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עבודה זרה דף מב ע״א • דף מד ע״א

ש״ש שמא לא עכדום ושמא יכטלגה כשימצאגה
חחובה בדמשקי לקמן )וסי׳ הב״ח כהגהוחיו
תמוה( .ומש״כ מהר״ס ל״י כו׳ פשוט דאס אין
צד היתר אלא אס שברה עוכד כוככיס איך נקרא
שפק היתר הרגיל שהכריחו לעיל בד״ה וא״ס
)רש״ש(
מוציא מיד ודאי.

דף מכ ע״כ

גמרא .קן בראש האילן .עיין ע״א ד״ה
)מא״נ(
נכרי ,חולין דף קלט.
)יפ״עו
מתני׳ .המוצא כלים .ב״ר פפ״ב.
צורת חמה .לקמן מג ע״ב ד״ה שאט ,ר״ה כד
ע״ב

ד״ה

סמי.

)מא״נ(

דרקון .הוא נחש של ים או נהר.
גמרא .למידי אחרינא לא .ה״נ מדייק
)יפ״ע(
בירושלמי ה״ג.
דעב״ץ(

השוחט לשם ימים וכוי .נ״כ בחולין דף מ׳
איחא לשם הריס לשם גכעוח לשם נהרוח ,ומוכח
שם בהדיא דגרסינן בכדישא לשס הריס מדמשט
החם הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר .ובזה
חטן מש״כ רש״י הבא לשם הרים לשר הממונה
)מוא״כ(
וכוי.
מנקיט רב ששת .נ״ב ורב ששח היה כקי
כמשטוח ,וכדאיחא בערוטן)שז (.דר״ח מרתען
)מראייכ!
שפווחיה ממחנייחא דרכ ששח ע״ש.
חוץ מצורת דרקון .ה״נ טרושלמי ע״ש.
)יפ״ע(

רש״י .ד״ה יתיז בקנה כו׳ ״הנאה :ממנו.
מן״ כצ״ל ,וד״ה ממנו קאי אמ״ש כגמ׳ ששכרה
)תל״ג(
ממנו.
ד״ה לא נהנין כו׳ .דבדילי מיניה .עי׳
טצה

)דף

לט(.

)מצפ״א(

ד״ה ור׳ אכהו .וסיפא דאפרוחין כו׳
וה״ה להקדש וקםבר א ץ מעילה
בגידוליז .שמוה דאפי׳ יש מעילה כגידולין
אסרוחין נא מיקרו גידולין כדמוכח בסוגיא מ״ב
)עט(.

ע״ש.

)יש-ש(

ד״ה צורת חמה .מזל חמה .עי׳ בפירוש
המשטוש ,ובש״ך סי׳ קמ״א סק״ח.
יג׳ מהרש״א(

תוספות .ד״ה ור׳ אבהו .מאי יתיז
לאפרוחים וכל הקן מותר .נ״ב ועי׳ שוש׳
מעילה שם דכ׳ דהקן אסור ,ודבריהם דהכא
)מל״ה(
עיקר וכמש״ש כגליון.

דף מג ע״א

גמרא .וסר אפים .כך נקרא שם ע״ז מצרי
סראסיוש .והחלמוד חלקו כמכוון לשני שמוש
דרך גנאי כלומר הוא שר של אפס ושוהו .אע״ג
דמפרשו נמי לפ״ד העוכדיס אוחו ,גם יש לפרש
סר כסמ״ך מלשון שרי דחיה ,שכנא סדא,
הנאיש ]שמוח טז ,כד[ חרגם אונקלוס שרי.
)יעב״ץ(

גריוא וקא כייל .נ״כ היינו שאה ומדה ומודד
כשרגום וימודו כעומר וכלו כעומרא.
יר״ג ליפשיץ(

פירש רשכ״א כל שיש לו ציצין .טרושלמי
ה״ג ע״ש ר״ש כן עזאי ,ומפורש יוצאין מצוארו,
)יפ״ע(
וכשושפחא פ״ו ככגמ׳.
ר״א הקפר ברבי בדרך ומצא .טרושלמי
)יפ-עו
פ״ד ה״ד עוכדא זו ככר קפרא.
ש״מ עכו״ם .מבטל וכו׳ מבטל בע״כ.
שם.

