עין משפט
נרםצוה
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עבודה זרה

סת א מיי׳ ססיו מהלי ת״ש מסיפא • מ ה ך מ פ ל של ה מ מ ה חחלה היה יכול לפשוט ג ו ר ב • ו י י א • דחימוץ יותר מלאי שבח הוא למטן חימוץ עיסוח אחרוה•
מאכלות אסורות
כמו שמוכיח לבסוף אלא מ י ח א ליה להביא כל ה ב ד י ח ו ת והקפגי נמל של פ ר ו מ ה פשלה • להשביח ולבסוף פ ג ם הוא ומולי
הלכה יד :
סט ב מיי׳ סיר מסל' ע ל שמעמילן ע ל ה א מ י *  j f l l :י חלחא בבי • חרחי לשאור והך ר״ש ב ה  :פ ל ם א ב ב י • רישא היכא לנפלוכאחח ואשמועינןפלוגחא:
שאר אכותהסזמאות ליין שנפל לחון״ עלשים ואע״ג לבשאור איכא ח ד בבי נפל של מצימפא • נפל של חרומה תחלה ב ב א לסיפא יין שנפל לחוך עלשים
הלכה יב
מציעחאנמי אשמעינן להשביח ולבסוף
תרומה תחלה ונפל של חולין תחלה
ע נ מיי׳ סיב
פ ג ם לברי הכל א ס ו ר  :סימא דלא
מסצכות תחייהו חשיב להו תלא רמשום נפל
בדרבי זירא ת״ש מסיפא היין שנפל לתוך
משמאיא :משכב ומושב של חרומה תחלה מסיים לפרושי נפל עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור ור״ש משבח בלל • יין בעלשיס אסרי ר ב נ ן :
הלכה
רישא • לחרומה אשבחיה בהלי שאור
עא ד שוש״ע י״ר סימן של חולין חחלה לאשמועינן ראפילו
מתיר והא ה״נ דפנם מעיקרא ופליגי וכי תימא
לחולין ברישא והרד פגמה חרוייהו
קי סעיף א:
 .בפוגם מעיקרא ק א ס ר ח ״ ק :
לרבי שמעון ליצטרפו היתר ה״נ כדשני ליה עולא לרבי חנא כשהשביח מיבעיא :לר״ש אצטריך • לאשמועינן
ולבסוף פגם ומי פליגי כשהשביח ולבסוף
לר׳ שמעון מחיר :מי ג ר ם לה שמחמז
לאיסור • וא״ת אמאי לא
תלי פלוגתייהו בזה וזה גורם כההיא פ ג ם ו ה א ק ת נ י נ פ ל של תרומה תחלה דברי בשעה אממ א י ס ו ר • ונמצא להשכיחו
הגהות
הב״תאלמס לסוף פ ר ק כל הצלמים)לעיל לף ממ (.הכל אסור אלא לאו ש״מ בפגם מעיקרא ולבסוף פ ג ם ובההיא הא ק א מ ו ד ה
)א( רש׳י ז׳׳ס
תנן וכו׳ ולאו חרוש הוא וי״ל להיינו לוקא שאין בזה כלי מחלוקת שמע מינה חני ת ל ת א בבי דקחני לן לאסור  :שניהם השביחו • ולא
ואצסריך לאוהורי עליה להחמיץ ולא בזה )כ(כי מצטרפי ה״ל
האיסור לבלו השביחו  :ולימסר •
למה לי בשלמא ב ב א דסיפא קמ״ל בפונם
טוןרעוגיי כוכבים אכלי
ליה זה וזה גורם אבל כשיש בכל אחר מעיקרא מחלוקת מציעתא נמי השביח משום משביח ולבסוף פ ג ם למולי ר״ש
לס סס״ל) :ב( תום׳
לר' שמעון וכו׳ ולא בזה כלי להחמיץ אין שייך זה וזה גורם
ב ה  :ה מ ר צ ה ובלאי ה ב ל ם מצטרפין •
ולבסוף פנם דברי הכל אסוראלא רישא למה
כלי להחמיץ כי מצשרסי:
וכו׳ ואפי׳ מאן לשרי ה ח ם א ס ר ה כ א :
א ם נפלו שניהם לפחוח ממאחים :
)ג( ד״ד ,ר' שמעון
בלל
ח
ב
ש
מ
א
ק
א
ל
ד
סיפא
ומה
השתא
לי
על[:
ד״ה
ס.
פסחים
חוס׳
]וע׳
וחצי לוג מכלאי הכרס
ו ה כ א • גבי שרץ היינו ט ע מ א לאסור
לחור
וכוי או מכלאי הכרם
מוהד).ל(נא״דכלשהוא לבי שמעון לטעמיה ראמר אפי׳ אסרי רבנן רישא דקא מ ש ב ח מיבעיא אמר בפגם :יהא • איסור שרץ חידש הוא:
למכות להתס היינו לוקא:
איסור ואיסור לא מצטרפירתנן אביי רישא לר״ש אצטריך והכי קאמרי ליה ו ה א מימאים • ובלאו אזהרה בלילין
)ה( דיה להא ממאיסא
יכו' הערלה והכלאים מצטרפים ר״ש אומר רבנן לר״ש עיסה זו ראויה להחמיץ בשתי אינשי מיניה ולמה ליה לאזהר רחמנא
וכי' והיינו מילישיה
לא הוי חילוש רהכא אין מצטרפין • חימה דבמעילה )דף שעות מי נרם לה שתחמיץ בשעה אחת עליה ש״מ אפי׳ נוהן ט ע ם לפגם
להא
כחילוש) :ו(
בא״ד היק יח (.פריך מ ה א דקאמר ר׳ שמעון איסור ור׳ שמעון כשהשביחו שניהם השביחו א ס ו ר  :אלא מ מ ת ה • אי חידש הוא:
גלילי אינשי מיניה
וא״כ מן הלין) :ז( דיה הערלה והכלאים אין מצטרפין אההיא כשפנמו שניהם פנמו לר״ש ליצטרף היתר יטמא לח ו ע ש • שהרי מאוס הוא
אמר וכו׳ לקסגר
אסור דר׳ שמעון דאמר כל שהוא למכוש ואיסור בהדי הדדי וליתסר ר״ש לטעמיה ובדלי אינשי ממגעו למהליהלאזהר
אף בשרצים ולית סלכתא:
וא״כ למ״ל צירוף ומשני ה ח ם אין דאמר אפי׳ איסור ואיסור נמי לא מיצטרפי רחמנא עליה ש״מ אפי׳ כשהוא יבש
מטמא  :אלמה שנן • ב מ ס כ ה נלה
מצטרפין אין צריכין לצרף פירוש
לסי' התוס׳ הגי׳ דתניא לבכל שהוא נמי מיחייב והכא משמע *דתנן * הערלה וכלאי הכרם מצטרפין ר״ש )דף נד (:אבל השרץ ושכבה זרע
לאין מצמרפין ממש ק א מ ר שאין אומר אין מצטרפין ההוא עכברא ת פ ל מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין אלא
לחביתא דשיכרא אסריה ר ב ל ה ה ו א שיברא לאו ש״מ לא מאים שרץ ולאו חידוש
מצטרפץ לחייב ותירץ .ר״ת לההיא
ל ה ח ם דפריך מינה ב מ ס כ ח מעילה אמרוה רבנן קמיה דרב ששת נימא קסבר )א(ואיצטריך לאזהורי עליהדעובדי
