להחזירן לכבשן. [ולכאורה משמעות דבריו דעירוי נמי 

 לא מהני במזופפין].

אבל רש״י ד״ה והלכתא. עיין  גמ׳, ציר שורף אור לא כל שכן.) יב

ביאר, דמהני משום דאין אנו צריכים אלא שיתייבש חידושי הראב״ד ב

לחות היין שבתוכו, ובנשירת הזפת או אפילו בריפוי, מתייבש. ומשום הכי 

שרי בהחזרת הכבשן אף דלשאר איסורין לא סגי בהכי, ומשום דהסיקו 

 מבחוץ.

ואין נראה לרבינו אלחנן כי יש לחוש [תוס׳ ד״ה קינסא, בתוה״ד, ) יג

חס עליה דלמא פקעה דאף בשל חרס אמר בפרק כל שעה דלא דלמא 

נימלי גומרי דחייס עלייהו כל שכן בחביות דחייס דלא ישרפו. והיינו 

(יב: מדפי הרי״ף). ולכאורה יש  הר״ןמטעם דלא מסיק להו שפיר, וכדכתב 

, דכתב דחיישינן שמא יחוס ד״ה חייס(ל:)  רש״י בפסחיםליישב על פי 

כן הכא דשרי בהיסק מבחוץ, אין לחוש אם נתיר לו  , ואםויסיק מבחוץ

הרשב״א בתורת (שם) כתב, וכן כתב  דהריטב״אלהסיק מבפנים. ועוד, 

 (בית ד שער ד), דבדיעבד שרי. (א.ק.)].הבית 

וענין הגעלה התיר רבינו תם להגעיל חבית לטהר מיין נסך אם  בא״ד,) יד

שוליה הילך  פתח אחד משוליה וזורק רותחין לתוכה ומהפך המים על

דלענין הגעלה, עירוי  הרא״ההביא דעת  בחידושי הריטב״אוהילך. אבל 

מכלי ראשון חשיב ככלי שני. ואף דלענין מבשל בשבת איכא מאן דאמר 

(פ״ג ה״ה) דחשיב בישול, שאני התם דלא בעי בישול בירושלמי בשבת 

ולעו גמיר וסגי ״כמאכל בן דורסאי״. אבל לענין הגעלה אינו כן, אלא ״כב

תוס׳ לקמן כך פולטו״, וכיון דבלע בכלי ראשון לא סגי בעירוי. ועיין עוד 

 (שם).ד״ה דרש, ובחידושי הריטב״א  (עד:)

רש״י ד״ה והילכתא ותוס׳ עיין מה שפירשו  גמ׳, והלכתא כמאן דאסר.) טו

, דכיון דבכלי חרס הרא״הכתב בשם  בחידושי הריטב״א. אבל ד״ה קינסא

י הכשר קינסא דקינסא לא עדיף מהגעלה. לא מהניא הגעלה, לא מהנ

הרשב״א בתורת מבואר דמהני הגעלה. וכן כתב  בתוס׳ ד״ה קינסאאמנם 

(יב: מדפי הר״ן (בית ה שער ז) דלהתוס׳ מהני הגעלה. וכן כתב  הבית

. וביאר, דאף דלא מצינו דהגעלה מהני לכלי חרס, ר׳ יצחקהרי״ף) בשם 

מורייס שורפין כל שכן חמי הכא מהניא מתורת שריפה דכיון דציר ו

 האור.

 גמ׳, רבינא שרא ליה לרב חייא בריה דר׳ יצחק למירמי ביה שכרא.) טז

 תוס׳ ד״ה שרא דשכרא מבטל טעם היין. ועייןרש״י ד״ה לא חש, פירש 

(סימן כג) ביאר, דאף דמשערין בליעת והרא״ש דאפילו מים שרי לתת. 

שרי, כיון דהיין הנפלט  היין שבכל הכלי ואין בשכר או במים ששים כנגדן,

ביאר, דהא דמספקינן אי שרי למירמי  ובחידושי הריטב״א פגום מעיקרו.

. והא דרבינא שרא כציר ומורייסשיכרא, היינו אם שכר מבטל טעם היין 

 על ידי שכרא ולשים יין לאחר מיכן. להכשירלמירמי שכרא היינו 

משכשכן במים גמ׳, הני פתוותא דבי מיכסי כיון דלא בלעי טובא ) יז

(סימן כג), דהכא איירי במכניסו לקיום, ואפילו הכי הרא״ש כתב  ומותרין.

, ד״ה כך (לב:) תוס׳ לעילשרי כיון דלא בלעי. וכן צריך לומר לדעת 

דכתבו, דאי איירי במכניסו לקיום נאסר אף בפעם אחת, ובשאין מכניסו 

 לקיום אפילו הניח הרבה פעמים אינו נאסר. 

והרא״ש  של חרס ואין מכניסו לקיום אלא שותין בהן. ,רש״י ד״ה כסי) יח

(סימן כג) כתב, דכוסות שהיו רגילים לשתות בהן היו עשויין ממין אדמה 

הידוע להן שפעם ראשונה ושניה בולע יותר. או שלא היו נצרפין בכבשן, 

 ולכך פעם ראשונה ושניה בלע טפי.

ין להכשירן שתי הדחות במים אינם מועיל תוס׳ ד״ה כסי, בתוה״ד,) יט

דחה פירושם, וכתב, דלא בעי הדחה  ובחידשי הריטב״אשלישי מותר. 

אלא פעם אחת, דאין להוכיח מחרסן של זב וזבה, דשאני זיבה שהיא 

נדבקת בכלי ואין צחצוחי זיבה מסתלקין עד שידיחנו ג׳ פעמים. אמנם 

מכל מקום ראוי לשכשך ג׳ פעמים וכדהוכיחו התוס׳ ממדרש אסתר. 

(פי״א ממאכלות אסורות הי״ח) כתב, דבעי הדחה ג׳ פעמים וברמב״ם 

וכתוס׳, והוסיף, דהני מילי במצופה באבר או במזופת, אבל בחרס בעי 

 , דסגי ליה בהדחה פעם אחת.הכסף משנה והלחם משנההדחה. ופירשו 

בשם  בחידושי הריטב״אפירש  גמ׳, דבי פרזק רופילא אנס הנהו כובי.) כ

(עד:) כלי לקמן י הגת, ואשמועינן, דאף דאמרינן , ד״כובי״ היינו כלהרא״ה

הגת בעו ניגוב, הני מילי בשעת הגיתות, אבל אם בא להשתמש שלא 

 בשעת הגיתות, דינן ככלים קטנים שאין מכניסן לקיום, ובהדחה סגי להו.

(יב: מדפי הר״ן  גמ׳, כלי מחפורת של צריף אין להם טהרה עולמית.) כא

י״ב חודש שרי, דלא גרע מחרצנים  , דאחרהרמב״ןהרי״ף) הביא בשם 

וזגים. והקשה, מדאמרינן עולמית, דמשמע דלא מהני שום היתר. ולכך 

דאין טהרה אף אחר י״ב חודש, שהיין משתמר בהן, והוו כהראב״ד, כתב, 

 כחרס הדרייני.

(ל:) כתב, דאיירי בכלי  בר״ח בפסחים גמ׳, הני מאני דקוניא שרו.) כב

הכא), וכתב הר״ח, דשרו על ידי ד״ה קוניא  ברש״י ד״ה ותוס׳חרס, (ועיין 

(שם) ביאר, דהטעם משום דמכניסו לקיום,  ובהגהות חשק שלמה. הרתחה

(עד:) נעוה ארתחו. לקמן  ולהכי בעי הרתחה, ונפקא ליה מהא דאמרינן

סגי להו. וכן  ובהדחהוכתב, דיותר נראה דהוא טעות סופר, וצריך לגרוס 

 לד.).הר״ח לקמן (כתב 

דמרימר לא פליג אהא דאמרינן  הריטב״א, בחידושיכתב  .גמ׳, שם) כג

לעיל, דכלי מחפורת של צריף אין להם טהרה עולמית. דשאני הכא 

דהקוניא מגין קצת. וכן לרב זביד דירוקא אסור, אין הכוונה דאין לו טהרה 

  ככלי מחפורת של צריף, אלא דמהני עירוי.

יפוי אבר מאם היה ועוד קשה מי גרע ח [תוס׳ ד״ה קוניא, בתוה״ד,) כד

כולו ממנו. ולכאורה יש ליישב דעת רש״י, דכלי חרס בולע ואינו פולט 

והאבר בולע ופולט, ולהכי כיון דבפנים הוא חרס, בולע החרס ושוב אינו 

לקמן  פולט, וגרע מכולו אבר דבולע ופולט. ויש להוכיח כן מהא דאמרינן

בחוץ. וחזינן דאבר גם (לד.) אנא חזינא להו דמדייתי דמזיעין דפנותיהן מ

בולע אבל לא חשיבא בליעתו לאסור כיון דפולט (א.ק.) ועיין לקמן אות 

 כו].

ד״ה  (קז:)רש״י בכתובות  פירש גמ׳, ירוקא אסיר משום דמיצריף.) כה

, דירוקא איירי שהאבר מעורב בצריף (ולא דהחרס מעורב בצריף), חיורי

 ועל ידי הצריף מחלחל לחרס ובולע.

 

 דף לד ע"א
פירש  גמ׳, התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפנו לעולם.) א

דכתיב ישבר דאין לו טהרה אלא שבירה. וכעין זה  רש״י ד״ה התורה,

, דהקשו מנא לן הא, דמחטאת ליכא ד״ה אלא(צו.) בתוס׳ בזבחים כתבו 

למילף, דהתם גזירת הכתוב הוא דאף בלא בליעה בעי שבירה, דתלאו 

בעי שבירה. ותירצו דילפינן מהא דבכלי נחשת סגי  באויר תנור נמי

במירוק ושטיפה ובכלי חרס לא שרי, ועל כרחך דהוא מטעם בליעה. 

 ואפילו הכי בשבירה מהני ושרי להשתמש אף דהבליעה נשארה.

, אבל תנור וכיריים שאיסורן בא על ידי היסק תוס׳ ד״ה שאינו, בתוה״ד) ב

כתבו, ד״ה ואם טש (צו.) ים ובתוס׳ בזבח אין יוצא בהחזרתן לכבשן.

 דאפשר דאם יסיקנו מבפנים ומבחוץ מהני.

 בחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, זה תשמישו בחמין וזה תשמישו בצונן.) ג

דכלי חרס שנשתמש בו בחמין כיון שאין לו הכשר לענין חמין שאינו יוצא 

מידי דופנו, אסור להשתמש בו אפילו צונן אחר שפשוף יפה, גזירה דילמא 

(קיא:) לענין כלי  בחוליןש בו חמין, והלכך בעי שבירה, כדאיתא ישתמ

(ל.) קדרות בפסח ישברו, ולא אמר  בפסחיםשנמלח בו בשר, וכדאמר רב 

דהיינו דוקא  רבינו נר״ו,שיקיים אותם להשתמש בהן בצונן. וכתב בשם 

לכתחילה, אבל בדיעבד מותר, אפילו נשתמש בו במזיד, ואף דכל שאסרו 



 
 
 
 

 

ילה אם עשה כן במזיד קנסו אותו, כגון המבשל בקדירה חכמים לכתח

דלאו בת יומא במזיד שאסרו התבשיל, הכא כיון שאין איסורו מחמת 

עצמו אלא אטו תשמיש חמין משום נטירותא יתירתא, מותר בדיעבד 

 אפילו עשה במזיד.

(קז:) איתא דהלכתא כותיה דרב זביד דאמר הני  בכתובות גמ׳, שם.) ד

 ופירש ורי ואוכמי דלית בהו קרטופני שרו, ירוקין אסירי.מאני דקוניא, חי

וגיעולי עובדי  לענין חמץ בפסח, דירוקי אסירי בד״ה ירוקי(שם) רש״י 

, דרש״י לא פירש כן משום התוס׳ ד״ה ירוקיכוכבים ויין נסך. וכתבו 

דאיצטריך למיפסק הלכה כרב זביד לענין חמץ בפסח, דהא מרימר דפליג 

, היינו דוקא לענין יין נסך, אבל לענין חמץ בפסח מודה עליה ושרי ירוקי

 דאסירי אפי׳ חיורי, דתשמישן על ידי חמין. 

 פירש רש״י בפרק קמא דתענית דגרס מר עוקבא.תוס׳ ד״ה רבי עקיבא, ) ה

(יא:) כתב, דשפיר גרסינן ר׳ עקיבא, דאי גרסינן מר  ובגבורת ארי בתענית

נים של עובדי כוכבים, הא עוקבא, קשה בהא דלא הוה בידיה על קנק

 (כט:) דאסורים לכל הפחות בשתיה. לעיל מתניתין היא

בחידושי הריטב״א הקשה גמ׳, מתענין לשעות או אין מתענין לשעות. ) ו

(יא:), לענין מה מספקא להו, אי לענין תפילת תענית, הא לא תליא תענית 

כתבו דתליא הא בהא] דאפשר דהוי  התוס׳ ד״ה מתענין,הא בהא, [אמנם 

תענית ואין מתפללין בו תפילת תענית. ואי לענין אם רשאי לצום, הא 

דנדרי תענית  הרמב״ןודאי רשאי לצום. ותירץ, על פי מה שהביא בשם 

אינן כנדרי איסור אלא כנדרי מצוה, והוו כנדרי צדקה שמקבל עליו 

אי קבלה לתענית  לעשות תשובה ולהתוודות על עצמו. ומספקא להו,

שעות הויא קבלת מצוה, או לא, משום דלא חשיב תענית כלל. וכעין זה 

 כתב בסוגיין. 

וצריך לומר נמי שקיבל עליו מאתמול שאם תוס׳ ד״ה מתענין, בתוה״ד, ) ז

. לא יאכל למחר עד חצי היום יהיו בתענית עד שתחשך וכו׳ אי נמי וכו׳

לם בעי קבלה מאתמול, אבל חילק, דתענית של יום ש ובחידושי הריטב״א

תענית שעות לא בעיא קבלה מאתמול. והא דקאמר דמי למפוחא דמלי 

זיקא, אף דיכול להועיל מדין תענית שעות, כיון דלא נתכוון אלא לתענית 

גמורה לא מהני. ועוד, דאף בתענית שעות בעי קבלה לפני שמוסיף עליו 

 את התענית להמשך היום.

ק קמא דתענית כל תענית שלא קיבל הא דאמר שמואל בפרבא״ד, ) ח

(ענינים סימן יד) כתב, דאף  ובחידושי הגרי״ז על הש״סעליו מבעוד יום. 

דאיסור אכילה מתחיל מהיום, ֵשם התענית חל מהלילה. ומשום הכי אם 

לא קיבלו מאתמול, הוי תענית שעות, או דלא הוי תענית כלל, כיון דבעי 

 להחיל שם תענית קודם תחילת היום. 

דאיכא מצוה קצת  בתוס׳ רבינו אלחנן,אלא נקרא חוטא. כתב בא״ד, ) ט

ואין השכר מרובה על העונש, ולהכי הוי כנדרי מצוה, אמנם עיין לעיל 

 כתב דאדם רשאי לצום אף שאינו מקיים בכך מצוה. שהריטב״אאות ו 

ובירושלמי דנדרים פרק קונם מפרש מתענין לשעות שאם אכל בא״ד, ) י

 הוא לגמור בדעתו להתענות עד הלילה. וכן פסקעד חצי היום יכול 

(פ״א מתעניות הי״ג), דתענית שעות מהני אף במקום שאכל עד  הרמב״ם

הקשה,  ובהשגות הראב״ד חצי היום, ונמלך באמצע היום לא לאכול.

(יא:) והוא שלא טעם כלום כל אותו היום, ואמרינן  בתעניתמהא דאיתא 

א שמה תענית, ומימרא קמייתא נמי כל תענית שלא שקעה עליו חמה ל

אתיא למעוטי אכל ואחר כך נמלך וצם, ומימרא בתרא, למעוטי התענה 

כתבו, דהרמב״ם לא פסק ובמגיד משנה ובלחם משנה עד חצי היום. 

למימרא דר׳ חסדא והוא שלא טעם כלום מאותו היום. ועוד כתב הלחם 

תו עד משנה, דהרמב״ם ביאר והוא שלא טעם כלום, היינו משעת קבל

הערב. והא דהקשה אביי היינו תענית מעליא, משום שהבין ד״והוא שלא 

 טעם״ היינו מהבוקר, אבל הרמב״ם פסק כביאור השני.

והרא״ש בתענית  ועוד דשמא שקעה רצה לומר שקעה לגמרי.בא״ד, ) יא

דשקיעת החמה דהכא היינו צאת הכוכבים  ר״ת,(פ״א סימן יב) כתב בשם 

(שם) דהני מילי בתענית י״ז  גהות אשר״יההשהיא סוף שקיעה. וכתב 

בתמוז וצום גדליה ועשרה בטבת, וכן יחיד המקבל על עצמו לצום. אבל 

עשרת ימי תשובה שאין רגילות לקבלם בתפילה וכן תענית חלום, לא בעי 

 שקיעת החמה, ושרי לאכול מיד בצאתו מבית הכנסת.

וי בכלל נדיב כי מאחר שהיה בלבו להתענות היינו גמר בלבו והבא״ד, ) יב

(פ״א סימן יג) הוסיף, דאף דשבועה לא חלה  וברא״ש בתענית לב.

(כו:) גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו. מכל  בשבועותבמחשבה כדאמרינן 

מקום נדרי מצוה דינו כנדר, דכל עניני נדר גמרינן מהדדי, וכנדרי צדקה 

א מהני (יא:) כתב, דל בחידושי הריטב״א בתעניתדמהני גמר בלבו. אמנם 

 קבלה בלב דהוי דברים שבלב.

(הובא באות הקודמת), דהני מילי  הרא״ש בתעניתכתב . שםבא״ד, ) יג

כשחשב בתפילה, דהמחשבה לא הויא אלא כאילו הוציאו בפיו. ובתוס׳ 

ובחידושי הכא מבואר דסגי לקבלה עד הלילה, ולא בעי בשעת התפילה. 

ענית שעות בעי , אי בתהרמב״ם(יא:) נסתפק בדעת  הריטב״א בתענית

 קבלה בתפילה או לא.

פירש  גמ׳, קנקנים של עובדי כוכבים לאחר י״ב חדש מותרים בהנאה.) יד

(סימן עה) הוכיח, דגם  ובחכם צבידאיירי בלא הגעלה.  רש״י ד״ה לאחר

בשאר איסורים כבשר בחלב וחמץ בפסח שרי לאחר י״ב חדש, דאף דבלע 

לל, ואף איסור בעין שרי ברותח, כיון דאחר י״ב חודש ליכא לאיסורא כ

כיין הכנוס בחרצנים וזגים, כיון דנתייבש ואין בו ממשות. אמנם למעשה 

 לא התיר לכתחילה אלא בדיעבד אם בישל בו.

, דהיינו רש״י ד״ה אימראפירש  גמ׳, בחלוק לבן שאין בו אימרא.) טו

. ד״ה ה״ג מאי קסבר(יא:)  ברש״י ורבינו גרשום בתעניתשפה. וכן פירשו 

שם הוסיף, דפיה ארוג מכלי אחד ולא כבגד שלנו שבתי ידים  וברש״י

מדובקין בבגד בתפירה, והיינו כדי שלא יחשדוהו שהניח שם מעות 

בחידושי הקדש, משום שנאמר ״והייתם נקיים מה׳ ומישראל״. וביאר 

דהכהן בבגדי לבן דומה למלאך ה׳ צבקות איש לבוש , (כאן)חתם סופר 

(ויקרא טז, ד. שמות כח, לה),  בפירוש התורההרמב״ן הבדים, כדכתב 

והנה המלאך לבוש הבדים שלו מתחילת בריתו, כי כך נברא ונוצר לא 

נשתנה ולא ישתנה, מה שאין כן הכהן מתקדש והולך מילדותו עד שיגיע 

למדריגת לבוש הבדים, על כן חלוק לבן שלו עשוי תפירות תפירות 

בל משה רבינו, בתחלת יציאתו מחתיכות בגד, כי לא נגמר בפעם אחת. א

מבטן ולידה והריון נתמלא כל הבית אורה, וטרם יוצר בבטן כתיב עליו 

 בשג״ם הוא בשר, חלוק לבן שלו אריג אחד הוא ואין לו אימרא.
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הולכי דרכים נושאין אותו מלא יין למרחוק והוה  רש״י ד״ה דטייעי,) טז

, דכיון שאינו עומד רמ״ההביאר בשם  והריטב״אליה כמכניסו לקיום. 

 לעולם ריקן, עשאוהו חכמים ככלי המכניסו לקיום.

, ופי׳ שמביאין קמח ובשמים ושורין אותו בחלב תוס׳ ד״ה אבטא) יז

, דכיון שהאוכל נאסר כשנתנו בחידושי הריטב״אומזלפין יין עליו. והקשה 

בו יין של גויים, שוב אין לו היתר לעולם. [ולכאורה יש לעיין בכוונתו 

דמה בכך דהאוכל נאסר, הא אחר י״ב חדש יבש היין ונתבטל טעמו. ועוד 

 מאי שנא חרצנים וזגים דשרי אף דהוי אוכל, וצריך עיון. (א.ק.)].

