עין מ ש פ ט
נ ר מצוד.
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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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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

עין משפט
נר טצוה

!48

השוכר א ת הפועל פ ר ק חמישי
מתני

ע מ ד ה זרה

סםודת
השים
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נ ם של אב! שזפמה מ ו ב י פ ו פ ב י ם • ואורתאלמירמיביה
קלט א ב ג דימיי׳ פי״א ה נ ת והמתן והמשפך בו׳ • ושל עץ ושל אבן מנגבן וזהו מהרתם
מהלי מאכלות
כשאינם מזופפים מיירי ולקמן מוקמינןבדרךבה עובד כוכבים תמרא פורתא לעבורי קושרא חיפתא :מ נ ג ב ה • מפרש בגמרא
אסורות הלכי כ כא ככ
סמג לאוין קמח סושיע וא״ת והא רבא אמר לעיל גבי מתני׳ בדרך בה עובד כוכבים סגי במים ואפר  :של מ ן • דבעיא זפת שובא ובלעא חמרא מפי רבי
י״ר סי' קלח סעיף א  :לה בהדתה בעלמא וי״ל דמתני׳ דלעיל מיירי בגת של ישראל שדרך אומר ינגב כשל אבן ורבנן פציגי :ושל מ ר ס אמ״פ שקילף אש
הזפמ הלי זו א ס ו ר ה •קם״ד דברי הכל
קמהסוש׳׳י-שםסעי׳ר :בה עובד כוכבים לפי שעה אבל הכא
היא ומשום דתרס גופא בלאזיפתא
מיירי בשל עובד כוכבים דבליעא
ג ת של אבן שזפתה עובד כוכבים
קפא ו מיי׳ שס סמג
אבל ד ר ך נומ־ב אלפש
בלע ליה לתמרא:
שם טוש״ע י״ר מובא לפי שהרבה פעמים דרך בה
מנגבה והיא טהורה ושל עץ *רבי אומר
סי׳ קלה סעיף ז  :העובד כוכבים וא״ת א״כ היכי פריך
]'rnw
בה• בשא
יננב וחכ״א יקלוף א ת הזפת ושל חרס
ק מ ב ז מיי' שס הלכי ,בסמוך ממתני׳ דקתני דסגי בניגוב
אלא הדתה :א ו ר ח א י מ י ל מ א ק מ נ י •
אע״פ שקלף א ת הזפת הרי זו אסורה j
ככ יעיין כהשגות במזופפין להך ברייתא דקתני בה
שדרך הזופתין לזרוק בו יין :א״ד
שס שמג שם
נמ׳ אמר רבא דוקא זפתה א ב ל דרך ב ה
סיש״ע :י״ר ואם היו מזופפין אסורין ומאי קושיא
א מ ר ר ב א י ו ק א זפמה • ולא ל ר ך
סי' קלת סעיף א
לא פשיטא זפתה תנן מהו דתימא הוא הדין
הא אוקימנא מתני׳ בשל ישראל
בה הוא דםגיא בניגוב :אבל י ר ך
קמנ ח מי" וםמג
אפילו דרך ב ה והאי דקתניזפתה אורחא
שם וברייתאבשל עובדי כוכבים כדפרישי׳
ב ה • עובד כוכבים בגת מזופפת :לא
סוש״ע ייל שי׳
של
בין
לחלק
אין
רבמזופפין
וי״ל
שגי לה בניגוב • אצא בקילוף משום
קלה סעיף ז יסי׳ קלו
דמלתא קתני ק מ ״ ל א י כ א ד א מ ר י א מ ר ר ב א
סעיף א :
עובדי כוכבים לשל ישראל לפי שהזפח
דעייל תמרא בפילי דזיפתא :ללא
דוקא זפתהאבל דרך ב ה ילא סני לה בנינוב
מבליע בשעה מועשת :
מצומת מלי י לעשותן בהכשר שלא