כוכבים אכלי :וליטממיך שככת ו ר ע •
נט״ל אסור אמר להר ר ב ששת בעלמא סבר
היינו מ ח ט ח א ל ה ח ם ר מ ס כ ח ערלה
דאמרינן נמי רבי שמעון אומר אין ר ב נט״ל מותר והבא חידוש הוא דהא הא ודאי ממאיס ובדילי אינשי ממגעו
מצטרפין גבי ערלה וכלאי ה כ ר ם מימאס מאים ובדילי אינשי מיניה ואפילו וחילוש הוא הטמא לח ויבש :אלא •
והתם מיירי בערלה וכלאי הכרם שהם הכי א ס ד ה רחמנא הלכך נט״ל נמי אסור שאני לעגין טומאה אע״ג לחידוש
הוא גזירה הכחוב היא ללח ולא
בעינייהו בלא חערובח ולכך ק א מ ר
אין צריטן לצרף וההיא דמייחי הפא אמרו ליה רבנן ׳לרב ש ש ת אלא מ ע ת ה יבש לכחיב כל אשר יפול עליו מ ה ם
לאו היינו מתני׳ ל מ ס כ ת ערלה אלא ליטמא לח ויבש אלמה תנן * מטמאין לחים במוחם כעין.מוחם כשהן לחין:ש»מ
הייט מתני׳ למיידי בתערובת ו ה ט ואין מטמאין יבשים ולטעמיך ש כ ב ת זרע
ו ר ע א מ ר ר ח מ נ א ב ר א ו י ה להוריע •
]המעיין גערלס לא ימצא איתא ה ת ם *הערלה והכלאים אסורין תטמא ל ח ויבש אלמה תנן * מטמאין לחין או איש אשל חצא ממנו שכבה ז ר ע :
אלא משנס אחת
גערלס ומצטרפין זה ע ם זה ר״ש אומר איי ואין מטמאין יבשין אלא מאי אית לך למימר ל מ ם א • ע כ ב ר של יישוב מאים :
וכלאי סכרס ובכן צריך
תיקון גלול בכוונת תיס׳ מצטרפין והכי פירושו רת״ק ס ב ר *שכבת זרע אמר רחמנא בראויה להזריע מ צ ב ר ו י ב ר א ־ אשקור״ל בלע״ז:
על משנה לתבלין שנים
נפל
סשנויס למצטרפין זה ע ם זה לאסור התערובת
ושלש שמות וכו׳
ה״נ במותם אמר רחמנא כעין מותם מתקיף
גפיב גמס׳ ערלה משנה להיתר אי ציכא מאתים שאם נפל
•׳ נמ׳׳ש סוס׳
לה ר ב שימי מנהרדעא ומי מאים והלא עולה על שלחן של מלכים אמר
מ״ש[גמעילה חצי לוג מטרצה וחצי)ג(מכלאי ה פ ר ם
יח.
ר ב שימי מנהרדעא לא קשיא יהא בדדברא הא בדמתא אמר רבא הלכתא
לפחזחממאחיס לוגין להיחר מצטרפין
לאשור התערובת ור״ש אומר אין *נותן טעם לפנם מותר ועכברא בשיכרא לאידענא מאי טעמא דרב אי
מצטרפין לאסור לטון לאיכא מאחים
משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה אי משום
להיתר מערלה לחול או מכלאי ה כ ר ם
*דקסבר נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא אשבוחי משבח איבעיא להוי
כולם
מושר אע״ג לליכא מאתים מן
נפל
והשתא ניחא ל ע ל כרחך ה ך אין
מצטרפין ממש ק א מ ר כלפי׳ רליכא למימר אין צריכין לצרף קאמר כי ההיא ל מ ס כ ת ערלה ומשום לכל שהוא למכות כרקאמר ה ח ם ר״ש
כל שהוא צמכוח)ד( היינו דוקא באיסור בעיניה אבל ע״י תערובות בהיתר לא ראל״כ לא תמצא שום ביטול לר״ש לא ברוב ולא ב ס ׳ ולא
במאשים אלא ולאי באיסור מעורב בהיחר מולה ר״ש כלפי׳ אבל היכא ללא שייך ביטול כגון היכא דאיכא ט ע ם חשבינן ליה כאילו היה
האיסור בעין דהא ט ע ם כעיקר כדפ״ל] :עי׳ תות׳ מעיצה יח .ד״ה תני ותות׳ שנת פט :ד״ה אסולין ותות׳ בכורות כז :ד״ה וכי הזאה[:
ההוא עכברא מ פ ל בגו תביתא לשיכרא א ס ד ה ר ב לההוא שיכרא • תימה דהא צונן בצונן הוא ולשמרי וי״לדמיירי ששהה שם יום או
יומים והיה כבוש בתוך השכר וכבוש הרי הוא כמכושל י• ד ה א ) ה ( מ א י ס א ובדלי אינשי מיניה • פ״ה וא״כ למ״ל לאסריה רחמנא
להיינו חילושיה וכן פירש לקמן גבי שכבת זרע ול״נ לנהי למאיס ובלילי אינשי מיניה מ״מ לא הוה ידעינן להאוכלו בלאו האוכל שרץ וכן
שיהא ט מ א בשכבת ז ר ע ועול לא״כ לא הוי חיליש כחילוש בעלמא בכל מקום בחלמול לחילוש בעלמא ר״ל איסור מכלל היתר או היתר
מכלל איסור לכן נראה להא בלילי אינשי מיניה)י(וא״כ מן ה ד ן היה לנו להתירו משום להוי פ ג ם ונותן ט ע ם לפגם בעלמא מותר ואפ״ה אשריה
דפל מ׳׳ל לשרצים כציל רחמנא ״אף כל נט״ל לשרצים אסור טון שכך איסור לשרצים והשחא ניחא להוה כשאר חילוש לעלמא שבכל התלמול להוא איסור מכלל היתר:
י׳מ
א ל א מ ע ת ה ליטמאלח ויבש • כיון לחילוש הוא כלאמר וא״תמאי פריך בשלמא גבי אישור הוי חילושטון מ ט ״ ל בעלמא שרי והכא
א ס ד ה רחמנא אלא גבי טומאה מ ה בכך אי הוי פ ג ם ה א ג כ י טומאה אין לחלק בין פ ג ם לשבח וי״ל רגבי טומאה כמי הוי חירוש
מ ה שהוא מטמא ב מ ה שהוא פ ג ם שהרי גלי קרא בנבלה לשאינה ראויה לגר להיינו שהםריחהאינה קלייה ל א מ ל ר ב א הלכחא
ט ח ן ט ע ם לפגם כו׳• פירוש א ף בשרצים ולא חימא לבשרציס חילוש כרקאמר לעיל וליחסר משום פ ג ם לשרצים אצא א ף בשרצים פ ג ם
מוהר ועכברא בשיכרא ל א ם ר לא ילענא אי משום נותן ט ע ם לפגם ל ק ס ב ר אסור * ] א ף (0כשאר שרצים rוליה הלכחא כוותיה פירוש
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עין מ ש פ ט
ממורת
נ ר מצוד!