ואינו נראה כי לא מצינו שום כלי שלא יהא ניתר בעירוי. בא״ד, ) יח

, דמנא להו דלא מהני עירוי, ואי משום דנקט שריותא המהרש״א והקשה

אף גבי קנקנים אמרינן דבתר י״ב חדש שרי, אף דמהני להו די״ב חדש, הא 

כתב, דמצינו גבי כלי נתר, דלא מהני וברש״ש עירוי, והכא נמי נימא הכי. 

 הרא״ש(לג:), ואפילו הכי מהני י״ב חדש, כדכתבו כדלעיל להו עירוי 

(ולהכי סבירא להו  הרמב״ן(יב: מדפי הרי״ף) בשם  והר״ן (סימן כג)

התירא די״ב חדש ולא עירוי, מוכח דרק י״ב חדש מהני). להתוס׳ דמדנקט 



 
 
 
 

 

, לא מהני באבטיחכתב, דתוס׳ הוכיחו משום דלהר״ח איירינן והמהר״ם 

עירוי, משום דהווי כלי העשוי מדבר מאכל דלא מהני ליה עירוי אלא י״ב 

 חדש, כחרצנים והזגים והני דורדיא דחמרא (לעיל בעמוד א).

מן לא רמי ביה חמרא כדמפרש ואזיל ואו רש״י ד״ה מורייס אומן,) יט

איידי דנפיש שומניה פעם ראשון ושני מקלקל להו חמרא. וביאר 

אין מערבין יין כדי להשביח, אלא כדי להוסיף על  דלרש״י, המהר״ם

המדה, ובפעם הראשונה והשניה דמקלקל היין אינו מוסיף, אבל בפעם 

מוסיף אף בפעם  שלישית שאינו מקלקל, מוסיף. אבל בעל הבית דלא ידע,

הראשונה. ולפי זה הא דאסור בין באומן ובין בבעל הבית אף בפעם א׳ וב׳ 

(יו״ד קיד) נותנים את הטור אינו אלא במקום שהיין בזול. אמנם לדעת 

היין כדי לתקנו, ובפעם ג׳ לא מיתקן בלא יין, ובפעם א׳ וב׳ אומן לא בעי 

ין ביוקר, אבל כשהיין בזול יין ובעל הבית בעי יין. ולפי זה הני מילי כשהי

 אף באומן פעם א׳ וב׳ אסור.

(תשלז)  המרדכי בסוף חוליןכתבו  גמ׳, רבי מאיר חיייש למיעוטא.) כ

(יז: בדפי הרי״ף), דהיינו דווקא ברובא דליתיה קמן אבל והר״ן לקמן 

 ברובה דאיתיה קמן, אף לר׳ מאיר אזלינן בתר רובא.

, כתבו דהא דחייש רבי מאיר ד״ה פסח (יב.)התוס׳ בחולין  גמ׳, שם.) כא

(שם) נראה  מחידושי הרשב״א והרמב״ןלמיעוטא הוא מדרבנן. אמנם 

 דהוא מדאורייתא.

, דבמיעוט בחידושי הריטב״אוכתב  גמ׳, הוה ליה מיעוטא דמיעוטא.) כב

אחד אפילו הוא מועט במספר כסריס ואיילונית חייש ר׳ מאיר, והכא לא 

 חייש משום דהוו תרי ספיקי ומיעוטא דמיעוטא. 

שחשב על השחיטה עצמה לעבודת כוכבים  רש״י ד״ה באומר בגמר,) כג

, פירש דהא דמשנינן ובתוס׳ רבינו אלחנן וכו׳ אינה לשחיטה אלא לבסוף.

דה, היינו סוף השחיטה שהדם יצא, וקרוב ״בגמר״ שחיטה הוא עוב

 לזריקה, ולהכי אסור אף לריש לקיש.

, (סימן טו אות ב׳), דמה בכך דאינה בקהלות יעקבהקשה רש״י שם. ) כד

לשחיטה אלא לבסוף, הא מכל מקום תורת חתיכה איכא אפילו בכל 

שהוא, וזרק מקל לפניה נמי חייב, ומי גרע חתיכת סימנים משבירת מקל. 

דאף בשבר מקל לפניה אם לא שבר לגמרי, אלא חתך מחצית ותירץ, 

עביו, לא חשיב שבירת מקל, והוא הדין שחיטה, אם אינה אלא לבסוף לא 

כתבו, דאף ד״ה כיון,  (ע:)תוס׳ בבא קמא  חשיב מלאכה גמורה. אמנם

למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, מכל מקום נאסר כבר בתחילת 

שום דסבירא להו דלא בעי מעשה ״שחיטה״ השחיטה. [ולכאורה היינו מ

 אלא מעשה ״שבירה״ כזריקת מקל. ולא כמו שביאר לרש״י ].

בתוס׳ ואף על גב דמומר לעבודת כוכבים הוא וכו׳. תוס׳ ד״ה רשב״ל, ) כה

תירצו עוד, דמומר לא הוי אלא בפרהסיא. עוד ד״ה השוחט  (יד.)חולין 

יד.) כתב, דאינו  חולין( ובחידושי הר״ןתירצו, דבפעם אחת לא הוי מומר. 

(ד:) דלרב ענן אמר  בחוליןנעשה מומר עד גמר השחיטה. ועיין נמי 

ד״ה (שם)  ובתוס׳שמואל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו. 

ביארו, דלא איירי בעובד לעבודת כוכבים תמיד, דההוא הוי צדוקי,  מומר

 אלא במומר שאינו עובד תדיר לעבודת כוכבים.
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, הבן יהוידעביאר  גמ׳, ערבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה.) א

דדברי תורה נמשלו ליין, דהישן משובח יותר, ודברי סופרים נמשלו לדד, 

דכל זמן שממשמש בו מוצא בו חלב. ואמרינן ערבים עלי דברי דודיך 

 היינו דברי סופרים, יותר מיינה של תורה שבכתב.

(שער ג אות ז) בביאור הענין, דיראת  י תשובההשערכתב גמ׳, שם. ) ב

שמים היא יסוד המצוות, ותקנות חכמים וגדריהם הם יסוד לדרך היראה. 

 ועיין שם עוד.

וא״ת מאי איריא נבילה אפילו שחוטה נמי אסורה  תוס׳ ד״ה מפני,) ג

(קטז.)  בחוליןהוסיף, דהכי תנן ובחידושי הריטב״א  משום בשר בחלב.

וברמב״ם בפירוש בה כשרה אם יש בנותן טעם אסור. המעמיד בעור של קי

תירץ, דאינו נאסר בבשר בחלב, כיון דליכא נותן טעם, דהא הוי  המשניות

פחות מאחד בששים, ומשום נבילה אסור דהוי מעמיד, ומעמיד אסור אף 

הר״י מיגש. ובתוס׳ בשם  בחידושי הריטב״אבאחד ממאה. וכעין זה תירץ 

תרצו עוד, דמשום בשר בחלב לא ייאסר, בעור  ד״ה המעמיד (שם) בחולין

כיון דהוא ספק אי נותן טעם והכא הוי איסור דרבנן, דהא הוי צונן, 

 בחידושי הריטב״אומדאורייתא אינו אסור אלא דרך בישול. וכן כתבו 

כתב, דלכך ובמגדים חדשים  .ספר האשכולבשם  הראב״ד, והמאירי בשם

(יג. מדפי הרי״ף), דהבין השלטי גבורים כוונו התוס׳, ושלא כדברי 

בכוונתם דאיכא איסור בשר בחלב. והקשה, דנימא משום בשר בחלב 

דקיל, דהוי דרבנן, וכל שכן משום נבילה. ותירץ, דדרך התנא להשמיענו 

 איסור דאורייתא שהוא עיקר.

אבל בשחוטה משום בשר בחלב ליכא איסורא דאורייתא. בא״ד, ) ד

משמע לכאורה דשרי אף באכילה. ד״ה ניקום  ׳)(עמוד ב וברש״י לקמן

ולכאורה איירי כשאינו נותן טעם, ודלא כתוס׳ דבמעמיד אסור אף בלא 

 (יג. בדפי הרי״ף). בשלטי הגבוריםנתינת טעם. ועיין עוד 

(תתכז),  המרדכיכתב גמ׳, מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה. ) ה

שום בשר בחלב. דכיון דהא דלא מקשינן על שמואל, דתיאסר בהנאה, מ

דלא נאסר על ידי בישול אלא על ידי כבישה אינו אסור אלא באכילה. 

(בגליון על הגרע״א והביא דעות דפליגי, דאסור אף בהנאה. והקשה 

, התוס׳ ד״ה מפנייו״ד פז, ב), דלדברי המרדכי יקשה קושית  השולחן ערוך

׳ הוא דליכא דליכא לשנויי דמשום בשר בחלב אינו אסור (דתירוץ התוס

המגדים אות ד בדברי המגדים חדשים). וכתב לעיל איסור וכמו שנתבאר 

 , דצריך לומר, דנקט נבילה דאיכא איסור תורה ויבדלו ממנה יותר.חדשים

המרדכי. ובגליון עיין במה שנתבאר באות הקודמת בדברי  גמ׳, שם.) ו

(הובא באות הקודמת) הקשה, אמאי לא אסרו הגרע״א לשולחן ערוך 

 בינות של עובדי כוכבים, שמא יבואו לבשלם. ונשאר בצריך עיון.ג

ואנו שאין נחשים מצויין בינינו אין לחוש  תוס׳ ד״ה חדא, בתוה״ד,) ז

משום גילוי. ואין לומר דדבר שבמנין הוא וכו׳ כי  ודאי וכו׳ לא  אסרו 

 (יו״ד קטו) כתב בשםבבית יוסף  אלא במקום שהנחשים מצויין. אמנם

רכג ובהגהות סק״א), דאף לרבינו תם דעיקר הטעם משום  (סימןהסמ״ק 

גילוי, יש לאסור, דכיון דאיכא עוד טעמי לאיסור, גזרו במקום שאין 

בשו״ת  נחשים מצויין אטו מקום שמצויין, אף דבמים לא גזרו. אבל

(ח״א קמח) כתב, דכל השנויין בפרק אין מעמידין נאסר במנין  הרשב״א

(לד:) דבמקום שהיין לעיל  אף דמורייס אמרינןובעי מנין אחר להתירו. ו

ביוקר שרי, אפילו הכי, היכא דאיתמר איתמר, היכא דלא איתמר לא 

(אות צה), דאף בגלוי מים יש להחמיר, במעשה רב  איתמר. ועיין עוד

 דחז״ל לא גילו לנו אלא אחד מהטעמים הכמוסים עמהם.
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, דאף דבפשוטו המאיריכתב  גמ׳, מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה.) ח

(פ״י ממעשר הרמב״ם  משמע בסוגיין דערלת עובד כוכבים אסורה, וכדעת

). מכל מקום כתבו חכמי הצרפתים בתוס׳ ד״ה מפנישני ה״ה), (וכן מבואר 

 דעובד כוכבים שנוטע בשלו פטור מערלה, ובשל ישראל חייב.

(לח:) כתב, דאף דערלת חוצה גמ׳, שם. ובחידושי הריטב״א בקידושין ) ט

לארץ מותרת בספק, והכא איכא ספק אי הוי ערלה. מכל מקום, כיון 

דחז״ל גזרו על גבינות עובד כוכבים, משום ערלה דארץ ישראל, דאסורה 

(ח״ב סימן ב) הוכיח עוד ובמלבושי יו״ט בספק, גזרו נמי בחוץ לארץ. 

המרדכי הזה. אמנם מסוגיין, דספק ערלה בארץ ישראל, אסורה אף בזמן 

(הובא בקהלות יעקב זרעים סימן כו) כתב, דלא הוי ספק ערלה אלא ודאי 

דאף דאיכא הכא אמוראי דמפרשי טעמי  הקהלות יעקב ערלה. וביאר



 
 
 
 

 

אחריני, ומוכח דהיו מעמידים את הגבינה בדברים אחרים, מכל מקום 

דאי סבירא ליה לר׳ נחמן בר יצחק דכיון דבזמנו של ר׳ ישמעאל היה ו

(לו:) הקשה ובמקנה בקידושין ערלה, נאסר עולמית ואף כשיהיה ספק. 

(פ״י ממאכלות אסורות הי״א), דבחוץ לארץ אם אינו הרמב״ם לדעת 

רואהו עומד ולוקט, דהיינו דליכא ודאי ממש, שרי, הא הכא לא הוי ודאי 

ממש, דדוחק גדול לומר שלא היו מעמידים אלא בשרף הערלה. ותירץ, 

חוצה לארץ לא  דערלתהארץ, אף גבינת חוצה לארץ אטו  ינתגבדגזרו 

(ח״ד ק) כתב, דאף דהכא  בשו״ת הרשב״א הארץ. אמנם ערלתגזרו אטו 

הוי ספק ערלה בחוץ לארץ, אסרו. משום דמצאו עילה להתרחק מהן, 

 ועשו ספיקן כודאן.

 התוס׳ לקמן וערלה של עובדי כוכבים אסורה. וכן כתבו תוס׳ ד״ה מפני,) י

בחידושי הריטב״א . וכן כתב ד״ה כל (לו:)ד״ה אין, ובקידושין  )(סג:

הריטב״א פ״ג מ״ט) הקשה לפי דברי  ערלה(. ובתוס׳ הגרע״א (לח.) קידושין

(הובאו באות הקודמת) דגזרו חוץ לארץ אטו ארץ ישראל, הכא נמי נימא 

דאף דערלת עובד כוכבים שריא, מכל מקום אסור אטו ערלת ישראל. 

בקידושין (הובא באות הקודמת), דאין הוכחה המקנה תב וכעין זה כ

דערלת עובד כוכבים אסורה דאפשר שגזרו כשם שגזרו אטו ערלת ארץ 

 ישראל.

גמ׳, כמאן כהאי תנא דתנן ר׳ אליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה ) יא

(לו:), הא רבי אליעזר  המקנה בקידושין הקשהאסור מפני שהוא פרי. 

(לג.) דאין ערלה בחוצה לארץ. וכתב, דצריך  יןבקידושגופיה, סבירא ליה 

 לומר דהאי תנא סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא.

גמ׳, המעמיד בשרף הערלה אסור וכו׳ מותר, בשרף הפגים אסור מפני ) יב

(פ״א מ״ז) דפלוגתתם בעץ שעושה התוס׳ יו״ט ערלה כתב שהוא פרי. 

מודה דשרפו הוא פריו. פירות, אבל בעץ שאינו עושה פרי, אף רבי יהושע 

 הרמב״ם בפירוש המשניות (פ״ז מ״ו) על פי דבריבשביעית וכמו שכתב 

 שם, דשרף דאילן שאינו עושה פרי, חשיב טפי פרי. ועיין שם עוד.

(סימן כה), דפת אסורה אף במקום  בהגהות אשר״י. כתב מתני׳, והפת) יג

י יין נסך. דלא חיישינן משום בישול עובד כוכבים, משום דמערבין בו שמר

 .ד״ה דורדיא (לד.) תוס׳ לעילועיין עוד 

, דאיסור בישולי עובד כוכבים, אינו המאיריכתב  מתני׳, והשלקות.) יד

אלא באוכל שלנו שבישל עובד כוכבים. ולהכי בפת פלטר אין לאסור 

 משום בישולי עובד כוכבים.

(לח.)  ברש״י לקמן וכולהו משום חתנות. אמנםרש״י ד״ה והשלקות, ) טו

 (שם)תוס׳ כתב, דהוא כדי שלא יאכילנו דבר טמא. ועיין עוד  מדרבנןד״ה 

 . [ובמה שכתבנו שם אות א].ד״ה אלא

והיא עצמה טמאה.  [רש״י ד״ה וציר שאין בו דגה כלבית, בתוה״ד,) טז

קהילות יעקב ויש לעיין, אמאי אינה אוסרת את הציר דהוי כבוש. ועיין 

 (סימן ה) שדן אי דבר חי מפליט (א.ג.)]. חולין

, דלא אינו עומד בחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, חלב טמא אינו עומד.) יז

 ממש, דהא חזינן דקאי. אלא שרובו אינו עומד ונעשה נסיובי. 

(ויקרא יא, יג), דבחלב בהמות הרמב״ן בפירוש התורה  כתב גמ׳, שם.) יח

הזרע, וכבר אמרו דחלב טמאה טמאות יש טבע מזיק, ויתכן שיזיק בחדרי 

 אינו עומד לעולם, עיין שם.

(יד. הרי״ף  אפילו לגבינה נמי אסור. אמנםרש״י ד״ה ואי בעית אימא, ) יט

מדפי הרי״ף) לא גרסי ״ואי בעית אימא״, אלא ״והשתא דאתית להכי״. 

 מה שביאר דבריו.  בר״ןועיין 

, ניותהרמב״ם בפירוש המשכתב גמ׳, מה ראו חכמים לאוסרה בשדה. ) כ

דאיסור פת עובד כוכבים ופת פלטר הוו ב׳ גזירות, ו״פת בעל הבית 

חמירא״. ודוקא ״פת פלטר״ התירו בשדה ובשעת הדחק, ותלוי במנהג 

(פ״ב ה״ח). אבל הירושלמי בשם  בחידושי הריטב״א המדינה. וכן כתב

ד״ה רבי ירמיה  (יג:)בתוס׳ לעיל משמע דלא חילקו. וכן בתוס׳ ד״ה מכלל 

דשרי לאכול ״פת בעל הבית״ עובד כוכבים במקום דליכא פת  מבואר

 ישראל.

(יד. בדפי הרי״ף), דאכתי איכא למיחש לגיעולי הר״ן  הקשה גמ׳, שם.) כא

עובדי כוכבים, דסתם פת לשין אותה בחמין. ותירץ, דהאי נותן טעם 

 תוס׳ לקמןלפגם ולא חיישינן לכלי בן יומו, דבן יומו לא שכיח. (ועיין 

). וכתב, דיש שרצו לדחוק דכל הני דשרי ליקח מעובד ה איד״ (לה:)

(לח:), אף דחיישינן לבן יומו ושרי,  לקמןכוכבים כפת וקפריסין וקפלוטות 

כתב, דגדולי ובמאירי איירי בדברים הנפגמים. והר״ן דחה דבריהם. 

המחברים חוששין לבן יומו, ולא התירו אלא פת פלטר, שמייחד לזה 

נילוש בפני ישראל. והמאירי גופיה כתב, דאף בפת בעל כלים, או בגוונא ד

 הבית שרי, כגון דאין דרכו ללוש בכל יום.

מדקאמר פת לא הותרה בבית דין מכלל דאי בעי  תוס׳ ד״ה מכלל,) כב

כתב, דבזמן האמוראים נהגו היתר בפת  ובחידושי הריטב״אהוה שרי לה. 

אלא האחרונים עובד כוכבים, ועלה אמר רב כהנא דלא הותר בבית דין, 

התירוהו משום חיי נפש, ותלו את ההיתר במה שטעו לומר בדברי רבי. 

ואף שהיתה הוראה בטעות, אפשר להתיר את הפת, כיון דהוויא ״גזירה 

שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה״. ומעיקר הדין לא בעו בית דין 

וא להתירו, אלא שחשו לכבוד בית דין הראשון, וסגי בבית דין קטן, וה

הדין במה שתלו ההיתר בטעות בדברי רבי, משום דשוב לא אתו לזלזולי 

 בתקנת בית דין.

ועוד דאמרי בירושלמי בפרקין ובפרק קמא דשבת פת עמדו  בא״ד,) כג

דלא התירו את  הרמ״ה,הביא דעת  ובחידושי הריטב״אעליו והתירוהו. 

ה הפת. והא דאמרינן בגמ׳ ״מכלל דאיכא מאן דשרי״, היינו רק לפי מ

שטעו העם לומר. וכתב, דהירושלמי פליג אגמ׳ דידן, דלגמ׳ דידן לא 

 התירו את הפת.

בחידושי כתב  גמ׳, אייבו הוה מנכית ליה ואכיל פת אבי מצרי.) כד

דאייבו אכל פת בעל הבית עובד כוכבים, ופת זו אסורה אף הריטב״א, 

א (הובהגאונים בשדה. ואין לו היתר אלא במי שלא אכל ג׳ ימים וכדברי 

בטור יורה דעה סימן קיב בשם הרא״ש, וכן בהגהות מיימוניות פי״ז 

(הובא בתורת הבית  והרמב״ם ממאכלות אסורות אות פ בשם הירושלמי)

בשם הגאונים, הרמב״ן  בחידושיב״ג ריש ש״ז), או לצורך שבת וכדכתב 

 משום דאסור להתענות בשבת.

בשם  בחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, לא תשתעו מיניה דאייבו.) כה

דהוא מדה כנגד מדה, לפי שמזלזל בדברי חכמים ותקנותיהם.  הגאונים,

ועוד כתב בשם תשובות הגאונים, דכל האוכל פת עובד כוכבים אין 

מלקין אותו, כיון שהיא גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, אלא 

 שאין אומרים שמועה משמו בבית המדרש.

 

 דף לו ע"א
אים אוסרתן אטו כולי עלמא אוכלי טהרות גמ׳, זליפתן של כלים טמ) א

 הקהילות יעקבמבואר, דלאוכלי טהרות אסור משום הכי. והקשה  נינהו.

