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מעיין

עבודה זרה

חיים

א

מסכת עבודה זרה
ב.
א( גמ' כל מצוות שישראל עושין
בעולם הזה באות ומעידות
להם לעולם הבא וכו' – עי' מהרש"א
בח"א שמבאר שבכל מעשה מצוה שאדם
עושה ,נברא דבר רוחני כפי המעשה .ועי'
במהרש"א בח"א לקמן ה .ד"ה עושה,
שדבר רוחני זה הוא מלאך.
ב( גמ' מביא הקב"ה ס"ת בחיקו
ואומר למי שעסק בה יבא
ויטול שכרו ,מיד מתקבצין ובאין עובדי
כוכבים וכו' – המהרש"א בח"א מבאר
שהעובדי כוכבים היו באין מיד מפני
שהם היו חושבים שהס"ת היה ספר של
דתיהם ,עד אשר יפרש להם הקב"ה "יש
בכם מגיד זאת תורת משה וכו'" .וצע"ג
דברי המהרש"א ,שמבואר מהגמ' לקמן
ב :שהאומות היו יודעין שהס"ת היה
תורת משה ,אלא שהאומות היו טוענין
שעשו כל מעשיהם כדי שבנ"י יוכלו
לעסוק בתורה.
ג( רש"י ד"ה לפני אידיהן וז"ל וכולהו
משום דאזיל ומודה לעבודת
כוכבים ביום אידו – וקשה על רש"י למה
פושט כהצד של אזיל ומודה ,הא הגמ'
לקמן ו .שואל אם אסור מדין אזיל ומודה
או מדין לפני עור ולא נפשטה השאלה.
ובפשטות יש לתרץ שאם נעיין בכל הגמ'
ו ,:נמצא שרבא סבר כהצד של אזיל

ומודה ) ,(‰ÁÂÂ¯‰וכשיש מח' אביי ורבא,
הל' כרבא חוץ מיע"ל קג"ם )Ì"¯‰Ó‰ ÈÙÏÂ
·„ÈÈ·‡ Ì‚˘ ¯˘Ù‡ ,ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‰"„˙ ÛÂÒ· :Â Û
.(ÔÓ˜Ï 'ÈÚ ,‰ÊÏ ‰„ÂÓ

ד( רש"י ד"ה שמח וז"ל למחר –
המהר"ם מבאר ש"למחר"
הוא ל"ד ,ובודאי אסור לקבל פרעון גם
ביום החג שלהם ,שהוא צער להם רק
בשעת הפרעון ממש.
ה( תוס' ד"ה אסור בא"ד לכך נראה
דטעם ההיתר משום דעכו"ם
שבינינו קים לן בגוייהו דלא פלחו לע"ז
וכו'  -ותוס' תירץ עוד מהירו' שמותר
מפני שהוא כמחניף ,ותוס' בסמוך בד"ה
ולפרוע ר"ל שאפי' במלוה בשטר ,מותר
לפרוע מהן ביום האיד מפני שהוא
"כמציל מידם" ,ע"ש .וקשה על כל
דברים אלו ,שהגמ' לקמן ו :מצדד
באיסור זה אם אסור מדין לאו של "לא
ישמע" או מדין לאו של "לפני עור",
וא"כ מה הן היתרים אלו כלל.
ועי' במהר"ם בתירוץ של חנופה דלעיל,
וז"ל" ,דאפי' יקבל איזה הנאה
מהיהודי ע"י אותו משא ומתן ,יודע הוא
שהיהודי עשה זה מדעתו ורצונו הטוב
וכו' ,ולא שייך ליזיל לאודי לע"ז בשביל
כך" .ואפ"ל שכן יש לומר גם על
ההיתרים של איבה ומציל מידם ,וצ"ע.