הש׳׳ס
נמל לגו מלא מאי • מי אמרינן התומץ טעמו קשה ואין השרן דאף בשאר שרצים פגם מותר אי משום דאשבוחי קמשבח וא״תע ב א מיי' פס״ו מהלי
מאכלות אסורות
מפיגו לתת בו ט ע ם  :אימלטוטי א י מ ר מ מ • לתתיכות דקות קטנות וליפשוכו ליה שעמיה דרב מההיא דפ״ק דמולין )לף ח :ושם סלכה לא סמג לאוין קמא
ושרץ איסורו בכעדשה כטומאתו ותיישינן דלמא בולע תתיכומ ל״ה השיחמ( השושש בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף ושמואל מושיע "ר ס״ קל
סעיף א :
שרץ בהד חומץ :בחמשין • כיון לחומץ טעמו קשה לא בעי שתין אמר מדית ואע״ג דשתם כלי עובדי כוכבים אינם בני יומן דהשתא
לבטוליה ראפילו בחמשין לא יהיב ביה
הוי לפגם וי״ל דהתס מייד בידוע ע ג ב מיי׳ שם סל׳ ו
סמג שס מושיע ויל
שנשתמשו בו ביום א״נ התם שעמא
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טעמא :ה״ג וכן כל איסור ש נ ש י ר ת
סי׳ לח סעיף א:
משום שמנונית דאיסור הנדבק בדופני
הוה עובדא בי ר ב כ ת א ואסר ר ב כהנאא״ל
רש״א אבל מין בששים וכן הלכה רווח? טשיאל ' i
הסכין שהוא בעין והוי לשבת גם ע ד נ ד הו מיי' שם
גההוא .אימרטוטי אימרטט רבינא ס ב ר
במינו במשהו בשאיט מיט בששים)י(
פייב הלכה נח יו
חון מממן
ו
בפסתים , •%
כשאינו בן יומו וא״ת מאי קאמרסמג לאוין רממ נווש׳ע
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לאפי׳ בשאינו
״ .
!לשעורי ב מ א ה וחד אמר לא גרע מתרומה הכא לא ידענא אי אשבוחי משבח ייר סי׳ קכמ ס״א:
מינו מוקמינן
משום לכל איסורין שבתורה מין במינו ן ד ת נ ן *תרומה עולה באחד ומאה א״ל ר ב
לישעמיה קפילא ארמאה וי״ל דשמאעה^ח מ״'שם הלכה
תחליפא בר גיזא לרבינא דלמא כתבלין של
עכברא בשיכרא מתזק את השכר
יחסושיעשםסעי׳ז:
במשהו כרב ובשמץ גזירה שאינו
ומתמצו והשתא כשנתתזק השכר אין
ב
ר
טעמייהו
בטיל
דלא
דמי
בקדירה
תרומה
מתני׳ א ם היה
מיני אמי
עו ם מיי' סייג מסל'
ידוע אם מתמת השכר עצמו וקי״צ
ב ה ז ק ח המשממר • מפרש בגמרא
משכנ ומושנ סלכס
אחאי שיער בחלא בחמשין ר ב שמואל בדיה
כרבא דאמר נותן שעם לפגם מותר ס ועיש נכ״מ :
שאע״פ שהפליג ישראל מן העובד
דרב איקא שיער בשיכרא בשיתין ו ה ל כ ת א
אף בשרצים ונפקא מינה דכשאיט
כוכבים מיל אם לא הודיעו שהוא
אידי ואידי בשיתין וכןכל איסורין שבתורה:
בת יומו וכיוצא בו מותר אף בשרצים:
מפליג מותר דמירתת עובד כוכבים
מתני׳ עובד כוכבים שהיה מעביר)א( עם
איבעיא להו כפל לבו חצא כו׳«
כל שעתא השתא אתי :ו א ם הודיעו
ישראל בדי יין ממקום למקום אם היה בחזקת
וא״ת מ״ש משאר איסורין כמובשיכרא
שמפליג י שמחרחק וחביות סתומות
המשתמר מותר אם הודיעו שהוא מפליג
וי״ל משום דתלא תזק מאד ואגב
היו :שימורו ב פ ד שיששזם ויסתום
חורפיה כוחן טעם לשבח כמו גבי
כדי שישתום ויסתום ויגוב רשב״ג אומר יכדי
ויגוב • אם שהה כדי שיקוב העובד
תילתיח או דלמא מעט )ח( השרץ
כוכבים נקב במגופת החביח ויחזור
שיפתח א ת החבית ויגוף ותיגוב  :המניח
ננד המשקה וא״כ אין לנו לאסור כל
ויסתום הנקב ותיבש הסתימה אסור:
יינו בקרון או בספינה והלך לו בקפנדריא
)כ( נכנס למדינה ורחץ מותר אם הודיעו שהוא כך ולכך היה שואל מה יהיה ממנו:
לשב״ג א ו מ ר • אינו נאסר אלא עד
ההוא אימרטוטי אימרטט • יש
שישהא כ ד שיפתת את כל מגופת
מפליג כדי שישתום ויסתום וינוב רשב״ג
לתמוה טכשיו היאך אנו אוכלים דבש
החבית וא״א לנוטלה שלא תשבר
אומר כדי שיפתח א ת החביתויגוף ותיגוב 1
לבורים והלא רגלי הדבורים מעורבים
כולה  :ויגון* ־ ויעשה מגופה אחרה
*המניח עובד כוכבים בחנות אע״פ)ג( שיצא
בדבש ואף על גב להוי פגם מ״מ
חולי! ג .חדשה :ומיגוב • והיבש אבל לשחימח
]ושם איתא
ונכנס מותר ואם הודיעו שהוא מפליג כדי
השרץ עצמו דאיפגם מיתםר לכ״ע
המניח עובד חור לא חששו משום דמינכרא ושחום
לכ״נ לר״ת דודאי רגלי הדבורים כיון
שישתום ויסתום ויגוב רשב״נ אומר יבדי
כוכבי'בחנותו לשון שחום העין )במדנרכד( עין
וישראל יוצא
דעצמות בעלמא נינהו מותרים דהא
ונכנס מותר[ פתוחה דשפיר חזי  :המניח יינו
שיפתח א ת החבית ויגוף ותיגוב :יהיה אוכל
העצמוח טהורים לחכן במם׳)*מהמת
בקרון או ב ס פ י נ ה •עם העובד כוכבים:
עמו על השולחן והניח לגינין על השולחן
ה״א( עצמות התמור טהורות ורגלי ]ציל יליס ס״ל מ״ו[
]גיר׳ ערוך והלך ־ ישראל בקפנדריא דרך קצרה:
ולנין על *הדולבקי והניחו ויצא מ ה שעל
הרצפקי פירוש מ ב נ ם ל מ ד נ ה ו ל ח ן • במרתץ מותר
הלבורים כעצמות התמור והא לאמרי׳* ]אסלות פ׳א מיז עיי
השולחן אסור שעל הדולבקי מותרואם אמר
כלי עז שמני
אברים אין להם שיעור אפילו פתות מעילה סז :ונלה מג[:
ח כיון דעובד כוכבים לא ידע דשהי
בו כלי של יין
לו הוי מוזנ ושותה אף שעל הדולבקי אסור
מכזית מן המתן ופתות מכעלשה מן
וכןגירסתהרב מרתת ולא נגע :לולבקי • משנויי״ר:
"חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות
השרץ היינו לענין טומאה וכגון לאיכא
מברסנורא[ מ ה שטל השולחן א ם ו ר •דמימר אמר
בשר עלויה הא לאו הכיטהורין ולענין
כדי שיפתח ויגוף ותיגוב :נמ׳ היכידמי
עובד כוכבים זה ישראל זה זמנני
•»«»>o<e
ס ב ך לשעורי
אכילה שפיר
לאכול ולשתות ונגע :שעל הדולבקי
שהיוחמריו
הרי
כדתניא*
המשתמר
בחזקת
חגיגה כ:
הנחות הב״ח
]עיש ותוספתא מושר ־ דאין מוכן לסעודה זו :ו א ם
ופועליו טעונין טהרות אפילו הפליג מהן
בק״א אמר לא גרע מתרומה כו׳ •)א( במשנה עובל כוכבים
