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  דוגמאות ממסכת עבודה זרה –פירוש המשנה 

  משנה עבודה זרה א,ג  .א

  גרסת הרמב"ם  גרסת המשנה שלפנינו
וקרטסים  ואלו אידיהן של עכו"ם קלנדא וסטרנורא

ויום גנוסיא של מלכים ויום הלידה ויום המיתה דברי 
רבי מאיר וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שרפה 
יש בה ע"ז ושאין בה שרפה אין בה ע"ז יום תגלחת 

זקנו ובלוריתו יום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו 
אינו  ועכו"ם שעשה משתה לבנומבית האסורים 

  :בלבדהאיש אסור אלא אותו היום ואותו 

, שלגוים, קלנדיס וסטרנליה וקראטיססואלו אידיהן 
ויום גנוסיא שלמלכים, ויום הלידה ויום המיתה דברי 
רבי מאיר. וחכמים אומרין כל מיתה שיש בה שריפה 
יש בה עבודה זרה, ושאין בה שריפה אין בה עבודה 

זרה. יום תגלחת זקנו ובלוריתו, יום שעלה בו מן 
ו מבית האסורים, אינו אסור אלא הים, ויום שיצא ב

  אותו היום ואותו האיש.
 

 פירוש המשנה לרמב"ם שם  .ב

  פיקסלרתרגום הרב   רגום הישןגרסת הת
אלו הזמנים הנזכרים היו מפורסמים באותו הזמן 
אצל העובדי כוכבים והנלוים אליהם וכן כל מועד 

עבודת  אומה בכל מקומות העולם כשהן עובדין
  כוכבים חייב לנהוג בהן כמו שזכר.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

מיתה שיש בה שריפה שהיה בה קטורת או שריפת 
  בגדי המת וכלים.

וגנוסיא של מלכים הוא יום שמתקבצין בו להקים 
  מלך. ואין הלכה כרבי מאיר.

בלורית הוא שעת המניחין באמצע ומגלחין מה 
. ותספורת כזה אסור לנו מן שסביבותיו מכל הצדדין

התורה כדי שלא נתדמה להם אבל אין חייב עליו 
  מלקות אלא אם שחת הפיאות כמו שבארנו במכות.

אלו החגים הנזכרים היו מפורסמים באותו הזמן אצל 
הנוצרים והנלוים אליהם. וכן כל חג אצל כל האומות 
בכל גלילות הארץ, אם היו עובדי עבודה זרה, יחויב 

  שזכר.  בהם מה
ודע, שזאת האומה הנוצרית העומדת בטענת 

המשיח, על חילוף כיתותיה, כולם עובדי עבודה זרה, 
ואידיהן כולם אסורים, ונוהגים עמהם בכל התורה 

כמו שנוהגים עם עובדי עבודה זרה, ויום ראשון הוא 
מכלל אידיהן של גויים, ולפיכך אין מותר לשאת 

כלל בדבר מן  ולתת עם מאמין המשיח ביום ראשון
הדברים, אלא נוהגים עמהם ביום ראשון כמו 

שנוהגים עם עובדי עבודה זרה ביום אידן, וכך ביאר 
  התלמוד. 

יש בה קטורת, או שריפת  -מיתה שיש בה שריפה 
  בגדי המת וכליו. 
הוא יום שמתקבצים בו להעמיד  -וגנסיה שלמלכים 

  מלך. ואין הלכה כר' מאיר. 
אשר מניחים באמצע הראש הוא השיער  -בלורית 

ומגלחים מה שסביבותיו מכל הצדדים. וזה האופן מן 
הגילוח אסור בתורתנו גם כן, כדי שלא נידמה להם, 

אבל אין חייבים עליו מלקות, אלא אם כן גילח 
  הפיאות, כמו שביארנו במכות.
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 משנה עבודה זרה ה,ג  .ג

  גרסת המשנה של הרמב"ם  גרסת המשנה שלפנינו
ים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום עובד כוכב

  למקום 
  אם היה בחזקת המשתמר מותר 

אם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב רבן 
  שמעון בן גמליאל אומר כדי שיפתח ויגוף ותיגוב:

  נכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, 
  אם היה בחזרת המשתמר מותר. 

תום ויסתום ותיגב. ליג, כדי שישואם הודיעו שהוא מפ
  רבן שמעו בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויאגוף ותיגב.

 

 פירוש המשניות לרמב"ם שם  .ד

  גרסת הרב פיקסלר  גרסת הרב קאפח  גרסת התרגום הישן
בחזקת משתמר הוא שיאמר 

לעובד כוכבים העבר ואני אבוא 
עמך, כי אף על פי שנתעכב הרבה 

  ירא לשלוח ידו אל החבית.
ואם הודיע לעובד כוכבים 

שיתאחר ממנו זמן שיוכל לנקוב 
הכסוי שעל פי החבית ויוצא ממנו 

היין ויסתום אותו הנקב וייבש 
  מקום הסתום, הוא יין נסך.

