עין מ ש פ ט
נ ר טצוה

m

השוכר א ת הפועל פ ר ק חמישי

מסורת

ע ב ו ד ה זרה

הש״ם

קמואמיי׳פי״ב מסל׳ א פ ישבועכבתיין אסור• וא״ת למה לי מכבס יין שיפוק ליה ה א מ מ ס יין • דמשפך במאי איהסר הא לא נגע משפך ביין נסך
מאכלות אסורות
משום משפך גופיה דאמר לקמן )דף עד (:דבטי ניגוב ותירץ משירד לחוך הצלוחית :אלא מ צ ו ק • שחיבר יין שבמשפך ליין
הלכה ב ומיץ גכ״מ םמג
לאוין קמח טושיע י׳׳ל ר״ת דלקמן מייד במשפך שלחרסדבלע שפי והכא בשל עץ דלא שבקרקעיתה של צלותית :מני ר ב י חייא • במתניתיה להך מחניהא
סי׳קכסספיף א :בלע כולי האי ושוב תזר ט ר״ת ופי׳ דהכא והתם בשל עץ אלא ומוסיף ב ה  :שפחסשו צלומימו • והכי קחני לה נשל המשפך ומדד
לתוך צלותית של עובד כוכבים והד
ק כ ב ב מיי' סס סל׳ דלקמן מיירי בשל עץ שמיותר לתשמישו
פחסתו צלוחיחו וחזר ומדד..לתוך
יב ועיין בהשגות של עובד כוכבים ובלע מפי ולכך
אם יש בו ע כ ב ת יין אסורהא ע כ ב ת יין במאי
ונכסף משגה סמג שס
צלוחיחושל ישראל אם יש בו עכבה ]לעילמ:עא[:
שהמשפך
מור שיע שס סי׳ קכו בעי ניגוב אבל הכא מייד
ק א מתסרא לאו בנצוק ש״מ *בצוק חיבור
סעיף א :
של ישראל ולכך לא בעי ניגוב דלפי
יין אסור דכיון שנתמלאת צלוחיחו ]לעיל ט[:
תני ר׳ חייא *שפחסתו צלוחיתו א ב ל לא
פכג ג מיי' שם פ״ג שעה לא גזרו ביה רבנן ומשו״ה נקט
עד שפתס היין בשולי המשפך שנחחבר
פחסתו צלוחיתו מאי לא תפשוט דנצוק אינו
הלכה יג סושיע לוקא שיש בו עכבת יין אע״ג דלקמן
ממש יין שבמשפך ליין נ ס ך  :ומקשינן
חיבור לא פחסתו צלוחיתו תפשוט ל ך
שם סי' קכה סעיף ג ) :שס( קאמר גבי קנקנים דלפי שעה
כיון דהך דרבי חייא ממני׳ היא
דאסור נצוק תיבעי ת״ש המערה מכלי לכלי
ק כ ד ד מיי׳ שם פי׳נ גזרו בהו רבנן התם כדמפרש טעמא
וקחני שפחסחו צלוחיחו הא לאו הכי
הלכס יא סמג משום דמכניסן לקיום אבל גת ו מ ק
א ת שמערה ממנו מותר ה א דביני ביני
שרי תפשיש מצוק אינו חיבור :
שם מוש״ע י׳ר סי׳ קכר
בלעי
ומשפך שאין מכניסן לקיום לא
ומשני לא שפחםחו צלומימו חפשוע לך
סעיף כג :
אסור ש״מ בצוק חיבור אי נצוק חיבור אפילו
י
כ
ה א י
ואסיר-והיאגופהאיצשריכאלאשמועי׳
דנויה דמנא נמי ליתסר הא לא קשיא דקא
י•
ה כ ה ח מיי׳ שם הל׳ יד
דלאתימא הא נמי דמיא לנצוק ולא
מקטיף קטופי מ״מ נצוק חיבור ולטעמיך
סישיעשססעי׳יא :תפשוט לך • וא״ת פשיטא דאסור
תיתסר אבל נצוק תיבעי לך ומהכא
כיון דפחסחו צלוחיתו וי״ל דאשמועינן
אימא סיפא א ת שעירה לתוכו הוא דאסיר
לא דייקי בה התירא דהא גופא ]גרטתכם.
חידוש לאף על פי שאין היין נשאר
הא דביניביני שרי *אלא מ ה א ל י כ א ל מ ש מ ע
איצשדך :ה מ ע ר ה מפלי אל ל »  .וש״נ[
כלל במשפך אפ״ה אסור:
מינה ת״ש המערה מחבית לבור קילוח
סלקא דעתיה בישראל עסקינן :
עובד כוכבים דלבנן בההואדלבראי
היורד מ ש פ ת חבית ל מ ט ה אסור ת ת מ ה ר ב
)א(ימפםוקי פסוקי •קוד׳ שירד הקילוח
גזלו רבנן דלגואי לא גזרו • מכאן
ש ש ת ב ע ו ב ד כוכבים המערה דאתי מבחו
לחוך כלי העובד כוכבים יפסוק ראש
שאם היה היין כשל בחוך כלי אחד
הנצוק מכלי העליון דהשחא ליכא
אי עובד כוכבים המערה אפי׳ נואדחביתא
ונטל העובד כוכבים את הכלי מבחוץ
חיבור מידי אבל דביני ביני דמיחבר
נמי מ ת ס ר כ ח דעובד כוכבים מדרבנן הוא
הגהות הב״ת ושפך מן היין לחוץ ולא נגט ביין מה
ע״י נצוק אסור לקלטו מן האויר
דאסירההוא דנפק לבדאי מ ד ו ב י ה רבנן
).א(רש״י ל״ס סמערה שנפל חוץ לכלי אסול אבל מה שבחוך
לשתותו א[ וה״נ מתביתלבור ומה
וכו׳ עסקינן ססירואמיכ הכלי מוהר כדאמרינן הכא דלגואי לא
ההוא דלנואי לא נזרו ביה רבנן אמר להו
מ׳׳כ רקמקמיף קמוסי
שבבור יין נסך :דגואי ל א ג ו ו ל ר ב נ ן •
א ס ף להו רב חסדא
למפסוקי) :נ( תום' ליה גזור ק
ר ב חסדא להנהו סביתא כי כייליתו חמרא
והלכה כרב ששח שאין אדם חלוק
אמר לסו רב חסלא וכוי להנהו סביחח כי כייליחו חמרא
לעובדי כוכבים קטפי קטופי אי נמי נפצי
לא גרע חיבורו עיי נצוק
עליו ואס שפך עובד כוכבים ״ ] ק [ כ׳׳ם מפו״י
מאילו כציל ותיבת מאליו לעובדי כוכבים מקטפי קטופי• פרש״י
כי
שפוכאי
להנהו
א
ב
ר
להו
אמר
נפוצי
הכלי מוהר מה שנשאר בכלי :קטופי •
נמחק) :ג( בא״ד שהוא שיפסוק ראש העליון של כצוק מכליו
שפכיתו חמרא לא ליקרב עובד כוכבים
הנצזק נצוק כי סאי:
שיפסוק ראש העליון של נצוק קודם
של ישראל קודם שיגיע ראש ההחחון
לסייע בהדייכו דלמא משתליתו ושדיתו
שיגיע ראש ההחחון לכלי העובד
לכליו של עובד כוכבים ראם הגיע
כוכבים ואי נגע מקמי דליפסוק ראש
ליה עליה וקאתי מכחו ואסיר ההוא נברא
ראש החחחון לכליו של עובד כוכבים
העליון הו לא מהני קימוף דאיחסר
חמרא בנישתא ו ב ת נישתא
דאסיק
קודם שיפסוק ראש העליון מכליו של
לה בנצוק דס״ל נצוק חיבור וכן הלכה:
א ת א עובד כוכבים אנח ידיה אנישתא
ישלאל חולא מ מ י קישוףמצוק חיבור
נפצי נפוצי • יעמדו מרחוק ויזרקו
ופסק רש״י כרב הונא דאמל נצוק
יאסריה ר ב א לכוליה חמרא א״ל ר ב פפא
