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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



משנהכם!־ פ״ח כוכבים עבודת הלכות .מדע מש״ סף88

 ציילה אסורה לבימוס מחמלה מסצנה אכן הס אכניס שלש שס משנה . וט׳ אכן וכן
 כוכניס עכודת עליה העמיד' שחידש מה נועל וחידש כוככים עכודח לשם וכיירה

 מה נועל אכן של כמפה וכייר דצייר אע״ג אמי רכי אמר וכגמרא מומר זה הרי וסילקה
דמי: ושפיר ■שחידש

 שהיה מי שס משנה .וכו׳ כיהו שהיה מי ה
 ונפל כופכים עכודח לכית סמוך ניחו

 לענודס כותל שכונה לפי כלומר לכנותו אסור
 וכונה ד״א שלו לתוך כונס יעשה כיצד כוככים
 .כוככים לענודת מרווח קא והא כגמרא והקשו
 כלומר לתינוקות הכסא נית ליה דעכיד ותירצו

 ליה דגדר נמי אי כעי צניעותא לגדולים דאילו -
עסקינן כמאי דהכא ופירש״י והיגי. בהיזמי

 ואת ההרים אח העוכדיס משנה(דףמ״ה.)העכו״ם אדםוכו׳. יד הפיסה שאיןכו דבר ז
 כסף תחמוד לא שנאמר אסורים שעליהם ומה ההרים כלומר מותרים הם הגכעות

 שהם וגכעוח שהרים היא הכתוכ גזירת מתסרי לא דאינהו דאע״ג רש״י וכמה עליהם וזהכ
שאר של כתלוש שעליהם וחלוש הוי מיהא כוככים ענודק אכל לאוסרן כח נהם אין עולם קרקע

 כל על עליהם תחמוד לא שנאמר כוכנים עכודת
:משמע נענדים שהם  כוכבים עבודת לשם וכיירו וסיידו כנוי . היה .בהנאה

 בהנאה אסור והחידוש שחידש מה נוטל שנתחדש. עד
תר. הבית ושאר לעובדו שעשאהו מפני  הכנים מו

 הבית שם שהיא זמן כל הבית לתוך כוכבים עבודת
 שחצבה אבן וכן .הבית הותר הוציאה בהנאה אסור

וציירה חצובה היתה .בהנאה אסורה לעובדה מתחילה שם .וט׳ הכותל היה נעכד: עצמו כשהכית
 צריך ואין האבן בגוף וכייר צייר אפילו שתעבד וכיירה

 בהנאה אסור והוא שחידש מה נוטל עליה כייר אם לומר
 אבן ה מותר: האבן ושאר שיעבד ונעשה הואיל

 זמן כל אסורה זו הרי כוכבים עבודת עליה שהעמיד
 סמוך ביתו שהיה •*מי .מותרת האבן סלקה ..עליה שהיא

 כונס יעשה כיצד .לבנותו אסור ונפל כוכבים לעבודת
. צואה או קוצים ממלאהו הריוח ואותו ובונה שלו לתוך

 שלו הכותל היה כוכבים. עבודת לבית ירחיב שלא כדי
 מותר שלו מחצה למחצה מחצה ידון כוכבים עבודת ושל

 אבניו .בהנאה אסור הבל כוכבים עבודת ושל בהנאה
 עבודת מאבד ^כיצד ן :בהנאה אסור הכל ועפרו עציו

 משמשיה כגון בגללה האסורים דברים ושאר כוכבים
 לים ומטיל שורף או לרוח וזורה שוחק שלה ותקרובת

 כגון שנעבד אדם יד תפיסת בו שאין דבר ז : המלח
 בהנאה מותר עצמו שהנעבד אע״פ יאילן ובהמה הרים

 לוקה מהן שהוא בכל והנהנה בהנאה אסור ציפויו
 עבודת ציפויי וכל .עליהם וזהב כסף תחמוד לא שנאמר
 של כוכבים עבודת ה :משמשיה בכלל הן הרי כוכבים

 הרי ישראל לידי שתבא קודם שבטלוה כוכבים עובדי
 באש תשרפון אלהיהם פסילי שנאמר בהנאה מותרת זו

 אם אבל אלהות בהם נוהגין והן לידינו כשבאו [א]
 ישראל של כוכבים עבודת ט :מותרין אלו הרי בטלום

 בה כוכבים לעובד היה אפילו לעולם בטלה אינה
 בהנאה אסורה אלא כלום מועיל ביטולו אין שותפות

 עובד של כוכבים עבודת וכן .גניזה וטעוגה לעולם
 העובד בטלה כך ואחר ישראל ליד שבאת כוכבים
 בהנאה אסורה אלא כלום מועיל אין,ביטולו כוכבים
 ברשות ואפילו כוכבים עבודת מבטל ישראל ואין .לעולם
 מבטל אינו שוטה או קטן כוכבים ^עובד .כוכבים עובד

 כוכבים עבודת שבטל כוכבים ועובד כוכבים. עבודת
 אע״פ כרחו בעל אחרים כוכבים עובדי של בין שלו בין

 שיהא ובלבד .בטילה זו הרי כך על ישראל שאנסו
^ . כוכבים עבודת עובד המבטל כוכבים העובד  אין כוכבים עבודת עובד שאינו מי א
כמו'שהיתה בהנאה אסורה והיא מותרים משמשיה ביטלמשמשיה ביטלמשמשיה. כוכבים עבודת המבטל . ביטול ביטולו

 טכביס ענודת ושל שלו היה הנזכרת המשנה סוף
 ועפרו ועציו אבניו מחצה על מחצה ידן

 בירושלמי שכתב כסה רביט ומפרש כשרן מעמאין
 הכותל שיחלקו דהיינו מחצה על מחצה ידון

 .ומעמא אסור כוכבים עבודת חלק וכל לחצאין
 הר״ן כתב ומיהו אחר. בענין פירש רש״י אבל
 הכותל חצי הישראל ליקח בירושלמי שרי דכי
 מכירם אינו אם אבל שכנגדו אבנים במכיר ה"מ

 לסכור דמותר מסתברא ומיהו ברירה דאין אסור
:עכ׳׳ל שהוא מקום בכל מלקו לו

 ר׳ מ״ג) שם(דף משנה .ורו' מאבד כיצד ר
 או לרוח וזורה שוחק אומר יוסי

 ולא ונאמר זבל נעשה הוא £ף א״ל לים מטיל
 יזרנה שאם כלומר החרס מן מאומה בידך ידבק
 ואיפסקא נהנה הוא והרי לגנות זבל יעשה לרוח