פשיטא זפתה תנן מהו דתימא ה״ה דאפילו
תפסיד את יינו ונמצא צוות ע ל י :
שיעא • פירש ה״ר פשר
דרך ב ה והאי דקתני זפתה אורחא דמלתא
שימא • חלקה :מ מ ן • כלי שדולין בו
כלי שנקב בו ונסתם בזפת
קתני קמ״ל דוקא זפתה א ב ל דרך ב ה
מן הבור לתבית.הגש והמחץ והמשפך
אינו המור ככלי מזופף שהשמידו בו
הגהות הב״ח
לא סני ל ה בנינוב כי ההוא דאתא
כי׳ בשל תרס עסקינן מדקתני סיפא
)א( נם׳ זה מכניסו לקיום אפילו לפי שעה לפי שמכניסו לקיום
דרבי
נברא
לי
ב
ה
א״ל
חייא
דרבי
לקמיה
של ז ושל אבן כו׳ ובשאין מזופפוס
וזה אין מכניסו לקיום  :ולא משום דבלע ולכך רצה רב להתיר
)כ( תוש׳ ד״ה דרש
לי מעצרתאי א״ל לרב זיל בהדיה *וחזי דלא
וכוי גש של אבן זפותה דהוה שיעא ולא
&^Sb
י
עסקינןמדקתט
ס׳ כירה אהא דתנן
זפת
סתימת
וא״כ
זפת
לבליעת
תש
דהויה
חזייה
אזל
מדרשא
בי
עלי
מצוחת
:
סאילפס והקדרה
מכלל רטלה רישא בשאץ מזופפין :דלא מצוחא
הכלי שאין עשוי לקיום סגי ליה בהדתה
שיעא טפי אמר הא ודאי בניגוב סגי ל ה
א עלה בי ט׳[
,ך
ל מהיר בניגוב • ךלק ן
ככלי עצמו או ניגוב אם הוא כצי
אק חנן בשל חרס אע״פ שקילף
בהדי דקא אזיל ואתי חזאפילא מתותיה וחזא
שצריך ניגוב ולפי זה המשפך שלנו
הזפח אסורה :ומודה ב ק נ ק נ י ם • של
דהוה מלא חמרא אמר הא לא םני לה
שמזופפין מעש סביב הברזל סגי
חרס אע״פ שאין מזופפין שאסולין על ,
בנינוב אלא בקילוף והיינו דא״ל *חביבי
ופי׳ דודי עיי
י
.
n
להו בניגוב כמו המשפך עצמו מיהו
חזי דלא מצוחת עלי בי מדרשא ת״ר ה נ ת
שימלאם ג׳ ימים מים ומערן מעת לש״י מילין לכ.
בכלים מזופפים יש להחמיר שרגילים
והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים רבי
לכנה כראמריכן באין מעמילין)לעיל ל  (.ליה אמר למ[
ל ל ש רבא נעוה ארחחו •
ימ
מכניסו• כינוסו של קנקן לקיום שהוא
מתיר בנינוב וחכמים אוסרין ומודה רבי
פירוש הגעילו הגתיות הגדולים
שוהה בו יין זמן מרובה :ושל עץ
בקנקנים של עובדי כוכבים ישהן אסורין ומה
מכאן אומר ר״ת דעירוי ככלי ראשון
ושל אבן • מנגבן והן שהורים דברי
מדאמר הכא דעל ידי עירוי מפציע
הפרש בין זה לזה זה מכניסו)א( בקיום וזה
הכל כל זמן שאין מזופפין :ואם היו
היין הבלוע בגת רעל כרחך ע״י
אין מכניסו בקיום ושל עץ ושל אבן יננב
מזופפיןאסורים • עד שיקלוף :והא
עירוי קאמר הכא שהרי הגת גדולה
ואם היו מזופפין אסורין והתנן נ ת של אבן
אגן• תנן בשל אבן אפילו זיפתה
וכבידה שאין יטצין לתתה לתוך יורה
שזפתה עובד כוכבים מנגבה והיא טהורה
מנגבה דברי הכל ולר׳ ינגב בשל עץ
מרותתת כדי להגעילה אלא ע״כ על
מתניתיןדלא דרך ב ה ברייתא דדרך בה