היין לכליו של עובד כוכבים כי היכי
חיבור מדסבר רב חםדא הכא כווחיה
לרבאוא״ל ר ב אדא בר מ ת נ ה לרבא ואמרי
ללא ליהוי כצוק :שפופאי • פועלין
ומעשה רב אבל ר״ת פסק מצוק
ל ה רבינא לרבא במאי בנצוק שמעת מינה
ישראל הרגילים לערוח יין מכלי אל
הגהות מהר״ב אינו חיבור ואע״ג דרבתסדא ס״ל
נצוק חיבור שאני ה ת ם דכולי חמרא
כלי :ושדים ליה מצויה • שמא הניחו
דגשבורג
מצוק חיבור מ״מהא רב ששת דבחרא
א[ רש״י ליס רמפםוקי
אנישתא ו ב ת נישתא נדיר אמר מר
אח כל הכלי שמערין ממנו ביד העובד
ססוקיוכו׳אסורלקלסומן הוא מפי אמר מצוק אינו חיבור
כוכבים והוא יערה לבדו ומיחסר
זוטרא בדיה דרב נחמן קנישקנין שרי
סאויר לשתותו • כאן מדמוקי מתניתין בעובד כוכבים
סס״ל ואמיכ מסיל וםינ
החחחון :גישהאובםגיששא • הייט
וה״מ דקדים פסק ישראל א ב ל קדם פסק
ונמחק וס״נ ונ׳׳ג וס׳׳ג המערה לעיל וכן מרזושרא דבתראה
דיופי דגרס בעירובין )דף קד•(
עובד כוכבים לא *רבה בר ר ב הונא איקלע
כצ׳׳ל:
הוא אמר לקמן קנישקנין שדא
חוחכין שני קנים בשיפוע ומדביקין נ»מם:3עיש[
וקנישקנין חשיב נצוק אע״ג דאינו
לביריש נלותא שראלהו למשתאבקנישקנין
ראשיהן מלמעלה ושניהן פונין למשה
עולה אלאע״י מציצה דדמי לגישחא
)כזה( ומניחין אחד מן הראשין בחביח
איכא
ובה גישהא דחשיב ליה לקמן נצוק
מדפריך חלמודא עליה ש״מ נצוק חיבור אלמא גבי גישחא אע״ג מליאה עד שמגיט לשוליה וראש קנה השני טחן בפיו ומוצץ ממט על
לאין היין עולה אלא ע״י מציצה ואין סופו להתערב מאליו כשאר שעולה היין ושימשו מפיו ומטח חביח ריקניח כנגד הקילוח ויין.עולה
נצוק אפילו הכי חשיב ליה נצוק ה״ה נמי קנישקנין ועולמרחני ר׳ מאליו כולו מחבית לחביח :א נ ח ידיה אגישםא • נגע בראש זה
ח״א כשפחסחו צלוחיחו אלמח להסבר דנצוק אינו חיבור ואע״ג המקלח :לגזל״ מ מ ל א • אפי׳ מה שבכלי הראשון :אגישהא וגש גישםא
דקאמר כצוק חיבעי לך לא הוי אלא לוחק והימצא בעלמא ועול גריל • שהד מאליו עולה והוה ליה כטגע בחבית ממש דהויא לה
מביא ר״ח ראיה מצוק אינו חיבור מלפדך חלמולא בכל לוכחין כחביח אריכחא :קטשקני! • כלי רחב ויש לו שני קטן או שלשה
ש״מ נצוק חיבור משמע לקשה לחלמולא לאסור בנצוק ועול לרב יוצאין מצילו ונמשכץ ועולין כנגר גובהו וכשנושנין יין בפיו מחמלאין
הונא ללייק לנצוק חיבור מההיא להנצוק והקמפרס ומשקה• טופח כל הקנים ויכולין כמה בני ארם לשחות בו ביחר וכאן קודן לו
כו׳ ודייק ריב הונא מינה לשומאהולשהרההואדלא הוי חיבור הא קרוגל״א מפני שמוקף קנים כמחולות הללו )קנישקנין( )שדא( ]צ׳׳לשלי[
לענין יין נסך הוי חיבול ולענין משקהמופח ע״כ אין דוק זה אמח לשחוחבה ישלאל וטובל כוכבים ביחד שכל זמן שזה מוצץ אין יין
להא בפרק ר׳ ישמעאל)לעיל ס (:משמע ללענין יין נסך בעינן טופח שנוגע בפי עובר כוכבים חוזר למטה :וה״מ לקרם ופסק ישראל כו׳:
מחני׳
על מנח להשפיח גבי ההוא עובל כוכבים לאשחכח במעצרחא כו׳
אמר רב אשי אי איכא טופח להטפיחכו׳ וכי היכי לאין הליוק אמש לענין משקה טופח כלפי׳ ה״ה לעניןנצוק נמי אינו אמח להא בהלי
הללי חני להו ועוד מרבעי לעיל )דףנז(:גבי מלחא לרב הונא רגרגוחני ש״מ כצוק חיבור מאי קבטי הא רב הונא ראמר בשמעחין נצוק
חיבור אלא ש״מ לרבהונאהלר ביהוהשהא במקום שיש הפסל גלול יש לסמוך על לברי ר״חלהחיר מגע עובר כוכבים ע״י נציק אבל
בהפסל מועמ יכול להחמיר כלברי רש״י אמנם אם משך יין מן החביח לחוך כלי שישבו יין נסך אם יש בחביח ששים מן היין שבכל•
שיש בו נסך ודאי מוחל אפילו למ״ד כצוק חיבול להא לא גרע חיבורו ע״י נצוק)כ( מאליו מאילו היה כולו מעורב בחביח שהיה אז
בשיל בששים כסחם יינם כמו שפר״ח ונצוק דמיחסר היכי דמי כגון שהיה היין מקלח מן החביה ובא העובד כוכבים ונגע בקילוח
שהוא מצוק)ג( כי האי מיחסר למ״ד כצוק חיבור ומכל ׳מקום היכא שיש הפסד מרובה סמכינןאפסק רביגו״סם־• א מ ר ל ה ו רבא
לשפוכאי כישפכיחו חמרא לעובדי כוכבים לא ליקרב עובד כוכבים ולסייע בהדייכו כו׳ • והלכך יש להזהר בישראל שופך יין מחביח
לכלי אחר שלא יסייע העובד טכבים אא״כ ישראל אתר שמסייע הרבה עמו וכשהיין מקלת מן הגיגית או מן התבית בעגלה לתוך הסבא
והעובל כוכבים מגביה אח העגלה כלי שיקלח היין יפה יפה זה היה מעשה ולא היה ר״י רוצה לומר לא איסור ולא היתר ומ״מ נראה
לכיון לבלאו הכי גמי היין מקלח ולא הועיל מעשה העובל כוכבים אלא שע״י כך הוא מקלח יוחריפה א״כ מושר להוי משייט שאין D
ממש אבל יש ליזהר כשנשאר היין בכובא והעובד כוכבים משה בכובא בהיוע נער קשן ישראל להוי מסייע שאין בו ממש כלאמרן
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מתני׳ ומים במים פו׳ • מיס שנתנםכו לעבודת כוכבים נפלו במיס איכא דאמרי רבה בר רב הוגא גופיה אישתי בקנישקגין ־ תימה
דהיתר נמ׳ ראשון ראשון ־ שנפל בטיל)א( ביין כשר שבבור
היאך היה שותה בקנישקנין נהי דלא הוי תיבור מ״מ היה