 מוהר גורם וזה דזה יוסי כר׳ בפרקין הלכתא
 דהיהר וקרקע דאיסור, זבל גורם הוי והכא
 היכי [כ״;ז.] שעה כל בפ׳ לן מבעיא מיהו

 לים ומטיל שוחק או לרוח וזורה שוחק קאמר
 בעיניה. לים מטיל אבל וזורה שוחק דילמא או

 וזורה מפרר דקהני מנצן גבי לן איבעיא וכה״ג
 עבודת מסהברא רבה אמר לים מטיל או לרוח

 שמיקה בעיא לא אזלא המלח דלים כוכבים
 רב א״ל פירור בעי אזיל נהרות דלשאר ממן
 בעי ממאיס דלא כוכבים עבודה אדרבא יוסף

 :פירור בעי לא דממאיס חמן שחיקה
 יוסף כרב פסק היכי תימה הרמ״ך וכתב

 דרב כוותיה דהניא ואיע״ג לגבי'רבה
 איכא ובהא עכ״ל. רכה ליה דחי הא יוסף

 דליכא החוס׳ שכתבו כסו ס״ל דרבינו למימר
 נהרות בשאר ממז אלא יוסף ורב רבה בין

 לענין מידי בינייהו ליכא כוכבים בעבודה אבל
 אלא שחיקה בעי לא יוסף לרב דגם דינא

 רבינו דברי ומ״מ . לרבה כמו נהרות בשאר
 המלח דלים כרבה למיפסק בעי דאי תמהים

 זו דשריפה שורף כתב למה שמיקה בעי לא
 החליף למה יוסף כרב למיפסק בעי ואי למה

 התוספות כפירוש מפרש ואם בשריפה שמיקה
 למיפסק בעי אי כדקשיא שורף כתב למה יקשה

:וצ״ע כרבה
דבר

 ישמעאל ר׳ בפ׳ וכו׳,. של כוכבים עבודת ח
 מבטל כוכבים עובד נ״ב:) (דף

 אינו וישראל מבירו ושל שלו כוכבים עבודת
 ומ״ש .כוכבים עובד של כוכבים עבודת מבטל
 (דף בתרא בפרק ישראל. ליד שתבא קודם
 שלא עד בשוק כוכבים עבודת שמצא ישראל ס״ד:)
 משבאת ומבטלה כוכבים לעובד אומר לידו באת

:ומבטלה כוכבים לעובד אומר אינו לידו
 אינה ישראל של כוכבים עבודת ומ״ש ט

 לעובד היה אפילו לעולם בשלה
 ישמעאל ר׳ בס׳ מבואר שותפות. בה כוכבים

 של חלקו ולא מלקו לבטל דיכול נ״ג.) (דף
 כוכבים דעובד אדעהא ישראל אמרינן דלא ישראל

 דישראל דנפשיה כוכבים עובד דמבטל וכיון פלח
 אדעהא ישראל אמרינן אלא מבטל מצי נמי

 דנפשיה כוכבים עובד מבטל וכי פלח דנפשיה
 וטעונה ומ״ש :מבטל מצי לא .עישראל אבל

 שטעונה כוכבים לעבודת מנין נ״ב:) (שם .גניזה
 ליה דנפקא מאן ואיכא בסהר ושם שנאמר גניזה

 מזבח אצל ען כל אשרה לך הטע לא מדכתיב
 טעונה אשרה אף גניזה טעון ה׳ מזבח מה וכו׳

 לשרפה ה״ל למה זו גניזה יודע איני ומ״מ גניזה.
 .וכו׳ כוכבים עבודה וכן ונ״ע: לאבדה או

 כהבתיה (שם) ישמעאל רבי בפרק ברייתא
 ר' פרק משנה .וכו׳ ישראל ואין בסמוך:
 של כוכבים עבודת מבטל אינו ישראל ישמעאל

 כוכבים העובד לו אפילו;הן והיינו כוכבים עונד
 אלהיו פוסל כוכבים דעובד משום ופירש״י רשות

 בפרק .ופו׳ קטן כוכבים עובד ;ישראל ולא
 אחת פעם ריב״ל (דף,מ״ג.)־אמר האלילים כל

 בדרך ברבי הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי
 עובד ומצא דרקון צורח ועליה שם.טבעת ומצא

 כוכבים עובד מצא כלום א״ל ולא קטן כוכבים
 ש״מ ובטלה סטרו בטלה ולא בטלה וא״ל גדול
 כוכבים עבודת מבטל כוכבים עובד ש״מ תלש
 עבודה בטיב יודע וש"מ מבירו ושל שלו

 מבטל אינו יודע ושאינו מבטל ומשמשיה כוכבים
 רבינו ומ׳׳ש .בע״כ מבטל כוכבים עובד וש"מ
 מיקרי לא הוא דשוטה דכיון שוטה כוכבים עובד
 עובד כשאינו וכן כוכבים עבודת בטיב יודע

 בטיב יודע אינו ודאי הא כוכבים עבודה
 אלא שלל שלא רבינו ומלשון .כוכבים עבודת
 דעובד משמעדהא כוכבים עבודה עובד בשאינו
 אפילו מבית של כוכבים עבודה מבטל כוכבים

 בהדיא וכדאמרינן לסרקוליס וזה לפעור זה
 הפועל(ס״ד) את השוכר פ׳3
 ישמעאל רבי בפרק משנה .וכו' המבטל

: הזה בלשון נ״ב:) (שם
ותקרובת

עד;קמו טי׳ יו׳ד טור .מה לאוי!־ סמ״ג ג :קמו סי׳ טור ב :קמג סי׳ יו״ד טור א

ושל שלו הכוהל היה ה
משנה להם

שלו היה מ״ז) (דף הצלמיםכל פרק וכו׳. כוכבים עבודת
למלך משנה

 המלה, ליס ומעיל שורף או לרוח וזורה שוחק כו׳ דכריס ושאר הוכביס עמדה מאבד כיצד ו
 חהלהה כוככיס עמדת דכל שחיקת ד״ה פ״ה:) (דף הדס כיהוי פרק החוש׳ מ״ש עיין

 כהב כ״א דבשי׳ העיו״ד על המיה אני זה ולפי .בחדושיו שס הרשב״א וכ״כ דעגל דומיא בשריפה
 דכל דש״ל ע׳׳כ הברא הך ליה דאיה ומאן שנשרפו מתכות כלי בשחיקת דמכסין הדס כיסוי גבי*