(סימן טו אות ג), הא זליפתן של כלים הוא משום נותן טעם, כמבואר 

ד״ה  (כב.) בתוס׳ בבכורותלהלן דהתירו משום דהוי נותן טעם לפגם, והא 

שתלה דין זה ברש״ש . [ועיין שם כתבו, דטעם אינו אוסר בטהרות הנך

(פ״ב מ״ד) ולבית הלל אינו  ערלה גבי בפלוגתא דבית שמאי ובית הלל

אוסר בנותן טעם]. וכתב, דאפשר דאיכא זיעה שיוצאת בעין מהבליעה, 

ומשקין אוסרין בכל שהוא. והא דאמרינן נותן טעם לפגם להתיר, היינו 

 (לב: בדפי הרי״ף).מן בר״ן לק , הובאהרשב״א אף אוכל בעין. וכדכתב

, בחידושי הריטב״אכתב גמ׳, אלא זליפתן של כלים אסורים אוסרתן. ) ב

(לז.) דנותן טעם לפגם מותר, הכא  לקמןדאף דשמואל גופיה סבירא ליה 

 טעמייהו דרבנן קאמר וליה לא סבירא ליה.

דשמואל נמי סבירא ליה דכי גזור בית תוס׳ ד״ה בשלמא, בתוה״ד, ) ג



 
 
 
 

 

ום חתנות גזרו. מבואר דסבירא להו, דאף לשמואל שמאי ובית הלל מש

בתוס׳ ד״ה ורבי יהודה תלמידי שמאי והלל גזרו על השמן. וכן כתבו 

 , דלשמואל אינו מגזירת י״ח דבר.בחידושיו כתבהריטב״א אמנם הנשיא. 

דשמואל נמי סבירא ליה דכי גזור בית שמאי ובית הלל משום בא״ד, ) ד

דאף לשמואל תלמידי שמאי והלל גזרו  חתנות גזרו. מבואר דסבירא להו,

בחידושי אמנם בתוס׳ ד״ה ורבי יהודה הנשיא. על השמן. וכן כתבו 

 כתב, דלשמואל אינו מגזירת י״ח דבר. הריטב״א

פרשב״ם דהאי פת לאו פת ממש הוא דלישתמע  תוס׳ ד״ה אשר,) ה

 מהכא דדניאל גזר על הפת אלא לפתן הוא והוצאות המלך הוא. אבל

כתב, דהווי פת ממש, ומכל מקום דניאל לא גזר, אלא טב״א בחידושי הרי

 הורה לעצמו והורה לכלל ישראל רק על שמן.

אמר ליה שמואל לרב אכול או אנא כתיב עלך זקן ממרא. כתב בא״ד, ) ו

(פי״ז ממאכלות אסורות הכ״ב), דמי שאינו רוצה לאכול שמן של  הרמב״ם

פי בית דין שהתירוהו.  עובד כוכבים עומד באיסור גדול, מפני שהמרה על

(סימן תקנ״ד), דבמקום הראבי״ה (אות ג) הביא בשם ובהגהות מיימוניות 

שנהגו לאסור הוי ליה כדברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור 

, מהא דשמואל אמר ההגהות מיימוניותנ:). והקשה  בפסחים(כדאיתא 

המחמירים עדיף לרב, ״אי לא כתיבנא עלך זקן ממרא״, ובדאי אין מנהג 

 מדרב. וכתב, דהווי מנהג שטות.

(בקובץ שיעורים ח״ב) (סימן ב׳ סק״ז)  בקונטרס דברי סופרים שם.בא״ד, ) ז

(פ״ד מממרים ה״א) דאף הרמב״ם  הוכיח מדברי הירושלמי, כדעת

כהרמב״ן בהשגות לספר כשממרה על תקנה דרבנן חשיב זקן ממרא. ודלא 

דרבנן, לא חשיב זקן ממרא. ועוד (שרש א) דזקן ממרא על דין  המצוות

 הוכיח מכאן, דאף כשהזקן ממרא מחמיר, חשיב זקן ממרא. ושלא כדעת

, דכתבו דכשמחמיר לא חשיב זקן ד״ה ורשב״ל(פז.) התוס׳ בסנהדרין 

 ממרא.

(הובא באות הקודמת) הקשה, הא  בקונטרס דברי סופריםשם.  בא״ד,) ח

גי אינו חשוב זקן ממרא קיימא לן דהמקום גורם, ואם הורו חוץ לבית פא

יד:). וכתב, דשמואל ידע דבהיתר דשמן היו רוב חכמי  סנהדרין (עיין

 ישראל, ושפיר שייך חיוב זקן ממרא אף חוץ לבית דין. עיין שם שהאריך.

כתב טעם נוסף שלא להחמיר בשמנן של עובד  במאירי שם.בא״ד, ) ט

פשר להן כוכבים, כדי שלא להוציא לעז על הנוהגים בו היתר, שאי א

 לעמוד.

כתב בשם ובחידושי הרמב״ן ה״נ דה״מ למיפרך איין.  תוס׳ ד״ה ושמן,) י

, דהוא הדין פת ויין, דלכל ישראל הורה, וחד מינייהו נקט, ותירוץ הראב״ד

(לה:) לעיל אחד עולה לכולם. וכתב הרמב״ן, דלפי זה, הא דאמר ר׳ יוחנן 

בהדיה, וביטל את  דפת פלטר בשדה שרי, היינו משום דאמר רבי והסכימו

תקנת שמאי והלל, אבל של דניאל במקומה עומדת, ולכך בעיר אסור. 

אבל הרמב״ן גופיה כתב, דפת ויין לא קבלו מדניאל, כיון שהם דברים 

מבואר דדניאל לא גזר על פת. בתוס׳ ד״ה אשר  שיש בהם חיי נפש. אמנם

  מבואר דדניאל לא גזר על היין. ובחידושי הריטב״א

(לה:) דלעיל במתני׳  תו אינהו וגזור אפילו בשדה. המאיריגמ׳, וא ) יא

כתב, דבשל עובדי כוכבים אפשר דעשו גזירה לגזירה, כדי להפליג 

 בריחוקם. 

גמ׳, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ) יב

(יד: בדפי  תוס׳ ד״ה והתנן. והר״ןעיין מה שכתבו הימנו בחכמה ובמנין. 

אם פשט איסורו ברוב ישראל, אין בית דין  א.הר״ן) כתב, דג׳ דינים הם. 

אם לא  ב.אחר ואפילו גדול הימנו יכול לבטל, וזהו טעמו של י״ח דבר. 

פשט איסורו ברוב ישראל, אבל רוב הציבור יכולין לעמוד בו, אין בית דין 

אם אין רוב  ג. אחר יכול לבטל אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין.

ביאר, ובמאירי  הציבור יכולין לעמוד בו, אפילו בית דין קטן מתירים.

(לה:) ביאר, דהיינו משום והריטב״א לעיל  דהוא כעין גזירה בטעות.

דמעיקר הדין לא בעי בית דין כלל, ומשום כבוד הראשון תקנו דבעי בית 

 דין, ולכך סגי אף בבית דין קטן.

 

 דף לו ע"ב
גמ׳, על פיתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן. ובחידושי ) יג

, דבזמן הזה שיש איסור לעובד יש מי שאומר(לה:) הביא, הרמב״ן לעיל 

כוכבים לישא בת ישראל על פי חוקיהם, לא חיישינן לחתנות ופיתן שרי. 

והרמב״ן דחה, ״דהוי דבר שבמנין, וצריך מנין אחר להתירו״. ועוד, דאף 

ן חז״ל לא נשאו בפרהסיא אלא בצינעא, וגם בזמן הזה יש לחוש בזמ

 לצינעא. ועוד, דכל שכן דחיישינן שישתמד הישראל כדי לישא אותה.

(פי״א ממאכלות  הכסף משנהכתב  גמ׳, ועל יינן משום בנותיהן.) יד

, הא הוי גזירה הלחם משנהאסורות ה״ג), דהיינו ״יחוד בנותיהן״. והקשה 

לעיל  פירש, דהוא משום בנותיהן ממש. [אמנם עיין לגזירה. ולמשום הכי

 .]דבהרחקה מעובד כוכבים גזרו אף גזירה לגזירה כתבשהמאירי (אות יא) 

(כט:) איתא בגמ׳, דיין עובד כוכבים אסור משום לעיל  גמ׳, שם.) טו

, דהכא אמרינן דהוא משום ד״ה יין(שם) בתוס׳ תקרובת יין נסך. והקשו 

הגזירה משם בנותיהן, מיהו משום הכי לא היו בנותיהן. ותירצו, דעיקר 

אוסרים בהנאה, אמנם משום דדמי ליין נסך אסרו בהנאה. [ואפשר 

(ט: בדפי הרי״ף) דלא רצו לאסור יין בשתיה הר״ן דכוונתם כמו שביאר 

ובתוס׳ ולהתירו בהנאה, משום דיבואו להתיר יין נסך ממש בהנאה]. 

יינן הוא כפיתן ושמנן, משום כתבו, דגזירת  ד״ה לאפוקי(נז:)  לקמן

בנותיהן, והוסיפו לאסור בהנאה משום יין נסך דשכיח. וכעין זה כתב 

, דאסרו משום בנותיהן, והוסיפו לאסור הראב״ד(לה:) בשם  המאירי לעיל

הנאה משום יין נסך. וכתבו התוס׳, דלפי זה, בזמן הזה דליכא למיחש 

תב המאירי לענין גר תושב לניסוך, שרי בהנאה ואסור בשתיה. וכעין זה כ

 (סד:) דיינו כשמנו, דאין לחוש בו משום יין נסך. לקמןדאמרינן 

(ט: מדפי הרי״ף), אמאי לא אסרו משום יין נסך. הר״ן הקשה גמ׳, שם. ) טז

המאירי , דיין נסך הוי מיעוטא. וכעין זה כתב רבינו שמואלותירץ בשם 

 תירץ הר״ן בשם (לה:) דלא גזרו משום יין נסך דלא שכיח. עודלעיל 

, דלא שכיח שהעובד כוכבים ימכור מה שניסך לעבודה זרה. הרמב״ן

והמאירי דחה, דרק עבודה זרה עצמה אינו מוכר, אבל תקרובת עבודה 

(לד:) דלרבי מאיר אסרו גבינות של בית אונייקי, לעיל  זרה מוכר, כדמצינו

 לפי שרוב עגלין של אותה העיר נשחטין לעבודה זרה.

(לה:), אמאי גזרו ביין  המאירי לעילהקשה  פיתן משום יינן.גמ׳, על ) יז

משום חתנות טפי מפיתן ושמנן. וכתב, דחיבת היין תקיפה ולכך גזרו 

קודם עליה. וכשראו שמתוך שייכות הבאה על ידי פת ושמן יהיו באין 

 לקירוב הדעת בשתיית יין ויבואו לידי חתנות, גזרו על פיתם ושמנן.

(פי״ב מאיסורי ביאה ה״א) הרמב״ם  אמנםאומות. גמ׳, דאורייתא ז׳ ) יח

(יו״ד הטור כתב, דאף בשאר אומות לוקה משום ״לא תתחתן בם״. אבל 

סט״ז) כתב, דאיסור זה אינו אלא בז׳ אומות דלא קיימא לן כר׳ שמעון. 

 , דהרמב״ם פסק כר׳ שמעון דסתמא דתלמודאהכסף משנה וכתב

 (סח:) אזלא כוותיה. בקידושין

ד״ה לא, (עו:) ברש״י יבמות מבואר ייתא דרך אישות. גמ׳, דאור) יט

דדרך זנות ליכא איסור כלל מדאורייתא. אבל ד״ה שלמה, (שם)  ובתוס׳

(עח:) כתבו, דאיכא איסור אף בלא  בחידושי הרמב״ן והרשב״א בקידושין

(סימן מח אות ה), מסוגין דמבואר דליכא בקובץ הערות אישות. והקשה 

וכתב, דצריך לומר, דכוונתם דלא בעי תפיסת איסור אלא דרך אישות. 

 קידושין, אבל בעי דרך אישות. [דהיינו שיקבענה לאשתו]

(סימן א אות כא)  בקונטרס דברי סופרים גמ׳, בית דינו של שם גזרו.) כ

הקשה, מאיזה דין נצטוו לשמוע לבית דינו של שם, הא בני נח לא נצטוו 

״בלא תסור״, אלא בז׳ מצוות וגיד הנשה ומילה. ותירץ, דהחיוב לקיים 

 מצוות חכמים, הוא משום דידעינן דהוא רצון הבורא, ועיין שם עוד.



 
 
 
 

 

 הראב״ד, בחידושי וביאר גמ׳, דכתיב ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף.) כא

דהיינו דיהודה בא לדונה בשריפה משום הכי, דמפני מגדר מילתא, גזרו 

(בראשית פה, י) איתא, במדרש רבה מיתה באותה שעה על הזנות. אמנם 

(בראשית והרמב״ן בפירוש התורה שדנוה לשריפה לפי שהיתה בת כהן, 

 לח, כד) הקשה, הא לא היתה ארוסה ולא נשואה, אלא שומרת יבם. 

 דאורייתא עובד כוכבים הבא על בת ישראל דממשכא בתריה.גמ׳, ) כב

, דאיירי על תקנת בית דינו של שם וקרי ליה בחידושי הראב״דביאר 

(כג.) דהופיעה רוח במכות דאורייתא כיון שנכתבה בתורה. ועוד, דאמרינן 

 הקודש בבית דינו.

גמ׳, ישראל הבא על העובדת כוכבים הלכה למשה מסיני הוא. ובספר ) כג

(לא תעשה נב) נראה דהוא בכלל איסור לא תתחתן  וות להרמב״םהמצ

 בם.

(יו״ד קנז, סעיף א)  הרמ״אכתב  גמ׳, הבועל ארמית קנאים פוגעין בו.) כד

, דבישראלית הנבעלת לעובד כוכבים, לא אמרינן תהרג ואל הרמב״ןבשם 

(אבהע״ז סט״ז), הרמ״א תעבור. אבל בישראל הבא על הכותית כתב 

 משום דהוי כעריות. דיהרג ואל יעבור

ואיתא גמ׳, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו דאורייתא בפרהסיא וכו׳. ) כה

(פב.), דאם לא פגעו בו, ענשו מבואר בכתובים דהוא בכרת. בסנהדרין 

והחלקת (אהע״ז טז, ד) דאף בצינעא עונשו כרת. הבית שמואל וכתב 

 (שם) כתב, דהיינו דוקא בפרהסיא.מחוקק 

וביאר  ישראל אבל יחוד דעבודת כוכבים לא. גמ׳, התם יחוד דבת) כו

(אבהע״ז כב), דבישראל איכא למיחש לעריות, מה שאין כן הדרישה 

שביאר שבישראל איכא למיחש  (סק״א)בט״ז  בעובד כוכבים. ועיין עוד

 לנדה.

 

 דף לז ע"א
גמ׳, הלכך הא תינוקת עובדת כוכבים בת ג׳ שנים ויום אחד הואיל ) א

דההיא פליגא  הראב״ד, בחידושיכתב  בזיבה.וראויה לביאה מטמאה 

בתוס׳ (לו:) דגזרו על בנותיהן נדות מעריסתן. וכן כתב לעיל אהא דאמרינן 

(שם), לעיל , דסבר כגניבא משמיה דרב רבינו יהודה בר יצחק מבירנא

דכולהו משום עבודת כוכבים גזרו. דאי סבר כרב נחמן בר יצחק דגזרו על 

ו מה שייך לגזור משום זיבה, דאין חילוק בין בנותיהן נדות מעריסתן, ת

 זיבה לנדה.

, דהני מילי כשלא ראתה דם, אבל כשראתה, המאירי כתב גמ׳, שם.) ב

המאירי  מטמאה אף ביום אחד לנדה ובת עשרה ימים לזיבה, וכן כתב

 (מג:).בנדה 

לד.) דפליגי בית שמאי ובית הלל נדה (עיין  גמ׳, מטמאה נמי בזיבה.) ג

ה, דלבית שמאי דמה טהור, דעבדו רבנן הכירא דאין אם טמאו את דמ

 האיסור מדאורייתא. ולבית הלל דמה טמא.

הוכיחו  ד״ה מכלל (לה:) בתוס׳ לעיל גמ׳, בימינו תתיר אף את הפת) ד

מהכא, דלא פשט איסור פת ברוב ישראל. (ועיין מה שנתבאר שם אות 

 כא).

דאינם מחילים  . ומבואר דאף בגוונאגמ׳, אם כן קרו לן בי דינא שריא) ה

היתר בשמן, אלא מבררים את הדין כהרי זה גיטך, קרי להו בי דינא 

(עמוד ב) דמוקמי הא דהתיר ר׳ יוסי בן יועזר לקמן  שריא. ועיין נמי

״דיקרב״ במת, דהתיר ספק טומאה ברשות הרבים, אף דכבר מקודם היה 

 מותר אלא שלא הורו כן, ואפילו הכי קרי ליה בי דינא שריא.

(פ״ב ממרים ה״ח), דבית דין שהתירו ב׳ דברים  הרמב״םכתב  שם. גמ׳,) ו

 אל ימהרו להתיר דבר שלישי.

וא״ת פשיטא דלאלתר היא מותרת דמיד שמת הרי  תוס׳ ד״ה לאלתר,) ז

התנאי כמקוים שלא ישוב עוד לביתו. מבואר, דדעתם, דאם פשיטא 

 כתב דאף דלאחר י״ב המאירישיתקיים התנאי מגורשת מעיקרא. אמנם 

חודש יתברר למפרע דהוי גט, מכל מקום אסורה להינשא עד י״ב חודש, 

שכתב  הרמב״םשאין תנאי הגט נגמר עד שנים עשר חודש. והיינו כשיטת 

(בפ״ט מגירושין הי״א), הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 

שנים עשר חדש וכו׳ ואם תם הזמן שקבע ולא בא הרי זו מגורשת, מת 

עשר חדש אף שאי אפשר שיבוא והרי היא מגורשת לא בתוך שנים 

תנשא במקום יבם עד אחר שנים עשר חדש כשיתקיים התנאי. וביאר 

(בפ״ח מגירושין הכ״ב) דאף דודאי יתקיים התנאי כיון שמת  המגיד משנה

הבעל,  מכל מקום בעינן  קיום התנאי בפועל, וכן בגוונא דביטול.  

סימן ו), תמה, אי אמרינן דהמעשה ן ובחידושי רבי שמעון שקאפ (גיטי

נגמר רק שהתנאי מעכב החלות, מאי נפקא מינה בקיום וביטול התמאי 

בפועל, ואיך אפשר דבגוונא שנתקיים התנאי הווי גט למפרע, אף שבזמן 

הנתינה עדיין ליכא קיום בפועל. ותירץ, דגדר תנאי אינו בירור גמור על 

שה תלוי בדעת, (דהיכא דחסר מעשה שנעשה למפרע, אלא דכיון דכל מע

דעת הווי חסרון במעשה) כיון שתלה המעשה בקיום התנאי אי אפשר 

שיגמר קודם שיוברר קיום תנאי, הלכך דוקא בשעת קיום התנאי נגמר 

המעשה שהתחיל באופן ספקי וחלוש בשעת המעשה כיון שכך היתה 

 דעתו. ועיין שם שהאריך.

גב דאמר רבי יוסי זמנו של שטר ואף על רש״י ד״ה לכי נפקא, בתוה״ד, ) ח

מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי הוי ליה כמהיום ולאחר מיתה 

ד״ה לכי  (עז.)רש״י בגיטין אבל ד״ה הכל. (עו:) תוס׳ בגיטין וכו׳. וכן כתבו 

כתב, דבכהאי גוונא לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח משום דהא נפקא 

 בהדיא אמר ״לכשלא אבא״.

 

 ע"בדף לז 
ובסוף פרק רבי עקיבא אמר נמי דשושיבא תוס׳ ד״ה בראשו, בתוה״ד, ) ט

מותר דהא חזייה רב לרב כהנא דהוה מעבר שושיבא אפומיה אמר ליה 

ובחידושי  רב שקליה דלמא קאכיל ליה חי וקעבר משום בל תשקצו.

דחה, דסבירא ליה כר׳ פפא דפליגי בשושיבא וליוסי בן יועזר  הרמב״ן

 שרי.

הקשה  בר רובא כל דהוא ומר סבר רובא דמינכר בעינן.גמ׳, מר ס) י

(בספר שיח השדה) (סימן ח), מנא לן דבעינן רובא  בקונטרס קרני חגבים

דמינכר, ואי משום דהחגבים המנויים בתורה אית בהו רובא דמינכר, אטו 

אם יהיה בהם ב׳ שלישים ניבעי ב׳ שלישים, הא לא ילפינן אלא בדבר 

(כט:) לגבי  בחוליןם אחר. והביא, דמצינו כן דמצינו גדר כזה במקו

שחיטה, דבעי רובא דמינכר, ודעת רוב האחרונים דהיינו מדרבנן, כמו 

(הובא שם)  כהתבואות שור(יו״ד סימן כא), ודלא  הפרי מגדיםשכתב 

שכתב דהוויא מדאורייתא. וכן מצינו גבי אתרוג ועוד דוכתי, דבעינן 

בנן הוא, דגזרו דלא ליתי למיטעי, ויוסי מינכר מדרבנן. והכי נמי הכא מדר

(הכא) תוס׳ הר״י מבירניא  בן יועזר לית ליה האי גזירה. והביא, דמדברי

משמע דסבירא ליה דהוי דאורייתא, והיינו כדעת התבואות שור, לענין 

שחיטה, דמדאורייתא בעי רובא דמינכר, וכן מצינו לענין טריפה, דאמרינן 

מינכר פוסל, והתם הווי ודאי דאורייתא, דהאי (שם) דדוקא רובא ד בחולין

דינא לקולא הוא, וכיון דמצינו מדאורייתא שיעור דרובא דמינכר, שפיר 

 שייך למילף מחגבים שמנתה תורה, דדוקא רובא דמינכר מהני.

