
Issues of   סתם יינם 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב  

מתני'. אלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור
הנאה: היין, 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב 

גמ'. יין מנלן? אמר רבה בר אבוה, אמר קרא: אשר חלב
זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם, מה זבח אסור בהנאה, אף יין

נמי אסור בהנאה. 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לו עמוד ב 

מאי אולמיה דשמן מפת? אלא, על פיתן ושמנן משום יינן, ועל
יינן משום בנותיהן 

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יא הלכה ד

וכל יין שיגע בו העכו"ם הרי זה אסור שמא נסך אותו
שמחשבת העכו"ם לעבודת כוכבים הא למדת שיין ישראל

שנגע בו העכו"ם דינו כסתם יינם שהוא אסור בהנייה. 

תוספות מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב  

 - תימה מאי קא בעי מנלן הא מתניתין מיירי בסתםיין מנלן
יינם וגזרה דרבנן היא שגזרו על יינם משום בנותיהן וי"ל דודאי
עיקר גזרה דסתם יינם (לקמן לו:) משום בנותיהן הוא מיהו לא

היו אוסרים אותו בהנאה מטעם זה מידי דהוה אפיתן ושמנם
אלא עבדו רבנן כיין נסך גמור שנתנסך לפני עבודת כוכבים

שאסור מן התורה 

תורת הבית הארוך בית ה שער א  

ואמרינן בגמרא בפרק אין מעמידין יין מנ"ל דאסור בהנאה
דאמר קרא אשר חלב זבחמו יאכלו ישתו יין נסיכם מקיש יין

לזבח מה זבח אסור בהנאה אף יי"נ אסור בהנאה. וזבח גופיה
מנ"ל דכתיב ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מקיש זבח

למת מה מת אסור בהנאה אף זבח אסור בהנאה. ועדיין סתם
יינן וסתם מימיהן מותרין ואפילו בשתיה. עמדו ב"ד ואסרו

סתם יינן כדי להתרחק מהם וממסיבותם שמסיבותיהן מביאות
לידי חתנות ולזנות עם בנותיהן וזנות בנותיהן מביא לידי ע"א

כדרך שעשו בשטים דכתיב ותקראנה לעם לזבחי אלהיהן
וכתיב ויחל העם לזנות וגו'. ולפיכך גזרו על סתם יינן משום
ייחוד בנותיהן משום ע"ג. דגרסינן בפרק אין מעמידין אמר
גניבא משמיה דרב כולהו משום ע"ג גזרו בהו דכי אתא רב

אחא בר אדא אמר ר' יצחק גזרו על פתן ועל שמנן משום יינן
ועל יינן משום בנותיהן ועל בנותיהן משום דבר אחר. ופרישו
התם בנותיהן משום ייחוד בנותיהן. ולפיכך כל שאסרו בבתו

אסור לשתות סתם יינן כדרך שאסור בבתו ושלקות שלו משום
של אחריהם ראו שהורגלו הרבה[דף לט עמוד ב] בתו. בית דין 

לנסך ולפיכך הוסיפו איסור על היין וגזרו על סתם איסור הנאה
משום ודאי יינן. 

Are these rules the same today?

 תוספות מסכת עבודה זרה דף נז עמוד ב 

כתוב בתשובת הגאונים כי בזמן הזה אין איסור הנאה
במגע עובד כוכבים ביין כי עובדי כוכבים של עכשיו אין
רגילין לנסך לעבודת כוכבים וחשובין כאין יודעין בטיב
עבודת כוכבים ומשמשיה והוו להו כתינוק בן יומו …

תוספות רי"ד מסכת עבודה זרה דף נז עמוד א 

שאלו לפני ר' צמח גאון זצוק"ל על מגע ישמעאל מהו
לשתיי' מפני שהישמעאלים אין דרכן לנסך יין לע"ז והשיב