ורשב"ג לא חייש לשיתומא וישי' 
הזמן כדי שיפתח פי החבית כולו 

ויוצא היין ממנה ויסתום פי החבית 
וייבש כל הכיסוי כולו. וזה הזמן 

רוך מן הזמן שאמר תנא קמא, א
לפי שרשב"ג אומר לו יכול לנקוב 

הכיסוי ולסתום אותו הנקב לפי 
שירא ממנו או מכל הכיסוי שעל פי 

  החבית. 
  

ין על רשב"ג קוחכמים אין חול
שכשיהיה כיסוי החבית בטיט 

שהוא כדי שיפתח ויגוף ותינגב 
לפי שלא יכול לחפור בטיט 

ר ולסתום בטיט הלח לפי שהוא ניכ
אבל בשנוי צבעי העפרים. 

מחלוקתם בשיהיה פי החבית 
סתום בסיד שאפשר לחפור בו 

ומין הסיד כולו אחד והוא ממהר 
  ליבש גם כן. 

וישתום הוא גזור משתום העין 
  שהוא ענין פתיחה. 

  והלכה כרשב"ג.

בחזקת משתמר הוא שיאמר לגוי 
העבר ואני אבוא עמך, הרי אף על 

עיז פי שמתאחר ממנו הרבה לא י
  לשלוח ידו לחבית.

ואם הודיע לגוי שיתאחר ממנו זמן 
שיוכל לנקוב במגופה שעל פי 

החבית ויוציא ממנו את היין ויסתום 
אותו הנקב ויתיבש מקום הסתימה 

  הרי זה יין נסך. 
ורשב"ג לא חייש לשתומא ועושה 

כדי שיפתח פי החבית כולו הזמן 
ויוציא ממנה את היין ויסתום פי 

אותו המכסה כולו.  החבית ויתיבש
וזמן זה הוא יותר ארוך מן הזמן 

שאמר תנא קמא, לפי שרבן שמעון 
בן גמליאל אומר אי אפשר לו 

לנקוב באותו המכסה ולסתום אותו 
הנקב מפני שייראה משונה משאר 

  המכסה שעל פי החבית. 
ינם חולקים על רבן וחכמים א

ל אם היה מכסה שמעון בן גמליא
י שיפתח החבית של טיט שהוא כד

ויאגוף ותיגב לפי שאינו יכול לנקוב 
בעפר המוגבל מפני שזה ניכר 

מחמת שנויי גווני סוגי העפר, לא 
נחלקו אלא אם היה פי החבית 

סתום בגבס שאפשר לנקבו לפי 
שצורת כל הגבס אחת וגם ממהר 

  להתייבש. 
ונגזר ישתום שהוא פתיחה ממה 

  שנאמר שתום העין.
  אל.והלכה כרבן שמעון בן גמלי

בחזקת משתמר הוא שיאמר לגוי, שא ואני בא עמך, 
הרי אף על פי שמתאחר ממנו הרבה לא יעיז לשלוח 

  .לכדידו 
  

ואם הודיע לגוי שיתאחר ממנו זמן שיוכל לנקוב 
ויוציא ממנו את היין ויסתום  הכדבמגופה שעל פי 

  אותו הנקב ויתיבש מקום הסתימה הרי זה יין נסך. 
  

 ושהורבן שמעון בן גמליאל לא חייש לשתומא, וע
כולו ויוציא ממנו יין ויסתום  הכדשיפתח פי  כדיהזמן 

ויתייבש זה המכסה כולו, וזה הזמן יותר  הכדפי 
ארוך מן הזמן אשר אמר תנא קמא, לפי שרבן שמעון 

בן גמליאל אומר שאי אפשר לו לנקב המכסה 
ך מכל ולסתום אותו הנקב, לפי שהוא ייראה חתו

  . הכדהמכסה אשר על פי 
  
  

והחכמים אינם חולקים על רבן שמעון בן גמליאל 
מטיט שהוא כדי שיפתח  הכדשאם היה מכסה 

ויאגוף ותיגב, לפי שאי אפשר לו לנקוב בחומר 
המגובל, לפי שהוא יהיה ניכר בחילוף גווני החומר, 

סתום בגבס  הכדואמנם מחלוקתם כאשר היה פי 
וגוון הגבס כולו אחד, וממהר  אשר אפשר לנקוב בו

  להתייבש גם כן. 
  
  

  ונגזר ישתום, שהוא פתח, מאמרו "שתום העין". 
  והלכה כרבן שמעון בן גמליאל.

וממה שראוי  – מחוק בכתב היד עם שני קווים(
שאזכרהו כאן, שכלי החרס אם היו מלאים ביין, 

לא ישתכשך ולא  סתומי הפה, עד שאם יתנועעו
מפני שאין בהן מקום ריק עד  יתנועע היין בהם,

שיתנועע, אזי אין איסור שישאם הגוי או יניע את כל 
הכלים. וזה הדין בעצמו בכלי הזכוכית ובכלי 

המתכות. אבל אם היו כלים חסרים, או נאדות אפילו 
היו מלאים בתכלית, אשר אפשרית תנועת היין בהם, 

  כאשר יניעהו ייעשה נסך בלא חילוק, ודע זה.
שישאהו גוי אלא אם יהיה על בהמות,  ואי אפשר

  שחימורו אחר הבהמה לא ינסכהו)
 


