
משנה כסף ז פ״י כוכבים עבודת הלבות מדע. משני■ כסף72
 כוננים עבודת :ונו׳ נה״ל אכל ונו' ישראל וכאיז ונו' לאכד עשה מצות ב א

 האדסגיא אוקימנא אלוקהלוקין סרק כ״ב) (מכוס ומשמשיהוכו׳.
 ידבק מולא ואזהרחיה אשרה בעצי בשבשלו דהיינו חמש לוקה ואכלו באלב גדי המבשל

 ביהך אל חומבה חביא ולא משום נמי ולילקי אשי לרב דרבא בריה אמא רב א״ל בידך
 מאשרה דנהנה הרי ליה מבעי שש שלוקה וא״כ
 הדין והוא חביא ולא ידבק מלא שחים לוקה

:כוכבים דעבודס מילי מכל לנהנה
 בפרק מדאמרינן .ונו' שהקריבוה בהמה ג

 המקדש ל״ד) (דף מעמידין אין
 מקודשת אינה כוכבים עבודס עגלי בפרש
 ומ״ש .רבינו שהזכיר דברים לשאר הוא וכ״ש

 הקריבוה שאם לומר דהיינו נראה כולה שהקריבוה
 מפרשה חון ואמרו ופירשו כוכבים לעבודת

 אותם ועורה וסלפיה קרניה או מעצמותיה או
: נאסרו לא ששיירו דברים

 (שם משנה .וכו׳ סימן בעור היה אם לפיכך
 כוכבים עבודת של דברים אלו כ״ט)

 בהדייהו ומני הנאה איסור ואיסורן אסורים
 בזמן אומר רשב״ג בה ומסיים לבובין עורות

 לפי כלומר מותר ומשוך אסור עגול שלו שהקרע
 משוך כוכבים לעבודת לעשות דרכן שאין

:כרשב׳ג בגמרא הלכסא ואסיקנא
מה

 *אלא .עץ כל שנאמר
 והסבכות האכסדראות כל

 שהיו הכותלים מן 'היוצאות
 לא היו אבן של במקדש

:עץ של

 כוכבים עבודת חק נ״ב) נ״א ישמעאל(דף ר׳ כפרק וכו׳. כוכבים עבודת בין מה ד
 קראי מהני בגמרא לה ומייתי משתיעבד ישראל ושל מיד אסורה כוכבים עובד של

 בהם שנשתמש בכלים האבדון אבד שם .וכו׳ כוכבים עבו-דח ומשמשי :רבינו לה דמייסי
שם עבדו אשר ח״ל אסורין יהו יכול בהם נשהמשו ולא הביאום מדבר הכתוב כוכבים לעבודת

 כוכבים עבודת מכאן שיעבדו עד אסורין שאין
ושל שהיעבד עד אסורה אינה כוכבים עובד של הראב״ד השגת

 של לא היו אבן של ונו׳ סאכשדראוש כל *אלא
ה, בית הען לשכת א׳א .ק ת  ען של כימה הי

 וכן .היתה לשעתה הקהל בשעת למלך שעושין
 בית בשמחת נשים בעזרת שהקיפו גזוזערא

:הימה לשעתה השואבה

שביעי פרק

 אומר ר״ע .ישמעאל ר׳ דברי מיד אסורה ישראל
 כוכבים עובד של כובבים עבודת הדברים חילוף

 בגמרא ואמרינן משהיעבד ישראל של מיד אסורה
 אין לכ״ע כוכבים דעובד כוכבים עבודת דמשמשי
 פליג כוכבים בעבודה דר״ע שיעבדו עד אסירין

 של כוכבים עבודת ומשמשי .פליג לא בכלים אבל
 עד אסורים אינם כוהיה דקי״ל לר״ע ישראל

 עד מיתסרא לא גופא היא דהשתא מק״ו שהיעבד
:מיבעיא משמשיה שסיעבד

 י״פ) אידיהן(דף לפני פ׳ .וכו׳ העושה ה
 יוחנן א״ר אלעזר דרבי מימרא

 שכרו כוכבים לעובד עשה דאפילו שם ומפורש
:רבינו שהזכיר ומטעם מוהר

 (דף בהרא בפרק .וכו׳ גרוטאות הלוקח
 בעובד דמשיכה אמרינן ע״א)

 ^ומר גרוטאות הלוקה מסיבי קונה כוכבים
שברי

ת א ו צ  ומשמשיה כוכבים עבודת לאבד היא עשה“ מ
 תאבדון אבד שנאמר בשבילה הנעשה וכל

גו׳. להם תעשו כה אם כי ונאמר המקומות כל את ו
 אותה שנאבד עד אחריה לרדוף מצוה ישראל ובארץ

 לרדוף מצווין אנו אין לארץ בחוץ אבל .ארצנו מכל
 עבודת כל נאבד אותו שנכבוש מקום כל אלא אחריה
המקום מן שמם את ואבדתם שנאמר .שבו כוכבים

 ומשמשיה כוכבים =עבודת ב ז לארץ בחוץ אחריהן לרדוף מצווה אתה ואי אחריהן לרדוף מצווה אתה ישראל בארץ ההוא.
 לוקה אלו מכל באחד הנהנה וכל ביתך אל תועבה. תביא ולא שנאמר בהנאה אסור בשבילה הנעשה וכל שלה ותקרובת

 כוכבים לעבודת כולה שהקריבוה בהמה ג * החרם מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת . תביא ולא משום אחת .שתים
 בו שיודע סימן בעור היה אם לפיכך .בהנאה ^אסור הכל ועורה וטלפיה וקרניה ועצמותיה פרשה אפילו בהנאה אסורה

 אותן כל הרי הלב ומוציאין הלב כנגד עגול קרע שקורעים עושים שהיו כגון הוא כוכבים עבודת תקרובת העור שזה
 של כוכבים לעבודת כוכבים עובד של כוכבים עבודת בין מה ד ♦ בזה כיוצא כל וכן בהנאה אסורין כך שהן העורות
 אלוה. לו נעשה משפסלו באש תשרפון אלהיהם פסילי שנאמר מיד בהנאה אסורה כוכבים עובד של כוכבים עבודת ישראל.

 ומשמשי .עבודתה שהן שבסתר דברים לה שיעשה עד בסתר ושם שנאמר שתעבד עד בהנאה אסורה אינה ישראל ושל
 עבודת העושה ה כוכבים: לעבודת בהן שישתמשו עד אסורין אינן ישראל של בין כוכבים עובד של בין כוכבים עבודת
 נאסרת שאינה מפני מיד. אסורה שהיא כוכבים לעובד עשאה ואפילו מותר שכרו לוקה שהוא פי על אף לאחרים כוכבים

טה. שוה בו אין שגומרה אהרון ומכוש שתגמר עד אם כוכבים עבודת בהן ומצא כוכבים העובד מן גרוטאות הלוקח פרו
ו טור ג : קלט סי׳ יו׳ד טור ב :טז עשין סמ״ג א ׳ ו : קמ״ה סי' י

משנה לחם
נתן

.לוקה מחלו באחד הגהגה וכל וכו׳ שלה והקרובה ומשמשיה כוכבים עבודת ב פ״ז
 עבודת דהוי עליו לוקין ואין שבכללות לאו הוי והא אמאי וא״ה

 כוכבים עבודת ענין דמ״מ [וי״ל] ומנשק מגפף כמו והוי שלה ותקרובת ומשמשיה כוכבים
עונשכדכהב נמי]לענין [איפליגו עבודות משאר דאפליגו כיון שאני ומנשק ומגפף אחד

:לעיל ז״ל הראב״ד
 כדאמרו דם קורס עליו שיש הזכיר לא אמאי קשה .וכו׳ שקורעים עושים שהיו כגון ג

 מלמו שלא אלא שנו לא שאמר הונא רב דברי הזכיר לא אמאי ועוד בברייתא
:הזכירו לא למה טעם ידעתי ולא העבירתו מלמו אימא אסור מלחו אבל

 ור״ע ישמעאל ר׳ ממלוקת נ״א) (דף ישמעאל ר׳ בפרק .וכו׳ של כוכבים עבודת ד
 ושל שהיעבד עד אסורה אינה כוכבים עובד של כוכבים עבודת סבר דר״י

 אסורה כוכבים עובד של כוכבים עבודת הדברים מילוף אומר ר״ע מיד אסורה ישראל
שאסורה כוכבים עובד של כוכבים עבודת ור״ע שם ואמרו שתיעבד עד ישראל ושל מיד
אלוה נעשה משפסלו באש השרפון אלהיהם פסילי קרא אמר עילא אמר ליה מגא מיד

 פסילי שנאמר אלוהו שפוסל כוכבים לעובד מנין יוסף ר׳ לכדתני ליה מבעי ההוא ואידך
 וזהב כסף תחמוד לא כתיב רמי דשמואל מדשמואל ליה נפקא ואידך וט׳ אלהיהם
 ור״ע לך ולקהת מאלוה פסלו תחמוד לא לאלוה פסלו כיצד הא לך ולקחת וכתיב עליהם
 יהודה א״ר לן מנא שתיעבד עד דישראל מיד דאסור כוכבים עובד של כוכבים עבודת אשכחן

 של כוכבים לעבודת מנין רב אמר דאר״ח רב אמר מסדא מדרב ליה נפקא ואידך וכו׳
 דיין המעמיד כל ר״ל דאמר לקיש לדריש ליה מיבעי ההוא ואידך וכו׳ גניזה שטעונה ישראל
 ובמקום אשי רב אמר וכו׳ ושוטרים שופטים שנאמר בישראל אשרה נוטע כאילו הגון שאינו

 עובד של כוכבים דעבודת כר״ע פסק שרבינו נראה . וכו׳ נטעו כאילו חכמים תלמידי
 משמע דלר׳׳ע חדא בהרהי לרבינו קשה וא״כ שתיעבד עד ישראל ושל מיד אסורה כוכבים

 קאמר ולכך וכו׳ תחמוד לא וכתיב ולקהת כתיב מדרמי אלוהו שפוסל כוכבים דעובד דמאקינן
 כתב בפ״ח לקמן ז״ל והוא .כדפירש״י גווני הרי משמע דקרא ופסילי וכו׳ מאלוה פסלו

 בהנאה מותרת זו הרי ישראל לידי שהבא קודם שבכילוהו כוכבים עובדי של כוכבים עבודת
 דמפיק ישמעאל רבי לדרשת נוסה שהיא נראה הזאה והדרשא וכו׳. יהסvאלר פסילי שנאמר

מאלוה פסלו פסילי ודריש דקראי מרמיין אצא לה מפיק לא ר״ע אבל אלהיהם מפסילי ליה

 מפסילי ליה דמפיק הוא ישמעאל ר' שדרשת לגמרי אינה ישמעאל ר׳דרשת ואפילו
 אמר לא ורבינו דריש קא דפסלו דמימורא מאלוה פסלו ג"כ דדריש נראה והוא אלהיהם

פישול. לשון מפסילי דריש דלא משמע וכו׳ אלהוה בהם נוהגים והם לידינו כשבא אלא שם
 פסילי מפרש דאינו ישמעאל כר׳ סובר והוא נקט ישמעאל ר' דדרשת לומר יש לזה מיהו
 השרפון אמר איך שפסלו אלהיהם פסילי אמר שאם מובן לו אין הכתוב דא״כ פיסול לשון
 אותה עובדים אין שאז כלומר פסילים הס שאז לידינו כשיבא קאמר דהכי מפרש לכך באש
 הדרשא וזאת לא לא אי אבל באש אותם תשרפו אז אלהיהם הם אז א״כ בידינו שהם כיון
 להביא דרכו דכן כר״ע דקי״ל אע״ג ז״ל רבינו הביאה ולכך ר״ע מדרשת פשוטה יותר היא

 לענין מידי לן נפקא דלא כיון כהלכהא דלא דהיא אע״ג בפסוק פשוטה היותר הדרשא
 למזבח ליה מפיק דהוא כדר׳׳ל ליה לית דר״ע משמע דבגמרא רבינו על קשה עוד .דינא
 למעמיד ליה דמפיק כר״ל דלא כו' גניזה טעונה אשרה אף גניזה טעון מזבח מה לומר
 בהלכות פסק איך כר״ע כאן פסק שהוא כיון וא״כ מכס תלמיד במקום הגון שאינו דיין

 כאילו הגון שאינו דיין לישראל המעמיד כל אמר ועוד שם שכתב כר״ל פ׳׳ג סנהדרין
 כל אשרה לך הסע לא שנאמר אשרה נסע כאלו חכמים תלמידי ובמקום וכו׳ מצבה מקים

 מהאי תרתי ליה ומביק דר״ל דרשא הך ליה איס דר״ע סובר דרבינו להרן ונראה וכו׳. טן
 אשרה אף גניזה טעון מזבח מה מפיק ולכך ממש אשרה דאשרה פשיטיא דודאי קרא
 דשופשיס דלעיל קרא עם הסע לא האי מדסמיך אבל פשוטה היותר הדרשא היא דזו וכו׳
 מכח מפשכייה ליה ומפקינן הגון שאינו דיין היא דאשרה אחרינא דרשא מפקינן וכו'

 שפיר אמי והשתא זיל כדפירש״י בגברי הוא ע״כ נמי מזבח בגברי דאשרה וכיון הסמיכות
 לא דבריו שהביא אחר הגמרא וגם ר״ע דהוא דהלכתא אליבא דבריו אמר לקיש דריש

מפקינן דהרתי לגמרא ליה דפשוט אלא דרשא לבאי מפיק היכי דר׳׳ע כלומר ואידך הקשה
:כדפרישית מיניה

 דאמר לאמימר הקשה ע״א) הפועל(דף אח השוכר בפרק .וכו׳ גרוטאות הלוקח ה
בכ״מ) (עיין וכו' גרוטאות הלוקח מהיבי קונה כוכבים בעובד משיכה

 קונות כוכבים בעובד מעות למ״ד הקשו פרסו עובר הלוקח פרק ריש י״ג) (דף ובבכורות
 עסקינן במאי הכא ותירצו לי למה משיכה קונות מעות אמרת אי ואמרו גופא ברייתא מהך

שנתן אע״פ ה״ק ותירצו לי למה מעות הכי אי והקשו . ישראל בדיני לדון עליו שקבל
מעות

עוז מגדל
ע ו  נראה אכל ויציב אמה זה כל אומר ואני :טכ״ל ,היתה לשעהה כו׳ הטן לככת ז״ל היאב״ד ב

 מדות מהכת ובסוף כן נקראת מעצים בנינה שם על הען לשכת כי אלי בקושיות שמועתו מדברי
 היו שפס משמע יומא דמס׳ ובפ׳ק היתה שתיהן ואמורי שבצפון גרס וי״ש שבדרום בג׳ נמנית כ״ח) (דף

ל פסק וכן נקראת פרהדריןהיהה ולשכת יוה׳ב קודם ימים שבעה גדול כהן מפרישין מז׳ ה ר׳  מהלכות פ׳
:כד׳ן בספרי יעקב דרבי מימרא היא זו נפיסקא שכתב ומה .הבחירה בית

ת פ״ז ת :רב דבי בספרי .לארן בחוצה עד היא עשה מצו ד ם. מן עד ומשמשיה כוכבים עכו החר
ג) דממת(דף בחרא ובפרק הנהנקין פ׳ פ׳ט) ובסנהדרין(דף ראה פרשת רב דבי בספרי :כ׳

ה מ ה ר עד שהקריבוה ב ט כך :ל׳ב) מעמידין(דף אין פרק .בהנאה א .גזה כיוצא עד היבז אס לפי
) נ׳א ישמעאל(דף רני פרק . עבודתה עד וכו׳ נין מד. :ע׳ד) השוכר(דף פרק ג  :נ׳

ס׳ ומעזמשי ט) אידיהן(דף לפני פרק . פרוטה שוה עד ו ח :י׳ ק לרשות עד וכו׳ גרוטאות הלו
סגר



73משנה כטף פ״ז מכביס עבודת הלכות .מדעטשנה כס!?

 משך משת נתן שלא עד אם כוככים ענודה נהם ומצא כוננים העונד מן כספים שנרי
 משיכה ס״ר ואי דמי ולמשקל לאהדורי מצי כיוןדלא המלה לים יוליך מעות משג־ן ואם יתזיר
 כטעות דמשיכה כלומר טעות כמקת דמתזי משום אניי אמר יסזיר אמאי קוגה כוכניס נעונד

 טעות מקח לאו סיפא טעות מקח רישא רנא אמר זין כוכנים דענודת אדעהא דלאו הואי
ורישא טעות מקח וסיפא רישא רכא אמר אלא

 המדינה פתח על ונעומדין .ליה פלחי הניכותא דאגה ר"מ קאמר והתם לזכרון השער
 אלינא אוקימתי דהני מדנריו נראה הר״ן וכהכ להו דחשיני ר״מ קאסר כהנהו ג״כ פירש״י

כשיש תלוי הכל עומדין אין נין המדינה פתח על עומדין נין לרכנן אכל נינהו דר״מ
פתח על עומדין היו אס כמדינה והנמצאות כתנ הרמנ״ם אנל . כדור או צפור או מקל נידו

נעומדין דאמר דר״י דס״ל מכלל .וכו' המדינה
קאמר לרכנן נין לר״מ כין המדינה פתח על אם וכן .כוכבים לעובד יחזירם משך ולא מעות נתן מחר׳זי לא יה־נ ילא

דסוקמה שמוחל אמר יהודה חדרב קסי ולא כוכיכי'ביד כעכודת מההזי זוזי דיהיג סיפא ישראל
נפשא כאפי אוקימהא אלא מלכים של כאנדרמי ̂ בעובד כה שמש פ אע מ<ות נתן ולא מתחזי זוזי שקיל הדר דלכי כלומר ישראל
צ״ע ודכריו .עכ״ל כר״י ז״ל הרכ ופסק היא . המלח לים יוליכם ומשך מעות נתן .הוא טעות כמקח דמשיכה התם ואסיקנא כוכנים ענודה דמזכן
̂״א יייי! קי׳יי טכ-כי® נשנד רנינו כין חילוק שאין נראה דכריו שמתחלה כוכבים עובד אביהן את שירשו וגר כוכבים עובד וכן“ ייי״א מ

 כוכבים עבודת טול.אתה כוכבים, לעובד לומר הגר יכול
 משבאו ואם .פירות ואני נסך יץ אתה טול .מעות ואני

(אסור הגר לרשות  לנוי כוכבים עובדי שעשאום צורות :
.אסורין כוכביס לעבודת שעשאוס וצורות ^בהנאה מותרין

 מפני בהנאה אסורים בכפרים הנמצאים הצורות כל כיצד
 והנמצאות ,עשויין הן כוכבים שלעבודת שחזקתן
 ביד והיה המדינה פתח על עומדין היו אם במדינה
 או םייף או כדור או י צפור או [א] מקל • צורת הצורה
 ואסור כוכבים לעבודת שהוא חזקתו וטבעת עטרה

: ומותר לנוי בחזקת הוא הרי לאו ואם .בהנאה
צלמי

ד טור .מה כג לאוין סמ״ג ב :קמו סי' יו״ד טור .י! קידושין א ; ק«כ קמא הי׳ יו׳

 טעות דמקח משוס היינו קנה דלא דנרייהא
 ויוליך היא דידיה שמשך כיון כן לא שאס .הואי
 דמקח קנה לא הדין מן נמי ונסיפא המלח ליס

 המלח ליס דיוליך טעמא והיינו הוא טעות
 וכיון ישראל כיד כוננים כעכודת דמהזי משוס

 והרי יחזיר מעות נתן לא אם נמשך דאפילו
 כוכנים עונד ליד מידו כוכנים הענודה נותן הוא
 דיחזיר. מעות שנהן אע"פ משך שלא היכא כ״ש

 מעות נתן ולא דכשמשך טעם רנינו וכהכ
 לא דאי משוס טעות מקח משוס דהוי דיחזיר

 נעוכד משיכה דהה ליה קשיא הוה הכי כתכ
 קשיא דלא ומשך מעות כנתן אכל קונה כוככים

הניעם: לכהוכ חשש לא מידי עליה
 :דדמאי פ״ו מפנה .כו' וגר כוכנים עונד ובן

 מ׳) (דף כע״ז משנה . וכו׳ שעפאום צורות
 מפני אסורים האלילים כל פ״ג ריש

וחכ״א דר״מ כשנה אהה פעם נענדים שהן
 א״ר הנה כר כר רכה אמר וכגמרא כדור או צפור או מקל כידו שיש כל אלא אסור אינו

 האלילים כל לר"מ אסור לא הכי לאו דאי כלומר שנינו המדינה פתח על כעומדים יוחנן
 אכל כרכים נשל מחלוקת רב אמר עוד ובגמרא .וכו׳ צפור או מקל בידו שיש כל ולרבנן

 אוסר אינו דתנן ואמאי .לטי עבדי לא כפר דנני כלומר אסורים הכל דברי כפרים בשל
 והוי .וטבעת עפרה סייף עליהם הוסיפו הנא בגמרא 'אמרו ונו' מקל בידו שיש כל אלא
 רב אמר בגמרא איתא שנינו המדינה פתח על נעומדין יוחנן דר' למימרא דקודס יודע

בפתח צורתו עושין מת כשהמלך ופירש״י שנינו מלכים של נאנדרטי שמואל אמר יהודה
השער

משנה לחם
 מקה דאינא משום רישא אניי אמר רישא קשיא הכי אי לא לא ואי אין משך אי מעות
 בין לאכיי בין סוגיא מאותה משמע וכו' טעות מקח דאיכא משום רישא רבא א״ל טעות
 כשנתן ישראל בדיני לדון עליו קבל לא אי קונות מעות. כוכבים בעובד דלמ״ד לרבא
 כוכבים לעבודה כמזבין מיחזי במעות קנה דכבר כיון דלרבא יחזיר לא משיכה בלא מעות
 התם אביי אמר דאי לעיוני ליה איבעי קנין ועשה מעות דנתן כיון ולאביי אסור הכי משוס
 קנין יעפו אי אבל קנין עשו לא דהמעוה משום (היינו) משיכה בשעת לעיוני ליה איבעי
 הימה יש והשתא .בסוגיא שם פשוט לי נראה זה משיכה) בלא לעיוני(אפילו ליה איבעי

 משיכה בלא קונוס כוכבים בעובד דמעות ומהנה זכי!ה מהלכות פ״א פסק שהוא רבינו על
 במשיכה קונה מישראל מטלטלין קנה או לישראל מטלפלין שמכר כוכבים עובד שם כתב שכן

 ולומר לפרש לו היה קונות כוכבים בעובד דמעות כיון וא״כ בדמיה או במשיכה ומקנה
 שלא די לא והוא ישראל בדיני לדון כשקבל דוקח דהיינו יחזיר לבד מעות דבנתינת כשאמר

 בעובד דאיירי דמשמע קונה כוכבים בעובד שמשיכה’ אע״פ כתב אדרבא אלא פירש
 בעובד שמשיכה אע״פ במשיכה כתב איך קשה עוד .ישראל בדיני לדון קבל שלא כוכבים
 אע׳׳פ שס אמר ולא משך ולא מעות נתן של בחלוקה כן כתב מדלא דמשמע קונה כוכבים
 הוא והא כוכבים בעובד קונות אינם דמעות דס״ל משמע כוכבים בעובד קונות שמעות

 שאמר במה קשה ועוד .שהבאתי כמו קונות כוכבים בעובד דמעות זכיה בהלכות כתב
 טעות מקח הוי לא ומשך דכשנהן לכאורה משמע הוא טעות כמקח וכו' שמשיכה אע״פ
 קושיי דהנהו ונראה רבא. במקום כאביי לפסוק לו היה דלא שחק וזה כאביי והיינו
 כתב הכי ומשוס ישראל בדיני לדון עליו גשקבל איירי רבינו דודאי הברתה מתרצה חדא

 קונות מעות היו אי דודאי לומר במעות כן כתב ולא קונה כוכבים בעובד דמשיכה
דמחזי דמ״מ טעות דמקח טעמא ההם סגי דלא משוס יחזיר דלא ודאי כוכבים בעובד

 לא וא״כ אתמר דלר״מ דר״י במימרא ורש״י
 'לא יהודה רב דהא כר״י ופסק למימר שייך

 לפרש אלא כותייהו דקי״ל דרבנן אליבא אשהעי
 דרבינו לומר נראה ולי .אתי מאיר רבי דברי
 לרבנן בין לר״מ בין ור״י יהודה דר,ב מפרש
 מלכים של באנדרטי אפילו יהודה רב וה״ק

 ענין בכל אסור לר״מ לנוי אלא אינו דמזקהו
 יוחנן ר' ואמר וכו' מקל בידו יש אס וללבנן

 פתח על בעומדין היינו ור״מ רבנן אסרי כי
 אמר ומר הדא אמר מר ור״י ושמואל המדינה

 יהודה רב דברי רמז ורבינו .פליגי ולא חדא
 הלה אלא צורות לשאר אנדרטיי בין חילק בשלא
 בידו ויש המדינה פתח על בעומדין הכל
 הצלמים כל ירומם רבינו כתב : וכו׳ מקל
 מותרים מדינה ובפסח מלבים של כאנדרטי שהם
 עבודה נעידו שאם נעבדו אם ידוע שאין והוא

 המלך כשימוש אנדרפי פירוש מיקרו מכייס
 שאלילי כתב והרמב״ם מ״א). (דף האלילים כל פרק פשוט העיר בפתח צורתו ועושים

 ואס אסור דבר שום בידס היה אם אנדרכיי אבל בידם שיהיה אפילו אסור אינו אחר
 הזכיר שלא שאע״פ ירוחס רבינו שסובר נראה .עכ״ל לנוי אלא עשויין שאינם מוהר לאו

אלא אינו המדינה פתח על עומד דסתס הוא המדינה פתח על ועומד בכלל אנדרג־י
שרי גוונא בכל אנדרכיי כשאינן אבל בידם לאין בידם יש בין דמפליג הוא ובהני אנדרטיי
:כלל מילק ולא בהנאה מוהריס לנוי כוכבים עובדי שעשאוס צורות שאמר וזה

אלילים
למלך משנה

 כהן מפני אסורים הצלמים כל ג׳ פרק מכנה .כו׳ ככפרים הנמצאים הצורות כל כיצד ו
. צפור או מקל כידו שיש כל אלא אסור אינו וחכ״א דר״מ כשנה אהת פעם נעכדין

 להו עכדי לנוי מ׳׳ט מותרים ד״ה כרכים כשל אכל כפרים כשל מחלוקת רכה אמר מ') (דף וכגמרא
 הכי אתמר אי אלא להו עכדי למפלהינהו ודאי דכפרים להו עכדי קא לנוי למי׳ד איכא מי ודכפריס

 ריהטא לפום ההוספות וכתכו אסורים, ד״ה כפרים כשל אכל כרכים כשל מחלוקת רכה אמר אתמר
 :שהאריכו יע״ש כו' וה״פ מקום אותו אמו מקומות שאר כגזרת ורכנן דר״מ פלוגתייהו דמוקי משמע
 לפרושי איכא כו' כפרים כשל מחלוקת דקאמר הללו רכה שדכרי לפי כהוא נראה דכריהם כוונת והנה

 דר״מ דפלוגתא דקאמר יצחק דרכי כאוקימתא ליה אית דרכה האחד האופן .אופנים כפני
כשל מחלוקת ואמר רכה כא זה ועל . לא או מקום אותו אמו מקומות שאר גזרינן אי היא ורכנן

כל על גזר ור״מ כשנה אחת פעם אותה עוכדים שהיו אהד כפר הוה ר״מ של דכמקומו כלומר כפרים
 דככולהו משוס הכרכים כל מותרים ד״ה .:רכים כשל אכל גזור לא ורכנן כפר אותו אמו הכפרים

 הכי אתמר אי אלא נמי אמרינן וכי .כפרים אמו כרכים גזרינן ולא לנוי אלא להו עכדי לא כרכים
 אוהו אמו הכרכים ככל וגזרינן ר״מ של כמקומו נעכדין שהם לפי כרכים כפל מחלוקת ה״פ כו׳ אתמר

 כפרים דכולהו משום אסורים ד״ה כפרים כשל אכל מיעומא א;יו רוכא גזרינן דלא סכרי ורכנן כרך
 משום הוא דר״מ דטעמא יצחק דר' ההיא ליה לית דרכה הוא השני האופן . להו עכדי למפלחינהו

 פעם המקומות כרוכ דנעכדין דש׳׳ל משוס הוא ומעמיה גזר לא ר״מ דלעולס מיעומא אמו רוכו דגזר
 ככ״מ עכידי למפלהינהו דס״ל משוס ככ״מ להו אסר דר״נצ כפרים כשל מחלוקת רכה וה׳׳ק כשנה אחת

 .להו עכדי כעלמא דלנוי משוס מותרים ד״ה כרכים כשל אכל להו עכדי לנוי דסכרי ככ״מ שרו ורכנן
 משום ככ״מ להו אסר דר״מ כרכים כשל מחלוקת ה״פ כו' אתמר הכי אתמר אי אלא נמי קאמר וכי

 כפרים כשל אכל להו עכדי כעלמא דלנוי להו דאית משוס כגרו ורכנן להו עכדי דלמפלחינהו להו דאית
 דאם ס״ל הוה דהתוספות העולה הכלל . להו עכדי דלמפלחינהו להו אית דכ״ע משום אסורים ד״ה

משום הוא דר״מ דמעמיה ליה אית דרכה כפרים. כשל מחלוקת דקאמר רכה דכרי תחלה מפרשים היינו
גזרה

 כיון סיירי במעות תלמא קנין עשו דהמעות כיון כדאמלרבא כוכביה לעבודת כמזבין
ולא במשיכה ואעפ״ס כתב נמי וכאן קומת כוכבים בעובד דמעות זכיה בהלכות לנו גלה דהרי בהכי איירי ע"כ דודאי משוס לבארו רבינו הוצרך ולא ישראל בדיני לדון דקבל

בשקבל איירי ע״כ ודאי אלא דקונות זכיה בהלכות לנו גלה דהרי קונות דאינה לומר יכול אתה אי הדין ומן כוכביה. בעובד קונות אינה דמעות איירי כרמין דעל ודאי א"כ במעות
יתזור אמהי קונה כוכבים בעובד דמשיכה להרןדכיון אלא בא ולא כרבא הוא דעהו אלא כמקחמעות אינו ונתן דמשך לומר המנה אין מעות דמקה שאמר ומה ישראלי בדני לדון
לעיוני איבעי אמרינן לא משך דלא כמה וכל המעות ונתינת משיכה בעינן דהרתי לומר יש א״נ בזה. לחלק ירד לא לסיפא רישא בין החילוק אבל ניעות כמקס הוא ומ״מ אמר ולזה

:ס״ד) הפועל(דף את השוכר בפרק .וכו' וגר מכבים עובד וכן ודו״ק: כךהסוגיא ליישב ומכל במעות. דקנה אע״ג

אמר יוהנן ור' לר"מ אמרו אנדרכיי שאמר דמי סבור שהוא אלא אמר דר״מ דאליבא כיון יוחנן כר' לפסוק לו היה לא זה דלפי בלהוד דר״מ אליבא דמצהו מדינה פתח על ועומדים
 אליבא’ובהרא בלחוד לר״מ קמא דאוקימהא כן לומר הוא ודוחק בלחוד. דר״מ אליבא דהוא דאנדרמי ההיא הזכיר ולא דכ״ע אליבא דדבריו כיון יוחנן כר' פסק ולפיכך לכ״ע
 אחר נעם נתן יוסף בית והרב לכ׳׳ע ובהרא לר״מ קמא דמימרא ולומר לחלקם כן רבינו ראה מאין ידעתי ולא הוו גוונא בחד אוקימהי ארי דהני משמע דסוגיא דריהנא דכ״ע

; רבינו הזכיר לא מפנימה  על וקשה דבר. כל בידו שיש מי אומר ור״מורשב״ג חכמים מחלוקת במשנה שם וכו'. צפור או מקל צורת קמ״א: סימן דעה ביורה ועיין באנדר̂נ
:ומבוזין דמכובדין בחילוק וכו' דרקון דצורת מתניתין גבי לקמן שפשק וכמו כמותו הלכה במשנתנו רשב״ג ששנה מקום כל ככללין כרשב״ג פהק לא למה רבינו"

צלמי
עוז מנדל מיימוניות הגהות

ם ־[א] כי כחכמי ר. הגר ן ר״מ ולגבי רשכ״ג לג אסזד הכל עד וכו׳ כוכגים עוכדי אוהס שעשו צורות :)6ע״ (דף. פרק.השוכר אסו
;מ״ח) (דף הצלמים כל פרק . בהנאה
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רי גתהלת אמרינן ואי .גזרה משוס הוא דר'מ מפמיה כרטס בשל מחלוקת נמי אמריצן כי גזרה  מ
 מחלוקת נמי אמריק כי סוא גזרה משוס לאו לר׳׳מ וטעמיה ליה דאית כפריס בשל מחלוקת דקאמר רבה
 אס אלא בתרא ללישנא ורבה קמא לישנא בין ואין . הוא גזרה משוס לאו דר״מ טעמיה כרכיס בשל

 משום אינו או גזרה משוס הוא אס דר'מ בטעמיה א! בכרכים או בכפרים היא ורבנן ר״מ מחלוקת
 הפירוש לשלול באו דבריהם בתחלת והתוספות .בתרא ללישנא דרבה קמא לישנא בין הפרש אין גזרה
 אותו אטו מקומות שאר גזר דר״מ ליה לית דרבה נאמר דאס חזקה קושיא להס דהוקשה משוס השני
 הכפרים כל דבכפריס ליה אית דר״מ במציאות דפליגי משוס הוא כפרים בשל מחלוקת קאמר ופי מקוס

 בכ״ממשוס דשרו מודה ר״מ אף כרכים בשל אבל להו עבדי דלנוי סברי ורבנן להו עבדי למפלחינהו
 ר״מ על פליגי דרבנן לומר יתכן דאיך דתלמודא סתמא הקשה זה ועל .להו עבדי לנוי הכרכים דכל

 אם כי התלמוד הקשה ומדלא .להו עבדי למפלחינהו ודאי צא להו עבדי דלנוי להו ואית בכפרים
 עבדי לנוי דכ׳ע משוס עמו דהדין ליה מודה מותרים ד״ה דכרכין דקאמר דבמאי משמע כפרים בחלוק

 דבכסריס דקאמר במאי רבה צדק שלא וראה הכרכים על ובין הכפרים על בין חקר המקשה דודאי להו
 דבכרכין הוא כן דהמציאות לו דהודה דמשמע דכרכיס בחלוקה פריך ומדלא להו עבדי דלנוי למ״ד איכא
 בבל מחלוקת דקאמר במאי מקשה ׳ של דעתו נחה דאיך לתמוה יש זה ולפי .להו עבדי לנוי כ״ע

 מי כרכין ושל בהיפך להקשות הרל להו עבדי לנוי כרכין דשל ליה דאית סברתו כפי אכתי כרכים
 כתבו זו קושיא ומכח . להו עבדי לנוי לכ׳׳ע דכרכין ודאי הא להו עבדי דלמפלחינהו למ״ד איכא

 מקום אותו אטו מקומות שאר בגזרה ורבנן דר״מ פלוגתייהו דמוקי משמעי ריהטא דלפוס התוספות
 כפר אותו אטו הכפרים־ כל על וגזר במקומו נעבדין שהן כפרים בשל מחלוקת רבה קאמר זה ועל
התלמוד הקשה זה ועל .להו עבדי לנוי הכרכים. דכל משוס הכרכין כל מותרין ד״ה כרכין בשל אבל

לנוי מקומות דשאר ר״מ של במקומו אלא למפלחינהו להו דעביד מאן ליכא כפרים דשל יתכן דאיך
 דקאמר במאי אבל המקומות ברוב להו עבדי למפלחינהו ודאי דכפריס הזינא קא והא להו עבדי

 הרבה בכרכין שחקר לפי המציאות הוא שכן לדבריו הודה עבדילהו דלנוי משוס מותרים ד׳׳ה דכרכין
 דעבדי מיעוטא אלא דליכא לרבה ס׳ל דהוה מכפרים אלא לו הוקשה ולא להו עבדי דלנוי וראה

 אי אלא ומשני .למפלחינהו עבדי דכפריס דרובא הוא דהמציאות דליתא לו הקשה ואהא למפלחינהו
 אטו רובא גזל ורי׳מ למפלחינהו דעבדי דוכתא חד דאיכא כרכץ בשל מחלוקת אתמר הכי אתמר

 עבדין למפלחינהו כפרים דכלהו משוס אסורים הכל דברי כפרים בשל אבל גזרי לא ורבנן מיעוטא
דבכרכיס משמע דכפריס בחלוקה אלא הקשה שלא המקשה מדברי דהא לאקשויי ליכא והשתא .להו

מחלוקת דקאמר במאי דעתו נחה איך וא״כ להו עבדי לנוי כרכים דכולהו דקאמר רבה לדברי הודה
 הלך לא המקשה דזה דפשיטא משוס להוד עבדי דלמפלחינהו כרך איכא דלכ״ע דמשמע כרכים בשל

 הוקשה ולא למפלחינהו או לנוי נעשים הצלמים אם ובכפרים בכרכים לבדוק הופו ועד העולם מסוף
 הוא דהמציאות הקשה לזה למפלחינהו דעבדי מיעוטא אלא ליכא דבכפריס רבה דקאמר ממה אלא אליו

 שהמקשה לפי הוא כך דהמציאות דאפשר לדבריו הודה לנוי עבדי כ״ע דכרכין דקאמר במאי אבל בהיפך
 כלום אליו הוקשה לא כרכים בשל מחלוקת וכשאמרו לנוי עבדי דבכרכים ראה שידע המקומות בכל ג״כ

 שידע הכרכים בכל שהמקשה אף רובא אטו מיעוטא דגזר משוס הוא דרי׳מ דטעמיה דכיון מהמציאות
 מיעוטא אטו רובא וגזר למפלהינהו דעבדי כרך חד איכא ארן דבקצוי ידע דר״מ אפשר לנוי עבדי הוו

 דקאמר לרבה המקשה הקשה לא דאמאי ניחא הוה זה דרך דלפי נמצא ,המציאות להכחיש יוכל לא ובזה
 בשל אבל דקאמר הראשונים רבה לדברי הודה שהוא מאחר לנוי עבדי דכולהו מהמציאות כרכים בשל מחלוקת

א : מותרים הכל דברי כרכים ל  אחרות קושיות מכח זה בפירוש גס דעתם נהה לא שהתוספות א
 ע״כ אשר . ליאמר ניתנו לא השני את גם הראשון את גס הפירושים דשני באופן בדבריהם וכמבואר

 דללישנא דר״מ בטעמיה הפרש בתרא ללישנא דרבה קמא לישנא בין דאיכא צ״ל הסוגיא ליישב דכדי כתבו
 דס״ל משוס אלא מיעוטא אטו רובא דגזר משוס אינו דר״מ טעמיה כפרים בשל מחלוקת דקאמר קמח

 עבדי לנוי ד״ה בכרכים אבל לנוי עבדי כ״ע בכפרים דאף ס׳״ל ורבנן למפלהינהו עבדי כ״ע דגכפרים
 נמי וניחא למפלהינהו. או לנוי עבדי אי דפליגי בכפרים לאפוקי לנוי ד״ה דקאמר מאי ניחא ובזה
 דאמרי לרבנן אלא אינה דהקושיא כו' עבדי דלנוי למ״ד איכא מי ובכפרים השי׳ס שהקשה מאי