והכא קתני אפילו בשל אבן דברי הכל
ידי עירוי קאמר והשתא כיון דהוה
אמר מר ה נ ת והמחץ והמשפך של עובדי
אסורין קשיא בשל אבן דברי הכל
ככלי ראשון אם כן הני כלים שנאסרו
אדברי הכל ובשל עץ קשיא דרבי
כוכבים רבי מתיר בנינוב וחכמים אוםרין
ע״י כלי ראשון סגי להו בהנעלה
א ד ל ׳  :משני׳ דלא ד ר ך ב ה • הלכך
והאבן תנן של חרס אע״פ שקלף א ת הזפת
ע״י עירוי אבל רשב״ס מולק על
בשל אבן דבלי הכל בניגוב סגי ובשל
ר״ת ואומר דעירוי ככלי שני הוא
הרי זו אסורה אמר רבא סיפא דמתני׳ אתאן
עץ לל׳ ינגב :בלייהא י ד ל ל ב ה •
לגמרי והא דמשמע הכא דגת םגי
לרבנן דרש רבא ינעוה ארתהו רבא כי הוה
הלכך אפי׳ בשל אבן בעי קילוף וכ״ש
לה בעירוי שאני יין נסך דתשמישו
משדר נולפי להרפניא סחיף להו אפומייהו
בשל עץ  :א מ ל מ ל ה ג ם והמחץ
ור״ת
ע״י צונן ועיקר דברי רשב״ס
וחתיםלהו אבירצייהו קסבר ב ל ד ב ר שמכניסו
והמשפך של מ ל ס ל ׳ משיל בניגוב •
במסכת שבת פרק כירה )דף מב
לקיום אפילו לפי שעה נזרו ביה רבנן ב מ ה
הואיל ואינם מזופפין :והא א<! מ<!
ושם( )ב( האילפס והקדרה שהעבירן
מנגבן ־רב אמר במים ר ב ה בר בר חנה אמר
ו ש ל מ ל ם א מ ״ פ שקילןי אם הזפה הרי
מרוחחין ושם האריכו ומסקנאדמילתא
באפר רב אמר במים במים ולא באפר ר ב ה
זו א ס ו ר ה • אלמא אפילו לר׳ תרם
פי׳ רבינו ברוך דמילחא דעירוי
גופיה בלע ולא סגי בניגוב ואפי׳ לא
בר בר חנה אמר באפר באפר ולא במים אלא
חליא בפלוגחא דרב ושמואל דפ׳
דרך וכ״ש הכא דאוקמינן ברייתא
רב
כיצד צולין בפסחים )דף עו (.דפליגי
דדרך בה  :םיפא ימשני' אמאן
אי תהאה גבר אי עילאה גבר וקיימא
לרבנן • והכי קאמרי רבנן של אבן
לן כמאן לאמר תתאה גבר מיהו גס עילאה מבשל ומבליע כדי
קליפה דאדמיקר ליה בלע כדאמרינן פ׳ כיצד צולין הלכך עירוי כי לא דרך בה ינגב ושל עץ יקלוף ושל תרס אסורה ולרבי של
אינו לא ככלי ראשון ולא ככלי שני לגמרי אלא מבשל ומבליע אבן ושל עץ ינגב ושל תרס יקלוף כדקתני בברייתא דכשאינה ,קלף רש׳׳א
הוא כדי קליפה ולא יותר וא״כ כלים שנאסרו ע״י כלי ראשון שהם מזופפת סגי בניגוב אלמא מזופפת *ינגב ושריא :נ ט ו ה ארהחו • ]נס׳ וימי
הגת הרתיחו ברוחחין נעוה כמו *ישופון נעווהי בתמר  :כי תרגום אונקליס
בלועים מעבר לעבר לא סגי בעירוי שהרי העירוי איטמפלישאלא
של חכלילי
כדי קליפה ולא יוהר והני קערוח שהם בולעוה על ידי עירוי היה ה ו ה מ ש י ר גולפי • כדים רקים  :מחין* להו אפומייהו • כופה מיגים מיין
נראה כמו כן דסגי להו בעירוי להגעיצן וכן פירשחי בסדר ביעור אותן שוליהן למעלה ופיהן למשה משוס תותס בתוך חותם  :יסוסון זט׳[