ומותר בהנאה והאי דקתני לקמן)לף על (.יין נסך שנפל בבור כולו לו לחוש ללמא פסיק קלים ברישא מובל כוכבים ופי׳ ר״ת ללא
אסור מוקי לה כשנפל בתביש גדולה ונשברה ונפל כולו כאתר :לגו מיירי עס העובר כוכבים אלא שהיה שותה עם ישראל בקנישקנין
אמרי׳־ pקמא קמא בטיל
הימילא uj}.ולא MU׳
וא״ת א״כ מאי קמ״ל י״ל רקמ״ל ללא
מיתסר בזמן הזהמשום שמחה לאפוקי קבן ב מיי׳ שם הלכה
•
איסורא
לגו
הימירא
ליה ברוב:
איבא דאמרי רבה בר רב הונא גופיה אישתי
לסוש״עסססעייג:
:
ליה
בטיל
דהיתירא
קמא
דקמא
ממאן דאסר במס׳ שבת לשתות
בקנישקנין ז מתני׳ יין נסך אסור"ואוסר
בקנישקנין בזמן הזה פ׳ במה אשה)לף קכח ג ד ה מיי׳ שם
ה״ג יין במים בנותן ט ע ם ; מאי לאו
סל׳ כמ סוש׳׳ע
בכל שהוא יין ביין ומים במים בכל שהוא יין
מ מ ר א דאיסורא לגו מיא דהיתירא •
סב :ע״ש ה י ט נ (  :יין ביין ומים
שם וסעיף א:
במים ומים ביין בנותן טעם זה הכלל מין
וקחנימכי יהיב טעמא )ב( בחמרא
במים במשהו־ פר״ת י ררוקא יין כסך
קנט ו מיי׳ שם סוש״ע
במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם :
מיחסר :ה״ג לא ממרא דהיחירא בגו
ממש שנתנםך לעטרת כוכבים הוא
שס סעיף א :
נמ׳ כי אתא רב דימי א״ר יוחנן המערה
מיא דאיסורא • ואשמעינן דכל כמה
דהוי במשהו אבל םתסיינםבששים״וכן וכן מים כמיס מיירי
מגע עובד כוכבים )ד( במים מיירי כמיס שירוע שנתנסט
דיהבי מיא טעמא בחמרא איחסר
יין נסך מחבית לבור אפילו כ ל היוםחכולו
כצ״לר׳מ
עד שיבטל טעם היין אח טעם המים
במים שידוע שנתנסכו לעבודת
ראשון ראשון בטל תנן יין נסך אסור ואוסר
כוכבים דאי בסתם מיס ליכא איסור קל ו ח מיי' שם סלכס
וכגון מפיל כוליה כחדא דלא אפשר
בבל שהוא מאי לאו דקא נפיל איסורא לנו
לא סוש״ע שס
למיא דאיםורא לבטיל )ג( :ה״ג
דכוותיה קתני יין שידוע שנתנסך
סעיף ד :
התירא ל א דקא נפיל התירא לנו איסורא
ומדרישא מיא ־ דאיסורא סיפא נמי
לעבודת כוכבים אבל סתם יינם הוי
ת״ש יין במים בנותן טעם מאי לאו דקא נפיל
מיא דאיסורא וקחני סיפא מים ביין
בששים אפילו מין במינו כמו כל
דקא
חמרא דאיסורא למיא דהתירא ילא
מוחן טעם אלמא איסורא בגו
איסורין שבתורה וההיא דאגרדמים
נפילחמרא דהתירא למיא דאיסוראומדרישא
עובד כוכבים דקאמר עלה בתוספתא* ]פרק ח[
היתירא אע״ג דרובא דהיהירא לא
אמרינן קמא קמא בטל :אמר לך
במיא דאיסורא סיפא נמי במיא דאיסורא
שטיפת יין אוסרת במשהו אע״ג דלא
ר ב דימי פולה ממני׳ הימירא בגו
הוו ודאי נסך איכא למימר דאתיא
וקתני סיפא מים ביין בנותן טעם אמר לך
איסורא • ורישא מיא דאיסורא וסיפא
אפילו
במינו
מין
דאמר
יהודה
כר׳
איסורא
לנו
התירא
מתני׳
כולה
דימי
רב
הגהות הב״ח
מיא דהיהירא ואין הלכה כרב דימי
באלף לא בטיל אפי׳ בשאר איסורין )א( רשיי דיס ראשון
ורישא דקא נפיל חמרא דהתירא למיא
ועוד אומר ר״י ראפי׳ אס נפשך לומר וכו׳ בנןיל ברוב ביין וכו׳
שהרי בא רב יצחק והחמיר בא רבין
כשנפל מבית גדולם
דאיסורא סיפא דקא נפיל מיא דהתירא
והחמיר ולקמן פסקינן יין נסך במינו
דסתם יינם במשהו אפ״ה הוי סתם שנשברם ונפל) :ב( דיד!
לחמרא דאיסורא כי אתא רב יצחק בר יוסף
יינם בזמן הזה בששים ודוקא בימי סיג יין וכו׳ מאי לאו
במשהו :צרצור קטן גרסי׳ והוא פך
וכו׳ יסיכ טעמא ממרא
א״ר יוחנן המערה יין נסך מצרצור קטן
קטן ובעירובין לגבי בגדים בפ׳ אחרון
התנאים והאמוראים שהיו בקיאים במיאמיתסרכצ״לוסדיא•.
העוברי כוכבים בטיב־עבורת כוכבים )ג( דיד• סיג לא וכו׳
)לף קג (:גרסינן צלצול קטן והוא קשר
לבור אפילו כל היום כולו ראשון ראשון
לבסיל סעמא רממרא
של משי :רזאין א מ ההימר פאילו
יינם
בסתם
החמירו
ניסוך
שייכא
דאז
נפיש
דלא
קטן
צרצור
ודוקא
בטל
ססיר) :ד( תום׳ ד׳ם
אינו • ולא אמרינן הרי נאסר כל
לאוסרו כמו יין נסך ממש הלכך יין וכו׳ וכן מגע עובר
עמודיה יאבל חבית דנפיש עמודיה לא
כוכבים רומיא במים
היין ורבה היין על המים דהא הוי
לענין ביטול כשאר איסורין דמי דמיירי במים) :ס( ד׳׳ח
כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ׳יין נסך
חמרא רובא אלא באיסור שנפל
ובטל בששים כמו שאר איסורין :כי אתא וכי׳ שנפל לבור
שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים
כי אתא רב דמי א״ר יוחנן המערה כולו אסור בהנאה וייל
גרידא משערינן ואיכא מיא רובא
מפל בפעם:
מים
האין את ההיתר באילו אינו והשאר
אלמא פליג רבין אדרבדימי ואשמעינן
יין נסך מחבית לבור אפי׳ כל
דמיא הוא דמבטל המרא אבל חמרא
רבין עליו ומבטלין אותו כי אתא רב שמואל היום כולו ראשון ראשון בטל • פי׳
בר יהודה א״ר יוחנן ל א שנו אלא שנפל
לאמבטלחמרא :מ ח צ ה • קודם יין
אפי׳ מתרבה היין נסך לבסוף מ״מ
אמרינן ראשון ראשון בטל משמע
קיתון של מים תחלה אבל לא נפל שם
נסך דכי נפל יין נסך אשכחוה מיא
הכא דרב דימי סבר קמא קמא ]עירובין ס .בכורות
ובטלוה :מצא מין אמ מינו • לבסוף
קיתון של מים תחלה *מצא מין את מינו
כג .כג[.
בטיל ותימה דבבכורות פ׳ הלוקש