תימה נהי לתרומה נינהו)מ( כשהואשהיה מעביר לישראל כליל
לטהרות פ [Vא מ ר לו הוי מווג ושומה • הואיל וחיזק
)ל(יותר ממיל טרדותיו טהורות ואם אמר להן
בקררה בלבר לת בטלה בס׳ כדאמר ותיבת עם נמחק :
אח ידיו ברשוח במקצה סמכא
)ב( שפ ונכנס למרינס:
לכו ואני ב א אחריכם ביון שנתעלמה
פרק גיד הנשה)חולין לף צז•( קלירה )ג( שם אעיס שיוצא
דעחיה ונגע בכוליה :חביומ פתוחות•
עינו מהם טהרותיו טמאות מאי שנא רישא
ונכנס ) :ל( גמ' הפליג
שבביח אסורוח :סמומוש מוחרומ •
שבשל בה תרומה לא יבשל בה הוליןמהן )יותר ממיל( תאימ
ומאי שנא סיפא אמר )ה( ר ב יצחק רישא
עד שישהא שיפחח ויגוף ויגוב וסחמא
ואם בשל בנ״ט וי״ל דס״ל כיון שטעמו ונ״ב ואלפסי והאשריי
חזק בשכר יש לדמותו לתרומה לדבר והרמביס גורסים כרי
במטהו־ חמריו ופועליו ל כ ך אי הבי סיפא
כרבן שמעון מדלא קחני שישחוס:
מיל ):ה( שם אמר רבי
נמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא נמי אין עם הארץ מקפיד ע ל מ נ ע ח ב י ת אי
יבש וא״ת אמאי לא בטיל באחד יצחקנפחא רישאבמנוהר:
ומאחים כמו ערלה וכלאי הכרם וי״ל )י( רשיי ר״ה ה״ג וכן
ס י פ א • הא קא )ז( חזו להו דנגע
הבי אפילו רישא נמי נימא הבי אמר רבא
יכו' למין כשאינו מינו
לקחני טעונין טהרוה והני לאו חביוח
לשאכי השם משום דהוו איסור הנאה גששים אבל מין במינו
בבא
לכך לא ילפינןמיטהשרציםדשרו בהנאהגמשסו מון מחמץ לאסילו
נינהו שיהו סחומוח :ב מ מ ה ר ממריו •
גשאינו מינו מוקמינן
שהטבילן ומגען טהור  :ע ל מ ג ע חבירו • הפוגע בו בדרך ולא אבל תרומה שיי
א ה י• כתבליל ופלפלין דלא בטיל טעמייהו• כפסחיס סלכתא מטהו
לא בס׳ ולא בק׳ שהרי מעט תבלין נותן' טעם בקדרה גדולה אבל כצ״ל ) :ו( ד״ה מאי
נטהר ל כ ך  :רישא נ מ ׳ • כיון שהפליג איכא למיחש הכי  :אין לומר דלא בטיל כלל דהא בהדי נותן טעם חשבינן ליה ולא בהדי שנא וכוי הא קא חזינא
לסי לנגעו לקתני :
בבא
אוסרין במשהו כדקאמר לעיל)דף סו•( חבלין של שלשה שמוח אסור ומצטק* כ י ׳ שיער בחלא בחמשין • סימה מ״ש דלעיל רוצה )ח( תוס׳ ל״ה איכעיא
יכו׳ או לילמא מעס הוא
להחמיר בו אפילו יוחרמס׳וק׳וכאןמיקל בו וי״למשום דקסברדבחלא לא אשבח כ״כ כמו בשיכרא :אידי ואידי• פי׳ בשיכרא וחלא שכח השרן) :נו( דיד,
סבר וכו׳ לתרומה נינהו
בשיחין בה״ג ובירושלמי קאמר דשרץ לא בטיל כי אם באלף וחלמולינו עיקר למיל ש מ א י א
י• הי^י דמי בחזקה המשחמר מ״מ כשהוא גקרנ־ה :
כדחני׳ הרי שהיו חמריו כו׳ • דמחוקמא בבא להם דרך עקלחון וה״נ הכא כגון שיבא לו דרך עקלחון והימה מאי בעי היכי דמי והא )י{ דיה היכי למי וכוי
מדקחט סיפא ואם הודיעו שהוא מפליג מכלל דרישא בלא הודיעו שמפליג והיינו חזקה המשחמרדידיהוי״ל דאדרבה מדקחני סיפא ואם לאדרבה מלקתני סיפא
ואס הוליעו שהוא מפליג
הודיעו)י( אסור משמע ליה דא״כ רישא דחני בחזקה המשתמר היינו שימור חשיב טפי מלא הודיעו שמפליג מדחני בחזקה המשחמר ואי אסור וכוי מלתני בחזקת
גי׳ יש״א ר״ל כגון ]*שלא[ שהודיעו שמפליג לישחיק מלישנא דבחזקח המשחמר ומכללא דםיפא שמעינן ליה אלא ודאי בא לומר שאף לא הודיעוסמשתמר ראי ר״ל כגון
שלא הורישו וכו׳ שאף
שמפליג יש לחוש בדבר כיון שרואהו העובד כוכבים שמחרחק וחדע דצריך שם חזקה שימור אחר וקבעי מאי הוי ומשני כדשניא כו׳ שלא הוליעו) :כ( ד״ה
כגון שיוכל לבא עליו דרך עקלתון ס א י שנא רישא ומאי שנא סיפא • פי׳ דרישא אמאי לא הוי טהרוחיו טמאים כמו בסיפא וא״ת מאי שנא וכוי למ״מ
לישני ליה דרישא מיידי בלא הודיעו שהפליג ולכך שרי כדתניא אם הטתו בתזקת המשתמר מותר והיינו כשלא הודיעו שהפליג ותירץ ליסשר ולא למי:
רש״י דלא דמי למחט׳ דהאמיירי בטהדוח כגון פירוח שהוא מחזיק בידו ונוגע בהם בכל שעה ולכך פריך דאין לחלק ומ״מ קשה
דלוקמא בחביוח ולא הקשי מידי דהא מהרוח משמע נמי בחביוח ועוד קשה דאי מיירי כמו שפירש הקונטרס א״כ לא הוה ליה
למיפרך מרישא לסיפא אלא הוה ליה למיפרך מרישא מיניה וביה בהדא מ״ט דרישא טהרוחיו טהורוח כיון שהוא מחזיק בו ונוגע
גליון ה ש ״ ס
מ״מ
בהם כלפ״ה לכ״נ לר״י ללעולם מיירי בחביות מיהו בפהוחוח שקל ליגע בהן לכך לא מצי לשנויי בלא הודיעו שהפליג)כ(
רשיי ליס אימי־טועי
ליחסר ולא למי למחט׳ לשרי גבי יין בלא הוליעו שהפליג למחט׳ מיידי בתביוח סתומוח וא״ח אכחי לוקמא בסחומוח כמווכו׳בכעלשה.ע׳ יבמות לף
מחני׳ ולא חקשה רישא לסיפא וי״ל דעל כרחך לא מיתוקמא ברייתא בסתומוח מדקחני כיון שנחעלמו ממנו טהרותיו קיל עיג תוס׳ד״ס משים:
טמאות ואי בסתימות הא בעינן כדי שישתום ויסתום ויגוב אף בהודעה שהפליג כדקתני במתטהין :
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עבודה זרה

" "1י " היה אוכלעמועצהשולחן כו׳-שימה דע״כ מיירי בלא הודיעו שמפליג ב ב א להן ו ר ך עקלתון • כשבעל הבית יכול לבא לרך עקלתון למירחת
מדשרי על הדולבקי וא״כ כי א״ל נמי הוי מזוג ושוחה אמאי השתא אתי :דאי הגא ע ו ב י בוכבים־עובר כוכבים שהיה מעביר כלי יין:
אסור וי״ל דמ״מ כיון שהחזיק ידו למזוג ולשחות לא מירחה כלל ועביד מאי רבעי• ואפי* לא הודיעו שהפליג ליחסר :מחלוקת בשל
וכן על השולחן מהאי טעמא אסור וכן בסיפא דקחני חביוח סחומוח סיד • במגופה של סיד שהיא לבנה הוא דשיישי רבנן לשתומא
דכיון דלבן הוא לא מינכר בין חדש
כלי שישתום ויסתום דךו 'שיפחח וישחום ויסחוס ויגוב
.