(סה.) דפליגי אמוראי אי בעי רוב ארכו או רוב  בחוליןעיין  גמ׳, שם.) יא

בקונטרס ארכו ורוב הקיפו. וכתב הקיפו. ופסק רב פפא שם, דבעי רוב 

(הובא באות הקודמת), דלכאורה רב פפא פסק כן מספק, ואי  קרני חגבים

יצורף עוד ספק יהיה ספק ספיקא, אמנם אפשר דכיון דנפסק בגמ׳, לא 

 מצרפינן לספק.

עיין באות הקודמת, דפליגי אי בעי רוב ארכו או רוב הקיפו.  גמ׳, שם.) יב

א באות הקודמת) הקשה, דהא ודאי החגבים (הוב ובקונטרס קרני חגבים

המנויים בתורה יש להם רוב היקף ורוב רוחב, דאם לא כן נפשוט לחד 



 
 
 
 

 

גיסא, ואם כן, אמאי לא ילפינן דבעי תרוייהו. ותירץ, דמספקא להו בכללי 

התורה, אי רובא דרוב הקיפו חשיב, ורוב ארכו לא חשיב, ואף דהחגבים 

ך, לא ילפינן מינייהו, דאינו רוב חשוב, המנויים בתורה יש להם רוב אור

 או איפכא.

(פ״י  הרמב״ם [גמ׳, רב אמר דכן ממש קסבר טומאת משקין דרבנן.) יג

מטומאת אוכלין הט״ז) פסק כרב, דמשקי בית מטבחיא דכן. וצריך עיון, 

דלגבי טומאת משקין פסק (בפ״ז מאבות הטומאה ה״א) כשמואל דהוי 

(טז: אות סט בהג״ה), ועיין בפסחים  בצל״חמדאורייתא. וכעין זה הקשה 

 שם מה שכתב ליישב].

בנזיר  מקשינןגמ׳, דאורייתא דיקרב בדיקרב בחיבורין טומאת שבעה. ) יד

(מב:), מדתניא לא אמרו טומאת שבעה אלא לתרומה וקדשים, אבל לנזיר 

ד״ה (שם) רש״י  ועושה פסח לא, ואי אמרת דאורייתא, מאי שנא. ודעת

דהתם, הנוגע באדם שנגע במת, אינו טמא  , דלמסקנאהכי גרסינן

כתבו, דהנוגע בנוגע ד״ה בחבורי  (שם)והתוס׳  מדאורייתא טומאת שבעה.

במת, טמא מדאורייתא, אבל השלישי אינו מדאורייתא, אלא מדרבנן. 

ולפי רש״י, סוגיא דהכא אינה לפי המסקנא דהתם. וכן מבואר בדעת 

גע בנוגע, בין כשעדיין נוגע (פ״ה מטומאת מת ה״ב) דכתב, דהנוהרמב״ם 

ובין משפירש, טמא מדאורייתא טומאת ערב, ומדרבנן טומאת שבעה. 

(ובנזיר ועושה פסח אוקמוה אדאורייתא דטמא רק טומאת ערב). ועיין 

שהקשה על הרמב״ם, דבסוגיין מבואר דטומאת שבעה בכסף משנה 

ן, דהרמב״ם לא פסק כסוגיימהר״י קורקוס, מדאורייתא. ותירץ בשם 

מדאמרינן ״אמר להו רבינא לרבנן לא תתלו ביה בוקי סריקי ברב נחמן״. 

 ועיין באות הבאה. 

והא דאמר רבא לא תתלו ביה בוקי סריקי  ד״ה דיקרב, בתוה״ד, תוס׳) טו

ברב נחמן לאו משום דאית ליה טומאה בחיבורין לאו דאורייתא, אלא 

שנה בשם משום דקסבר דיוסף בן יועזר לא איירי בהכי. אבל הכסף מ

המהר״י קורקוס  (הובא באות הקודמת), כתב בדעת הרמב״ם דהוכיח 

(שם), דאי הוה סבירה ליה דדינא המשנה למלך דלא פסקינן כן. וביאר 

הכי, אף דיוסי בן יועזר לא איירי בהכי, לא נוקט לשון ״בוקי סריקי״, ועיין 

 שם עוד.

, רש״י בד״ה הא הלכתא פירשגמ׳ והא הלכתא מסוטה גמרינן לה. ) טז

דהוא משום דכל מאי דמטמאינן בספק משום דילפינן מסוטה, ולא ילפינן 

כתבו, והתוס׳ ד״ה הא הלכתא,  אלא ברשות היחיד, ולא ברשות הרבים,

לאו דוקא מסוטה גמרינן, דספק טומאה ברשות הרבים היכא דאיכא 

גמרינן חזקת טהרה לא הוצרכו ללמוד מסוטה, דאיכא חזקת טהרה, ולא 

ד״ה (כח:) תוס׳ בסוטה מסוטה אלא דברשות היחיד ספיקו טמא. וכן כתבו 

בתוס׳ (ג.) חזקת טהרה מהכא. אבל בנדה . והוסיפו, דר׳ שמעון יליף מכאן

כתבו, דילפינן מסוטה להיכא דליכא חזקת טהרה, ד״ה התם (ט:) בחולין 

א ובמקוה שנמדד ונמצא חסר. והיכא דליכא למילף מסוטה, אף דאיכ

(פט״ז מאבות הטומאה ה״א) כתב, והרמב״ם חזקת טהרה, לא מטהרינן. 

דהא דספק טומאה ברשות הרבים טהור משום דספיקא דאורייתא 

(שמעתתא א פרק ט), השב שמעתתא  לחומרא אינו אלא מדרבנן. וכתב

דצריך לומר בדעתו, דבאיתחזק דהוי ספק דאורייתא וכגון בתרי ותרי, הא 

 זקת טהרה, דמסוטה לא ילפינן טהרה. דטהור היינו משום ח

, דמורין המאירי כתב גמ׳, הא מיא בשקיעתא דבנהרא זילו טבולו.) יז

לכתחילה דטהור, וגדולי החסידים היו מורין לשואליהן לטבול, לצאת ידי 

פ״ח מ״ד), דאינו  הרמב״ם בפירוש המשניות (עדיות ספיקן. וכעין זה כתב

ם על דרך שמירה אומרים לו צריך לטבול אפילו לכתחילה, ומכל מקו

 לטבול.

יש לעיין דבשלמא אי נימא דלא נאמרה הלכה לטהר, אלא [גמ׳, שם. ) יח

באות יז) או דאיכא חזקת לעיל , הובא וכהרמב״םמשום ספיקא דרבנן (

התוס׳ טהרה, אתי שפיר, דמכל מקום יש לחוש ולהחמיר. אבל לדעת 

עי לחוש. ולכאורה , דההלכה נאמרה לטהר, אמאי בד״ה התם(ט:)  בחולין

דההלכה לא נאמרה שוודאי טהור אלא שיש  א.יש לבאר בב׳ אופנים, 

דאף אם נאמר שההלכה לטהר, מכל מקום יש לחוש שמא  ב.לנקוט כן. 

 (פ״ח מ״א) (א.ק.)]. הר״ש בטהרותיתברר שהיה טומאה. וכעין זה כתב 

ומתחילה גזרו עליה משום חתנות ועל  תוס׳ ד״ה והשלקות, בתוה״ד,) יט

(לה:)  ובמאירי לעילהפת לא גזרו משום דלא שייך ביה חתנות כל כך. 

ביאר עוד, דלא גזרו מתחילה על הפת מפני דצרכה מרובה. וכשעמעמו 

 הירושלמי(לה.) כתב בשם הרמב״ן לעיל עליו התירו בו כמה דברים. אבל 

(פי״ז וברמב״ם דגזרו קודם על פת, ואחר כך על בישולי עובד כוכבים. 

 אסורות ה״ט) נראה שהיתה גזירה אחת. ממאכלות

(יג: בדפי בר״ן  במה שכתבו התוס׳ לחלק בין פת לשלקות. עייןבא״ד,  ) כ

הרי״ף) שכתב, דאיכא תרי גווני פת. דבפת של עובד כוכבים שלשו וערכו, 

אף אם אפאו ישראל אסור, משום חתנות. ופת שלנו שאפאו עובד 

לקמן  מלאכות, כדאמרינןכוכבים, שרי אם עשה בו ישראל אחת מאבות 

(לח:) דאינו אסור אלא כבישולי עובד כוכבים. ומשום הכי פלגינהו תנא 

 לשלקות ופת דאין דינם שוה. 

(יד: הר״ן  כתבגמ׳, אף אוכל שלא נשתנה מברייתו על ידי האור. ) כא

בדפי הרי״ף), דאף דלמסקנא לא ילפינן לה מהאי קרא. מכל מקום, כין 

אסור אלא בדבר שנשתנה מברייתו על ידי  דאסמכוה רבנן אקרא, אינו

 . וכתב, דמדבריד״ה והחמין (לח:)רש״י לקמן  האור. וכן הוכיח מדברי

(פי״ז ממאכלות אסורות הי״ז) דכתב דטעמא דשרי קליות, משום הרמב״ם 

שאין אדם מזמן את חבירו על הקליות, מוכח דבלאו הכי אסור, אף דלא 

 נשתנה מברייתו על ידי האור.

 

 לח ע"אדף 
שלא יהא ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה רש״י ד״ה מדרבנן, ) א

ד״ה  (לה:) רש״י לעיל הביאו דברי ובתוס׳ ד״ה אלאויאכילנו דבר טמא. 

(סימן קיב סק״א) כתב,  ובב״חדכתב דכולהו משום חתנות. והשלקות, 

דעיקר הגזירה משום חתנות, אלא דקרא אסמכתא בעלמא היא דלא 

 אסרו אלא במאי דאיכא למיחש שיאכילנו דבר טמא, ולא במים.

. הרשב״ם(סימן כח) בשם בהגהות אשר״י שם. וכעין זה כתב  בא״ד,) ב

וכתב, דלפי זה, בדבר שאין משתנה על ידי האור, דליכא למיחש 

(לז:). וסבירא ליה דהכי הוא  לעילר טמא, שרי. וכדאמרינן שיאכילנו דב

נראה דאסור אף בכהאי ד״ה מדרבנן, לכאורה  לרש״יגם למסקנא. [אמנם 

לאכול אצלו, ולא שיאכילנו דבר טמא במה  ירגילנוגוונא, דגזרו שמא 

ובפתחי שמבשל. ועוד, דכיון דלשיטתו עיקר האיסור משום חתנות]. 

דלטעם דהוא התפארת למשה, א) הביא בשם (סימן קיב סק״ תשובה

 משום חתנות, שרי בישולי מומר. 

ולא הודה לו רבינו תם דודאי כיון שהעובד תוס׳ ד״ה אלא, בסוה״ד, ) ג

כוכבים מבשל לא חילקו כלל חכמים בין רשות ישראל לרשות עובד 

כוכבים כי לעולם יש לחוש שמא לא יזהר בבית ישראל כמו ביתו של 

(תתל) הביא דברי רבינו תם, בלשון, ״דלא שנא במרדכי עובד כוכבים. 

״. [ולכאורה לא פלוג רבנןבבית העובד כוכבים ולא שנא בבית הישראל, 

לדברי התוס׳, אין הטעם משום דלא פלוג רבנן, אלא דבבית הישראל נמי 

איכא לטעם הגזירה. ולפי זה בגוונא דאיכא טעמא להתירא, כגון בישראל 

 (ח״ט סימן מא אות ב)].בשו״ת ציץ אליעזר . ועיין עומד על גביו, שרי

גמ׳, כל שאינו עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום ) ד

(פי״ז ממאכלות אסורות הי״ד), הרמב״ם וביאר בישולי עובד כוכבים. 

דכיון דעיקר הטעם משום חתנות, שלא יזמינו העובד כוכבים לסעוד עמו, 

 ן מלכים אין דרך לזמן ולא גזרו. [אמנםבדבר שאינו עולה על שולח

אות ב) דאיסור בישולי עובדי כוכבים משום שמא  (הובא לעיללרשב״ם 

יאכילנו דבר טמא (ולא משום חתנות), צריך עיון אמאי אסרו דוקא בדבר 



 
 
 
 

 

 שעולה על שולחן מלכים. (א.ק.)].

 גמ׳, כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עובד כוכבים.) ה

, דאף שאין הרגילות לאכלו חי אלא מבושל, בחידושי הריטב״אכתב 

חשיב ״נאכל כמות שהוא חי״. אבל דבר הראוי לכוס, כחיטין, לא חשיב 

דסבירא ליה דאף כהאי גוונא ר״ח, נאכל כמות שהוא חי. ודלא כדברי 

(עמוד ב אות כו) לגבי  לקמן חשיב ראוי לאכלו כמות שהוא חי. ועיין

דנחלקו בגמ׳, אי חשיב הרמב״ן והריטב״א, יח, דביארו ביצה צלויה ודג מל

 נאכל כמות שהוא חי, או לא, כיון דנאכל רק על ידי הדחק.

רש״י בד״ה דגים פירש  גמ׳, איכא בינייהו דגים קטנים וארדי ודייסא.) ו

ובחידושי , דכל אלו אין נאכלים חיים ואין עולים על שולחן מלכים. קטנים

דדייסא עולה על שולחן מלכים וראוי לכוס. ר״ח, הביא דעת  הריטב״א

והקשה עליו, הא אפילו הדיוט אינו מלפת בו, כדאמרינן ״הני בבלאי 

טיפשאי דאכלי נהמא בנהמא״. וכתב, דיש שתירצו, דכיון דכולהו לא 

הרשב״א מלפתים בו, לא בעי ראוי ללפת אלא נאכל בפני עצמו. וכן דעת 

שראוי לאכלו בפני עצמו ולא (בית ג׳ שער ז), דמאכל בתורת הבית 

 כליפתן, לא בעי שיהיה ראוי ללפת בו את הפת. אבל הריטב״א פליג.

שמע מינה דבעי למינקט דברים שנעשה בהם תוס׳ ד״ה איכא, בתוה״ד, ) ז

לשון אחרון מוסיף על לשון ראשון. דהיינו דאף דבר שאין נאכל כמות 

רבינו חננאל שהוא חי, בעי שיהיה עולה על שולחן מלכים. אבל דעת 

אות ו) גבי דייסא, דלמאן דאמר דבעי דבר שעולה על שולחן  (הובא לעיל

הרשב״א בתורת  מלכים, סגי בהכי, ואף שנאכל כמות שהוא חי. וכן דעת

 (בית ג שער ז).הבית 

דהיינו דדייק, דכיון דללישנא בתרא בעי תרוייהו פסקינן  שם.בא״ד, [) ח

סגי בהא דעולה על שולחן כלישנא בתרא. ומשמע דאי ללישנא בתרא 

מלכים, אף דנאכל כמות שהוא חי, לא שייך לפסוק לקולא דבעי תרוויהו, 

(הובא באות הקודמת) הרשב״א בתורת הבית  דהוי תרתי דסתרי. אמנם

כתב, דללישנא בתרא סגי בהא דעולה על שולחן מלכים, ואפילו הכי פסק 

 לקולא, דבעי תרווייהו (א.ק.)].

פירוש אם בישלן עובד כוכבים אחרי שמלחן ים, תוס׳ ד״ה דגים קטנ) ט

הרמב״ן ישראל שרו. מבואר דאם מלחו עובד כוכבים אסור. וכן דעת 

(שם) כתב, דאפילו  בחידושי הריטב״א(עמוד ב). אבל לקמן  בחידושיו

מלחן עובד כוכבים שרי, כיון דמליחה אינה אוסרת, וחשיב כתחילתו 

 .בהיתר. [ועיין מה שנתבאר שם אות כו]

בחידושי כתב גמ׳, מהו דתימא הרסנא עיקר קמשמע לן קמחא עיקר. ) י

, דשמעינן מהכא, דבבשולי עובד כוכבים אזלינן בתר עיקר הריטב״א

כתב, דרב יוסף אזיל לשיטתו, דסבירא ליה ובמצפה איתן התבשיל. 

(לו:) דאם יש מין מזונות מעורב בתבשיל, מברך מזונות אף דאינו  בברכות

דכתבו, דתלוי בהא  ד״ה סימנין(סד.) בתוס׳ בחולין  העיקר. וכן נרא

 דמברכין עליו המוציא לחם מן הארץ.

מכאן היה מתיר ר״ת קנוי״ש ואובילא״ש של  תוס׳ ד״ה קא משמע לן,) יא

 אסרכתבו, דר״ת ד״ה סימנין  (סד.)התוס׳ בחולין  עובד כוכבים. אמנם

 ת הש״סבמסורמשום בישולי עובד כוכבים ודחו דקימחא עיקר. וכתב 

 .ר״ח(שם) דצריך לגרוס בחד מינייהו 

דאיירי אף בלא  היעב״ץ,כתב  גמ׳, לעולם דלע ידע הי טמא והי טהור.) יב

הוחזקו שם טמאים, אלא טהורים, דמכל מקום כיון דלא מינכר, אסורין, 

 שמא היה בהם טמאים, דאינם ניכרים אחר שנחרכו. 

 הרשב״א,בשם  ״אבחידושי הריטבוכתב  גמ׳, לעבורי שער קא מיכוין.) יג

דמהכא מוכח כדעת ר״ח, דאף אם העובד כוכבים בישל כמאכל בן 

דרוסאי והישראל הוסיף, אסור, דהא הכא דחריך רישא לעבורי שער, לא 

נעשה ריש אוניה יותר ממאכל בן דרוסאי. והריטב״א דחה, דאפשר דהכא 

 איירי כשאכלו ישראל כך, ולא הוסיף על בישולו.

ומכאן ראיה להתיר חגבים בלא שחיטה.  וה״ד,תוס׳ ד״ה לעולם, בת) יד

רבינו בשם  תשובת רב האי גאון(יו״ד סימן יג סק״א) הביא  ובבית יוסף

 דחגבים מתים אסורים. [לפנינו הגירסא חיים אסורין, אבל סעדיה גאון,

(סימן ג׳) הוכיח כגירסא מתים אסורין. וכתב,  בקונטרס קרני חגבים

דאפשר דסבירא דר׳ סעדיה גאון סבר דאף דלא בעי שחיטה, מכל מקום 

נבילה אסורה, וכשמתה מעצמה, חשיבא נבילה. ועיין שם עוד. ומה 

 (במלואים סימן ח). הגרי״פ על הרס״גשהביא מדברי 

אמרינן בסוף ואם תאמר וחיין היכי שרו הא איכא בל תשקצו, דבא״ד, ) טו

פרק רבי עקיבא ״רבי חזייה לרב כהנא דהוה מעבר שושיבא אפומיה, אמר 

(פ״א והרמב״ם  ליה שקליה דלא לימרו קא אכל וקעבר בבל תשקצו״.

, המגיד משנה משחיטה ה״ג) כתב, דמותר לאכול חגבים חיים. והקשה

הא אמרינן בגמ׳ דאיכא ״בל תשקצו״. וביאר, דהא דאמר ליה ״בל 

היינו משום דסבירא ליה דהוי חגב טמא, ולא משום דהוא חי. תשקצו״ 

עוד כתב, דהרמב״ם סבר דהא דקאמר ליה דעבר משום ״בל תשקצו״ 

היינו משום דשושיבא מאוס, ולא משום שהוא חי, וליכא בל תשקצו 

 בחגב חי. (עיין בקונטרס קרני חגבים סימן יג).

כלל גדול האי מאן ואף על גב דאמרינן בפרק תוס׳ ד״ה קא משמע לן, ) טז

תירץ,  ובחידושי הריטב״אדשדי סיכתא לאתונא חייב משום מבשל. 

דבתחילה מתרפה ואחר כך קמוטי מקמט והוי בישול ושרורי, ולגבי שבת 

הוסיף, והמאירי  מלאכת מחשבת אסרה תורה, והכא אזלינן בתר הכוונה.

רי״ף) (טו. בדפי ה והר״ןדהכא ליכא קרבת חתנות דאין כוונתו לבישול. 

כתב, דאיהו ודאי לשרורי מנא קמכוין, ומיהו בשבת חייב משום פסיק 

 רישא

 כתבגמ׳, הלכך האי עובד כוכבים דשדא סיכתא לאתונא וכו׳. ) יז

, דאגב אורחא שמעינן מהכא דאף דהעובד כוכבים לא בחידושי הריטב״א

 נתכוון לצורך ישראל, אסור.