 אתמר אי אלא וכשאמרו . למפלחינהו עבדי כפריס דכולהו ליה דאית ניחא לר״מ אבל לנוי דעבדי
 דעביד כרך חד דאיכא משוס הוא דר״מ טעמיה זה לשון כפי כרכים בשל מחלוקת אתמר הכי

 עבדי לנוי דכרכיס הודה שבתחלה דאף ניחא ובזה כרך אותו אטו הכרכים בכל ר׳׳מ ,וגזר למפלחינהו
 דמשום דכיון עבדי לטי כרכים והא לאקשויי ליכא גזרה משוס הוא דר״מ דטעמיה דקאמר השתא מ״מ

 בכל גזר ומש״ה למפלחינהו דעבדי הים באיי אחד כרך דיש ידע דר׳׳מ אפשר ר״מ דגזר הוא מיעוטא
 .בעיני פשוט והוא התוספות דברי בכוונת לל זה .שכתבנו וכמו מהמציאות להקשות יוכל ולא הכרכין

 מהריב״ל שהקשה הקושיות כל נתיישבו דרכו פי שעל בעיניו יראה המחבר בדברי היטב המעיין (א״ה
 דכל כיון ז״ל המחבר הרב של זה דרך לפי לך שיא ק ואי . נשברה לא מהנה אחת זולתי זה בדבור
 דברי כרכים בשל מדקאמר וגס כו׳ כפרים ושל דפריך משוס היינו פירושם התוספות שדחו טעמא

 כפירוש רבה דכוונת לימא רבה דברי לשבש דתלמודא דסתמא דוחקיה מאי א״כ להו עבדי לנוי הכל
 תיקשי לא הא מנ״ל עצמה הגמרא אבל דגמרא מלישנא בפירושם להם הונה לא השוס' שהרי התוס' שדהו
 להו עבדי לנוי הכל דברי כרכים בשל אבל רבה בדברי גרסי דהתוספות מהריב׳׳ל בדברי מבואר שהרי
 ז׳׳ל המחבר הרב של השני כפירוש רבה דברי לפרש תלמודא דהו״מ תיקשי דאכתי אמת הן .ודוק

:כו') אתמר הכי אתמר אי אלא צ״ל היה ולא
ש ״ ס  או מקל צורת הצורה ביד והיה המדינה פתח על עומדין היו אס במדינה והנמצאות רבינו ו

 פס , בהנאה ואסור טכביס לעבודת שהוא חזקתו וטבעת עטרה או סייף או כדור או צפור
 אלא אסור אינו, והכ״א ר״מ דברי בשנה אחת פעם נעבדיס שהן מפני אסורים הצלמים דכל אמתניתין

 בר יצחק א״ר דרבנן מי׳ט בשנה אחת פעם דנעבדין אי בגמרא אמרינן .וכו׳ מקל בידו שיש כל
 שאר גזר למיעוטא דחייש ור"מ בשנה אחת פעם אותה עובדין היו ר״מ של במקומו יוחנן א״ר יוסף

 א״ר מקום אותו אטו מקומות שאר גזרו לא למיעוטא חיישי דלא ורבנן מקום אותו אטו מקומות
 פתה על ובעומדין יוחנן ר׳ אמר הנה בר בר רבה אמר שנינו מלכים של באנדרטי שמואל אמר יהודה
 של באנדרטי וז״ל פירש ז״ל דרש״י הפירושים רבו הללו יוחנן ור' שמואל ובדברי .ע״כ ,שנינו מדינה
ה, חביבותאפלח דאגב ר'׳מ קאסר בהנהו שנינו מצכיס  קא בהנהו שנינו המדינה פתח על בעומדין לי

 באוקימתא מודו דכלהו אפשר •דר״מ עלה דקאי זה פירוש כפי והנה .עי׳כ להו, דהשיבי ר״מ אסר
 בשנה אחת פעם אותה עובדים היו דבמקומו משום הוא דר״מ דגיעמיה דקאמר יוסף בר יצחק דר'
 משום באנדרטי אלא אסור אינו לר״מ דאף ואמר יהודה רב ובא מקום אותו אטו מקומות שאר וגזר
קמא ללישנא דומה אנדרטי אטו צלמים שאר גזרינן ולא לאנדרטי אלא עובדין היו לא במקומו דאף

דלא דבריהם בתהלת התוס׳ ופירשו מותרים ד׳׳ה כרכים בשל אבל כפרים בשל מחלוקת דקאמר דרבה
 מ״מ מקום אותו אטו מקומות שאר גזרינן דלר״מ דאף נאמר אנו אף וא״כ .כפרים אטו כרכים גזרינן

 שנאמר דאף ואפשר ,צלמים לשאר עובדין אין מקום דבשוס כיון גזרינן לא אנדרטי או צלמים שאר
 אס כי עובדים היו לא שרובם כיון מ״מ הצלמים עובדים'לכל מהם קצת היו ר״מ של דבמקומו
 עובדים שהיו ר״מ של מקומו של האנשים מיעוט אטו מקומות שאר של הצלמים כל גזרינן לא לאנדרטי

בית גבינת אטו מקומות פאר גבינת ר'מ גזר דלא אונייקי בית מגבינת וראיה הצלמים. לכל
הוה ואס המיעוט אס כי כוכבים לעבודת נשחטין היו לא דבאונייקי מפום טעמא והיינו אוגייקי
 .יע״ש ר״מ בד״ה התום' שכתבו וכמו דמיעוטא מיעוטא הוי מקום אותו אטו מקומות שאר גזרינן
 שאר דגזר משוס הוא דר״מ דטעמא קמא לתירוצא נמי מודה פנינו בסיסן על בעומד נמי ומ^׳ד

 המדינה פתח על בעומדין אלא הצלמים בכל גזר לא דמעולס לומר שבא אלא מקום אותו אטו מקומות
 וכמו המדינה פתח על העומדים אותם אלא בשנה אחת פעם נעבדין אין מקום באותו שאף לפי

:פנינו מלכים של באנדרטי דאמר שמואל דברי בפירוש שכתבנו

 מלכים של באנדרטי דאמר לשמואל מודה שנינו המדינה פתח על בעומדין מ״ד אס מהתפק אני אך
 אנדרטי תרוייהו בעינן אלא בלבד באנדרטי תלוי הדבר שאין ולומר להוסיף שבא אלא שנינו

 שאף לפי גזר לא מהנה אחת בהבצר אבל ר״מ גזר תרתי הני ובדאיכא המדינה פתח על ועומז<ין
ה. פתח על ועומדין אנדרטי תרתי הגי בדאיכא אלא צלמים עובדין היו לא ר״מ של במקומו  המדינ
 דקאמר שמואל דברי על להוסיף דבא דמשמע בוי״ו ובעומדין דגרסי הגירסא כפי מורה זה ופירוש

 דאנדרטי אאוקימתא קאי דלא אפשר זו גירסא ולפי וי״ו בלא בעומדין דגרסי גירסאות יש אך .באנדרטי
 תלוי הדבר אץ דר״מ דאליבא ואמר דשמואל עליה דפליג ואפשר היא נפשה באנפי אוקימתא אלא

 אפילו המדינה פתח על עומד הוא דאס המדינה פתח על עומד בהיותו תלוי הדבר אלא אנדרטי בהיותו
̂יס עובדין היו שבמקומו לפי ר״מ גזר אנדרטי אינו  אנדרטי שאינן אף המדינה פתח על העומדין לצלמ
 עובדץ היו לא במקומו שאף לפי ר'׳מ גזר לא אנדרטי שהם אף המדינה פתח על עומדים אינם ואס

 בתרתי יוחנן ור' שמואל פליגי זה ולפי .אנדרטי שהם אף המדינה פתח על עומדין שאינן לצלמים
 שאינו בצלם גמי ופליגי גזר ולר״י ר״מ גזר לא דלשמואל המדינה פתח על עומד שאינו באנדרטי
מ גזר ולר״י ר״מ גזר לא דלשמואל המדינה פתח על ועומד אנדרטי  לצדד אפשר עדיין ומיהו . ר'

ר׳ דלא ולומר  פתח על עומד שאינו אף דבאנדרטי מודה דלעולס באנדרטי דשמואל עליה יוחנן פליג.
 אלא ר״מ גזר דלא מוכח שמואל דמדברי ולומר לחדש אלא יוחנן ר׳ בא ולא ר״מ גזר המדינה

 לר׳ דוחק לו נראה וזה .באנדרטי דוקא מיירי ר״מ אסר דקא הצלמים דכל מתניתין ולפ״ז באנדרטי
 ולעזלס הצלמים בכל איירי מתניתין ובזה המדינה פתח על בעומדין למתניתין אוקמוה ומש׳׳ה יוחנן

 היו ר״מ של במקומו יוחנן דלר' ר״מ גזר המדינה פתח, על עומד שאינו אף דבאנדרטי לשמואל דמודה
כ עובדים והיו המדינה בפתח העומדים הצלמים כל עובדץ  פתח על עומד שאינו אף לאנדרטי ג'

 בעינן יוחנן דלר' למימרא לאו בוי״ו ובעומדין דגרסי לגירסאות דאף לומר אפשר זה ולפי המדינה.
 היא הכונה אלא ר״מ. גזר דלא מהם אחת ובהבצר המדינה פתח על ועומדין אנדרטי דהיינו תרתי

 שנינו המדינה פתח על ובעומדין ואמר יוחנן ר' ואתא באנדרטי דוקא למתניהין אוקמה דשמואל
 בשאר או המדינה פתח על עומד שאינו אע״ס באנדרטי או גוונא בתרי איירי דמתניתין .כלומר

ל :המדינה פתח על ובעומדיס הצלמים ל כ  יש הללו יוחנן ר' שדברי זה הוא שכתבנו ממה העולה ה
 הדבר דאין ואמר שמואל דברי על להוסיף בא יוחנן דר' הוא הראשון הפן .פנים בשלשה לפרשם

 בדאיכא אלא ר״מ גזר ולא המדינה פתח על עומדין שיהיו נמי בעינן אלא להוד באנדרטי תלוי
 הגירסא לפי יצדק זה ודרך ר״מ גזר לא מהנה אחת ובהבצר המדינה פתח על ועומדין אנדרטי תרתי

 אלא תלוי הדבר דאין ליה וסבירא דשמואל עליה פליג יוחנן דר' השני הסן .בוי״ו ובעומדין דגרסי
 עומדים אינם ואס אנדרטי שאינם אף הצלמים בכל ר״מ אפר עומדין דאס המדינה פתח על בעומדין

 הגירסא לפי יצדק זה ודרך שכתבנו וכמו בתרתי דשמואל עליה ופליג שהסאנדרטי אף ר"מ גזר לא
״ו. בלא בעומדין דגרסי  שחולק אלא באנדרטי דשמואל עליה פליג לא יוחנן דר' הוא השלישי הפן וי

 הצלמים כל מתניתין מדקתני דוחק לו נראה וזה דוקא באנדרטי למתניתין דאוקמה במחי עליו
 פתח על עומד שאינו אף באנדרטי או גווני בתרי איירי מתניתין ולדידיה המדינה פתח על ובעומדין

 זה ודרך . ר״מ אסר קא גווני תרי מהני חד ובכל המדינה פתח על ובעומדין צלמים בשאר או המדינה
: ובעומדץ דגרסי לאותם ובין וי״ו בלא בעומדין דגרסי הספרים לפי בין יצדק א ו ב

 דטעמיה דקאמר יוסף בר יצחק דר' קמייתא אאוקימתא פליגי לא יוחנן ור' שמואל הפירושים ולכל
 אהני פליג לא נמי יוסף בר יצחק ור' מקום אותו אטו מקומות שאר דגזר משוס הוא דר״מ

 לא אך ורבנן ר״מ פליגי במאי לומר אלא בא לא דהוא המדינה פתה על ודעומדין דאנדרטי אוקימתא
 שמואל אמר דר״י ומשמע וז״ל שכתב f להר וראיתי :ר״מ אסר קא צלמים מין באיזה דעהו גלה

 מקום אותו אטו מקומות שאר גזרינן אי פליגי ורבנן דר״מ למימר צריכים דלא אתא למתניתין לתרוצא
 ובודאי רבה וכדמסיק כרכים ובשל שנינו מלכים של דבאנדרטי פליגי עצמו מקום באותו אלא לא או

 דמקבלי מקום שבאותו אנשים למיעוט הייש דר״מ אלא בעלמא לנוי אלא להו עבדי למפלחינהו דלאו
 יש למיעוטא דהיישינן כיון כלומר בשנה אחת פעם נעבדין שהן מפני דקאמר והיינו באלוה לה

רו, למיעוטא חיישי דלא ורבנן בשנה אחת פעם אחד איש בה טעה שמא לחוש  כפי והגה .עכ״ל פ
 על בעומדין דקאמר נמי יוחנן ר' יוסף בר יצחק דר' אאוקימתא חולק דשמואל הללו הר״ן דברי
 דשמואל אאוקימתא יוחנן דר׳ זו אגקימהא שהרי קמייתא אאוקימתא ג״כ חולק שנינו המדינה פתח

סי־׳ל: הכי גמי יוחנן ר׳ אחר באופן מתניתין לתרץ בא דשמואל דרכו ולפי קאי
 תרי דפליגי וצ״ל היא יוחנן דר' משמיה יוסף בר יצחק דר׳ קמייתא אוקימתא דהא לי קשיא אך

 ליה הוה לא של.הר״ן דרכו דלפי לי קשה עוד בעיני. דוחק והוא יוחנן דר' אליבא אמוראי
 אמר דשמואל משמיה יהודה ר' הול״ל הכי אלא שמואל המר יהודה א״ר למימר דתלמודא לסתמא

 ודע . שקדמו מי דברי על לחלוק כשבא התלמוד בכל המורגל הלשון שזהו שנינו מלכים של באנדרטי
פי ר' בדברי לעיל שכתבנו פירושים דהפלשה כ חנן' ו  יוחנן ור' שמואל פליגי דלא שכתבנו דרכנו י

 משוס הוא דר״מ דטעמיה ליה לית דשמואל דס׳׳ל f דהר אליבא ג״כ לפרשם יש קמייתא אאוקימתא
:ודו״ק לעיל שכתבנו מה להעתיק צורך ואין מקום אותו אטו מקומות שאר דגזר

 הוי המדינה פתח על עומד או חנדרטי דהיותו ליה דאית רש׳״י לדעת הוא •שכתבנו זה שפירוש ודע
ך כוכבים: לעבודת שנעשה הוכחה  דרבנן אהיתרא קאי דהכא ופירש בהפך סובר ז״ל ר״ת א

 דסהנהו המדינה פתח על ובעומדין מלכים של באנדרטי דוקא היינו במתניתין רבנן דשרו הא וה״ק
 דקאמר יוחנן ר' בדברי לספוקי איכא ג"כ זה פירוש ולפי .ע׳׳כ ,להו עביד לנוי דודאי רבנן שרו

 ליה ואית בוי׳׳ו ובעומדיס וקאמר שמואל דקאמר אנדרטי על דקאי דאפשר המדינה פתח על בעומדין
 פתח על ועומד אנדרטי דהיינו להיתרא תרתי בדאיכא אלא דבר שוס בידו באין רבנן שרו לא דע"כ

 יוחנן לר' זה ולפי .דבר שוס בידו שאין אף דאסור מודו רבנן אף מהנה אחת בהבצר אך המדינה
 לומר ואפשר דבר. שוס בידו שאין אף לרבנן אסור המדינה פתח על עומד שאינו כל אנדרטי אפילו
 דבר שום בידו שאין כל רבנן דשרו הצלמים דכל למתניתין דמוקי שמואל על לחלוק בא יוחנן דר',

ח רבנן אף הצורות בשאר הא דוקא באנדרטי  באנדרטי תלוי הדבר דאין ליה אית יוחנן ורבי דאסירי מו
 אף עומדין אינן ואס רבנן שרו נמי הצורות שאר אף עומדין ואס המדינה פתח על בעומדין אלא

 פתח על העומדין צורות שאר שכתבנו הפירושים שני אלו בין ואיכא .דאהור רבנן מודו באנדרטי
 שאינו כל אך רבנן שרו השני ולפירוש דבר שוס בידם שאין אף אסירי לרבנן קמא דלפירוש המדינה

 אנדרטי דל לר״ת א״כ וא׳׳ת הפירושים. כל כפי רבנן אסרי באנדרטי אף המדינה פתח על עומד
 פלחי לא דאנדרטי דמשמע גדול כלל דפרק ההיא משוס פירש״י דחו התוספות והא ליה פלחי נמי
 לה פלחי דאנדרטי ליה דאית דל לרש׳׳י אלא גדול כלל דפרק מההיא להם הוקשה דלא וי״ל .ליה
 לעולם אבל טפי פלחי צורות שאר דאדרבא בהפך משמע גדול כלל דפרק ומההיא צורות משאר טפי

ה. פלחו נמי דאנדרטי דמודו  אף אנדרטי היה לא דאס אנדרטי היותו מועיל ראשון פירוש ולפי לי
 כלל ומוריד מעלה אינו אנדרטי היותו השני דלפירוש ואף רבנן אסרי הוו המדינה פתח על שעומד

 דאנדרטי משמע גדול כלל דבפרק התוספות שכתבו ומה .גדול כלל דפרק מההיא ■לזה סתירה אין מ״מ
 ליה דאית רש״י מדברי לאפוקי צורום פאר כמו לעבוד סתמן דאין היא הכוונה . לעבוד סתמן אין

 אלא שמואל על לחלוק בא לא יוחנן דר' לומר עוד ואפשר צורות. משאר יותר לעבוד דאנדרטי׳סתמן
 על בעומד דמיירי אלא הצלמים כל דקתני דמתניתין וכסשטא צורות בשאר איירי מתניתין דלעולס לומר
 ” המדינה פתח על עומד שאינו אף דבאנדרטי לשמואל דמודה ולעולם רבנן שרו הכי ומשוס המדינה פתח
 עוד לחדש שבא אלא .גדול כלל דפ' ההיא וכדמוכח לעבוד סתמן אין אנדרטי שהוא דכל רבנן שרו

רבנן. לעבו^ושרו סתמן אין המדינה פתח על שעומדין כל לעבוד דסתמן צורות בשאר דאף ולומר
:לעבוד סתמן אין דאנדרטי שכתבו אף התוספות דברי דייקי זה פירוש וכפי

 והיה המדינה פתח על עומדין היו אס במדינה והנמצאות שכתב ז׳ל רבינו דברי לבאר נבא והשתא
לו רבינו ודברי .כוכבים לעבודת שהיא חזקתו כו' צפור או מקל צורת הצורה ביד לא ^

אפו
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 מצא מוסרים אלו הרי אלילים שברי המוצא (שם) משנה .ונו׳ הנמצאים אלילים ז
 ובגמרא נעבד בהם שכיוצא מפני אסורים אלו הרי רגל הבניה יד הבניה

 שברי דאסילו ה״ה אלילים שברי הנן אק והא כוכבים עבודה שברי אפילו שמואל אמר
 הבניה מצא סיפא למתני בעי דקא מפום אלילים שברי דקהני והא •כוכבים עבודה

 שכיוצא מפני אסורין אלו הרי רגל הבניה יד
 הרגמא נינהו שברים והא אמאי נעבד בהם

 רבינו לדעה וה״ס .בסיסו על בעומד שמואל
 הימא ולא מוחרין כוכבים עבודה שברי אפילו
 פהח על עומדין שהיו שאע״פ אלילים שכרי דוקא

איכא מ״מ וכו׳ מקל בידם והיה המדינה
 עבודה שברי אבל בפלום אימור שהושלכו כיון עבדום ואת״ל עבדום לא שמא לספוקי
דקא משום .דשרו שמואל קמ״ל לא ספיקא חד אלא דליכא שעבדוהו שראינו מכבים

בעי

 בשוקים מושלכים הנמצאים כוכבים עבודת צלמי ז
לומר צריך ואין מותרין אלו הרי הגרוטאות בתוך או

שברי

 יד הבניה מצא כוכבים עבודה דוקא ה״א כוכבים עבודה חני דאי סיפא למסני בעי
 למימר אלילים ברישא הנא להכי שרי יד הבניה אפילו אלילים אבל אסורה רגל או

 על וכשעומדין חיישינן יד הבניה כגון חשוב לשבר הכי אפילו עבדום לא דשמא דאע״ג
אתמר בגמרא הו דאמרינן משום כשמואל לפסוק רבינו רצה ולא לקמן. לה כדמוקי בסיסן

 אמר יוחנן ר׳ מאליה שנשחברה כוכבים עבודה
 רבינו ופסק מוהרס אמר לקיש וריש אסורה
 שברי דשרי דשמואל ליה ומשמע כר״י בפ״ח

 שנשחברה כוכבים דעבודח ס״ל כוכבים עבודה
 ולא כוותיה קיי״ל ולא כר״ל מוקרס מאליה
 כוכבים בעבודת שמואל דמודה דאפשר נימא

 כי דא״כ שביסלוהו מוכה דהושלך דכיון מושלך במוצא אלא שרי ולא שאסורה שנשהברה
שברי הא מוסרים אלילים שברי המוצא דקפני ממתניחין לקיש לריש יוחנן ר׳ אוהביה

עבודה

 דלאו הוראה היא המדינה פסח על שעומדים כל לר׳ס דהא .ר׳ס כפירוש ולא כפירש׳י לא אסו
א. הוי ז׳ל ולרנינו נינהו כוכנים לעבודת פכ  ליה איס ז׳ל דרש׳י דנהי אסי (א גמי וכפירש׳י אי
 יוחנן ור׳ דשמואל ליה איס זיל איהו מ׳מ ר^י דלמפלחה הוראה הוה המדינה נפתח עומד דהיותו

 ונין המדינה פתח על עומדין ונין צומת שאר נין אנדרטי נין לרבנן אנל דר'מ אלינא אלא קיימי לא
 נידו אין ואם אסור לעולם דנר שום נידו יש דאם צפור או מקל נידו נשיש תלוי הכל עומדין אין

:נמאן דלא אתו הללו ו׳ל רנינו דנרי וא׳כ מוסר לעולם דנר שום
 טפי הוכחה איכא המדינה פתח על עומד או אנדרטי דהיותו כרש׳י ליה סנירא ו'ל דרנינו ונראה

אי. דלמפלחה  וה׳ק דרננן אלינא אלא דר'מ אלינא קיימי לא יוחנן ור׳ דשמואל ס׳ל אך ק
 נידו ויש אנדיטי תרתי דאיכא דניון נאנדרטי אלא דנר שום נידו בשיש רנגן אסרי לא ע׳כ שמואל

 ואין נאנדרטי או דנר שום נידו שיש אף צורות נשאר אנל קיימי דלמפלחינהו הונחה איכא דנר שום
ן. שרו דנר שוס בידו נ א רנ  דאסרי הא כלומר שנינו המדינה פסח על נעומדין ואמר יוחנן ר׳ ונ
 דהיינו לריעוסא תרתי דאיכא דכיון המדינה פתח על נעומדין דוקא הוא דנר שום נידו נשיש רננן
 .רננן אסרי לא מהני אמס נהנצר אנל רבנן אסרי המדינה פתח על ועומד דנר שוס נידו שיש

 זה לדין כלל ומוריד מעלה אינו אנדרטי דהיותו וס׳ל שמואל עם פליג יוחנן דר' ז׳ל לרנינו וס׳ל
 ונהבצי אסור הללו דברים שני יש דאם המדינה בפתח ועומדין דבר שום בידו נשיש תלוי הכל אלא
 יוחנן ר׳ בדנרי לעיל שכתבנו האחרים פירושים השני אך .יוחנן כר׳ רביע ופסק שרי מהנה אחת

 המדינה פתח על ובעומדין ולומר להוסיף בא יוחנן דר׳ נאמר דחס דרנינו אליבא ליאמר ניתנו לא
 ואנדרטי דנר שום נידו שיש דהיינו דפורענותא תלתא נדאיכא אלא רבנן אסרי דלא כלומר שנינו

:אנדרטי נמי דנעינן רנינו הזכיר לא דאמאי קשה א'כ .המדינה פתח על ועומדין
 אך הצורות שאר לכל הדין דהוא אנדרטי דוקא דלאו לומר שבא אלא פליג לא יוחנן דר׳ נאמר ואם

 פתח על עומדין בעינן לא נאנדרטי דמודה ולעולם המדינה פתח על עומדים שיהיו בזאת
 שהיה כל דנאנדרטי זה דין לבאר ז׳ל לרנינו לו היה דא'כ יתכן לא זה גס .שמואל וכסברת ^המדינה

 הדבר דאין דס׳ל ע'כ זה דין כתב ומדלא אשור המדינה פסח על עומד שאינו אף דנר שום בידו
 ומוריד מעלה אינו אנדרטי היותו אבל דנר שוס נידו ויש המדינה פתח על בעומדים אלא תלוי
 אנדרטי דהיותו וס׳ל דשמואל עליה פליג יוחנן דר׳ ז׳ל לרנינו דס׳ל לומר ע'כ וא'כ .זה לדין כלל
 דרנינו שכתב ז׳ל להר׳ן וראיתי וכדכסיננא; יוחנן כר׳ ופסק זה לענין כלל ומוריד מעלה אינו

ר׳ ד ל  יהודה אדרב קאי ולא קאמר לרבנן נין לר׳מ בין שנינו מדינה פתח על נעומדין דאמר יוחנן ס׳
 ,יוחנן כר׳ ז׳ל הרב ופסק היא נפשה נאנפי אוקימחא אלא מלכים של נאנדרטי דאוקמה שמואל אמר
ו׳ אדר׳י קאי ולא שאמר מה והנה .ע׳כ  שכתבנו הפירוש לשלול דבא מבוארת היא דבריו כוונת נ
ו ובעומדין וגרסינן יהודה ר׳ דברי על להוסיף נא יוחנן דר׳ לעיל  לאסור בעינן דסרסי כלומר נוי׳

 היותו ולדידיה נפשה באפי אוקימתא דהיא ס׳ל דרבינו כתב לזה . המדינה פתח על ועומד אנדרטי
 קאי יוחנן ר׳ שכתב.דלרבינו דהר׳ן דאליבא יוחנן,*ודע כר׳ ופסק כלל ומוריד מעלה אינו אנדרטי

כ שמואל אמר ר׳י זה פירוש דכפי ג'כ ה׳ה לרבנן ובין לר'מ בין  ונין דר׳מ אליבא בין קאי ג'
 אלא לפרש הר׳ן הוצרך לא יוחנן כר׳ פסק ז׳ל דרבינו דכיון בהדיא כן לומר הוצרך ולא דרבנן אליבא

 דברי דרבינו דאליבא הוא דמלתא דקושטא פשיטא אבל יוחנן ר׳ דברי בפירוש לרבינו דס׳ל מאי
 רבינו דגם אלא הכי סימא לא דאי דרבנן אליבא נין דר'מ אליבא נין הם ג'כ שמואל אמר ר׳י

 יוחנן ר׳ בדברי אלא ורש׳י רבינו פליגי ולא קאי בלחוד דר'מ אליבא שמואל אמר דר׳י לרש׳י מודם
 קאי לא שמואל שהרי דרבנן אליבא יוחנן ר׳ עם שמואל אמר ר׳י פליגי לא דרבינו דאליבא נמצא
 כרבנן פסק דרבינו כיון והלא יוחנן כר׳ הרב ופסק הר׳ן דקאמר האי מאי וא׳כ .דר׳מ אליבא אלא

א :דרבנן אליבא פלוגתא ליכא ל  דרבנן■ אליבא קאי נמי דשמואל דרנינו דאליבא להר׳ן דס׳ל ודאי א
:יוחנן כר׳ ופסק אנדרטי בעינן אי דרבנן אליבא יוחנן ור׳ שמואל פליגי וא׳כ ג'כ

ש  ורבנן דר'מ אליבא קיימי יוחנן ור׳ שמואל דרבינו דאליבא לומר ז׳ל להר״ן הכריחו מי לדקדק י
 על ועומדין אנדרטי דר'מ אליבא אבל דרבנן אליבא אלא קיימי לא ור׳י שמואל דלרבינו אימא

 הצורות לכל עובדין היו ובמקומו למיעוטא חייש דאיהו משוס כלל ומוריד מעלה אינו המדינה פסח
ר. בידם היו שלא ואף המדינה פסח על עומדין היו שלא אף ב ד ס,  דנקטי דשנינו דלישנא י׳ל שו

 לשיטסיה אזיל דהר״ן א'נ לרבנן ובין לר'מ בין מסניתין אכולה דקיימי משמע יוחנן ור׳ שמואל סתמא
 יצחק דרבי בתירוצא ליה ניחא דלא אתא למסניתין לתרוצא שמואל אמר יהודה דרב דמשמע שכתב

ר  ונראה . ר׳מ של מקומו אטו מקומות שאר גזרינן אי הוא ורבנן ר'מ דמחלוקס דקאמר יוסף נ
ט הקשו דמתחלה מוכחא הכי דסוגיין דפשטא משום הוא לזה להר׳ן שהביאו דמה  ותירן דרבנן מ׳
ר יצחק רני  הכי בתר קאמר וכי מקומו אטו מקומות שאר דגזרינן משום הוא דר'מ דטעמיה יוסף נ

 ומש״הכשבא דרבנן. מ״ט שהקשו הקושיא עיקר על דקאי משמע שנינו מלכים של באנדרטי סתמא
 . ורבנן מאיר דר׳ אליבא קיימי יוחנן ור׳ דשמואל דס״ל כתב ז׳ל דרבינו אליבא הסוגיא ליישב
 לתרוצי אתי ורבנן דר׳מ אליבא דקיימי זה פירוש לפי דגם כן גם מתניתין לתרוצי דנאו ניחא ונזה

 שום בידו ביש רבנן אסרי דקא הוא דוקא ונזה שנינו מלכים של באנדרטי קאמרי והכי דמתניהין
מ דבר כ אסר ור׳  לעולם אנדרטי היה לא אס אבל למיעוטא דחייש משוס דבר שוס נידו אין אפילו ג׳

: דבר שום בידו יש ואפילו שרי
כ לפרש יש זה דרך סי ועל  לא אך :שנינו המדינה פתח על דקאמר.בעומדין יוחנן ר׳ דברי ג'

 : דרבנן אליבא גם דקיימי יוחנן ור׳ שמואל דברי לפרש לרבינו הכריחו מי ידעתי
^ אם כי יוחנן ור׳ שמואל קיימי דלרבינו'לא לעיל שכתבתי מה לפי ובשלמא  ניחא דרבנן אלי

 רבה דא׳כ משום למתניתין לסדוצא דבאו דהר׳ן בפירושא ליה ניחא לא דרבינו דאפשר
ר בר כ בא יוחנן א׳ר חנה נ  שאר בגזרת דפליגי קמא בתירוצא ליה ניחא דלא למתניתין לתרוצא ג׳

 אמוראי דסרי וצ׳ל יוחנן דר׳ משמיה אהאמרו כלהו דהא דוחק הוא וזה מקום אותו אטו מקומות
א דלא משמע אמר יהודה ר׳ קאמר ולא יהודה ר׳ אמר דמדקאמר ותו יוחנן. דרבי ואליבא נינהו  נ
 יוחנן ור׳ דשמואל ז׳ל רבינו סבור אלו הכרחיות ומכח לעיל שכתבנו וכמו קמא תירוצא על לחלוק
 (א והם מקום אוהו אטו מקומות שאר בגזרת הוא ורבנן ר״מ דמחלוקת קמא בתירוצא מודו כולהו

 באנדרטי דוקא דהיינו למיעוטא חיישי ולא דבר שום בידו ביש דאסרי דרבנן מלסייהו לפרש אלא באו
:למיעוטא דחייש משוס גוונא בכל אסר דר׳מ לעולם אבל המדינה פתח על זבעומדין

למלך משנה
 אתירוצא סליגי ולא דר״מ אליבא קיימי יוחנן ור׳ דשמואל דאפשר דברינו בתהלת לעיל שצדדנו •יאף

 אלא מקום אותו אעו מקומות שאר בגזרת הוא ורבנן ר״מ דמחלוקת מודו כולהו אלא קמא
 הכי לאו הא המדינה סתח על ובעומדין באנדרעי דוקא למיעוטאהוא דחיישי לר״מ דאף לפרש דבאו

 פתח על ובעומדין לאנדרטי אס כי עובדין היו לא ר״מ של במקומו שאפילו לפי אסר לא ר״מ אף
מ :המדינה ״  ר״מ דברי לפרש שבאו דוחק שהוא לסי ז״ל רבינו בחר לא בזה דגם לומר אפשר מ

 ניחא ורבנן ר׳׳מ פליגי במה לפרש שבא יוסף בר יצחק דר' קמא תירוצא דבשלמא כהלכתא דלא דהוו
 הוא ר״מ דברי לפרש אלא באו ולא יוסף בר יצחק לר' מודו יוחנן ור' דשמואל אמרינן אי אך

 לתרוצא באו יוחנן ור׳ דשמואל דס״ל דהר״ן אליבא אך .דר״מ כוותיה הלכתא דלית כיון דוחק
 דלרבנן אימא דרבנן אליבא ג׳׳כ דקיימי לרבינו מנ״ל קצת קשה בזה מודה ג״ה דרבינו דס״ל למתניהין

:רבנן אסרי המדינה פתח על עומד ואינו אנדרטי שאינו אף דבר שוס בידו שיש כל
 וכתבו כצורתה מתניתין, אלא כתבו ולא יוסף בר יצחק ר׳ דברי הביאו לא ז׳׳ל והרא״ש דהרי״ף ודע

 יוחנן ר' אמר חגה בר בר דרבה ומי-מרא שנינו מלכיס של באגדרטי שמואל אמר דר״י מימרא
 להו דסבירא: דאפשר . בדבריהם להעמיד יש שכתבנו הפירושים כל והנה . המדינה פתח על בעומדין

̂״מ אליבא אלא יוחנן ור' שמואל קיימי דלח כרש״י  בידו ביש אסרי גוונא בכל דלרבנן ולעולם דר
 דאפילו׳ לרבנן מהם שגשמע כדי דר״מ אליבא שהם אף אלו מימרות והביאו דבר שוס או מקל

 רבנן שרו לא דע״כ לומר נטעה ולא דבר שוס בידו שאין כיון רבנן דשרו שנינו ובעומדין באנדרטי
 דאיכא משום מודו רבנן אף המדינה פתח על ובעומדין באנדרטי אבל צורות בשאר אלא במתניתין

 דבר שוס m שיש דכל לעולם אבל ורבנן ר״מ פליגי נמי דבהני קמ״ל להו עבדי דלמסלחיגהו הוכחה
 והרא״ש להרי״ף דס״ל לומר ואפשר . המדינה פתח על עומדין ואינם הצורות בשאר ואפילו רבנן אסרי

 שוס בידו באין דשרו הוא דוקא ובהני דרבנן אליבא יוחנן ור' שמואל דקיימי ליה דאית ר״ת כסברת
 1מוד רבנן. אף המדינה פתח על עומדים ואינם הצורות בשאר אבל להו עבדי ̂ דלנוי משוס דבר

 ז״ל כרבינו והרא״ש להרי״ף לסו דסבירא לומר ג״כ ואפשר .להו עבדי לנוי דלאו משום דאסירי
 הכי לאו הא דבר שוס בידו בשיש רבנן אסרי בהני ודוקא דרבנן אליבא קיימי יוחנן ור' דשמואל

להו: סבירא מהפירושים איזה מדבריהם הוכחה שאין באופן רבנן. אסרי לא בידו יש אפילו
ך לפרש.דבריו שיש לעיל שכתבנו שנינו המדינה פתח על בעומדין דאמר יוחנן ר' דברי בפירוש א

 ס׳׳ל והרא״ש דהרי׳ף שצדדנו הצד כפי והנה . ס״ל היכי והרא״ש להרי״ף לחקור יש אופנים בג׳
 לרבנן מהן שנשמע כדי אלא הלכה לפסק הביאום ולא דוקא דר״מ אליבא הם מימרי דהני כרש״י

 ר' בדברי פירשו־ מהפירושים איזה בדבריהם הכרח אין דבר שום בידו שאין כל שרי בכה״ג דאפילו
חנן.  מימרי דהני כרבינו ליה סבירח אי או דרבנן אליבא הס מימרי דהני כר״ת להו סבירא אי אך יו

 דאינו לומר באוקימתא'דאנדרטי אשמואל פליג יוחנן דר׳ להו לית דע״כ נראה דרבנן. אליבא הס
 תכלית לאיזה דא״כ .לא או המדינה פתח על עומדין אס תלוי הכל אלא אנדרטי כלל ומוריד מעלה
 אלא הלכה פסק שהוא מה אלא להביא דרכם אין שהרי כותיה קי״ל דלא מאחר דשמואל מימרא הביאו

 להוסיף בא יוחנן שר׳ או לעיל שכתבנו הפירושים משני כאחד יוחנן ר' בדברי ס״ל ז׳׳ל דהם ודאי
המדינה פתח על ועומדין אנדרטי דהיינו תרתי בדאיכא אלא מיירי לא דרבנן ולומר שמואל דברי על
סברת שהביאו ניחא ובזה .דרבינו אליבא אסרו לא או דר׳׳ת אליבא רבנן שרו לא הכי לאו הא

 באוקימתא לדשמואל מודה יוחנן דר' דס״ל או .דהלכתא אליבא קיימי שמואל דברי דגם משום שמואל
 פתח על בעומדין אוקמה הכי ומשום דוקא באנדרטי משנתנו להעמיד דוסק לו שנראה אלא דאגדרטי
 מיירו לא המדינה פתח על עומדין אינן אפילו דבאנדרטי דמודה ולעולם הצלמים בכל ומיירי המדינה

 על ועומדין הצורות בשאר או המדינה פתח על עומדין שאינן אע״פ באנדרטי או מיירו רבנן זה ולפי רבנן
 : פסוקה הלכה דהיא משוס דאנדרטי דשמואל אוקימתא דמייתי ניחא ג״כ זה דרך ולפי המדינה פתח

ל ל כ  דרבנן אליבא קיימי יוחנן ור׳ דשמואל ז״ל כרבינו ס״ל והרא״ש דהרי״ף שנאמר דאף העולה ה
ר׳ דל דלרבינו כעיסתס הס חלוקים אכתי . בכה״ג אלא מקל בידו אסרו.ביש דלא ולומר

 המדינה פתח על בעומדין אלא תלוי הדבר דאין וס״ל דאנדרטי באוקימתא דשמואל עליה פליג יוחנן
 והרא״ש להרי״ף ואילו .כלל אנדרטי בדבריו הזכיר לא שהרי כלל ומוריד מעלה אינו אנדרטי היות אבל

 טובא לי וקשיא דשמואל. אוקימתא בפסקיהם מדהביאו הצורות לשאר אנדרטי צורת בין הפרש יש
 והרב לומר שהשיגוהו מהמשיגיס אחד לשוס ראיתי ולא כהרי״ף לפסוק הוא ז״ל רבינו של שדרכו

 וז״ל קמ״א בר׳ס שכתב הטור דברי הם אצלי מתמיה והיותר : תמיד כדרכם בהלכות כן כתב לא
 .כו׳ מקל ובידם המדינה פתח על עומדין א״כ אלא נעשו לנוי דודאי מותרים בכרכים והנמצאים

 פתח על בעומדין דקאמר יוחנן דר׳ דאוקימתא דס׳׳ל ע"כ וא׳׳כ ז״ל רבינו כדברי הס דבריו והנה
 על בעומדין אלא דבר שוס בידם ביש אסרן לא דרבנן לומר דרבנן אליבא ג״כ היא שנינו המדינה

 אגדרטי דהיותו וסי׳ל דשמואל עליה פליג דר׳׳י דס׳׳ל משמע כלל אנדרטי הזכיר ומדלא המדינה פתח:
 דעת נגד סתם אין יש:לתמוה ״כ6ו .רבינו לדעת שכתבנו וכמו זה־ בדין כלל ומודד. מעלה אינו
א. דאוקימתאהלזו דס״ל בהדיא דאנדרטימוכח אוקימתא בפסקיו מדהביא דהא הרא״ש אביו  הלכתאהי

 לא אס מותרת אותה המוצא אדם צורת אפילו הצורות כל ושאר וז״ל שכתב הנזכר סי׳ להטור וראיתי
 צפור או מקל ובידה המדינה פתח על עומדת אדם צורת כגון כוכבים לעבודת שנעשה הוכחה שיש
'ע״כ  שדין למימר לן אית וע״כ אדם בצורת אס כי רבנן אסרו דלא דס״ל נראה אדם צורת ומדנקט .