 i"53רש״א C'ui
לישן :אבל של מימ • שהוא שתור
בבא להס דרך עקלתון אי הבי סיפא נמי ביון
אסורוח ואע״ג דנחפס עליו כגנב על
בתתלתו ואע״פ שהוא גגוב אינו
ד א מ ר ל ה ם ל כ ו ואני)א( בא אחריכם סמכא
עח ב מיי׳ י־י״ב מהלי הזיוף ואמר לקמן )דף ע•( דנחפס
מלבין עד יום או יומיס דברי הכל
 ™ %עליו כגנב מוחר מ״מ הכא שאני שא״ל
הלכ׳
דעתייהו :המניח)נ( עובד כוכבים בחנותו כו׳ לא תיישינן לשתומא דמינכרא שתימת
סוש״ע י״ל סי׳ קנס הוי מזוג ושוחה ולכך לא מירחה כל
המניח יינו בקרון או בספינה כו׳ :וצר>כא
התור *כשאר המגופה ואינו אסור עד כש׳׳א גשאר
כך כיון שהחזיק ידיו למזוג ולשחות:
דאי ת נ א עובד כוכבים דסבר דלמא אתי
שישהא כדי שיפתת ויגון{ מגופה
ה נ ל שמעון בן גמליאל הוא דלא
וחזי ליה אבל בקרון או בספינה אימא
הדשה ותנגוב :והלא שמומו ניכר ״
י ידע מאי קאמרי רבנן • וא״ח
אס היה נוקב תור הרי הוא ניכר :
דמפלינ לה לספינתיה ועביד מאי דבעי ואי
ל״ה ״ ולימא ר׳ יוחנן דפליגי בשל)סיד ובשל(
בין מלמעלה • שזה שדש והמגופה
תנא בקרון או בספינה משום דסבר דלמא
טיט ויהא רשב״ג כמשמעו וי״ל דגמר׳
ישנה :ביןמלמטה .כשיפתת ישראל
אתי באורחא אחריתי וקאי אנוראוחזי לי
הכי:
והאידנא י ק י
גמייי לי
את המגופה יראה מתחתיה אותה
א ב ל עובד כוכבים בחנותו אימא אחיד לה
סתימה לפי שלמעלה)ה( מירת העובד
לן כר׳ אליעזר)ז( ולא חייש לזיופא •
לבבא ועביד כ ל דבעי קמ״ל אמר ר ב ה בר
כוכבים והשווה סתומו אבל למטה לא
ופרש״י כרשב״ג דלא חייש לשחומא
בר חנה א״ר יוחנן מחלוקת בשל סיד א ב ל
יכול למרת וניכר :אלא אי אמרת
חרוייהו צריכי הא דקיס לן כרבי
בשל טיט דברי הכל כדי שיפתח וינוף וינוב בשל מיד • קאמרי רבנן הא לא יריע
אלימזר וקים לן כרשב״ג דאי קי״צ
מיתיבי ארשב״נ לחכמים והלא)ג( סתומו
שתומו מלמעלה והיכי קתני בין
כר׳ אליעזר לבד ולא כרשב״ג ה״א
מלמעלה בין מלמטה :דחלים• מתמלא
ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה אי אמרת
דנהי דלא חיישינן לזיופא דהיינו שיסיר
הנקב מלמטה כלמעלה תלים סלדי״ר
כל המגופה ויעשה אחרח חתחיה כר׳
בשלמא בשל טיט מחלוקת היינו דקתני
םתומו ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה אלא בלע״ז :פשיטא ־ דתנא סתם לן
אלימזר דאמר לא טרח ומזייף מ״מ
כוותיה ורבא מתני׳ אתא לאשמועינן:
איכא למיחש לשהומא דליכא זיופא
אי אמרת בשל סיד מחלוקת בשלמא למטה
מהו דהימא • הא בבא דהיה אוכל
ואי קי״ל כרשב״ג לבד ה״א מהי דלא
יריע אלא למעלה הא לא ידיע רבן שמעון
ממו על השולחן סיפא דמילתיה
חיישינן לשחומא מ״מ איכא למיחש
בן נמליאל הוא דלא ידע מאי קאמרי רבנן
דרבן שמעון)ו( והוא קתני לה והכי
לזיופא שיסיר כל המגופה ויעשה
ניכר
וה״ק להו אי בשל טיט קאמריתו סתומו
קתני מתני׳ רבן שמעון אומר כדי
אחרה חחשיה שזהו קל יוחר לעשוח
בין מלמעלה ובין מלמטה ואי בשל סיד
שיפחח ויגון! וחיבוב היה אוכל עמו
)ח(מסחימה שאין בו טורח והלכך נקט
קאמריתו נהי דלמעלה לא יריע למטה מיהא כו׳ ולא סחמא היא קמ״ל רבא
חרוייהו כרשב״ג וכר׳ אליעזר :
והששא וקבטינן
דסחמא היא :
מאי טעמא לא מוחבינן חמרא
יריע ורבנן כיון דמלמעלה לא יריע לא
הלפמא כרבן שממון דלא חייש
משום שייכא • רש״י גרים
מסיק אדעתיה דאפיך וחזי ליה אי נמי זימנין
לשהומא ־ לנקיבה חור שהוא בלא
שייכא בכ״ף משוס דהיין נמשך ויוצא
נעיו
דחלים א מ ר רבא הלכה ברשב״נ הואיל
לסנינ
טורח משום דמינכר ולפחיחח חביח
??£,י 7י דרך שם ובערוך ״גרים שיבאבבי״ח
ותנן סתמא כוותיה דתנן היה אובל)ל( על
כולה כמי דחייש לה רבן שמעון לא
אות! בה .יענ״ז ע ל שס ברזא קטנה שםוחמין *אוחו
השולחן עמו והניח לנין על השולחן לנין
קיימא לן כווחיה דהאי זיופא דטירחא
בהו כמו שיבא דכשורא)סנהדרין לף
על הדולבקי והניח ויצא מה שעל:השולחן
הוא ואנן קבעינן באין מעמידין
ז (:והוא נקב קטן שעישין להריח
אסור מ ה שעל הדולבקי מותר ואם אמר לו
)צעי 3לף צא•( הלכה כר׳ אליעזר דלא
<  — • ^ m < sריח היין דרך שס וקורין לו שוחיא״ל
הוי מזונ ושותה אף שעל הדולבקי אסור
חייש לזיופא דחוחם אחד האידנא
ומכאן משמע דמגופח חביח לבד הוי
אמאי לא מוחבינן חביוח סחומוש
חוחם אחד מדקאמר ודוקא משום
י
נא('ג4
חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות
ביד עוברי כוכבים  :משום שייבא •
אחריכם (3):שם נפיסקא שייכא לא מוחבינן חמרא ביד עובדי