)יפ׳׳ע(

נכרי מבטל בע״כ .לקמן מד ע״א ד״ה כאן,
וע״ש מכ ע״א ד״ה כאן ,מכוש ה ע״כ )נזא־ינ(
ולית ליה כו׳ מפני שהבעלים מתיאשים.
משמע אע״ג דס״ל דלא נתיאש העוכד כוכטם
מ״מ אס הי׳ מגטה הישראל שוכ לא היה יכול
העוכר כוכטס לכטל ,משום דנעשית של ישראל.
וא״כ קשה מכאן על הכ״ח הטאו המג״א )סי׳
שקפו( דש״ל דדוקא של הפקר נקראש של
ישראל ,ולא כשיש לה כעלים .ואפשר טון דהכא
אכודה ממגו אע״ג דלא מיאש מ״מ לא נקרא
שיש לה בעלים .כיון דאין מחויכים להחזיר לו
אבירה .ובזה יש לשרץ קושיות רבוח במג״א שם
ע״ש.

וחידושים

)פור״ י(

המציל מן הארי .ככ״מ כד .הוא על שם
רשב״א ,וב״ה בחושפשא פ״ב דמציעא,
וטרושלמי שקלים פ״ז ה״כ וב״ק פ״י ה״ב
)יפ״ע(
גסחס כככאן.
נהי דמינה מיייאש מאיסורא מי מייאש.

שמעחי דצ״ל מאיסריה כה״א לכסוף ,ופירושו
משר שלו כמו דאמר לעיל דף מא ע״כ שכקיה
)חש״ל(
איסדה לדגון ע״ש כרש״י וק״ל.
כדמות שמשי .מכלתא יתרו כחדש ס״י ע״ש
)יפ׳׳ע(
ר׳ ישמעאל.
כדתניא לא יעשה אדם בית תבנית היכל.
ונ״כ הרמכ״ס ז״ל העתיק דין זה כפ״ז מהלכות
טח הכשירה לעטן מ״ע דמקדשי תיראו .וכ׳
כספר מנחח חינוך בס״פ יתרו כמצוה ל״ט
לטעמו דלמסקנא דלא תעשון אחי קאי גם על
המשמשין שא״א לעשות כמותן ,אינו נוהג הלאו
רק דווקא כחמה ולבנה וכל אינך לששיכ כגמ׳
כאן דיש בהם חשש ע״ז ,וכמש״כ הרמב״ס ז״ל
כפ״ג מהלכוש עכו״ס ה״י שלא יטעו כהן
הטועים .וגפק״ל מדסמיך ליה קרא אלהי כסף
ואלהי זהב לא שעשו לכם ,אכל כחכניח המקדש
דלא שייך כזה לחא דעכודח כוכטס לא נפיק כלל
מקרא דלא תעשון אתי .וראיה גדולה לזה דהד
כהך כדיתא לא הזכיר כלל קרא דלא תעשון אמי
כמו דהזטר כשאר הכדישות ,כ״כ כספר הנ״ל.
וכן משמע באמש בד״ף וכרא״ש ז״ל דכשכו
שממא ת״ר לא יעשה אדם וכו׳ ומשמע דהוא
אישור כפני עצמו ,ולא שייך כלל להלאו דלא
מעשון אתי .ואכן מצאתי מנא דמסייע לדעמ
הטוש״ע ]דכמכו דן זה כהל׳ עכו״ס ומשמע
מלשונם כהדיא דעוכר כלאו דלא שעשון אשי[
והוא רטנו כעל השאילמומ כס״פ ישרו דגרס
כהדיא ככריימא הלזו מ״ר לא מעשון אשי לא
יעשה אדם טמ מכטמ היכל וכוי .וכן נראה
להדא ג״כ מד׳ המוס׳ ד״ה לא אסרה שורה.
ונראה מ״מ לדינא אם עכר ועשה או דאמרים
עשו לו לעטן אס מותר להשהומו ודו״ק .ועי׳
כפ״מ כסי׳ קמא סקי״כ מש״כ כשם המפארת
)חש״ל(
למשה וצ״ע.
ש פ ו ד ץ של ברזל היו .משמע דס״ל לא
כריכ״י דשרי כשל עץ ,וקשה על הכ״ח או״מ סי׳
חע״ר .ועי׳ חשו׳ שער אפדם סי׳ מא.
1גי חהרש״א(