 ישרפוה לא זבל שה1נל היא אף קאמרי אמאי לרבנן היקשי דאלת״ה בשריפה תחלתה כוכביס עבודת
 לא אמאי לתמוה יש וא׳׳כ בשריפה החלתה כוכבים עבודת דכל דש״ל ודאי אלא זבל תיעשה ולא

: וצ״ע ישרפנה שחיקה קמ״וידקודס בסימן העור ביאר
 (דף הצלמים כל פ׳ בהוס׳ עיין .בעילה ה״ו כך על ישראל שאנסו אע״פ וכו' כוכבים ועובד ט

כוכבים בעמדת דוקא דתוש׳ דאליבא- שכתב שס הייא מעשה ובחדושי כאן ד״ה מ״ד)

עוז מגדל
עבד  נכלל הן הרי כוכנים ענודה ציפויי וכנ• ;נ'ט) ישמעאל(דף רני פ׳ .לך ולקחה עד עצמו שקנ

 ההרים ה6 העונדין כוכניס דעונדי מתניהין גמרא הגלילי דר׳י כת״ק הוא זה .משמשיה
ש. השרפון עד וכו׳ של כוכנים עבודת הצלמים: כל פ׳ א נ (דף ישמעאל ר׳ פ׳ נ ׳  נ״ג); נ

שיבאו שגה (דף הצלמים כל פ׳ .מותרין עד אלהוה מנהג נהם נוהגים והם לידינו כ ת ;פיקולוס מ״נ),נמ ד בו ס. העונד נרשוה עד ישראל של כוכנים ע י נ כ ' מ י ' נ״נ׳ו: שסלדף ישמעאל פ
ס עובד שמעאל .לעולם בטלה עד המבטל ;ע״ז) הצלמים(דף כל פ׳ .ניטול ניטולן אין עד שוטה או קטן מכני ; פ'ר'י

 טל מחצה נדון מפרש רבינו .וכו׳ מחצה טל מחצה נדון כוכבים עבודת ושל
 מותר והשאר בהנאה אסור והעפר והעצים האבנים כלומר הכותל מחצית כלומר ממצה
 נראה וכן ודאי אסור הכל מעורב אם אבל ועציו אבניו מכיר אם כלומר שלו שהם

 עבודת של דממיצת ירצה וכו׳ עציו אבניו ז״ל יוסף בית הרב שהביא מהירושלמי
 :כדפרישיה נוטלם שלו, את מכיר ואם וכו׳ אפור ועפרו עציו אבניו כוכבים

 הישראל מלק לענין ׳כלומר' .וכו׳ לעולם' בטלה׳ אינה ישראל של כוכבים עבודת ט
נ״ג) ישמעאל(דף ר׳ פ׳ בגמ׳ דהא בשיל כוכבים העובד חלק לענין אבל

לכולהו
מיימוניות הגהות

שי אבל [א] שמ דת מ טול רא״מ פי׳ בובביס עבו לו בהן מועיל דבי שבאו אפי  ישראל• ליד מ
ו שאין מו בהן להחמיר לנ ת כ ד בו ס ע בכי ת בספר ובן עצמה כו ! המצו מו ש מ
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 :א״ר יוסף בר חייא א״ר גידל דרב מימרא <׳.) ישמעאל(שם ר׳ בפרק .ונו׳ ותקרובת

 יש דהא לעולם בעלה אינה דהקרובח ̂ואמר פהם איך תימה הרמ״ך כתב
 שבימלן מרקולים באבני וכדחזינן פנים כעין משתבר הוה דלא היכא ביעול דיש'לה תקרובת

 לפניה מקל דבזרק וליכא פנים כפין דבעינן מפום עעמא בגמרא ומפרש דשרו כוכבים עובד
 ש"מ בכך שעבודתה אע״פ נאסרת ואינה רייב

עכ״ל: פנים כעין בעינן דליאסר
נ״ג.) (דף שם משנה וכו׳. מבעלה כיצד י

 ראש אזנה ראש קועע מבעלה כיצד
 וזסרה שלא אע״פ פחשה אצבעה ראש חוממה
 בקורנס מיעכה פחמה רש״י ופירש בעלה.
 א״ר בעלה אמאי חסרה לא כי פחסה ובגמרא

 : צורתה וקלקל ופירש״י בפניה כשפחסה זירא
 שהזכרתי זו משנה סוף וכו׳. לצורף שמכרה או

 אומר מאיר) (ר׳ רבי משכנה או נ!כרה
 רבי אמר זעירי ובגמרא בסל לא וחכ״א גמל

 אמר חד רב אמד אבא בר ירמיה ור׳ יוחנן
 ישראל בצורף אבל כוכבים עובד בצורף מחלוקת

 ישראל בצורף אמר וחד ביעל הכל דברי
 ומאן הכי אמר מאן ידעינן דלא וכיון מחלוקת

 ה״ל היא דסברא דספיקא כיון הכי אמר
 מחלוקת ישראל בצורף כמ״ד לחומרא למינקע
 פסק וכן הרי״ף דעת שזה ונראה דאסרי. וכרבנן
 בצורף כמ״ד פוסק רבינו אבל בהדיא הרא״ש

 דברי ישראל בצורף אבל מחלוקת כוכבים עובד
ההם דאמרינן שעעמו הר״ן וכתב .ביכיל הכל

או מפולת עליה שנפלה אועליהלוה
 לוה תנא דאי וצריכא במלה אינה לסעים שננבוה

 משמע לא ובודאי בעלה לא זבנה מדלא עליה
 כרבנן דלא סלקא דנמרא ומריא דשקלא דסהמא

 כוכבים עובד בצורף דמחלוקת רבינו תופס ולכן
 אי וה״ק בעל הכל דברי יאראל בצורף אבל
 לא ישראל בצורף אפילו ה״א עליה לוה תנא

 דאי מכלל לה מבעל לא זבנה דלא דכיון ביעלה
 בעלה לא זבנה מדלא אמרינן היכי מחלוקת ישראל בצורף דאפילו למ״ד ואילו בעל זבנה

 וכתב אמרו צורף דדוקא רבינו ודעת כדאמרן, אלא בכילה לא זבנה אפילו לרבנן הא
 דוקא: לאו צורף שכתב רש״י כדברי ולא ז״̂ל והרמב״ן הראב״ד דעת שכן הר״ן

 דהלכה ובודאי ורבנן דרבי פלוגתא (שם) בסמוך כתבתי כבר וכו׳. מכרה אם אבל
 לא אס וא״ל אצלו הרהינה אפילו היינו רבינו לדעת משכנה דהחי ודע .כרבנן