כדיי שיפתח וינוף ותינובפשיטא מהו דתימא
נקב דק מאד שהוא במגופה חביח
™  l l ^ J lכוכבים ש״מ דהוי חוחם אחד םחימח
כולה רשב״נ קתני ל ה קמ״ל וכי מאחר
להיוח ריח היין יוצא ויש לחוש שמא
כוכ״םבחטחוט׳וצריכא החביח כמו שהיא מגופה בטיט וכן
דקיימא לן כוותיה דרשב״נ דלא חייש
$אמ??ת[
יקדח שם״במקצה ויטעום Pהיין:
מעמיק^.™ft
 g£משמע לעיל בסוגיא דאין
דרבי אליעזר
כוותיה דרבי
לשתומא והלכתא כוותיה
יצרא
שתומו ניכר כצ׳ל וכן )דףצא(-דקאמראגנאאפומאדחבישא
דלא חייש לזיופא ה א י מ א מאי טעמא לא
שריקא וחחימא הוי חומם בחוך חוחם
» JJS
והנית וכו׳ ולגי! על משמע הא שריקא לחוד הוי חוחם
מותבינן חמרא ביד עובדי כוכבים משום שייבא אמר רבא זונה עובדת
'  1יו' יףיי׳י י'  :אחד אבצ רבינו יצחק בן יהודה שלח
כוכבים וישראל מסובין אצלה חמרא שרי נהי דתקיף לחו יצרא דעבירה
לרש״י דוקא לחביוחשלהם שהיו של
יצרא
ממרח העוכר כ י כ חרס סגי בחוחס אחד שעל פי החביח
אבל בחביוח שלט שהם מנסרים
?£^£!$0
ל״ה והאימא דקים  gמחוברים זה לזה אף כי יש תותם אחד על פי החביח מכל מקום יש לחוש שמא יחחוב העובד כוכבים חודו של סכין בין הנסרין או
יש
צ
בין השוליים או אפי׳ באמצע הנסר מצמו ולהוציא היין דרך שם ולתחוב הכוס ננד הנקב ומיהו נראה לר״י שאין לתלק בין התניות
כצ׳ל יתינת ופיש״י שלנו לחביות שלהם שהרי לא מצינו שהקפיד התלמוד אפילו מאן דתייש לשתומא לא תייש אלא לנקיבה דמגופת התביות אבל לנקיבה
! ״ ״ ^ S j״ fדדופני החביח לא חיישינן וליכא למימר דהיינו דוקא במגופה שהיתה של טיט היה יכול לעשות הנקב אבל לא בשל תרם דהא
מגופה איירי במגופה של חרם אלא ודאי הייני טעמא דלא חיישינן לקלקול לדופני החביוח ה״ה בחביוח שלנו מוחר לשלוח יין בחוחס
שיש נו סורח:
אחד מל פי החביח ודוקא כשחוזר ורואהו ומכיר אח החוחם אבל אם שלחו לחבירו והוא אינו חוזר ורואהו צריך חוחם בחוך
תותם ומיהו אס שולח כתב ירו והודיע לחבירו ענין החותם םגי בכך כמו בהכרח החוחם דהעובד כוכבים מרחה מכחב כאילו
היה הוא חוזר ורואהו ומכירו וכן משמע לעיל ואע״ג דקים לן כרבי אליעזר דםגי בחותם אתר מ״מ במינן הכרת תותס משום
דקשיא לן דרב אדרב כרפי׳ לעיל פ׳ אין מממידין )שם .ל״ה לאמר( וכן משמע נמי בברייחא דקחני פ׳ אין מעמידין)שם (:השולח
— ^ ®  5 4־ — יין ביד כוחי ושל ציר ושל מורייס ביד עובד כוכבים אם מכיר תוחמו וסחמו מוחר ואס לאו אסור אלמא בעינן הכרח חוחם ואע״ג
דר״ח מוקי לה לעיל כרבנן מדלא נקט יין גבי עובד כוכבים כדפ״ל מ״מ מדרבנן בציר ומורייס נשמע לר׳ אליעזר ביין והא ציר
,
ומוריים לרבנן קחט בהך ברייחא דסגי בחוחס אחד ואפ״ה בעי הכרח חוחס ה״ה נמי יין לרבי אליעזר דאע״ג דסגי בחוחם אחד
׳ > ^
כרשנ״ג.עיין נ״נ דף קלג מ״מ בעינן הכרח חוחס ועוד יש ליישב הברייחאכרבי אליעזר כדפ״ל לפי׳ רש״י הלכך שמעינן מיניה דאף לר׳ אליעזר בעינן הכרח
חותם מיהו מדקאמר הכא בשמעחין דקיימא לן כרבי אליעזר דלא חייש לזיופא משמע לישנא דלא חיישינן לזיופא כלל דסגי בחוחס אחד
״ י
״
אפילו בלא חוזר ומכירו דודאי לא טרח ומזייף כלל וגם מנהג העולם היה בשכבר לשלוח יין בחוחס א׳ בלא חוזר ומכירו ואע״ג דלרב
ודאי בעינן הכרח חוחם כדפ״ל פ׳ אין מעמידין )שם .ד״ה דאמר( דאל״כ קשה דרב אדרב מ״מ לא קי״ל בהא כרב אלא קים לן
כםתמא דתלמודא לשמעתין וכלפרישיח וברייחא ללעיל נמי לציר ומורייס שהבאחי יש ליישב דלא אסרה הברייחא אפילו בלא הכרח
תותס דהא דקתני בברייחא אם מכיר חותמו וסתמו מותר ואם לאו אסור אינו רוצה לומר אם לאו ״שהלך הישראל ראשון אולי ציל סלא
להכירו דאסור אלא ה״ק ואס לאו שהלך לראותו ולא הבין שהוא כמו שמשאו או שכת היאך תתמו ואינו יודע אם הוא כמו
שחתמו אם לאו אסור ואז הוא גרוע טפי מאילו לא הלך כלל לראותו שהרי עתה שרואהו ואינו מבתין אס הוא כמו שמשאו יש
הוכחה קצה שזייפו העובד כוכבים אבל ודאי אם לא הלך ואינו רואהו כלל הישראל ראשון אחרי שחתמי אלא שהישראל שגי מצאו
חחום
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עבודה זרה

יצרא דיין נ ס ך לא ח ק י ו לםו • לנםוכי :בהרייםו ג ר י ל א • דשבקה תתום מותר כדפרישית דלא תיישינן כלל לכתתילה לעשות כתב
להו לנסיכי :ו ל ה ו י ביומא שרי • אף בשחיה דמירחח ולא ננע  :התותםאו לתזור ולהכירו כדמשמעלפי הפשמ ומ״מנכון להתמיד
למאי גיסא והאי גיסא א ס ו ר • אף בהנאה וכשאין נחפם עלכניסחו לכתתלה אך בדיעבד אין להפסיד כיון דאיכא חותם אפי׳ בלא כתב