]5״ל פמ חמץ בקרובן שבח-הגדול שיסד רבינו יוסף ש״ע )״פחז( קרירות וממים להו אבילצייםו • תותם את פי השק כלפי שוליהן :ק ס ב ל
אין צריך לפלתא כו׳ וקערות מותרות כי שקיל מדורא עצייהו לאנחא פל פלי שמפניםו לקיום • אפילו אין מוםלו לעובד כוכבים אלא
ומיהו אין הלכה כך אלא צריך להגעילן בכלי ראשון משום דפעמים לפי שעה גזרו ביה לבנן כיין עצמו כי היכי ללא ליתי לשהוייה
שתותבין הקערות בשוך הכלי ראשון ותוך יורה מרותחת והשתא ביל עובר כוכבים :ב מ י ם ולא ב א פ ר • בתמיה מי מיקרי ניגוב:
רב
דפירשחי עירוי אינו לא מבליע ולא מפליש רק כרי קליפה אם כן הני חביוח של עובדי כוכבים םגי להו בעירוי דומיא דגה דקאמר הכא
נעוה ארחחו ואם היה מנסרן הער וקולפן במלקט וברהיטני ומסיר הקליפה של צר היין סגי בהכי בלא עירוי להא כי נעביד להו עירוי אינו
מפליט עירוי כי אם כדי קליפה ׳ ל ב א כי משדר להו גולפי להרפניא סחיף להו אפומייהו וחחים להו אבירצייהו • שמעינן מהכא
דישראל השולח חביוח ריקניות בביח עובד כוכבים או מעיר לעיר כדי לחקנן צריך לחוחמן מבפנים בגחלח או באבן רכה שהיא כאבן סיר כדי
שיהאניכל אם העובר כוכבים טחן לחוק יין מיהו יש לרחוש דרוקא ללידהו שהיו חביוח שלהם קטנים וטחיםלחח לחוכן יין ולערוהםמיל
אבל חביות שלנו שהם גדולים ואינם נוחים לחח לחופן יין ולעלוהם מיד אין לחוש יאין צריך לחוחמם ומכל מקום טוב להחמיר ־.
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איתמר בי רב משמיה דרב אמרי תרתי תלה ושמואל אמר
אשי״תהלכ׳ ד 2
'
חלח ל׳• פ״ה לשון ראשון רב אמר
ברמיבתא תרמי אפר מים חלח ביבשהא מים אפר ומים ושמואל לאיי! קמח טוש׳ע י״י
סי׳ קלח סעיף י:
ן
 ,א  fo״
י אא
אמר תלת ן ׳ רןללע

בדפז״י אמריהם ר ב א מ ר מ י ם • החלה והוא הרין שצריך אפר ״אחריה ורבה בר
בר חנה אמר באפר החלה וה״ה שצריך מים אחריהם :גרטיבמאישיש
בה לחלוחיח יין טחן אפר החלה לשפשף ער שחהא נגובה ואחר
כך מים :ביבששא • מים החלה ואחר כך אפר ומשפשף :מרמי
שלם • ברמיבחא חרחי אפר ומים
להעביר האפר מיא בתראי לא קמה ד.יז מיי׳ פ״א
ביבשחא חלח מים ואפר ומים :שלש
ר ב אמר במים והוא הדין לאפר ר ב ה בר
מ י ם
באפר .יפנ״ץ ויי • חלח ברטיבחא אפר ומים ואפר
<5י»
י) ח ש י ב י' ב י ב ש ת א מ י  °י א פ י
בר חנה אמר *לאפר והוא הדין למים ולא
ואע״פ שחוזר וטחן מים להעביר
ואפר וכמו כן מיא בשראי לא קחשיב
פליגי ה א ברטיבתא ה א ביבשתא איתמר
בסורא מחנו הכי בפומבריחא מתנו קמוחמ״׳סייאמהל׳
האפר הנהו מיס לא קא חשיב ללאו
בי רב משמיה דרב אמרי תרתי ת ל ת
רב אמר חלח ור׳ חלח ברמיבחא סלכס כל ס״;?א"?