 :יע׳׳ש הב׳׳י מרן וכמ׳׳ש שנינו מלכים של באנדרטי דקאמר דשמואל מאוקימתא ז״ל להטור לו יצא זה
T מי ל  אילו הרי צלמים שברי המוצא במשנה שם .בהנאה אסור ה״ז וכו׳ הנמצאים כוכבים עבודת צ

 שנשתברה כוכבים ־ עבודת אתמר וכו') הנמצאים אלילים ד׳׳ה בכ׳׳מ (עיין וכו׳ מותרים
 מותרת אמר ר״ל בטלה לא דהא אסורה אמר ר׳׳י מותרת אמר ורשב״ל אסורה אמר יוחנן מאליה׳ר׳

 שברי המוצא איתיביה ליה מצלא גברא לההוא מצלא לא, צפשה איהו אמר מימר לה מבטל בטולי מסתמא
 אלא אסורים כוכבים עבודת שברי תימא לא אסורים כוכבים עבודת שברי הא מותרים אלו הרי צלמים
 צלמים ר״מ אמר לאו לרבנן להו נשמע מדר״מ ור׳.יוחנן כר׳*מ וסתמא אסורים עצמם צלמים הא אימא

 רש״י ז״ל (א״ה .מותרים ושבריה אסורה היא כוכבים עבודת אס נמי לרבנן מותרים צלמים שברי אסורים
 מותרים שבריהן ומ״מ צפור או מקל בידן שיש צלמים אסרי דהא לרבנן נשמע מדרבנן למימר והו״מ
 ,אסורים שהן צלמים אותן שברי שרו דקא במתניהין בהדיא חזינא דלא משוס הכי קאמר דלא והאי
.סתרים לחס הרב הבין וכן מקל בידם שאין אצלמיס דקאי דהו״א לומר דכוונתו נראה ולכאורה • ע״כ

וקשיא
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המוצא דמהרחין וה״פ כהמוך לעי; פנהכסר וכמו לנוי שהזקהן שרי נמקומס עומדין ליישב אנו צריכין כשמואל קי״ל דלא ומכיון דשאני. ליה לישני אסורים כוכניס עבודת
משוס דהוי וכיון סשקא ספק דהוו משוס מותרים אלו הרי מושלכים אלילים שברי מיירי דרישא וי״ל . יד תבנית אפר ובסיפא מותרים אלילים שברי רישא דקהני המשנה
שברי דהיינו רגל מבנית יד תבנית מצא אבל עצמם אלילים למוצא ה״ה ספקא ספק בשברי מיירי יד תבנית דמצא וסיפא מותרים ספיקא ספק דהוו ומשום אלילים בשברי
אלו שכשהיו מפני כלומר נעבד בהם שכיוצא מפני אסורים אלו הרי כוכבים עבודת הנמצאים שאלילים רבינו ומ״ש המוס'. כתבו וכן ספיקא מד אלא דליכא כוכבים עבודת

שברי אלא תנן לא דמתנימין אע״ג מותרים
 או מזל או כוכב מצורת יד המוצא אבל .צלמיהן שכרי לי״י מדמקשה כן שלמד נראה אלילים

בהנאה [נ] אסור זה הרי מושלך מאיבריה אבר או רנלה «י°
 כוכבים עבודת צורת מן האבר שזה בודאי וידע הואיל ° ושבריה אסורה היא נמי כוכבים עבודת לרבנן

שהעובדי לו שיודע עד באיסורה היא הרי הנעבדת עבדום אימור התם השתא הכי ומשני מותרים.
כוכבים  כמלוס אימור עבדום ואת״ל עבדום לא אימור

דבמלום יימר מי עבדום ודאי כוכבים עבודת
 דמדר״מ למפרך ליה דלמה למידק ואיכא .ודאי מידי מוציא ספק ואין וודאי ספק הוי

 מומרים ושברים אסורים הנמצאים דאלילים נשמע גופייהו דמדרבנן לפרוך לרבנן נשמע
 אלילים אפילו דלרבנן אלמא הכי פריך ומדלא מותרים ושבריה אסורים כוכבים עבודת ה״נ

 מכיון עבדום ואמ״ל עבדום לא ספק עבדום ספק ספיקא ספק הוא דהא סוחרים עצמם
 מותרים אלו הרי אלילים המוצא למנקמ ליה דהוה הוה ובדין במלוס אימור מושלכין שמצאן

 אלילים בשברי רישא תנא אסורים כוכבים עבודת בשברי סיפא למתני דבעי איידי אלא
 היינו ספיקא ספק משום שרו מושלכים מצאן כי דלרבנן דאמרינן אלילים והני מותרים

אפילו מושלכים מצאן איריא מאי דאל״כ וכו׳ מקל ובידם המדינה פתח על בעומדיס
עומדין

משנה להם
 : להולמם וא׳א הס ההננה קשי דדכריס ז״ל והר״ן וכו׳ צלמים שברי המוצא מ״א) (דף שם משנה .צלמיהן שברי ז

 דרכינו אומר כלל וכדרך .רבינו דברי לבאר הצלמים פרק כריש האריך
 כעבודת תלוי שהמחלוקת מפני מותרים כוכבים עבודת שכרי דאמר כשמואל דלא פסק

מ *ע״ש כריש סכור והוא מאליה *שנשהכרה כוככיס כ׳  ר׳ איתיניה כי דא״כ שאמר גמה נ
ונו׳ דשאני ליה לישני וכו' ממתניפין לר׳ל יוחנן יוחנן כר׳ דאסורה קיי״ל ואנן דמותרת לקיש

 נעכדיס היו ודאי כמקומס מהובריס האברים
 שאמר וזה .אמד ספק אלא כאן אין וא״כ
 שבריה מאליה שנשתכרה כוכבים עבודת כפ״ח

 המוצא לפיכך שיכמלוה עד כהנאה אסורין
 כהנאה אסורין אלו הרי כוכבים עבודת שכרי

עכ״ל: > כוכבים העוכדי כימלוה לא שמא
וכו׳ מושלכין הנמצאים אלילים הרמ״ך כתב

 איריא מאי כסלוה כוכבים שהעוכדי עד
 עבודת שכרי דאפילו ה״ה כגמרא כדקתני נמי אלילים של אפילו רגלה או כוכבים עבודת יד

 אמרת ואי אסור באלילים דאפילו ורגל יד תכנית סיפא למחני משוסידכעי אלא נמי כוכבים
 שברים שאר אפילו רגלה או כוכבים עבודה יד איריא מאי מ״מ בסיסן על כשעומדין ה״מ
 דאפילו לר״י וחזינן מאליה לנשהכרה מוצא כין חילוק וליכא כר״י פסק גופיה איהו דהא נמי

 עבודת שכרי הא מותרין צלמים שכרי דמוצא מהא לר״ל מקשה דהא אסר אברים שאר
 משאר ודאי אלילים ושכרי אלילים דשכרי דומיא כוכבים עבודת שכרי ודאי אסורין כוכבים
 בשאר דשרי דרישא מכלל אסורין אלו הרי ורגל יד תכנית סיפא מדקתני קאמר שברים

מידי: קשה לא רבינו לדעת שכתבתי ובמה עכ״ל. מיירי/ שברים
המוצא

 .מיבעיא דידהו פגרים שרו גופייהו דצלמיס דכיון צריכה שאינה משנה רני פנה כאן דא'כ צי וקשיא
 דליכא הימא ולא לאשמועינן אחא גופא דהיא יוחנן ר' משני הוה מדרגנן ק׳ל הוה דאי ושמא
 לשמואל דפריך והא .ספיקי תרי איכא דנצלמיס אדעתיה אסיק לא אכחי דהא פפיקא חדא אצא
דאסירי נצלמיס ודאי דהא חילוקא האי אדטתיה דאסיק משוס לאו צלמים שנרי חנן אצן והא

 שמואל דמדנקט דשמעתא ה״פ אלא .כוכניס טנודח לשנרי דה״ה ונודאי מתניחין הך מיירי לכ׳ע
 שיהיה מהטטס כוכנים טנודת משגרי צלמים שנרי קילי דעפי לן גלי כוכניס טנודת שנרי אפילו נליפניה

ה הפוש׳ אך .רש״י לדטח כנ׳ל ד׳ חרי איכא דנצלמיס משוס היינו הקושיא דכונח פי׳ שמואל אמר נ
הוה דאי צ׳ל זה ולפי כו׳ מדרננן למפרך דהו״מ רש״י כדנרי מדר״מ נד״ה כפנו וטכ׳ז פפיקי
 השפא הכי ודו״ק.) אסורים כוכניס טנודפ שנרי הא אפא לדיוקא דמפניפין הו״א מדרננן פריך
טנדוה ודאי כוכניס טנודת נטלום אימור טנדום ואפ״ל טנדוס לא אימור טנדום אימור הפס

כ ודאי מידי מוציא ספק ואין וודאי הפק הוי דנטלוה יימר מי מ׳ ט' :נג
ע ד  כוננים נטנודת ס׳ל היכי להספפק יש מופרין כוננים טנודפ שנרי דאפילו דקאמר דשמואל ו

 ליה דאיפ משום הוא מופרין כוננים טנודפ דשנרי ליה דאיפ דטטמא דאפשר מאליה שנשפנרה
 שכיח דטפי מופרים כוכניס טנודש דשנרי ליה איפ ומש׳ה מופרפ מאליה פנשפנרה כוכניס דטנודפ
ם דטנודפ ליה דאיפ מאן זה ולפי ישראל מששנרה מאליה נשפנרה או כוכניס טונד שנירת  כונני

 דאין משוס אסורים כוננים טנודפ דשנרי ליה ואיה דשמואל טליה פליג אסורה מאליה שנשפנרה
רוג דהוו ונמצא ישראל שנרה או מאליה דנשפנרה דאימור כוננים טונד נשנירת ולתלות להתיר

ואיה דשמואל טליה פליג יוחנן ור׳ כשמואל ורשנ״ל כרשנ״ל ס״ל שמואל זה ולפי נאיסור שנירופיה
כוננים דטנודת ליה דאית מאן דאפילו ולומר לצדד טוד ויש .אסורים כוננים טנודח דשירי ליה

 דטונד לומר דפלינן משום מופרים כוכניס טנודת דשנרי דמודה אפשר אסורה מאליה פנשפנרה
ם  דאה לחוש אין זה גס ישראל דשכרה ולומר שכיח לא מאליה דנשפנרה משוס והשליכה שכרה כונני

 הכי ומשוס שנרה כוכניש דטונד תלינן הכי ומשום העולם מן מנערה היה ישראל דשנרה איפא
ם ענודת שנרי המוצא  יוחנן ר׳ וכן כר״י או כרשנ״ל דס״ל אפשר שמואל זה צד ולפי מופרים כונני
 דנפפכרה דפלינן משוס עליה דפליג ואפשר שנרה כוכניס דעונד דפלינן משום כשמואל דס״ל אפשר

 לאסור פיפי דמהיכא מופרים כוכניס עמדת דשנרי כשמואל ס״ל רשנ׳ל הפירושים לכל אך . מאליה
 לומר נפש־ ואס . מאליה נשפנרה או נטלה כוככים דעונד דאימור להתיר, טעמי הרי ד״איכא מאחר

ם ענודת דשנרי סכר מצי דרשנ״ל  מכמה יישן לא זה נטלה דישראל דאפשר משום אסורים כונני
 ישראל דאין אמרינן לא וע״כ כשנירה כוככים עכודת מנטל ישראל אפילו דלרשכ׳ל חדא טע״מים

פשיטא וא״כ כדלקמן אניי וכדקאמר מנטל כשנירה אנל כפחיסה אם כי כוככים עמדת מנטל
דאפילו ליה דאית לרכא ואפילו לאסור למיתלי דנר שום ליכא דהא מופרין כוננים ענודת דשנרי
 ששינר כישראל דדוקא מופרים כוננים עכודת דשכרי פשיטא גזרה משוס מכטלה אינו ישראל שכרה

ם ענודת שנרי שנאסור אנל דרכנן גזרה משוס נטלה דלא ס״ל כוככיס עמדת  פרי דאיכא כונני
 מדרננן אלא אסיר לא צד אותו ואפילו ישראל ששכרה דהיינו לאיסור דאיכא אהד צד משוס להתיר צדדי

 דאמכינן הגמ׳ מסוגיה זה דכר להכריע יש כן גוזרת שהסנרא ומלכד .מעולס אדם אמרה לא זו
 לר״ל ר׳י דהקשה הרי .נינהו שנרים הא אמאי אסורין אלו הרי רגל תכנית יד פננית מצא איפיניה

 ענודה דשנרי למימר לן איה ע'כ דלר״ל הרי אסורים כוכנים ענודה דשנרי ממפני׳ דהוכח ממאי
 ומכאן נסיסן על נעומדין איירי דמפניפין לומר ר׳ל הוכרה זו קושיא מבח דהרי מופרים כוננים

כ להכריח יש ם ענודת דשכרי ליה אית יוחנן דר' ג' דשנרי ליה דאית אלא דאלפ׳ה אסורים כונני
ממפניפין- לרשכ׳ל ר״י הקשה מה א'כ שכרה כוכנים דעייד דתלינן משוס מופרים כוכניס ענודה

 או יד תבנית מתניתין ומש״ה הר״ן זכמ״ש
 דריש בסיסן על בעומדין אוקמיה לא רגל

 ה״ה צלמים שברי דאמרה ומחניחין לא יוחנן ר׳ אבל כשמואל סבור דהוא לה מוקי לקיש
 כוכבים עבודת שברי לאפוקי צלמים שברי דנקס ומאי כרבנן דמתניתין מותרים דצלמים

:ז״ל רבינו דברי יתבארו הדרך זה ועל כשמואל דלא דאכורים
המוצא

למלך משנה
. על כעומדין לאוקומה וצריך קשה נמי לדידיה הא יד שמיה דמצא פן סי  יש השוגיא מהחלש וכן נ

 כוכבים עבודש שברי הא מושרים צלמים שברי המוצא דתנן ממאי לרשב״ל ר״י מדהקשה כן להכריח
 ליה איש יוחנן ורבי מושרים כוכבים עבודש דשברי ליה איש דרשב״ל מכאן מוכרח הרי אסורים

 שברי יוחנן דלר׳ בפירוש מוכח לרבצן להו נשמע מדר״מ ור״י בגמ׳ דהקשו ממאי וכן .דאסוריס
 עבודש דשברי ליה דאיש שמואל בכברש הוא לספוקי דאיכא מאי אך אסורים. כוכבים עבודש

 דשברי ליה דאיש דעעמא לומר דאפשר מאליה שנשתברה כוכבים בעבודש ה״ל היכי מושרים כוכבים
 שברי ומש״ה מושרש מאליה שנשהברה כוכבים דעבודש ליה דאיח משום הוא מושרים כוכבים עבודש
 כוכבים דעבודת ליה דאיש לעולם דלמא או מאליה. דנששברה ותלינן מושרים כוכבים עבודש

 דתלינן מפום מוחריס כוכבים עבודש שברי דהמוצא ליה איש הכי ואפילו אסורה מאליה שנששברה
 כדכשיבנא פכיחא לא ישראל שברה וכן שכיחא לא מאליה דנששברה משוס שברה כוכבים דעובד
 שפסק יי׳א דין בפ׳׳ח לקמן רבינו ומדברי (א״ה .ס״ל היכי שמואל בסברש להסשפק דיש באופן

 אלו הרי כוכבים עבודש שברי המוצא לפיכך קאמר ועלה אסורה מאליה שנששברה כוכבים דעבודש
הלשון מה דאל׳׳כ כר״ל מושרש מאליה דנששברה ליה איש דשמואל דס׳׳ל מוכח וכו׳ בהנאה אסורים

: ודו״ק) לפיכך אומרש
 ליה איש מושרים כוכבים עבודת שבד דהובר שמואל כי לר׳׳י נראה וז״ל שכשבו להשוס' וראיתי

 שנששברה כוכבים עבודש דקאמר ורשב״ל מושרש מאליה שנששברה כוכבים עבודח נמי
 וכן להו איש מעמא הד ושרווייהו מושרין כוכבים עבודש שברי דמצא נמי ליה איש מושרש מאליה
 הא משמע מושרים אלו הרי צלמים שברי דהמוצא ממשנישין לרשלל מושיב דר״י בסמוך משמע
 ודברי .ע״כ אסורה, מאליה שנששברה כוכבים דעבודש מינה ומוכח אסורים כוכבים עבודש שבד

 דעבודש ליה דאיש דרשב״ל להוכיח יש שהביאו זו דמסוגיא דנהי בעיני שמוהים הס הללו השיספוש
 להכריח אכשיאין אך מושרים. כוכבים עבודח דשברי ליה איש ע״כ מושרש מאליה דנששברה כוכבים

 דאפשר מושרת דנששברה כוכבים דעבודש שיאמר מושרין כוכבים עבודת דשברי דס״ל דמאן מכאן
 דנשתברה שברה כוכבים דהעובד דתלינן משוס מושרים כוכבים עבודש שברי ואפ״ה דאסורה דס׳׳ל

 ואם . כרשב״ל ס״ל דשמואל זו מסוגיא השוס' הכריחו איך וא׳׳כ שכיחא דלא מלשא הוי מאליה
 שחלת שהרי בעיני גדול דוחק הוא זה כשמואל ס״ל דרשב״ל אלא להכריח באו לא דהתוספזש נאמר

ס׳׳ל דרשב״ל אלא אינו שהביאו והראיה כשמואל ס״ל ורשב׳׳ל כרשב״ל ס׳׳ל דשמואל הוא דבריהם
בחדושיו למהריב׳ע כן הוקשה וכבר (א״ה . שלמוד אצלי צריכים הללו השוס' שדברי באופן, כשמואל

 טעמי משלש הכרע לו יש דר׳׳י שכשב מ״א) (דף סתרים לחם ועיין בצ״ע השוס' דברי והניח
 דמיישי הראיה מי׳מ עמו וגמוקו וטעמו קאמר שפיר דר״י אש״ל דאפילו מובנים דבריו ואין .יע״ש

 דשרי דשמואל ליה ומשמע וז״ל שכתב בכ״מ מרן ע׳׳ד להקשות יש מזה דיושר ודע כלל. לאמכרעא
 נימא ולא כושיה קיי׳׳ל ולא כר״ל מושרש מאליה שנששברה כוכבים דעבודת ס״ל כוכבים עבודש שברי

 דהושלך דכיון מושלך במוצא אלא שרי ולא שאסורה שנשתברה כוכבים בעבודת שמואל דמודה דאפשר
 הא מותרים אליליס שברי המוצא דקשני ממשנישין לרשב״ל ר״י אוהביה כי דא"כ שביטלוה מוכח
דכיון מובן אינו וז״ל הפר׳׳ח עליו וכשב . על׳ל דשאני ליה לישני אסורים כוכבים עבודת שברי

דהנה ליישב אפשר ואולי ע״כ. מאליה שנששברה כוכבים עבודת כ״ש אסורין כוכבים עבודת דבשברי
 ולהחמיר להקל בדבר יש מאליה לנששברה כוכביס עבודת שברי בין ולחלק לדון אנו באים אס

 מצלא לא נפשה דאיהי ברעתה כוכבים העובד דרואה כיון מושרת נשתברה דדוקא למימר דאיכא
 שברה אם ספק הוי עבדוה דודאי כוכבים עבודש שברי אבל שבטל היא מבוטלת בלבו נבל אמר

להתיר יש דטפי גיסא לאידך למימר ואיכא .ודאי מידי מוציא ספק ואין כוכבים עובד או ישראל
בשברי

 יהנה ולא במשכון יקח שלא ליזהר ישראל שצריך למדנו ההלכות בתוך המ.צות ספר [ב]
 עבודה בשעת שלובשין ומעילים ומחתות גביעים כגון ונוייה כוכבים מתיסמיש^עבודת

 כהני משכנם אם לפניה ומדליקין כוכבים לעבודת דורון שמביאין שעוה של נרות אבל
 לך שאין שמותרין ר״י בשם יהודה רבינו כתב לישראל ונתן מכרם או כוכבים עבודת
 . נוטלם לצורכו אלא כוכבים עכודת בפני להדליקן רוצה .אין ששוב מזה גדול ביטול
 ולא היא שלהן שנוי רש״י בשם רשב״ם פסק עבודה בשעת שלובשין במטרנות אמנם

 שהן המעילים גם אסד רא״ם אבל . סמ״ג ע״ב ביטול בלא ומותרין כוכבים עבודת של
 שהמכניס כתב ועוד .יעשה אשר לאיש ה׳ יכרת וכתב כוכבים עבודת בהן לעטר או ליפות

ביי במישכון בין ביתו לתוך וגביעים ומחתות המעילים כגון כוכבים עבודת משמשי

מיימוניות הגהות
 ומשום ביתך אל תועכה תביא לא משום עובר שהוא ענין בכל כין בשאלה בין בלקיחה

 כוכבים עבודת של י מעילים או פסולים ספרים ולמכור .מס״י ע״ב מאומה בידך ידבק לא
 לא אם הפסולים על יכתוב לא גם עבירה עוברי ידי לסייע דאסור אסור כוכבים לעובד
 כגון מצוה דבר יתקנו לא המעילים מן וגם דמאיס משום ניכר דשומן יהא שלא ימחוק

 כל ומפרק וכו׳ מלכא דשבור מאימיה חטאת פרק מריש וראיה דמאיס משום טליתות
 עד פסול ספר מחק אם שאפילו שמעתי חסיד יהודה רבינו ובשם .מורי'רבינו הצלמים

 נעשה קטיגור דאין ותהנונים תפלות דברי עליו יכתוב לא הכי אפילו ניכר רשומו שאין
ר:  בסיסו על בעומד בגמרא לה מוקי דהא נהירא ולא זה על השיגו [הטוד0 סניגו

:מ״ה] סימן לאוין סמ״ג כתב כן כדפרישית
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 לכנה צורח ממה צורח ועליהס כלים המוצא (דףמ״כ) פש משנה .ושו׳ כלים
 שעל אסורין המכוכדיס פעל אומר רשב״ג המלח ליש יוליכש הדרקון צורת

 לכל מיפלח אכיי ומשני פלמי אחריני דלכיוכא דאשכחן פריך ונגמרא מוהריש המכוזיש
 אחרינא למידי להו ופלחי להו ציירי דשכיחי הלהא הני ומיפלח מיצר פלחי דמפכחי מאי
 כליה הן וה אי ונעינן להו ענדי בעלמא לנוי

 אלו שמואל ואמר מבוזיה הש זה ואי מכובדיש
 ושעל הנזמיש ושעל השיראין שעל מכובדיה הן

 עשוייה שהן דחשיבי דוקא הני כלומר השבעות
 .נינהו מבוזיש כליש שאר כל אבל לתכשיש

 שני בנדי שיראין רבינו ומפרש כותיה ותניא
 מכובדין: דמיקרו יקר מלבוש לכל וה״ה

עבודת

 אסוריש אלו. ע״ד) הפועל(דף את השוכר יפרק משנה .וכו׳ ומשמשיה מכביש עבודת ט
 בכל רש״י ופי׳ .לבובין ועורות כוכביה ועבודה נסך יין שהן בכל ואוסריש

 צורות באלף שנתערבה שעבדוה אמת צורה כוכביה עבודת בשיל לא באלף חד דאפילו שהן
נמי איתא מתניתין דמדכר כוכביה עבודת דבכלל מפרש ורבינו . מכביש עבודת שאינן

 באלף אפילו בשלה אינה שהיא דכפש משמשיה
 עבודת של מס מדין משמע וכן משמשיה ה״ה

 ותקרובת בסמוך. שיבא בריבוא שנתערב כוכביה
 ואיסורן בהדא דהגיא לבובין מעורות יליף שלה

:זה בפרק שקדש כמו תקרובת משוס
 שני פרק סוף אמרו כך .וכו׳ ומכר עבר

 מדכתיב לה וילפינן כ״ח) דקידושין(דף
 אמריו מהייה שאתה מה כל כמוהו מרש והיית

כמוהו: הוא הרי
עבודת

 צורת ועליהן כלים המוצא ח ♦ בטלוה עובדיה כוכבים
 שני בגדי או וזהב כסף כלי היו אם ודדקון. ולבנה חמה

 אלו הרי הטבעות ועל הנזמים על חקוקים שהיו או
 וכן לנוי. שחזקתן מפני מותרין הכלים שאר ועל אסודץ.

 לנוי חזקתן“ הכלים כל על הנמצאות הצורות שאר
 התקרובת וכל ומשמשיה כוכבים עבודת ט ♦ ומותרין

 בכמה אחת אפילו נוי של בצורות שנתערבה כוכבים עבודת כיצד .שהן בכל אוסרים ̂שלה
 (שנתערבה) הבשר מן חתיכה או כוסות בכמה כוכבים עבודת של כום נתערב אם וכן המלח. לים הכל יוליך אלפים
אה. אסור הכל עורות בכמה שנתערב לבוב עור וכן המלח. לים הכל יוליך חתיכות בכמה  עבודת י^עבדומכר בהנ

והיית שנאמר כוכבים כעבודת שהן בכל ואוסרין בהנאה אסורין הדמים הרי שלה תקרובת או ממשמשיה אחד או כוכבים
חרם :כב לאוץ פמ׳ג , קמד הי׳ יו׳ד מור ג :קמא סי׳ יו׳ד גמור מיין א

משנה לחם
מבית נתערבה אש כתג.וכן אסורות מאכלות מהלמת דבפ׳ש״ז ליתא הא בעינא לאיסורא וכו׳ דרקון צורת איזהו פירשו ובגמרא במשנה. מ״ב) (דף שש .וכו׳ כליה המוצא ח

 דשם הרי המלח לישי המבית' אותה דמי ויוליך אפורות כלן החביות בין נסך יין של
 קיל דהוא נסך ■דביין כוכביה לעבודת נסך יין בין לחלק דיש ונראה . חסדא כרב פשק
 בד״ה פ״א) הערל(דף גס׳ המספוח שכתבו׳ כמו קבלה מדברי אלא אינו דאיסורו משוס

 אבל סגי האיפור דמי דגהולכת הוא מש״ה וכו׳ שנינו לימנוח שדרכו את אמר יוחנן ר׳
;הכל שיוליך צריך דממירא כוכביה עבודת בתקרובת או כוכביה בעבודת כאן

וכו' כוכביה לעבודת חליפין עשאן שש אמרו נ״ד;) ישמעאל(דף ר׳ פרק .וכו׳ הדמים. הרי
 נמי חליפין חליפי אפילו אמר וחד מותרין חליפין חליפי אסורים חליפין אמר חד

כמוה: הוא הרי sממנר מהייה שאתה מה כל כמוה חרש והיית קרא אמר אסוריןוכו׳.
ספק

למלך
ה אישורי דכל משום איסור נהם אין הדמים כוננים א  שקנל הדמים מהם ליהנוח שאשור כיון מ

ס הר׳ן וכמ״ש גזל או מהגה או אלא אינם ה ולקמן■ (א״ה .הירושלמי נשם הפועל אה השוכר נר׳ פ׳  נ
ם נענודח הכתוכ שוזידש הוא והדוש ,יע׳ש) הלזה הירושלמי דנרי כארוכה יהנאר אישות מהל׳  כונני

אן? הדין דמן כיון וא׳כ שם הר׳ן וכמ״ש שלה כאיסור נתפסין חליפים שיהיו דמים לה שאין שאע׳פ
ם לעונד כמוכר  משום כאיסור נהפסין המעות אין כוכניס ענודת שהוא ויודע לישראל או כונני

 הם גזל שהמעות דאף עעות נמקה אמור אתה אף היא הכתונ דגזרת אלא הס מתנה דהמעות
 נתפסין דהמעות עעות מקח הוי דהמקח נכה״ג דאף נאמר ואס .כאיסור נתפסים המוכר כיד

 מעותיו לו לתת רצה זה שאם ליה דיינינן היכי מעותיו ותונע הלוקח כשחוזר ידעתי לא כאיסור
 המוכר את שנכיף נאמר ואם .מעותיו שיפסיד הלוקח של פשעו ומה אסורים מעות לו דנתן נמצא

 לוקס זה שנמצא אלי יע׳ק .לאודועי להו אינעי האי כי וכל זה דין מצאתי לא אחר ממקום לו פישלס
ם ענודת המוכר דכשלמא נהנה שלא נמקוס כני ם דהענודת כיון המקח ונתקיים מ  אסורה היא מכני
.כוככיס עמדת דמי שהם לפי כאיסור נתפסים יהיו שהדמים שנאמר הוא דין ומכר עכר אם כהנאה

 עכודת מדמי נהנה אינו שהרי אסורים הדמים שיהיו אותי נקנום למה נתנטל שהמקח זה כנדון אכל
ם כני  למ׳ד מינעיא ולא הדמים נאסרו לא טעות מקח הוא, שהמקח דכל נ״ל היה הסכרא ומכח מ

 מקודשת דאינה האשה את כהס קדש ואס כידו הם דגזל המוכר שקנל המעות טעות מקח דכל
 מקודשת הויא כהס קידש ואם גזל דאינן למ׳ד אף אלא גזל. דהוו מפום הדמים נאסרו לא דה'נ
 דאית דמאן טעמא דהא הדמים נאסרו דלא יודה כנ״ד הכא .יע׳ש) אישות כהלכות נזה שנאריך (כמו

 כתורת ללוקחס אלא לגזול נתכוון לא דזה דס׳ל משוס הוא מקודשת הויא נהם קדש דאס ליה
 דאף מקודשת נדמיהן וקדש דמכרן דההיא עלה ז׳יל והר׳ן הריטנ׳א וכמ״ש מכיתו וישלם הלואה

מ הנאה איסורי שהם הלוקח ידע אם .גניה איתנהו הלואה כתורת זוזי דהני משוס מקודשת היא מ׳
 אם דאף לא הדמים לאסור אכל המוכר ניד גזל הס שהמעות נאמר שלא אלא מועיל אינו זה יטעם

מ גניה איתנהו הלואה דנתורה נאמר ם: עמדת דמי שאינם לפי נאסרו לא מ׳ כני כו
 ואע׳ג המלח ־ליס הנאה יוליך משך מעות משנתן דאם אמרינן ע״א) (דף נתרא דנפ׳ ואע״ג

ס דעכודת אדעתיה דלאו טעות מקח דהוי כיד כוככים כעכודת דמיחזי משום זנן מכני
כוכנים נעמדת גזרו ואס לזו זו חכמים גזרות לדמות שאין י״ל . התם דרנא וכאוקימשא ישראל

ס. ענודת כדמי שגזרו שנאמר מזה הכרח אין עצמה י נ כ שהדמים נאמר אס דאף נ׳ל ועוד מ
' הדמים חזרו המעות ולקח הלוקה וחזר המקח נתכעל אם מ׳מ טעות נמקח אף אסורים הס

 אין המקח שנתנטל דכמן אחרות מעות לו שנתן נין כעצמם המעות אותם לו שנתנו נין להיתרם
ם . מענודת נהנה שאינו ונמצא כוכניס עמדת דמי כאן :וכמ׳ש כונני

 כוכניס ענודת חשיכ דלא והא שהקשו המקדש ד׳ה נ״ו) (דף דקדושין כפ״כ להתוס' וראיתי
ס ענודת שהרי מקודשת נדמיהם וקדש מכרן כה למיתני שייך דלא משוס כני  תופסת מ

ה, מי . ד כ '  הא לא דאי דמיה תופסת טעות כמקח דאף מכאן להוכיח נראה היה ולכאורה ע
 עמדת שהיא ידע.הלוקח שלא וכגון דמקודשת ■כהן וקידש מכרן כוכניס עכודת גכי למתני מצי

 ניד גזל הס המעות טעות מקח דכל להתוס׳ דס״ל דאפשר חדא ליתא דהא ונראה .כוכניס
 לישראל או כוככים לעוכד כמוכר מיירי מ׳ וקידש מכרן דתנן ומאי מקודשת אינה נהם קידש ואס המוכר

ם עמדת גכי ככה״ג לומר שייך לא וא״כ הנאה איסורי שה® וידע  כדמיהס וקידש ומכרן מכני
מ גזל המעות אין טעות דמקח ס׳ל דהתוס' נאמר אם ואף .כאיסור נתפסים דהדמיס משוס  מ׳

ס ענודת גני לומר שייך דלא משום ליתא זו הוכחה כני  זה דין שייך דלא כיון וקידש מכרן מ
ם לעוכד כמוכר אכל טעות כמקח כ׳א מכירה צד ככל כני  מקודשת אינה כה וידע לישראל או■ מ
^וס דמקודשת נדמיהן וקידש מכרן תני הנאה איסורי שאר גני אכל  מכירה אופן ככל דשייך נ

 זאת חנינא ר' עלה וכדקאמר טעות נמקח איירי דמתניתין דס״ל הירושלמי כפי ואפילו . שתהיה
 טעות כמקח איירי דמתניתין חנינא ר׳ סנרת כפי׳ להקשות דיש נראה ולכאורה כגזל שמקדשין אומרת

 נתפסים דהדמים להירושלמי ס״ל טעות נמקת דאם להוכיח יש וא'כ כוככיס עמדת תני לא אמאי
ס ענודת תני לא ומש׳ה כאיסור כני קי׳ל לא, דאנן ואע״ג נדמיהס וקידש מכרן למתני דנעי מפום מ

כסנרת

 בר חמא א״ר צואר פרקי בין אסי רב מחוי פרקיו בין ציצין לו שיש כל
:לבארו היה וצריך כלל זה רבינו הזכיר ולא אלעזר בן כר״ש הלכה חנינא

 שאמר ומה וכו׳. רשב״ג ששנה כ״מ דכללין כמוהו דהלכה כרשב״ג פסק וכו׳. כסף כלי היו אם
;דשמואל כוהיה דחניא משוס בגמרא שם בדבריו שמואל שפירש כפי הוא וכו׳ כסף כלי

 יוליך אמאי וא״ח .המלח ליס הכל יוליך וכו׳ התקרובח וכל ומשמשיה כוכבים עבודת ט
 הנאה יוליך דאמר כר״א דהלכה סגי באיסור אוהה של הנאה כשיוליך הכל

 בר אדא כרב פסק רבינו וכ״ח מ״ט) (דף הצלמים כל בס״ס בנסרא כדפסקו המלח לים
דאיהא משוס לא מביס אבל לאיסורא קליא דמיקלא משוס פת ׳אלא ל״ש שם דאמר אהגה

משנה
ם עכודת מלהתיר שכיטלוה מוכיחות דידיס המושלכים כוככים ענודה נשכרי כני  מאליה שנפתנרה מ
 שנשתנרו לשנרים עוכדין דכ״ע מ״ט:) (דף הצלמים כל ס״פ רש׳י מ׳ש ועיין .נטלוה ולא נפנינו

 לה חזי דלא הוא התם מותרים כוככים עמדת שנרי אפילו נפרקין שמואל דאמר והא מאליהן
 שנשתנרה כוכנים ענודת דהא רונא נתר ואזלינן שכרן כוכנים עונד דאמרינן מאליה דנשתנרה

כ. שכיחא, לא מאליה ' א לזה ע  לא צד כפום כלל ניניהם לחלק לנו דאין לאשמועינן ז׳ל מרן נ
ם ענודת שנרי שמואל דשרי היכי דכי דנרים של עיקרן אלא להחמיר ולא להקל כני  הדין הוא מ

 נין לחלק דאין מרן והכריח כרשנ׳ל דקאי מפום כשמואל רנינו פסק לא ומש׳ה מאליה ננשתנרה
 דאס כשמואל למיפסק הו'מ וא'כ שצדדנו השני הצד כפי מאליה לנשתנרה כוכניס עמדת שנרי
 דשנרי גיסא לאידך ניניהם לחלק דיש נאמר אנו אף א״כ זה נאופן ניניהם לחלק פנים דיש איתא

ם ענודת כני  להכי ליה לישני ממתני׳ לר׳ל ר׳י אותניה כי וא'כ מאליה משנשתנרה טפי ממיר מ
ס ענודת שנרי ושאני מוסרת מאליה נשתנרה דלעולס  משני ומדלא ודאי מידי מוציא ספק דאין מכני

 דשמואל הדין חזר וא״כ כלל ניניהם לחלק לרננן להו משמע ולא להו אית דינא דחד לומר ע׳כ הכי
ל, ס״ל שנ׳ תנ ולא דשאני ליה לישני שכתנ מרן דנרי דייק ונהכי כר  או שינוייא האי ליס לישני כ

 נשמע מדר״מ ור׳י דפריך כעצמה מהסוגיא ז״ל מרן כדנרי להכריח יש ועוד .ודוק הכא ישאני
ם ענודת שנרי נין חילוק דיש איתא ואס לרננן להו כני  לימא קושיא מאי מאליה לנפתנרה כו

ס ענודת שנרי דלרננן דאה׳נ  דאסורה שאני נשתנרה אכל שנטלוה למימר דאיכא משוס מותרים מכני
 חד ותרוייהו הם ושקולים כלל לחלק ס׳ל לא דש׳ס דסתמא ע׳כ אלא לשנריס דעונדין משום ועומדת

ד :להו) אית טעמא ו ׳ דשמואל דמלתיה וה״פ התוס׳ כתנו ע  דרונ מותרים שנרים סתם א״נ מ
 דודאי ישראל מששינרה מאליה נשתנרה או כוכנים עונד שנירת שכיח דטפי ניטול הוו שכירותיה

 לדקדק ויש .ע״כ העולם מן לגמרי מנערה היה אלא שם מניחה היה לא ישראל שיכרה אלו אמרינן
׳ ישראל שינרה דאילו לטעמא אצנוריכו דלמאי  משוס ניטול הוו שנירותיה דרוכ ליה היפוק מ
ס עונד שיכרה דהייןו להקל צדדי תרי דאיכא כני  וי״לדמתני׳ להקל. תלינן ומש׳ה נשתנרה או מ
 לא כו׳ ישראל שינרה דאלו טעמא לאו אי א׳כ למיעוטא חייש ור״מ התום׳ וכמ׳ש כר״מ אתיא
 דשינרה דאמרינן השתא אנל שינרה ישראל דאימור למיעוט הוששין דהיינו משום להקל תולין היינו

 .חייש לא ר״מ ואפילו דמיעיטא מיעוטא ישראל שיכרה הוי להקל רוני הרי ואיכא שכיחא לא ישראל
 מאליה דנשהנרה ליה דאית למאן ומיהו .כו׳ ישראל שיכרה דאילו זה לטעם אצטריך לא לרננן אנל