הקשה שמע לן. גמ׳, מהו דתימא קרובי בישולא מילתא היא, קא מ) יח

(שם) גבי בשבועות (הכא ובשבועות (יז:), הא קיימא לן  בחידושי הריטב״א

 לקמן זר שהיפך בצינורא דקרובי עבודה עבודה היא. עוד הקשה, הא

(עמוד ב) אמרינן דגמרו ביד ישראל כל שכן דשרי, ואמאי כל שכן הוא, 

א משמע הא קרובי בישולא לאו מילתא היא. ותירץ, דהא דאמרינן הכא ק

 לן, היינו דאף דקרובי בישולא היא, לא החמירו בבישול עובד כוכבים.

 

 דף לח ע"ב
, דגמרו ביד ישראל הרמב״ן וביאר גמ׳, גמרו ביד ישראל לא כל שכן.) יט

 ליכא קירוב דעתא וליכא משום חתנות.

, דאם ר״ח(בית ג שער ז) הביא דעת גמ׳, שם. הרשב״א בתורת הבית ) כ

כל בן דרוסאי, והישראל הוסיף על בישולו, לא העובד כוכבים בישל כמא

מהני, דהוי גמרו ביד עובד כוכבים. והביא, דיש מתירים, דלא אמרו 

 כמאכל בן דרוסאי אלא להקל. והרשב״א הוכיח כדעת ר״ח.

גמ׳, הא ריפתא דשגר עובד כוכבים ואפה ישראל אי נמי וכו׳ אי נמי ) כא

(בית ג שער בתורת הבית  הרשב״א כתב שגר עובד כוכבים וכו׳ שפיר דמי.

ז), דאף דבבשולי עובד כוכבים לא התירו כהאי גוונא, בפת התירו משום 

 דעיקר חיי נפש בפת.

ומה שנהגו להשליך קיסם בתנור וכו׳. וכן  תוס׳ ד״ה ואתא, בתוה״ד,) כב

(פי״ז ממאכלות אסורות הי״ג). וביאר, שאין הדבר אלא הרמב״ם דעת 

(לה:) כתב,  בחידושי הרמב״ן לעיל ללהיות היכר שהפת שלהן אסורה. אב

דלא מהני השלכת קיסם, כיון שאינו מקרב בישולו, ואף אם מקרב קצת, 

רש״י אינו ניכר, והוי תחילתו וסופו ביד עובד כוכבים. והוכיח עוד מדברי 

, דחתיית גחלים מהני, משום שמחמם ומוציא חום ד״ה דשגר(הכא) 

(סימן לג), דלא מהני  ״שהראהגחלים, ובלא זה לא מהני. וכן דעת 

השלכת קיסם. וכתב, דהמנהג שנהגו להקל, מנהג טעות הוא, דראו 

לראשונים שהשליכו קיסם בתחילת הדלקת האש, דחשיב שהעלה את 



 
 
 
 

 

האש והכל נעשה על ידו, ובאו להתיר נמי השלכת קיסם אחרי שהאש 

(הובא באות הקודמת) פסק, דבמקום שנהגו היתר בפת  וברשב״אדולקת. 

פלטר עובד כוכבים, שרי נמי בפת דידן כשעובד כוכבים אופה בהשלכת 

קיסם. ובמקום שנהגו איסור בפת פלטר עובד כוכבים, בעי אחת מג׳ 

 מלאכות (בפת דידן שאופה עובד כוכבים).

כל בלא שמלחו העובד כוכבים ובמליחתו הוא נארש״י ד״ה דג מליח, ) כג

בישול. ולפי זה נחלקו חזקיה ור׳ יוחנן אי מליחה הוי כבישול או לא. 

, דלא מצינו שאסרו אלא בתולדות בחידושי הרמב״ן והריטב״אוהקשו 

(כט:) דרק כשדרכן  לעיל האור, שהרי כבוש הרי הוא כמבושל, ואמרינן

הכא  לתת יין אסור, ובלא זה שרי, כיון דאינו על ידי האור. וכתבו, דאיירי

בדג מלוח שבשלו או צלאו עובד כוכבים, ופליגי אי חשיב נאכל כמות 

שהוא חי כיון דנאכל על ידי מלחו, אי לאו, כיון דאינו נאכל אלא על ידי 

 הדחק. (ולתרווייהו הוא עולה על שולחן מלכים).

, דפליגי, אי כיון דבלוע רש״י ד״ה בר כפרא פירשגמ׳, ביצה צלויה. ) כד

אוכל דידיה ולא נגע בו עובד כוכבים שרי, או לא. [ואתי שפיר לפי מה 

, דאיסור בישולי עובד כוכבים ד״ה מדרבנן (עמוד א)רש״י לעיל שכתב 

ובחידושי הרמב״ן והריטב״א כדי שלא יאכילנו דבר טמא, ויש לדון עוד]. 

. דפליגי. אי ביצה חשיבא ביארו, להאי פלוגתא, כעין הפלוגתא דדג מליח

 נאכל כמות שהוא חי, או דכיון דאינו אלא על ידי הדחק לא חשיב.

(טו: בדפי הרי״ף  וכתב גמ׳, הכי אמר אביי הלכתא כוותיה דר׳ יוחנן.) כה

הרי״ף), דלא איפסקא הלכתא כר׳ יוחנן אלא לענין ביצה צלויה, אבל דג 

, חידושי הריטב״אבמליח שרי, וכדחזקיה ובר קפרא דהוו רבים. והקשה 

דכיון דתרוויהו תלו בחד טעמא, אם אכילה על ידי הדחק שמה אכילה, 

תרווייהו שרו, ואי לאו, תרווייהו אסירי. ותירץ, דעדיין יש לחלק, דביצה 

כל מעשיה על ידי עובד כוכבים, מה שאין כן בדג, דמליחתו הכשירתו 

על ידי ישראל גבי לאכלו על ידי הדחק, על ידי ישראל, והוי כעין תחילתו 

מאכל בן דרוסאי. ואפילו מלחו עובד כוכבים, כיון דאין מליחתו אוסרת 

הוי מליחתו בהיתר וכתחילתו על ידי ישראל. אמנם הריטב״א גופיה כתב, 

 דעיקרן של דברים דהלכתא כוותיה דר׳ יוחנן בתרוייהו.
 

 דף לט ע"א
(יורה  סףגמ׳, ומפני מה אסורה מפני שערבונה עולה עמה. הבית יו) א

(שם, א) הביאו האי דינא דחילק אסור,  והלבושי) -דעה סימן פג סק״ט

 הרש״שבסתמא, ולא כתבו דרק הניקח מן העובד כוכבים אסור. וכן כתב 

יח.), דמשמעות אביי להלן דצחנתא דבב נהרא שריא, משמע  סוכה(

(לה:) תני לה  לעילדשאר מקומות אסור לגמרי. אבל הקשה, דבמתניתין 

 בהדי דברים האסורים של עובדי כוכבים.

כתב  גמ׳, אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן וכו׳, הרי זה מותר.) ב

סו.), דסלקא דעתין דצריך להמתין עד  חולין( בחידושי החתם סופר

 הרמב״םשיגדלו, אבל לאחר שגדלו פשיטא דמותר. וכן משמעות לשון 

בית שלישי שער  בתורת הבית( והרשב״א(פ״א ממאכלות אסורות הכ״ד), 

. והקשה החתם סופר, דתיפוק ליה דשרי מעתהא), דכתבו, דהרי זה מותר 

(נ:)  תוס׳ בנדהמדין ד״כל היוצא מן הטהור טהור״. ותירץ, לפי מה שכתבו 

, לגבי ביצים הנולדים מהנקבה דתרנגולתא דאגמא שהיא ד״ה תרנגולתא

ימני טהרה ולא שרי מטעם ״היוצא מן טהורה והזכר אסור, לפי שאין לו ס

הטהור טהור״ דכיון האם לא ילדה האפרוח. אלא ביצים הטילה לא 

התוס׳ אמרינן הכי, והכי נמי הכא, דהא דג טהור מטיל ביצים. [אמנם 

כתבו, דגם בביצים אמרינן היוצא מן הטהור  ד״ה תרנגולתא(סב:)  בחולין

 טהור].

, אומר ר״י דדריש אין לו לאחר זמן תוס׳ ד״ה אין לו עכשיו ועתיד לגדל) ג

כתב, דיש לו התורת חיים עיין עליו כלומר עיין עליו אם יש לו עכשיו וכו׳. 

 בספריעכשיו ועתיד להשיר בשעה שעולה מן הים מותר, ילפינן לה 

(הובא ברש״י ויקרא יא, יב) מדכתיב ״כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת 

ק במים יש לו סימני טהרה, במים״, דמה תלמוד לומר במים, דאף דר

סו.), דאין ללמוד מ״עיין עליו״,  חולין( בחידושי חתם סופרמותר. וכתב 

כדמצינו גבי ייבום דכתיב ״ובן אין לו״, ואם היה לו בן ומת בחייו, זקוקה 

כג. מדפי הרי״ף) כתבו  שם(והר״ן סו.) חולין ( הרשב״א לייבום. ואמנם

ו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן. הילפותא ד״עיין עליו״, לגבי אין ל

 (עא) כתב, דטעמא, ד״אין לו״ לגמרי משמע. והיראים

עיין מה שכתבנו  גמ׳, והאי דג טמא כיון דלית ליה חוט השדרה וכו׳.) ד

 מ. אות ב. לקמן

בחידושי החתם  כתבגמ׳, האי חמרא דימא שרי תורא דימא אסיר. ) ה

נקל, ומוצאים בהם (השלם), דתרווייהו אין להם סימנים הנמצאים ב סופר

קשקשים על ידי עיון רב, וקיבלו חז״ל דל״חמרא דימא״ יש קשקשים 

שאפשר לסמוך עליהם, אבל לתורא דימא אין קשקשים שאפשר לסמוך 

(סימן אלף ס״ו), דהיתה קבלה בידם דחמרא  הראבי״העליהם. וכן כתב 

א (יור״ד סימן פג שפתי דעת סק״ג) כתב, דלתור והפרי מגדיםדימא שרי. 

דימא יש קשקשים, אלא דאין לו סנפירים, וסלקא דעתין דכיון דאיכא 

כללא דכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, נימא דהרגלים הם במקום 

סנפירים, קמשמע לן דהאי כללא לא נאמר אלא גבי דגים ולא בחיות 

פרק ג, ח, ה). אבל  חולין(על הרא״ש  המעדני יו״טשבים, וכמו שכתב 

 ״ד) כתב, דלגבי חיות שבים, נמי איכא להאי כללא.(שם סק הפרי חדש

והוא עז של ים כדאמר בפ׳ הפרה הנהיג תוס׳ ד״ה וסימניך, בסוה״ד, ) ו

נט:), דעיזא דימא הוא,  סנהדרין( היד רמהבעיזא ושיבוטא מאי. וכן כתב 

ולהכי קא מיבעיא ליה אי הוי כלאים בהדי עיזא דיבשה או לא. אלא 

ני דגים מיבעי ליה, אי הוו כלאים בהדי דכתב, דאפשר דאף בשאר מי

בהמה וחיה או לא. [ולפי זה אין ראיה דשיבוטא הוא עיזא דימא.] והקשה 

, הא אמרינן התם בהדיא דהספק, כיון דעיזא לא נחית למיא, התורת חיים

ושיבוטא לא סליק ליבשא, לאו כלום עביד או לא, אבל בלא האי סברא זו 

 ני.הוי כלאים כיון דהוו תרי מי

, (לפי תוספות ר״י מבירינאפירש  גמ׳, וסימניך קברי עובדי כוכבים. ) ז

פירש,  רבינו חננאלשיטת רש״י), דדג ששמו קבר אינו אלא לגוים. אבל 

 דהסימן, דקברי עובדי כוכבים טמאין.

רש״י ד״ה  פירשגמ׳, שמעיה לההוא גברא דהוה קרי ליה באטי וכו׳. ) ח

כתבו, דאין  תוספות חכמי אנגליה, דקרי לההוא מינא, באטי. אבל שמעיה

, דאם כן מה היה צריך לומר דשמע מיניה דהוה ליה״לגרוס ״דהוי קרי 

טמא, הא פשיטא דטמא, אלא דגרס ״דהוי קרי באטי״, ופירש, דשמע 

גברא במתא דקרי לחבריה באטי, ואמר, כיון דבשעה שבא זאת לפניו הוה 

 (הלכות דגים). הבה״גמינה דבר טמא הוא. וכן פירש קרי באטי, שמע 

ד״ה  (סח:) תוס׳ לקמןשיטת גמ׳, מ״ט משום דמפסקי ליה בסכינא וכו׳. ) ט

 בשם בחידושי הריטב״א, דשמנונית בעין אינו נפגם. וכן כתב אמר רבא

(ח״א, תצז) כתב, דשמנונית מועט שעל הסכין,  בשו״ת הרשב״א. אבל ר״י

לשיטת תוס׳, למה ליה טעמא  הריטב״אשה נפגם אחר מעת לעת. והק

דחורפא דחילתיתא, תיפוק ליה דהוא גופיה נותן טעם לשבח. ותירץ בשם 

דהכא סלקא דעתין, דשמנונית בחילתית, מפגם פגים, כיון שאין  ,הרא״ה

שומן נאות לו, ולכך הוצרך לומר דאין הדבר כן, דאגב חורפא דחילתיתא 

ח: הובא  חולין( בחידושי הרמב״ןתב מחליא ליה שמנוניתא. וכעין זה כ

הכא, יד. מדפי הרי״ף), אלא דכתב דאיירי הכא בסכין שאין עליה  בר״ן

שמנונית, וכיון דסכין תשמישו תדיר חיישינן לבן יומו, ואפילו הכי אי לאו 

(יד. מדפי הרי״ף)  והר״ןמשום חורפא דחילתיתא, נפגם אפילו בבן יומו. 

אי שנא הכא מכל בליעה בת יומא שאינה כתב, דאין פירושו מחוור, דמ

נפגמת. ולכך פירש, דסכין נמי סתמו אינו בן יומו, ומשום הכי אי לאו 

, ולא רבינו יונהבשם  הריטב״אמשום חורפא דחילתית שרי. וכן כתב 

אמרינן דאיכא שמנונית על הסכין, כיון דסתם חנוני מקנח סכינו ואין בו 



 
 
 
 

 

ין שאינו בן יומו, מאי מהני חורפא איסור בעין והקשה, דאי איירי בסכ

דחילתיתא, הא כשנפגם בעודו בלוע יצא מכלל איסור, והחורפא 

דחילתיתא הוי כמבשם נבילה סרוחה, ועוד, איך אפשר שהחילתית 

 תעורר את הטעם הפגום.

בחידושי הקשה  מיניה וכו׳..גמ׳, עבדיה דר׳ לוי וכו׳, מהו למיזבן ) י

ץ, למה לא יקח, וכי נחשדו עמי הארץ , אפילו אי דינו כעם הארהרמב״ן

בכל מה שאסרו חכמים לקנות מן הנכרים. וכתב, דהעבדים סתמן פרוצים 

 הן וראוי לחוש להם בשל סופרים.

. ביאר גמ׳, וכן חצר שמוכרין בה תכלת הרי היא בחזקתה עד שתיפסל) יא

, דאיירי בפונדק שמביאין מן העולם הרמ״הבשם  בחידושי הריטב״א

ם, והורגלו תמיד למכור שם תכלת כשר, ולכך מעמידין תכלת למכור ש

בחזקתה. דאילו בחצר דעלמא, אם עדיין יושביה הראשונים עליה פשיטא 

דהויא בחזקתה, ואי דרים בה אחרים, אמאי הויא בחזקתה, וכי חצר 

 גורמת.

גמ׳, אבל אשת חבר שנשאת לעם הארץ וכן בתו וכו׳, וכן עבדו וכו׳ ) יב

אם חזרו תחת  ד״ה אין, (ל:) רש״י בבכורותפירש ׳. אינן צריכין לקבל וכו

יד חבר. מבואר בדבריו, דכשהם תחת עם הארץ, צריכין לקבל עליהן 

(שם), דהיינו משום דכשהן תחת עם  בלקוטי הלכותדברי חברות. וביאר 

(פ״ב  בתוספתא דדמאיהארץ בודאי נעשים מורגלים כמנהגו, כדאיתא 

חבר שהיו למודין אצל עם הארץ צריכין  הי״ב), דבנו של חבר או עבדו של

לקבל, ור׳ יהודה סבר דאף בכהאי גוונא צריכין אחר כך לקבל מחדש, 

אצל עם הארץ. ולפי זה, בימים הראשונים קודם שנעשו  דנעשו מורגלין

הדרך מורגלין בבית העם הארץ, מודה רש״י דאינן צריכין לקבל. אבל 

ד״ה ובת) כתב, דסברת רש״י, (פ״י ממעשרות ה״ג בביאור ההלכה  אמונה

 דמאידלא גרע ממתארח אצל העם הארץ דאינו נאמן, כדקתני במסכת 

(שם) משמע,  הרמב״ם(פ״ב מ״ב). וכתב הליקוטי הלכות, דמסתימת 

דמפרש כפשוטו, כשהם תחת העם הארץ. וכתב, דעל כרחך מיירי בימים 

הראשונים קודם שנעשו מורגלין בבית העם הארץ. והוסיף, דלשיטתו, 

  הראייה דמייתי ר״ש בן אלעזר הוא כפשטיה. ועיין עוד בדרך אמונה שם.

(פ״א ההגהות מיימוניות  כתבגמ׳, והיתה קושרת לו תפילין על ידו. ) יג

מציצית אות ט), דלא היתה קושרת ממש אלא מסייעת לו לקשרם, דאשה 

אינה יכולה להניח תפילין לאיש. עוד כתב, דאפשר דלא נאסר לאשה 

 אלא תיקון הדבר כגון כתיבה ותיקון תפילין ולא הנחתן.

 , דהיינו בשבילו.הרש״שביאר גמ׳, קשרי מוכס על ידו. ) יד

(לא.)  תוס׳ לעיל הקשוותם אחד. גמ׳, חלב בשר יין תכלת אסורין בח) טו

הא לעיל (שם) פסק רב כרבי אליעזר דיין מותר בחותם אחד. ד״ה דאמר, 

, דהכא איירי בישראל חשוד. ודלא כמו שפירש רבינו תםותירצו בשם 

תירצו  , דאיירי בעובד כוכבים. ולשיטת רש״יד״ה אסורין (עמוד ב׳)רש״י 

ים כמו שכתב רש״י, וכיון התוס׳, דהכא איירי במשגר ביד עובד כוכב

(כט:)  דלעילדאינו חוזר ורואה חותמו, בעינן ב׳ חותמות. עוד כתבו, 

דקתני דחומץ סגי בחותם אחד, ומשמע דביין בעינן ב׳ חותמות, איירי 

, כתב, דאיירי בפיקדון. ולכך צריך ד״ה ה״ג(שם) רש״י במשלח. [אמנם  

ב הלכה למעשה (הכא), דהכא ר בחידושי הריטב״אלומר כמו שכתב 

(ד, ב) כתב,  והבדק הבית(לא.)].  לעילאתא לאשמועינן, מה שאין כן 

 דהכא רק אמר אליבא דרבנן, אף דסבירא ליה כרבי אליעזר.

אבל חמפ״ג אינו אלא תערובת. כתב  תוס׳ ד״ה אמר רב, בתוה״ד,) טז

(טז. מדפי הרי״ף), דפת, אף דאין איסורו משום תערובת, אלא משום  הר״ן

כל מקום כל שאיסורו מדבריהם, אף על פי שאיסורו מגופו חתנות, מ

(יור״ד קיח  והביאור הגר״א .המהרש״אמותר בחותם אחד. וכן כתב 

סק״ה) כתב, דמהאי טעמא גופיה מקילינן בחמפ״ג, דכיון דהוי תערובות 

 לא הוי אלא איסור דרבנן.

, דאף על גב דאיסורא דחלב הוי משום המהרש״א שם. כתב בא״ד,) יז

 ת, הא דחי ליה תלמודא ומפיק חלב.תערוב

אבל אין לומר הטעם משום יוקר שהרי מורייס דמיה יקרים בא״ד, ) יח

(יור״ד קיח סק״א), דלא גרסו ברש״י כלפנינו, דטעמא דיין  הב״חמיין. כתב 

משם ניסוך, אלא משום דדמיו יקרים טרח ומזייף להחליפם. וכן כתבו 

 י.בשם רש״ התוספות רי״ד ותלמידי רבנו יונה
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(יור״ד קיח  הב״חועל היין לנסכו. כתב רש״י ד״ה אסורין, בתוה״ד, ) יט

סק״א), דסבירא ליה לרש״י דלהחליף יין ביין אין הנאתו מרובה, ולא 

ד״ה אמר (עמוד א׳) תוס׳ חיישינן אלא משום דחיבת ניסוך עליו. ועיין עוד 

  ומה שכתבנו שם באות הקודמת. אב,

, אמאי לא התוספות רי״דהקשה  ימ״ח מח״ג בסוריא.גמ׳, אין לוקחין ) כ

, בחידושי הריטב״אתני נמי פת וכבשים וכל הנך דתנן במתניתין. וכתב 

דלהכי פרט ימ״ח ומח״ג, דדוקא דברים אלו נחשדו בהם שהיו רגילין 

ליקח אותן מן הגויים, אבל שאר דברים לא היו רגילין כל כך ליקח מן 

 לקחום.הגויים, ותולין כי מישראל 

בחידושי ביאר גמ׳, וכי משגר ליה ממאי דאכיל משדר ליה. ) כא

, דאף דהוי חנוני, ואיכא ברשותיה של גויים דזבין לאחריניה, הריטב״א

כיון דטרח לשדורי ליה דורון, בהיתירא טרח ולא מספי ליה איסורא, כיון 

 דאיהו לא אכיל איסורא.