 בעיל לא לרבנן ואפ״ה פדאה ולא הזמן והניע שלך היא הרי פלוני יום עד מכאן גאתי
 דצורף רבותיה מאי כה״ג משכנה לא אי לשברה שעתיד מפני דוקא דצורף דס״ל דכיון
 ברייתא .וכו׳ לספים גנבוה וכו׳ עליה שנפלה או •• ז״ל הר״ן כתב וכן בעל דאמר לרבי

: שם משנה .וכו׳ בפניה רקק : בסמוך כתבתיה (שם)
עבודת

משנה להם
 הצלמים כל דבפרק רבינו בדברי כאן דקדוק ויש .אדנפפיה דבעל אמרו ליפני לכולהו

 אצעריכא מוהר עבדו ולבסוף שנסעו אילן דסברי דלרבנן בסוגיא משמע מ״ד) (דף
 שכן כרבנן זה בפרק פסק דרבינו וכיון שם לה לכנוס שמם אס דואבדתם קרא ליה

 :שם לה דלכנות דין הזכיר לא למה א״כ וכו׳ נעבד שיהא מהמלה שנסעו אילן נתב
בצורף מחלוקת אמר חד אמרו נ״ג.) (דף ישמעאל ר׳ פ׳5 צורף. שאינו ישראל אן י

ישראל בצורף אמר ומד ביעל ה^ דברי ישראל בצורף אבל כוכבים עובד
 לא כוכבים עובד צורף ובין ישראל צורף ובין ישראל בצורף כמ״ד שפסק ויש מחלוקת

 משום אחר עעם ול״נ .ז״ל רבינו לדברי סעם הר״ן ונתן לקולא פסק ורבינו .ביעל
 בזו ובין בזו בין דדלמא אחרינא ספיקא איכא מחלוקת ישראל בצורף למ״ד דאפילו

 דבריו דנראים שפירושו וכו׳ לחבלה כשמכרה דברי נראין רבי אמר והרי מחלוקת
 לשומעי דבריו דנראין וכיון ישראל צורף דהיינו לחבלה כשמכרה ממלוקתי לשומעי

 ספק ולקולא ספיקא ספק להיות הדבר חזר כן ואם כוותיה דהלכה ודאי מחלוקתם
 ואה״ל מחלוקת כוכבים עובד בצורף דאמר כמאן ספק ישראל בצורף דאמר כמאן אי

 לשומעי דבריו שנראין אמר ורבי בזו ובין בזו בין אי ספק מחלוקת ישראל בצורף
 דלישראל שאמר ומה לקולא, רבינו פסק ולכך ישראל לצורף מוהר הוי וא״כ ממלוקהם

 הכל דברי ישראל בצורף אבל בגמרא דאמרו דמאי סבר דהוא משום אסור צורף שאינו
 דמה התוספות קושיה יהרן איך א״כ וכ״ח התוססות כפירוש דלא צורף דוקא הוי ביעל

 דסבר לומר יש צורף בשאינו איירי ההיא ודילמא גרועאות דהלוקח מהאי בגמ׳ שהקשו
ודאי הלוקח שאמר דמה ודאי וא״כ ז״ל כדפירש״י הם צורפים מתכות לוקחי דשתם
מתכות לוקחי סתם כתב ולכך כרבינו ליה סבירא ג״כ ז״ל דרש״י ואפשר צורף. דהוא

ההוספות: כפירוש סבר שרש״י אלא כן הבין לא יוסף בית והרב הם צורפים
 והכא אמרינן מ״ע:) (דף הצלמים כל פרק וכו׳.'בסוף פרקים של היתה ואם ייא

 כווהיה דקי״ל רב ליתי דלא כדי ורבינו ,וכו׳ חוליות של כוכבים בעבודת
לגבי ז

 בטילה אינה כוכבים עבודת ותקרובת .שיבטלנה עד
 אזנה ראש חוט^ה ראש קטע .מבטלה כיצד י :לעולם

 או חסרה שלא פי על אף בפניה פחסה אצבעה ראש
 משכנה אם אבל .בטילה זו הרי ישראל לצורף שמכרה

 או צורף שאינו לישראל או כוכבים לעובד מכרה או
 תבעוה. ולא לסטים גנבוה פינה. ולא מפולת עליה שנפלה

 הצואה את זרק.בה גררה. בפניה. השתין בפניה. רקק
ת :בטילה אינה זו הרי ד בו ע א.  שהניחוה כוכבים י

 . בטלוה שהרי בהנאה מותרת שלום בשעת עובדיה
 מפני אלא הניחוה שלא ^מפני אסורה מלחמה בשעת

 שבריה מאליה שנשברה כוכבים עבודת .המלחמה
 שברי המוצא לפיכך“ .שיבטלוה עד בהנאה אסורים
 בטלוה לא שמא בהנאה אסורין אלו הרי כוכבים עבודת

 יכול והדיוט פרסים של היתה ואם .כוכבים העובדי
 ופרק פרק כל לבטל צריך להחזירם
 כיון להחזיר יכול אינו *ואם מפרקיה
כל בטלו ממנה אחד אבר שביטל

טוי עי׳ א ם :קמא סי׳ נ י ר ב ש ה

הראב״ד השגת
 כיון לההויר יכול אינו *ואס

 נטלו ממנה אנזד אני שניטל
 מהיורא לא א״א .השניים כל
 ניטול צייכה שאם מילתא הא

נענודת אלא ניטול צריכין כולן
 יכול הדיוט היה לא שאס איניים הצאי כמו שניים שניי הס וי.:זוליופ יזוליוה של כוכנים

 כל לנטל וצייך כשנויה אינה לההוייה יכול וכשהדיוט ניטול צייכה אינה להחזירה
: וקיסם קיסם

 ור׳׳ל דר״י פלוגהא מ״א:) האלילים(דף כל בפרק • וכו׳ שלשתברה כוכבים עבודת יא
 דאמרפרקכל כשמואל דלא פסק וכו׳. שברי המוצא לפ.יבך :כר״י ופסק

 פסקדלא עעמא מאי זה שקודם בפרק כתבתי וכבר מותרים כוכבים עבודת דשברי האלילים
שברי המוצא דאמר דשמואל מילהיה מייהי דהא כן פסק לא הרי״ף הרמ״ך כתב ;נוותיה