כגנב עסקינן שהיה לו חלק ביין דאי נחפם עליו כגנב טליה שרי ומכירו כדפרישית ומיהו אין נכון אם אין אותו תותם אתד מאותיות
פ ב מיי׳ שם סל' כא
ואיחדגרסי הוו ביזייניבדשא חורין
כ״א ממנופות שיש כדפרישית דמגופת
סמג לאדן rap
מיש תשיבא תותם אתד אז ודאי אינו מושיע ייד סי׳ קפח סיג:
וסוקין ובקימין • ובקעהו חרגומו
יצרא דיין נסך לא תקיף לחו זונה ישראלית
ם
ובזעהו :ישראל בעליונה וטובד כ ו כ ב י
מותר בלא כתב או הכרה אלא אם כן פ א ג מיי׳ שם סלכ׳ כ
ועובדיכוכביםמסובין חמראאסור מ״ט הואיל
סמג שם מוש״ע י״ר
ראה השני שנשתלת לו היין קודם לכן
במחמונה • ויין בחחחונה וישראל
וזילה עלייהו בחרייהו נרירא ההוא ביתא דחוה
סי׳ קכמ סעי׳ : p
את היין שהכלי נתנכר ועתה הוא
רואהו מלמעלה :שרי • כל שרי דהכא
יתיב ביה המרא דישראל על עובד כוכבים
הכיר את הכלי בשביעות עין ואפילו פ ב ד ה מיי' שם הלכס
שרי אף בשחיה דהא לאנגע קאמרינן
כג סמג שם
אחרה לדשא באפיה והוה ביזעא בדשא
אינו מכיר בתותם לפי שלא היה תתום
וכל אםירדהכא אף בהנאה ובכולהו
טושיע ייל־ סי׳ קפח
אישתכח עובד כוכבים דקאי ביני דני אמר
הלכחאכרבא:אי אישליה לאישממומי•
באותה שעה דאל״כ נהי דלא תיישינן סעיף ר וסעי' ס וסי'
לזיופא מ״מ מנין לנו שהוא אותו קכנו סעיף ס בהגס :
רבא ב ל דלהדי ביזעא שרי דהאי גיסא
ולומר לכך נכנסחי סמכא דעחיה
ולא מירחחדכיעללהךביחא מעיקרא
תבית של יין ששלת לו תבירו שמא פ ג ו מיי׳ שם הלכה יס
והאי ניסא אסור ההוא חמרא דישראל דחוה
סמג שם מושיע י׳ר
החליפו העובד כוכבים בחבית אתר
אדעחא דלנסוכי על וסבר אי משכחו
בעליונה
ישראל
דייר
דהוה
בביתא
יתיב
סי׳ קכמ סעיף ז :
שהיה בו יין במגופה בשיש שגם
לי אשחמיטנא ואע״ג דבמגע היין
ועובד כוכבים בתחתונה שמעו קל תינרא
חביוח יין העובדי כוכבים פעמים פ ד ז ח מושיע שם
ליח ליה לאשחמושי אסור דאי לאו
נפקי קדים אתא עובד כוכבים אחרה לדשא
סעיף ו :
שמגופים בשיש כמו כן צריך שיהיה
לנסוכיעל למה.ליה דעייל ולא דמי
באפיה אמר רבא ח מ ר א ש ר י מימר אמר
למניח עובד כוכבים בחנוחו דהחם
נסחם לגמרי הנקב קמן שקורין פ ה ט מיי׳ פיכ מסל'
שכת סלכה ז סמג
כי היכי דקרים אתאי אנא קדיםואתא ישראל
שושפריא״ל בלע״ז כדקאמר חלמודא
דכיון דברשוח עייל וידעינן למאי עייל
לאוין סס מושיע א״ח
ויתיב בעליונה וקא חזי לי)א( ההוא אושפיזא
כל זמן שלא הודיעו שמפליג מוהר
משוס שייכא אבל כשהוא חחום סי׳ רסו סעיף ו :
באוחיוח אין לחוש לכל זה דודאי
דסבר אי נגענא השחא אחי וחזי לי:
דהוה יתיב ביה חמרא דישראל אישתבח
פ ו י מיי׳ סייכ מהלי
האותיות לא עשאן כי אם ישראל
]לעיל סא [:ואי ליח ליה לאישחמושי שרי)ב( וכיון
עובד כוכבים דתה• יתיב בי דני *אמר רבא
אסורות
מאכלות
ומ״מ אין לסמוך על המגופה של שיש הלכה ככ סמגלאוין קמח
דבהול הוא על כניסחו מירחה ולא
יאם נתפס עליו כ נ נ ב שרי ואי לא אסיר
אך נכון הדבר לסתום פי תבית ולתת מושיע י׳׳ד סי׳ קכמ
עובד
נ ג ע  :נ נ ע ל הפונדק • ונחייחד
סעיף י :
ההוא ביתא דהוה יתיב ביה חמרא אישתכח
עור הסתימה קבוע במסמרות ולכתוב
כוכבים עם היין או שאמר ישראל
עובד כוכבים דהוה קאים בי דני אמר רבא
אותיות הציין על העור ותציין על פ ז כ מיי׳ שם הלכה כמ
לעובד כוכבים שמור עמוד מבחוץ
סו ש״ע שס סעיף יא:
ואי
אי אית ליה לאישתמוטי חמרא אסיר
דופני קרשי החבית שאם יגביה עובד
ושמור :א ס ו ר • דחיישינן דלמא על
כוכבים העור לא ידע ליישבו כבחחלה
לא חמרא שרי מיתיבי ננעל הפונדק או
כיון דא״ל שמור םמכא דעחיהדמפליג
ולחה חשוק שקורין צרקל״א סביב
מיניה :שיפורא ל ג י שימש • של ערב
שאמר לו שמור אסור מאי לאו אע״נ דלית
העגולים במקום שמחוברים אל דופני
שבח שהיו חוקעין להבדיל בין קדש
ליה לאישתמוטי לא בדאית ליהלאישתמוטי
החביח ולקובעו שם במסמרים מפני
לחול :ואי משוס שבשאיוא״ח דסמכא
ההוא ישראל ועובד כוכבים דהרו יתיבי וקא
מעורה החחובה שם סביב שוליו
דעחיה דעובד כוכבים משום דלא אחי
שתו חמרא שמע ישראל קל צלויי בי
שלא יוכל העובד כוכבים להוציא יין
ישראל בשבחא האמר לי איסור
כנישתא קם ואזל אמר ר ב א יחמרא שרי
גיורא כו׳ :פחומפחוש מד׳ אמומ • מימר אמר השתא מדכר ליה לחמריה והדר דרך שם ולחוחבן אחרי כן במקומן הגהות הב״ת
ועומד לפוש וליכא עקירה מחחילח ד׳
הראשון וכן הכרזות לחחוך ולקבוע )א( נטי ההוא אושפיזא.