ומר לבנה אסורה גמ׳, מלח סלקונדרית שחורה אסורה וכו׳, לדברי הא) כב

, דנראה דלא פליגי, אלא מר כי אתריה ומר בחידושי הראב״ד כתבוכו׳. 

כי אתריה. באתריה דמר היה מנהגם בכך, הלכך כהאי גוונא אסור ואידך 

שרי, וכן איפכא, ורבי חנינא בן גמליאל דחזי באתריה דבזו וזו מערבין בה, 

 חייש לתרוויייהו.

כתב הם משום הכשר משקה. מתני׳, אף על פי שמנטפין אין ב) כג

, דהכי גריס רש״י, וכתב לפרש בשמו דחדא קתני, בחידושי הריטב״א

דהיינו שאין המשקה היוצא מהן מכשיר, כיון דלאכילה בעי להו, לא 

אין ו״ הראב״דניחא ליה ביה והולך לאיבוד. אבל כתב, דהעיקר כגירסת 

ן שמא זילף בהן״ בוא״ו, ותרתי קתני, שאף על פי שמנטפות לא חיישינ

עליהן יין. ואשמועינן אגב אורחין, שאין במשקה הזה משום הכשר 

(טז. מדפי הרי״ף), וביאר, דהרבותא, דלא חיישינן  הר״ןמשקה. וכן גירסת 

שמא שראום ביין נסך, ועוד, שאין תורת יין על היוצא מהן ליאסר במגע 

דתרתי  גרס ״אין״, ואפילו הכי פירש בפסקי הרי״ד אמנם עובד כוכבים.

 קמשמע לן.

(טז.  הר״ן ביארמתני׳, וכבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ. ) כד

 מדפי הרי״ף), דאשמועינן דלא גזרינן אלא בדרכן.

, תוס׳ ד״ה אי דליכאכתבו גמ׳, אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא. ) כה

והפרי דהיינו דווקא ביושב בצד עדרו, דבלאו הכי איכא למיחש לגילוי. 

קטו, ו) כתב, דחיישינן שמא יביא חלב ממקום טמא. אמנם (יור״ד  חדש

פ״ב), דכוונת  בשערי דודאשהשיבו לשר שלום גאון (הובא  בני רומידעת 

 הגמ׳, דאי ליכא דבר טמא, אין צריך לישב בצד עדרו.
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לכך היה מפרש הר״ר אפרים וכו׳, אבל  תוס׳ ד״ה כאן, בתוה״ד,) א

הקשה לפירוש זה, אמאי בעינן  הרא״ש התוספותבסתומות צריך שתים. 

 שתים בסתומות, וכי אחת דרכה להיות גדילה בציר ולא שתים.

גמ׳, רב הונא אמר עד שתהא ראש ושדרה ניכר רב נחמן אמר או ראש ) ב

, דסברת רב בחידשיו והריטב״א(טז: מדפי הרי״ף)  הר״ןביארו או שדרה. 

חוט השדרה, אבל  הונא, דאיכא דגים טמאים שראשם עגול, או שיש להם

אין בהן שיהיו שני סימנין הללו. ורב נחמן סבר, שאין בטמאין לא ראש 

(לט.)  לעילעגול ולא חוט השדרה. וכתב הר״ן, דלפי זה, הא דאמרינן 



 
 
 
 

 

(יור״ד פג  הפלתידלדג טמא אין חוט השדרה, כרב נחמן אתיא. והקשה 

שדרה. סק״ב), הא אמר עולא להלן דבגופן לכולי עלמא בעינן ראש ו

ותירץ, על פי מה שכתב (הובא להלן באות ה), דאביי סבירא ליה דנחלקו 

(לט.) דצחנתא דבב  לעילאף בגופן, ואם כן אתי שפיר, דאביי הוא דאמר 

כתב, דטעמא דרב הונא, דחיישינן דלמא  ובחידושי הרא״הנהרא שריא. 

 אתי לאחלופי, כיון דאין כל הדג שלם לפניו.

גמ׳, מתיב רב עוקבא בר חמא ובדגים כל שיש בו סנפיר וקשקשת. ) ג

אמאי לא מותיב אגופא דברייתא דקתני ״כל שראש התורת חיים, הקשה 

אתי שפיר, דכתבו דמשדרה לא  תוס׳ ד״ה ובדגיםושדרה ניכר״. ולשיטת 

פריך, ולא פריך אלא למאן דאמר דאו ראש או שדרה, אבל למאן דאמר 

פריך, דכיון דסימני גוואי לא קחשיב, איכא למימר  דתרווייהו בעי, לא

תירץ, והלחם סתרים  דכוונת הברייתא דתרווייהו בעינן ולא קשה מידי.

), דאברייתא לא קשיא דאפשר רש״י ד״ה ובדגים(על פי מה שכתב 

דפליגא אמתניתין, ואין הלכה כמותה, אבל ארב הונא ורב נחמן קשיא 

 וזקקו לחלוק בפירושא דברייתא.דכיון דהלכה כסתם משנה, אמאי ה

ותימה דא״כ כי משני וכו׳, ומה תירץ  תוס׳ ד״ה ובדגים, בתוה״ד,) ד

(סימן מא), דהתלמוד  הרא״שאליבא דמ״ד או ראשו או שדרו וכו׳. תירץ 

קיצר והביא ארא ופלמודא הידועים להם, דדמו רישייהו לטמאים, אבל 

 .הוא הדין דאיכא נמי דג טהור דדמי לטמאים בשדרה

(יור״ד  הפלתילכך נראה דמשדרה לא פריך מידי וכו׳. הקשה  בסוה״ד,) ה

הכא), דלפי זה כל הקושיא לרב נחמן  דעת יהונתןפג סק״ב, וכן בספרו 

דאמר או ראש או שדרה, דלרב הונא דבעינן תרווייהו, לא קשיא מידי, 

דראש לבדו לא מהני להתיר הדג, ומאי קשיא, הא אמר עולא להלן 

עלמא מודו דבעינן ראש ושדרה. וכתב, דצריך לומר, דאביי  דבגופן כולי

 דלא תירץ כן סבירא ליה דאף בגופן פליגי.

(סימן מא),  הרא״שכתב גמ׳, כי תניא ההיא בארא ופלמודא דדמו וכו׳. ) ו

דמכל מקום היכא דמכיר ראש ושדרה, לא חיישינן שמא יש בהן ממין 

בהגהות בינינו. וביארו  דגים טמאים שאין ידועין לנו, דהנהו לא שכיחי

(אות נ) דעתו, דהיינו דוקא  והפלפולא חריפתא(על הרא״ש אות א)  הב״ח

בחתיכות מלוחים, דאיכא למיתלי שקודם המליחה השירו הקליפות 

בידיים, אבל אם ראינו אותו כשאינו מלוח ולא היה בו קשקשים, לא 

 סמכינן אראש ושדרה לתלות דנשרו בעליתו.

צריך ביאור, בל בצירן אבל בגופן דברי הכל אסור. [גמ׳, מחלוקת לט) ז

, דטעמא דרב נחמן הר״ן והריטב״א(אות ב׳) בשם  לעיללפי מה שכתבנו 

דשרי לפי שאין בטמאין לא עגול ולא חוט השדרה, אם כן מאי טעמא 

דחיישינן דילמא  הרא״הדבגופן אסור. וצריך לומר כמו שכתבנו שם בשם 

 .(ש.א.)]אתי לאיחלופי. וצריך עיון. 

וא״ת והא צירן נמי איסור דאורייתא וכו׳. אמנם  תוס׳ ד״ה מחלוקת,) ח

, דציר אינו אסור אלא מדרבנן, והוי ד״ה שאני(צט:)  תוס׳ בחוליןשיטת 

 אסמכתא בעלמא.

רש״י ד״ה ומי פירש גמ׳, ומי איכא דשרי כה״ג באתרא דשכיחי קלפי. ) ט

והקשקשים מן הטהורים , דיש לומר שמא דגים טהורין וטמאין יש, איכא

רש״י (יז. מדפי הרי״ף), לפי מה שכתב התוספות רי״ד והר״ן  באו. הקשו

, דצחנתא היינו חילק, היכי שרי רב הונא בר ד״ה צחנתא(לט.) לעיל 

, דאפשר דההיא ארבא של חביות הר״ןחיננא ולא חשש לערבונה. וכתב 

י שהטמא מלוחות היתה, וסבירא ליה שאין לחוש לתערובת טמאין, לפ

והטהור מקלקלין זה את זה, ולפיכך בשעת מליחה מפרישין הטמאים 

(לד:) דחילק אומן מותר,  לעיל [ולכאורה צריך עיון מהא דאיתא מתוכן.

דהיינו משום דהאומן מבדיל את הטמאין  ד״ה חילק, (שם)רש״י ופירש 

שמקלקלין את כל הדגים, מה שאין כן הדיוט שאינו מבדיל. ולכאורה 

כתב, דרב הונא בר ובחידושי הראב״ד נמי בלא מליחה. (ש.א.)].  היינו

 חיננא סבר דחילק אינו סולתנית.

התוספות כתב  גמ׳, קירבי דגים ועוברן אין נקחין אלא מן המומחה.) י

(לט.), דקירבי דגים  לעילדיש לומר דפליג אדרבי אבהו דאמר רי״ד, 

יגי, דלא שרי רבי ועוברן ניקחין מכל אדם. עוד כתב, דיש לומר דלא פל

אבהו אלא בקיסרי שלא היו לוקחין אותן אלא מדגים טהורים, אבל שאר 

המקומות לוקחין אותן אף מדגים טמאים, הילכך אינן נקחין אלא מן 

 המומחה.

(יז. מדפי  והר״ן ,בחידושי הרמב״ןכתבו  גמ׳, אלא מן המומחה.) יא

), דמומחה אלו ד״העמוד ב׳  רש״י לקמן(עיין  רש״יהרי״ף), דנראה מדברי 

 הוסיף, דצריך להיות נמי נאמן. והרמב״ןהיינו בקי בהן. 

, הא עינינו רואות דיש התוספות רי״דהקשה גמ׳, סמי מכאן עוברן. ) יב

 לדגים טמאים ביצים, והיכי פליגי בהא מילתא.
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(פ״ג ממאכלות  המגיד משנה ביאר גמ׳, משכחת לה בשלפוחא.) יג

רבים טהורות, דדבוקין בשילפוחא ונכרין אסורות ה״כ), דממילא גם הק

 על ידה.

 התוספות רי״ד כשנימוחו העוברין קבעי לה. אמנםרש״י ד״ה אין, ) יד

כתב, דיש לומר דבקירבי דגים קמבעיא ליה, שאין יכול להכירן על ידי 

 סימנים.

[לפי מה  בחידושי הרמב״ןביאר  גמ׳, כיון דאמר אני מלחתים מותר.) טו

מחה היינו נאמן], דמירתת שמא יראוהו לבקי שכתב (לעיל אות יא) דמו

ויכיר בהם שהם טמאין, אבל לא אמר אנא מלחתינהו, מצי משתמיט 

 ולומר דישראל אחר מכרן לי בחזקת טהורין, והטעני.

, הפסקי הרי״ד דשמא לא בקי בהן. ביאררש״י ד״ה אלו דגים, בסוה״ד, ) טז

דדילמא טועה בהן כשאומר ״אני מלחתים ומדגים טהורים היו״, ובאמת 

ביאר, דזימנין דסמיך על טעותו,  ובתוספות ר״י מבירינאאינו מכירם. 

 ויסבור כי הם טהורים, ומשקר שמלחם.

גמ׳, וכן יין תפוחים של עובדי כוכבים הבאין מן האוצר ומן ההפתק ) יז

(סימן מד) לא גרסי מן  והרא״ש(יז: מדפי הרי״ף)  . הרי״ףהסלולהומן 

לט:) קתני לגבי חגבין,  לעיל, דהא במתניתין (הספינהאלא מן  הסלולה

, גרסי בברייתא ד״ה במאי (סו.) תוס׳ בחוליןדמן הסלולה אסורין. אמנם 

 מותרין. הסלולהמותרין״, מן  הספינהדלעיל לגבי חגבים, במקום ״מן 

 ברבינו חננאל.ועיין נמי 

, דהוי חולי בחידושי הריטב״א כתברבי במעיו וכו׳.  גמ׳, פעם א׳ חש) יח

שאין בו סכנה. והוסיף, דשמעינן מינה דחולי שאין בו סכנה אסור 

להתרפאות באיסורין של דבריהן כדרך הנאתן. ואף דשלא כדרך הנאתן 

מותר אפילו באיסורין של תורה, דאין בזה אלא איסור דרבנן, אפילו הכי 

 איסורין של תורה לאיסורין דרבנן. לא חילקו בכדרך הנאתן בין

, דבדוקא נקט ליה, לומר דהוי בחידושי הראב״ד כתבגמ׳, של ע׳ שנה. ) יט

  מן האוצר ולכך שרי, אבל שלא מן האוצר חיישינן שמא עירב בו יין.

(חידושי אגדות), דנקט  המהרש״אביאר גמ׳, שמסר עולמו לשומרים. ) כ

ה שמור כל כך ביד הגוי בהאי לישנא, משום שהיה אותו יין שבא לרפוא

שבעים שנה. עוד ביאר, לפי שכשברא הקדוש ברוך הוא את האדם 

והניחו בגן עדן לא השליט אותו בעל פירות הגן, אלא מינה אותו שומר, 

״, אבל כשנטרד מגן עדן השליט ולשמרהכמו שנאמר ״ויניחהו וכו׳ לעבדה 

שהיו שם אותו בכל, ובירך, על שמסר עולמו שמחוץ לגן עדן לאותן 

(ח״ב  ובפירוש התפילות לר״י בן יקרשומרים להיות להם לכל צרכיהן. 

עמוד ע) כתב, דיש בני אדם ששומרים יין ושכר כמה שנים, ורגילין לברך 

״ברוך שמסר עולמו לשומרים״, עוד הוסיף, דלשון ״שמירה״, על שם יין 

המשומר בענביו, ונמצא שגם הקדוש ברוך הוא שומר דברי עדונים 

 חכמים.ל

 



 
 
 
 

 

 פרק כל הצלמים
 

 גמ׳, ור״מ דחייש למיעוטא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום וכו׳.) כא

, דהכי קאמר, דלרבי מאיר דחייש למיעוטא, כל בחידושי הרמב״ןביאר 

המקומות שאין מנהגם ידוע אסורים מעיקר הדין, כיון דחיישינן למיעוטא, 

וחיישינן שמא נוהגים הן כמנהג מקומו של רבי מאיר, וכיון שרוב העולם 

אין מנהגם ידוע ואסורין מעיקר הדין, גזר רבי מאיר אף במקום שידוע לנו 

(יז. מדפי הרי״ף) כתב,  הר״ן, אטו רובא דעלמא. אבל שאין עובדין אותו

דלפי זה לא ניחא לישנא ד״גזר שאר מקומות אטו אותו מקום״. עוד 

הקשה, מאי טעמא בכל מקום שאין מנהגו ידוע אסור לרבי מאיר מדינא, 

אמאי ניחוש להכי משום מקומו של רבי מאיר. ועוד, דאפילו אי נימא 

רובא דאיתיה קמן, ומודה רבי מאיר ברובא  דהוי מיעוטא, מכל מקום הוי

דאיתיה קמן, דכיון שהוא רוב וידוע לפנינו, חשוב לבטל את המיעוט 

ולעשותו כמי שאינו. ולכך פירש, דודאי מן הדין כל המקומות שבעולם 

מותרין, אלא כיון דרבי מאיר בעלמא חייש למיעוטא, ולא סבירא ליה 

מות, כדי שלא יבואו להיכשל דמיעוטא כמאן דליתיה, גזר שאר המקו

 במקומו.

והתם קאמר רבי מאיר וכו׳. וכן כתב  רש״י ד״ה אנדרטי, בתוה״ד,) כב

בחידושי בדעת ר׳ יוחנן, דקאי ארבי מאיר. וכתבו  רש״י בד״ה בעומדין

(יז: מדפי הרי״ף), דנראה מדבריו, דהיינו אליבא דרבי  הרמב״ן והר״ן

נה בין אין עומדין, הכל תלוי מאיר, אבל לרבנן בין עומדין על פתח המדי

(פ״ז מעכו״ם ה״ו), פסק  הרמב״םבשיש בידו מקל או צפור או כדור. אבל 

כרבנן דבעינן שיהיה בידו מקל וכדומה, ואפילו הכי כתב דהיינו בעומדין 

 על פתח המדינה.
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ועוד קשה הא דקאמר אבל של כרכים  תוס׳ ד״ה אמר רבה, בתוה״ד,) א

דלגירסא דידן  הלחם סתרים,הו משמע התם וכו׳. כתב ד״ה לנוי עבדי ל

ניחא, דגרסינן ״אבל בשל כרכים דברי הכל מותרין מאי טעמא לנוי עבדי 

להו״, וקאי ״דברי הכל״ אמותרין, ולא א״לנוי עבדי להו״. וכן כתב 

 התוספות שאנץ.

התוספות לכך נראה וכו׳, ורבנן שרו בכל מקום וכו׳. כתבו בא״ד, ) ב

, דלפי זה, הוי מצי למיפרך, דהוי ליה למיתני ״וחכמים ש״אהרא״ש והמהר

. וכתב ד״ה מ״ט דרבנן(מ:)  לעיל רש״יאומרים אינו נעבד״, כדכתב 

המהרש״א, דאפשר דהיינו הך דפריך ״דכפרים ודאי למפלחינהו עבדי״, 

 מדלא פליגי רבנן בהא.

, אבתוספות ר״י מבירינ כתבוגמ׳, תנא אפילו צרור אפילו קיסם וכו׳. ) ג

דתנא קמא סבר, דכיון שנתנו בידו צרור או קיסם, לבזותו בעלמא הוא 

דעבדי לה. ומכל מקום מספקא לרב אשי אפילו לרבן שמעון בן גמליאל, 

 אם צואה הוי לבזותו או לא.

נראה לר״י  תוס׳ ד״ה אמר שמואל ואפילו שברי עבודת כוכבים מותרין,) ד

ית ליה נמי עבודת כי שמואל שסובר שברי עבודת כוכבים מותרין א

(יח. מדפי הרי״ף) פסק  הרי״ףכוכבים שנשתברה מאליה מותרת. אבל 

 בחידושי הרמב״ןכשמואל וכר׳ יוחנן דנשתברה מאיליה אסורא. והוכיח 

מדבריו דלא פליגי. וביאר, דאפילו אי עבודה זרה שנשברה מאליה 

ודה אסורה, מוצא שברי עבודה זרה מותר, דאמרינן דגוי מיזהר זהיר בעב

הוסיף, ובחידושי הריטב״א זרה ומינטר לה עד דרתח עלה ומיתבר לה, 

(מט:)  רש״י לקמןדמילתא דלא שכיחא היא שתשבר מאליה. וכן כתב 

. [וצריך לומר כמו שכתבו תוס׳ להלן, דלא תלינן דישראל שברה, ד״ה לא

דאם כן לא היה מניחה שם אלא היה מבערה לגמרי מן העולם]. ועיין 

 .באות הבאה

(פ״ז מעכו״ם ה״ז),  המהר״י בן לב והמשנה למלךשם. הקשו בא״ד, ) ה

מנא להו לתוס׳ דשמואל סבירא ליה כריש לקיש דעבודה זרה שנשתברה 

מאליה מותרת, הא אפשר לומר דאסורה, ואפילו הכי שברי עבודה זרה 

מותרים, משום דתלינן דגוי שברה, כסברתם להלן, דאילו שברם ישראל 

שהובא הרי״ף לא היה מניחה שם אלא היה מבערם מן העולם. וכשיטת 

 יחו בצריך עיון.באות הקודמת. והנ

דטפי שכיח שבירת עובד כוכבים או נשתברה מאליה מששיברה בא״ד, ) ו

(פ״ז מעכו״ם ה״ז), דתיפוק ליה דרוב  המשנה למלךישראל. הקשה 

שבירותיה הוו ביטול, משום דאיכא תרי צדדי להקל, דהיינו שברה גוי או 

ה התוס׳ בד״נשתברה. ותירץ, דמתניתין אתיא כרבי מאיר, וכמו שכתבו 

, והא רבי מאיר חייש למיעוטי, ואם כן אי לאו טעמא דתוס׳, לא היינו ה״ה

תולין להקל, דאימור ישראל שברה, אבל השתא דאמרינן דשברה ישראל 

והמצפה לא שכיחא, איכא תרי רובי להקל, ואפילו רבי מאיר לא חייש. 