לשום נגיבה אלא לנקוחו מן האפר
אפר מים אפר ל׳ ביבשתא מים אפר קמח סוש׳ע ״ל סי׳
ושמואל אמר ת ל ת ד׳ בסורא מתנו הכי
ור׳ ביבשחא מים אפר ומים ואפר
קלח סעיף : 1
, ,
בפומבדיתא מתנו בי ר ב אמרי משמיה
ומיס בחראי לא)א( חשיבא רב לא
ברמיבתא אפר מים אפר מים ה קמז ם מיי׳ שם יפי״א
בעי אפר אלא חרא זימנא ושמואל דרב ת ל ת ד ושמואל אמר ד ה׳ יולא פליגי
ביבשתא ולא פליגירב ושמואל ללישכא או־לין^נה * ״ 5
בעי אפר הרי זימני בין ברעיבחא
שס סושיע שס
לפומבליחא אלא למר קחשיב מיא
מר קא חשיב מיא בתראי ומר לא קחשיב
בין ביבשחא :ב פ ו מ ב י י ם א משנו •
בחראי כו׳ והקשה בקונמרם ללישנא
מיא בתראי בעו מיניה מרבי אבהו הני
]עיי תוס׳ נזה לרב חלח ול׳ כלפרישיח ולשמואל
לסורא כיון לפליגי רב ושמואל רלרב ניח גותי
**נורני דארמאי מאי א״ל רבי אבהו תניתוה
סס .דיה ל׳ ברשיבחא יה׳ ביבשחא דקחשיב
סגי בחר אפר בתרוייהו ולשמואל נדה דף סה .ןסוף
ובקש
*הרי שהיו נתיו ובית בדיו טמאין
סדסין[ מיא בחראי  :ולא פליגי • רב
א תוספתא סהרות פי׳א
י י י א אי
י ן
* ! ע ש ועי׳ נר ״ש פרה י
!
z
י
לעשותן בטהרה ייהדפין והעדשין והלולבין
ושמואל להאי לישנאלפימבליהאאלא
מימ יססרות[
לבררב חשיב מיא בחראי וברשמואל
מדיחן והעקלין של נצרין ושל *בצבוץ
]פי׳ פשה! לרב לא חשיב מיא בחראי ושמואל
מנגבן ושל שיפה ושל גמי מישנןי״ב חדש לא חשיב מיא בחראי בשלמא ללישנא
מלשון נון חשיב מיא בחראי ואיה למפרשי ולא
עריו ע׳ קד׳[
רפומבריחא לאפליגי אלא במיחשב קמח ימ״׳פי״אמהל׳
]ליל הגי פליגי)״ה״נ( לסורא ודפומבדיחא
רשב״ג אומר מניחן מ נ ת ל נ ת ומבד ל ב ד
מיא בחראילכך נראה לרש״י בעני) הלכה כי ס » £ 1
לישני[ אלא לסורא לא חשבי מיא בחראי
היינו ת נ א קמא איבאביגייהו חורפי ואפלי
אשר שפירש אביו רב אמר תרתי סוש״ע שם סעיף ז :
ולפומבליחא חשבי להו אבל רב
ר׳ יוסי אומר יהרוצה לטהרן מיד מנעילן
תלת תרתי ביבשתא מים ואפר תלת קמט כ מי" שס סוש״ע
ושמואל פליגי והכי פירושו למלחא
שס סעיף מ •
ברותחין או חולטן במי זיתים רשב״ג משום
ברמיבתא אפר מים אפר ושמואל
תרחי חלח חרחי ביבשחא מים
ר׳ יוסי אומר 'מניחן ת ח ת צינור שמימיו אמר תלת ברמיבתא כרב ד׳ ביבשתא
ואפר חלח ברמיבתא אפר ומיס ואפר