 כוכבים דעבודת כר״י גמי ופסק מותרים אלילים
 לפום נראה ולכאורה אסורה מאליה שנשתברה

 לגשהברה מוצא בין לאפלוגי איכא דודאי ריהעא
 האלילים כל בפרק אמר גופיה שמואל דהא

 מאליה שנשהברה כוכבים דעבודת [מ״ע:]
 נראה הרב וזה במוצא שרי הכי ואפילו אסורה
 כוכבים עבודת שברי במ.וצא כר״י לגמרי דפסק

 פרקים של היתה ואם :עכ״ל אפורים נמי
 שנשהברה כוכבים עבודת אתמר בס״ס שם .וכו'
 ושמואל וקיסם קיסם כל לבעל צריך אמר רב

 אלא ליבעל צריכא כוכבים עבודת אין אמר
 גדילתה דרך כשהיא דוקא כלומר גדילתה דרך

 מעצמה במלה שנשתברה זו אבל ליבמל צריכה
 גברא לההוא מצלא לא נפשה איהי אמר ■דמימר
 תלת בתרי פלוגתייהו התם ואוקימו ליה מצלא

 בעבודת אוקמה בתרייתא ואוקימתא אוקמתי
 דרב להחזירה יכול מוליוחיזהדיוע של כוכבים

 בטלה אינה להחזירה יכול דהדיומ כיון סבר
 ולהתפרק ליפול אורחא דלאו דכיון סבר ושמואל

:באיסורי כרב והלכה במלה
 והקשה זו אוקימהא והרא״ש הרי׳/ז וכתכו

 פסק פרקין דבריש הרי״ף על הר״ן
 אסורה מאליה שנשהברה כוכבים דעבודת כר״י

 בתרייתא כאוקמתא הפרק בסוף פסק והיאך
 להחזירה יכול בהדיוט ושמואל דרב דפלוגסא
 להחזירה יכול הדיוט אין דאי בהדיא דמשמע

.זו קושיא בהירון ונדחק מותרת לרב אפילו
 דהא בדבר יפה תירוץ למדנו רבינו דברי וממוך

 יכול בהדיוט ושמואל דרב פלוגהא דאוקימנא
 לדברי כלל ביטול בלא מותרת להחזירה יכול הדיוט אין דאי למימרא לאו להחזירה

 וכשאין לרב וקיסם קיסם כל לבטל צריך להחזירה יכול דכשהדיוט לומר היינו אלא הכל
 כלל ביטול בלא סותרה אינה מ״מ וקיסם קיסם כל לבטל צריך אינו להחזירה יכול הדיוט

 ביטל אס אבל ביטול בלא אלא אינו ר״י דאסר דהא דמפרשי אלא דאשר כר״י קי״ל דהא
דכיון השברים כל בטלו ממנה אהד אבר שביטל דכיון דהוא כל ביטול ע״י אפילו מותר
כלל בטיל לא ואי בעיא ביטולליה סגי דהו כל בביטול להחזירה יכול הדיוט דאין

:דר״י והיינו אפור
 וצריך ,וכו׳ מילתא הא ממוורא לא א״א וכו׳ להחזירה יכול אינו ואם כתב והראב״ד

:רבינו לדברי טעם כתבתי וכבר .עכ״ל וקיסם קיסם כל לבטל
מזבח

למלך משנה
אותה מבמל אינו לקדמותה פהוזרת כיון מתכת של אבל בע״כ כופפים העובד אותה מפעל^ ק כל

: יע״ש פע״כ
 דר״י פלוגתא (א״ה .שיכטלוה עד בהנאה אסורים שבריה מאליה שנשברה כוכבים עבודת יא

.ע״ש) ז' דין ׳1 בפרק לעיל הסוגיא הבאתי וכפר [מ׳׳א:] הצלמים פל בס' ור״ל
 הא לה מבעל דמסתמא משוס מותרה מאליה שנשהברה כוכבים דעבודת ליה דאית דלר״ל ודע

 דליהוי אמרינן ולא עומדת באיסורה ביטלה ואס כוכבים עבודת מבטל ישראל דאין לן דקיימא
 חשרה ולא בפטיש ישראל עליה שהכה דהיינו בפהסה הקא דהיינו אביי אוקמה, מאליה כנשברה

' משוס מותרת ישראל שברה אס אבל אפהיסה קפדי לא פוכביס עובדי וסבר כלום
ו׳ מצלא לא נפשה איהי אמר למימר לה מבעל כוכבים עובד דמפתמא  דישראל דעעמא אמר ורבא נ

לה, מבטל והדר לה מגבה דלמא גזרה משוס הוא כוכביס עובד של כוכבים עבודת מבטל אינו
 כוכבים עבודת, מבטל ישראל הדין מן הבל עולמית בטילה דאינה ישראל ביד כוכבים עבודרז והויא

 אלו לתירוצים צריכים אנו דאין נראה יוחנן לרבי אך , בשבירה' בין בפהיכה בין כוכבים עובד של
 לא נפשה דאיהי זו אומדנא ליה לית וא״כ אסורה מאליה שנשתברה כוכבים דעבודת ליה איה דהא

לפי הגמור הדין מן הוא כוכבים עובד של כוכבים עבודת מבטל ישראל שאין מה וא״כ • כו' מצלא
את השוכר בפרק בתוספות עיין ישראל(א״ה ששברה בשביל לה מבעל אינו כוכבים העובד שעדין

 בכנה״ג עיין עליה פליג ור״י לר״ל דוקא היינו דרבא דהא שכתבו מסתברא ד״ה ס״ד.) הפועל(דף
 היו עדין ידיו כפות ושתי ראשו שנכרת דאף דגון גבי שמצינו וכמו י׳) אות ב״י בהגהת קמ״ו סי'

הני כבוד בו נוהגים אף דמסתמא ס״ל אי הלזו יוחנן ר׳ בסברת מסתפק אני עדין אך ,דגון ̂.
פליג דר״י דלמא או כוכבים עבודת ודאי הויא וא״כ כוכבים העובד לה מבטל אינו שנשתברה

 דבעלה דאסשר מוכרח זה דאין עליו חולק זה ועל כוכבים העובד בטלה דודאי ליה דאית אר״ל
אי, מידי מוציא ספק ואין וודאי ספק והוי בטלה דלא ואפשר ד  דלפי הריגיא מצד נראה זה וצד ו

 וכדאיתא ס״ס דהוי .משום לר״י אף מותרים נשתברו אם לר״מ אסורים שהן אף צלמים זה עעס
 שברי המוצא לפיכך שנתב הרמב״ס מדברי זה ספק לפשוט דיש לומר ארס לחשך ואס (א״ה .גגמ׳