ס עמדת שנרי ליה אית אסורה  מניחה היה לא ישראל שיכרה דאילו אע׳ג לרננן אף אסורים מכני
 עכודת שנרי מותרת מאליה דנשתנרה ליה דאית למאן אך מאליה ננשתנרה למיהלי דאיכא משוס

 עונד שכירת שכיח דטפי להקל רוני תרי דאיכא משום למיעוט דחייש לר׳מ אף מותרים כוכנים
:ישראל מששינרה מאליה נשתכרה או כוכניס

H דף הצלמים כל פ׳ משנה .כו׳ ודרקון ולננה המה צורת ועליהם כליס המוצא) ( נ; מ'
מ׳ ואמרינן  נין ציצין לו שיש כל רשנ׳א פירש דרקון צורת איזהו ה״ר מ׳ג:) (דף נג

ר׳ המא א׳ר צואר פרקי כין אשי ר׳ מחזי פרקיו  וז״ל התוס׳ וכתנו . כרשנ׳א הלכה חנינא נ
כ ,דפליג תנא. משכחת אי ואפילו ז׳ל רשנ׳ם פי׳ כרשנ׳א הלכה  מחודש כלל מכאן למדנו .ע׳

 דנכמה ותמהני .עליו שיחלוק מי מצינו שלא כמקום אפילו פלוני כדניי הלכה הש״ס שיאמר
:וצ׳ע דפליגי מכלל הלכה תלמודא פרין דוכתי

.נהנאה אסורים הדמים הרי שלה תקרונת או ממשמשיה אחד או כוכניס ענודת ומכר עבר ט
 שאתה מה כל כמוהו חרס והיית מדכתיג לה וילפינן דקדושין כספ״נ פשוט זה דין

הו. הוא הרי אמריו מהייה מו  שמה ידע לא והלוקח כוכניס ענודת לחנרו שמכר כישראל ונסתפקתי כ
 אלא אסורים דהדמים אמרינן לא דע"כ דאפשר הדמים נאסרו אם כוכניס ענודת הוא שקנה

 אסורים המעות ומש׳ה קייס דהמקח כוכנים ענודת שהיא וידע לישראל או כוכנים לעונד כמוכר
 כוכנים ענודת שהיא הקונה ידע ולא לישראל כמוכר אכל הם כוכנים ענודת דמי הללו דמים שהרי

 אינם שהרי הללו דמים נאסרו דלא אפשר המוכר ניד הס גזל והמעות טעות מקה הוא שהמקח
ם ענודת דמי לעונד כמוכר אף הדין מן שהרי אסורין הדמים טעות נמקח אף דלמא או כונני

עח מנדל
:נ׳ד) ישמעאל(דף רני פ׳ ע׳ז מהכת . כמוה הוא הרי עד וכו׳ ומכר עכר
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 (דף חמורה בסוף ברייתא . בהנאה אסור אפרה שנפראה אשרה או כוכבים עבודת י
 ספק אסור ספק :ל״ם) דיו״ם(דף בחרא ס׳ ברייחא .וכו׳ של וגחלת ־• ל״ד:)

 כר״ש לה דאוקימנא ואע״ג ע״ס שנסערבו(דף הובחיס כל בפרק ברייחא . מותר 'ספיקה
 קי״ל הא פליג דשמואל ואע״ג כוותיה ס״ל דרב משום כר״ש פסק עליה פליג יהודה ור׳

 . וכו׳ של כוס כיצר באיסורי: כרב הלכה
 פירש ומ״ש .ע״ד) (זבחים הנזכרת בברייתא

 בברייתא זה גם . וכו' התערובת מן אחד כוס
 לרבוא ומרבוא לרבוא מהם אמד פירש הנזכרת

 אומר יהודה ר׳ תניא הכי ובתר מותרים כלס
 מהם אחד נפל כיצד שהן בכל אסורין בדן רמוני
 בר׳ ר״ש אסורין לרבוא ומרבוא רבוא לתוך

 ומרבוא אסורים לרבוא ר״ש משום אומר יהודה
 ואוקימנא מותר אחר למקום ומשלשה לשלשה

 כוכבים בעבודת ספיקא ספק דשריא ברייתא
 הראשון רבוא אסורים לרבוא ופירש״י . כר״ש

 אמד פירש אבל אסור שם נפל עצמו שהאיסור
 פירש ומהשלשה רמונים לשלשה רבוא מאותו

 אמצעיים השלשה אפילו מותר אחר למקום אחד
 פסק שרבינו נתבאר וכבר .מוהר ספיקא דספק
 מהם אחד פירש שנו שבברייתא ואע״פ כר״ש
 כוש דכשפירש דמשמע לרבוא ומרבוא לרבוא
 כלם עדיין אחרים עם ונתערב מהתערובת אחד

 מהתערובת אחד כשטרש אלא שרי ולא אסורין
 שלישית תערובת דאז אחרים עם ונתערב שניה

 הן עדיין הראשונות התערובות ושתי מותרת זו
 ראשונה מהתערובת אחד דכשפירש רבינו כשב בדן דרמוני מברייתא משמע וכן אסורות
 בספק דהיהרא נועמא ברייתא דתלי דכיון משוס שניה תערובת מותרת אחרים עם ונתערב
 עבודת של מהראשונים שפירש כוס אס ספק ספיקא ספק יש שניה בהערובה הרי ספיקא
שנפל אוהו אינו בו נהנה שהוא זה שמא היה כוכבים עבודת של ואת״ל לאו או היה כוכבים

יכו
למלך משנה

 משוס כוהיה קי׳ל לא מלשא דפהאי נהי מ״מ בגזל מקדשץ דאץ קי״ל דהא הזה הירושלמי כסבריז
 ליה אית הירושלמי מדברי להוכיח דיש במאי אבל . בגזל מקדשין דאין בפירוש ־אמרינן דידן תהלמודא
 שלא מאחר כותיה קי״ל דלא לן לימא מאן מעות במקח אף באיסור גתפסין המעות כוכביס דבעבודת

 אין דעדיין נראה מיהו .רבים במקומות לראשונים בזה כיוצא נמצא וכבר דילן בש״ס זה הפך מצינו
 ומאי וידע לישראל או כוכבים לעובד במוכר איירי דמתני' מודה דהירושלמי משים מהכא כלל להוכיח
 בדמיהם וקידש מכרם סתם קתני דמתניתין דס״ל משום הוא בגזל שמקדבין אומרת זאת דקאמר

 כוכבים עבודת שהיא ידע ולא לישראל במוכר ואפילו שתהיה מכירה צד בכל דמיירי משמע דמקודשת
 מכרן למימר מצי דלא משוס כוכבים עבודת תני לא ומש״ה בגזל שמקדשין אומרת זאת קאמר ומש״ה

 שתהיה מכירה צד בכל איירי דמתניתין ס״ל דהירושלמי שכתבנו ומה . מכירה מין בכל שייך דלא כיון
 לעובד במוכר כך המכירות לכל מעם נתינת הוא דמיהן שאין דקאמר זעירא ר' שהרי ששוע הוא הדבר

 בהל׳ לקמן דבריהם שנכתוב כמו (א״ה . שם והריטב״א f הר בדברי וכמבואר לישראל או כוכבים
 דוקא למתני׳ אוקמה דר'זעירא הירושלמי בדברי לפרש אני שרציתי הפירוש כפי ומיהו יע׳׳ש) אישות
 ז׳ל רש״י וכסברת למקדש מיהו אסורים דהדמים משוס מקודשת דאינה ס״ל לא דאי טעות במקס
 לן אית וע״כ כוכבים עבודת ■תני לא דאמאי להקשות יש זה כפי yh .הנינא ר' ג״כ קאי ועלה

 כוכבים עבודת תני לא ומש׳ה באיסור הדמים נתפסים טעות במקח אף כוכבים דבעבודת דס׳ל למימר
מקודשת: וו הרי בדמיהם וקידש מכרן למיתני מצי דלא משוס

̂״ל דבר ד״ה ק״י סי׳ יו״ד הב׳׳י מרן וכתב דר״ג מימרא התערובות בפרק .כו׳ טבעת יי  ולמדו וז
 שנתערבו חשיבותן מחמת בטלין‘ שאינן איסורין לכל ז׳׳ל והר״ן והרא״ש בת״ה הרשב״א מזה

 דאפשר שכתב שכ״ה סי' הרשב׳א תשובת ועיין כו' כולן הותרו לים'המלח מהן אחד ונפל באחרים
 דר״ל וכן כוותיה קי״ל ולא היא דיחידאה כר׳א ואוקמוה ממתניתין רבא אוהביה דהא כר״ן קי״ל דלא

א אתיא  תרומות מהלכות פט״ו הראב״ד דעת וכן יוחנן כר' וקי״ל ר״י על׳׳ה פליג ובירושלמי . כר׳
 בשנים אלא ר״א התיר לא דאמרינן דהא מפרש הוא הנה .כו׳ מהן שתים ונפלו יבינו ומ״ש :וצ״ע

 בב״ה הרא״ה דעת הוא וכן טבעות שתי כשנפלו דר״ן ההיא זה ולפי מהמעורבים שנים שהקריב דהיינו
 אך .פוסקים ושאר ק״י סי׳ הטי״ד כדברי שלא חתיכות ב׳ שיפלו נמי בעי איסורי.אכילה לעני! זה ולפי
 הפירושים לכל ומ״מ .וכו׳ דחמיר כוכבים בעבודת אלא נאמר ■לא זה שדין דאפשר כתב בפרקין מרן

 אחת לאכול איסור בגמ׳ נזכר לא פירושם לפי שהרי אחת אחת לאכלס שרי והרא״ה רבינו לדעת
 מרן מ״ש ועיין וצ״ע כרבינו דר״א להא שמפרש שנראה שלה סי' ז״ל הרשב״א כתשובת ועיין . אחת

 מהם אחת דנפל היכא לאוכלם אחד לאדם שרי אי ולענין (א״ה . ודוק ק״מ סי׳ הטהור בשולחנו
:הטומאה) אבות שאר מהלכות פי״ט המחבר הרב בדברי עיין

והקן

 ומכל כוכבים מעבודת מביא שאתת מה בל כמוהו חרם
 כוכבים **עבודת י כמוה: היא הרי ותקרובתה משמשיה

 של וגחלת . בהנאה אסור אפרה שנשרפה אשרה או
 בה שאין מפני מותרת והשלהבת אסורה בוכבים עבודת

 . מותר ספיקה ספק אסור בוכבים עבודת ספק . ממש
 כוסות מלא באוצר שנפל בוכבים עבודת של בום כיצד
 משמשיה וכל כוכבים שעבודת מפני אסורים כולן

 ונפל התערובת מן אהד בום י=פירש .שהן בכל אוסרץ
 . מותרין אלו הרי שנים לכוסות

ת ע ב ט  כוכבים עבודת של *
 ונפלו טבעות בכמה שנתערבה

 כולן הותרו הגדול לים מהן שתים
היתה הטבעת אותה אומר שאני

בכלל
ע׳ש קמ סי׳ יו׳ד מור ב :קמג סי׳ יו׳ד מור א

 הראב״ד השגת
. של *מכעס ׳ ו כ  לפי א׳א ו
 בעינן בזבחים השנויה הסוגיא
 לשנים שלשה מאוסן עוד שנתערב
 מותרין האחרונים ואותן אחרים
: ספיקא ספק נקראים שהם

 ה״נומשום תערוכות שלש דסני דמאי וא״כע״ס שניה תערוכת של וכוס כוס ככל י״ל וכן
 מהססעק כוס דכל שרי שניה תערוכת ודאי לר״ש אכל אסורה שלישית תערוכת אפי׳ דלר״י

 תניומרכוא כדן דרמוני שככרייתא ואע״פ התוספות שס וכןכתכו וכדפרישית הוא ספיקא
והוא תרתי דקתני לשלשה ומאי רוכא דאיכא פגי לשנים דכנפל כגמרא העמידוה ככר לשלשה

 אכל .שנים לכוסות ונפל רכינו כתכ ולפיכך
 אסורות מאכלות מהלכות מ״ז כפ׳ שכתכ קשה
 רמונים לשנים הזאת התערוכת מן אחד רמון נפל

 הראשונה התערוכת מן נפל ואם וכו׳ אחרים
 שהוא הרי אסורים כלם הרי וכו׳ לאלף אחד

 וגכי הכרייתא כפשע תערוכות שלש מצריך
 תערוכות כשתי הספיק למה כוככים עכודת

 עכודס דאעו קשה ועוד הכרייתא. כפשע שלא
 שהוא ואפשר כדן. מרמוני גרע מיגרע כוככים

 עכודס של דכוס ככרייתא גורס היה לא ז״ל
 כדן דרמוני וככרייתא לרכוא ומרכוא כוככים

 ומשלשה לשלשה מרכוא ר״ש כדכרי גורס היה
 דאע״ג משום דמלתא עעמא > אחר למקום

 דעכודת ככרייחא סגי תערוכות כשתי דמדינא
 שלש להצריכן החמירו כדן כרמוני מככים

 לו שיהיו שאפשר דכר שהוא מפני תערוכות
 דלהרשכ״א ואע״ג הרמונים אסיתפררו מתירין

 מתירין לו שיש דכר גונא האי ככי חשיכ. לא
 לרכינו ק׳׳כ סימן דעה יורה כעור כדמשמע

 אתו דילמא חיישינן כדן דכרמוני א״נ חשיכ.
 כעכודח אכל יותר החמירו ולפיכך כיה לזלזולי

 רמוני גכי ע״ז כפרק מדכריו אבל .האי כולי גזור לא מינה פרשי עלמא דכולי כוככים
:וצ״ע כן הדין דשורת משמע בדן

 של עבעת נחמן רב אמר אבהו בר רבה אמר ע׳׳ד) סם(זבחים זה גם .וכו׳ של טבעת
כלן הותרו הגדול לים מהן אחת ונפלה עבעות■ במאה שנתערבה כוכבים עבודת

דאמר
משנה לחם

 עמדת'כוכבים של עבעת רב אמר ע״ד) פ״ח(דף זבחים . אסור כוכבים עבודת ס&ק י
 פירשה אחר למקום וששים אחד למקום ארבעים ופירשו עבעות במאה שנתערבה

 וכו׳ דלא מארבעים אחת שנא מאי אוסרת מששים אחת אוסרת אינה מארבעים אמת
 כי אוסרות אחר למקום ששים אוסרות אינן אחד למקום כלם ארבעים פירשו אי אלא

 סוף עד אסורה ספיקה וספק שספיקה כוכבים לעבודת הנח א״ל דשמואל קמיה אמריתה
 עבודת של כוס כיצד מותרת ספיקה וספק אסורה כוכבים עבודת ספק מתיבי העולם. כל

 לרבוא ומרכוא לרבוא מהם אחד פירש אסורים כולן כוסות מלא לאוצר שנפל כוכבים
 כותיה דהלכתא מותרת ספיקה דספק כרב רבינו ופסק וכו׳ דתניא היא תנאי מותרים
 בדן דרמוני בברייתא שם בגמרא שאמרו ממה שנים לכוסות אפילו ומ״ש .באיסורי
 . והוא שנים ר״ל שלשה דהני בגמרא ופירש״י מותרים אמר למקום ומשלשה לשלשה מרבוא

 הזכירו דבברייתא אע״ג תערובות ב׳ אלא כוכבים בעבודת בכאן רביע הצריך שלא ומה
 פירש אסורין כולן כוסות מלא לאוצר שנפל כוכבים עבודת של כוס כיצד שם דאמרו שלשה
 ארבעים פרשו דאם דאמר רב משום הוא עעמא מותרים לרבוא ומרבוא לרטא מהן אמד

 משום אסורות אינם אמד למקום הארבעים דנפלו היכא כלומר אוסרות אינם אחד למקום
 דנקע דמאי ז״ל התוספות שתירצו כמו הברייתא לפיז צריך ולדידיה ספיקא ספק דהוי

 זה שלישית בתערובת אפילו אוסר דהאוסר משום הוא שלישית תערובת שהוא לרבוא ומרבוא
 נקעיה בדוקא דהברייתא סבור דהוא בהשגות הראב״ד דעת כן ואין ז״ל דעתו נראה

 אינם אחד למקום כלם ארבעים פירשו דמ״ש וס״ל תערובות שלש דבעינן לרבוא מרבוא
 עצמם הם אבל שלישית בתערובת לאסור אסורות יהיו לא באחרות כשיתערבו ר״ל אוסרות
 תערובות שלש הצריך לא כוכבים בעבודת דכאן לתמוה יש רביע ועל .ז״ל דעתו זהו אסורות

 שכתב תערובות שלש הצריך בדן רמוני גבי מ״ז פ׳ אסורות מאכלות ובהלכות כדפרישית
 השלפה מן ונפל בדן מרמוני אחיריס רמונים לשני הזאת התערובת מן אמד רמון נפל שם

 הראשון התערובת מן נפל ואס וכו׳ מומרים האחרים אלו הרי אחרים לרמונים אמד רמון
 ומרבוא דאמרה בדן דרמוני דברייתא דס״ל משמע הרי וכו׳. אסורות כלם לאלף רמון

 דעבודת ■תימה דבר וזהו תערובות שלש נקיש בדוקא מותרים אמר למקום ומשלשה לשלשה
שלש בעינן אסורין ובשאר תערובות שתי אלא בעינן לא דחמירא כוכבים ובגמרא להמיר שצש בעינן

 כר״י אי כמאן דאמר שמואל שם שאמר יותר קיל הוא אסורים דשאר דמשמע אפכא מוכח
 איסור דאי ועוד יותר. קל הוא הרי איסורין משמעדשאר זכו׳ אסור איסורין בשאר אפילו

 מותר. ספקא ספק לכ״ע כוכבים בעבודת אבל איסורין בשאר אלא דאסר מאן אסר לא דילמא דאסר כמאן דאמרי ואנא היא תנאי בגמרא אמרו איך יותר ממורים בדן דרמוני
 המימרא דפשע משום האיסור כח להודיע דנקמיה אמרינן כוכבים בעבודת אבל דבריימא פשעא משמע דהכי הוא בדוקא בדן דרמוני דברייתא פשע דודאי סבר דרבינו למרן ונראה

 הכי כוכבים דעבודת דברייתא דלישנא ועוד מוהר. והוא שניה בתערובת אוסרת שאינה לומר ורוצה תערובות בשמי משמע אוסרות אינם אמד למקום ארבעים פירשו דאמר כרב
 דברייתא לומר צריך כרמין על ודאי ולכך שלישי ספק היא שלישית דבמערובת ספקי מרי איכא תערובות ובהרי מומרת ספיקה וספק אסורה כוכבים עבודת ספק שאמרו מוכח

 עבודת בין לחלק ויש דברייתא כפשעא תערובות תרי הס ודאי בדן דרמוני ברייתא אבל האוסר כח להודיע הוא שלישית תערובת שהוא לרבוא ומרבוא דנקע כוכבים דעבודס
 ק״י סימן בסוף אומרים יש בשם העור שכתב וכמו ספיקא ספק להתיר שלא בהו מהניא באלף אפילו בעילי ולא משיבותייהו להו דמהני היכי כי בדן דרמוני בק לרמוני מכבים

 משמע כו׳ אסורה ספיקה וספק שספיקה כוכבים לעבודת הנח מדקאמר איסורין משאר מפי ממירא כוכבים דעבודת איפכא הוי דס?רא ודאי נראה לשמואל אבל לרב דוקא והיינו
 תערובות פרק שם .וכו׳ של טבעת וכו׳: איסורין בשאר אפילו בגמרא ליה אקשי הכי ומשום לא איסורין שאר אבל אסורה סאיקה דוקאכפק הוא דחמירא כוכבים דבעבודת

איתיגיה נפל דאיסורא דנפל הך דאמרינן כולם הומרו הגדול לים מהן אמת ונפלה מבעות במאה שנתערבה כוכבים עבודה של מבעת נחמן א״ר אבהו בר רבה אמר ע״ד) (דף
רבה

עוז מנדל
ונש׳משילץ שעה כל בפרק כ׳ז) (דף פסחים זמם׳ חמורה מסכת . שנשרפה אשרה או כוכבים ■עגודת

ק :ל׳ע) דף (ביצה ף מסכס .מוהרין אלו הרי עד אסורה ספ ד ם( חי :הסערובות פ׳ ע׳ד) ונ
ת ע ב ב :מותרות כולן עד נו׳ של ט ת :עכ׳ל ספיקא ספק שגקיאין ונו׳ הכוגיא לפי ז׳ל הראב׳ד כ

אני חדא ,טבעה עלענץ כתבו לא ז׳ל שהראנ׳ד ואולי הוא סופר טעות הזה הלשון כי אומר ו
לא לישנא דהאי ועוד רב אמר יהודה דיב במימרא התלמוד אותה ומפרש אותה מעמיד כן דטבעת

 שס אשר הסוגיא לפי שכתבו הוא שנתערב כוס על ז׳ל הראב׳ד כשכתבו אלא .כלל טבעת גבי שייך
 שנים שכתב במקום לכתוב לסופר לו והיה לרבוא ומרבוא לרבוא מהן אהד פירש בברייתא בה דגרסינן

 שהן בשתים טעה ז״ל הראב׳ד דעת הנין שלא ולפי תעשה ושלישים שניים וסימניו ושלישים שניים ושלשה
ה :ובלשון במקום ת ע מ  כדעת הסוגיא פשט לשון כי אמת אמרי קשט הדבר עיקר להוכיח אשוב ו

אמנם ושלישים. שניים דהיינו לרבוא ומרגוא לרבוא מהן אחד פירש בברייתא להדיא ז׳לדגרסינן הראב״ד
י״ת
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 ר׳ הפיר לא ר״א והאמר ואקשמן אליעזר כר׳ ואוקימכא דסיסורא הייגו מפל הך דאמר
 שנים מפרש ורנינו .אמינא קא הרפי אנא א״ל לא אחפ אחפ אכל שנים שנים אלא אליעזר
 כפ׳ פירש וכן כשרים והנשארים יסד כשניהם הספק שחל מהמעורכים שנים שהקריכ דהיינו
 יקרכו אחד ראש ר!רכ אם אומר אליעזר ר׳ מומין כעלי כאכרי איכרים משנח על הנזכר

 כעכודח כאן שפירש כרש״י ודלא הראשים כל
 וכן הכי כרכנחמןדסכר רכינו ופסק כוככים.

 וגם ס״ל הכי משמיה לה דאמרו אכוה כר רכה
 דכדר״ל כסמוך החם דאמרינן ח״ל הכי ר״ל

 חכיוח כמאה שנפערכה פרומה חכיפ דאמר
 ואמרינן כלן הופרו המלח לים מהם אחח ונפלה

 אמוראי הני דכל וכיון נפל דאיסורא דנפל הך
 להא דאוקימנא אע״ג כוופייהו נקעינן הכי ס״ל

שפסק וכמו כוופי־ה קי״ל ולא אליעזר כר׳ דר״נ

הראב̂׳ השגת
כ האסורה העבעת אותה אומר *שאני  כל א׳א .היא ניו

 אתיא אליעזר דכר׳ היא דיחידאה כהלכה אינה הסוגיא זו
 ננני איתא ברונא איסורא והאדאמרינן טלה. פליגי ורכנן

:הכי ליה דסנירא אדרג פליגי יהודה ורב דשמואל ליתא

 ארבעים [ג] ונתחלקו במאה נתערבה .השתים בכלל
 כולן הארבעים ונפלו אחר למקום וששים אחד למקום

 אחרות לטבעות
 *שאני מותרות כלן

 אותה אומר
האסורה הטבעת

 : אסורות כולן אחרות לטבעות הששים נפלו .היא ברוב דחכמיס משום ה^קדשין פסולי מהלכוח כפ״ו
̂ ל 0 קמויאי דהני לרכינו ס״ל עליה פליגי

דזא׳שרה כפערוכפ אלא אליעזר אר׳ חכמים פליגי לא
 אכל כגמרא שאמרו וכמו נדחין אינן סכר אליעזר ור׳ נדחין דשחומין דס״ל משום קדשים

 דספם ואע״ג אליעזר אר׳ פליגי הוו לא פערוכח משום נדהין אינן דשחונוין ס״ל הוה אי
 דשחומין פעמא כלאו הפערוכפ כדין אליעזר אר׳ כלןפליג ימופו כריכוא אחד דקפני מפני׳
 שחופין קדשים לענין אכל כוופיה נקמינן כנופיה אמוראי להנך דס״ל כיון זה לענין נדחין
 כדף כדמשמע נדחין עלמא לכולי ואדרכא כנופיה דסכר מאן אשכחן דלא נדחין אינן

 כפרק לקיש ולדריש זה כפרק נחמן לדרכ רכינו דפסקה והיינו כנופיה קיי״ל לא הנזכר
 מקום ומכל כר׳אליעזר. פסקדלא המוקדשין פסולי מהלכופ ו׳ וכפרק פרומה מהלכופ מ״ו

 שפים שיפלו הצריך ולא אספ כנפלה הסיר פרומה מהלכוס מ״ו כפ׳ למה למידק איכא
 כאמס אפמר דלא פרוסה כחכיח אכל אפמר דאפמר דכעכעס דסכר ואפשר כפכעס כמו
 דחכיוס דהאי דמו דלא לשנויי ה״ל ודר״ל נחמן דרכ כגמרא מצריך דכי קשה ומיהו סגי.
 מיניה דעדיפא אלא הכי לשנויי דה״מ י״ל ושמא שמים כעינן וכעכעוח אחד כנפילח שרו

 שרי אמד כנפל דאפילו ודאי דמשסע אע״ג נמי אי צריכ/ שוים היו אם דאפילו קאמר
 אליעזר ר׳ שרי דלא דאע״ג שפים כעינן כוככים דעכודס חומרא משום אלא אמכעופ גם

 דר״נ דמימרא מפשנוא משמע וכן שרי שנפלה כאחד דאפילו משמע מדר״ל כשפים אלא
 סגי ואינהו שפים שיפלו כעי כחדאדאיהו עליה ופליג כמדא כוופיה דס״ל צ״ל וע"כ
 דאמר ואע״ג להפיר רכינו רצה לא כוככים דעכודס מוסרא משום מקום ומכל כחדא להו
 דכריו לפי אלא קאמר מהם אחח נפלה דהא הכי דס״ל למימרא לאו אמרי פרפי נמי אנא

 אחד זוג מהם אמד דמאי דכריו לפרש אפשר הרי אליעזר מר׳ לי מקשח אי לו השיכ
 רכינו רצה לא כוככים דעכודח סומרא דמשום אלא שרי אחד כנפל אפי׳ דאיהו ודאי אכל

 כפ׳ שפסק לפמוה יש ומ״מ .שפים כנפלו אלא להפיר רצה לא ולפיכך זה פירוש על לסמוך
 הואיל כמכיס אלא לקיש ריש הפיר לא כזכחים שם דאמר כרכא פרומוס מהלכוס ע״ו

נפילפה אין דמכעס כוככים מעכודס פרומה ממירא זה ולפי לא חאנה אכל נכרס ונפילסה
נכרח

 דאמר יוסף כרכ למיפסק וה״ל נפילפה ע״י הופרו הכי ואפילו כגמרא כהדיא כדאמרינן נכרה
 מסייעי אמוראי דכמה הכא שאני כרכה הלכה יוסף ורכ דרכה דאע״ג נמי פאנה אפילו
 היכי כי ניכר מקומה רכה כעי פרומה גכי דדוקא לומר ואפשר .כעכעה ושרו יוסף לרכ
מפום מינה פרשי דכ״ע כוככים עכודה גכי אכל נפילה כלא ולהפירה כה לזלזולי ליפו דלא

 נפילפה מינכרא דלא דאע״ג מודה דידה מומרא
 לא נמי דרכה ועי״ל אמורא/ אינך כדשרו שרי

 שרי פאנוה כשפי אכל אחה כפאנה אלא אשר
 כעכעה i דשרו אמוראי והנך נפילפייהו דניינכר

 פיפי אנא כדאמרינן שפים כנפלו אלא שרו גח
 מכיס ה״א מדר״ל ואי דאמרינן והא .קאמינא

 מינכרא דלא מכעס אכל נפילפה דמינכרא
 קאמר מכעוס שפי דכנפלו מאמר לא נפילפה

 אכל חכיח נפילה כמו נפילפייהו סינכרא דלא ה״ק
 דאפינן והשפא .ודאי נפילפייהו מינכרא מ״מ
 רכינו פסק פרומה גכי למה נפיישכ להכי

 הצריך וכסכעה כלן הופרו שנפלה אחה כחכיה
 הופרו לא ולכך כלל נפילפה מינכרא לא אחה וכמכעה ניכרה נפילפה אחה דמכיח שפים
 נראה רכינו ומדכרי .השאר הופר קצה נפילפן דמינכרא סכעוה שפי כשנפלו אכל השאר
 לא ואפ״ל נפל לא ספק לים נפל איסור של אם ספק הוא ספיקא ספק ממעם זה דג״כ
 ככל י״ל וכן היפר של או הוא איסור של עכשיו כה שמשפמש זאה טכעה אם ספק נפל

 אליעזר כרכי דאוקימנא אע״ג כדר״נ לפסוק ראיה יופר יש זה ולפי כדלעיל ואחה אחה
:כסמוך שאמר כמו הכי פסק נמי רכ ונס כהכי שרי דר״ש משוס

 שנחערכה כוככיס עכודח של מכעס רכ אמר ע״ד) שם(זכחיס ג״ז .וכו׳ כמאה נתערבה
 ארכעיס פירשו כו׳ אמר למקום וששים אחד למקום ארכעים ופירשו טכעוח כמאה

 3<ר הלכה עליה פליג דשמואל ואע״ג אוסרוח אחר למקום ששים אוסרוח אין אחד למקום
 מככים עכודח של מכעח אם ספיקא ספק ה״ל אמד למקום נפערכו דכי ופירש״י כאיסורי

 לאו אם זו היא אם ספק הארכעים כפוך היפה ואפ״ל לאו אם הארכעים כפוך היפה
 חשיב לא הכי לסימר איכא כאחרוח הששים דכשנפלו ואע״ג מהם ואחה אמה ככל י״ל וכן

 אא״כ הארבעים הכא שרינן דלא והא איפיה ברובא דאיסורא דחזקה משוס אמד ספק אלא
 הפס דאאני רש״י פיק כבר שפים בנפלו כלהו שרינן דכוסוס ובבבא אמרוה עם נפערבו

 איפיה ברובל איבורא אמרינן לא אחס שוס נאבד דלא כיון הכא אבל ונאבדו לים דנפלו
 הגדוג ליס נחמן יב דנקט דהיינו ונ״ל .אסירי הילכך ספק מד וה״ל הארבעים אה להפיר

 עמוק נהר כגון ד אב שהוא מקום לכל וה״ה הם אבודין דספמן לומר המלח ליס ור״ל
 גכטח הראב״ד כתב :השאר הופרו לא להמצא שאפשר למקום נפלו אם אכל בו וכיוצא

 חוסה אימר עאני עוד וכקב .ספקספיקא נקראים שהם וכו׳ הסוגיא לפי א״א .וכו׳ של
 פליגי יהודה ורב דשמואל ום כהלכה אינה הסוגיא זו כל א״א היא. כרוב האסורה הטבעה

 כשפי שלהיאכ״ד טעמו לך יפבאר שכפכפי הגמרא דברי ומפוך עכ״ל. הכי דס״ל אדרב
:יבינו לדברי טעם טוב לפח כפבפי וכבר אלו השגוה

האשרה
משנה לחם

ואיו כאן שאמר כמו מהם שפים ונפלו לומר לו והיה כולן הופרו הגדול ליס מהן אחה כר׳ רבדאמר ופירצו .וכו׳ דמייה נימא אמאי כלן ימופו ברבוא אחה אפילו לר״נ רבה
מה שר״ל שנים ^ים ר״א מ״ש מפרש שהוא כיון קשה ועוד סגי. דבחדא שם כפב והקשו .כלם הראשים יקרבו מהם אחד של הראש קרב אם אומר ר״א דפנן אליעזר

לא אלעזר א״ר שם שאמרו ע׳) (דף דזבחים סוגיא מיישב איך _א״כ כבר שנפקרבו אנא ופירצו לא אחד אמד אבל שנים שנים אלא אליעזר ר׳ הפיר לא אלעזר ר׳ אמר והא
 וכן שנים שנים הטכעוה שימכור קאמינא חרפי ופירש״י .ע״כ וכו׳ קאמינא פרפי נמי

 שנים אלא הנוהרים להקריב הפיר לא פירוש שנים אלא אליעזר ר׳ הפיר לא שאמר במה
 שר״ל קאמינא פרפי מפרש שהוא נראה ויבינו וכו׳. דהיפרא מנייהו חד דודאי שנים
 אלא ר״א הפיר לא כמ״ש מפרש שהוא נראה אליעזר כר׳ וכן שנים הגדול לים שנפלו
 אחה אחה אפילו שמקריכ כמה אבל כבר ראשיה שני שנקרבו לומר רוצה שנים שנים
 אחד ראש שאמר במה אליעזר ר׳ דעה וז״ל המשנה בפירוש ז״ל הוא פירש וכן מופר

 לפי יחד בשניהם הספק שחל אומר הראשים מן ראשים שני הקריב אפילו לומר רוצה זוג
 לודאי קרוב שנים דכשנופליס ודאי טעמו ונראה וכו׳. משניהם האחד מוס בעל ראש שנאמר

 במאי הכא מפרש דרכינו ק״ס בסימן יוסף ביה הרב כפב וכן דאיסורא מנייהו דחד הוא
 חדא חזקוה קושיוח רבינו דברי על בכאן לי ויש .ז״ל דעהו נראה זה פרחי דאמר
 כלם יקרבו מהם אחד ראש קרב דאמר כר״א סבר הכי דאמר דרב אמרו דבגמ׳
 מפני׳ ואוקי השריפה לביה יצא מהם מאחד מון כלם קרבו אפילו דאמרי כחכמים זדלא

 וכריש כר״א דסבר כרב כאן פסק שהוא אדידיה דידיה רבינו קשה וא״כ כמכמיס כלם דימוהו
 כלם ימופו כרכוא דאמה משנפנו שכפב כחכמים פסק המוקדשין פסולי מהלכוח ס״ו

 מן מאחה חון כלן קרבו אפילו וכו׳ שנפערב מומין כעלי אבר שם כפב ועוד .כצורפה
 כאן מפרש שהוא דכיון קשה ועוד .כחכמים דפסק נראה כעזרה ישרף זה הרי הפערובוה

 ריש אמר שם שאמרו אחרה במימרא גס א״כ לים שנים שנפלו שר״ל קאמינא פרחי
 כולן הופרו וכו׳ מהן אחה ונפלה חביוה במאה שנפערבה פרומה של חביה לקיש

 אחד זוג ר״ל אחה ופירוש שנים שנפלו איירי נמי ע״כ נפל דאיסורא דנפל הך ואמרינן
 דנימא כולן ימוהו כרבוא דאחה ממשנה לו הקשה דאל״כ אחריהי מימרא שמפרש כמו

 איך דאל״כ הוא גוונא בחד פרימימרי דהנהו ודאי ע״כ ועוד . מייח דאיסורא דמייח
 חלוקים דהדיניס כיון צריכופא לי למה הא דר״ל ואצטריך נחמן דרב ואצטריך אמרו

בעינן נמי הרפי ודאי אלא חד בעינן והכא הרפי בעינן כוכבים עבודה של לטבעה

 חוץ נוק קרבו חפי׳ וחכ״א ירמיה ר׳ מפיב לא אחד אחד אבל שנים שנים אלא ר״א הכשיר
 אחד מאי לה מסברא פחלי^ כר ירמיה ר׳ לו אמר השריפה לכיה יצא מהן מאחד

אמר שפיר פריך שנים שנים שימכור שמפרש ז״ל לרש״י ובשלמא .ע"כ אחד זוג  דמ̂ד
 שנים שימכור בעי ר״א' ואי בהא פליג דר״א מכלל מהן מאחד הון כלן קרבו רבנן
 במאי שמפרש לרבינו אכל שנים בעיק הא דיקריב קאמר היכי אחד נשפייר שלא היכא

 מקריביז דודאי כולן דנקרבו היכא ר״א פליג שפיר א״כ כבר הנקרבים ר״ל שנים דקאמר
 ע״כ הא ברבנן חידש מה אחד זוג אחד מאי כשהידש ועוד אמד נשפייר שלא אפילו

 א״כ שנים ר״א ופירש אחד ראש קרב אמר שהוא כיון הוא גוונא האי בכי דר״א הא
 שכפב במה קשה ועוד .עצמו ל״א מדכרי לאקשויי ה״ל וטפי אחד זוג דאמה ודאי
 רוב שם נשארו לא דאם דמשמע היא ברוב האסורה הנובעח אופה אומר שאני רבינו
 וכמ״ש ספיקא דספק טעמא איכא דהא זה וא״א אסור ממשים כאן ונפלו חמשים אלא

 ז״ל הוא סירז היי ־ם ארבע אמר לבגמרא ואכ״ג ק״י בסי׳ הטור הביאו ז״ל הרשב״א
 הטעם פלה ־הוא קשה ועוד ,ארבעים הכא נקט ששים באידך למינקט דאצטריך דמשום
 שנפערבה פרומה של מביח אושעיא א״ר בגק׳(ע״ד) ושם היא ברוב האסורה אומר שאני משום
 אמריק ולא «ו׳ דימיעה כדי הימנה «ט< מהן מאה ונפחחו מביופ 'וחמשיס במאה

 ואמר פסק היכי וא״כ פרומוח מהלכוח פפ״י ריש רבינו ופסקה איפיה ברובא איסורא
 .•,רכינו בדברי אצלי הוקשה אשר הקושיופ הן אלו .היא ברוב האסורה אומר שאני כאן

 (הוא נר״א סבר דרב הגדול ליס שקים מפלו בהדיא לו הקשה בהשגוק ז״ל והראב״ד
 דאה דיי דאע״ג לומר לאפשר ל״ק הא משוס אי1 כופיה. למפסק ה״ל ולא ימידאה

 שהשיגו פרומה של דחביח בההיא נ׳׳ל וכן • נופיה פסקינן טפיה אזלא דסוגיא כיון הוא
 פסק דהפא אדידיה דידיה דקשיא היא הגדולה הקושיא אבל .ז״ל הראב״ד שם גס

 דקאמר בהאי ז״ל הי־אב״ד הפיגו ונמל כרבנן פסק המוקדשין פסולי בהל׳ ושם כס״א
־ב5כ למיפסק ליה הוה ולא טפיה דלא אושעיא א״ר דהא היא ברוב האסורה אומר שאני

היא הקושיא אבל עדיף ודאי דרב 'קשיא לא האנמי משום אי ושמואל ר׳אושעיא במקום ונפלה מביוח במאה שנפערבה ספומה חביק פרומוק מהל׳ בפע״ו כפב שהוא קשה וא״כ
שבהלטק

מיימוניות הגהות
 סוף עד אסורה ספיקה ספק דאפילו סובבים לעבודת הנח דאטר שמואל לגבי נדב [ג]

:ע״ב באיסורי, כוותיה דהלבתא ברב ר״י פסק ובן העולם

עוז מג^
ת א לא דגגולהו ייש6ו חספא גלי ז׳ל י׳ סי  6דוק 1לא m וגהא סלמויא ננילי נאמרות ואמרות גי