וניעור כלומר נתחזק וניחוםף איסורו
וניעור איכא דמתני ל ה אמתני׳ יין ביין כל
שהוא אמר רב שמואל בר יהודה א״ר יוחנן )לף כב (.אמרינן הלוקח ציר מע״ה
]זכריה ד[ ורבה יין על המים ולשון ניעור *כאיש
•g׳>•—•»<o
משיקו במיס וטהור ממה נפשך אי
]אבות פ״ג אשל יעור משנתו כמו *הניעור בלילה
לא שנו אלא שלא נפל שם קיתון של מים
רובא מיא נינהו הא עביר ליה
»יי[ וכל היכא דתני מצא מין את מינו
גליון הש׳ס
אבל נפל שם קיתון של מים רואין את
השקה ואי רובא ציר ציר לא בר קבולי תוס׳ דיה כי וכוי היינו
וניעור היינו פירושה ויש שמפרשין
עד שיפיל שם• מיין שבת
ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבין עליו
וניעור נוער מתורתו ראשונה ונדבק
טומאה היא פי׳ ומיעוט מיא דאיח דף סה ע״ב סיסי ד״ס
ליהבטלידצירהוא רובומסיק עלה לא שמא יעיין ברכות דף כה
ומבטלין אותו מאי איכא בין לדמתני
בחבירו ונתחזק וא״כ נוער מיבעי
ע״ב ברשיי ד״ה אבל
ליה :ואיפא דממני • להא דרב שמואל
לה אמתני׳ בין לדמתני לה אדרבין מאן
שנו אלא לטבול בהן פחו אבל לקדירה וביומא דף נ! ע״ב תיס׳
לא דמצא מין אח מינו וניעור ולא ד״ה עירה  :בא״ד מה
בר יהודה אמתני׳ :מאן דמחני לה
דמתני לה אמתני׳ לא בעי תחלה ומאן
חידוש הוא זה• לא זכיתי
נפל
אמהני׳ לא במי מחלה • ואפי׳
אמר קמא קמא בטיל ורב דימי להבין הא החידוש הוא
דמתני לה אדרבין בעי תחלה איתמר יין
קאמר לה לתא שמעתתא החם ועוד אף דאילו נפל בבת אחת
קיתון לבסוף ס״ל דמבטלין מיס את
נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים
לא מהני ס׳ בהיתר מימ
ומאן דממני אמילשיה
האיסור :
קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן בנפל בקלוח אמרי׳ קמא
אמר
דבשמעתין א״ר יוחנן ראשון ראשון קמא בסלי ואי דקישייתס
דרבין במי מחלה דאי לאו תחלה
מה הפרש בזה ובבת
אתא לאשמועינן מאי קמשמע לן הא רבי
נמי הכי קאמר  :בטל ובנדרים)דף נז (:א״ר יותנן א( גידולי! של תרומה שגדלו ורבו אמתנמילבסל בס׳ דמיש
גידוליו על עקרו אסור אפי׳ לכהן לאוכלן משוס טבל ולא אמרינן משהי קמן למשהי גדול
הגדילו
]צ׳׳ל לאי ל[ ראשון ראשון בטיל ר״ל דבשמעתין נמי דקאמר ראשון ראשון במיל ״היינו עד)*שיפול( שס כל כך מן היין נסך בין הכל שלא יהא בהיתר ס׳ הו״ל להקשות נפשיסות
דלמאי צריכים לס׳ קמא
אבל אם נפל כל כך מן הנסך לסירוגין בין הכל שאין בהיתר ס׳ כרי לבטלו אסור משום דמצא מין אש מינו וניעור ותדע קמא כסיל הא אף אס
שכן הוא דאי לא חימא הכי וכי אם היה אדם מערה חלב בקדירה של היחר מעט מעט בסירוגין עד שנחרבה החלב לבסוף תצערף לכל הנפילה
לישתרי דהוי ס׳ וגס
כל כך שהיה בו בטחן טעם לקדירה וכי העלה על דעחך שהוא מוחר משום קמא קמא בטיל אלא ודאי לא אמרינן קמא אמאי אומר ריינ אכל
קמא בטיל כיון שיש כל כך מן האיסור לבסוף שהוא טחן טעם ואס חאמר כיון דמד ס׳ קאמר כדפרי׳ אם כן ימה חידוש חביות לא וזה לא יתישכ
בתירוצם וצ״ע :
הוא זה לאשמועינן שיהא בטל עד ס׳ וי״ל דאחא לאשמועינן דאף על גב דקחני מחני׳ יין ביין במשהו דלא מיירי באיסורא לגו
היחירא אלא מיירי בהיחירא לגואיסורא וא״ח ולפי׳ רש״י דפי׳ קמא קמא בטיל אפי׳ אין בוס׳ הא ״אסרינן במחט׳)דף על (.יין נסך
גלפו״י אמרינן
שנפל לבור)ה( וי״ל מפל בפעם אחח בקילוח אחד דלא אמר קמאקמאבטיל אבל הכא שנפל טיפה אחר טיפה מוחר משוס דאמר קמא
קמא כשיל*
ת״ש יין במים בנוחן טעם מאי לאו דקגפיל חמרא דאיסורא לגו מיא דהיחירא • וקאמר דלא אמרינן קמא קמא בטיל ]וע״ע תוס' שבת[ םה:
וקשיא לרבי יוחנן וא״ח ומאי קושיא האמרינן לעיל דלא אמרינן קמא קמא בטיל כי אם עד ס׳ וא״כ שפיר קאמר דאוסר מוחן טעם ד״ה שמא ותום׳ ב״ק ק:
דיה אומר ותוס׳ חולין
דהיינו כי ליכא ס׳ וי״ל דהכי פריך מאי לאו דקנפיל לגו היחירא ומדהא סיפא מיירי באיסורא לגו היחירא רישא נמי דקחני יין ביין במשהו פז :סדיה רואין אוהו[
מיירי בכה״ג מפל איסורא לגוהיחירא וקחני במשהו וקשיא לרב דמי א״ר יוחנן :לרומא צרצור קטן דלא נפיש עמודיה אבלחביח
מפיש עמודיה לא• פר״ידה״הרב דמידאמר בחביחדוקא נקט חביח אבלגיגיח מפיש'עמודיה טפי מחביח לא אמר קמא קמא
כשיל* לואיל ההיחר כאילו אינו כו׳ • רבין אחא לאפלוגי אדרב דימי דאשמועינן דוקא מיא מבטלי חמרא אבל חמרא לא
]עי׳ סיס׳
יומא נו :ל״ה מבטל חמרא 'ופ״ה דאין הלכה כרב דמי שהרי אחר רב דימי בא רב יצחק והחמיר ובא רבין והחמיר ול״נ טעם זה דאררבה
עירה ותוס' היה לט לפסוק בשל סופרים כדברי המיקל והיינו כרב דמי דמיקל טפי מכולהו מ״מ נראה דהלכה כרבין ולא כרב דימי ולא
מנחות כ.3
מטעמיה ררש״י אלא משום ררבין בר סמכא הוא טפי כלאיחא ביבמוח פרק הבא על יבמחו)לף סל: (:
ל״ה הלכר[
חןקיה
א(עיש ושם איתא בצלים של תרומם
סכו א מיי'פעי( מהנ'
מאכלות אשורית
הלכה כמ ופנויו הלכה
ו ז שמג לאף׳ין קמח
סוש׳ע י״ל סי׳ קלו
סעיף א:
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מסורת
הש״ס