 מש״ה כוכבים עבודת ודאי הוי מאליה דנשתברה בשלמא אמרת ואי בהנחה אהוריס כוכבים עבודת
כוכבים עובד או ישראל שברה שמא ספיקא חדא אלא דליכא אסורים כוכבים עבודת שברי המוצא

א‘•־. ׳ י ל א

i:i 1 עוז מנדל
ת מ״ג): (דף הצלמים כל פ׳ , בעלה אינה עד מבטלה ביצד ד בו  עובדיה שהניחוה כוכבים ע

״ג): ישמעאל(דף ר׳ פ׳ . המלחמה מפני עד כו׳ ת נ ד בו  עדהעובדי מאליה שנשברה כוכבים ע
 הצלמים כל פ' .השברים כל ביטלו עד כו׳ פרקים של היהה ואס :מ״א) (דף הצלמים כל פ׳ .כוכבים

ב :מ״ב) (דף ת  :עכ״ל ,וקיסם קיסם כל לבטל וצריך וכו׳ מלהא הא מיהוורא לא דל הראב״ד כ
 הס חוליות של כוכבים בעבודת כי למימר מצי היכי חדא . ז״ל ראב״ד דברי ?בנתי לא. אומר ואני

מיפלגי קא לשברים בעובדין לחסוקי בעינן הצלמים כל פ׳ שילהי והלא שברים שברי של חוליות

 אימא בעית ואי עד כ^: מיפלגי ,קא שבריס בשברי והכא לשברים עובדין דכ״ע לא מסיק והדר
 מיסלגי קא להחזירה יכ('ל והדיוט הוליוה של כוכבים בעבודת והכא מוהרין שברים שברי דכ״ע
 ר^זינוהז לא שלזכיר וקיסם קיסם כל ביטול ועוד בהא הא שייבא ולא הא אמר לא הא מ״ד הלמא

 וקיסם קיהס כל לבטל צריך. אמך רב מאליה שנשהברה כוכבים עבודת דאתמר קמייתא בסברא הלא
לה מייתי דמעילה ג׳ יובפרק .כקסמין דינייהו חוליות.הוי אלא קסמין שייכי ולא בחוליות אבל

 דברי ונמצחו הצכה1̂־׳״לרישמזעינן בלבד וחוליות מסקנא הביא ז״ל אלפס ורב .דאיתמר כסתמא
ר״מ
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ב  שנפגם נימוס הניא ישמעאל(דףנ״ג;) ר׳ פ׳ ופו׳. שנפגם כוכנים ענודה מזבח י
 אר״י מזנח וה׳׳ד נימוס ה״ד רונו. שינהץ עד אסור שנפגם מזנח מוסר

 עונדי ע״י היינו רונו שינחז דהאי רנינו ומפרש הרנה. אננים מזנס אהה אק נימוס
מאליה: שנשסנרה כוננים ענודה כדין אסור הכי לאו דאי כוכנים

 עונדא מייסי [נ׳.] שם .וכו׳ מנמלי[ וכיצד
 נאנני דרכים כוננים עונדי שחיפו

 עליהם מלילך דפרשי רננן ואיכא מרקוליס
 נרני מנמס רני יוחנן וא״ר פרשי דלא ואיכא
 ואנו עליהם מהלך קדושים של ננן סימאי
 מחניתא אייתי ירמיה כר ורנא מהם גפרוש
 המרקוליס מן אננים שהניא כוככים עונד נידיה
 נמי ששח ורש י מומרים דרכים נהם וחיפה
 רננן מקי כי והשתא ס״ל דהכי החם משמע
 יוחנן ר׳ הא פרשי דלא רכנן נהדי דפרשי

 פרשי דלא וה״ל כהדייהו ששח ורנ ירמיה ורנ
 נרני מנחם דרני מעשה דהא ועוד רונא

 :נקמינן והכי להו מסייע ומחניתא סימאי
 נסוף משנה .וכו׳ האשרה את מנמלין ביצד

 מנמלה כיצד מ״מ:) (דף אלילים כל
 מקל ממנה נמל וזירד קירסם לאשרה כלומר

 לצורכה שיפה כימלה ה״ז עלה אפילו שרכימ או
 רש״י ופירש מוחרת. לצורכה ושלא אשורה
 לצורכו נמל / שכאיל[ יכשים קסמין קירסם
 ליפותה לצורכה שנה לחים זרדין זירד לישרוף/

 ששיפה כוככיס עונד תניא [שם] ונגמ׳ .עכ״ל
 מותרים ושפאיה היא לצורכו כוככים ענודח
 וישראל מותרים ושפאיה אסורה היא לצורכה
 לצורכו נין לצורכה נין כוככים ענודת ששיפה

 של היתה הרמ״ך כחנ .אסורים ושפאיה היא
 אפילו ישראל של איריא מאי תימה וכו׳ ישראל

 אותה ששפה ישראל נמי כוננים עונד של
 כגמ' כדאמרינן אסורים שפאיה נין היא נין

 והויא להו מגנה דילמא מירה מ״כ.] [שם
 נימול לה ואין ישראל של כוכבים ענודת לה

:עכ״ל / לשלם
שלשה

ט ״  אידיהן לפני ימים שלשה כ׳.) (דף מסכתא כריש משנה וכו׳. ימים שלשה א פ
 מהם ולשאול להשאילן עמהם ולסת לשאת אסור כוככים עובדי של

 עמהם ולתת לשאת כשאסרו הניא בנמ'שם(ו׳:) מהן. וליפרע לפרען מהן וללוות להלוותם
אושעיא בר׳ וביד רב תני לא מתקיים שאין בדבר אבל המתקיים בדבר אלא אסרו לא

אבל ליזם מוכרין מתקיים שאין
 הוא עדין שנפגם כוכבים עבודת מזבח יב השברים:

 ובימום . כוכבים עובד ביד רובו שינתץ בהנאה־עד אםור
 אבן בימום .מזבח זהו ואי בימום זהו אי .מותר שנפגם

 מרקולים אבני מבטלין וכיצד .הרבה אבנים מזבח אחת
 וכיוצא הדרכים את בהן חיפה או בנין מהם שבנה כיון

 האשרה את מבטלים כיצד .בהנאה מותרים הן הרי באלו
 מקל ממנה נטל יונק ממנה זרק או עלה ממנה קרסם

 . בטלה זו הרי לצרכה שלא ששפאה או שרביט או
 היתה ואם .מותרים ושפאיה אםורה היא לצרכה שפאה

 ובין היא בין לצרכה שלא בין לצרכה בין ישראל של
 אין ישראל של כוכבים שעבודת לעולם אםורה שפאיה