ר ש ״ י  .ד״ה זוטו .וכן עושה ב כ ״ י  .וככ״מ
)רש״ש>
)כא כ( כ׳ פעמים כיוס.

ד״ה בית תבנית היכל .בארכו ורחבו
ורומו ושיעור מידת פתחיו כו׳ .עי׳ רש״י
מנחוח קח ,ועי׳ שו״ח טח אפדם חא״ח סי׳ י,
ועי׳ חחס סופר עה״ח סו״פ יחרו כסוגיא זו.
)מוזרשי־ם(

תוספות .ד״ה הלכה .פי׳ רשב״ם ואפי׳
אי משכחת תנא דפליג .המשנה למלך חמה
ע״ז ,דככמה דוכחי פריך חלמודא הלכה מכלל
דפליגי ש״מ דלא אמדנן הלכה כמקום דלא
מצינו חולק .ע״כ נראה ליישב דכאו הוה קיס ליה
לר׳ חמא כר״ח דאיכא חנא דפליג על רשכ״א
אעפ״י שאינו שנוי כמשנה וככדיחא ,ולכך הוצרך
למפשק כמותו .וכה״ג כתכו התיש׳ כככורוש
)ריש דף כד( וכשאר דוכשי דפדך הלכה מכלל
דפליגי ע״כ הוא משום דהשס מיס להו לתלמודא
דליכא שוס תנא דפליג ,אכל הכש דלא פריך ש״מ
דקים לי דאיכא לסליג .ומ״ש השוס׳ כזכחים
)פז (.גט שלחו מחם הלכשא כרכ יוסף פי׳ דיפה
אמר ולא לפשוק הלכה בא ,עי׳ בש׳ פאר הלכה
)מצפ״א(
דף סו דדוקא כלשון הלכחא ע״ש.
ד״ה אכסדרה .שהאולם הי׳ פרוץ
במלואו כו׳ .ג״ב עי׳ רש״י כ״מ לג א ד״ה
)בנא״ה
ואשד פושח טון ע״ש.
בא״ד .שהאולם היה פרוץ במלואו כוי.
עי׳ ר״ה )כד (.כחד״ה אכסדרה ובמש״ב שם.
)ו־ש״ש(

בא״ד .שהאולם היה פרוץ במלואו .לרוח
מזרחיח וכו׳ ומ״מ קד ליה פחח האולם וכו׳
כמו פחח המשכן .ג״כ לכאורה הדכר מחמיה
דכר״ה )כד (.ד״ה אכשדרה כחכו להיפך
דהאולס הי׳ לו גיפופין מכאן ומכאן כדופן
רכיעיח וכדחגן כמדות פ״ד .וכשאסרו לעשות
אכסדרה חכטח אולם אימ אסור רק אם עשוי
כתכגיח אולם ממש ,דיהי׳ כו ד׳ מחיצוח .והא
דקד ליה אכסדרה ואף דסתם אכסדרה שכש״ס
אינו אלא ג׳ מחיצות ,היינו לפי שהיתה פתחו
גדולה קרו ליה אכסדרה ]וכן פירש שם לד׳
החוש׳ כשו״ח חכם צט שימן ס׳ ולא כמהד״ק
כשורש ע״ה והש״ך כשי׳ קמ״א דפירשו כדרך
אחר ע״ש ,ופי׳ החכם צט ז״ל מדויק שפיר
בלשון החיס׳ ול׳ המהרי״ק והש״ך צ״ע כאמח[.
ונראה לשני לבוד חוס׳ אלו הסוחדם זא״ז
נחלקו בדיגא מה מסתפק בו בשו״ת טח אפרים
סימן י׳ אי אסור גס לעשות כחכניח היכל של טח