השובר א ת הפועל פ ר ק חמישי עבודה זרה

מ ל א א מיי׳
סס״ומהל'  ; T p l Hאמר הגדילו באיסור אסור ־ פרש״י כגון היין של היחר
מאכלות אסורות
היה בבור ואח״כ נפל עליו יין נסך דמצא מין אח מיט
י
הלכה ו סמג לאוין קמח
סזש׳׳ע ייל סי׳  !55וניעור ולא שנא כי נפלו מיםחחלה לא שנא לבסוף דלא אמרינן
סעיף א :
רואין אש ההיחר כאילו איט והשאר מיס רבין עליו ומבטלין אוחו
ק ל ב ב מיי' שם סמג אלא היין מהחבר למינו ונעשה הכל
שם טיש״ע
י״ר יין נסך והשחא אין במים שיעור
אמר חזקיה הגדילו
סי׳ קלד סעיף א :
ו ל ׳ יוחנן א מ ר אפי׳ הגדילו באיסור •
שהיין
כגון
בהיחר
הגדילו
לבטלו
בהיתר מותר ורבי יוחנן אמר אפי׳ הגדילו
הואיל ומים נפלו תחלה לא אמרינן
ק ל נ ג מיי׳ פ״ג מהלי נסך היה בבור ונפל שם קיחון של
תרומות הלכה א :
זירא
לרבי
ירמיה
רבי
א״ל
מותר
באיסור
מצא מין אח מינו :א״ל ר ׳ ירמיה
מים וכשנפל עליו היין של היחר כבר
לימא חזקיה ור׳ יוחנן בפלונתא דר״א ורבנן
ל ד ׳ זירא פו׳ • ר׳ ירמיה לא הוה
רנין עליו כהיות לכדו נחבטל יין נסך במים שהמים *רבין
ונהנסל כליל רשיא
קמיפלגי דתנן *שאור של חולין ושל תרומה
עליו בהיחר לבדו ונחבשל
קים ליה בשעמייהו וסבר דשעמיה לעיל מס.
דחזקיה משום דאחר אחרון אני בא ערלה ס״נ
שנפלו לתוך העיסה לא בזה כדי לחמץ ולא
ומשנחבטל לגמרי שוב אינו חוזר
מי״א ססמיס
וניטור ור* יוחנן הגדילו באיסור
בזה כדי לחמץ ונצטרפו וחמצו ר״א אומר
כר״א הלכך נפל יין נסך בסוף אסור ט :תמורה ינ.
נפל כשר בסוף מוסר ור׳ יוחנן
נמי כזוהר דלא אמר מצא מין אח
אהר אחרון אני באוחכ״א בין שנפל איסור
כרבנן דאמר עד שיהא באיסור לבדו
החלה
מינו וניעור והוא שנפלו מיס
ב ת ח ל ה ובין בסוף אינו אסור עד שיהא בו
כדי לבשל אח המים אבל היחד לא
כפרש״י • וקשיא דדוחק הוא חדא
בדי להחמיץ ותסברא והאטד אביי לא שנו
יצמרףעמו לבשל את המים ולאסור:
מה שהעמיד רש״י מלחיה דר׳ יוחנן
אלא שקדם וסילק א ת האיסור אבל לא קדם לא שנו • לר״א ראם נפלה היתר
כשנפלו מים חחלהרא״כ ה״ל לפרש
גליון ה ש ״ ס
וסילק א ת האיסור אסור חזקיה דאמר במאן
בסוף מותר :אלא שקדם וסילק א ת
ת ו ם ׳ דיה שני וכי׳ וע״ק הא דפירש הגדילו בהישר כגון
ותרומה נמי עולה נקיא.
אלאהכאברואין קמיפלני לחזקיהליתליה
האיס3ר • ולא נשלם השיעור אפילו
ע״א שנפל יין של היחר לבסוף דהא לישנא
עיין ונחים דף עג
ע״י צירוף :אבל לא ק ד ם וסילקו •
רואין לרבי יוחנן אית ליה ומי אית ליה לרבי
סוס׳ ו׳׳הרי״א  :דקאמר יין נסך שנפל לבור משמע
מצשרף היתר לאיסור להשלים את
דאיכא יין של היחר בבור דהכימשמע
יוחנן רואין והא בעי מיניה ר׳ אסי מרבי
השיעור :חזקיה י א מ ר גמאן • אי
לישנא כמו ההוא דלעיל דקאמר
יוחנן שני כוסות אחד של חולין ואחד ש ל
כר״א קאמר אפי׳ הגדילו בהיתר
המערה יין נסך מחביח לבור כו׳
תרומה ומזנן ועירבן זה בזה מהו ולא פ ש ט
אסור דהכא ליכא למימר קדם וסילקו
]א[לכןנ״ל הגדילו המיםבאיםור כלומר
ליה מעיקרא לא פשט ליה לבסוף פ ש ט
ואי כרבנן אפילו הגדילו באיסור
בשעה שנפלו מיס לבור היה כבר
ל י ה א ת מ ר נמי א״ר אמי א״ר יוחנן ואמרי
מותר דהא אמרינן אפי׳ נפל איסור
מעורב היין נסך ביין של היחר אסור
ל ה א״ר אסי א״ר יוחנן ב׳ כוסות אחד של
בסוף אינו אסור :אלא • גביפלוגתא
ללא אמר מאין הי:יחר כאילו אינו
דשאור איכא למימר חזקיה ור׳ יוחנן
חולין ואחד של תרומה ומזנן ועירבן זה בזה
כו׳ כיון שכבר נאסר הגדילו בהיחר
חרוייהואי כר״א אי כרבנן דמעמא
האין א ת ההיתר באילו אינו והשאר מיםרבין
כגון שנפל מיס של היחר החלה בבור
דהכא ודהחס לא דמי דשאור ה״ש
ואח״כ יין של איסור הכל מוחר כיון
עליו ומבטלין אותו :זה הכלל מין במינו
דלא במיל משום דמחקן לכולה עיסה
שבשל דהיינו שלא היה כבר נאסר במשהו שלא במינו בנותן טעם * :רב ואיסוריה לאו במשהו ור״א ורבנן פסמיס :w
ור׳ יוחנן אמר הגדילו כמי באיסור
ושמואלדאמרי תרוייהו כ ל איסורין שבתורה
בזה וזה גורם פליגי ביין נסך במינו
בין שנפלו מים החלה בין לבסוף
במינן במשהו שלא במינן בנותן טעם זה
איסורו במשהו ושלא במינו בנוחן
•
מוחר דאיח ליה ריאין ש נ י כ ו ס ו ח
הכלל לאתויי מאי לאתויי כ ל איסורין טעם ופלוגחא דחזקיה ור׳ יוחנן משוס
הימה למה לי סלק אח מינו אפילו
שבתורה ר׳ יוחנן ור״ל דאמרי תרוייהו כ ל
מינו ושאינו מינו :וברואץ קמיפלג׳ •
מינו דיין של חולין יסייע לבטל רהא
חזקיה סבר לא אמרינן מאין אח
איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן
ר׳ יוחנן ליה ליה במינו במשהו אלא
מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבת
בנותן טעם חוץ מטבלויין נסך במינןבמשהו
טבל וייןנסך״וחרומה נמי טולהבק״א
עליו ומבשלו אלא כיון דיין כשר
ושלא במינן בנותן טעם וזה הכלל לאתויי
אלמא דבטיצ במינה וי״ל דהכא
קודם ליין נסך ויין כשר הוה רבה
]עי׳ תוס׳ מנתות כנ :מיירי בדליכא ק״א ולכך אינו מבטל״:
טבל.תניא כוותיה דרב ושמואל תניא כוותיה
דיס ור׳ יהודה סכר
על המים כי נפל יין נסך מצא מין
דמים
ותוס׳ ונחים עג .ד״ס ךןןיץ מטבל ויין נםך • וה״ה
דרבי יוחנן ו ד ל תניא כוותיה דרב ושמואל
אח מינו וניעור אבל כי נפל נסך
ר״י[
במים במשהר• ט ב ל מאי
כ ל איסורין שבתורה במינן במשהו שלא
ברישא במל ליה במים דמים הוי מפי
מה
•
איסורו
כך־
דכהיחימ
טטמא
במינן בנותן טעם תניא כוותיה דר׳ יוחנן
עליה וכי הדר נפל כשר שרי דמשבשל
היחירו במשהו כשמואל דאמר שמואל
יין נסך לא אמרינן חוזר וניעור :
ו ד ל כ ל איסורין שבתורה בין במינן בין
חטה אחה פוטרה אח הכרי וכי
ו ר ׳ יוחנן • סבר כיון דנפל נסך למיט
שלא במינן בנותן טעם חוץ מ ט ב ל ויין
חשוב
היכי רכל שהוא חשוב להחירו
ושאינו מינו מאין אח מיט כאילו
נ ס ך במינן במשהו שלא במינן בנותן טעם
משמע
נמי לאסרו וחימה דהכא
אינו ושאינו מינו רבה עליו ומבשלו:
בשלמא יין נ ס ך משום חומרא דעבודת
לשעמא למבל במשהו דכהחירו כך
ומזגן • במים לפי כח היין ויש במים
]וכן בגמ' דידן נדרים
כוכבים אלא ט ב ל מ״ט כהיתירו כ ך איסורו
איסורו ובירושלמי קאמר *לטעמא
נמ[.
שבשניהם כדי לבשל אח החממה
משום רשבל יש לו מחירין וכל לבר
*דאמר שמואל ח ט ה א ח ת פוטרת א ת
ברוב :מהו • מי אמרינן רואין של ]שנת יד.
]ליל ויזנן[ שיש לו מחירין אפי׳ באלף לא בשיל
קידושין נח[:
הכרי *)ותניא( נמי הכי *במה אמרו ט ב ל
חולין כאילו איט והמים רבים על
חולין קלו:
כגון שבל ושביעיח ומעשר והקרש
אוסרבכלשהואבמינושלאבמינובנותןטעם:
החרומי; או דלמא מצא מין אח מיט ]חלה שיג מיי[
כשהן במינן אבל שלא במינן בטחן
וניעור ורבה היין על המים :
מתני׳
•? — ^ > a (gשעם והשחא הרי שעמי ל״ל וי״ל
זה הפלל • דמחני׳ דמשום יין נסך לא איצטריך רהא חנא ליה
ה ג ה ו ת הגר*א
]א[ תום׳ דיה חוקים  .דצריכי חרוייהו לאי ליכא אלא חל שעמא ליש לו מחירין הוי אמינא יין במינו במשהו ויין במים בנוחן טעם אלא לאיחוי שאר
לכן נ״ל הגדילו
כוי .דוקא היכא דהבעליסבעיר דאז ישלומחירין שהבעלים יכולים להפריש איסורין אחא כל נוחן טעם במיט בששים משערינן כדאמרינן
נ׳נ אכל נירושלמי כאן
ונפינ דערלה מפורש אבל אי ליכא בעיר אע״ג ריכול לילך במקום שהבעלים שם מ״מ כיון בשחיטה חולין)לף צח :(.חוץ מ ט ב ל ויין נ ס ך ״ לקמן מפרש טעמא:
כפרשיי נפל איסור כסוף שיש לו טורח והוצאה הוי כשאין לו משירין כמו שפר״ח בפ׳ הזהב ח ט ה אמח פ ו מ ל ה הפרי ־ מחממה דהא לא אחפרששיטורא דידה
אסור היתר בסוף מותר
אגל ע ׳ יוחנן אמר שס )ב״מ דף ננ .ושם( דלא מיקרי יש לו מחירין אלא בלא שורח ויציאה אלא ראשיה דגנך כחיב ואפי׳ כל דהו ורבנן הוא דאמרי *עין יפה
לאיצ מיס שחלה דנכל הלכך אצשריך מעמא דהכא משוס דכהחירו כך איסורו ואי ליכא אחד מארבעים עין רעה אחד מששים בינוטה אחל מחמשים ] :תרומות סיר
מיג[
ענין מותר • ואיני יודע
מי דחקו לרש׳י לומר אלא טעמא דהכא הוי אמינא דלא הוי במשהו אלא שבל גמור דהיחירו ב מ ה אמרו ט ב ל איסורו במשהו במינו • א מ מ אבל שלא במינו
דהיחירו
מעשר
לחרומח
הטבול
ראשון
מעשר
אבל
כדשמואל
במשהו
לוקא תחלה:
בנוחן טעם משום דבמינו איכא למימר כהיהימ כך איסורו אבל
לא הוי במשהו דהא מעשר מן המעשר בעי אפרושי הוי אמינא בשלא במיט ליכא למימר הכי אלמא מעמא משום הכי הוא:
לאיסורו לא הוי במשהו לכך אצטריך טעמא לירושלמי דיש לו מחירין:
אלו
מחני׳

הגדילו • המים והיין באיסור שנפל יין נסך בסוף והגרילו אסור
ולא אמרינן מאין את ההיחר כאילו אינו אלא יין נסך מתחבר
למינו ואין המיס רבין עליו וכ״ש אם נפלו מים בסוף כדאמרן
לעיל :הגדילו בהיתר • שנפל יין היחר בסוף כבר בעל יין נסך
במים שהמים רבו עליו בהיוחו לבדו
ומשבמל לגמרי שוב אינו חוזר וניעור:
באיסור אסור הגדילו

:
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ג
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מסורת