:לעולם ביטול לה

תשיעי פרל)
 אםור כוכבים עובדי של חנם לפני י=ימים שלשה א

המתקיים. דבר להם ולמכור מהם ליקה
 מלוה להם ולפרוע מהן ליפרע מהןולהלוותם ללוות
 מהן נפרעין פה על [א] מלוה אבל המשכון על או בשטר

 דבר ° להן למכור ומותר . מידם כמציל שהוא מפני
ם. יום עד ותבשיל ירקות כגון מתקיים שאינו  במה חנ
 אינו ארצות בשאר אבל ישראל בארץ אמורים דברים
עמהן ונתן ונשא עבר .בלבד חגם [ג] יום אלא אםוד

באותן :קמח סי׳ יו״ד עור .מה לאוין סמ׳ב א

 אין אבל צי:ס מוכרין מתקיים שאין דבר
 מפרש שהוא רנינו מדברי ונראה .לוקחיןמהם

 וברייתא אסרה ממכר בין מקח בין דמסניסין
 בדבר אבל המחקייה בדבר אלא אסרה דלא

 בין לגמרי אסרו לא ה״ס לא מתקיים שאינו
 אבל המתקיים בדבר אלא ליקח בין למכור
 שאע״פ לגמרי אסרו לא מתקיים שאינו בדבר

 דתניא והא למכור אסרו לא ליקח שאסרו
 לא יאבל להם מוכרים מתקיים שאין דבר

 ברייתא בהאי דקתני מאי לפרושי מהם לוקהין
 ומעמא .אתיא לא מתקיים שאינו בדבר אבל

 מהקיים שאינו דבר להם למכור דמותר
 היינו המתקיים דבר אפילו מהם ליקח ואסור
 ביום מתקיים שאינו דבר לו דכשמוכר משום

 מודה שיהא מסן ולא מעות לא לו אין חגו
 חיישינן לא חגו יום מקמי ומודה וליזיל עליהם

 בין המתקיים דבר בין מהם כשלוקח אבל
 ביום בידו המעות הרי מתקיים שאינו דבר
 החפן בידו שאין אע״ס עליהם ומודה חגו

 וכתב הגאונים שיטת היא שזו הר״ן וכתב
 מהם ליפרע דתנן ואהא עיקר. שדבריהם

 דפניא כרינ״ק דלא מתני׳ [שם] בגמ׳ אמרינן
 מהם נפרעין אין בשטר מלוה אומר ריב״ק
 כמציל שהוא מפני מהם נפרעין פה על מלוה
 וכתב כריב״ק הלכה יוסף רב אמר מידם
 על דמלוה בירושלמי דמשמע ירוחם רבינו

 ישראל בארן בד״א בשטר: כמלוה הוי המשכון
 ונשא עבר דשמואל. [י״א:]מימרא שם . וכו׳

 ונתן ונשא עבר להו איבעיא [ו׳:] שם וכו׳.
 ותניא מותר אמר ור׳׳ל אסור אמר ר״י מאי

לא דע״כ התם ומשמע לקיש דריש כוותיה
שרי

למלך משנה
ם עבודת שברי א'נ ספק מחמת אלא אסירא דלא אמרת אי אלא מי  כאן יש והלא אסורים אמאי כו
ס  שברי דין ומדחלה בעלה שמא מאליה נשתברה ואת׳ל מאליה נשתברה ספק כוכבים עובד שברה ספק פ׳

 לו אמור .מספק ולא בודאי אסירא דנשתברה מודעה מכאן מאליה נשתברה בדין כוכבים עבודת
ס רש׳י כמ׳ש שכיחא דלא מילתא הוי מאליה ,!נשתברה משוס איריא לא מהא דאי הצלמים כל ס׳

ח;) (דף לרש׳י וראיתי .יעמוד עמדו על ׳ל1 המחבר הרב של סברא שכן וכיון התם ד׳ה מ׳
וכבר מכוין דלאבדם משום היינו לרוח וזורה שוחק דאמר ר׳י דעעם שכתב לאיבוד אזיל דקא

כר׳י דוכתא בכל דקי׳ל אכללין פלע לא דרש׳י ובודאי .כו׳ מאליה משנשתברה גרע ולא בעלה
 דנשתברה היכי דכי דה״ק י׳ל מספק אלא אסירא לא לר׳י דאף דס׳ל נאמר אם אבל .ר׳ל לגבי

 איסוריה קליש לרוח וזורה בשוחק ה׳נ ספיקא משום אלא חז׳ל אסרוה ולא שריא מדינא מאליה
^ ואין  דלא וז׳ל י״ג) (דף חעאת ולד סרק רש׳י מדברי משמע וכן .ודוק גורם וזה זה כ

 דאיכא דאע׳ג לר׳י דס׳ל לומר דכונתו ומשמע .ע׳כ בפירוש כוכבים העובד בעלה לא שהרי בעלה
 לעיל להראב׳ד ראיתי שוב .נפקא לא ספיקא מידי בפירוש בעלה שלא כיון מ'מ דבעלה אומדנא

 דהיינו מעלמא עצים בדאייתי איירי דמתניתין במעילה יוחנן רבי דמשני להא דמפרש י׳ב דין פ׳ז
ם. אילן מאותו שמא חיישינן הסתם מן אבל מעלמא דאייתי שנדע דבעינן לומר  דס׳ל מוכח מ

דנשתברה •

משנה לחם
 דקי״ל אסורה מאליה שנשחברה כוככים עבודת דאמר יוחנן כרבי דלא שמואל לגבי

 לבטל צריך להחזירו יכול דהדיוט דהיכא רב שאמר דמה ז״ל הוא מפרש מש״ה כוותיה
 כלל ביטול צריכה דאינה למימרא לאו לא להחזירו יכול אינו אם אבל וקיסם קיסם כל

 לבטל שצריך אלא יוחק כרבי אסורה והיא הוי מאליה שנשחברה כוכבים עבודת דהא
 יוחק כרבי דאתי אחר בענין רב דברי חירן בהשגות ז״ל והר׳יא .בלבד אחד אבר

 יכול כשהדיוט כך ומפני שברים שברי הוי חוליות של כוכבים עבודת דהך ואמר
 לא יוחנן דרבי ביטול צריך אינו להחזירה יכול כשאינו אבל לבטל צריך הוא להחזירה

 מותרים: שברים בשברי אבל בשברים אלא אסורה מאליה שנשתברה כוכבים דעבודת אמר
שנפגם בימוס שם אמרו נ״ג) ישמעאל(דף ר׳ בפרק שם כוכבים. עבודת מזבח יב