אלו הי' דרכן לנסך הי' מגען אסור אפילו בהנאה. אבל
עכשיו שאין דרכן לנסך מותר בהנאה אבל בשתיי' אסור
דלא גרע מתינוק גוי שמגעו אסור בשתיי' ואינו נראה לי
דתינוק גוי גזרו על מגעו מפני שכשהוא גדול מנסך אבל

ישמעאל שאינו מנסך כלל למה נאסר מגעו כלל אבל מיהו
יינן אסור משום חתנות אבל מגען מותר ונ"ל שגם

הנוצרים בזמן הזה אין מנסכין לע"ז כלל ולא מקריבין
זבחים לע"ז כבראשונה. אלא שעושין מן היין דמו

שלחשוך ואפילו אם תימצי לומר שזה יקרא ניסוך אין
עושין זה אלא הכומרים ובפני ע"ז אבל שאר גוים וחוץ

לע"ז אין מנסכין כלל הילכך מגען מותר שהגוים הראשונים
היו משכשכין ביין בכל מקום לשם ע"ז וזה הי' ניסוכם

ועבודתם היתה בכך אבל עכשיו שאין דרכם בכך נ"ל שאין
להחמיר במגעם וזה דומה דר' יהודא בן בבא ור' יהודא בן

בתירא שהיו אומרי' שאין מנסכין אלא בפני ע"ז. ורבנן
דפליגי עלייהו משום דסברי דשלא בפני ע"ז נמי מנסכין
אבל בזה"ז דקים לן שאין מנסכין בפני ע"ז אפילו רבנן

 [מהדו"ק]מודו ומיהו איני סומך להורות לעשות מעשה:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות יין נסך סימן קכג  סעיף 
א

 סתם יינם של עובדי כוכבים אסור בהנאה. וה"ה למגעם,
 הגה: משום גזירת יין שנתנסך לאלילים. ובזמן הזה, שאינוביין שלנו.

שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים, י"א דמגע עובדי כוכבים ביין שלנו
אינו אוסר בהנאה, רק בשתייה; וכן סתם יין שלהם, אינו אסור ליהנות ממנו.

ולכן מותר לגבות בחובו מן העובדי כוכבים סתם יינם, מפני דהוי כמציל מידם
(טור בשם רשב"ם והרא"ש ומרדכי). וה"ה בשאר הפסד, כגון אם עבר וקנה

או מכר, אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו (הגהות מיימוני
פ"ח דמאכלות אסורות והגהות אשיר"י ומהר"ם פדואה סי' מ"ו /ע"ו/). ויש

מקילין גם בזה, וטוב להחמיר. וע"ל סימן קל"ב (שם בשם סמ"ג ואגור בשם
הגאונים). 

ט"ז על שולחן ערוך יורה דעה הלכות יין נסך סימן קכג 
סעיף א 

 פי' משום בנותיהם אסרוהו משום גזרת י"נ כו'. -(א)
בשתייה ומשום גזירת י"נ אסרוהו אף בהנאה ולפי טעם

זה יש היתר עכשיו כדמסיק דהיינו כיון שאין י"נ גמור
שכיח בינינו בטל הטעם והותרה הגזירה והכי ס"ל

לרשב"ם שמביא הטור וכעין זה אמרינן גבי גילוי לעיל



סימן קט"ז אבל לפי מ"ש הטור ברישא הטעם כיון שי"נ גמור
אסור בהנאה עשו סתם יינם כאלו ודאי נתנסך ולא משום

גזירה ממילא גם עכשיו אין היתר הנאה דדבר שנאסר במנין
צריך מנין אחר להתירו דאין שייך לומר בזה בטל הטעם 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נז עמוד ב 

קטנים אין עושין יין נסך, לאפוקי מדרב, דאמר רב: תינוק בן
יומו עושה יין נסך, 

Heter of Mevushal

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ל עמוד א 

יין מבושל - אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נסך. 