הש׳׳ם

השובר א ת הפועל פ ר ק חמישי
מתני׳

אלואשור״!ואושרי! ב כ ל ש ה ו • כל מקום שנתערבו שם
אפי׳ אתר באלף לא בשיל ואוסרין את כולן :יין נ ס ך ־ תבית באלף
חביות :ועבורם מ כ ב י ם • צורה שעבדוה ונתערבה באלף צורות שאינן
עבורה כוכבים :ו פ ו ר ו ם לבובין • דהוו נמי איסורי הנאה כדאמרן

עבודה זרה

עד

עין משפט
נד םצוה

א ל | י אסורין ואוסרין בכל שהו יי״נ• פ״ה מיירי בחבית יין נסך ק ל ף א מי" ס״ו מסל׳
ענוות כוכבים סלכ׳
שנחמרב באלף חביוח כלאמרינן לקמן בגמ׳ לדבר שבמנין ט סמ; לאוין מס טוש״מ
קחשיב ועבודה כוכבים צורח עבודה כוכבים שנחערבה באלף צורוח י״ר סי׳ קמ סעיף א :

ובשר בחלב חחיכח בשר שנחבשלה בחלב ונאסרה בנ׳׳ש וחזרה
באיןמעמידין)לעילכס:(:וציפורי מצורע
ונחערבה באלף חחיכוח דהיהר
תמורה כח.
אוסרוח כולם והאי חנא סבר דבשר ]ועי׳ סוס׳ זבחים ענ.דס
זבחים עא :וחולין שנשמטו ב מ ו ר ה ־ איסורי הנאה
*אלו אםורין *ואוסרין ב כ ל שהו יץ
אלא וכוי שהקשו דלימשי׳
נ
3
בחלב אסור בהנאה כדמוכח בגמ׳ נמי סכאמווכמס-מרי׳[
הן ובמס׳ קדושין)דף»•( מפרש להו :נסך ״ועבודת כוכבים ועורות לבובין ושור
ושמר נזיר ־ לאיסורי הנאה הוא
דהאי חנא אינו קחשיב רק דאיכא
לכחיב)נמדנר ז( ונחן על האש אשר הנסקל יוענלה ערופה"וציפורי מצורע ושער חרחי איסורי הנאה ודבר שבמנין קלה ב מי״ שםפוש׳׳ע
שס :
החח זבח השלמים  :ו פ ט ר ממור • נזיר יופטר חמור 'ובשר בחלב  wושעיר
ופלוגחא היא בפ׳ כל הבשר )חולין דף
דאםור בהנאה כל זמן שלא נפדה :המשתלח ותלין שנשחטו בעזרה הרי אלו קטז•( אי אסור בהנאה אי לא רבוחיו קלו נ ד ה ו מיי' פס׳׳ן
מהלכות מאכלות
]ובשר בחלב[ ־ חתיכה בשר אסורין ואוסרין בכל שהוא :נמ׳ תנא מאי
של רש״י מצין לפסוק מחוך משנחט אסורות הל׳ ו ססג
לאויןקמא :
נמי
שנחבשלה בחלב ונאסרה בנוחן ק ח ש י ב א י ד ב ר שבמנין קתשיבליתני
דהכא דבשר בחלב נאסר במשהו
דקשני
שהוא
בכל
דאסורין
ומפרשים
חשיב
טעם וחזרה ונשערבה באלף חחיכוח חתיכות נבילה אי איסורי הנאה קא
קלז ז מיי׳ שם סלי ו:
מחני׳ היינו שיפה חלב שנפלה על
אבא
בר
אוסרה כולן בהנאה והאי חנא ליתני נמי חמץ בפסח א״ר חייא
קלח ח מיי׳ שם םלכ׳
חחיכח בשר גדולה אע״ג דליכא
כססמגשסטוש״ע
סבר בשר בחלב איסור הנאה ואיתימא ר׳ יצחק נפחא האי תנא תרתי אית
מעמא אי כמי חחיכח בשר קשנה ייר סי׳ קלו סעיף ב :
דפלוגחא היא בכל הבשר בשחישח ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וליתני אנוזי
חולין)דף קנח־( ויש שלמידים ממשנחט
שנפלה בקדירה מלאה חלב אע״ג דלא
דבשר בחלב במשהו וסבורין פרך ורימוני בדן דדבר שבמנין ואיסורי
יהיב שעמא ומעוח הוא בידם דהא
ערלס-פ׳׳ג מ״ז דהאי בכל שהו דקחני כגון שיפח הנאה הוא ה א תנא ליה התם *הראוי
מפרש בגמ׳ דלא מיירי מחני׳ אלא
]ביצה ג :יבמות
פא :זבחים עמ[ חלב שנפלה לקדירה או חחיכח בשר לערלה ערלה הראוי לכלאי הכרם כלאי
בדבר שבמנין כגון חחיכה בחחיכוח
הגהות הב״ח
קטנה שנפצה לקדירה ואפילו אין הכרם וליתני ככרות של בעה״ב לענין חמץ
ומשום דהוי דרכן להימנוח לא בשיל
]גי׳ הר״ן מאן
)א( רש׳י ריס ו5שר
שמעת ליה בה נ״ט ומעות הוא בידם דהא בפסח *מאן שמעת דא״ל ד ע הא תנא ליה
ואי בטיפח חלב מיירי או בחחיכח בחלב וכו׳ בחלב בנותן
דאמר
בשר קטנה הא לא הוי דבר שבמניין טעס כס״ד וכאן צ׳ל
חמץ מפרשינן בגמרא דתנא דבר שבמנין התם ד ע מוסיף אף ככרות של בעה״ב :הרי
בפסח אסור
הפיםקא גמרא ואחיכ
משום
בחתיכות
תתיכה
כגון
קתני
בהנאה רבי
ועוד הא אשקינן )לעיל דף עג (:כל צ׳ל דיה אי דבר שבמנין
אלו :למעוטי מאי למעוטי דבר שבמנין ולאו
איסורין שבשורה בנ״מ ואפילו רב ואחיכ דיה שער נזיר
עקיבא הא דדרכן לימנוח חשיב ולא בשיל ואי
ולא
הנאה
איסורי
למעוטי
א״נ
הנאה
איסורי
דבר הנמכר יאחיכ
תנא ליה וכוי[ בבשרשנהערב שעמו בחלב קמיירי
ושמואל דאמרי מין במינו במשהו
דיה תרתי ;
*יין נסך שנפל לבור
דבר שבמנין ז
]בשר[
בכורות לז• או בשיפח חלב שנפל לקדירה
בשלא במינו מורו ועוד דבכולהשמעחא
]לעיל מא [:מי הוי דבר שבמנין ועוד הא אוקימנא כולו אסור בהנאה רשב״נ אומר *ימכר כולו
דשיפח חלב דכל הבשר מיירי בהדיא
]:ס[ כל איסורין שבחורה שלא במינו בנ״ש לעובד כוכבים תץמדמי יי״נשבו :נמ׳*אמר
דבשר בחלבבנ״ש :ה א חנא ליה
ואפי׳ לרב ושמואל דאמרי במשהו ר ב הלכה ברשב״נ חבית בחביות א ב ל לא
החם הראוי לערלה ערלה כו׳ • וא״ח הנהות הגר׳׳א
]א[ במשנה ושעיר
כשלא במיט מורו ובכולה שחישח יין ביין ושמואל אמר אפי׳ יין ביין וכן אמר
לעיל נמי דפריך וליהני חחיכח נבילה המשתלח • נמחק • )וכן