(עד:), דבעבודה זרה, ספק בזבחים  תירץ, דשמואל אזיל לשיטתו איתן

 א אסור.ספיק

, דאפילו תימא דישראל ר״יתירצו בשם  בתלמידי רבינו יונהשם.  בא״ד,) ז

 לקמןביטלה, מבוטלת היא מן התורה, אלא דחכמים גזרו בה כדאמרינן 

(מב.), דדילמא מגבה לה והדר מבטלה, ומספק לא חשו לומר דישראל 

 ביטלה.

והיטב יש לידע שברים של צלמים מדלא נקטי מידי בידייהו בא״ד, ) ח

ד״ה (מ:)  התוס׳ לעיל, הא כתבו המהרש״אואסורין לר״מ וכו׳. הקשה 

, דהך סיפא דתבנית יד אתיא אפילו כרבנן. ותירץ, דנקטי רבי ובאנדרטי

מאיר משום תירוץ הגמ׳, דאי נקט שברי עבודת כוכבים הוא אמינא דוקא 

תבנית וכו׳, ליכא אלא לרבי מאיר ובכרכים, אבל לרבנן בכפרים, צלמים 

 עבודת כוכבים הן, דהא ודאי למיפלחינהו עבדי להו.נמי 

, הא תינח תבנית יד, מדלא נקט מידי הלחם סתריםשם. הקשה בא״ד, ) ט

 בידו, אבל תבנית רגל היאך יש לידע שהיא של צלם.
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בחידושי לכך נראה לר״ת וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה בעומדין, בתוה״ד,) י

, דאף רבינו תם האור זרוע, דלדינא שני הפירושין אמת. וכן כתב הריטב״א

 לא קשה ליה על רש״י כי אם אלישנא.

גמ׳, רבי יוחנן אמר אסורה דהא לא בטלה רשב״ל אמר מותרת ) יא

מב.), דרבי  לקמן( בחידושי הרמב״ןכתב מסתמא בטולי מבטל לה וכו׳. 

 וכן הביא רת,יוחנן סבר דאינה בטילה שמא יחזור ויתיכנה ויעשנה אח

(פ״ג ה״ב). או שיעבוד לשבריה. וריש לקיש סבירא ליה  מהירושלמי

 החזון איששמבטלה. ולא חיישינן בסתמא שיחזור ויעשנה אחרת. אמנם 

(סימן סא, ט) ביאר, דלכולי עלמא אין עיקר עבודתן לשברים, אלא דעדיין 

דכבוד הם נוהגים בה כבוד, כיון שלשעבר היתה שלמה, ורבי יוחנן סבר 

זה הוי כקבלת אלהות, וריש לקיש סבר, דכיון דכל הכבוד מחמת מה 

 שהיתה בעבר, אין כאן קבלת אלהות. ועיין עוד באות הבאה.

(פ״ח מעבודה זרה הי״א) מסתפק בסברת רבי גמ׳, שם. המשנה למלך ) יב

יוחנן, אי אוסרה בודאי, דבודאי אינו מבטלה, או דאוסר מספק. ודנפקא 

צלמים שנשתברו מאליהן, דאי טעמא דרבי יוחנן משום מינה לרבי מאיר ב

(בגליון הרמב״ם הגרע״א ספיקא, מותרין דהוי ספק ספיקא. ותמה עליו 

(יח. מדפי הרי״ף), דכתב דמותרין בכהאי  בר״ןשם), דהדברים מפורשים 

 ובמגיה למשנה למלך(מב. אות יג).  לקמןגוונא. ועיין עוד מה שכתבנו 

ומהשגות , משמע דהוי ספק, ד״ה דלא ביטלה(יד.) דברש״י דמעילה כתב, 

 (פ״ז מעבודה זרה הי״ב) הוכיח, דלרבי יוחנן אסור בודאי. הראב״ד

 המהרש״אולרבי יוחנן דקאמר הכא מודה ר״מ וכו׳.  רש״י ד״ה ומקשי׳,) יג

גורס, ולרבי יוחנן דמותיב מודה דלר״מ וכו׳. וביאר, דאף דר׳ יוחנן לא 

מקום מודה דהא דשברי צלמין מותרין כרבי  מוקי סתמא כרבי מאיר, מכל

 מאיר נמי אתיא. 



 
 
 
 

 

 נדה ט.פסחים ( התוספות הרא״ש כתבגמ׳, והתניא חבר שמת וכו׳. ) יד

טו:), דלמאי דלא ידע טעמא דחזקת חבר, נקט ״חבר שמת וכו׳״, משום 

דדוקא דכהאי גוונא הוי ספק הרגיל, דדרך חבר שמת או שהולך למדינת 

אם הניח דבר שאינו מתוקן. [ובעינן ספק הרגיל,  הים להודיע לבני ביתו

]. עוד כתב, דלעולם אף בעם הארץ הוי ספק תוס׳ ד״ה ואיןכמו שכתבו 

הרגיל, דרוב עמי הארץ מעשרין הן, והא דנקט חבר, משום דבהאי גוונא 

 אפילו הן בני יומן מותרין. 

, בירושלמי קאמר תפתר שמת בתוך היישוב. תוס׳ ד״ה חזקה על חבר) טו

דהיינו לשינויא קמא אבל לשינויא דספק וספק לא  בהגהות היעב״ץ,תב כ

בעינן לה. [אמנם לכאורה אף לשינויא דספק וספק בעינן להא דקתני 

, דבלאו רש״י ד״ה דעבד ותוס׳ ד״ה ומכניסהדוקא חבר שמת, וכדפירשו 

הכי חיישינן לאיסור דרבנן, דאסור לאכול קבע אף אם עבד כדרבי 

 .אושעיא (ש.א.)]

 גמ׳, אפשר דעבד כדר׳ אושעיא דאמר מערים אדם על תבואתו וכו׳.) טז

ט.), כיון דהוי חבר, היאך יערים על  פסחים( המהר״ם חלאוההקשה 

(לה:), דדורות  בברכותתבואתו להפקיעה ממעשרות, הא אמרינן 

האחרונים אינם כדורות הראשונים, דמכניסין פירותיהן דרך גגות 

דהתם שאני דאיירי בפירות דגונים , ר. ותירץוקרפיפות כדי לפוטרן ממעש

ומפקיען לגמרי, אבל הכא במוץ דאכתי לא אדגן, ומצי לאיתויינהו לידי 

חיוב אי ימרחם, אין כאן הפקעה, אלא דהשתא חייש לבני ביתו דלמא 

(שם) כתב, דבדורות האחרונים גם  והתוספות רי״ד אתו בה לידי תקלה.

כיון דכונתם שלא יבואו בהם לידי  החברים היו מפקיעים מידי מעשר,

 תקלה. 

 בקידושיןיסוד האיסור להערים כדי להפטר ממצוות איתא  [גמ׳, שם.) יז

(לג.), יכול יעצים עיניו וכו׳ (שלא יראה מי שצריך לעמוד בפניו), תלמוד 

(יור״ד רמ, ז), דאף דאינו עובר על מצות  הנחלת צבי לומר ״ויראת״, וביאר

 בביאור הלכהראת כיון שמבטל המצוה. וכן כתב קימה, אכתי עובר על וי

(סימן קכח סעיף ד ד״ה אינם) לענין כהנים שרוצים להפטר ממצות ברכת 

כהנים, שמותר להם לצאת מבית הכנסת, דוקא אם הדבר קשה עליהם 

בתוס׳ מחמת חולשה, דבלאו הכי יעברו על ״ויראת״. וכעין זה מצינו 

ל רבינו דוד ללבן פירורין במים כדי , דהיה רגיד״ה אמר רבא(לז:) ברכות 

 לאכלן בלא ברכת המזון, שלא יאחר למסור השיעור לבחורים. (ש.א.)].

אבל אי הוי חזינן ליה דמרחינהו קודם  [רש״י ד״ה דעבד, בסוה״ד,) יח

שראו פני הבית וכו׳, לא נפקי תו מידי ודאי עד דמעשרינהו קמן. שיטת 

ו בשדה בעינן שיכניס דרך דאפילו אי מירח רש״י להלן ד״ה ומכניסה,

הפתח, אם כן לכאורה כוונת רש״י דחזינן דמרחינהו קודם שראו 

כתב, דכל היכא בחידושי הריטב״א שהכניסם לביתו דרך הפתח. אמנם 

 דעבד להו מירוח בשדה בעי לעשר בלא ראיית פני הבית].
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 מציקותוס׳ ד״ה של , גברא אלמא. רש״י ד״ה מציקפירש גמ׳, מציק. ) א

תוס׳ ר״י כתבו, דבתוספתא גרס מוסק, ופירשו דהיינו מוסק בזיתים. וכתבו 

ט.), דלפירוש רש״י קשה, מה  פסחים(והמהר״ם חלאוה  (הכא)מבירינא 

לנו ולרשעתו של אותו האיש, מה שאין כן לגירסא מוסק, קרי ליה הכי על 

 שם אומנותו.

ם ומורה הוראה. , דהיה חכרש״י ד״ה כהןפירש גמ׳, ובא כהן והציץ. ) ב

כתבו, דהיה שוטה, דאסור ליטמאות לנפלים.  התוס׳ ד״ה ובא כהן אבל

הערוך , דהיה עם הארץ או קטן. וכתב ד״ה אם(טו:) רש״י נדה וכן כתב 

שם) ליישב פירוש רש״י הכא, דיש לומר דהיה הנפל קרובו  נדה( לנר

 שמצווה להטמא לו, וסבר דכלו לו חדשיו, ועיין עוד אות ד.

דאפילו לקרובים אינו מטמא וכו׳. ביאר  ׳ ד״ה ובא כהן, בתוה״ד,תוס) ג

, דכוונתם, דאפילו אי נימא דהנפל לא היה של השפחה אלא של המהר״ם

גבירתה, והיה כהן זה קרוב לנפל, אפילו הכי אסור להטמאות לנפלים. 

 ועיין עוד אות ה.

ד״ה  (טו:)ד״ה בשפחתו ובנדה  (ט.) התוס׳ בפסחים שם. הוסיפו בא״ד,) ד

, דאסור ליטמאות אלא לצורך המת לקוברו ולהביא ארון ותכריכין. ובא

(ד׳,  אבל רבתי(סוף ענין הכהנים) דייק מלשון  הרמב״ן בתורת האדםאבל 

(הלכות  ברא״שיא), שהכהן מטמא לקרובו גם שלא לצורך. והובא -י

 טומאה סימן ז׳) בלי חולק.

ד״ה (ט.) ׳ בפסחים תוסושפחה מטמאה בלידה. אבל  תוס׳ ד״ה לידע,) ה

כתבו, דמהכא אין להוכיח כן, דשמא של גבירתה היה. ועיין עוד  בשפחתו

 התוספות הרא״ש, ומה שכתבנו שם באות ג. אבל תוס׳ ד״ה ובא כהןב

טו:) כתב, דלא מסתבר לומר כן, דאם כן אמאי הזכיר  ונדהט.  פסחים(

דאי שם) הכריח שולד שפחה היה,  פסחים( והמהר״ם חלאוההשפחה. 

אמרת שהגבירה הפילה והשפחה נטלתו והפילתו לבור, אם כן כבר 

 ראתה אם הוא ולד או רוח, ואיך אמרינן להלן דהיה ספק ולד ספק רוח.

התוס׳ בפסחים  איבעית אימא הבור רה״ר וכו׳. כתבו תוס׳ ד״ה מפני,) ו

, דליכא לאוקמי ברשות הרבים, דאם כן ד״ה ספק (טו:)ד״ה ספק ונדה  (ט:)

בספיקא אחת[ספק נפל]  טהור, ולא בעינן לטהר מטעם שחולדא אפילו 

(הכא) דתוס׳ דידן סברי, דצריך  המהרש״אוברדלס מצויין שם. וכתב 

לומר, שחולדה וברדלס גררוהו, מפני נפלים שהיו מטילין בו כבר. והוסיף, 

, היינו משום התוס׳ ד״ה שהטילהדאף דאיירי בנבדק הבור כמו שכתבו 

שם) ביאר, דאין  פסחים( ובחידושי רבינו דודדתלינן בגרירת חולדה. 

להקשות דאי איירי ברשות הרבים, מאי מקשינן ״דאין ספק מוציא מידי 

ודאי״. משום דאי אין ספק מוציא מידי ודאי, לא מהני ספק טומאה 

ידי (הכא), דאי אין ספק מוציא מהמהר״ם ברשות הרבים לטהרו. וכן כתב 

 במהרש״אודאי, לא מקרי ספק טומאה, אלא ודאי טומאה. וכן מבואר 

שם) כתב, דליכא לאוקמי ברשות  נדה( התוספות הרא״ששם). אמנם  נדה(

שם) בדעת תוס׳ שם,  נדה(הערוך לנר הרבים דאם כן מאי פריך. וכן כתב 

(סימן טו, י) כתב בשיטת תוס׳ הכא,  והקהילות יעקבודלא כמהרש״א. 

, דהא דספק טומאה ברשות ד״ה הא הלכתא (לז:) לעיללשיטתם דאזלי 

הרבים טהור, הוי מדין ״חזקת טהרה״ והכא ליכא חזקת טהרה. אבל 

כתב, דאיכא הכא חזקת טהרה לגברא ואי הוי  בתוספות ר״י מבירינא

 איירי ברשות הרבים, לא הוי מקשי דאין ספק מוציא מידי ודאי.

מאי תהוי כעבודת כוכבים שנשתברה גמ׳, וישראל אינו מבטל וכו׳, א) ז

, דלריש לקיש, עבודה זרה ששברה ישראל בחידושי הרמב״ןביאר  מאליה.

כתב,  הראב״דמותרת, אף על פי שלא ידע הגוי בשבירתה. אבל בשם 

, אם כן הרמב״ןדלריש לקיש בעינן שהגוי ידע בשבירתה. והקשה עליו 

 בשבירתה.מאי מקשינן הכא, הא אינו ביטול עד שיראה הגוי 

דכל דבר הפקר כגון מציאה נקנית בהגבהה.  רש״י ד״ה אלא, בסוה״ד,) ח

(או״ח תקפו סק״ה) כפשטות דברי רש״י הכא, דדוקא בעבודה  הב״חשיטת 

זרה של הפקר, אם זכה בה ישראל, הוי עבודה זרה של ישראל, אבל אם 

יש בעלים, אף שנתכוין לזכות בה לא קנאה, והוי עבודה זרה של עכו״ם. 

) כתב דאפילו עבודה בגליון הש״ס(שם סק״ה, צויין  המגן אברהםאבל 

זרה של גוי, שהגביהה ישראל הויא עבודה זרה של ישראל, כיון 

המחצית  דהישראל חייב באחריותו. וכתב, דכן איתא בסוגיין. וביאר

(שם), דמשמע כן, מדלא אמר רבא בפירוש ״הכא במאי עסקינן השקל 

והוסיף, דלפי זה צריך לומר, דכוונת רש״י, דכיון בעבודה זרה של הפקר״. 

ד״הפקר״ נקנה בהגבהה קנין גמור, היכא דאית ליה בעלים, נהי דלא קני 

 קנין גמור, מכל מקום קונה אותו לענין להתחייב באונסין.

החזון שהרי ביטלו העובד כוכבים שסתר לגל. כתב  רש״י ד״ה מותרת,) ט

(פ״ז ה״ו), דלאו דוקא משום דסתר לגל, אלא כל אבן ואבן שנוטל  יחזקאל

, מרש״י להלן ד״ה כדרבאכדי לחפות בהם דרכים, הוי ביטול, [וכדמוכח 

שכתב דחיישינן דלמא מגבה לכולא מרקוליס, דאי יגביה אבן אבן הוי 



 
 
 
 

 

ביטול]. והוסיף, דבנטילת אבנים לחפות בהם דרכים, הוי ביטול לכל 

מיא דשיפה עבודת כוכבים לצורכו, שהיא ושיפוייה המרקוליס, דו

מותרים. ולפי זה, הא דקתני ״וחיפה בהם דרכים וכו׳״, לאו דוקא, ואמנם 

(פ״ח מעכו״ם הי״ב)  ברמב״םבתוספתא (שם) ליתא לתיבות אלו. אבל 

. וביאר, דהואיל המאיריכתב להדיא, דצריך לחפות בהן דרכים. וכן כתב 

(מט:)  ולקמןהדבר מזומן להחזירם הוי ביטול.  ולאחר שחיפה הדרכים אין

כתב, דאף שהתרנו שברי עבודה זרה, היינו דוקא עבודה זרה שאין דרכה 

 להשתבר, אבל מרקוליס שהיא מדברים מפורדים אין פזורן נקרא שבר.

, מה יאמר אביי. התוספות ר״י מבירינא הקשה גמ׳, הכא נמי כדרבא.) י

סבירא ליה טעמיה דרבא, וטעמא וכתב, דשמא יש לומר, דאביי נמי 

 תוס׳ לקמן דלעיל לא אמר כרבא, משום דמהא ליכא למשמע מינה. אבל

כתבו, דלאביי, ישראל מבטל עבודת כוכבים של עובד  ) ד״ה כאן(מד.

 .כוכבים

דלמא מגבה לה לכולה מרקוליס וכו׳. כתב  רש״י ד״ה כדרבא,) יא

לכל המרקוליס  , דאין נראה לפרש כן, דהיכי מצי מגבההתוספות רי״ד

קודם שיסתרנו. ועוד, שהאבנים אינם מחוברות זה בזה, והיאך יגביהנו 

יחד בשלימות. ולכך פירש, דקני לה על ידי שיקנה מקומה בחזקה. עוד 

 תירץ, דאף דלא בר מיגבה הוא, לא פלוג רבנן.

צ״ע בכל הני ודקארי לה מאי קארי לה וכו׳. כתבו  תוס׳ ד״ה כדרבא,) יב

, שהמקשן רוצה לברר שמא יש לתרץ בכל ד״ה כופה(מג.)  תוס׳ בשבת

כא:) כתב,  בבא מציעא( והחכמת מנוחמקום ומקום שינויי שפיר טפי. 

דהמקשן בא להראות לתרצן, שדוחק זה צריך לסובלו בהרבה משניות. 

 כתב, דדרך התלמוד להגדיל תורה ולהאדירה. ובהגהות היעב״ץ

נעבד נמי תקשי סיפא ישראל וא״ת בספק  תוס׳ ד״ה ספק, בתוה״ד,) יג

, דאיכא ספק ספיקא, שמא לא עבדום הרש״שודאי חתכו אסור וכו׳. ביאר 

 ושמא יבטלנה כשימצאנה חתוכה, כדמסקי לקמן.

 

 דף מב ע"ב
(יור״ד קמ״ב סק״ח),  הבית יוסףכתב גמ׳, כגון דאייתי עצים מעלמא. ) יד

תי (פ״ז מעכו״ם הי״ב), דגם בדלא ידע להדיא דא מהרמב״םדנראה 

, דבעי לידע הראב״דמעלמא שרי, דהכי הוא סתמא דמילתא. אמנם דעת 

 דאתי מעלמא.

שצריכין לאילן וגזור בהו רבנן כעל אילן עצמו.  רש״י ד״ה בביצים,) טו

(יור״ד קמב סק״ח), דחיישינן דאי שרית לאתהנוי מינייהו,  הב״חביאר 

 אתא לאיתהנויי מאילן גופיה.

הרמב״ם בפירוש כתב ה. מתני׳ ועליהם צורת חמה צורת לבנ) טז

דאין ביאורו שמצא עיגול ואמר זו השמש, או קשת של עיגול  המשניות,

ואומר זו הירח, אלא שמצא צורה שמייחסים אותה העובדי כוכבים 

לשמש ולירח, ומייחסים צורת השמש לצורת מלך עם כתר יושב בעגלה. 

לים (פ״ז מעבודת כוכבים ה״ח) כתב בסתמא, המוצא כ ביד החזקהאבל 

 (הובא בריש ספר בספר הבתיםועליהם צורת חמה או לבנה אסורין, וכתב 

, חידושים על הרמב״ם כת״י, ג.), דאפשר דחזר בו ממה שכתב רקח מעשה

(יור״ד קמא  והש״ך(שער האותיות, קדושה כא)  השל״הבפירושו. אבל 

סק״ח) כתבו, דהרמב״ם ביד החזקה לא איירי בדין משנתינו, אלא באיסור 

(יור״ד קמא המהר״ם והש״ך (מג:). וכתבו  לקמןתעשו וגו׳, כדקתני לא 

 , שכתב ״מזל חמה״.רש״י ד״ה צורת חמהסק״ח), דלכך כיוון 

, רבינו יהונתן מלוניל והנמוקי יוסף ביארומתני׳, יוליכם לים המלח. ) יז

דבים המלח אין יד אדם שולטת, אבל בשאר נהרות שדרך ספינות לילך 

(כח.)  רש״י בפסחיםאם אדם ויהנה ממנו. וכן פירש שם, חיישינן שמא ימצ

(או״ח תמה סק״א) כתב בדעת  הט״ז, גבי ביעור חמץ. אבל ד״ה ים המלח

(פ״ג מחמץ ומצה הי״א, לגבי ביעור חמץ), דהחילוק בין ים  הרמב״ם

המלח לשאר ימים, דמי ים המלח חדים ומחתך החמץ במהרה, מה שאין 

 כן שאר ימים.

ולפי פירושו לא דק דהא אוקי רבי מאיר  בתוה״ד, תוס׳ ד״ה יוליכם,) יח

(יח. מדפי הרי״ף) כתב דרש״י, נקיט לה  והר״ןדאסר דוקא באנדרטי וכו׳. 