סי למאן לאטמועינן נקמיס אלא סיי לרבוא מהן אחד כייס אפילו דהא לרנוא מרנוא א  אפילי אסר י
י רקולגלוח באתי לא איי ט ג־ אאריך לא נסוספית מפורשותגאורך שהדעות ולפי ספקות. נרמה י״ת נ

ס ר׳מ בשיטת עומד ז׳ל א לו  ספק לה אמאיקלי שלישייז דהיינו לרטא ומרנוא גמיתא קהד דוקא דעתך סלקא דאי פייישא להדין מרנניתא דאשכחנא ועוד דעתו תנוח אחרת נדרך מפרש ז׳ל הראג׳ד ז׳
ת יפה העמיק ולכך למתני לנרייתא ליה הוה הפיקא ספק וספק אינון תלהא דהא ספיקות שתי דהייט ספיקא י׳ רי. דנ ם' יתגונן הלנה של נעומקה לעמוד והרוצה ז׳ל ונ ט ט :התעיוגות פ׳ נ א  אותו אומר ש

ב :ע׳ד) (דף המטרונות פרק .וכו׳ הטנעת ת אני :טנ״ל הכי דס׳ל דרב טליה פליגי יהודה ורני דשמואל וכו׳ אינה הסוגיא זו כל ז׳ל היאכ׳ד כ א שפסק מה■ כל אדרבא אותר ו  te בניס כהלכה ט
ם עכודס ד שאמר ורונא .שמעתיה ככולה בה למיקם נולהו ואצטריכו להדיא מיניה מקשה הלמודא דהא נסמוך שנתנתי נמו ספיקא וספק כונני אנ׳ ואי לדרנ הכי לה מסיק תלמודא סתס אדרבה ז׳ל הי

ס ט מ
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ג . קמנ סי׳ יו״ד טור א ־ מ׳ :מה לאוין ס

א ד!. י ר ש א  כוככים ענידת לשס מתחלה ששעו דאילן תגן מ״ה) (דף האלילים כל פרק ה
 היא זו אי תגן הכי ונתר מיקרי אפרה כוננים ענידת תחתיה העמיד אם וכן

ה שנחלקו כלומר אשרה כל נ רננן פו  זגרננן מומרת דלר״ש כוכנים ענידת תחתיה שיש ר״
ש :כרננן דהלכה וידוע אסורה מ״  ישנ ואם נצלה ישנ לא שם משנה קומתה. נצל לישנ אסור ו
ר רנה אמר פשיעת ישכ לא ונגמרא מהיר  כר נ
ר סנה  ואיכא צלה לצל אלא נצרכה לא יוחנן א׳

 אמר פשיעא עהור ישש ואס אסיפא לה דמתני
 קומתה לצל אלא נצרכה לא אר״י כנ״ח רנה

 הא לא ישנ לכתחלה אפילו צלה דלצל מכלל
 וצלה פהור. יש■: אם קומתה לצל דאפילו קמ״ל

 הצל אורך מדת עכרה שלא שכל פירש״י צלה וצל
 ענ דהצל צלה הייינו האילן קומש מכה מדת את

 צלה צל והיינו וקלוש דק הצל ואילך מכאן וחשוך
 כשם אמרי חמן כירושלמי מצא שכן הר״ן וכתכ

 צלה איזהו מותר צלה וצל אסור צלה מסדא רנ
 והיא מפול שאילו כל אמרי חמן צלה צל ואיזהו
מ נו נוגעת  נו נוגעת ואינה שמפיל וכל צלה ז

 עם חולק הירושלמי שזה ואע״פ צלה צל זהו
 מ"מ ליה אסרינן ואנן צלה צל דשרי גמרחנו

 רכינו על וסימא צלה וצל צל. פירוש ממנו למדנו
 הירושלמי עם מסכים צלה וצל כצל זו פירושו שאין

ה הירושלמי על לסמוך וראוי  דפסק ועוד . נז
 [דאפילו דאסור משמע ונסוגיין דמומר צלה נצל

 ישכ אם קומתה כצל דאפילו קמ״ל] והא ישכ לא צלה נצל דאפילו מסקינן נתרא נלישנא
 נצרכה לא יוחנן א״ר רנכ״ח אמר נתרא נלישנא גורס היה שרכינו שנראה וכסנ מהיר
פנ צלה דכצל מכלל קוממה לצל אלא  מצא ושכן הרי״ף דעת נראה שכן וכתכ מידי לא וסו י

 שאס וכתכ מהנוסחאות כאחת כן מצא שלא להר״ן הוקשה זה b עם אנל ז״ל להרמ״ה
 אלא מחסר דלא עסקינן מכוי^ דנלא לומר אנו צריכין ע״כ שלנו כגירסא היתה גירססם
ה פוסקים הס לן מספקא נהרא דנלישנא וכיון מדרננן  מחוור זה אין ועדיין .לקולא נז
 מספקא נתרא וכלישנא לאיסורא לן פשיפא קמא דנלישנא כיון דרננן איסור הוי דאפילו

 דאפילו דמשמע ועוד .נתרא דלישנא ספיקא משום קמא דלישנא פשישא לדחויי לן לית לן
 ישכ לכתחילה צלה דנצל מכלל ואמרינן מתמיה אדרנה הכי לן מספקא לא כתרא נלישנא

על נצ״ע': הדנר הר״ן והניח דלא ודחי  השריגים כצל לישכ מותר רנינו שכתנ מה ו
 הוספתו לאילן המשחמוה כגמרא חזינן דהא זה הוא תימה הרמ״ך כתנ שלה והעלים
 משמע כגמרא דאתמרו לישני דלכולהו קשיא אכתי צלה צל ליה דחשינ משום ואי אסורה
 ליהנות או לשרוף ה״מ אסורה תוספתו7 דאע״ג וי״ל . צלה נצל לכתחלה לישנ דאסור
 צל אלא הזכיר לא איך צ״ע מ״מ הוא ממש כו שאין דדכר משום מותר צלו hfo מגופו

:עכ״ל לכסחלה אסור נמי צלה דצל קומתו
ואם

למלך משנה:
 ולד פרק גמעילה משנה .אסר ממקום עציו מביא שהעוף מפני מוסרת שבראשה עצמו והקן 3'

ג:) (דף חטאת  יסיז שגאשרה מועלין ולא נהנין לא הקדש של האילן שבראש הקן י׳
ה. קנ  כו׳ מותרה אמר, רשב״ל אסורה אמר ר׳י מאליה שנשתברה כוכביה עבודת אתמר ובגמרא ב
 לאו מאי בקנה יתיז שבאשרה מועלץ ולא נהנין לא הקדש של האילן שבראש הקן לר״י ר׳ל איתביה
ה. דאיתבר פ  הזה הקן שנעשה הקנים שנשברו מגופה דאיסנר לאו מאי וז׳ל התוספות וכתבו מגו

 ומשני מותרת מאליה שנשסברה כוכביס עבידת אלמא מותר עצמו והקן בקנה יתיז וקתני האשרה מגוף
 של הכי אי ופריך האילן מגוף ולא אחרים מעצים הקן שנעשה כלומר מעלמא עצים מייתי דקא לא

 אמאי וכ״ת . מגופה בדאיתבר דמיירי ודאי אלא פריך נהנין ומלא מועלין ולא נהנין לא אמאי הקדש
 מסתברא נמי הכא בגידולין מעילה אין וקשבר מכאן לאחר הבאים נגידולין מיירי הנא מועלין לא

 יטול כלומר מישקל לישקליה בקנה יתיז אמאי מעלמא דאייתי ם״ד דאי מגופה בדאיתבר דמיירי
 בלא בידו הקן ליטול ליה שרי לא ולכך מגופה בדאיתבר דמיירי ש״מ אלא מקל בלא בידו הקן
 המחוברים לאותם דומים שנשברו הקנים דהא.אותם נשבר שלא האשרה מגוף למישקל אתי דלמא מקל

מאשרה שקיל דלמא למיגזר שייך לא האשרה לגוף דמו דלא מעלמא בדאייתא מיירי אי אבל לאשרה
עצמה

אם  ואםעבר:עמא תחתיה יעבור לרז (דףמ״ח) שם משנה ג״ז . וכו׳ אחרת דרך לו יש ו
 ריב״א עובר או עבר להו איכעיא ובגמרא עהור תחתיה ועבר הרבים את גוזלת היתה

 דליכא הא אחרינא דירכא דאיכא הא פליגי ולא עבר אמר יוחנן ור׳ עובר אמר דחזקיה משמיה
היה נהור סגי ששח דרב מוליכו שהיה לאותו כלומר לשמעיה ששת רב א״ל אחרינא דירכא

א  כוכבים שחיתה-עבודת בין נעבדה שהיתה בין האשרה י
 ומותר .קומתה בצל לישב אסור ° תחתיה מונחת“

 דרך לו יש ואם .שלה והעלים השריגים בצל לישב
 אחרת דרך שם אין ואם .תחתיה לעבור לו אסור אחרת
 בה שקננו אפרוחים יב [ד]רץ^ בשהוא תחתיה עובר

 .מותרין לאמן צריבין ואין
ם י ח ו ר פ א ה ו  והביצים *

 שהרי אסורין לאמן שצריבין ״
 . להן בםים במו האשרה

 שבראשה עצמה *והקן
 מביא שהעוף מפני מותר
: אחר ממקום עציו

הראב״ד השגת
 אסורים לאמן שצריכין והביצים *והאפרוחים

 היה א״א .להן בסיס כמו האשרה שהרי
: האשרה כגידולי שהן מפני לומר לו

 תחת מניית כי כלומר ארהימני להמס מכייס כי
 דליכא אי ה״ד ופריך במרוצה מושכני האשרה
 שרי מישרא ארהיכיני לי למה אחרינא דירכא

 ־ ארהיעני אמר כי אחרינא דירכא דאיכא ואי
 ואדם אחרינא דירכא דליכא לעולם שרי מי

 משוב כאדם אדם כל רנינו ועשה שאני. חשוב
 המה כבר ומ״מ והרא״ש הרי״ף דעת נראה וכן

 באדם דדוקא רכינו ,על גס הרי״ף על הר״ן
 כי אינשי בשאר אכל הכי דאתמר הוא חשוב
בעי ולא שרי מישרא אחריתי דירכא ליכא

 שהעוף מפני מותר שבראשה עצמה *והקן
 דוקא א׳א . אחר ממקום עציו מביא

:אהד ממקום, שהביא

 מורח בדבר דאין דכיון לי ונראה . לסירהט
 כאדם אדם כל לעשות ורבינו הרי״ף ראו

;משוב
 במעילה מפנה .וכו' שקננו אפרוחים יב

 קן י״ג:) (דף חמאת ולד פ׳
 מועלין ולא נהנין לא הקדש של האילן שבראש

 האלילים כל כפ' ומיימי בקנה יתיז שבאשרה
עבודה שברי דאמר לר״י לאוהוכיה מ״ב) (דף נטל

 ששיכרה כגון הב״ע וקס״ד אפורים כוכבים
 דאייתי כגון עסקינן במאי הכי ומשני בקנה יתיז וקתני בהם וקננה מהאשרה עצים

 ממקום שהביא דוקא רבינו דברי על ז״ל הראב״ד כתב ולפיכך בהם וקננה עציסמעלמא
 דאייתי שנדע דבעינן לומר דהיינו ליה משמע עצים דאייתי דכגון כלומר .עכ״ל אחר

ך דכיון ליה משמע ורבינו הס אילן מאותו שמא חיישינן הסתם מן אבל מעלמא  רוב דדי
 אילן. מאותו שהביאם חיישינן לא מסתמא הילכך מעלמא קניהם עצי להביא העופות
 ר״י מהדר כלומר באפרוחים יתיז יתיז מאי ר״י אמר אבהו ור׳ הבי בתר ואמרינן
 חילף לא ואפ״ה מעלמא עצים דאייתי חוקמה לא לעולם אמרינא בשנוייא חיובמיה לסרוצי

 אעצים ולא קאי אאפרומים בקנה יתיז דקמני דהאי כוכבים עבודת שברי היתר מינה
 אליבא מחניהין כלומר לך אסברה תחליפא בר ירמיה לר׳ יעקב א״ר הכי בתר ואמרינן

 כ'אן בביצים מותרים באשרה בין בהקדש בין כלומר וכאן כאן באפרוחים דר״י שנוייא דהאי
 שהרי ר?ינו וכתב .דמו כביצים לאמן שצריכין ואפרוחין אשי רב אמר אסורים וכאן

 דאי רבנן גזור להם כבסים שהיא שכיון לומר שכוונתו ואפשר להם בסים כמו האשרה
 אשרה כגידולי שהם מפני הל״ל הראב״ד וכתב מינה. לאיתהנויי אתי מינייהו לאיתהנויי שרית

 משום אמו אשריז כגידולי שהם מפני איסורם טעם היה שאילו רביגו לדעת וי״ל עכ"ל>
:אשרה גידולי איסור מינייהו פקע לאמן צריכן ואינן שגדלו

נטל '
משנה לחם

 רבי התם אמר דכי לומר יש ׳זאת לקושיא ומיהו אושעיא. כר׳ פסק תרומות שבהלכות
 ההם כי ספקא חד אלא דליכא היכא היינו איסיה ברובא איסורא אמרינן דלא אושעיא

 דאמרינן ודאי הערובות שמי שהם ספאי חרי היכאדאיכא אבל תערובת חד אלא דליכא
 ולא אחה חבית נפל תרומה של בחביות פסק דאיך ולקושיא .איהיה ברובא איסורא

 לקיש דריש על,מימרא הקשו לא דבגמ׳ דמאחר סבר דהוא י״ל הכא כמו שתים הצריך
 קושיא כאן דאין סבור דהגמ׳ ודאי לו נראה למעלה שהקשו כסו ימותו דכלם היא מה

. בחד ולהכי נפילתה דמינכרא משום חבית דשאני והכיעם י ג  ואצכיריך שאמר ומה ס
 לעבודת תרומה של חבית בין חילוק דאיכא דאע״פ לגמרא לו שהוקשה מפני הוא וכו׳

 דריש קשה מ״מ בחד נפילה והכא בתרחי נפילה בעינן כוכבים בעבודת דההם כוכבים
 כוכבים בעבודת דהתם אע״ג ולומר נחמן רב דברי על דבריו לומר לו היה לקיש
 שהוא המעס וכן בתרומה עצמו בפני דין מדאמר אבל סגי בהד בתרומה רתי0 בעינן

 כוכבים מבעבודת יותר בתרומה הוא חידוש דשום משמע וכו׳ נפל דאיסורא דנפל הך
ליישב נ״ל זה תרמי. בעינן וכאן; סגי בסד דחבית לעולם אבל צריכותא לתת הוצרך ולכך

 ר״ל' שנים שנים דקאמר האי דע״כ סבור דהמקשה אפשר וכו׳ קרב אפילו דחכמים מההיא לר״א שהוקשה במה הגמרא דברי מיישב איך לנו שהוקשה ולמה ז״ל דברי׳רבינו קצת
 וכפירש״י מחכמים לו הקשה ולכך שיקריבו מה שהוא ודאי אלא מהן אחד ראש במשנה ר״א אמר היאך המוקרבים ר״ל שנים דקאמר מאי דאי ז״ל כפירש״י שנים שנים שיקריב

 אליעזר ר׳ דקאמר אמד דמאי וס״ל אחד ראש במסניתין אליעזר ר׳ דאמר משוס ליקרב העמיד הוא אלעזר ר׳ אדעתיהדמ״ש מיסוק מהיכא ואמר ירמיה רב לו וסירן . ז״ל
:בהו אדון מה ידעתי לא הקושיות שאר אמנם רבינו לדברי הפשט ליישב נראה זה .אחד זוג הוא במתניתין

. אמרת דרך לו יש ואם : הירן שהוא מה ז״ל בהר״ן ועיין כבתרא ולא מ״ח) (דף דבגמרא .קמא כלישנא אלא פסק דלא נראה . וכו׳ בצל לישב ומותר יא כו'  לא רבינו ו
כרבי אתי מתניתין דהך אמרו משוםדבגמרא טמא תחתיה עבר אם הזכיר לא כוכבים עבודת טומאת שם כשהזכיר הטומאה אבות שאר בהלכות ולא כאן לא הזכיר

משוב אדם בין ^לק ילא וכו' אחרת דרך שם אין ואס שאמר ומה .במשנה בפירוש שכתב כמו כדבריו הלכה ואין באהל מטמא כוכבים עבודת דסקרובת דס״ל במירא בן יהודה
 היא הרבים בגוזלת ששת דרב דהא הרבים את גוזלת כשהיא דוקא דהיינו רבינו הזכיר לא דלמה לי שיש אחרת קושיא עם אמרן ואני הר״ןז״ל. זה הקשה כבר חשוב לשאינו

ולכולי דרגא מעליא גוזלת באינה אבל רן בעינן לא משוב באדם דוקא הכי ומשוס בגוזלת היא ששת דרב חברתה מתרצא חדא קושיי הרי דהני ונראה . אסור גוזלת אינה ודאי אבל
:עדיף רן דמ״מ משום חשוב לשאינו משוב בין חילק לא לכו גוזלה בשאינה בין בגוזלת בין הס ודבריו הואיל ורבינו רן בעינן עלמא

. מותרים לאמן צריכים ואין בה שקננו אפרוחים יב כו׳  שבראש דקן מהא אסורה מאליה שנשתברה כוכבים עבודת דאמר יוחנן מרבי הקשו מ״ב) (דף הצלמים הל בפרק ו
וישליך קנה שיט;ל כלומר בקנה יתיז וקתני בהם עציסוקיננה ממנו ששיברה כגין קס״ד בקנה יתיז אשרה של בראשו מועלין ולא נהנין הקדש,לא של האילן

ם ; עצי '
עוז מנדל

ם טנודח מספק איתיניה הא נו׳ כוכניס לעמדה הנח דאמר דשמואל משוס  נחנאי ואוקמה כונני
ני ליה וסנירא  נהלכות וחניוש נדן דרמוני ההיא פסק ז׳ל ור״מ . נחדא עליה ופליג נמדא יהודה כי
 הראנ׳ד שכתנ ומה דשמעתין. ורזסקנא אושעיא וכדרני כהלכה אחה כל תרומוח ונהלכוה אסורות מאכלוה

 פסיקהלמודא וכר׳א ז״ל רש׳י נגידהה זהו עליה פליגי ורננן יחידאה דהוא אוקימנא אליעזר דכר׳ ז׳ל
שרה :וכד׳ן נהוספוה פסק וכן לישני לתרוייהו מ״ט) הצלמים(דף כל פ׳ סוף א  שהיתהעד נין ח

ח) (דף הצלמים כל פ׳ .רן כשהוא חים :מ׳ ס כמו האשרה שהרי עד .כו׳ שקננו אפרו סי ) (דף הצלמים כל פרק .נ נ ג :י׳ד) דמעילה(דף ג׳ ופרק מ׳ ת  כגידולי שהן מפני לומר לו היה ז׳ל הראנ״ד כ
אני : אשרה  עצמה והקן ;וכד׳ן וכהלכה כדין רמז׳ל פסק ונזה ז׳ל אלפס י״י פסק וכן יוחנן ר׳ אמר אנהו די׳ ומסיק לה דמי הצלמים כל פרק וגם מעילה דמסנה פ׳ג היא דחויה מסקנא אוהה כי אומר ו

ג . אחר ממקום עד ג דמעילה; פ׳ ת ד ב אנ׳ ל: ממקום שהניא דוקא ז׳ל הי כ׳ ע ר ח ק אסיקנא דהכי רמז׳ל דעה וכן היג אין אומר ואני א מעלמא עצים דאייתא כגון עסקינן נמאי הנא הצלמים כל נפי
: קאמר דוקא אלמא נהם וקינהה ן ד׳ נ ו

מיימוניות הגחות
 קומתה מפרי יותר ארוך הצל* וערבית שהרית פירוש צלה בצל ואפילו שם הטור °[בתב

 לשמעיה ששת רג ליה אמר [ד] !מקרי] צלה צל ואילך משם קומתה כרי עד מקרי וצלה
 יעלה לא לאמן צריכין שאין באפרוחים ואפילו המור ®[לשון :ארהיטני התם מטת כד

ז ע״כ .באילן יעלה שמא חיישינן ולא לארץ שיפלו בקנה יתיו לקחתם.אלא עליהם



א למלך משנה פ״ן כוכבים עבודת הלכות .מדעמשנה לחם 81 מ

 וגבי כלומר מעלמא עצים דאייתי כגון עסקינן במאי הכא ותירצו ויסרפו האילן מן עצים
 משום גזור לא ובאשרה אילן מעצי לאסהנויי אתי דילמא מדרבנן נהנין לא הקדש

 כלומר באפרומיס יתיז יתיז מאי יומנן ר׳ אמר אבהו ורבי .מעיה אינשי דבדילי
 כל פרק האמורה הפוגיא היא זו ז״ל. וכדפירש״י מגופיה בדאיתבר מתניתין ולעולם
 שם שתירצו הפוכה סוגיא שם יש וי״ד) י״ג (דף במעילה חסאת ולד ובפרק הצלמים

 נהירצו הקדש גבי נהנין לא קאמר היכא דא"כ זה על והקשו מעלמא עצים דאייתי לא
 אמאי וכ״ת מגופיה דאיתבר ע״כ ודאי אלא כלומר מכאן לאתר הבאים בגידולין אלא

 יוחק] לרבי קשיא [מ״מ וכו׳ מסתברא ה"נ איירי וכו׳ הבאים בגידולין הכא מועלין
 דאייתי אפילו מתניתין כלומר מעלמא דאייתי לעולם יוחנן רבי אמר אבהו רבי ותירצו
 יתיז יתיז ומאי אסור הקדש גבי בין אשרה גבי בין הקן ולעולם מעלמא פצים

 השמועה שיכית היא זו וכו׳ וכאן כאן אפרוחים ירמיה לרבי יעקב ר׳ א״ל באפרוחים
 וגבי מותר שבראשה שהקן אשרה גבי כאן כתב ורבינו .התוספות פירוש לפי שם אשר

 מעצים העוף אוהו שבנה הקדש של האילן שבראש קן כתב פ״ה מעילה בהלכות הקדש
 נהנין אין לאמן הצריפים האפרוחים ועם שבו הביצים עם הקן הל בהן וכיוצא ועשבים

כ. מעל לא והנהנה בהן  נהנין שלא מעלמא דאייתי הקדש של משם,שבקן נראה ע״
 ודאי עשבים מגופיה היינו דעצים תאמר ואפילו ועשבים מעצים אותן שבנה כתב שק

 ממפיה איתבר ואי מעל לא והנהנה קאמר ועוד הקן מכל נהנין שלא כתב מעלמא היינו
 מעלמא דאייתי דבעצים ודאי אלא בדבריו נתבאר לא זה בגידולין וכ״ת מעל לא ואמאי

 דאמרו וכתירוצא הצלמים דכל כסוגיא דפסק לכאורה לומר אפשר וא״כ נהנין לא בהקדש
 משום נהנין לא הקדש דגבי ולה״ק אבהו דר׳ כהירוצא ולא מעלמא עצים דאייתי לא

 חדא זה על וקשה .בקנה יתיז אשרה גשי אבל מיניה לאההנויי אתי דילמא דגזרינן
 בפוגיא וכדהקשו בידו יקחנו ולא בידו יתיז כלומר בקנה יתיז באשרה הזכיר לא דאמאי

 בעד הירן הוא יוחנן ר׳ אמר אבהו ור' יוחנן לר׳ סי קושיא דהך כיון ועוד ,דמעילה
 באפרוחים פסק דהוא ועוד יוחנן ר׳ אמר אבהו דר' כהירוצא לפסוק לו היה עצמו
 דר׳ כתירוצא דאתי ודאי זו נראה ריהכיא ולסוס .יעקב כר׳ והיינו וכו׳ וכאן פאן

 יותר מ״מ הסברא מפח אמת הוא הדין נמי קמא דלתירוצא לדחות שיש אע״פ אבהו
 פסק אבהו ר׳ כמאן וכ״ח אבהו כר׳ פסק דרבינו ודאי נראה לכך .אבהו כר' שהוא נראה

 דבהקדש קאמר דא ועל מגופיה דאיתבר מהניחין לדידיה הא הצלמים ■דכל כסוגיא אי
 מוהרין אשרה גבי הקדש,יבין גבי בין מעלמא בדאייהי אבל אשרה גבי וה״ה נהנין לא

 אבהו כר׳ ואי מוהרין אשרה וגבי נהנין לא הקדש גגי מעלמא דגאייהי כתב ז״ל והוא
 הקדש גני בין אשרה גבי בין מעלמא דבדאייתי שם אמר איהו הא דמעילה דכוגיא

 אחר פירוש מפרש דרבינו לתרן ונראה .מותר דהקן אשרה גבי כתב ז״ל והוא אסור הקן
 סוגיות השתי יסכימו ולדבריו יותר מרווח והוא התוס׳ כפירוש דלא דמעילה בסוגיא

 דאייתי דוקא ודאי היינו מעלמא עצים דאייתי לעולם אבהו ר׳ דכשאמר מפרש דהוא
 אשרה גבי ביד ליכילו מוהר דהקן ה״נ אין מישקל לישקליה ליה דפרכת ומאי מעלמא עצים

 ליקחם לעלות צריך עכ״פ דהאפרוחיס משום באפרוחיס היינו יתיז אשרה גבי קחני וכי
 כפשגיה ואתי מעלמא בדאייתי מהניהין והשתא לכאן ואחד לכאן אחד נשמעים שהם
 דבאפרוחיס יעקב ר׳ וקאמר יתיז ובאפרוחים נהנין אשרה גגי אבל נהנין לא הקדש דגבי
 אשרה וגבי איסורא הקדש גבי הגי אמאי שפיר אתי השתא וכו׳ מותרים וכאן כאן

 התוספות לפירוש אשר אחרים דוחקים ועוד .לפירושם ההוספות שהקשו וכמו היתרא
 נהנין לא אמאי לעיל שהקשה הכי דאי קושיא יתרן איך וכ״ה רבינו דברי לפי יתיישבו

 גבי אבל גופיה מאילן לאההנויי אתי דדלמא משום נהנין דלא ליה פשיעא דודאי י״ל
 מש ולא כוכבים דעבודח גסוגיא ז״ל רש״י כמ״ש ליה דברי משום למיחש ליכא אשרה
 וכו׳ מעלמא עצים דאייתי ס״ד דאי מסתברא ה״נ הגמ' דמדקאמרה להרן הגמ׳

 משמע דל 1/1ההוספ שהקשו וכמו הראשונה הוכחה זולת אחרת הוכחה לומר מדהוצרך
 אמרת הוכחה לומר הוצרך ולהכי לדמותה אפשר הראשונה דההוכחה לגמרא ליה דפשימא

 כבר שהגמרא כיון להרצה מש לא אבהו ר' ולכך כדפרישיח הראשונה ההוכחה זולת
 ומאי אבהו ר׳ דקאמר כוכבים עבודה דבסוגית הסוגיות יסכימו ובזה .הדמיה ראה
 אמרת את כלומר קמא אהירוצא ופליג מעלמא בדאייתי ר״ל וכו' בהפרוחים יתיז יתיז

 יתיז ומאי מוהר וע"כ מעלמא דאייתי לעולם הקן לענין בקנה יתיז מעלמא בדאייהי
מעלמא בדאייהי הקדש של דגקן כהוגן רבינו דברי עלו ובזה וכו׳ באפרוחים יתיז
דיהיז משום מותר כתב אשרה קן וגבי מהניהין קאמרה דהכי משום נהנין דלא כתב
 אשרה גגי קן לענין בקנה יתיז הזכיר לא ולהכי בידו ליסלו מוהר והקן לאפרוחים קאי

 הוא באפרוחים יתיז שהצריכו דמה י״ל אפרוחים לענין יתיז הזכיר לא אמאי וכ״ת
 וכבר דאסור פשיעא ודאי וזה דנשמשין משום לעלות צריך עכ״פ יתיז לא דאס משוס
 לגבי אבל כלל בה ולהשתמש בהנאה אפורה שהאשרה שמיני בפרק לקמן רבינו ביאר

 ולהכי עליה אעו גזרינן ולא דיפלנו ודאי ההוספות שכתבו כמו בידו לימלו דיכול קן
ה. התזת רבינו הזכיר לא  בעיט,. נכון פירוש והוא רבינו דברי לחק לי נראה זה קנ

 אלא אינו זו בהלכה והמאמר הזה כלשון רבינו שכתב המשנה בפירוש מצאתי כך אמר
 כשהוא מועלין ולא נהנין לא ולפיכך אחר ממקום ועשבים בעצים העוף שבנאו עצמו בקן
ר״ל בקנה יתיז ומ״ש האשרה מראש הקן אוהו ליקה מוהר באשרה אבל הקדש בשל

דיתיז אבהו כר׳ דפסק משם נראה הרי .ע"כ ,אותם יקח ואח״ב האפרוחים שיתיז
שכתבתי הפירוש ומפרש האפרוחים

ל ט נ

 מגופה גדאיתני דאיייי זו הוכחה לומר הוצרך אמאי וא״ת מגופה נדאיתכר מיירי ודאי אלא עצמה
 הראשונה י׳לדהוכהה נהנין, לא הקדש של גבי מדקחני מגופה נדאיחנר דאיירי שפיר מוכח כנר הא

 של ה'נ נהנץ לא מדקתני מגופה בדאיתכר מיירי הקדש דשל היכי דכי דומיא ע״י חלא אינה
 מדקתני מגופה נדאיתבר דמיירי דאשרה מגופה מייתי הדר ומש״ה מגופה בדאיתבר מיירי אשרה

 דלעולס יוחנן א׳ר א׳ראבהו ומשני אשורה מאליה שנשתברה כוכבים עבודה דאמר נר׳י וקשה נקנה יחיז
 לאקשויי ליכא מעלמא בדאייהי מיירי אי אפילו מתני׳ כלומר אפרוחים יחיו יתיז ומאי מטלמא דאייהי

 וכדאמרינן אכרה גני בין הקדש גבי נין בהנאה אסור דודאי אקן קאי לא יתיז דקתני דהא מידי
 והא וא״ח באשרה. יעלה למיחשישמא דאיכא בידו דלשקלינהו לאקשויי דליכא הכל ניחא והשתא לקמן

ד כי  דודאי וי״ל יעלה, שמא קאמר לא1 להי שקל לא אמאי ליה קשיא הוה עצמו אקן יתיז דקאי ס׳
^ בידו הקן ליעול שיכוין יעלה שמא למיחש ליכא עצמו אקן יתיז דקאמר מעיקרא  אבל עליה ב

 בלא האפרוחים ליטול כ״כ נוח אין כי יעלה שמא למיחש דאיכא ודאי אאפרוחים יתיז דקאי השתא
 בקנה דמתיז דכיון האפרוחים בקנה להתיז צריך ולכך וכאן כאן נשמטים הם כי יעלה לא אם הקן
 וא׳ת .קרקע ע״ג כשעומד אף בקנה להתיז קל הדבר כי בקנה להתיז כדי באשרה לעלות יצטרך לא

 דלמא דגזרינן י׳ל מעלמא בראייתי דמיירי כיון עצמו הקן מן נהנין לא אמאי הקדש של קשה אכתי
 אותם אטו בעלמא בדאייתי אף למגזר דשייך כיון וא״ת באילן המחוברים בקנים לאיחלופי אתי

 למגזר שפיר שייך והא נהנין לא הקדש של אמאי פריך הוה מאי מעיקרא א'כ באילן המחוברים
 לא אמאי הקדש של מעיקרא פריך הוה והכי כדפרישית למיגור דשייך שפיר ידע לעולם י׳ל כדפיישית

 בהנאה מותר עצמו דקן אקנים קאי בקנה דיתיז ס״ד מעיקרא דהא גורינן דלא אשרה גבי כמו נהנין
 לי קשיא (א״ה .אשרה משל יותר הקדש גבי גזרינן אמאי פריך הוה ולהכי מידי בהו גזרינן ולא

פ׳ מדתני׳  משום התם טטמא ויהיב אהירא ודהקדש ■שריא כוכבים עבודת שלהבת ל׳ט) משילין(דף נ
 גזרו מיניה בדילי דלא הקדש אבל רבנן גזרו ולא מיניה אינשי בדילי דמאישא כוכבים דעבודת

 ואין , גזרה משוס אסור שבאשרה דקו ולומר לחדש מנ״ל במתני׳ פתוח שישו זה דחילוק וכיון
 עצים בראייתי האיייי דכיון האילן לעצי הקן בין לו יתחלף שמא היינו בהקדש דגזרינן דהא לומר

 דאשרה השתא אבל .זה) בדיבור לעיל ז״ל כתוספות כמ״ש אהדדי דמו דלא לאחלופי אתו לא טעלמא
 האפרוחים אבל בהמוך כדמפרש הביצים ואף וכאן כאן אסור עצמו דהקן הס שוין הקדש של ואילן

 ליכא הלכך בסמוך כדמפרש הקדש בשל ה״ה ,באשרה באפרוחים יתיז דתנן דמאי וכאן כאן מותרין
 המחוברים בקנים לאיחלופי אתי דלמא גזרינן והבא דהכא הס שוין ואשרה דהקדש מידי למפרך

ה, עד מראשה זו סוגיא לפרש שיש פרן רבינו למורי נראה כך .כדפרישית לאילן פ :ע״ב סו
ו  וכאן כאן ביצים מותרין וכאן כאן אפרוחים ירמיה לר' יעקב ר׳ ליה אמר בגמרא אמרינן ת

, כביצים לאמן צריכים אפרוחים אם אסי א׳ר אסורין . מו  כאן אפרוחים וז״ל התוס׳ וכתבו ד
 בסמוך כדמפרש לאמם וא׳צ חיים רוח בפו דאית כיון הקדש בשל בין באשרה בין פירוש מותרים וכאן
 גבי וה״ה וביצים אקן קאי נהנין לא אבל הקדש גבי וה״ה אאפרוחיס קאי בקנה יתיז דקתני והא

 גבי נהנין לא שנא י״לדלהכי הקדש גבי לאיסורא וקתני אשרה גבי להיתרא תנן אמאי וא״ת אשרה
 מיאוס דבר דהוי דאע״ג אשרה גני קתני בקנה ומתיז מועלין ולא למתני דבעי משום הקדש
ל ;ע׳כ ,למורי נראה כך בהנאה האפרוחים שרו אפ׳ה כוכבים עבודת של שהיא מאוד  העולה הכל

 דהיינו גוונא בחד מיירי אשירה ופל הקדש של דאילן דמתני׳ להו דסבירא הללו התוספות מדברי
ונעשה ממנו עצים שנשברו כהקדש ומגוף האשרה מגוף הוא זה קן דע׳כ והכריח עצמו הקן היתר

מאליה שנשתברה כוכבים דענודת ש״מ בהנאה מותר עצמו הקן דאלמא בקנה יתיז ומדקתני הקן
 בראייתי מיירי דאי הוא האחד ,הכרחיות שני מכח מגופה בדאיתבר מיירי דט״כ והכריח מיהרת
 אמאי כוכבים עבודת גבי א״כ באילן מחוברים אטו דגזרינן משוס וכ״ת נהנין לא אמאי מעלמא

 משוס יתיז כוכבים עבודת וגבי מגופה דאיתנר דמיירי ודאי אלא מחוברים אטו נגזור יתיז קתני
מפום מועלין ואין הקדש של דהוו משום נהנין לא הקדש וגבי מותרת שנשתברה כוכבים דעבודת
דאי משוס מגופה נדאיתבר דמיירי שני וההכרח ,בגידולין מעילה אין הבר וקא בגידולין דמיירי

 נשלמא אמרה דאי כלומר מקל בלא בידו מישקל לישקליה בקנה יתיז אמאי מעלמא בדאייתי מיירי
 דלמא למיגור דאיכא משום בידו דלישקליה אמרינן ולא יתיז אמרינן מש׳ה מגופה בדאיתבר דמיירי

 .לאשרה המחוברים לאותם דומיס שנשברו הקנים אותם דהא נשברו שלא האשרה מגוף למישקל אתי
 דומים אינם שהרי נשברו שלא מאותם שקיל דלמא למיגור שייך לא מעלמא בראייתי מיירי אי אבל

 דלמא משוס בידו דלישקליה אמרינן ולא דיתיז וטעמא מעלמא בדאייתי טיירי דלעולס וכ״ת .לצודדי
 משום יעלה טמא דניגזור ליה ניחא לא הא .האשרה מגוף נהנה ונמצא כקן למישקל באשרה יעלה

 הכרחיות שני ומכס .יעלה דלמא למיגור שייך לא וא'כ טליה בלתי עצמו הקן ליטול יכול דננקל
 גידולין דהוו משוס מועלים ולא נהנין לא הקדש וגבי מגופה בדאיתבר -מיירי דע'כ הכריש הללו
 למיחש דאיכא משוס אלא בידיה למישקליה מותר הדין מן כוכבים עבודת וגבי בגידולין מעילה ואין

 שנבתברה כוכבים דעבודת משום טרו מיהא התזה ולאחר דיתיז אמרינן מש״ה האשרה מגוף שקיל דלמא
 הן באיסורן התזה לאחר אף והלא יתיז קתני דהייי אסורה דאמר יוחנן לר׳ וקשיא מותרת מאליה
 .בידיה למישקליה מותר כוכבים עבודת וגבי נהנין הקדש גני מעלמא בראייתי דלר׳ל נמצא ,עומדין

 דמתני׳ דנימא דאף כלומר באפרוחים יתיז יתיז ומאי מעלמא דאייתי דמיירי דלעולם תירן יוחנן ורבי
 דמתני' ופירושא באפרוחים מיירי אשרה דחלוקת משום מידי לאקשויי ליכא מעלמא בראייתי איירי

 מן למישקל אתי דלמא משוס נהנין לא מעלמא דאייתי דהיינו הקדש של אילן שבראש הקן הוא כך
 ניגזור נמי אשרה גני וכ״ת .גזרה מחמת אם כי איסורו דאין כיון מועלין ולא המחוברים

 אתי דלמא משוס מעלמא דאייתי אף אסור הקן נמי אשרה דגבי אה״נ אבל באפרוחים מיירי התם
 איכא באפרוחים דמיירי דכיון קשיא לא הא בידיה לשקליה יתיז אמאי וכ״ת .המחוברים מן למישקל
 וגני . נשמטים שהם לפי באילן יעלה לא אם האפרוחים ליטול נוח אין כי באילן יעלה דלמא למיגזר
 דלר׳ נמצא באילן. יפלה דלמא נידו יקחם לא אבל בקנה יתיז האפרוחים ליטול נא אם נמי הקדש
 מחוברין אטו גזרה משוס כוכבים בעבודת בין בהקדש בין מעלמא דאייתי ואף אשור עצמו הקן יוחנן
 מועלין ולא למיתני דבעי משום כוכבים בעבודת כן שהדין אף הקדש גבי דאיסור זו הלוקה ונקט

 ע״י דוקא ומיהו ,עצמו אילן אטו נהו למיגור שייך דלא כוכבים ובעבודת בהקדש שרו ואפרוחים
 ונקט .באילן יעלה דלמא גזרה משום כוכבים ובעבודת בהקדש אסור בידיה למשקליהז אבל התזה

 מאוס דבר שהוא דאף חדושא לאשמועינן נמי בהקדש כן שהדין אף כוכבים בעבודת דאפרוחים היתרא
ת :שרו האפרוחים אפ״ה כוכבים' עבודת של שהיא ״ א  גווני בתרי למתני׳ מוקי יוחנן דרבי כיון ו
אימר באפיוחיס כוכבים דעבודת וסיפא מעלמא עצים בדאייתי דהקדש דמתניתין רישא לאוקומי מנ״ל