 מילי הני לשברים עובדין דאמר למאן ואפילו אסור שנפגם מזבח מותר
 בימוס ומייתי להאי שקיל הני אבל לבטולה מילתא בה זילא דפלחה כיון כוכבים עבודת

 אסור שנפגם מזבח מותר שנפגם בימוס לקיש וריש יוחנן דרבי כוותיה תניא אחרינא
 כתב ז״ל כוכבים,.והרב״י עובד בידי רובו שינתן רביט וכתב .ע״כ רובו שינהן עד

 מאליה שנשתברה כוכבים עבודת הוי מאליו אלא כוכבים עובד ביד הוי לא דאי דטעמו
 ביד יוהן שלא אפילו וא״כ וכו׳ להאי שקיל הני אבל כוכבים עבודת מילי הני לשברים עובדין למ״ד דאפילו נימוס גגי בגמרא אמרי דהא לי וקשה יוחנן. כרבי דאסורה קי״ל ואק

 תשמיש דהוא דכיגן דלא מזבח גבי אמרינן וה״נ בימוס גבי בגמ׳ דאמרי היכי כי מילתא בה זילא דפלחה דכיון כוכבים לעבודח דמי ולא לסשרי לן הוי כוכבים עובד
: וצ״ע מכבים עובד בידי רבינו כתב דלמה קשה וא״כ אחרינא בימוס ומייתי להאי שקיל כוכבים עבודת של - .

ט ״  נראה וכן וממכר מקח דהוי פי׳ ז״ל ורש״י עמהן. ולחת לשאת אסור ימים שלשה כוכבים עובדי של אידיהן לפני חנן אידיהן לפני פרק ריש .וכו׳ ימים שלשה א פ
 אבל להם מוכרין מתקיים שאינו דדבר ברייתא גבי שכתב ו׳.) (דף בגמרא שם ז״ל רש״י מדברי ונראה .אחר בענין פי׳ ז״ל ור״ח ז״ל רבינו שמפרש

 כוכבים עבודת בה שיש עיר גני לקמן כתב וכן מהן ליקח מותר המתקיים דדבר משמע למוכרה הוא מתאוה מתקיים שאינו שמתוך ליה דמרווח שם ופירש מהח לוקחים אין
 ליקח דאסור כתב ורבינו שרי המתקיים דבר מנייהו למזבן אבל לזבוני מילי הני אידם ביום ונותן שנושא משום אי וכתב אידם ז״לביום הוא ופירש מעוטרות בה"חנויות והיו

 מפורש הכל וכו׳. מהם וללוות מכס: בו להניח שעשו ביריד אלא אידם ביום איירי דלא התום׳ כתימן יתרן מעוטרות דחנויות וההיא ז״ל כרש״י ודלא המתקיים דבר ולמכור
 י״א:) שם(דף .ישראל בארן אמורים דברים במה :בירושלמי איתא והכי יותר מוכח דהוא בשטר ממלוה הוא שכן דכל דודאי המשכון על או מ״ש זולת ובגמרא במשנה שם

 יראה משום ועוד מהם ופרנסחנו יושבים אנו שביניהם עמהם ולתת מלישא עצמינו להעמיד יכולים אנו אין ז״ל ופירש״י בלבד אידם יום אלא אסור אינו בגולה שמואל אמר
 הדבר שאין (לסי) נראה וא״כ אידיהן לפני מקום בכל מוסר בגלות באנו עתה אבל בכ״מ אסור אז אדמתם על ושרויים במלכותם שישראל בזמן דדוקא משמע זה טעם וכפי . ע״כ
אסר לא כך ומפני הם כוכבים עובדי לאו לארן שבסון דאוהם מפרש ז״ל שהוא ונראה בכך. הדבר שסלה ז״ל רבינו על קשה וא״כ לקרן בחוצה ולא ישראל בארן לא תלוי

:בח״ל כלומר בלבד אידם יום אלא אסור אינו בגולה שאמר. וזהו .בלבד אידם יום אלא
כר׳ פסק מכ״מ מותר ונתן נשא באידיהן דאפילו לקיש דריש כוומיה דתניא ואע״ג לקיש וריש יוחנן ר׳ מחלוקת ע״ב) ו׳ (דף שם .וכו׳ חגם ביום ונותן והנושא .וכו׳ ונסן ונשא עבר

יוחנן
עוז מגדל

ח :כד׳ן הפוגיא בפירוש שנחלקו ואע״ס נכונים ז׳ל הסוס׳ בעלי ורנוחינו ויש״י ל'מ ב עד וכו׳ מז

מיימוניות הגהות
 חותמות לו ׳!!יש מי אפילו דלגו התרומה בספר ונתב קרחה בן יהושע ברבי [א]

 מותר משבונות לו יש אם ואפילו ואינו בטוח שהוא סבור שהוא פעמים ושטרות
 לעבורת ומורה ראזיל משום ראיסורא טעמא דפריש °[כרש״י :שלפנץ כבהג״ה מבעמא
 משום דמבירה טעמא דפריש נר׳ת ודלא לטנור אפור המתקיים דבר בל הלכך כוכבים
 ועיין למכור מותר תקרובת לצורך שאינו מה כל וד,לבך כוכבים עבודת לצורך שקונה

 שאר אבל בלבד העיקרי אידם יום אלא אסור אין בגולה ךאמר כשמואל [ג] ! שם בטור
 ליד, קים אמר שישף לבר קורבנא שדר ררבא לשם מצינו וכן ומורו אולי דלא בגווייהו דקי״ל ועוד ומודה אויל בהן למימר שייך ולא ממשות בהן תופשין אין אידיהן
יוסף רב ומפרש בשכר ארמאית ליילד ישראל לבת שרי מעמידין אין בפרק וכן לאיבד, דחייש נשיאה יהודה רבי כדאשנחן איבה מטעם וכן כוכבים לעבודת בלת ילא בגויה

טעמא

׳ פ׳ .בהנאה עד מרקוליס אבני מבטלים וכיצד .הרבה אבנים  מבטלים כיצד :נ׳) (דף ישמעאל י
:מ׳ט) (דף הצלמים כל ס׳ .הפרק סוף עד האשרה

ט ״ שה פ ו׳ הסוגיא לפי ז׳ל הראב׳ד כתבו .בלבד האיש ואוהו עד כו׳ ימים של  ואכולהו נ
מ בפירושיו דקדק ז׳ל רש׳י כי אומר ואני .טכ׳ל קאי ד׳ן שם שנהב כמו ז׳ל כי׳ :נ