ראשון ,או דלמא דלאשר שנכנה כיש שני ונששנה
צורש ההיכל אינו אסור רק אס עושה כחכניח
כיש שט] .ולכאורה יש להביא ראי׳ מהא שכ׳
הש״ך בסי׳ קמ״א דאף האימא שנששנה צורת
שור שבמרככה לצורת כרוב מ״מ אסור לעשות
חבניח שור ע״ש ואמנם יש לדחות ודו״ק[ .וא״ב
י״ל דשוס׳ בר״ה ס״ל דאינו אסור לעשוח רק
כמו אולם של ביש שני ,ואוחו אולם הי׳ לו ד׳
מחיצוח כאמש כמו שמפורש כמדומ .אכל החוס׳
כאן י״ל דס״ל דאף חבטח אולם של ביח ראשון
אסור ,ואולם של כית ראשון לא מצינו כקרא
דהיה לו ד׳ מחיצוח והלכך כחכו שהאולם הי׳
פרוץ כמילואו ועשוי כמין אכשדרה ממש .והא
דמקשו מהא דקרו ליה פחח האולם וכו׳ נראה
דכוונו להש״ס דריש עירוכין דאמרינן שם דכפיכ
ביחזקאל מ׳ פחח אולם הכיח וע״ש כשוס/
ומשמע להדיא ביחזקאל שם דקאי על האולם של
1חש״ל(
מקדש ראשון ודו״ק היטב
ד״ה לא .כיון דפרצוף אדם לחודיה .עי׳
מהרי״ט חיו״ד סוף סל״ה עלה כ״ה ע״ג ,ועי׳
<ג• מהרש״א(
כט״ז יו״ל סי׳ קמא סק״ז.

דף מג ע״כ

גמרא .כל הפרצופין כו׳ דאחרים עשו
לו .לקמן נכ ע״כ ל״ה לינר ,וע״ש מכ ע״כ
ד״ה יוליכם ,ר״ה כל ע״כ ל״ה חוץ ול״ה שאני,
)מא׳־״
יומא נד ע״א ד״א כרוכים.
וא״ר יהודה וכו׳ מפרקיה דרב יהושע
וכוי .כר״ה ]כמ[ איכא גירסא אחרינא ,והסם
גמי גרסי מפרקיה דאכיי ,והיא מדוקדקח
דעב״ץ(
כעיני.
לא תעשון אתי] .לא חעשון אוחי[ עי׳ מ״ש
)יעבי׳ץו
כר״ה ]כמן.
שאני ר״ג דאחרים עשו לו) .יומא נד א(
!לבוש(
חוס׳ ד״ה כרוכים.
דתני טבעת שחותמה בולט .כחוספחא פ״ו
הוא ע״ש ר׳ יהודה ,וכ״ה כירושלמי ה״א וכדברי
הח״ק שם יש שנר דכחיספתא איתא מוחר
)יפ״ע(
ובירושלמי איחא אשור.

ואבע״א דפרקים הוואי .ועיין פרש״י ז״ל.
מכאן ראי׳ למה שפלפלו כשו״ע או״ח הלכוח
שבש )סי׳ ש״מ( גכי הסידורים שהמה מוזהבים
הדפיס כאוחיוח אס מושר לסוששס ולסגרם,
דהא אס איתא דהפחיחה נקראח מחיקה
והסתימה נקראת כתיבה א״כ מאי תירץ הגמרא,
דהא אכחי תקשה דאע״ג דאחרים עשו לו מ״מ
אחרי שחיכף אחד שהלכו העדים הי׳ צריך
לפורקם משוס חשדא כפרש״י ז״ל ,ואח״כ כחדש
השני לחזור ולסדרם ,א״כ חקשה הא אסור
לעשוח אעס״י דזאח אינה נקראח סחימה כלא
)פור־־י(
עשי׳ .ועיין היטב כזה.
מבוזץ למטה מן המים .ירושלמי ה״ג ע״ש
)יפ״ע>
ר׳ יוחנן.
מתגי׳ .רי״א שוחק וזורה .לקמן נא ע״ב
ד״ה נהטן ,פסחים כח ע״א ד״ה וחנן ,וד״ה
ע״ז.