משום דאסירי כוכבים עבודת גבי וה״ה נהנין לא ומש״ה מגופה בדאיתבר מיירי דהקדש דרישא
עצים בראייתי כוכבים דעבודת היתרא לאויומי ליה ניחא דלא י׳ל .הקדש גבי וה״ה התזה ע״י שרו ומש״ה מעלמא עצים בדאייתי מיירי כוכבים דעבודת וסיפא אסורה שנשתברה כוכבים דענודת
ס׳. וכמ׳ש יעלה דשמא גזרה משום בידיה דלשקליה כותר דלא ניחא דאפרוחים נאוקימתא דבשלמא ר׳ל שהקשה וכמו מישקל' לישקליה יתיז אמאי קשה דא״כ מעלמא תו  לאוקומי ליה ניחא דלא א״נ ה

 ולא מגופה בדאיתנר מיירי אי מועלין ולא מתניתין תני דהיכי קשה וא״כ ו׳ דין מעילה מהלכות בפ״ה רבינו שפסק וכמו בגידולין מעילה דיש דס״ל אפשר דר״י משוס מגופה בדאיתנר דהקדש רי־א
 -עבודת וסיפא .באילן המהונריס מקנים לאתהנויי אתי דלמא גזרה כוכבים ובעבודת בהקדש אסירי ואפ״ה מעלמא בדאייתי דהקדש לרישא אוקמה ומש׳׳ה כהלכתא דלא מתניתין לאוקומי ליה ניחא

 יעלה דלנו̂ו גזרה משוס ובהקדש כוכבים בעבודת אסור למשקלינהו-בידיה אבל התזה ידי על אס כי שרו לא ומיהו .גז;■!; נהו שייך דלא ונכקדש כוכבים בעבודת ושרו באפרוחים מיירי כוכביס
ע ;התוספות שכתבו וכמו באילן ד  שבראש קן יוחנן לרבי רשב״ל איתביה אמרינן מ״ב) (דף הצלמים כל בפרק אך .ופירושה התוספות גירסת וכפי דמעילה הגמרא סוגית לפי הוא שכתבנו מה שכל ו
 ולא נהנין לא כקדש גבי דקתני נמי דיקא בהם וקינתה מעלמא עצים דאייתי כגון הב׳ע בקנה יתיז וקתני בהם וקינתה עצים ממנו ששיברה כגון קס״ד בקנה יתיז אשרה של בראשו .כו׳ האילן

 מעלמא עצים דאייתי דהיקא בשנוייא תוקמה לא לעולם אחרינא נשנוייא לתיובתיה לתרוצא מהדר יוחנן א״ר אבכו ור׳ ופירש״י .ע״כ באפרוחים, יתיז יתיז מאי יוחנן א׳ר אבהו ור׳ כו׳'. מועלין
עצים ממנו בששיברה לה דמוקי פ״ה באפרוחים יתיז יתיז מאי אבכדאמר ור׳ וז׳ל ההוס׳ וכתבו .אעציס לא קאי אאפרוחים בקנה יתיז דקתני דהא כוכבים עבודת שברי היתר מינה יזילף לא ואפ״ה

דאייתי דמיירי תירן כבר דהא כוכבים עבודת היתר תילף דלא לשנויי קאי לא דבמעילה דבריהם פירוש .עכ״ל כוכבים עבודת היתר מינה תילף דלא לשנויי דקאי שבכאן הספר שיטת לפי פירש ויפה
 דאי לו הקשה ועוד .בהנאה שרי כוכבים עבודת וגבי נהנין אין הקרש דגבי שנא מאי מעלמא עצים בדאייתי דמיירי כדבריו דאם קושיות שתי יוחנן לר׳ והקשה רשב״ל שהזר אלא מעלמא עצים
ה. ליטקליה יתיז אמאי מעלמא בדאייתי מיירי כל דהרק זו סוגיא אך באפרומיס* יתיז דמאי,יתיז מידי לאקשויי ליכא ואפ׳ה מעלמא עצים נדאייתי דמיירי דלעולם לתרן אבהו רני בא לזה בידי

הצלמים
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ג ל י ט . עצים ממנה נ ׳ ו נ ה אסורים יס5ע מסנה נמל מ״ס) (דף שם משנה ו  הסיק כמא
ק חדש התנור אה בהם ו  נתערבה בהנאה אסורה הסס אה בו אפה יוצן ישן י

 לעבודת פדיון אין א״ל המלת ליס הנאה יוליך אומר אליעזר ר׳ בהנאה אסורות כלן באחרות
 .זו שאחר בבבא יתבאר הנאה יוליך ופירוש אליעזר. כר׳ בגמרא הלכתא ואיססקא כוכבים

 שעה כל בפ׳ אמרינן יומן חדש דמנן ואמאי
 גורם וזה זה דאמר למאן דהיינו כ״ז) (פסחים

 חדש מותר גורם וזה זה דאמר למאן אבל אסור
 שנגמר דמנור הוא גורם וזה זה והכא יוצן גמי

 הפס. אפיית שגורמים הוא דהיסר ועצים באיסור
ל ואסיקנא כ פ׳  וזה זה דאמר כמאן האלילים ב

 חדש בין רבינו חילק לא ולפיכך מוסר גורס
 : ליה סגי בצינק חדש דאפילו לישן

א כ אי  סתם יוצן דמדכתב רביט בדברי למידק ו
 כמ״ד והיינו קאמר בחדש דאפילו משמע

 סגי לא אסור דאילו.למ"ד מותר גורם וזה זה
 בסמוך פסק וכן בעי נתיצה אלא בצינון לחדש

 שדה גבי וכן האשרה תחת ירקות ננויעס גבי
 גורם וזה דזה כוכבים עבודת של בזבל שזבלה
 הפת את בו אפה וכתב סתם למה וא"כ מותר

בחדש דבין דמשסע בהנאה אסורה הפת צננו ולא

ג  את בהן הסיק בהנאה. אסורים עצים ממנה נטל י
 היתר של אחרים בעצים יסיק בך ואחר יוצן התנור
. ויאפה  אסורה הפת צננו ולא הפת את בו אפה בו

 לים הפת אותה דמי“ יוליך באחרות נתערבה .בהנאה
 .בהנאה אסור הבגד את בו וארג כרכר ממנה נטל יד : ° מותרין הבכרות ושאר ־בה יהנה שלא כדי המלח

 המלח לים הבגד אותו דמי יוליך אחרים בבגדים נתערב
 ירקות תחתיה ליטע ומותר מותרין. הבגדים כל ושאר

 . הגשמים בימות בין .לצל צריכין שהן החמה בימות בין
 שאינה הקרקע עם אסור שהוא ־האשרה שצל מפני

אסור שדבר וכל לצמוח אלו לירקות גורמין נאסרת
ודבר : קמג סי׳ כפוי עיין א

 ערלה עצי של גמלים גבי על שבשלה פת ,להם הלכו איסור עצי שהרי מומר זה הרי תנור של
 וכלאי ערלה גבי כן שכתב ומה .בוערות שהם אע״פ איסורן הלך גחלים שנעשו כיון מותרת
 ומשם בגמרא אסמר הכרם וכלאי דלגביערלה משוס היינו אשרה עצי גבי כתבו ולא הכרם
העצים נפל עצמו שהוא דכיון אשרה עצי שאני דדילמא כתב fוהרמ אשרה. לעצי גלמוד

 עולמית בסלה ואין ישראל של כוכבים עבודת ה״ל
:עכ״ל בעולם דבר בשום

ם .וכו׳ כרכר ממנו נטל יד  שם משנה זה ג
 לים הנאה אליעזר,ביוליך כר׳ ופסק

 אליעזר א״ר דכי רבינו ומפרש שפדם וכמו המלח
 נתערבה שאס היינו המלח נים הנאה יוליך

 ולא הבגד דמי או הפת כל דמי יוליך באחרות
 וכן כרכר דמי או עצים דמי בהולכת ליה סגי

 זה דעת הרמב״ן והכריע והרמב״ן הרי״ף דעת
 הנאה יוליך בפירוש למפרשים חלוקות שימות ויש

:ז״ל הר״ן בהם האריך אליעזר דר׳ המלח לים
תר מו  וזורעים מ״ח) שם(דף משנה .וכו׳ לימע ו

 אבל הגשמים בימות ירקות תחתיה
 האילן הגשמים שבימות כלומר החמה בימות לא

 החמה ובימות לבא החמה שמעכב להם קשה
בימות לא אף אומר יוסי ר׳ להם יפה הצל

לזבל להם והוה משרת שהנביה מפני הגשמים :קמג סי כפוי עיין א גורס וזה זה הא אמאי ובישן מיירי בישן בין
בגמרא ואמרינן שנושרים העלים נביה ופירוש . לאו הא כנגדו כשאבוקה מיירי דהתם וי״ל הוא.
לדידכו מותר גורם וזה זה לדידי להו קאמר דרבנן ולדבריהם מוסר גורם וזה זה דלר׳יוסי אסורות מאכלות מהל׳ בפ״י שאמר מה על שסמך מפני בכך להאריך משש ולא מותר הכי
נביה גורס וזה זה הוי והכא הגשמים בימות ירקות לי אודו אסור גורם וזה זה דאמריחו במומו אפה או בישל ואמ״כ האש כל גרף שאם הכרס ובכלאי ערלה בקליפי שהסיקו תמר גבי

, ל דאיסור ש
משנח לחם

ג זורעים משנה ע״ב) מ״ח (דף הצלמים כל בפ׳ שם .כו׳ תחתיה ליפע וסותר T כל ובפרק יוצן. ישן יותן חדש מ״פ:) הצלמים(דף כל פרק בסוף .וכו׳ עצים ממנה נטל י
ופסקו להו קאמר דרבנן לדבריהם יוסי רבי אמרושם ובמסקגא וכו׳ תחתיה בבית ועיין יוצן. ישן בין חדש בין מותר גורם וזה זה דאמר דלמאן אמרו שעה

: יוסי כרבי הלכה שם :שם עיין דבריו ותירץ רבינו על שהקשה קמ״ב סי׳ יוסף
בשר ,

למלך משנה
א אגהו די׳ מוכחא הצלמים  שלא אלא יהיז נאומר.• הפנא מיעפ ולא שיי גידיה למשקליה אף דליש״י הוא האמת ומיהו .באילן כונניה ענודת היתר ללמוד רוצה שהיה דרשנ׳ל ילפותא עיקר ליישב ג

ן תירצו ומעיקרא מאליה שנשתברה נ ס ו י ' י . רשנ׳ל הקשה ולא מעלמא עצים גדאייתי למתני׳ מוקי ד . ■ ־■ ־ ׳ .
כ זה לתירון ׳ אתא כי א׳ כ אגהו י  היתר מינה תילף דלא דמלתא לעיקרא לשנויי דאתא לומר ע׳
א אבהו דר׳ ע'כ וא׳כ כוכביה עבודת  לא ואס׳ה מגופה גדאיתגר איירי דמתניתין דלעולס לומר ג

קי דאם לאפרותים יתיו יתיז דצואי משום יומנן לי׳ הקשי מו הו אג  מעלמא עצים גדאייתי למתניתין ר׳
 דמתגיתין דרישא ודאי אלא לאפרוחים. יתיז יתיז דמאי לומר אצפרין ולא קמא תימצא היימ
 אשרה וכ׳ש מדרבנן דאסור בהקדש וגלי גגידולין מעילה אין וקסבר מגופה דאיתבר. בעצים איירי

:בהקדש וה׳ה באשרה וגלי באפרוחים וסיפא אסירא נמי דמדאורייתא
ה הנ  דמיירי קמא דלתירוצא פוגא כוכבים דעגודת שינויי תיי הני בין איכא הללו יש׳י דברי כפי ו

 אילן מעצי לאתהנויי אתי דלמא גזרה משום הקדש גגי אסר ואפ׳ה מעלמא עצים גדאייתי
 הוא הגזרה דסעס לומר רצה ולא .מינה אינשי דגדילי משום גזור לא באשרה ומיהו גופיה דהקדש

 משום לאסור לנו היה באשרה גם ההקדש לאיסור פעם זה היה דאה באילן יעלה דלמא משום
 העגודת ■מן ליהנות כוונתו אין שהרי מינה בדילי כוכבים דעגודת פעמא כאן שיין ולא זו גזרה

 הוא דהקדש איסור דפעס שכתב הפעם לפי אבל .הקן ליפול כדי באילן לעלות אלא כוכבים
 לא כוכבים עבודת דגגי שפיר לחלק יש דהקדש גופיה מאילן לאתהנויי אתי דלמא גזרה משום
מן כפי מגופה דאיתבר ובעצים .מינה אינשי דגדילי משוס זו גזרה שיין  דיש בהן מועלין זה תי

פי :בגידולין מפילה ל  אין ואפ׳ה מגופא גדאיתגר מיירי דהקדש מתניתין אגהו דר׳ תימצא ו
 התזת גזרינן דלא לאשמועינן ואצפריך באפרוחים מיירי דאשרה וסיפא גגידולין מעילה דאין מועלין

 אמית דאי משום אבהו ר׳ בדברי הללו דברים לומר ז׳ל רש׳י והוצרך .האילן דרך יעלה שמא הקנה
 הקדש דגבי דאע׳ג ללמדנו דהוצרך ניחא רישא דאיייי במאי איירי דסיפא קמא תימצא כפי גשלמא

 דגדילי כוכביה עבודת דשאני משום ויתיז שרי כוכבים בעבודת מ׳מ מעלמא דאייתי אע׳ג נהנין אין
ה. אינשי  מן אסור נמי באשרה והתם מגופה גדאיתגר מיירי דרישא אגהו ר׳ דברי כפי אן מינ

 דבא קאמר מש׳ה היתר לומר דאצפרין לאסור תיתי מהיכא באפרוחים דמיירי סיפא א'כ ההורה
;קמ׳ל באילן יפלה שמא הקנה התזת דניגזור נימא דלא לומר

ע ד  ההוגיא גתחלת כתג וכן גידיה לישקליה דלא למעפ גא לא בקנה יתיז דתנן דמאי ס׳ל דיש״י ו
 האשרה על יעלה ולא מהם ויהנה וישרפם האילן מן במקל הקנה עצי ישליך בקנה יתיז לשונו וזה

 למשקליה אגל באילן יעלה שלא אלא יתיז באומרו התנא מיעפ דלא מדבריו משמע .ע׳כ ,ויפלם
 דמימר משוס לאו בקנה דיהיז דהאי ע׳כ דהא ניחא מי ולדידיה לר׳ל קשה זה ולפי (א׳ה .שרי בידיה

. אמר ׳ ו שיהנמי דא'כ כ  גמיעיפייהו בפילי אלו דשגריס משוס דפעמא ודאי אלא שריא כולה א
 ועיין סתריה לחה הר׳ג הקשה גזה וכיוצא .האילן עיקר אחר אלא עלייהו דעתיה לאו כוכבים והעובד

א. מעשה בספר  לאשמועינן בקנה דיתיז לישנא מהניתין דמדנקט פירושא דהכי לומר מקום ויש חיי
ם עבודת דשברי מוכח אסירא עצמה דאשרה  לא אסורין דאי מותרת מאליה דנשחנרה דעלמא כונני

 הוה ומינה מותר האשרה שבראש הקן למימר והו׳ל באשרה הכא לאשמועינן דמתניתין תנא צריך הוה
 בדברי רש׳י הוכרח וטש׳ה :מאליה) שנשתברה כוכבים עבודת ככל אסירא עצמה דאשרה שמעינן

 דיתיז לומר דאצפריך קאמר ולא עליה אפו דניגזור נימא דלא דיחיז לומר דאצפרין לומר אנהו ר׳
 יתיז באומרו מיעע לא דהתנא ס׳ל דאיהו משוס אסור בידיה למשקליה אבל שרי התזה דדוקא לומר

 דנקע לומר לרש׳י ליה ניחא דלא לומר אפשר עוד שרי. גידיה למשקליה אף אלא בידיה למשקליה
 כפי דדוקא אסור בידיה למשקליה אבל יתיז דדוקא דיוקא ללמדנו אצעריך דלא דאשרה היתרא
 מעלמא עצים בדאייתי דמיירי יוחנן דר׳ קמא לתירוצא וכן מגופה נדאיתגר דאוקמה רשב׳ל סברת
 דגבי דאע׳ג ללמדנו דאשרה סיפא דאתא ניחא דהקדש רישא דאיירי במאי איירי דאשרה וסיפא
 יתיז בלשון ההיתר ונקע ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר שרי כוכבים עבודת גני אסור הקדש

ר: למשקליה אכל שרי דדוקאהתזה עוד ללמדנו אסו
ך  דמהיכא קשה בהקדש דאסר במאי מיירי לא כוכביה דעבודה דהיתרא אבהו דר׳ תירוצא כסי א

 דדוקא לדיוקא אלא אצפרין לא דלגופיה לומר ודוחק דשרי לומר התנא כאצפריך לאסור תיתי
יעלה שמא אפו קנה התזת דניגזור נימא דלא אצפריך דלגופיה לומר הוצרך מש׳ה .שרי המזה

עוז מגדל
ל ט פ) הצלמים(דף כל פ׳ הכל .בזה כיוצא עד כו׳ עצים ממנה נ ;מ'

 לדקדק יש אכתי וא׳ת האמור. כדבר הסוגיא נתחלת ז׳ל רש׳י מדברי שנראה וכמו באילן יעלה
 יוחנן דר׳ קמא תירוצא כסי דהא גופיה מאילן לאתהנויי אתי דלמא דאסור היה דהס׳ד לרש׳י דמנ׳ל

א׳כ גזרה להאי דליתיה ללמד אצפריך כוכבים עבודת וגני גזרה להאי איתיס הקדש גני אליבא ו
מעצי יהנה שמא דניגזור נימא דלא אפרוחים גני בקנה יתיז לומר דאצפרין נימא נמי אנהו דר׳

 דעצים משום עצמו אילן אפו למיגזר שפיר שיין עצמו הקן גבי דדוקא קשיא לא הא עצמו. אילן
 דמדאוקימנא ועוד .אילן אפו אפרוחים למיגזר שיין לא אפרוחים גגי אבל אהדדי ומחלפי נינהו ועצים
 נהנין מעלמא דאייתי בעצים אבל נהנין לא מגופיה נדאיתנר דדוקא ומשמע מגופיה בדאיסבר לרישא

 b דאפרוחים כוכבים דעבודת דהיהרא סיפא כן ואם עצמו אילן אפו גזרינן דלא למדנו הרי א׳כ
 גבי אסר מילא לה שמעינן מרישא הא גופיה דאילן גזרה משום דאי לאסור תיתי דמהיכא אצפרין

משום גופיה אילן אפו גזרינן ולא שרי מעלמא עצים דנדאייתי ש׳מ מגופה בדאיתנר אס כי הקדש
שמא למיחש דאיכא משום לאסור דעתן סלקא הוה באפרוחים נמי דהכא לומר רש׳י הוצרך הכי

 שכנר אף הכי ומשום מעלמא דאייתי בעצים שייכא ולא באפרוחים שייכא זו וחששא האילן דרך יעלה
 דהוה משום האפרוחים היתר ללמד הוצרך מ׳מ שרי מעלמא דאייתי דעצים דהקדש מרישא למדנו
 יעלה שמא בהו למיחש דאיכא משום מעלמא דאייתי מעצים יותר באפרוחים לאסור. שיש דעתן סלקא
 שכתב וכמו וכאן כאן נשמעים שהם אפרוחים דשאני משוס מעלמא דאייתי נעצים כן שאין מה באילן

ל :במעילה שם התוספות ל  עצים בראייתי מצלמים כל יפרק סוגיא כפי דרש׳י דאליבא העולה הכ
 הקדש קמאדגבי לתירוצא ואף שרי אשרה גני נתרא לתירוצא נין דר׳י קמא לתירוצא בין מעלמא

מ אסר  דשאני גופיה מאילן לאתהנויי אתו דלמא למיגזר דליכא משוס שרי כוכבים עבודת גבי מ׳
ה. אינשי דבדילי כוכבים עבודת  דר׳ בתרא לחירוצא יוחנן דר׳ קמא תירוצא נין חילוק• ואין מינ

 גזרס משום נהנין אין מעלמא עצים בדאייתי אף הקדש גני קמא תירון דכפי הקדש גבי אלא אבמו
 מעלמא עצים בדאייתי אנהו דר׳ תירון וכפי נגידולין מעילה דיש נהם מועלין מגופה איתנר ואי
מ נהנין דאין נהי מגופה איתנר ואי שרו בהקדש אף  נגידולין מעילה דאין משוס מועלין אין מ׳

ר ירמיה לר׳ יעקב ר׳ א׳ל בגמרא דאמרינן במאי ומיהו  ובאו כאן באפרוחים לן אסברה החליפא נ
א נאמרו הללו דינים חילוקי אס בזה מסתפק אני . אסורים וכאן כאן בביצים מותרים  אליבא חק

 מעלמא דאייתי בעצים כוכבים דענודת להיהרא דמוקי קמא תירוצא דלפי לומר דאפשר אנהו דר׳
 משום גזרה שייך דלא שרי כוכבים עבודת גני הכא גופיה דאילן גזרה משוס אסירי הקדש דגני דאע׳ג
 מעלמא דאייתי עצים ושאני באילן יעלה שמא משוס דאסירי אפשר אפרוחים גבי מיניה אינשי דבדילי

 אסוך כוכבים נענודס דאף אפשר זו גזרה דשייך באפרוחים אבל לעיל שכתבנו כמי זו גזרה שייך דלא
 קמא תירון כפי ואף מוסכמת היא יעקב דר' זו דמימרא לומר עוד ואפשר .לאמם צריכים דאינס ואף

 הצריכים באפרוחים א׳נ בביצים מ׳מ שרי כוכבים עבודת וגני מעלמא עצים בראייתי לה דמוקי
ס עבודת גבי אף אסירי. לאמם כני  דאיכא א׳נ עצמו כאילן רבנן בהו גזור לאילן דצריכים דכיון ס

 דליכא שרו לאמה צריכים שאין באפרוחים אבל יפלו שמא עלייהו דחייס האילן על יעלה דלמא למיגזר
 שרו באפרוחים קמא תירוצא כפי אף נמי הקדש דגבי ואפשר . יפלו פן עלייהו חייס ■דלמא למיחש

 עצים ליה שרית דאי עצים גני שאני גזרה משוס אסירי הקדש גבי מעלמא עצים דבדאייתי דאף
 ואף זו גזרה למיגזר שייך לא באפרוחים אבל אהדדי מחלפי בעצים ועצים עצמו מאילן לאתהנויי אתי

 דצריכי דכיון אחר מטעם אסירי נמי בהקדש לאמם הצריכים באפרוחים א׳נ בביצים אך שרו בהקדש
 ולקמן יפלו פן עלייהו דחייס באילן יעלה דדלמא גזרה משום א׳נ עצמו כאילן רבנן בהו גזרו לאילן

:דאבדין) על (חבל .בזה עוד אעמוד הר׳מ לדברי בביאורי בעז׳ה
ע ד מיירי תירן,דמתניתין יוחנן דר׳ כוכבים בעבודת כאן כגירסתנו גורס במעילה ז׳ל דרש״י ו

 אמרת אי מועלין ולא הקדש גבי דחנן ממאי לדבריו ר׳י ראיה והביא מעלמא דאייתי בעצים
 נדאיתנר לה דמוקי לרשב׳ל אלא מועלין ולא נהנין דאין ניחא מעלמא דאייתי בעצים דמיירי בשלמא
 שם רש׳י ומ׳ש בגידולין. מצוילה דאין סבר דקא משוס רשב׳ל ותירן מועלין אין אמאי מגופה
ם. מ׳ש עם קשר להם אין הללו דברים כו׳ שנשתנרה כוכבים לעבודת מהכא למידק וליכא ד  ונראם קו
^י מתרן אבהו ור׳ הגירסא עיקר הוא וכן הפוכים לשונות שהם דכיון מיירי עצמו אקן לאו יתיז ד

דאיתבר
טיימוניות הגהות

ר °[ר.ד'ז ה מתי א הנ ה ורבינו דוקא ב ה אפילו יונ ש] פסק וכן כאכיל S הראי
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 גימות בין החמה בימות בין הילכך מותר גורם וזה לזה ואסיקנא להיתר עולם וקרקע לאיסור
 ההיא שם .וכו׳ שלה לפיכך ומ״ש : הרי״ף פסק וכן ירקות תחתיה לזרוע מותר הגשמים

ב :מוהר גורם וזה לזה ואסיקו כוכבים לעבולת בזבל לאזלבלא גנהא ת  ומוהר הרמ״ך כ
 לזרוע אסור מוהר גורם וזה זה למ״ל לאפילו בגמרא חזיק להא חימא וכו׳*. תחתיה לזרוע

 והכי הוא גורם לכחד הממה בימות תחתיה
 (לכמו למימר ס״ל להוה בגמרא למימר לן אית

 מותר גורם וזה זה רבגן [לסברי] ס״ל) להוה
 ושמא החמה בימות תחתיה לזרוע אסרי זאפ״ה

 זה ליה אית יוסי לר׳ לן לסבירא לבמסקנא
 להו קאמר לרבנן ולטעמייהו מותר גורם וזה

 וצ״ע הממה בימות אפילו לזרוע למומר ללמא
:תמיהתו נתיישבה שכתבתי ובמה עכ״ל.

ר טו ש  מעמילין אין פ' משנה .וכו׳ יין או כ
 לעבודת הנכנס בשר כ״ט) (לף

 זבחי שהם מפני אסור והיוצא מוהר כוכבים
 עבודת לבית הנכנס בשר רבינו ומפרש .מתים

 אע״פ כבר הקריבוה ולא לפניה להקריבה כוכבים
ל : אסור שהוציאוה כ  עבודת בבית הנמצא ו

:בסמוך יתבאר .וכו׳ כוכבים
. כסות המוצא טז כו׳  ר׳ בפרק משנה ו

 בראש מצא נ״א) (שם ישמעאל
 אלו הרי כלים או כסות מעות כוכבים עבודת

 שאינן לפי לטעמא בגמרא ואמרו מותרים
 נינהו נוי של לברים להא ופריך נוי של לברים
 וכסות בצוארה לה תלוי קשור בכיס מעות ומשני

 ראשו על לו ומונחת מקופלת כשהיא לקחני
 היו אילו אבל ראשו על לו בשכפוי קמני וכלי

:הס אסורים כבול לרך מונחים
שם) לההיא סיפא .וכו׳ בראשו מצא  מחני׳(

 ויינות שבלים של ועפרות ענבים פרכילי
 לגבי קרב בו שכיוצא לבר וכל וסלתות שמנים
 חייא בר אסי רב אמר ובגמרא אסור מזבח

 ומלח מים אפילו הקילקלין מן לפנים שהוא כל
 כבול של כלומר נוי של לבר לקילקלין חון אסור
נקטינן ב״ח יוסי א״ר מותר נוי של שאינו אסור

 ופירש״י לעבודתו. מיוחל מקום קילקלין רבינו ומפרש למרקוליס ולא לפעור קילקליןלא אין
 לסנן להא מפרש שהוא רבינו מדברי ונראה למי. כפנים חון לאפילו קילקלין הורת להם אין

 מזבח גבי על קרב בו שכיוצא לבר וכל וסלחוס שמנים ויינות שבלים של ועטרות ענבים פרכילי
 וכו' ענבים בפרכילי לאסר להא לומר קאי וכו׳ מעות בראשו מצא לקהני ארישא אסור
 מותרים אצלה שמונחים אע"פ בראשה היו לא אם אבל הס לשלה דמוכח בראשה כשמצא היינו
 למימר אתא אסור ומלח מים אפילו הקילקלין מן לפנים שהוא כל דאמר חייא בר אסי ורב

 שריא וכן בגמרא לה כדמוקי בזיון לרך וכלים וכסות מעות עליה במצא לשריא למתניסין
ע״ג הקרב בדבר אסרה ללא מליוקי עליה ולא אצלה המזבח ע״ג הקרב לבר אפילו במצא

המזבח
משנה לחם

ו ר ט ש  אסור והיוצא מותר כוכבים לעבודת הנכנס בשר נ״ט) (לף שם .וכו' יין או ב
 אפשר אי מ״ט וכו׳ אסור והיוצא ל״ב:) (לף ובגמרא מהים זבחי שהוא מפני

 מנין אומר בחירא בן יהודה ר' לתניא היא בתירא בן יהודה ר׳ מני תקרובת לליכא
 מה מחים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמלו שנאמר באהל שמטמא כוכבים עבודת לתקרובת

 רבינו א״כ תאמר ואס .ע״כ באהל מטמא כוכבים עבודת תקרובת אף באהל מטמא מס
. כותיה הלכסא וליה בסירא בן יהודה כר׳ אוקמוה בגמרא והא מתניתין כהך פסק איך

כזבחי הוא הרי חני להדר משום מני לקאמר למאי ר״ה כפירוש מפרש ז״ל להוא וי״ל
 רבנן פליגי לא קרא למשסעי והנאה אכילה איסור לענין אבל באהל למטמא למשמע מתים

:הכי פסק ולהכי בהנאה לאסור מולו לרבנן עליה
בראשו מצא ע״ב) נ״א ישמעאל(לף רבי בפרק שם .וכו' וכלים כסות המוצא טז

שכיוצא לבר ובל וכו' ענבים פרכילי מותרים אלו הרי וכלים כסות מעות
 הקילקלין מן לפנים שהוא כל חייא בר אסי רב אמר ובגמרא .אסור מזבח לגבי קרב בו

 רבי אמר מוסר נוי של שאינו אסור נוי של לבר לקילקלין חון אסור ומלח מים אפילו
 קאי לא ענבים לפרכילי לפרש נראה ולכאורה וכו׳ קילקלין אין נקטינן חנינא בר יוסי

 לגבי לקרב מחניתין קאמר לכי אסי רב קאמר לא ועל אצלו מצא אפילו אלא בראשו אמצא
 אפילו וז״א הקילקלין מן לפנים היינו לרישא לומיא בזיון לרך שהוא ואפילו אסור מזבח
 קרב אפילו לקילקלין חון אבל נוי ואינו מזבח לגבי הקרב לבר שהוא כלומר ומלח מים
 קרב שאינו אפילו הקילקלין שתוך כתב ורבינו מוסר. נוי של שאינו אסור נוי של מזבח לגבי
 להוי להני לומיא למשמע ומלח מים אפילו בגמרא לאמרי מאי קשה ולדידיה . מזבח לגבי
והטעם ארישא לקאי ענבים פרכילי מפרש ז״ל להוא נראה ועול המזבח. לגבי קרב

משום

 לפיכך .מקום בכל מותר זה הרי לו גורמין מותר ודבר
 .אותה לזרוע מותר כוכבים עבודת בזבל שזבלה שדה
 כל וכן תיאכל כוכבים עבודת בכרשיני שפטמה ופרה

ו :בזה ביוצא  שהבינום פירות או יין או כשר“ ט
 פי על אף בהנאה נאםרו לא כוכבים לעבודת להקריבם

 .לפניה שיקריבום עד כוכבים עבודת לבית שהכניםום
 והוציאום שחזרו ואע״פ תקרובת נעשו לפניה הקריבום

 עבודת בבית הנמצא וכל לעולם. אםורין אלו הרי
 . התורה מן בהנאה אםור ומלח מים אפילו כוכבים
ז ♦ לוקה שהוא כל ממנו והאוכל  וכלים כםות המוצא ט
 הרי בזיון דרך מצאן אם .כובבים עבודת בראש ומעות

 אםורין. אלו הרי בבור דרך מצאן ואם מותרין אלו
 ומונחת מקופלת בפות .בצוארו תלוי כים מצא כיצד

שו. על  שהוא מפני מותר זה הרי ראשו על כפוי כלי רא
ה. כיוצא כל וכן בזיון דרך  דבר בראשו מצא בז

 דברים במה אפור. זה הרי המזבח לנבי קרב בו שכיוצא
 מצאו אם אכל עבודתו למקום חוץ שמצאן בזמן אמורים

 הראוי דבר בין בזיון דרך בין כבוד דרך בין בפנים
 אפור בפנים _הנמצא כל ראוי שאינו דבר בין למזבח

 עמהן הנמצא בל ומרקולים ופעור .ומלח מים אפילו ״
מרקולים אבני וכן .בהנאה אפור בחוץ בין בפנים בין

:קלע סי׳ יו׳ד עור א

 לוקא היינו מותר הוא בראשה ללאו כיון אצלה מצא לאם ומשמע בראשה במצא אלא המזבח
 שאין ומלח מים אפי׳ הקילקלין מן לפנים במצא אבל עבודתה מקום דהיינו לקילקלין הון במצא
 קרב שאינו פשיטא למלח אחר לבר בלי לבלס להביאם לרך לאין הקרבה לרך ולא נוי לרך

בת׳ וכלחנן היין ניסוך עם אלא לבלם באים היו לא בחג מנסכים שהיו ומיס לבלו בפנים
 של אחל שם היו כסף של ספלים שני החליל

 לכל אסורים הכי ואפילו יין של ואחל מים
 עבודתה מקום שהוא הקילקלין מן לפנים שנמצא

 או לתקרובת אלא שם הכניסוהו שלא ולאי
 איכא בזיון לרך עליה שמצאן ואע״א לחשמישם

 הכא ואנחינהו אתא אחרינא לאיניש למימר
 איסורא פרח ולא הם תשמיש או תקרובת מ״מ

 הוא הכי משום לטעמא וכיון בהכי מנייהו
 לכל אסור נמי בראשה נמצא לא לאפילו משמע

 לתקרובת אלא אינו עבודתה למקום שמכניסין
 מנינא בר יוסי רבי ואתא לילה לתשמיש או

 למקום חון מצא מתניתין לשרא להא למימר
 שהוא אע״פ בראשה מונח שאינו כל ‘עבודתה

 בראשה מונח שהוא או מזבח ע״ג הקרב לבר
 עבודת בשאר לוקא היינו בזיון לרך שהוא אלא

 עבודתה למקום חון מניחין אין לסתמן כוכבים
 מונחין אא״כ תשמישם או מתקרובתם לבר

 מתוך ומרקוליס פעור אבל כבול לרך עליה
 שלא בהו קפלי לא זלזול בדרך שעבודתה

 מתקרובהם לבר להקריב שלא או להן להקריב
 כל ולפיכך עבודתן למקום חון תשמישן או

 וכן עליהן שאינו אע״פ כלומר עמהם הנמצא
 שהם אע״פ בזיון לרך אפילו עליהן הנמצא

 עבודה למקום לחון אסור עבודתן למקום חון
 כך ,למי לאחריני עבודה ממקום כלפנים להני

רבינו: לברי ליישב לי נראה
ב ת  קרב בו שכיוצא לבר בראשו מצא הרמ״ך כ

 לאפילו תימא אסור זה הרי מזבח לגבי
 פרכילי כגון אסור קרב בו כיוצא שאין לבר

 משתבר שיהא ובלבל שבלים של ועטרות ענבים
 כעין לאו שבלים של עטרות אלא כלמקשינן

 לשם משתבר מ״מ ממש פנים כעין לאינו ואע״ג לכך. מתחלה שבצרן כגון ומשני וכו׳ איכא פנים
 ומרקוליס ופעור עול כתב .טפי לזביחה לדמי לפניה מקל כשיבר והוה כוכבים עבודת
 נוי של שאינו כיון אסור ואינו פירש״י וכן קאי אמרקוליס מעות מצא להא תימה בהנאה אסורין

 למרקוליס בחון אפילו מיתסר מי של לבר או פנים כעין הוה אי מיהו פנים כעין ואינו
 כוכבים עבודת בשאר משא״כ פנים כעין הוי אי נוי של אינו אפילו ומיתסר למי לכפניס

 פנים כעין לאי סבור הזה והרב פנים כעין אפילו מוסר נוי של שאינו לבר לקילקלין למון
ה: כל בפירוש הדעת וישוב עיון וצריך בכולהו מיחסר בחון אפילו  וכו׳ אבנימרקולים וכן ז
:אסור עמו נראה שהוא אס מרקוליס אבני גבי לאמרי כחכמים ופסק נ׳) שם(מ״ט משנה

ת ד ■עבו
למלך משנה

 מהכא למילף ליכא והבתא גאפרותים יתיז יתיז מאי אלא בהנאה טצמואשור הקן דאשיה מגופה דאיתנר
ע : יוחנן לר׳ קשיא ולא מאליה שנשתברה כוכבים לעבודת ד  דמאי ס״ל כוכביה בעבודת כאן שהתוס׳ ו

 ה״נ במעילה דגרסי לגירהתם דאזלי ונראה . בידיה לישקליה דלא למעט הוא בקנה יתיז דאמרינן
ד דאי מסתברא  לתלמודא דס״ל הרי .מישקל לישקליה בקנה יתיז אמאי מעלמא עצים דאייתי ס׳

 אלא'שלא מיעט לא בקנה יתיז דאומרו ס״ל רש׳י אך מישקל. לישקליה דלא מיעט בקנה יתיז דאומרו
אה :שרי בידיה למשקליה אבל באילן יעלה הרו ס לא איך יראה במעילה שם יש׳י דברי ו  גיי
 אלא דיוקא להאי דליתא ס״ל הכי ומשים מישקל למשקליה בקנה יתיז דאמאי התושפות כגירשת איהו

 שכתבו להתושפות וראיתי .באילן יעלה כלא למעט אלא דיתיז מתניתין אתא ולא .שרי למישקליה אף
 כתב במעילה אך .ע״כ האשרה מן שוברן הוא עכשיו יאמרו שלא כדי בידו יטלנו שלא דמלתא בטעמא
 מכוונים הש התושפות שדברי ונראה . האשרה מגוף למישקל אתי דלמא הוא בידו יטלם דלא דטעמא

 מגופה בדאיתבר דמיירי לדידיה דבשלמא לומר רשב׳ל שבא במעילה דהתם היגיב בהם למדקדק
 התירו לא דאמאי קשה מעלמא עצים בדאייתי לה דמוקי יוחנן לר' אבל בידיה לישקליה דלא ניחא

 מן שוברן הוא עכשיו יאמרו שמא משום הוא בידו לישקליה דלא טעמא אי וא״כ בידו ליטלם לו
 אלא .יאמרו שמא משום בידו יטלס דלא ניחא נמי יוחנן לר׳ הא לר׳י רשב״ל הקשה מה האשרה

 לר׳ דהקשה ניחא זה ולפי האשרה מגוף למישקל אתי דלמא הוא הגזרה דטעס ש׳ל הוה דרשב״ל ודאי
 ושייך שנשברו לקנים דומים המחוברין עצים אותה דכא גזרה דשייך ניחא לרשב׳ל דבשלמא יוחנן

א. אטו הא למיגזר  הקנים של עצים דמו לא א׳כ מעלמא עצים בדאייתי לה דמוקי יוחנן לר׳ אך ה
 יוחנן דר׳ אליבא דקיימי כוכבים בעבודת כאן אך . הא אטו הא למיגזר שייך ולא המחוברים לעצים
 לישקליה בקנה יתיז אמאי דא״כ רשב״ל שהקשה ראינו ולא מעלמא עצים בדאייתי למתניתין דמוקי
 זה טעם ולפי שוברן הוא האשרה מן יאמרו שמא הוא הגזרה דטעס לומר הוצרכו מש״ה מישקל
 הגזרה דטעש כוכבים בעבודת כאן התום׳ פירשו ומש״ה מעלמא דאייתי בעצים אף זו גזרה שייכא