מקלחין או במעין שמימיו רו־דפין וכמה מים אפר מים אפר בפומבדיתא
ושמואל אמר תלת ברמיבתא
עונה בדרך שאמרו ביין נ ס ך כ ך אמרו מתט רב אמר תלת ביבשתא מיס
כרקאמרת אבל ביבשתא ר׳ מים
אפר מים ד׳ ברמיבתא אפרמים אפר
ואפר מים ואפר רבכולהו בעינן אפר
בטהרות כלפי לייא בטהרות קיימינן אלא
מים ושמואל אמר ברשיבתא כרב
תרי זימני ובפומבדיתא ממנו לרב
כדרך שאמרו בטהרות כ ך אמרו ביין נסך
וה׳ ביבשתא ולא פליגי סורא הגהות הב״ת
תלת יד׳ ביבשתא תלת מיס ואפר
א״ר
א
ב
א
בר
חייא
רבי
אמר
עונה
*כמה
]פשחיס קיג:
ופומבריתא וגם זה לא נראה ראם )א(רשיי ליה תלת יד׳
ינמות סנ :מים והיינו נמי כדסורא אלא רהט
ב י ש מ י א ל
ה פ י כ ה
הראסברת
כ
ואמרי
שאינה
א
ת
ר
לילה
או
יום
ו
א
יוחנן
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ן
שבושת יח :קא תשבי מיא בתראי וברמיבתא
נדה סג[:
ל ה ר׳ חנא בר שאינה אמר ר ב ה בר בר חנה
ד׳ אפר ומיס אפר ומים זלשמואל
שהרי רב מיקל ביבשתא יותר וכו׳ולאפליגיסנילסורא:
שמואל
א״ר
לילה
וחצי
יום
חצי
יוחנן
א״ר
ברשיבחאל׳ כדקאמרת אבל ביבשתא
מרשיבתא ושמואל מקל ברשיכח
W
P
בר יצחק ולא פליני הא בתקופת ניסן
ה׳ מיס ואפר ומים ואפר ומיס
יותר מביבשתא לכך נראה לר״י בענין )ל( דיה מדיחן זכו׳ ילא
אפר
לביבשתא נמי בעי תרי זימני
אמר
וטבת
תמוז
בתקופת
א
ה
ותשרי
S I S
 mר נ אמי חיי־'
אחר והכי
ול״פ )ב( הנך דסורא ודפומבדיתא
תלת ביבשתא חרחי מים אפר נה) :ה( דיה חלפי זכי׳
רבי יהודה הני רווקי דארמאי דמזיא
ט׳• אבל רב ושמואל פליגי ביבשתא
א ל מייכ חדש כגון לאסל׳:
ברשיבתאתלח א י א
מדיחן דעמרא מננבן דכיתנא מישנןואי
בין בדסורא בין בדפומבדיתא דרב
איכא קטרי שרי להו הני דקולי וחלאתא אמר תלת ל׳ תלת ביבשתא וד׳
לא בעי בה אפר אלא הד זימנא
ברשיבשא שמואל בא להוסיף ולפרש
]צ״ל
דארמאי *דחיטי בחבלי דצורי מדיחן
דחייטי ושמואל בעי הרי זימני לשון אבא
מיא בתראי בין ברשיבתא בין
כיה בערוך
דצבתא
ערן מלסא[ מורי מטחחו כבוד והוא נראה בעיני
ביבשתא בפומבליתא מתנו רב
והראשון לשון מורי וקשיא לי בנווה מכלי ללישנא לסורא רב ושמואל
אמר תלת ארבע כפירוש ראשון
מיפלג פליגי מאעשנא לבררב חשיב מיא בחראי וברשמואל לא חשיב שבקונשרס תלת ברמיבתא אפר מים אפר ביבשתא ל׳ מים