רבב״ח א״ר יוחנן אפי׳ יין ביין וכן א״ר שמואל היה לו לתרץ משום דהא תנא ליה בירושלמי ורייף וראיש
חולין אמרינן בשר בחלב בנ״ט)א(:
ליתא ועיי הוס׳ זבחים
שער נזיר דבר הנמכר במנין הוא כמה בר נתן א״ר חנינא אפי׳ יין ביין וכן א״ר נחמן
במס׳ חולין פ׳ גיד הנשה )דף צו (:עב א׳ דיה אלא׳ ומיהו
דחנןחחיכה שלכבלה שנחערבה באלף הוה מצי למיהני איברי
גיזוח בסלע ועושין מהן שקין :אמר רבה בר א מ ה אפי׳ יין ביין א״ר נחמן
שהימ למיד כוי(:
אי ד ב ר שבמנין יןחשיב ־ משום
כולן אסורוח וי״ל דודאי גבי חחיכח
*״הלבה למעשה יי״נ יין ביין אסור חבית
ברכות כד.וש״נ דדרכו לימנוח לא בטיל ואפי׳ לאו
נבילה ליכא לשנויי הכי דאע״ג דחנא
איסור הנאה נחשוב כמי חחיכוח בחבית מותר סתם יין אפי׳ יין ביין מותר:
ליה החם בחולין מ״מ הדר איבעי
נבילה :חרמי איש ליה ד ב ר ש ב מ נ י ן
ליה למחנייה הכא *)מדקחני( בשר ןציל כדקתני[
מתני׳
בחלב *וליכא למימר דבא לאשמועינן דבמשהו זה אינו דע״כ מיירי ]וע׳ע תום׳ חולין ק.
ואיסורי ה נ א ה דאיכא חרחי לחשיבוחא דחשיב איסור דידהו הוא דלא
דיס שאני מתיכס[
בטיל אבל חמץ פרוסה בפסח הואיל ואין דרכו למנוח בטיל ומשליך בחחיכה חשובה הראויה להתכבד דאי בחתיכה כל דהו פשיטא
אחד מהן לנהר והשאר טחן לכלבו וחחיכח נבילה אע״ג דדבר דבטלה וליכא למימר משום דהוי איסור הנאה לא בטלה אע״ג שאין
שבמנין הוא כיון דלאו איסור הנאה הוא בטלה ברובא וחדא שדי בה חשיבוח שהרי ערלה )וכלאים( וכלאי הכרם איסורי הנאה נינהו
לכלבים ואינך שרו באכילה :אגוזי פ ר ך • מקום וכן רימוני בדן אם ואפ״ה אמרינן יעלו באחד ומאחים אלא ודאי מיירי בחחיכה
של ערלה או של כלאי הכרם הן ונחערבו באלף כולן ידלקו :הא חשובה כי ההיא דחולין אלמא הדר חני ליה אע״ג דכבר חנא ליה
שנא ליה ה ה ם • בסדר זרעים ומייחי לה בביצה שנולדה )דף ג (:החם ולכך הוה פריך וליחני חתיכה של נבילה וא״ח ויי״נ דקחני לה
וביבמוח בהערל)דף פא :(:ולישני כפרומשל בעה״ב.לענין חמץ בפסח במחט׳ על כרחך מיירי בחביות סתומות כיון דתרתי אית ליה
דדברשבמנין הוא ואיסורי הנאה :ח ג י ת בשביה • דשקיל חרא ושדי וא״כ אמאי תנייה הכא הא כבר תנא ליה התם במס׳ ערלה )פ׳׳נ
בנהרא ואינך נשהמ בהנאה אבל יין שנחערב ביין כולו אסור בהנאה :מ״ז(דקתני ותביות סתומות וצ״צ דאיצטריך לאשמועינןחומראאפי׳
ה ל פ ה ל מ מ ש ה •להומה על המעשה :״ ן נ ס ך ־ ממש חביח בחביח מוחר בסתם יינם אע״פ שהוא מדבריהם ועוד איכא למימר דיי״נ הכא
בהנאה חוץ מדמי אוחה חביח אבל יין ביין כולו אסור בהנאה :ם ם ם במכילתין עיקר הוא למתנייה לכך תנייה אע״פ ששנה כבר במקומות
יינן אפי׳ יין ביין מ ו ה ר • בהנאה חוץ מדמי אוחו יין וכן הלכה  :אתרים כה״ג אבל שאר דברים שאינו שונה אותן כאן כי אם אגב
גררא דיין נסך שם אני אומר שלא תש לשנות אותם השנויים במקום
מחני׳
דבר שבמנין ואין איסורי הנאה • לכאורה משמע דאחא למעוטי דלא הוי במשהו וא״כ פליגא הך דהכא לההיא דפ׳
אחי י•
גיד הנשה)חולין דף ק .ישם(.דקחט החם דחחיכח נבילה אינה בשלה משום דהוי דבר שבמנין אע״ג דלא הוי איסורי הנאה וקשיא דא״כ
ה״ל לחלמודא לאחויי מחני׳ דההם ולמפרכה מיניה אההיא דהכא לכך נראה לי למעושי דקאמר הכא היינו דלא חשיב' הכא דבר שבמנין
ולא איסורי הנאה שלא ירד לשטח רקהיכא דאיכא חרחי וכה״ג איכא פ״ק דב״ק )דף ה•( למעוטי מסורומפנל דהוי נמ? פי׳ שלא ירד
לשנוחם אע״ג דמחייב עלייתו] .ועיין חוס׳ חולין דף ק .שילהי ד״ה שאני[ :אי נמי למעוטי איסורי הנאה כו׳ • הכא הוי ודאי למעוטי איסורי
הנאה דצא הוי במשהו אלא בשלטון דלא הוי דבר שבמנין ״כדפירשלקמן וקשה השתא לא הוי למעושי דסיפא דומיא דלמעושידרישא ]כדפי׳זקשהכצ״לרש״א[
דרישא היינו שלא ירד לשנות דבר שבמנין ולאו איסורי הגאה אבל מ״מ אמת הוא דהוי במשהו וסיפא אמר דאתא למעוטי דלא הוי
במשהו כלל כדפרישית ושמא יש ליישב למעוטי דסיפא נמי דהיינו שלא ירד לשנותו אבל מ״מ אמת הוא דאיכא איסורא דהוי במשהו
כגון חמץ בפסח שאסור בהנאה והוי במשהו אפי׳ בלא חשיבוח דבר שבמנין דהא אפי׳ הערובה דחמץ בעלמא הוי במשהו והשתא
ניחא דלמעוטי דרישא ודסיפא ממעש הנך ב׳ דברים שהקשה החלמוד מהם חחיכח נבילה וחמץ בפסח מיהו הא לא מחוקמא אלא לרב דאמר
)נפסחיס כמ (:חמץ במשהו י• א מ ר רב הלכה כרשב״ג בחביח דאמר ימכר כולו לעובד כוכבים כו׳ • וא״ח וכי פליג רשב״ג אסחס
מחני׳ דקחט יין נסך במשהו ואוקמינן בחביח בין החביוח וקאמר במשהו ר״ל דרשב״ג מוקי לה לכגכין שלא יכול למכור כל אחד ואחד לבדו
לפי שאינו בטל למיהוי היין נסך היחר ע״י ביטול אבל כל החערובח)*כחד( ודאי יוכל למכור חוץ מדמי חביח שבו :
הגה

מתני׳

מתני׳

נמ׳

למעוטי