ע. ניחא זה טעם ולפי הרואים מפני הוא כ׳  הגזרה דטעם ס״ל יוחנן דר׳ תירצו לא דנמעילה והא ל
דו. יטלם ולא בקנה יתיז מעלמא דאייתי בעצים אף ומש׳ה הרואים מפני הוא דאי דאה׳׳נ י׳ל בי

 הוא דגזרה דעעמא שכתבנו כמו אותה מתרצים היו זו קושיא אם כי יוחנן לר׳ ליה קשיא הוה ■לא
קשיא דלא ס׳ל כוכבים דעבודת השוגיא אך באפרוחים. יתיז יתיז דמאי לומר אבהו ר׳ הוצרך מש׳ה שרי כוכבים עבודת וגבי נהנין דאין הקדש שנא דמאי קשה אכתי זו קושיא דמלבד כיון אך הרואים מפני
דאמאי האחרת ולקושיא מיניה אינשי דבדילי משום ליגזור אין כוכבים עבודת גבי אבל גופיה מאילן לאתהנויי אתי דלמא אשור בהקדש ודוקא מעלמא עצים בדאייתי דמיירי דלעולם משום יוחנן לר׳ מידי

:האמור כדבר מעלמא דאייתי בעצים אף זו גזרה שייכא זה טעם ולפי הרואים מפני הוא דטעמא ס׳ל בידו יטלס לא
ת ד עבו

עוז מגדל מיימוניות הגהות
ב ° ת כ ר [ טו ת קל״ט סי׳ ה תנין שהבברו ם שנו מרי ת לצורך שאינן מותרין לבו ד בו ; כ׳ב) (דף דמכות בתרא ופרק ל׳ב) (דף מעמידין אין פרק . לוקה שהוא כל עד כו׳ יין או בשר ע

ם בי כ ם חה, רקכו מרי ת הם הכו כו תי ח תנין שעוד, של ו ה שנו פני ת ל תרו צאהן נוי דלאו מו :ג׳א) ישמעאל(דף ל׳ פ׳ ריש .פכר יתן שלא ובלבד עד כשות המו

ת ולא ב קרו שמע ובן ע״ב ת הסמ״ג] מדברי מ
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שלה

ת ד ו ב ס ענודה נ״א) (לף 6ש משגה .מרהן לה שהיה כוכגיס ע  שהיה טככי
 היה כשיונה מהם נהגין ואין כניונה שלא מהם ני[sנר מרמן או צנה לה

 שכיונה אניי אמר ונגמרא .צסוכה שלא נין שכיונה נין נהם נהנין אמרים ושל
ה שלא כהניהס נכונה כונ ה שלא נ כונ  איכס לשרי עונליה כיונה לאפוקי כהגיהם נ
 אמרים ושל שלה היה אשיפא לה לממני
 אמר נכיוכה שלא כין שכיונה נין מהם נהנין
ה שלא אמרים ככיוכת שכיונה אניי כונ שלא נ

 שכן כל אסיפא למהני מאן כהניהם כמוכת
 כיון סיפא אכל ארישא למהני ומאן ארישא
 כהניהס כמוכה אפילו נהלה אמרים דאיכא

 להאי שמפרש רכינו מלכרי ומשמע . למי שפיר
 לאסור וכיעמא דנריס מוכח היינו מונה

אמריהם ימשך שלא כדי היינו לשרים ככיונה
כלכחצ ומעמא קמא כלישנא רנינו ופסה
 הוא כעלמא מדרכנן לכריס למונה לכיון הר״ן

: לקולא נקכיינן
ה שיש . וכו' כוככים ענודה נ מרחץ ״ח

מ״ל) האלילים(לף '

 עבודת‘* ין : בהנאה אסור עמו שהיא הנראית אבן
 בטובה שלא בהם נהנים גינה או מרחץ לה שהיה כוכבים

ה. בהם נהנים ואין ב טו  בהן נהנין ולאחרים לה היה ב
 מרחץ [ה] יח :שכר יתן שלא ובלבד כהניה ״בטובת אפי׳
 שהיא מפני בה לרחוץ מותר כוכבים עבודת בה שיש

 בזמן .אלהיהם שנאמר .לעבדה ולא לנוי שם נעשית
 כגון אותן שמבזין בזמן ולא אלהות מנהג בה שנוהגים

 ואם .בפניה משתינין והכל הביב על עומדת שהיא זו
 של י=סכין יט בו♦ ליכנס אסור בכך עבודתה דרך היתה

שהוא מפני מותר זה הרי בה ששחט כוכבים עבודת פרק משנה
אסורה זו הרי מסוכנת בהמה היתה ואם מהלקל. שהיה נמט ר״ג אה פילוסופס p פרקולוס שאל

 ענודה של כלומר אפרולימי של כמרמן רומן
 של כמרחן רומן אהה מה מפני א״ל כוננים

 שאמר היא שהשיש מהתכונות ואחת אפרולישי
אתה אי שכעולם ממון כל לך מהנין אם ליה

ע; ערום שלך כוננים ענודה ■לשיה נכנס  ונ
וכל הגיש על עומדת וזו כפניה ומשהין קרי

 משמשי מהנאת ■ התיקון זה והרי מתקן שהוא מפני
ם. עבודת  מפני בשר בה לחתוך אסור וכן כוכבי
: מותר והשחתה הפסד דרך חתך ואם מתקן שהוא

ל :י' סי' יו״ד טר ב :קמ׳ג סי' יו׳ד כור א כ

שאינו ואח אסור אלוה מפום נו נוהג שהוא אש אלהיהם אלא נאמר לא בפניה משתינין העם
נוהג

לחם
 וכו׳ ענבים פרכילי מותרים כלים או מעות בראשו מצא מעיקרא דקאמר דכיון משוס

 עננים פרכילי מצא הל״ל הוא נפשא נאנפי מלהא לאי קאי ארישא עננים לפרכילי משמע
 בפעור אמרינן כי ראשו לבעינן לא״כ דבריו על להקפות ויש . עצמו כפני ענין שהוא יכו'

 נין עמהן הנמצא כל הוא כתב ואיך ראשו בעינן נמי ע״כ למי כבפנים למון ומרקוליש
 בראשו מקום מכל הא עליו שאינו אע״פ אצלו עמהם שהוא למשמע וכו׳ במון בין בפנים
 לא בגמרא הא כן לו מנין המזבח לגני לקרב ראשו בעינן לא לבפנים לס״ל ונ״ח בעינן
 יוסף בניה ועיין בעינן. ראשו מ״מ אבל נוי של לבר שאינו ומלח מים אפילו אלא אמרו
ה. כל שיהורז באופן רבינו לברי פירש שהוא קאיאמתניהין לא בראשו מצא במשנה ומ״ש ז
אמרקוליס לקאי ז״לשפירש״יכמו דלעיל
 עבודה *אשאר אלא קאי לא המסקנא דלפי

:כוכבים
ח במשנה שם . וכו׳ בה שיש מרהץ י

 הוא זכר דלפון לרש׳י מסייע בראשו ללשון *(נ׳ל
 דחניא כמו בראשה לתגי כוכבים עבודת נשאר דאי

;וק׳ל) גיגה לה שהיה כוכביה עבודת בסיפא

תר: אלוה משום בו נוהג מפורש כך וכו׳. עמדתה לרך היר.ה ואם שאמר ומה מו
א: ופשוכי כגמרא הו

 מותר כוכבים עבודת של סכין נממן רב אמר (לףמ׳) לחולין פ״ק . וכו׳ של סכין יט
 פעמיה רבא אמר הוא למתקן בפר בה למתוך ואפור הוא דמקלקל בו לשמוע

 באגימי מותר ומחתך במסוכנת אסור שהשומע
 שהוא מפני רש״י ופירש לקורבנא. דקיימי
 מרובין היו שבמייה הנאה זו שאין כלומר מקלקל
 עומדת היחה פנמייה שמיעה מלאחר דמיה

. ולאכילה ולחרישה ולחה לגדל לברים לשלשה
 מפרש לכתמלה למשמע מוהר לאמרינן ואע״ג
 ואסור ליעבל אלא לכתחלה לאו במוהר רבינו

 בהנאה אסורה מהך אס ואפילו בשר בה לחתוך
 שלעת ונראה כוכבים. בעבודת מההני לקא

 בנשיל לכיעמיה ואזלא הבהמה כל לאסור רבינו
 אסור הבגד דכל בגל בו וארג מהאשרה כרכר

ע :בהנאה מ ש ט  למסוך אפור לקאמר להא ו
 חתיכת בה מוחך שאס היינו'לומר בשר בה

 ואם מלסיים משמע וכן נאסרה בה שמתך בשר
 הנשר כלומר מוסר והשמתה הפשל לרך מתך

 הפסד לרך שאינו לכל משמע מוסר בה הנמתך
 שאם והר״ן הרשב״א כתב וכן אסור והשמתה

 מעבודה מההני להא אסור הבשר בשר בה מתך
 סגי המלח לים הנאה בהולכה ומיהו כוכבים

ט לאמר אליעזר כר' דקי״ל  האלילים כל בפרק ה
 בה מחתך לבין וכתב זה בכל מולק הרא״ש אבל

:קמ״ב בפי׳ העור כתב וכן לדבר ראיה והביא בהנאה ממסר לא מסוכנת בהמה שומע בין בשר
כל

משנה
 . בגבולי באה היא בגבולה באתי לא אני האמל .עעמיס שלפה אמרו מ״דע״ב) (דף

כו׳. לאפרודיעי נוי מרחץ נעשה אומרים אין השני  ממון לך מהנין אם השלישי ו
 נעשית שהיא מפני וז״ל פעמים השני כתב ורבינו .וכו׳ הביב על עומדת זו וכו׳ הרבה

 לאפרודיעי נוי מרחן נעשה אומרים אין שאמר הפעם והיינו וכו׳ לעבודה ולא לנוי שם
 על שעומדת זו כגון וכו׳ שמבזין בזמן ולא ומ״ש .למרמץ נוי אפרודיעי נעשה אומר אלא

 הוזכר לא בגבולי באה היא בגבולה באתי לא אני של והעעם .האהר הניעם הוא וכו׳ הביב
 :אמל עעם מהם ועשה עירב פעמים השני שאלו ועול הימא והוא רבינו בדברי

ה א ר להביא הוא ג״כ לך מהנין אס אמר לכר במשנה שאמרו שמה מפרש שהוא ונ
 ראיה לך הנה לו ואמר למרמן מי אפרוליפי ואמר
שם שהיה לומר אתה צריך שעכ״פ ודאי אלא וכו׳

 לנוי נעשית שהיא ראיה
 הרבה ממון לך מתנין אס שהרי

הרמב״םשכתב שפיר ■ אתי והשתא לנוי
בלעתו

כו׳. אמר לבר של הניעם ז״ל נ״ל זה ו
V׳f

משנה
ז  עגודה ג׳א) (דף ישמעאל ר׳ נ;רק משנה .וכו׳ גנה או מרהן לה שהיה כוככים עבודת י

 שפיר נמי כומריס געוניז אפילו גכ״מ) (עיין וכו׳ מרהן או גנה לה שיש כוככיס
 נהנין ד׳ה מ׳ד) (דף הצלמים כל פ׳ והתום׳ כשכר דהיינו כאן פירש׳י כניונה וענין . ע״כ ,דמי

 והר׳ן .הכי משמע לא כעונה דלשון לר״ה נהירא ולא ר/ת פי' שכן וכתבו הללו רש״י דברי הביאו
 ממאי ראיה והביא בשכר ושלא בשכר משמע לא בטובה ושלא דבטובה הראב״ד בשם כתב כפרקין הכא
 בדמים דאי דברים בעוצת והיינו בטונה אלא מהן נהנין אין שביעית פירות גבי דעדיות בפ׳א דתנן
 איריא לא מההיא ולי .בכך רגילין יהיו שלא כד' בטובה אנא נהנין דאין וטעמא היא דכחורה אסור

 זה שאין מיקרי התורה לאו דכה׳ג פורר.א הנאה טובת דהיינו דהכא כטובה דהתם טובה דלעולם
ח ובירושלמי (א״ה .ע״כ מקח כעין ר דשביעית פ׳  הרב בדברי והובא שביעית בפירות אשה לקדש אנ

 ממס׳ ראיה להביא הוצרך דאמאי הראב״ד בדברי לדקדק ויש יע״ש). ג׳ דין דאישות פ׳ו המחבר
 ושלא בטובה שביעית פירות אוכלים אומרים ב״ה דשביעית בפ״ד דהנן ממאי להניא לו היה עדיות
 ונראה . היא דסהורה אסור בשכר דאי בשכר אינו בניובה דפירוש להכריח לי היה ומכאן בטובה

 דשניעית במתניתין הכי ומשוס מיקרי. סחורה לאו מועט דדבר הכ״ן בדחיית הרגיש דהראנ״ד
 להתיר ובא מועט דבר והיינו בשכר הוא דנטובה לומר אפשר בטובה ושלא בטובה מהם אוכלין דקתני

איתא דאס בטובה אלא אוכלין דאין דקתני ליי. קשיא דעדיות ממר.ני׳ אך . מקח הוי דלא מועט דבר

למלך
בל

מועט דכר שהוא אף פשכר אלא יצהו שלא יהצנו איךמועט דכר שיהיה אף גשכר הוא דכטוכה
 תקנת משוס

מה מל וימכרו
 מועט מדכר יותר יקה אם מצמה כשכימית הקלה לידי שיכאו דאפשר שכומ שני שאר

דרך דהיא משום קושיא ליכא רשות צתינת דכשלמא לסחורה ולא לאכלה כתורה וכתוכ
 יאכלו שלא שיתקגו יתכן דאיך להרהכ״ד דהוקשה הוא כזה כשכר אלא יאכלו טלאצווי אכל מקרה

 מילין יהיו שלא כדי דכריס טוכת דהיינו פירש ומש״ה דסהורה איסור דאיכא כיון שכר7 אם
 כמכילתא ותניא ונטשתה תשמטנה השכימית וכשנה אמרה דהתורה דנהי תקלה שוס ליכא וכזה גכך

 שלא יכנם שלא הקנו מילין יהיו שלא תקנה משום השמיש אכל וכו׳ פרנות כה פורץ שהוא מגיד
 ופותחין השדה כל מפקירין דהס גמי הכי אץ הכמליס אכל מילין יהיו שלא כדי הכושי כר^ות

 שיחזיר דהיינו כטוכה אס כי יאכל שלא לנכנס חכמים צוו אך וליקח לכא שירצה מי לכל ת7ה
ל אדס יהא שלא שכוט שני שאר גזרת משוס• לכעליס מיכה .מדמתו שלא חכירו שדה לתוך ליכנס מי : 
 מציס אדס מלקט אומרים היו כראשונה דשכימית כרפ״ד דתנן ממאי זה לדין ראיה להכיא נראה ולי•

 מכירה מוכרי משרכו הגס הגס חת חכירו של מתוך מלקט שהוא כדרך שלו מתוך ועשכיס ואכניס
 .מזונות להס שיקצץ ואצ׳יל כטוכה שלא זה של מתוך מלקט וזה זה של מתוך מלקט זה שיהא התקינו

ר היינו מזונות להם שיקצץ ואצ״ל דקאמר האי מאי כשכר היינו דכטוכה אמרת זאי כ  קציצת היינו מ

 .מזונות
.מזונות

 קציצת כ״ש אסר דכרים טוכת דאפילו ניחא דכרים טוכת היינו דכטוכה אמרינן אי‘ אך
דגשלמא . לראייתנו יצדק לא מומטת הנאה היינו דכטוכה הראכ״ד לראיה הר״ן שתירץ ומה

מרחץ

עוז מגדל
 .הפרק כוף מד כו׳ כוככיס מכודת של סכין :מ״ד) (דף הצלמים כל פ׳ . כו ליכנס מד פו׳
:ח׳) שוחטין(דף הכל

פ׳

 כמין זה דאין משוס מיקרי סחורה לאו מומטת והנאה לומר שייך סחורה משוס הוא האיסור כשטמס
ר. דמיס לוקח חס לי מה השדה לתקן כשכיל כוונתו יהיה שלא הוא האיסור -טעס■ הכא אכל מכ

:ממון הנאת וכי׳ש דכריס מוכת הוא כטוכה דפירוש ודאי אלא מעט או הרכה
 דכריהס כוונת דאס לדקדק ויש .מ״כ ליה, מיכמי כשכר ושלא כשכר ואדרכא התוס׳ כתכו עוד

 לישצא כשכר למימר הו״ל רש״י כדכרי ואי כשכר משמט לא דכטוכה שכשכו מה סיום הוא
 דחס אמרת קושיא היא התוה' דכוונת ולומר לדחוק יש ואולי כלל. צודק אינו דנקמו דואדרכא

והרואה .אסור כשכר ושלא שרי דכשכר כהפ!־ לומר לנו היה אדרכא כש.כר הוא כטוכה פירוש
טככיס ממכודת נהנה אינו דכשכר משום מכחנם כשכר להתיר יש דיותר דס״ל כמיניו יראה דכריהס
 כהחלה מקמו דכמתניתין וכלומר ליה מיכמי כשכר ושלא בשכר ואדרכא שכתכו וזהו נהנה וכחנם
משלא כשכר להתיר יש דיותר כשכר שלא ואח״כ כשכר כהחלה לומר לו היה האיסור ואח״כ ההיתר
שמרויח ומטמס אסור כשכר דאי ומוד התוס׳ כתכו עוד :ודוחק כדכריהס שמכואר וכמו כשכר

ט כוככיס למכודת ק  כתכו מצמס דהתוס׳ לדקדק ויש .מ״כ ,מוהר מהנה כפ״ק למיל למ׳׳ד מהכא ת
 שפורמ כוככיס למכודת כזיון הנאה כאותה שיש מפני מהכא לכר אהור מהנה כל דרדאי ר׳׳ת כשס שס

 מהכא קושיא ליכא ולפ׳׳ז * מ״כ כראשה העטרה ששם כ׳׳כ כוככיס המכודת מחשיב שאינו לפי המכס
ס. למכודת כזיון ליכא הכא דהא מוהר מהנה למ׳׳ד ככי  דס״ל יראה שס רש״י דכרי דהרואה וי״ל כו
 שס פורש״י שהרי למכודת'כוככיס כזיון הנאה כאותה כדליכא אפילו הוא מותר מהנה דקאמר דר״ל

 ליה יהיכ הוא א״כ הס כומריס של ממות סוחרי שכתוכס שהזוכים הוא מהנה והא כ״ש לא מהנה
דליכא דהנאה ככה״ג דאפילו דס״ל הרי .מ״כ הנאה להו ומטיא שס שמושה מסחורתו הממות לכמל
כוככיס למכודש כזיון דאיכא כמכס אלא מיירי לא ר״י התוס' דלדכרי ר״ל שרי כוככיס למכודת כזיון
 דהיינו דכטוכה דפירש לדידיה תיקשי מהנה ככל דר׳׳לשרי דס״ל לרש׳׳י אך .ר״ל דשרי הוא וכהא
 כוככים למכודת שמרויח ומטעם אסור כשכר דאי ז״ל התוס׳ הקשו עוד :מהנה משוס אסור כשכר

 מיירי ואי שריא הכומריס כטוכת אפילו כהדה חלק לאחרים איכא דאי ישמעאל ר' כפרק מדאמרינן
 כמו לר״ת נראה לכן כוככיס לעכודת מרויה הא הוי מאי כהדה חלק לאחרים איכא כי כשכר

 ומור .טוכה להחזיק שצריך כטוכה ,ככך לכומריס טוכה להחזיק שאין הוא כטוכה דשלא כאן שפירש״י
 ליכא ודאי שלהם מיס של כרחיס וטוחנין כומריס של כתנור עתה אופיו שאנו דמה לר״ת נראה

 מותר נמי כשכר פלא אפילו אלא טוכה להם מחזיקין אנו דאין דשרי כשכר מיכעיא ולא למיחש
של ליריד דמי ולא אפרודיטי של מרחץ הכא כמו כוככיס העכודת ככית והרחיס התנור שאין טון

ק לעיל דאסירנא כוככיס עכודת ל ל אליכא כ עושץ דהתס ללש מהנה אסור נהנה דאמר יוחנן ד
כן כס״פ אמרינן וה״נ הכומריס הנאת אלא עושין אין הכא אכל כוככיס עכודה צרכי המכס מן

״כ. כו׳ סורר ככל לכומרים הוא והשכר כשכר שהוא דכל לנו יצא החלו הדכריס ע״פ והנה ע
אלא מהנה משוס דליכא משוס הגינה או המרחץ כצד היא כוככיס העמדת אס ואפילו שרי גווגא

כשההנאה

מיימוניות הגהות
 [ה]שא^ :הכומרים] טובח כפירוש ור״ח דרש׳׳י פלוגתא דמייתי קמ״ג סי׳ בטור [עיין ©

 משטע משם .כו׳ אפרודיטי של במרחץ רוחץ שהיה בעכו ר״ג אח פילוסופס פרקולוסבן
:אמות כד׳ רחוק אא״כ דאסור איתא דר״א ובפרקי במרחץ כוכבים העובד עם לרחוץ שמותר
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 הוא ואס כוכבים. עבודת צרכי עושין שהיו דמכס דומיא עצמה כוכבים לעבודת היא כשההנאה

 להחזיק דצריך בחנם ^'שהוא כיון כוכבים עבודת בבית הס והרחיס התנור שאס לחלק יש אז בחנם
 .שרי עובה להם להחזיק וצריך בחנם שהוא אף כוכבים עבודת בבית אינם אס אך אסור עובה להם

 דברים אמירת הוא האיסור אם בכוונתם להסתפק יש אסור לכומריס עובה דלהחזיק שאמרו ובמה
 מחזיק שאינו וכל אסור עובה להם שמחזיק כל בשכר דאף ואפשר עובה להם להחזיק דאסור בפועל

^ דברים אמירת היינו עובה דמחזיק כן נראה דבריהם בחנם..ופשט שהוא אף שרי עובה להם  ב
 אנו דאין דשרי בשכר מיבעיא דלא שכתב כומרים של בתנור האפיה בהיתר ר״ת שמדברי אלא

 עובה מהזיק דאמרינן דמאי דסי׳ל נראה כו' מותר נמי בשכר שלא אפילו אלא עובה להם מהזיקץ
 בחגם שהוא וכל לכומרים עובה מהזיק שאינו לפי שרי. בשכר שהוא דכל אלא בפועל דברים אמירת .אינו

 שכל לפי אסור מ״מ בפירוש דבר שוס להם אומר שאינו ואף לכומריס טובה שמחזיק שנמצא לפי אסור
לכומרים: עובה מחזיק הוא הרי בחנם שהוא ,

 אבל אסור עובה להם שמחזיק בטובה פירש וז״לור״ת שכתב קמ״ד סי' יו״ד להעור ראיתי אך
התוס' דברי ליישב צריך זה ולפי ע״כ. שכר להם שנותן אע״פ שרי עובה להם מחזיק בשאינו

 בשכר מבעיא דלא היא דהכוונה טובה מחזיקין אנו דאין דשרי בשכר מיבעיא דלא ר״ת בשם שכתבו
 למיחש דאיכא בחנם אפילו אלא שכר שמתנין כיון עובה להם מחזיקין אגו אין דמסתמא דשרי
 מחזיק שאינו שכל אפרודיעי של במרחץ אף דמדינא ולעולם שרי אפ״ה טובה להם יחזיקו לשמא
 *כומריס של בתנורים לאפות ׳שנהגו המנהג על עעס ליתן באו שהתוס׳ אלא בהנס אף •שרי עובה
 אפילו אלא לכומריס עובה שיחזיק למיחש דליכא בשכר מבעיא דלא כתבו לזה ומצפצף פה פוצה ואין

 עבודת בבית והרחים התנור שאין כיון שרי אפ׳׳ה לכומריס עובה שיחזיק לחוש אפשר דהיה בחנם
 דברים באמירת אלא תלוי הדבר דאין בשכר אפילו אסור עובה להם שמחזיק כל זה ולפי ,כוכבים

 לתוס׳ שהוקשה דמה ודע :בידי ורפיא ולאו אין הדבר עדין אך העור מדברי כן נראה וקצת
 משוס כומריס של בתנור האפיה בהיתר ר״ת בשם שכתבו מה דכפי הוא כוכבים עובדי של מיריד

 בטובה ושלא דבעובה לומר אלא בא לא דר״ת משוס מידי ולא קשיא לא הללו ר״ת דברי לאו דאי
 ואליבא לפירש״י שהקשה מה כל ליה ניחא ובזה עובה להם להחזיק שלא או עובה להם להחזיק הוא

 להם מחזיק אם ובכלגוונא בשכר שלא בין בשכר בין מתניתין להך מוקי מותר דמהנה דס״ל דר״ל
 בחנם לה מוקי אסור מהנה ליה דאית יוחנן דר' ואליבא שרי עובה להם מחזיק לא ואי אסור עובה
 האחרונים ר״ת דברי כפי אך .כוכבים עובדי של מיריד מידי תיקשי ולא אסור לעולם בשכר אבל

 כו' בחנם אפילו אלא בשכר מיבעיא ולא כומריס של ורחיס בתנורים ולאפות לטחון דמותר שכתב
 שגא ומאי הוא מהגה מיהא הא עובה להם מחזיק דאינו התיגח שרי דבשכר יתכן דאיך להם הוקשה

:אסור דמהנה יוחנן לרבי ליה דאית כוכבים עובדי של מיריד
 כו' בשכר מיבעיא. לא כתבו שכן מבחנס בשכר להתיר יש דיותר נראה התוס' שמדברי דאף ודע

 יש דמתר דמשמע כו' שנותן אע״פ מותר עובה להם מהזיק כשאינו אבל כתב הטור ואילו
 דיש פשיעא עובה להם דמחזיק משוס לאשור דכפבאו כלל פליגי דלא נראה מבשכר בחנם להתיר
 משום לאסור כשבאנו אבל עובה להם מחזיקין אנו אין דבשכר משוס מבחנס בשכר יותר להתיר
ה. שייך ובשכר מהנה שייך לא דבהנם מבהנס בשכר הוא חדוש דיותר פשיעא מהנה  והעור מהנ

 שם שכתב ומטעמא שרי אפ״ה מהנה משוס למיהש דאיכא היא הכונה שכר להם שנותן אע׳׳פ כשכתב
־כוכבים עובדי של ליריד דמי דלא  מהזיק משוס אלא דמהנה עעמא עדין להם הורגש דלא התוס' אך .

 אפילו עובה להם מחזיק משום דאיכא בחנם אף אלא דשרי בשכר מיבעיא דלא כתבו לזה עוגה
 שמחזיק דכל הוא והנראה .אצלי נתברר לא עובה להם דמחזיק היכא האיסור ובטעג; :שרי הכי

 כוכבים שהעבודת וכל מהם נהנה אינו טובה להם מהזיק שאינו כל אך מהן שנהנה נמצא עובה להם■
 שהיא כל אבל כוכבים מהעבודת נהנה נמצא לכומריס עובה מחזיק וזה לגינה או למרחץ סמוכה היא

א :מהם כנהנה שאינו לפי שרי עובה להם מהזיק ואינו קרובה שהיא או רחוקה צ מ  דיותר זה לפי נ
 אבל דיריד דומיא דוקא בעצמה כוכבים לעבודת אלא אסור לא מהנה שהרי מבמהנה בנהנה מהמרינן
ואילו .עובה להם מחזיק שאינו כל דשרי לכומריס הוא' שהשכר וגינה דמרהץ דומיא פרי לכומריס

זה לפי וקשה .המרחץ בצד היא כוכבים שהעבודת כל אסור מהכומרים נהנה שהוא אף נהנה גבי
 במהגה להחמיר ,לגו יש דיותר משמע .לכ״ש מהנה אסור נהנה קאמר כותיה דקי״ל יוחנן ר׳ דהא

 יוחנן ר' דקאמר הוא התם עצמה כוכבים עבודת דגבי ואולי .איפכא אמרינן הכא ואילו מבנהנה
 מבמהנה בנהנה להחמיר יש דיותר איפכא הזי בכומרים אבל מבנהנה במהגה להחמיר יש דיותר
 דהיכא דעעמא למימר וליכא אכתבנו. לא האריכות וליראת היעב למתבונן בדבר יש עעס וקצת

 ההוס׳ דהא טובה לה דמחזיק היכא כוכבים לעבודת דמהנה משוס הוא דאסור טובה להם למחזיק
טעמיה נמי דלר׳׳ת אמרת ואי . מותר מהנה למ״ד מהכא תיקשי כדבריו דאי כפירש״י דלא הכריחו

ר. נמי מהנה דאלמא זו ממשנה לר״ל הקשו לא דאמאי תיקשי נמי לדידיה דמהנה משום ועוד אסו
׳כוכבים לעבודת אלא אסור לא דמהנה משוס שמהנה אף שרי דבשכר התוס' כתבו בפירוש תהרי
עובה להם דמחזיק דהיכא עעמא דהתוס' דאליבא למימר לן אית ע״כ אלא .שרי לכומרים אבל עצמה
ה. משוס אלא הוא מהנה משוס לאו אסור הנ  כל בפ' דאמרינן מאי זה פירוש לפי קשה אך נ

. אחרים כבעובת ר^ג בעובת פלא גנובה אינה אומר ואני הצלמים מי  שטעם בפלמא אמרת ואי ד
 חשיב חשוב אדם שהיה כיון בטובה שלא שהיה אף דר״ג ניחא מהנה משוס הוא דבטובה האיסור
 לההיא דומיא כוכבים לעבודת כמהנה וחשיב כוכבים העבודת נהנית השיב אדם שרחיצת לפי גבטובה

 דאדס ירחוץ לא הוא מתחשב דואס אמתניתין כ' דין ויובל שמיעה מהלכות בפ״ה ז׳׳ל הראב^׳ד דכתג
 : כמהנה השיב •עובה מחזיק שאינו אף חשוב אדם ה^נ דמי כשכר דידיה דהנס ירחץ לא חשוב

א ל  למיחש ליכא מהנה מפום אבל דנהנה משוס הוא טובה דמחזיק דאיסורא דעעמא אמרת אי א
אדם שהיה בשביל וכי כו' ר״ג שאני דאהדרו האי מאי א׳*כ כוכבים לעבודת שאינו כיון

חשיב יהא שלא סיבה הוא חשוב אדם היותו אדרבא אדם בני משאר יותר נהנה חשיב חשוב
ה: הנ  אח״כ וכתב ר״ת כפירוש בטובה ושלא בטובה שפירש ישמעאל ר' פרק לרש״י וראיתי נ
 אסור קודם מרחץ לאו אי הלכך מהם נהנה כשהוא להם היא וטובה חשוב שהיה אחרים בטובת

ה, כ. כמהנ  אף ר״ג גבי ומש״ה מהנה משוס הוא טובה דמחזיק דעעמא ס׳ל דל דרש״י הרי ע״
 להחזיק הוא דבעופה דפייש דאע״ג דאפשר ניחא לרש״י ומיהו .כמהנה חשיב בטובה שלא שהיה
 דמחזיק דכיון משוס אסור ואפ׳׳ה בחנם מיירי והכא לכומריס אף אסור דמהנה דס׳׳ל אפשר טובה
ר. טובה מחזיק שאינו דאף גמור מהנה שהוא דאסור בשכר וכ״ש כמהנה חשיב טובה להם סו  א
 ועעמא אסור מהנה דלעולס לדידיה ניחא וא׳׳כ רש״י לדעת כן שכתב ב״ח להרב ראיתי וכבר

 כמהנה חשיב עובה מהזיק שאינו אף חשוב ואדם מהנה משוס הוא דאסור טובה, דמחזיק דהיכא
 למיחש ליכא מהנה דמשוס דס׳׳ל דהתוס' אליבא אך .מהם נהנה כשהוא להם היא דעובה משוס

:לכומריס אלא כוכבים לעבודת שאינו כיון
 עושים שהכומרים דאף לכומריס שרי דמהנה דאמרינן הוא ממון הנאת דדוקא לומר ואפשר

 עושים והס לכומרים אלא מהנים אנו שאין שרי מ״מ כוכבים עבודת גויי הנאה מאותה
 לכומריס עובה במחזיק אבל לקמן למימר וכדבעיגן שאני עצמן הנאת דאמרינן וכההיא חקס את

 כאלו חשיב כוכבים עבודת של הוא והמרחץ עובה להם דמהזיק דכיון משוס הוא האיסור טעם
 לכ״ע ובזה התוס׳ וכסברת המרחץ בתוך היא כוכבים דהעבודת היכא ובפרט יראתם מעלת מקלס
 דמחזיק זו דהנאה משום אסור הכא כוכבים לעבודת אף שרי דמהנה דס׳׳ל דר״ל אליבא ואף אסור
 עובה מחזיק שאינו אף חשוב דאדס אמרינן הכי ומשום הכל בעיני יראתם שמתגדלת היא עובה
 קשה עדיין ומ״מ .עובה מחזיק היה כאילו חשיב חשוב אדם בה שרוחץ במה מתעלה שהיא לפי אסור
 ר״י שהקשה כו' הוי מאי כוכבים לעבודת נוי מרחץ נעשה וכי בד״ה התם התוס׳ ממ״ש לזה קצת

אינו אפילו כוכבים העמדת מן נהנה שהיה מפני אלא הגמון אותו מקשה היה לא שהרי לפירש״י

 ר״ג שהיה לפי אלא הקשה לא הגמון אותו שהרי לר״ת ג״כ שייכא זו קושיא שכתבנו מה וכפי נוי
 מהנה היה ר״ג שברחיצת היא ההגמון שקושיות נמצא ר״ת ולפירוש כוכבים העמדת מן נהנה

 קוואקי הני ומורה סורר בן בס״פ אמרינן וה״נ התוס׳ כתבו עוד ומגדלה: כוכבים לעבודת
 חלילין בירושלמי ישמעאל ד בפ' לקמן וגרסינן שאני עצמן הנאת אלא להו יהבינן היכי ודימוניקי

 כוכבים עבודת לצורך עושין שהם אעי׳ג למדינה שכר מעלץ היו ואס לשכרן אסור כוכבים עבודת של
 שהם אעי׳פ למדינה שכר מעלין היו ואס מהם לשכור אסור כוכבים עבודת של חנויות מותר
 שכר מעלין היו ואם להם ליהן אסור כוכבים עבודת •של גבאים מותר כוכבים עבודת לצורך

תר, כוכבים עבודת לצורך שהוא אע״פ למדינה :ע״כ מו
א ל ה. הירושלמי הביאו תכלית לאיזהו התוס' ביארו ו  דהתוס' הוא בכונתם אצלי והנראה הז

 מההיא להם והוקשה כמהגה חשיב דלא משום כומריס של בתנורים לאפות בשכר התירו
 הנאת אלא עושין אין הכא אבל כוכבים עבודת צרכי המכס מן שעושין התם דשאני ותירצו דיריד

̂״ה כוכבים עבודת צרכי הללו ממעות עופין שהכומרים דאף והכוגה הכומריס  שאין שכל לפי שרי אפ
 כל להספיק הוא חוקם שהכומרים אלא הכומרים לכיס אלא עצמה כוכבים לעבודת הולך ההנאה

 דל להם והוקשה .לכומריס אלא מכבים עבודת מהנה שאינו שנמצא לפי שרי כוכבים עבודת צרכי
 כן לומס דהוכרחו ניחא עובה להם להחזיק הוא דבעובה שפירשו מה דהתינח זה חילוק לן דמנא
 יוחנן דד' אליבא דלעולס אימא מנ׳״ל שמהנה אף בשכר להתיר אך לפירש״י שהקשו הקושיות מכח

 עושין שהכומריס כיון לממריס היא שההנאה אף דמהנה מפום אסור בשכר כל כותיה דקי׳׳ל
 דוקא הוא בטובה שלא מהם דנהגין דאמרינן ומאי דיריד דומיא כוכבים עבודת צרכי אלו ממעות

 סורר בן דס״פ מההיא ראיה הביאו לזה מהנה משוס אסור בשכר אבל יוחנן דרבי אליבא בחנם
 חק שהיה לפי עצמו להנאת לוקחו דהכומר משום •שרי ואפ״ה מישראל אור הכומרים נועלין דהיו

 שרי וזה כנגדם העם ומתחמם כוכבים העבודת בבית ומעמידין אידס ביום אור להביא הכומריס
 ומעמידין האור לוקחין שהכומריס אלא לכומריס אלא כוכבים לעבודת מהנים אנו שאין לפי לישן
 כוכביס. עבודת של חלילין דקתני מהירושלמי לזה ראיה • הביאו ועוד .כוכבים עבודת בבית אותו
 המדינה שבני אף למדינה הולך השכר היה ואם כוכבים לעבודת הולך שהשכר כל לשכור אסור
 המדינה לבני אלא כוכבים לעבודת מהנין אנו שאין לפי שרי מי׳מ כוכבים עבודת צרכי עושין

 לאנשים אלא עצמה כוכבים. לעבודת הולך אינו שהשכר דכל היא דמתה וגבאין חנויות וחלוקת
 לעבודת מהנין אנו שאין לפי שרי כוכבים עבודת צרכי אלו ממעות קונים אנשים שאותס< אף אחרים

:הירושלמי בדברי התוספות בל זה חילוק מבואר לך הרי .האנשים לאותם אלא כוכבים
 נהנין אחרים ושל שלה היה דקתני ישמעאל ר׳ דפ' למתניתין דומין הירושלמי דברי שאין ודע

 משותפת היתה המרחץ או הגינה כשעיקר ־איירי דמתניתין בטובה שלא בין בעובה בין מהן
ה. בעיקר שותפין והיו ואחרים כוכבים העבודת בין  המרחץ או כשהגינה מיירי הירושלמי אבל הגינ

 וכן כוכבים עבודת צרכי עושין המדינה ובני למדינה הולך שהשכר אלא כוכבים עבודת של היא
 המדינה ובני למדינה השכר שמעלה וכתב הזה הירושלמי שהביא קמ״ג ס״ס העידד מדברי מתבאר

 לעצמם יקחו ירצו שאס דכיון דהיתרא בעעמא דבריו בסוף וראיתי . כוכבים עבודת צרכי מספיקים
 שהם אף שכתבנו מה ולפי .ע״כ ,מכיסם נותנין כאילו כוכבים לעבודת פנותנין ומה שגבו מה כל

 מכיסם קונים היו זה שכר היה לא שאס פיון שרי אפ״ה כוכבים עבודת צרכי לקנות מוכרחים
 העור דברי ולפי המדינה. לבני אלא כוכבים עבודת מהנים אנו שאין נמצא כוכבים עבודת צרכי
 נותנים שאנו נמצא כוכבים עבודת צרפי ליקח מחוייבין המדינה בני שאין לפי אלא הטעם אין

 התוס׳ בדברי העור של זה פירוש להעמיד ואפשר .כוכבים לעבודת מכיסם נותנין והכומריס לכומריס
:שכתבתי מה עצמן הנאת בפירוש אצלי נראה יותר אך

ל ל כ  הרי אלא .אחרים ושל שלה דהיה למתני' ענין אינן הירושלמי דברי הפירושים דלכל העולה ה
 הכומריס הנאת אלא עושין שאין כיון בשכר לאפות ר״ת שהתיר התנורים להיתר דומה זה

 ולקמן בטובה ושלא בטובה מהן נהנין אחרים ושל שלה היה כן אמרה מתני' הירושלמי שסיים ומה
ה. נעמוד בעז״ה ה דאבדין): על (הבל בז ל ו ע  לה שיש כוכבים דעבודת שכתבנו ממה ה
 דאסור דיריד דומיא והוי אסור דבפכר פשיעא כוכבים לעבודת הולך היה והשכר גינה או מרחץ