עציהם עור במסמרים או יקבמו נ״כ ע״ל ס״פ ר׳י איתא
אתי ההוא ישראל ועובד כוכבים ד ת ו
למף ארבע :משא • נהחבא :ספק
עוגדא כי הא ההוא
בארבא שמע ישראל קל שיפורי
יתיבי
ב י א ה • דלא ידעינן עובד כוכבים אי
נסרים לכסוח כל השולים והברזוח כרכא עיש בפי׳ רשיי
בםיגנון זה פירש רבינו ברוך על ותוס׳) :ב( רש׳י ר״ה
על אי לא על טהור ומשום הכי שרי
דבי שימשי נפק ואזל אמר רבא 'חמרא
ואי לית וכו׳ רכיון
דשני לן ספק ביאה מביאה ודאי וספק
החסימה בפסק ומיהו נראה שכל זה דנהול) :ג( תום׳ ריה
שרי מימר אמר השתא מדבר ליה לחמריה
אינו כי אס לכחחלה אבל בדיעבד )בדף הקודם( מאי סעמא
]ליתא נרייף מגע  :ב ק מ ה • שדות הרבה זו אצל
והדר אתי ואי משום ש ב ת א האמר )*רבא
סגי בחחימח פי החביח לבד כיון דלא וכו׳ מיהו נראה דהייט
ואין
וגראיש[ זו בימות הגשמים שזרועה היא
כציל ותיבת זה נמחק:
אמר( לי איסור ניורא בי הוינן בארמיותן
חיישינן לדברי רבינו יצחק בן יהודה )ד( דיה שמע וכו׳
רבים דורסין אותה והוי רשות היתיד
כדפרישי׳ לעיל דאף בהםרח הנעורח שמפליג דמי וברלא אמר
ייאמרינן יהודאי לא מנטרי ש ב ת א דאי
לטומאה וספיקא שאירעה בה הוי
לו הוי מוזג ושותה אי
בשוקאן*
מנטרי ש ב ת א כמהכיסיקאמשתכחי
ספיקא טמא :וטומאה בשדה פלונית •
ירא הוא פן יחקלקל החביח בכך ולא נמי שאפילו על השלחן
)*ולא ידענא( דסבירא לן כרבי יצחק *דא״ר* יוכל לחקנו כבחחלה מיהו אין לאסור מותר והכא מיירי שכל
]צ״לואעהילא באתת מן השדות ואין אנו יודעין איזו
א׳ שותה מיינו הסיד:
ידעו כיא
יצחק המוצא כיס ב ש ב ת מוליכו פחותי גם זה בדיעבד ומ״מ טוב להחמיר
ברי׳ףוברא״ש[ היא :הלפמי ב מ ק ו ם הלו • בבקעה
כדברי רבינו ברוך הואיל ונפק מפומיה
זו :ס פ ק מגמ ממא • דאמר נכנסתי
פחות מד׳ אמות ההוא אריא דהוה נהים
ועודדפירש רבינו ברוך שצריך שישלח
לשדה שהטומאה בה ואיני יודע אם
במעצרתא שמע עובד כוכבים טשא ביני
כחב עם החוחם או שיחזור ]לראוחו[
נגעתי בשומאה אס לאו :כיה דאיכא
דני אמר רבא יחמדא שרי מימר אמר כי
ופירש רשב״ם בשם רש״י דכל מה שאט
ו פ מ ח י מביום לשום מ מ מ א • וכיון דתזו
היכי דטשינא אנא איטשא נמי ישראל
אוסרים בהודיעו שהפליג היינו דוקא
דתמרא הוא פרשי דבגניבותייהו
אתריי וקא חזי לי הנהו ננבי דסלקי
כשיש לחוש שמא עובד כוכבים גנב
שרידי ולא מנסכי :הוי ספק ספיקא•
לפומבדיתא ופתחו חביתא טובא אמר רבא
יין ונחן מים החח החסרון או החליף
ספק ישראל ספק עובד כוכבים ואת״ל
שוב ברע אבל מקום שאין לחוש לכך
]שי׳ דשם הי׳ עובד כוכבים ספק נגע ספק לא נגע
חמרא שרי *מ״ט *ירובא ננבי ישראל
]ביצה סו .עיש[
כגון במקום מעבר בני אדם אפילו
דרים רק מתי ובהא אפילו רבנן מודו וכי פליגי רבנן
נ י נ ת הוה עובדא בנהרדעי ואמר שמואל
מעמ עוברי
הם עובדי כוכבים דמרחח העובד
שדה
כוכבים ועי׳ עליה דל״א היכי דמליא
חמרא שרי *כמאן כרבי אליעזר דאמר ספק
]ועי׳ תוס׳ביב נה :ד״ה
בתוס׳ ביב נה :טומאה דאי על לה לא אפשל
כוכבים לגנוב אע״ג דהודיעו שהפליג ר״א בוי ביאור נכון על
ב י א ה ט ת ר * ( דחנן הנכנס לבקעה בימות
דיה ר״א
סוגיא לםכא[
מוהר ולא חיישינן שמא נגע כיון
ובראיש רלא האהיל דליכא אלא תד ס פ ק :
הנשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר
לאסבריה
שהעובדי כוכבים בזמן הזה אינם בני
רביתא
היסב[
ניסוך כך פירש רשב״ס מיהו נראה
הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי
)ג( זה דהיינו דוכןא בחביוח או
יעי׳ מסרות ל א ו ת ה ש ד ה אם לא נכנסתי *ר״א אומר ספק ביאה טהור ספק מ נ ע ט מ א
פ״ו משנה ד[
לא שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה ליה ספק ספיקא
בדרדוריס שאין להם רק פתת קטן
ךןךןוא
*( נ!שחיס י .ביב נה :מהרות פ״ו מ״ה
למעלה אבל גיגית או קנקן וכוס שיש
ששע ישראל קל צלויי • ודוקא היין שעל הדולבקי שרי
ק לא
 1ייו
בו יין ופתתו רתבה קל הוא ליגע בהם י ל ל
כדחנן במהני׳ ורבא קמ״ל דקל צלויי כלא הודיעו שמפליג דמי*)ד( אי נמי שאפי׳ על השולחן מותר ובדלא אמר לו הוי מזוג ישותה  :צ׳ל זבדלא איל הוי מזוג
ושותה א׳נ אפי׳ שעל
חביחא טובא • הכא לאו דוקא טובא כיון דחלינן בישראל אבל בסמוך הוי דוקא כיון דפחחו טובא ואיה דל״ג השולחן מותר ואיירי הכא
שכ״אשותה מיינו.רש״א
סובא וגרס ליה בסמוך וכיון דאיכא דפחחי לשום ממונא :
ועיין גהרא׳ש שיip #
עט א מיי׳ פייב מסל'
מאכלות אסורות
סלכס כו מושיע י׳ד סי'
קכמ סעיף י י :
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