)מא׳׳נ(

שנאמר כו׳ .צ״ל ונאמר וכ״ה לקמן)מח כ(.

)רש״ש(

גמרא .אמר להן ר׳ יוסי .ה״נ כירושלמי עם
)יפ״ע(
תשובתם.
והלא כבר נאמר .עי׳ כשעה״מ פ״ה מיסודי
!גי מהרש״א(
השורה עלה כ׳ דף א׳ דש ע״כ.
רש״י .ד״ה דאחרים .עובד כוכבים כצ״ל.
)רש״ש(

תוספות .ד״ה לא אסרה )כסופו( .ר״ל וגם
הס ככלל מדור העליון ,והחחשון הוא רק למטה
ממש .דשס לא אסרה חורה אלא שאפשר
לעשוחן ממש כמושן ורק כעושה כמוחן ממש,
לאפוקי כדור הארץ והים ודומיהן .או דמוח
בהמ״ק ושלחן וכו׳ כשאינו עושה כמוחן אלא
)ראמ״ה(
כדמוחן וכנ״נ.
ד״ה והא ד ״ י  .ולא היה משום חשד.
דמשום חשד עשיה כ״ש דהוי אסור כשוקע
שיחשדוהו דחותם בה ובבדיחא שרי .ובהכי
משיישבא חושית הר״ן בסוגיין על שטסס ,ולזה
)ראמייה!
נתכוונו כמ הדבור.
ד״ה והא ר״ג .וא״ת כו׳ ולכך עשאה
ר״ג .משמע דאפי׳ לעשות מותר כאינה כולטת.
וכ״מ מהא דחוחמה כולט מוחר לחתום ואע״פ
שעושה צורה שוקעח .אס לא שנעמידנה כאוחן
צורוח שמותר לעשושן מה״ש כגון דרקון ואינן
)רש׳־ש(
אסורות רק משוס חשדא ,ועי׳ כר״ן.

בז

ד״ה שעל .דםדינין ומטפחות חד הוא .הן
ככלים סכ״ל מי״ג איתא ג׳ שליטן כר וכמשנה
הסמוכה ג׳ מטפחוש כו׳ וכן שם כפכ״ש מ״ה
כר שעשאו שלין כו׳ כסת שעשאו מטפחת .וכן
כישעיה ג׳ חשיכ מטפחות ושליטם .ולא יגרעו
מיורוח וקומקומ׳ כו׳ אע״ג לשלא חשמישא
!ישיש(
גיגהו ששכם כפרט.
ד״ה שוחק .בפסחים כו׳ .עי׳ כמהרשל״ם
)נוהרש״ס(
חיו״ל סי׳ רמש מ״ש ככ״ז.

דף מד ע״א

גמרא .לא נתכוון אלא לבודקן כסוטות.
לעיל מג ע״כ ל״ה שוחק] ,וע״ש נכ ע״א ל״ה
מה ,וע״ש מש ע״כ ל״ה התם ,יומא סו ע״כ
)לבוש .מא׳־נ(
רש״י ל״ה שמעשה[.
לא נתכוין אלא לבודקן כסוטות וכו׳.
וכשכ לי הרכ הנאון מוהר״י ליכ גרושכערג
מטרעשטנא נ״י דלכאורה לשון זה מיותר ולא
שייך להליחוי ,דעיקר הליחר הוא להשליך למיס
וליכא למיחש לזכל ,וכמו שפירש״י .ותי׳ יפה
ע״פ לכרי הרמכ״ן כשומש כפ׳ דכריס כפסוק
ואשליך אש עפרו וגו /שכשכ שס למשו״ה לא
הזכיר משה כי השקה אוחס ,הוא מפני ככודס
שלא רצה לומר להם שבדקן כסוטוח עכ״ל .והנה
החוס׳ כשכו כאן כל״ה והלא דמסחמא לא
השליכו ליס המלח לכיון שכא לשפר המעשה היה
לו לפרש גס זה .וא״כ י״ל רלזה כיווגו גם כגמ׳
כאן דאמרו לו דהמעשה הי׳ שפזרן ע״פ המיס.
והא ללא הזכיר זה כפ׳ דכריס ,הייגו משום
שנחכוין לכודקן כסוטוש לפיכך לא רצה להזכיר
מפני ככולם ,וכמו שכ׳ הרמכ״ן ודפח״ש.
)חש״ל(