(מ:), דגזר רבי מאיר כל הצלמים אטו  דלעיללפום אוקימתא קמייתא 

מקומו, אבל לאוקימתא דרב יהודה אמר שמואל דמוקי לה באנדרטי 

יגי רבי מאיר ורבנן אי גזרינן שאר ובעומדין על פתח מדינה, לא פל

(שם יז: מדפי הרי״ף),  הר״ן לעיל מקומות אטו אותו מקום, כמו שכתב

אלא פליגי באותו מקום עצמו, אי חיישינן למיעוט אנשים שבאותו מקום 

שמקבל לה באלוה. ולפי זה אתיא מתניתין אפילו כרבי מאיר, וכמו 

 שכתבו התוס׳.

, אלמא בתוה״ד, רש״י ד״ה שלשולתב כגמ׳, ורמינהי השוחט וכו׳. ) יט

הלחם אורחייהו למיפלחינהו, ומסתמא נמי נגזור דלמא פלחינהו. וביאר 

בדוחק, דקשיא לרש״י מאי פריך מהתם, שאני התם דשמעיניה  סתרים

בפירוש דאמר דשוחט לשם הר ונהר, ותירץ, דמוכח דאורחייהו 

 למיפלחינהו ובעינן למיגזר.

(מ.),  בחוליןהממונה על ההרים. כן איתא לשר  רש״י ד״ה לשם הרים,) כ

דכיון דהר אינו נעשה עבודת כוכבים  ד״ה דאמר, (שם)רש״י ופירש 

 (מה.), הלכך לשמן לא מיקרי זבחי מתים. לקמןכדאמרינן 

 

 דף מג ע"א
, המהר״םכלומר אמרו לו וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה רשב״ם גריס סר אפס,) א

שסר והפיס את כל העולם,  דלהאי פירושא לא יתיישב הא דקאמר בגמ׳,

דמשמע שפירושו של אפס הו לשון פיוס. וכתב, דאפשר שהרשב״ם לא 

 גריס ליה בגמ׳, וגרס ״סר אפס על שם יוסף והוא דנקיט וכו׳״.

גמ׳, פירש רשב״א כל שיש לו ציצין בין פרקיו מחוי רבי אסי בין פרקי ) ב

ו, רשב״א גרס, רשב״ג אומר כל שיש לו ציצין בין פרקי צואר. האגודה

אומר בין פרקי צואריו, והלכה כרשב״א. [אבל לגירסתינו רבי אסי לא 

 ].בתוס׳ ד״ה הלכהפליג על רשב״א, דהא אמורא הוא, וכדמוכח נמי 

, הרשב״םבשם  התוס׳ ד״ה הלכהפירשו גמ׳, הלכה כר״ש בן אלעזר. ) ג

, המהר״םדהלכה כר״ש בן אלעזר אפילו אי משכחת תנא דפליג. וביאר 

והמשנה ו הלכה מכלל דפליגי, והא ליכא מאן דפליג עליה. דהוקשה ל

(פ״ז מעכו״ם ה״ח) תמה עליו, דבכמה דוכתי פריך תלמודא הלכה  למלך

מכלל דפליגי, ומוכח דלא אמרינן הלכה במקום דלא מצינו חולק. 

כתב, דעל כרחך צריך לומר, דהכא הוה קים ליה לר׳ חמא  והמצפה איתן

יג על ר׳ שמעון בן אלעזר, אף שאינו שנוי ברבי חנינא דאיכא תנא דפל

 במשנה ובברייתא, ולכך הוצרך לפסוק כמותו.

גמ׳, וש״מ וכו׳ ושאינו יודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה אינו מבטל. ) ד

(בראשית לה, ב), דכמו דאין קטן יכול לבטל, הוא הדין  האור החיים כתב

 אשה.

(תתלח) בשם  המרדכיכתב  גמ׳, וש״מ עובד כוכבים מבטל בעל כורחו.) ה

, דבכהאי גוונא לא בטל עד שיעשה מעשה בגופה, כיון דהוי האבי העזרי

 בעל כרחו.

(קמז) דמועיל ביטול באונס משום  העונג יום טובכתב גמ׳, שם. ) ו

דהעבודה זרה ראויה להתבטל, ויש מצוה בביטולה. עוד כתב, דכיון 

שרואה הנכרי שאין העבודת כוכבים מצילתו מן הישראל, הרי הוא 

 מבטלה ברצון.

גמ׳, כדתניא לא יעשה אדם תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם וכו׳. ) ז

אי דינא בהלכות מורא מקדש, (פ״ז מבית הבחירה ה״י) מייתי לה הרמב״ם

, דאיסור זה, מכלל מורא המקדש, שלא ישתמש בשרביטו הרדב״זוכתב 

(שם), וביאר,  מהרמב״ם(מצוה לט, א)  במנחת חינוךשל מלך. וכן דייק 

דאף דאמרינן הכא, דטעם האיסור משום ״לא תעשון אתי״, היינו להוה 

לא תעשון אתי״, אמינא, דמוכח כן מכח הקושיא על רבן גמליאל מהא ד״



 
 
 
 

 

אבל למסקנא מדריש על משמשין שבמדור עליון ותחתון. והוסיף, 

דהרמב״ם דקדק כן מהברייתות, דבברייתא הראשונה דלא יעשה בית 

וכו׳, לא מוזכר בברייתא לאו ד״לא תעשון״, אבל בברייתות האחרות קתני 

). (שם ושם מהחינוך (רנד, ח)המנחת חינוך ״לא תעשון״ וכו׳. וכן הוכיח 

(סימן והרא״ש (יח: מדפי הרי״ף)  הרי״ףבמשמעות החשק שלמה וכן כתב 

(נז) הביא דגרס, תנו רבנן ״לא תעשון אתי״, לא השאילתות ה). אבל בשם 

תוס׳ , וכן כתב החשק שלמה בדעת המאירייעשה אדם בית וכו׳. וכן כתב 

 , שכתבו דכל תירוצים של אביי אמת.ד״ה לא אסרה(עמוד ב׳)  לקמן

(תתקלו), דאסור להשתמש להדיוט  בספר חסידיםכתב שם.  גמ׳,) ח

בבטויים שנכתבו כלפי הבורא יתב״ש, כגון ״יהי כבוד ה׳ לעולם״, ״יהי 

כבוד אדוִני לעולם״, כדאמרינן הכא שלא יעשה אדם אולם וכו׳. [עיין 

(סימן טו ונדפס גם בסוף  בתשובות מהר״י אלגאזיבאות הקודמת]. אמנם 

ח״ג סימן ב) כתבו, דלחכמי ישראל מותר לכתוב כן,  הסבא קדישאשו״ת 

 דהשוה הקדוש ברוך הוא כבודם לכבודו.

, דהוא הדין בכל כלי המקדש, וכן מדויק מלשון המאיריכתב גמ׳, שם. ) ט

(רנד, יג) כתב, דלא נאסר  המנחת חינוךהמובא באות יא. אבל  תוס׳ יומא

על צורתן,  אלא דוקא באותן כלים דנתפרשה צורתן, והתורה הקפידה

אבל שאר כלים שרי. אבל כעין מזבח הפנימי כתב דודאי אסור, וכן קתני 

(שמות שם) כתב, דבמזבח  המשך חכמה(שמות כ, כ). אמנם  במכילתא

ליכא להאי איסורא, מדלא קתני ליה הכא. וכתב, דאולי הוא  מה שמצינו 

ראו (כב, כט)  ביהושעשבני עבר הירדן עשו מזבח גדול למראה, כדכתיב 

את תבנית מזבח ה׳ אשר עשו וגו׳, ונראה דפנחס הסכים עמהם, וכתב, 

קח.), או  זבחיםדטעמא דמילתא, או מפני שגם במת יחיד טעון מזבח (עיין 

משום דבני נח נצטוו בכך על ידי נח שבנה מזבח, או משום דלבית 

 פח.). זבחיםהמטבחיים דמי (עיין 

ינוך צה, ט), דאפשר, (על המנחת ח הקומץ המנחה כתבגמ׳, שם. ) י

דהארון עם הכפורת הוי כלי אחד, ואי יעשה הארון בלא כפורת, לא 

(ה:) דמשמע, דהכפורת הוי כלי בפני  בסוכהיעבור באיסור זה. [אמנם עיין 

 עצמו].

 תוס׳ יומאבארכו ורחבו כו׳. וכן כתבו  רש״י ד״ה בית תבנית היכל,) יא

חו כן, דאי לאו הכי, לא , (המתחיל בעמוד א׳). והוכיד״ה כרובים(נד:) 

יוכל שום אדם לעשות בית ושלחן וכלים, לפי שהיו במקדש, ואם כן 

. עוד כתבו, דכיון דאפשר לעשות כמותן ממשבודאי לא אסרה תורה אלא 

כמותן, מסתמא לא אסרה אלא כיוצא בהן, אבל משמשין שברקיע שאי 

ן עושה אפשר לעשות כמותן, אסרה תורה לעשות דוגמתן, אף על פי שאי

 כמדת ארכו ורחבו.

שהאולם היה פרוץ במלואו לרוח מזרחית וכו׳.  תוס׳ ד״ה אכסדרה,) יב

, דהא דקתני אכסדרה תבנית ד״ה אכסדרה(כד.)  תוס׳ בראש השנה כתבו

אולם, היינו לפי שהיתה פתחו גדולה קרי ליה אכסדרה, אף שלא היה 

במלואה, דהוי ליה גיפופי ט״ו אמה מכאן וט״ו אמה מכאן. וכן כתב 

הכא, אלא דכתב, דהיה מ׳ אמה מכל צד, [וכן תמה  התוספות הרא״ש

 ם צביבשו״ת חכשם, על תוס׳ שם]. ובביאור דבריהם שם כתב  הרש״ש

(סימן ס), דבאמת כשאסרו לעשות אכסדרה תבנית אולם אינו אסור אלא 

. והא דקרי ליה אכסדרה, אף דסתם כתבנית אולם ממשאם עשוי 

אכסדרה שבש״ס אינו אלא ג׳ מחיצות, לפי שהיתה פתחו גדולה קרי ליה 

(שורש עה) הבין, דכוונת תוס׳, דכיון  מהרי״ק בשו״ת אכסדרה. אבל

מאד, היה ניכרת כאילו אין לו אלא ג׳ מחיצות, והוכיח  דפתחו היה רחב

מזה, דבמראית העין תליא מילתא. ולפי זה כתב, דמנורה בת שבע קנין 

לא יעשה, אף שמשנה בגבהה ממנורה שבמקדש, דאכתי דומה לשל 

כארכו ורחבו , דבעינן שיהיה רש״י בד״ה בית דאף דכתב, מקדש. והוסיף

לא עביד ממש דוגמת מקדש לא מינכר  , יש לומר דשאני בית דאיממש

כולי האי שיהיה תבנית מקדש. והוסיף, דאף אי נימא דרש״י פליג על 

ולית ליה האי דיוקא דאכסדרה [ועיין אות יא שהבאנו שכדברי  ,תוס׳

], מכל מקום מנורה שאני, דלא כתיב בה שיעורא תוס׳ ביומארש״י כתבו 

 בקרא.

פי דבבית שני לא היה פרוץ , דאף על החשק שלמהכתב  שם.בא״ד, ) יג

(פ״ד משנה ז), וכמו שהבאנו באות הקודמת בשם  במדותבמלואו, כדתנן 

, אפשר לומר, דבבית ראשון היה פרוץ כולו, דלא מצינו תוס׳ בראש השנה

בקרא דהיה לו ד׳ מחיצות, וזה כוונת תוס׳ הכא, אבל תוס׳ בראש השנה 

שני כיון שנשתנה צורת סברי, דאינו אסור לעשות רק כמו אולם של בית 

 (סימן י). בשו״ת בית אפריםההיכל. וכתב, דנסתפק בזה 

, דבעץ התוספות רי״דביאר  גמ׳, שפודין של ברזל היו וחופין בבעץ.) יד

 כשמכהה מראיתו, דומה לשל עץ, ולכן טעו דהוי של עץ.

וא״ת כיון דפרצוף אדם לחודיה אסור תוס׳ ד״ה לא תעשון, בתוה״ד, ) טו

(יט. מדפי הרי״ף)  הר״ןסור דמות ארבעה פנים וכו׳. אמאי איצטריך לא

תירצו, דסלקא דעתין, דאף דצורת אדם אסירא, דמות  וחידושי הריטב״א

תוס׳  שרי, דלאו צורת אדם היא. וכן תירצו בהדי הדדיארבעה פנים 

(יור״ד קמא סק״ז) כתב, דלפי זה,  הט״זאבל  ד״ה לא. (כד:)בראש השנה 

וף אחד או מהנהו ארבעה שרי, שאין כאן אם עשה צורת אדם עם פרצ

צורת אדם ולא צורת ארבעה פנים, והקשה, דמחידוש גדול כל כך לא 

היה לפוסקים לשתוק והיה להם להודיע שהוא מותר. ולכך פירש פירוש 

 אחר.

(יור״ד קמא סק״ז), דאין לתרץ דבפני אדם אין  הט״זשם. כתב בא״ד, ) טז

ל אבריה [ואמנם כן דעת איסור אלא אם כן עשהו בצורה שלמה בכ

(סימן ה) דצורת הראש בלא גוף שלם מותר], אבל בארבעה פנים  הרא״ש

אסור אפילו בצורת פנים לחוד, דמקושיית הגמרא ״אלא מעתה פרצוף 

אדם לחודיה תשתרי״, משמע, דדינם שוה, ובהכרח דכל האיסור בדמות 

(ח״ב  טהמהרי״ד׳ פנים, הם בשלימותן בכל הגוף במדור השכינה. אבל 

יור״ד סימן ל״ה, הובא בגליון מהרש״א שם סעיף ז) הוכיח מקושיית תוס׳, 

דפרצוף ראש של אדם לחודיה אסיר, דהא בד׳ פנים לא היה צורת אדם 

שלם, שהרי להם כנפים וכף רגליהם ככף רגל עגל, ומוכח דבתרוייהו 

 אסור בצורת הפנים גרידא.

דינים בצבעים וכן ומיהו אותם צורות אדם שצובעים בס בסוה״ד,) יז

ברקמה מותרין כיון דאין להם פרצוף שלם אלא חצי פרצוף. מבואר 

(בהשגות על  הראב״דבתוס׳ שפרצוף שלם אסור לצייר. וכן שיטת 

הרמב״ם פ״ג מעבודה זרה ה״י), דדוקא צורה שוקעת מותר, אבל שוה 

(שם)  הרמב״ם(עמוד ב׳). אבל  הריטב״אבשוה הוי כבולטת. וכן שיטת 

ועיין  .ד״ה כרובים(נד.)  תוס׳ ביומאמתיר גם בשוה בשוה. וכן שיטת 

 באות הבאה.

 

 דף מג ע"ב
(יח: מדפי הרי״ף),  הר״ןביאר  גמ׳, לא תעשון אתי לא תעשון אותי.) יח

בחידושי הריטב״א דהיינו דמות שאני מתראה בו לנביאים. וכן ביאר 

כו), ״דמות כמראה  (א, ביחזקאלכד:). והוסיף, דכן כתיב  ראש השנה(

ביאר, דכתיב ״כי  ד״ה אתי על הרי״ף (שם) ורש״יאדם עליו מלמעלה״. 

(לט), ד״לא תעשון״ דמיון אותה  החינוךבצלם אלוקים וגו׳״. וכן כתב 

צורה, דהיינו גוף אדם שכתבתי עליה בתורתי ״נעשה אדם בצלמנו״. 

תעשון אותי. ביאר, ד״אותי״ קאי על משה רבינו, דאמר לא  ורבינו יהונתן

 לא תכוונו בלבבכםכתב, שיש מפרשים, לא תעשון אתי,  והר״י אלמנדרי

 שיש לי דמות ותעשו כמוה.

(יור״ד קמא סקי״ג), דאסור לעשות  הט״זשיטת  גמ׳, כוכבים ומזלות.) יט

(שם סק״ל) כתב, על פי מה שכתב הש״ך אפילו אחד מן המזלות. אבל 

ת אריה, אף דהוא מזל חודש א, קסז), דמותר לעשות דמו, (שו״ת הרשב״א

אב, דכל האיסור אינו אלא לעשות כל הי״ב מזלות ביחד. וכן הוכיח 



 
 
 
 

 

ה), דאם לא כן יהיה אסור לעשות מאזניים שהוא מהמזלות, (לט, המנח״ח

 ומקרא מלא דמותר לעשות מאזנים כדכתיב ״מאזני צדק יהיה לכם״.

החתים וכו׳. ויש שהיו רוצין להחמיר שלא ל תוס׳ ד״ה שאני, בתוה״ד,) כ

, דהיינו משום דאמירה לעובד כוכבים שבות, וכן שלא רצו המהר״םביאר 

לחגור אותם רצועות וכו׳, זהו משום חשדא. ומה שכתבו דיש לסמוך וכו׳, 

 קאי אחגורות.

, דהא המהר״םשמעמיד אותה דרב יהודה בצורת דרקון. כתב בא״ד, ) כא

דלא מוקים לה בצורת חמה ולבנה דבהו נמי איכא חששא כדפריך הכא 

ארבן גמליאל, משום דלאו אורחא לחתום בטבעת צורת חמה או לבנה. 

 (לאוין יט). הסמ״גבביאורו על  המהרר״א שטייןוהביא שכן כתב 

, דליכא רש״י ד״ה דפרקים פירשגמ׳, ואיבעית אימא דפרקים הואי. ) כב

, דנראה מדבריו, דאכתי בעינן למאי י הריטב״אבחידוש חשדא. כתב

דפרקינן לעיל דאחרים עשו לו, דאי לאו הכי אכתי איכא איסור עשייה. 

, דבפרקים ליכא הצרפתיבשם  הראב״ד, וכן כתב תוס׳אמנם כתב בשם 

אפילו איסור עשייה. והוכיח הריטב״א כן, מהא דאידך איבעיא אימא 

בתרא דלהתלמד שאני, מותר אפילו  בחדא גוונא מיירי, ובודאי דלתירוץ

כתב, דאף לשינויא בתרא דלהתלמד, בעינן למאי  המאירילעשות. אבל 

דאמרינן דאחרים עשו לו. אבל כתב, דנראה דברי האומרים דלתירוץ 

 בתרא לא בעינן אחרים עשו לו, יותר מדבריו.

 בשו״ת החתם סופרכתב גמ׳, ואיבעית אימא להתלמד שאני וכו׳. ) כג

ח), דלא הותר דוקא לצורך לימוד תורה, אלא אף לצורך לימוד (יור״ד קכ

 אומנות.

אלא לרב יוסף היכי ליעבוד וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה שוחק, בתוה״ד,) כד

, דגרסינן הכא ועוד דעל כרחך וכו׳. וביאר, דקושייתם קמא הוי המהרש״א

לרב יוסף, דעל כרחך הא דנקט ר׳ יוסי לים המלח, היינו משום דהתם 

זורק אפילו בעיניה, אבל בשאר מימות בעי שחיקה. עוד הקשו תוס׳, 

דלרבה נמי, לרבנן לא מהני שחיקה בשאר מימות. והקשה המהרש״א 

י אפשר לשחוק לשאר מימות אליבא דר׳ יוסי וכי מאי טעמא דרב יוסף דא

) דבשאר תוס׳ שם ד״ה ע״זגרע מזורה לרוח. ותירץ (בפסחים כח. על פי 

מימות איכא למיחש שהמים יוליכו אותו למקום אחד בצידי הנהר, מה 

 שאין כן בשוחק וזורה לרוח שאינו בא למקום אחד.

התוספות חים. וי״ל דישחוק ויזרה במקום שאינו מגדל צמ בסוה״ד,) כה

כח.) הוסיף, או יקברנה תחת הקרקע בעומק שלא יעלם  פסחים( הרא״ש

(שם)  התוספות רבינו פרץהמחרישה. ומשמע שיקברנה כמות שהיא. אבל 

 על התורה ברמב״ןכתב, דשוחקין אותה ואחר כך קוברין אותה. וכן מוכח 

רה (בראשית לה, ד), דלא מהני לקבור עבודה זרה כמות שהיא. [ולכאו

 משמע קצת בדבריו, דאף לשוחקה ולקוברה לא מהני].

 הקשו גמ׳, אמר להם רבי יוסי והלא כבר נאמר ואת חטאתכם וכו׳.) כו

, מאי פריך, הא שאני התם דבמדבר הוו, ומה ד״ה אלא(פח:)  תוס׳ בחולין

ו מצמיח. ותירצו, דשמא כשבאו שם ישראל היה מצמיח. שזורעין בו אינ

(שם), אם כן מה התלוננו ואמרו  הרש״ש(עיין מדרש רבה חקת). והקשה 

״לא מקום זרע״. ותירץ, דתלונתם היתה על אשר לא מצאוהו זרוע 

בביאתם, כי הם לא יוכלו לזרוע בעת בואם, כי על פי ה׳ נסעו, וכן לא 

ציר ויהיה יגיעם לריק.יתמהמהו שמה עד יגיע זמן ק

 

 

 

 
 

  



 
 
 
 

 

 


