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ממה.
[ת"ק]▀

הנכרים העובדים את ההרים ואת הגבעות ־ הן מותרין ומה שעליהן אסורין, שנאמר: (דברים ז) לא 

תחמוד כסף וזהב עליהם.

ר' יוסי הגלילי:▀מה.
(דברים יב) אלהיהם על ההרים ־ ולא ההרים אלהיהם, אלהיהם על הגבעות ־ ולא הגבעות אלהיהם, 

ומפני מה אשירה אסורה? מפני שיש בה תפיסת ידי אדם, וכל שיש בה תפיסת ידי אדם ־ אסור.

רבי עקיבא:▀◊מה.
אני אובין ואדון לפניך: כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודת 

כוכבים.

מה.
ג

ורבי יוסי הגלילי היינו תנא קמאִ ¿

!◊מה.
רמי בר חמא אמר ריש 

לקיש:
צפוי הר כהר איכא בינייהו

צפוי הר אינו כהר ומיתסרתנא קמא סבר:▀!מה.

צפוי הר הרי הוא כהר.ור' יוסי הגלילי סבר:▀!מה.

דכולי עלמא ־ צפוי הר אינו כהר, והכא באילן שנטעו ולבסוף עבדו קמיפלגירב ששת:!◊מה.

מה:
אילן שנטעו ולבסוף עבדו ־ מותרתנא קמא סבר:▀!

אילן שנטעו ולבסוף עבדו ־ אסור.ור' יוסי הגלילי סבר:▀!מה:

ממאי?¿מה:

מפני מה אשירה אסורה? מפני שיש בה תפיסת ידי אדם, וכל שיש בו תפיסת ידי אדם ־ אסורמדקתני סיפא:▀◊מה:

וכל שיש בו תפיסת אדם לאתויי מאי? לאו לאתויי אילן שנטעו ולבסוף עבדו.◊מה:

▀מה:
ואף רבי יוסי בר' יהודה 

סבר:
אילן שנטעו ולבסוף עבדו ־ אסור

▀▀◊מה:
דתניא: רבי יוסי בר' 

יהודה:

מתוך שנאמר: אלהיהם על ההרים ־ ולא ההרים אלהיהם, אלהיהם על הגבעות ולא גבעות אלהיהם, 

שומע אני תחת כל עץ רענן אלהיהם ־ ולא רענן אלהיהם, ת"ל: (דברים יב) ואשריהם תשרפון באש.

אלא תחת כל עץ רענן ל"ל?¿◊מה:

ההוא לכדר"ע הוא דאתא!מה:

דאר"ע:▀!◊מה:
אני אובין ואדון לפניך: כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודת 

כוכבים.

ורבנן, האי ואשריהם תשרפון באש מאי עבדי ליה?¿מה:

מיבעי ליה לאילן שנטעו מתחילה לכך.[רבנן]!◊מה:

ור' יוסי בר' יהודה נמי מיבעי ־ ליה להכיִ מה:

ה"נ.!מה:

אלא אילן שנטעו ולבסוף עבדו מנא ליה?¿◊מה:

[ר' יוסי בר' יהודה]!◊מה:
נפקא ליה (דברים ז) מואשריהם תגדעון, איזהו עץ שגידועו אסור ועיקרו מותר? הוי אומר: אילן 

שנטעו ולבסוף עבדו.

והא ואשריהם תשרפון באש קא נסיב לה תלמודאִ ¿מה:

!◊מה:
אילו לא נאמר קאמר, אילו לא נאמר תשרפון באש, הייתי אומר: אשריהם תגדעון באילן שנטעו 

מתחילה לכך, השתא דכתיב: ואשריהם תשרפון באש, אייתר ליה ואשריהם תגדעון לאילן שנטעו 

ורבנן, האי ואשריהם תגדעון מאי עבדי ליה?¿◊מה:

לכדר' יהושע בן לוי[רבנן]!מה:

גידועי עבודת כוכבים קודמין לכיבוש ארץ ישראל, כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכביםדא"ר יהושע בן לוי:▀!◊מה:

(דברים יב) ונתצתם את מזבחותם והנח, ושברתם את מצבותם והנח.דתני רב יוסף:▀◊מה:
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והנח ס"ד? שריפה בעיִ ¿מה:

רדוף ואח"כ שרוף.רב הונא:!◊מה:

ור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא ליה?¿מה:

נפקא ליה (דברים יב) מאבד תאבדון, אבד ואח"כ תאבדון.[ר' יוסי בר' יהודה]!◊מה:

ורבנן?¿מה:

הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה.[רבנן]!◊מה:

ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה?¿מה:

נפקא ליה (דברים יב) מואבדתם את שמם מן המקום ההוא.[ר' יוסי בר' יהודה]!◊מה:

ורבנן?¿מה:

ֹ [רבנן]!◊מה: ההוא לכנות לה שם

מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל: ואבדתם את שמםדתניא, ר"א:!▀◊מה:
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