ב

מעיין

ו( תוס' הנ"ל בא"ד משום דעכו"ם
שבינינו קים לן בגוייהו דלא
פלחו לע"ז וכו' – יש מח' יסודית בענין
זה בין הרמב"ם ובין המאירי אם הנוצרים
בזה"ז הם באמת עובדי ע"ז או לא.
הרמב"ם ) („"‰ Ë"Ùפסק וז"ל" ,הנוצרים
עובדי עבודה זרה הן ויום ראשון יום
אידם הוא וכו'" .אבל המאירי ביאר שלא
כדבריו וז"ל" ,ומתוך כך עיקר הדברים
נראה לי שדברים אלו כולם לא נאמרו
אלא על עובדי האלילים וצורותיהם
וצלמיהם אבל בזמנים הללו מותר לגמרי,
ומה שאמרו בגמ' נוצרי לעולם אסור ,אני
מפרשו מלשון נוצרים באים מארץ מרחק
האמור בירמיה וכו' ".
ז( תוס' הנ"ל בא"ד ור"ת היה מפרש
אסור לשאת ולתת עמהם
דוקא במידי דתקרובת וכו' ומביא ראיה
מדאיבעיא בגמ' טעמא דלשאת ולתת
עמהם וכו'  -תוס' לומדים שההבנה
בהשאלה שם הוא שכל האיסור "לשאת
ולתת" הוא דוקא כשנתן לעכו"ם מידי
דתקרובת ,והצד הרווחה הוא שע"י
שמכר בהמה להעכו"ם ,יהיה להעכו"ם
בהמות רבות בריוח ,והוא יכול להקריב
מן המובחר .והצד "לפני עור" הוא
כשמוכר להעכו"ם בהמה להקריב ,ותוס'
מוסיף שהלשון "לשאת ולתת" הוא
לשאת מהם ממון כדי לתת להם בהמה,
אבל ליזבן מהם בהמה אינו אסור בכלל
).(˙·Â¯˜˙„ È„ÈÓ Ì‰Ï Ô˙ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ
החזו"א ) ('Á ˙Â‡ '· 'ÈÒחוקר בדברי תוס'
מהו האיסור שהעכו"ם מקריב

ב:

חיים
מן המובחר ,ומסיק שתוס' למד כהרא"ש
בדף ו .שהאיסור של הרווחה הוא כמו
שפי' רש"י שם ,שהוא אסור משום
שהעכו"ם הולך ומודה לע"ז שלו )¯˜
˘˙È„ÈÓ Ì"ÂÎÚ‰Ï ¯ÎÓ˘Î ˜¯ ‰ÊÏ ˘˘Á 'ÒÂ
„˙˜¯ .(˙·Âובאמת הוא גמ' מפורשת לקמן
בסוף ו :שהצד הרווחה הוא מטעם "אזיל
ומודה" .וכן למד המהרש"א בתוס'.
ובאמת רש"י שם מבאר השאלה
באופ"א )˘‡"ˆ È„ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï
„˙˜¯ (˙·Âשהצד של "הרווחה" הוא שכיון
שהעכו"ם מרויח ,הוא אזיל ומודה לע"ז
שלו ,ועובר הישראל על "לא ישמע על
פיך" )Ê"Ú‰ Ì˘ ÚÓ˘È ‡Ï˘ ‡Â‰ Â‡Ï‰˘ 'ÈÙ Ô"¯‰Â
 .(ÍÏ˘ ‡Ó¯‚Óוהצד של "לפני עור" הוא
כשמוכר הישראל בהמה להעכו"ם והוא
מקריב אותו לע"ז .וע' בדברינו שם.

ח( גליון הש"ס על תוס' ד"ה לפני
בא"ד כי תוס' על מסכת
ע"ז שבידנו הם תוס' ר"פ – עי' בגמ'
עוז והדר שהקשה על זה מתוס' לקמן
סח .ד"ה ואידך ) (:ÊÒ Û„· ‡Â‰ ‰"„‰ששם
מביא הבנה בהסוגיא מ"מורי הר"ר
פרץ" ,ומבואר שהתוס' לא היה ממנו.

ב:
ט( גמ' הרבה שווקים תקננו הרבה
מרחצאות עשינו הרבה כסף
וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא
בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה –
עי' פורת יוסף שמבאר שהאומות טענו
בדוקא על עסק התורה מפני שאמרינן