 קמ״ע סי' הטיו״ד וכמ״ש כוכבים מהעבודת שנהנה שנמצא לפי דאסור נראה נמי בחנם יוחנן כר׳
 יתן שאס יתן לא או מכס יהן *אס בין דבר שום משם ליקח דאסור כוכבים לעבודת יריד גבי

 היא כשההנאה מיירי ישמעאל ר׳ דפרק זה ומרחץ .ממנה נהנה ה״ז יחן לא ואס כוכבים לעבודת מהנה
 לכומריס היא מהם היוצאה והטובה מרחץ או גינה כוכבים לעבודת היה וז״ל העזר וכ״כ לכומריס

 דאס שרי גוונא בכל הגינה או המרחץ בחצר כוכבים העבודת אין שאס חילוקים יש ובזה .כו'
 ומחזיק בחגם וגס לכומריס אלא כוכבים לעבודת הולכת ההנאה שאין כיון מהנה משוס ליכא בשכר

 ואס המרחץ בחצר -עומדת כוכבים כשהעבודת עובה*אלא להחזיק נאסר שלא שרי נמי עובה להן
 שרי גוונא בכל לכומרים עובה מחזיק אינו אס או המרחץ או הגינה בתוך עומדת כוכבים העבודת

 אלא תלוי הדבר דאין נראה לרש״י אך .דר׳ית אליבא הוא זה וכל אסור עובה להם מחזיק ואס
 משוס־ הגינה בתוך עומדת אינה כוכבים פהעבודת אף אסור לעולם דבשכר בשכר שלא או בשכר

 משוס הוא האיסור שטעם דר׳ת אליבא דדוקא הגינה בתוך שעומדת אף מותר ובחנם דמהנה
 כשמחזיק דאז מפום הגינה בתוך בעומדת אלא אסור דלא ולומר לחלק אפשל לכומריס עובה דמהזיק

 משוס הוא האיסור שעעס לרש״י אבל .בצדה שעומדת כוכבים לעבודת כמגדיל נראה לכומריס עובה
ה, חוצה או בגינה עומדת כוכבים כשהעמדת בין לחלק עעס אין כוכבים לעבודת דמהנה השכר  ל

 עומדין והתנור הרחיס אין אס לרש׳׳י דאפילו ר״ת פירש ועוד שכתב קמ״ג סימן להעור ראיתי אך
 כפי בין ר״ת פירוש כפי בין נאמר זה שחילוק הרי .ע׳׳פ ,מותר עצמה כוכבים העבודת בחצר

 של ורחיים בתנור ולאפות לטחון שמותר ונראה שכתב ישמעאל ר׳ בפ׳ להרא״ש וראיתי :פירש״י
 התנור שאין כיון מותר בשכר דאפילו נראה ועוד טובה להם מחזיקין ואין בשכר שעושין כומריס

 שכתב הללו הראי׳ש בדברי טעות מהיות ימלט לא והנה .כוכבים עבודת בחצר עומדין והרחיים
 והן בחנם דאפילו לגרוס ואפשר מבשכר בחנם לאשור יש עפי לר״ת הא אפילו דמאי בשכר דאפילו

 שכתב העור דברי הם ,שרי בשכר לרש״י דאפילו לגרוס יש א״נ .הצלמים כל דפ' התוה' דברי הן
 דוקא לאו כתב יוגה וה״ר וז״ל כתב ר״ת דברי כל שכתב אחר ז׳׳ל והעור כנזכר. ר״ת נשם

 וגותנץ כוכבים לעבודת נתונה שהגינה כיון לה רחוק אפילו אלא ר״ת כדברי לפניה העומד בגינה
 שקנו גינות אבל בשכר ממנה ליהנות אסור הכומריס דהיינו בצרכה המתעסקין לשכר פירותיה
 ה״ר והנה .עכ״ל ,כר׳׳ת כתב הרא״ש וא״א ע״כ מהן ליהנות איסור מצינו לא מאליהן הכומרין

 בשכר הוא יוגה ולה׳׳ר עובה מסזיק הוא, דלר״ת בטובה בפירוש חדא ,בתרתי ז״ל ר״ת על חולק יונה
: לכומריס או כוכבים לעבודת היא כשההנאה בין מחלק דאינו

 לעבודת דוקא הוא מהנה משוס אסור הכומריס דבשכר ליה דאית מאן אף דלר״ת עליו חולק ועוד
.אסור הכומריס שבשכר כל אלא בזה חילוק אין יונה ולה״ר לגינה סמוך העומדת כוכבים

 נמצא מותר בשכר ז׳׳ל לרש׳׳י דאפילו הרא״ש בדברי גרפינן אי כר״ת כתב שהרא״ש ז״ל העור ומ״ש
 שהעמדת אף אסור דבשכר שכתב במה בין בטובה בפירוש בין בתרתי יוגה ה׳יר על חולק דהרא׳׳ש
 אלא יונה ה״ר על הראי׳ש פליג דלא אפשר בחנס דאפילו גרסיגן אי אך ,מהגינה רחוקה כוכבים
 שהגינה אף שהוא מהנה משוס אסור דבשכר ליה דאית דמאן דמודה לעולם אבל בטובה בפירוש
 הוא דבטובה ר״ת פירוש לפי דוקא הוא זה חילוק כתב פהרא״ש ואף .כוכבים מהעמדת רחוקה

 דהרא״ש העור מ״ש זה ולפי לחלקבכך. אין פירושא דלאידך דמודה לעולם אבל עובה להם שמחזיק
 שרי לרש״י דאפילו ר׳׳ש בשם מ׳״ש על אך דבעובה הפירוש עיקר על אלא קאי לא כר״ת כתב

 .יונה כה״ר וס״ל דר״ש עליה פליג הרא״ש דגם אפשר בחצרה עומדין והתנור הרחיים שאין כל
סמוכה היא כוכבים שהעמדת היכא בין לחלק דיש דס׳״ל דמאן yp דהעור לומר אפשר ומיהו

לגינה
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ח ״ ל א פ  טונדי מ״ה) האלילים(דף כל פרק משנה .וכו׳ אדם יד הפיסס בו שאין כ
 ההרים כלומר מופרים הם הגבעוח ואה ההרים את העובדים כוכבים

 אלהיהם ההרים ולא ההרים על אלהיהם אומר הגלילי ר״י אסור שעליהם ומה מופרים
 ספיסת כה שיש מפני אסורה אשרה מה מפני אלהיהם הגבעות ולא הגבעוס על אלהיהם

 אסור אדם ידי מפיסח בו שיש וכל אדם ידי
 ואוקי ת״ק היינו הגלילי ר״י בנמרא ואמריק

 פליגי עבדו ולבסוף שנפעו דבאילן ששת רב
 רבינו ופסק אסור הגלילי ולר״י מומר דלמ״ק
 מחמלמן הננוועים שאילנות כמב ולכן כח״ק

 שם ,המעיינומ ואח ומ״ש .מומרים לפירות
 יהוצדר! בן ר״ש משום יוחנן ר׳ אמר מ״ו) (דף
 ואצ״ל ומ״ש . אסורים אינן לבים של מים

 כל ס׳ חמורה במסכת במשנה משרש הנהמה
מוכיח בהמה אמרו האלילים כל ובפ׳ האסורין
ר׳ אינה שעבמה שאע״פ פ׳ ב ת,ו ר ס א  .הבהמה ואותה במקום'גדילתן שנעבדו הפירות אותן ישמעאל נ

י..-AsU המשממוה שאמרו סע״פ יוחנן א״ר נ״ד) (דף
 לעבודת חליפין עשאן אסרן לא חיים לבעלי

ב אסרן: טכבים ת כ  לאכול ומופר רבינו ו
 לא אילנות דוקא תימא דלא .הפירות אותם
 הפירוח אבל לימלש עומדים שאין לפי נאסרו

 לא ובהמה דמו כפלושין ליתלש עומדים שהם
 שהוקצה הבהמה ואצ״ל לה לסמוך אלא שנאה

דכיון צריך היה לא לאכילה להתירה אבל

פרק
 אע״פ אדם עשהו ולא אדם יד תפיםת בו שאין כל א

 עובדי לפיכך .בהנאה מותר זה הרי שנעבד
 האילנות ואת הגבעות ואת ההרים את העובדים כוכבים
 לרבים הנובעין המעיינות ואת לפירות מתחלתן הנטועין

לאכול ומותר בהנאה מותרין אלו הרי הבהמה ואת

א ד״ ט׳. אס אבל עצמו בבהמת ב  לצעוריהקאמטין כןוכו׳ אינו הראב״ד׳א״א כתב שמעו
 בהמת היתה הונא רב אמר מ״א) (חולין השומע בס״פ מדגרסינן ז״ל כוונתו .עכ״ל

האדאמר לה סבר אסרה אחד סימן בה ששמע כיון מכבים עבודת לפני רבוצה מבירו  כי
אסרה מעשה בה עשה אסרה חבירו׳לא לבהמת המשתמוה שאמרו אע״פ יוחנן א׳׳ר עולא

 אדם אין אמרי יצחק ורב עמרם ורב נחמן רב
 בסכין אוחזין שנים מ״ש • שלו שאינו דבר אוסר

 לשם ואחד אלו מכל אחד לשם אחד ושומעין
 ליה דאית הב״ע פסולה שחיקתו כשר דבר

 שניסך כוכבים עובד כתנאי בגוה שותפות
ור׳ עמרם ורב נחמן ורב .וכו׳ ישראל של יינו

 שאינו דבר אוסר אדם למ״ד אפילו אמרי יצחק
 לצעוריה ישראל אכל כוכבים עובד ר\מ שלו
׳ ובפ׳ מכווין קא  תרימתנייתא רמי ישמעאל י

 ט בשעשה מנייהו דחד לה ומתרץ אהדדי
יוחנן ר׳ אמר עולא אתא דכי הא וכי מעשה
 אסרה לא הבירו לבהמת המשתחוה שאמרו אע״פ
 פוקו נחמן רב א״ל אסרה מעשה בה עשה
 לשמעתיך קונא רש תרגמה כשר לעולא אמרו
 חבירו בהמת היתה הונא רב דאמר שבבל

 סימן בה ששחע כיון כוכבים עבודת בפני רבוצה
 וסובר מקרא הסם לה ומייתי אסרה אחד

 דסברי אמוראי הני כל דחזינן דכיון הראב״ד
יצחק ור׳ עמרם ורב דר״נ הא מייתי ולא הכי

 כוכבים לעבודת שהוקצת הבהמה לומר יצריך ואץ
 בין לעובדה שהקצוה בין באכילה מותרת שהיא

ת. זו הרי להקריבה שהקצוה תר  דברים ייבמה מו
 מעשה בה עשה בשלא נאסרת הבהמה שאץ אמורים

 שהוא כל מעשה בה עשה אבל כוכבים עבודת לשם
.כוכבים לעבודת סימן בה ששחט כגון כיצד .אסרה ,

אלמא מקרא לה דמייתי ועוד עלייהו דפליגי חליפי =וכן אסרה. כוכבים לעבודת חליפין עשאה כוכבים עבודת משום מתסרי דלא דאשמעינן
כוכבים בעובד דוקא מיהו ומ״ש .הכי הלכתא י * שנעשים מפני חליפין ״יחיי® לאכילה הראויים שדברים פשיעא

 דברים *במה כוכבים. עבודת
 אבל עצמו בבהמת אמורים

 חבירו בהמת שחט אם
 החליפה או כוכבים לעבודת

 אוסר ^אדם שאין נאסרה לא
דבר

ר עו ן : קמה פי׳ נזה חולק הטור ב :קמז סי׳ יו׳ד א י ענ ג ש: פסון'העור וה ג ע׳ דו אנ׳ כר

 אדם ידי תפיסת בו שאין כל ומ״ש . באכילה
 אדם הגביהו שלא לומר כיון אדם עשאו ולא
 לא הרי רבים של ומים , אדם עשאו לא וגס

 מיקרי לא לסירות שנמעו ואילן אדם הגביהן
 :אוחו שמגדלים הם והמים שהקרקע אדם עשאו

א ״ ד  יתבאר . וכו׳ נאסרת הבהמה שאין ב
ה : בסמוך א ש ר׳ פ׳ . וכו׳ חליפין ע

 שאמרו אע״פ יוחנן א״ר נ״ד) ישמעאל(דף
 לעבודת חליפין עשאן אסרן לא לבע״ח המשתחוה

 ר׳ בה פליגי אמר רבין אתא כי אסרן כוכבים
חליפין אמר חד ורבנן יוסי ברבי ישמעאל

 לחומרא רבינו ופסק אסורים נמי חליפין חליפי אפי׳ וח״א מותרים חליפין חליפי אסורין
 •דאמר אסורים דמ״ד מ״פ התם דאמרינן ק״ל ומ״מ . דאורייתא ספיקא דהוי משום
 קרא אמר ואידך כמוהו הוא הרי אמריו מהייה שאתה מה כל כמוהו חרם והיית קרא
 וכלאי ערלה ואידך הכרם וכלאי ערלה למעומי מבעי ההוא ואידך חליפין חליפי ולא הוא

 ואין כאחד הבאים כתובים שני ושביעית כוכבים עבודת דה״ל מיעומא צריכי לא הכרם
וא״כ למעוטינהו הוא ואצטר-־ך מלמדין כאחד הבאים כתוביס שני קסבר ואידך מלמדין

דאין דעלמא וסוגיא מלמדין כאחד הבאים כתובים שני כמ״ד אסורין מ״ד ליה קם
: וצ״ע אסורים כמ״ד רבינו פסק היאך וא״כ מלמדין

א ״ ד ב
למלך משנה ^

 הוא לחלק דיש דס׳ל דמאן ;דנעונה הפירושים שני נין זה לחילוק הפרש אין רחוקה או לגינה
 סמוכה נין לחלק אין ר״ה כפירוש נפרש אס דאף ליה איח לחלק דאין דס׳ל ומאן הפירושיס לכל

קס אם אף ולפ״ז . (דחוקה  נתרמי יונה דה״ר עליה פליג שרי נחנה ואפילו הרא׳ש נדנרי נג
 ניחא ונזה לחלק. יש לשכר נטונה דמפרש למאן אף לרחוקה סמוכה נין לחלק יש להרא״ש דכיון

 ר״ת סנרה על הניאו לא דאמאי וקשה רש׳י סנרת על אס כי דר׳ת זה חילוק הניא לא דהעור
אלא .כוכנים הענודס נחצר עומדים והרחיים החנור שאין כיון טונה שמחזיק חף נחנס להתיר

שאין כיון שרי טונה להם שמחזיק דאף ר׳ת לפירוש ללמוד יש רש״י דמדנרי כדכתיננא ודאי
ע :כוכבים הענודת בחצר עומדין והרחיים התנור ד פ׳ ז״ל דהר״ן ו  פירש״י כתנ ישמעאל רני נ

 מהם ליקח אפשר היכי שרי כומריס נטונת דאפילו כסיפא והק»:;.דלמ״ד בשכר היינו דנטונה
ס משוס אסור יריד והלא  אנל אסור ומהנה היא גרידא רווחא התם וי״ל .כוכבים ענודת מנ
. ״ ז׳ל הרמנ׳ן באדושי כתוב כך הוא מהנה לא פירות ■ מינייהו דשקיל כיון הנא כ ׳  והנה ע

 דאיכא דהיכא לקמן דאמרינן ועוד שנתנו לרש׳י התוס׳ שהקשו הקושיא היא הר׳ן שהקשה זו קושיא
 מרויח הא הוי מאי בהדה חלק לאחרים איכא כי נשכר מיירי ואי שרי בהדה מלק לאחרים
ך : כוכבים לענודת  בשכר דמיירי איתא דאס זה לפירוש הר׳ן הקשה לא דאמאי לי קשה א
ת . מותר דמהנה ליה לר׳לדאית זו ממשנה הקשו לא אמאי מהנה ומטעם ה ונ׳  להקשות דניחאלי

 להרמנ׳ן דודאי הרמב״ן נתירון דעתו נחה דאיך תיקשי דאכתי ליתא הא כותיה דקי״ל יוחנן מרבי
 שלה נהיה החמירו לא ומש׳ה הוא גמור מהנה דלאו לומר כוונתו הוא מהנה דלא פירי דשקיל הך
 נמהנה ומה דהשהא לר״ל תיקשי וא״כ גמור מהנה שאינו אף אשור שלה נהיה אנל אחרים ושל

ס כגון גמור  של תירוצו נפי ועוד אשור גמור שאינו מהנה דאם מתני' וה׳ק דשרי ליה אית מנ
 לומר ואפשר .שרי מרובה הנאה דאפילו ליה דאית לר׳ל תיקשי מועטת בהנאה לה דמוקי הר׳ן
כוננים הטבודת כשאין אלא שרי דמהנה ר׳ל קאמר לא דט'כ קושיא ליכא דלר׳ל להר׳ן דס׳ל

סמוכה

הראג״ד השגת
. שחט אם אבל עצמו בבהמת *נד׳א ו׳ כ  ו

א  שאינו דנר איוסי אדם אלא כן אינו א׳
 קיימא ונהכי הונא כדר^ מעשה ידי על שלו

ו נמסכת שמעתא לן  דהלכתא אליבא ע׳
 נישר״ל או כוכבים בעונד דוקא מיהו
 לצעוריה אמרינן אחר בישראל אבל מומר

: מנוין קא

 השוחט פ׳ בחולין דאיתא שכתבתי מה הוא וכו׳,.
 הונא רב לדעת לא חלוקים שאותם שקשה אלא

 יצחק ורב עמרם ורב ר״צ לדעת אלא נאמרו
 הונא כרב הלכחא דלית רבינו דעת אכן וצ״ע.

 ואצטריך מברייתא בהשוחט עליה מדאותבינן
 ר״נ הכי בהר ואמרינן אליביה ונשנויי לדחוקי

אוסר אדם אין אמרי יצחק ורב עמרם ורב
דהא למימר לן אית וע״כ שלו שאינו דבר

 כבר לעולא ר״נ דא״ל ישמעאל ר׳ בס׳ דאמריק
 משום לאו בבבל לשמעהיך הונא רב תרגמה

 שום הודעתנו לא כלומר אלא כוותיה דס״ל
 אוקמוה כי אדא ורב חזקיה גם וא״כ התוס׳ כתבו וכן הונא רב זה השמיענו שכבר מדוש

דלדידהו להו סבירא לא ולהו אוקמוה הונא דרב אליבא מעשה בה בשעשה ברייתא לההיא
מלתייהו מזו יצחק ור׳ עמרם ורב דר״נ וכיון התם דאיתמר אחריני בגווני לה מתרצי
התם דאמרינן קשיאילי אבל ז״ל. והר״ן הרא״ש פסקו וכן קי״ל טותייהו לה ודחו דקמאי
א יהודה ר׳ כוכבים עבודה בפני שלא ישראל של יינו שניסך כוכבים עובד כתנאי ר הי ב ק

 שהוא ועוד כוכבים עבודת בפני אלא יין מנסכין שאין מפני מתירין בבא בן יהודה ור׳
 אדם למ״ד אפילו אמרי עמרם ור׳ ור״נ ייני את שהאסור הימנך כל לא לו לומר יכול

ואמרינןהתם מטין קא לצעוריה ישראל אבל כוכבים עובד ה״מ שלו שאינו דבר אוסר
דישראל

משנה לחם
ח ״ ל א פ . אדם יד תפיסת בו שאין ב ט׳ (דף במשנה הצלמים כל בפרק שם ו

. ההרים את העובדים כוכבים עובדי מ״ה) כו׳ שאמר שמה נראה ו
הוא: מד6 דבר שהכל אדם תפיסת בו לאין פירוש הוא אדם עשאו ולא

ת א כו׳. לרבים׳ הנובעים המעיינות ו משמע וכו׳ לרבים נובעים רבינו שכתב ממה ו
 ישמעאל(דף ר׳ בפרק דאמר יוחנן כרבי שפסק כנראה יחיד של לאפוקי דאתא

 ודאי אלא נמי דיחיל אפילו לרבים כתב למה דאל״כ נאסרין אין רבים של מים נ״ט)
מותר אדם יד מפיסת בו שאין שמפני כתב למה דא״כ זה הוא ותימה כך דכוונתו

שאין משום הוא חשיב דקא הני וכל וכו׳ העובדים כוכבים עובדי לפיכך כתב שכן
 ידי הפיסה! בו דיש בידיה בטפמינהו אפילו שלרבים במים הא אדם ידי תפיסת בהם
ק בגמרא שם כדאמרו אסורים אינן אדם  ז״ל והר״א לקיש לריש יוחנן ר׳ הקשה ד

 נאסרין אינן רבים של מיס ואם רבינו שכתב במה בסמוך זה בענין השיגו, בהשגות
 כאודפסק משמע דהא גדולה יותר היא שהקשיהי הקושיא אבל לפרש לו שהיה כלומר וכו׳

א וצ״ע: לפיכך כתב איך וא״כ יוחנן דר׳ כוותיה ד״  הראב״ד כהב וכו׳. עצמו בבהמת ב
כו׳. שלו שאינו דבר אוסר אדם אלא כן אינו  כך מ׳) השוחט(דף פ׳ סוף בחולין והסוגיא ו
 בה ששחט כיון כוכבים עבודת לפני רבוצה חבירו בהמת היתה הונא רב אמר היא

שלו שאינו דבר אוסר אדם אין אמרי יצחק ורב עמרם ורב ר״נ וכו׳ אסרה אחד סימן
אמרי וכו׳ ור״נ שם ואמר וכו׳ ישראל של יינו שנסך כוכבים עובד כתנאי שם ואמרי

לצעוריה ישראל אבל כוכבים עובד ה״מ שלו שאינו דבר אוסר אדם למ״ד אפילו (לך)
, קא ן טי אדם למ״ד ואפילו בישראל איירי דאינהו משום כתנאי הוי לא דלדידיה כלומר מ

ולא כר״נ פסק ורבינו אוסר. פלוגתייהודאינו דהוי בישראל מודה שלו שאינו דבר אוסר
 כמו שחיטה בהל׳ שכתב מה על שסמך מפני לישראל כוכבים עובד שבין החילוק כאן חלק

סף הרב שכתב יו ת' א״כ מדבריו כדמשמע בסתמא לה מייתי ישמעאל ר׳ פרק כוכבים דעבודת דבסוגיא משום כרב פסק דאיהו תמוהים הם ז״ל הראב״ד דברי אבל. .ז״ל בי
נראה וא״כ כתנאי הוי דלא קאמר הכי משום ר״נ דהא אוסר אדם קאמר בישראל אפילו הונא דרב ר״נ ס?רת היא זו הא מומר בישראל או דוקא כוכבים בעובד כתב איך

ה. מדידיה דפליג וצ״ענ כותבם איני בעיני ישרו שלא ומפני בזה דחוקים תירוצים בדעתי עלה וכבר אדידי
ה ' הי

עוז מגדל
ח ״ אין פ ש ^ םנו׳ יד מפיסת 0 ב ה) (דף הצלמים כל פיק מותרת. זו הרי עד אד תג :מ׳) (דף השוחט : מ׳ ד כ אנ׳ ל: מכוין קא לצעוייה כו׳ p אינו ז׳ל הי אני ואומר עכ׳

א א) (דף השוחט פ׳ סוף כוככיס. לעכודת סימן עד הכהמה שאין בר׳ אה :מ׳ ש ד כו׳ חליפין ע ׳ פ׳ כשיטתו הולך ז׳ל היאכ׳ הסכימו שכזה ז׳ל ר׳מ שיטת על עומדים אנו אכל ישמעאל י
׳ פ׳ כוכבים. עכודת כדמי עד א ישמעאל: י ד׳ אדם אין דאמיי יצחק ויכ עמרם ורכ דר'נ מימרא ופירשו השוחט סוף ז׳ל התוס׳ נעלי רנותינו סוף שלו. שאיני דבי עד עצמו ננהמת נ

אוסר
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 דר' הא לך אמרי יצחק ור׳ עמרם ורב ואירש״יור׳׳ר כעובדכוכבים. דעו מומר דישראל
 לת״ק אפילו שפיר אמרען דאנן כסנאי חוקים לא דידן מלתא אבל כתנאי חוקים הונא

כו׳. כוכבים עובד מילי הני אוסר דאדם לדידיה דאפילו  אלא ר״נ מיירי דלא משמע ו
 שכיון היא שזו דבריו לסתום ולא כן לפרש לרבינו לו והיה בישראל לא אבל כוכבים בעובד

ק .דבריו בסוף להקשות הראב״ד לתמוה יש ו
 שותפות ליה אית בין בישראל מילק לא למה
ה  אליבא השוחמ בפרק כדמפליג ליה ללית מו
 שרבינו לומר וצריך ור׳יצחק. עמרם ורב דר״נ
 מהלכות ב׳ בארק שכתב מה על וסמך כאן קצר

 ובין כוכבים לעובד ישראל בין לסלק שמיעה
 ליה: ללית בגויה שותפות ליה אית

אשרה. עך וכו׳ עולם לקרקע המשתחוה
 מימרא נ״ד) ישמעאל(דף ר׳ פרק

: יוחנן דר׳
ם ב י :וכו׳ הגל שעקרן מי נ ב  שנדלדלו הר א

 לא שהרי לגמרי נעקרו ולא כלומר
 (דף האלילים כל בפ׳ . מותרות אדם הגביהן

 ולא יוחנן ור׳ מייא ר׳ דבני פלוגשא מ״ו)
 שכן וכיון שרי ומאן אסר מאן התם מסיימי

 בשם הר״ן וכ״כ ולמומרא דאורייתא ספיקא ל׳ל
 שהוא נראה וכן רבינו. דברי על ותמה הרמ״ה

 רבים של מים ואם א״א שכתב הראב״ד דעת
ד ואם נאסרים אינם הם חי  אע״פ הם שלי

 חייא ר׳ דבני דבפלוגמא אסורים הגל שעקרן
 ס״ל מאי חייא ר׳ בני ידעינן לא יוחנן ור׳

לו היסה שרבינו ואפשר .עכ״ל לחומרא וספיקא

 גדעו אסור כוכבים עבודת לשם מתחלה שנניעו אילן מ״ח) (דף האלילים כל פרק שם משנה
 אע״ג ינאי ר׳ דבי אמרי ובגמרא שהחליף מה נועל והחליף כוכבים עבודת לשם ופסלו

 מה נועל אלא כולו ליאסר מהחלה שנעעו כאילן הוי לא אילן של בגופו והרכיב דהבריך
כרבנן הפרק בראש רבינו פסק כבר .וכו׳ לאילן המשתחוה וכן :מותר והשאר שהחליף

בסרק ואמרינן מותר עבדו ולבסוף נעעו דאמרי

הדאב״ד השגת
 והשהחוהלהן הגל שעקרן *מים

 והשתחוה נידו נעלן אעין לא
 של מים ואם א׳א ,אסרן להן

ם  של ואם נאסרים אינן הם יני
 הגל שעקרן אע׳ג הן יחיד

 חייא ר׳ דנני ונפלוגהא אסורים
 נני ידעינן ולא היא יוחנן ורני
 להו סנירא מאי חייא רני

:לחומרא וספיקא

 לאילן המשהחוה שמואל אמר הצלמים(שם) כל
 ופסלו גדעו מדתנן עליה ואותבינן אסור תוספתו

 שרי הוספתו ופסלו גדעו לא כי דמשמע וכו׳
 שנעעו דאילן ס״ל כרבנן דשמואל ואסיקנא

 דקתני והא אסור הוספתו אבל מותר עבדו ולבסוף
 ליה דעבד דאע״ג לאשמועינן היינו ופסלו גדעו

 :נאסר האילן עיקר אין בגופיה מעשה
לן כו׳. שהיה אי  ואמר אשרה היא זו אי שם ו

 לבית תמרי הני אמרו אפילו שמואל
 ביום ליה ושתו שיכרא ביה דרמו אסור נצרפו
 ופירש״י .כוותיה דהלכתא התם ואמרינן אידם

 לנו הוברר שלא אילן סתם אשרה היא זו אי
 היא אם נכיר סימן זו באי אשרה שהיא
 כוכבים עבודת שם נצרפו בי .לאו אם אשרה

שלהם

. אסרה לא עולם לקרקע המשתחוה .שלו שאינו דבר
 לשם ומערות שיחין בורות בה חפר

 *מים ב i אסרה בוכבים עבודת
 לא להן והשתחוה הגל שעקרן

 להן והשתחוה בידו נטלן .אםרן
 ועבדן שנדלדלו הר אבני .אםרן

 בהן אין שהרי מותרות במקומם
 שזקף ישראל ג אדם: יד תפיסת
 השתחוה ולא לה להשתהות לבינה

 בהנאה אסרה לה והשתחוה כוכבים עובד ובא לה
 כוכבים עובד ובא ביצה זקף אם וכן שזקיפתהמעשה.

 והשתחוה בה וכיוצא דלעת חתך . אסרה לה רהשתחוה
 הראב״ד השגת ילע^ לחצי *השתחוה .אסרה לה

 אסור וכו׳ דלעס לחצי ♦השתחוה אסור זה הרי בו מעורה האחר וחצי
 לחצי יד כמו החצי זה שמא מספק

 מתחלה שנטעו **אילן .הנעבד
 היא וזו בהנאה אסור נעבד שיהיה
 אילן היה .בתורה האמורה אשרה

 הבריך אפילו כוכבים עבודת לשם ופסלו וגדעו נטוע
 את כורת שריגים והוציא אילן של בגופו והרכיב

תר. האילן ושאר =בהנאה אסורים והם השריגים מו
 השריגים כל גופו נאסר שלא אע״פ לאילן המשתחוה וכן

 נעבד שהוא זמן כל שיוציא והפירות והלולבין והעלים
 כוכבים העובדי שהיו אילן . בהנאה אסורין אלו הרי

 שכר לעשות מוכנים שהם ואומרים פירותיו את משמרין
 ושותים שכר מהן ועושין פלוני כוכבים עבודת לבית
מפני בהנאה אסור האילן זה הרי חגם ביום אותו

 אילן ד אשרה: של חוקה היא שזו כך כפירותיו עושין ולפיכך אשרה שהוא שסתמו
 האילן שאין מפני מותר זה הרי מתחתיו נטלה בהנאה אסור תחתיו שהיא זמן כל כוכבים עבודת תחתיו שמעמידין

אסור זה הרי בנוי לבית המשתהות וכן נעבד עצמו הבית שיהא מתחלה כוכבים העובד שבנאו בית הנעבד. הוא עצמו
בהנאה

 והלכחא שרו מייא ר׳_ דגני דמסיימי גירסא
:יוחנן ר׳ לגבי כווסייהו

ל ג א ר ש . לבינה שזקף י כו׳  מימרא שם ו
דה; דרב הו קף י . וכו׳ ביצה ז

 :ולמומרא בחיקו ואסיקנא שם אגעיא
ך ת  והרופג העור פ' בחולין . וכו׳ דלעס ח

 אסרו הרי ירמיה ר׳ אמר קי״א) (דף
ה בעי אסרה דלעת לחצי המששחוה מי ר  ר׳'י

 רגינו ומפרש תיקו. לחברתה יד שתעשה מהו
 דספיקא ולחומרא איסור לענין זו בעיא

ג ג הוא דאורייתא ת  אמרו לא א״א הראב״ד כ
 משום איסור שאין וכו׳ לענין אלא היד זה
 הראב״ד כדברי שרש״ימפרש ואע״פ עכ״ל. יד
לן :רבינו לפירוש מקום יש .וכו׳ שנמעו אי

משנה

 יד כמו החצי וו שמא מספק
 אמרו לא א׳א . הנענד לחצי

 עמדת עומאס לענץ אלא היד זה
ם  איסור לעניו אנל נלגד כונני

ד: משום אסור שאין אמרו לא י

לן ה  העמיד שם משנה .וכו׳ שמעמידים אי
 הרי ובימלה כוכבים עבודת תחתיה י

 רגינו אגל .שלנו בספרים הגירסא כך מותר זה
 בראש פסק רבינו הרי וא״ת ונמלה שגורס נראה
 עבדו ולבסוף שנמעו דאילן כרבנן זה פרק

 תחתיו שהעמידו דבשביל כאן כתב והיאך מוסר
 העמידו חמיר מי אמו שאסור כוכבים עבודת
ה. מנעגד כוכבים עבודת תחתיו פי  וי״ל גו
 תחתיו להעמיד מתחלה שנמעוהו באילן דהכא

 שאין לפי שרי ואפ״ה עסקינן כוכבים עבודת
 אילן דקתני לישנא הכי קצת ודייק נעבד האילן

 דמשמע כוכבים עבודת תחתיו שמעמידים
 א״נ .ברייתו מתחלת להעמיד הוא שרגילות

 העבודת בעוד שהוסיף מה אפילו אשמועיקדשרי
 כוכבים העבודה בעוד ומיהו תחתיו כוכבים
 מפי מילתא דמנכר עיקרו אפילו אסור תחתיו

 אילן אוהו בין שנוי אין דההוא נעבד מכשהוא
ת לאחר: י . שבנאו ב כו׳  דף (שם משנה ו

כן :מ״ז) :דרב מימרא שם .לבית המשתחוה ו
יק

:קמה סי׳ נעור עיין נ :עע עירונין א

למלך משנה
ם לענודת סמוכים הם המרחן אז שהגינה מיירי הנא אנל דנר לאותו סמוכה  מהנה ומש׳ה כונני
ר. סו ר א תנו וננ ה דפירש רש׳י לדעת אף וה חילוק התוס׳ נ עונ  וכמ׳ש מהנה ומשום נשכר נ
ר. ם הענודת נהנאת דלר׳י עצמה כוכניס הענודת נהנאת אלא ור׳ל ר׳י פליגי ולא העו  כונני

 של דמרחן דומיא נקרונה אלא נמהנה איסור אין לעולם ולר׳ל לרחוקה קרונה נין לחלק אין
ם הענודח נהנאת ואפילו אפרודיעי  יוחנן מרני אלא להר׳ן הוקשה לא הכי ומשום .עצמה כונני

 נדנרי ולא הרמנ׳ן נדנרי לא הוזכר לא זה שחילוק אמת הן . אסור מהנה דלעולם ליה דאית
 עליה דפליג העור שהניא יונה הר׳ לסנרת וכ׳ת ,לאודועי להו הוה מלהא להאי איתא ואס הר׳ן
 דאיסורא דעעמא וס׳ל לפניה עומדת שאינה נגינה אפילו איירי דמתני׳ וס׳ל זה נהילוק דר׳ת

ם לענודת מהנה ונמצא שכר להם דנותן משום הוא  לא הא לר׳ל ממשנה הקשו לא אמאי כונני
 דס׳ל משום יוחנן דר׳ אלינא דוקא הוא התוס׳ חילוק ז׳ל יונה לה׳ר ליה דלית דהא משוס קשיא
 גינה גני פסק ומש׳ה הכומרים להנאת עצמה כוכניס הענודת הנאת נין לחלק דאין יונה לה״ר

ם העכודת מן רחוקה דאזילו  לעולם אנל . דיריד דומיא הכומרים נהנאת אף נשכר אסור כונני
 דלא הא ניחא זה ולפי ,הימנה רחוקה ונין לפניה עומדת כשהגינה נין לחלק יש דר״ל דאלינא
 יוחנן דלר׳ וה״ל יוחנן דר׳ אלינא קיימי דאינהו משוס דר״ת זה חילוק והר״ן הרמנ״ן הזכירו

: לחלק יש דלר״ל דמודו לעולם אכל לרחוקה קרונה נין לחלק אין
מ״ט  שמרויח ומעעמא אסור נשכר דאי ועוד וז״ל לרש״י ההוס׳ שהקשו ממה תמיה אני ר

 כין חילוק ס׳׳לדיש לדידהו דהא ,ע״כ מותר מהנה למ״ד מהכא תיקשי כוככיס לענודת
 • לר״ל זו ממשנה הקשו לא הכי ומשוס נהכי מחלק הוא נמי דר״ל אימא וא״כ לרחוקה קרונה

 דמחזיק משום הוא דאיכורא דטעמא פירושם כפי אלא זה חילוק התוס׳ חילקו לא דע׳׳כ וכ״ת
שכתננו וכמו נכך לחלק אין ומהנה שכר דנותן משום הוא דעעמא דרש״י אליכא אך עונה להם

עוז מגדל

 רש׳׳י לדעת אף זה חילוק ז״ל רי׳ת כשם כתנ דהטור לעיל כתננו ליתאשהרי הא לעיל, זה צד
 התנור שאין כיון כשכר שלהם ורחיים כתנור ולאפות לטחון ז״ל דרש״י אלינא התיר זה ומטעם

 זה חילוק ליה אית כוככיס עכודת נהנאת אף דלר׳׳ל אימא וא״כ כוכנים הענודת כנית והרחיים
 ליה דאית למאן אלא זה חילוק נאמר לא דע״כ להתוס׳ ס״ל ואולי .לר״ל ממתני' קושיא וליכא

 וכהנאת לעולם אסור כוכנים הענודת דנהנאת כומריס להנאת כוננים ענודת הנאת כין לחלק דיש
ס. לענודת כמהנה חשיג לגינה סמוך עומדת כוככים שהעכודת כל הממרים  דאית לר׳ל אך כוככי

 כוככים שהעכודת אף הכומריס כהנאת לאסור יתכן איך שרי עצמה כוכניס ענודת דנהנאת ליה
ס לעכודת כמהנה דחשיכ משוס לאסור סיכה אלא אינה הסמיכות והלא לגיגה סמוכה  עצמה מכני

ם לעכודת מהנה דאפילו ,ליה אית דאיהו כיון כני  שרי ממרים דנהנאת דס״ל מכ״ש שרי עצמה מ
 כומריס כהנאת אסור דנשכר ליה דאית דלרש״י הקשו ומש״ה .לגינה סמוכה שהיא כוככיס נעכודת אף

 העומדת כוכנים נענודת מיירי דהכא דנימא דאף .לר׳׳ל זו ממשנה הקשו לא דאמאי תקשי אכתי
 ז״ל והר״ן הרמכ״ן אך .עצמה כוכניס הענודת מהנאת טפי כה לאסור דאין פשיטא הגינה לפני

ס שהעכודת כל דלר״ל וס״ל זו כחלוקה דר״ת עליה דפליגי אפשר  משום אסור לגינה סמוכה מכני
ס העכודת הנאת שהוא דאף יריד ושאני מהנה  לחנויות סמוכה דאינה משוס שרי עצמה מכני

 לא דע״כ לעיל שכתננו התוספות כסכרת ס״ל והר״ן דהרמנ״ן דאפשר לומר נ״ל עוד .המעוטרות
 ששם כ״כ כוככיס העכודת מחשיכ שאינו לפי המכס שפורע כזיון דרך שהוא כמהנה אלא ר״ל התיר

 דרך שאינו מהנה דכל מודה ר״ל דודאי לר״ל זו ממשנה להם הוקשה לא ומש״ה כראשה העטרה
: יע״ש ותירצנו לעיל נזה עמדנו כנר לרש״י התוס׳ הקשו מה א״כ וכ״ת אשור כזיון

 יד כמו החצי זה שמא מספק אסור ה״ז נו מעורה האחר וחצי דלעת לחצי השתחוה ג
:הטומאה) אכות שאר מהל' רפ׳ו ז״ל המחנר הרכ מ׳׳ש עיין (א״ה .הנעכד לחצי

כיצד