רש"י מסכת עבודה זרה דף ל עמוד א 

 ושמעינן מהכא דאף בשתיה מותר.הרי אמרו וכו' -
 

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יא הלכה ט

אין מתנסך לעכו"ם אלא יין שראוי להקריב על גבי המזבח
ומפני זה כשגזרו על סתם יינם וגזרו על כל יין שיגע בו שיהיה
אסור בהנייה לא גזרו אלא על היין הראוי להתנסך, לפיכך יין
מבושל של ישראל שנגע בו העכו"ם אינו אסור ומותר לשתות

עם העכו"ם בכוס אחד, 

רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב סימן יג 

והדבר תמוה כיון שגזרו על יינן משום בנותיהן וכי משום
שהרתיחו לא שייכא הך גזירה. ואי משום דלאו בר ניסוך הוא.

והלא יין מזוג נמי לאו בר ניסוך הוא. ואפשר לפי שהמבושל
אינו מצוי כל כך ומילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה ….....

חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף צז עמוד ב  

וא"ת אם כן חשוב יין לברכה וקידוש למה אין בו משום יין נסך,
זו אינה קושיא כלל, דמה ענין זה לזה דאיסור סתם יינם משום

בנותיהם הוא ואפי' בשכר אסור בחנות דגוי, וכל שאין רגילין
לשתותו ונשתנה לא גזרו עליו 

תורת הבית הארוך בית ה שער ג  

ויין מבושל היינו טעמא משום שאין טעמו יין ואין שמו יין סתם
ולפיכך לא גזרו בהן ועוד שאף הן אין מנסכין אותן 

What about pasteurization?

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן לא 

שיעור בישול יין להתיר במגע עכו"ם בע"ה ט"ז אלול
תשכ"ו. 

והנה יש פעקטערעס /בתי חרושת/ מיין שמבשלין יינותיהן
עד מדת החום שבמדינתנו לא פחות ממדה של מאה

וששים וחמש גראד /מעלות/, שמדת חום זה ודאי הוא
יותר ממדת יד סולדת שלכן לפ"מ שכתבתי אין בזה איסור

מגע עכו"ם דודאי הוא בשול וגם ודאי מתמעט....

שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן כה  

לענין מגע נכרי נראה דאף שכח דהיתירא עדיף וגם כתב
הש"ך בסי' קכ"ד ס"ק ל"ג על מגע נכרי כיון שהוא רק

מדרבנן יש להקל בספק, וגם אף על גב שכלל גדול הוא
דאין לנו אלא מה שגזרו חז"ל ולא להוסיף על גזירתם,

מ"מ מכל הלין טעמי דאמרן אינני יודע איך אפשר להקל
ולסמוך על פיסטור שרק ממית את החיידקים לחושבו

כמבושל אף על גב שלא ניכר בו שום שינוי ולא נחסר כלל
מהמדה וגם לא נשתנה כלל טעמו וריחו וכולם קורין אותו
בשם יין סתם ולא יין מבושל, וגם יין כזה הרי שכיח ומצוי
מאד, ולכן חושבני דיש להקפיד ולהזהר בזה ממגע נכרי,

וגם מאלה שדינם כנכרי לענין זה, בין ביין ובין במיץ
ענבים. 

Non religious Jews  

 ספר אור זרוע חלק א - הלכות שחיטה סימן שסז 

וכן משמע בהלכו' גדולו' שכתוב בהם ומומר אסור לאכול
משחיטתו מומר לע"ז ולחלל שבתות בפרהסיא דעושה יין

נסך ע"כ ה"ג. 

שולחן ערוך יורה דעה הלכות יין נסך סימן קכד 

ומומר, אף על פי שהוא מהול, עושה יין נסך במגעו; ונאמן
לומר ששב בתשובה. 

שו"ת יהודה יעלה (אסאד) חלק א - יורה דעה סימן נ 

 ומה גם כעת היום בזמנינו שהדור פרוץ מרובה אין
להרחיקם כ"כ ולדחותם בשתי ידים חלילה שלא יפקרו

טפי ויותר טוב לקרבם בזרוע. 