וגם מעכה .ה״נ כירושלמי ה״ג ,וששוכש רכנן
שם היא כשנד לא״ל משם ראי׳ ויכרוח אסא גו/
פי׳ דכקרא דמלכים לא כ׳ דלק רק שרף ,וכיון
)יפי׳ע(
ללא הלק כעפר אינו מגלל.
אמרו לו משם ראיה נחל קדרון כו׳
)רש״ש(
כצ״ל.
אמר לו משם ראיה נחל קדרון אינו
מגדל צמחץ כו׳ .עי׳ פנים יפות פ׳ חשא ןעל
פשק

זה[.

)מהרש״ם(

ונמכרין לגננין .כרכות לא ע״א ד״ה המקיז,
<מא״נ(
יומא נט ע״א.
וכתת נחש הנחשת .ה״נ כירושלמי ]כאן
)יפ״ע(
ה״ג[ הטענה והחשוכה.
)מא״נ(
א ץ אדם אוסר .חולין מא.
דר״ה רמי כתיב כו׳ וכתיב וישאם לא
קשיא כוי .עי׳ מחזיק כרכה ליו״ד סי׳ פז אוח
י״ד מקרא דשופטים כ״ד להעלוח משאח העשן
כו׳ והמשאח החלה כוי ,וככר רמז הג׳ רי״כ לעינ
)מהרש״ם(
מהא דר״ה כ״כ כ׳ כה״ג.
ה״ה אומר וישרפו באש כצ״ל ,והוא כד״ה
)א

יל(.

)רש״ש(

כאן קודם שבא איתי .כירושלמי משני מה
שכיטל אשי רשאס ,דס״ל להירושלמי ששייר דוד
לקיים מצוח שרפה .וע׳ פ״מ ומי׳ ש לק׳ כשוי.
)יפ״ע(

איתי הגיתי .ר״ה לכ ע״כ יכמוח כד ע״כ ד״ה
לא.

)מא״נו

לאחר שבא איתי הגיתי דכתיב ויקח את
עטרת מלכם וגוי .יש לדקדק כזה הרכה.
וע״ס אס לבינה כס״ד שס יישכחי גס קושית
)יעב״ץ(
השוס׳ כאן.
אבן שואבת .אג״ש פכ״ז ,וכמקום ר׳ אלעזר
)יפ״ע(
איתא שס ר״ה כשם רב יוסף.
מקום יש בראש .יומא עא ע״כ כר״ש ל״ה
)מא״נ>
אה״ז ,עירוכין צה ע״כ.
מאי רבותייהו .להא לאכשלום היו מאתיים
איש.

)יעב״ץ(

רש״י .ד״ה הרי הוא אומר .והאי דלא
השליכו לים שלם לא נתכוון אלא כו׳.
עי׳ מהר״ס לוכלין לעיל מג כי ,ועי׳ חוש׳ יכמוח
ק״ד דעכודה זרה של ישראל אין טעון רק גגיזה,
וכ״כ החורח חיים .ועי׳ ככסף משנה פ״ח מהל׳
עכו״ם ה״ט וכחוק על יד שם ,ועי׳ שואל ומשיב
מהדורא ד׳ ח״ח סי׳ נט שלא ראה דכרי הקוק
)נזהרש״ם(
על יל הנ״ל.
בא״ד .שהמים בודקין כו׳ והורגין אותן
כוי .ר״ל שהמים הורגין אושן ע״ש כפירושו.
)רש״ש(

ד״ה עטרת מלכם .כדכתיב מלכם שקוץ
עמונים כ״נ דצ״ל ,והוא שם כפסוק ה) .רש־ש(
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