מיא בחראי לשמואל ד׳ וה׳איבעי ליה למיחני בשלמא לפומבליחא אפר מים אפר שמואל אמר ארבע תמש ארבע ברשיבשא ותמש
אע״ג דבדרב לא חשבי זבלשמואל חשבי ניחא משום דפלוגחייהו ביבשתא בא להוסיף ולפרש מיא בתראי בתרוייהו ולא פליגי
לרב ושמואל ליחא אלא במחשב מים בחראי אלא ללישנא דםורא רב ושמואל בין ללישכא לסורא בין ללישנא לפומבליתא אלא
לסוף סוף פליגי קשיא לי :ג ו ר ג י • עקלים ובלע״ז ריבוס״י וכורכין לרב לא חשיב מיא בחראי ושמואל חשיב מיא בתראי :
לכיחנא
]שנת קמי [:אוחן סביבוח החפוח שלא יחפזרו הענבים מטבל הקורה ורב האי פירש עקלים השבויות כאן כגון* ״יעקל בית הבל עשוין כמין לעקל נית הנד .ה״ל
קופה מסורגח במצולה ואחרי סחימח הזיחים נוחן הגפה באוחו עקל ומניח עליו )ג( ומכבילו להוציא המשקה הנשאר ה;י 5־ י סנהדרין)כיי א׳(יענ״ז•
דארמאי כיצל מנגבן :היפ״ן • הן העשוין כמין ללח זנוחגן על החפוח :הלזלבין • שאשיחא אשקיפ״א שמכבל בה הענבים
המחפזרין צאוםפן :והעדשים • הייט גח עצמה שקורין מיי״מ :מדיחן • במים ועל משנה זו יש לסמוך ״שאין צריך אפר לגת ]»י׳ השגת תוס׳ על זס
מלה סה .נדיס סדסיו
ק
י
מדפשיט מינה ר׳ אבהו וצא אמרינן )ל( זו אינה משנה דקחני בה דסגי לגת בהדתה ומתניתין ק
״
בה רבנן בחראי ופששי הלכחא טוחיה :המקלים של נצרים • שבטים :ושל בצבוץ • קנבוס בלעי טפי ובטו ניגוב באפר ומים •
ושל שיפא • פייו״ר :ושל גמי • יוג״ק בלעי מובא :חרפי ואפלי • מגה לגח פעמים שהן יוחד מי״ב חדש )ה( דאפלי ופעמים שהן
פחוח כגון בחרפי  :הכי גרסינן בחוספחא חולשן ברוחחין אז מולגן במי זיתים דרך לבשל זיתים להיות רטן להוציא שומנן
חולשן אשקלי״ר בלע״ז כמו לחלוש ולאשישה )פסחים דף ל י  : ( :רודפין ״ ריבד״ש שישפץ :ו כ מ ה • מניחן שם טונה ולקמן מפרש
כמה עונה :במקומם ניסן ומשלי • שהיום והלילה שוין או יום או לילה והקופה המוז ושבח שאין יום ולילה שוין חצי יום וחצי
לילה די״ב שעוח שלמוח בעינן :רווקי • משמרה כמין שקין שנוחנין בהן שמרים להוציא אח יינן :דמזיא • של שער אדם ולא
בלעי מובא  :פיםנא • בלע• מפי מעמרא :מלםא • כוורת של שבשיס שמסננין בהן יין :בחבלי יצורי • חבלים של צורי דקל :
לצבתא
קמדאבנדמיי׳פי״א
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