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נד.
חזקיה:▀◊

מאי קרא? (ישעיהו כז) בשומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות לא יקומו אשרים וחמנים, אי איכא 

כאבני גיר מנופצות ־ לא יקומון אשרים וחמנים, אי לאו ־ יקומו.

נעבד ־ שלו אסור, ושל חבירו מותר.תנא:▀◊נד.

ֹ ורמינהי:▀¿◊נד. איזהו נעבד? כל שעובדים אותו בין בשוגג ובין במזיד, בין באונס ובין ברצון

האי אונס היכי דמי? לאו כגון דאנס בהמת חבירו והשתחוה להִ ¿נד.

לא, כגון שאנסוהו עובדי כוכבים והשתחוה לבהמתו דידיה.רמי בר חמא:!◊נד.

אונס רחמנא פטריה, דכתיב: (דברים כב) ולנערה לא תעשה דבר.מתקיף לה רבי זירא:¿נד.

אלא אמר רבא:!◊נד.
הכל היו בכלל לא תעבדם, וכשפרט לך הכתוב: (ויקרא יח) וחי בהם ־ ולא שימות בהם, יצא אונס, 

והדר כתב רחמנא: ולא תחללו את שם קדשי, דאפילו באונס, הא כיצד? הא בצנעא, והא בפרהסיא.

תניא דמסייעא לך:רבנן לרבא:■נד.

בימוסיאות של עובדי כוכבים בשעת הגזרה, אף על פי שהגזרה בטלה ־ אותן בימוסיאות לא בטלו.[תניא]▀■◊נד.

אי משום הא לא תסייען, אימר ישראל מומר הוה ופלח לה ברצון.אמר להו:[רבא]▀◊נד.

לא תימא אימר, אלא ודאי ישראל מומר הוה ופלח לה ברצון.רב אשי:▀נד.

כגון שניסך לעבודת כוכבים יין על קרניה.חזקיה:!◊נד.

¿◊נד.
מתקיף לה רב אדא בר 

אהבה:
האי נעבד הוא? האי בימוס בעלמא הוא ושרייהִ 

!◊נד.
אלא אמר רב אדא בר 

אהבה:
כגון שניסך לה יין בין קרניה, דעבד בה מעשה

!◊נד.
וכי הא דאתא עולא אמר 

רבי יוחנן:
אף על פי שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה, עשה בה מעשה־ אסרה.

▀נד.
אמר להו רב נחמן, פוקו 

ואמרו ליה לעולא:
כבר תרגמה רב הונא לשמעתיך בבבל

היתה בהמת חבירו רבוצה בפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד ־ אסרה.רב הונא:▀◊נד.

מנא לן דאסרה?^◊נד.

אילימא מכהנים!◊נד.

ודלמא שאני כהנים, דבני דעה נינהוִ ¿נד.

ואלא מאבני מזבח!◊נד.

ודלמא כדר"פ¿נד.

נד:
◊!

ואלא מכלים, דכתיב: (דברי הימים ב' כט) ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו 

והקדשנו

הכנו ־ שגנזנום, והקדשנו ־ שהקדשנו אחרים תחתיהןואמר מר:▀!◊נד:

והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלוִ ¿!נד:

אלא כיון דעבד בהו מעשה איתסרו להו!!◊נד:

הכא נמי כיון שעשה בה מעשה ־ אסרה.!נד:

▀◊נד:
כי אתא רב דימי א"ר 

יוחנן:
אע"פ שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה, חפר בה בורות שיחין ומערות ־ אסרה.

▀◊נד:
כי אתא רב שמואל בר 

יהודה א"ר יוחנן:
אע"פ שאמרו המשתחוה לבעלי חיים לא אסרן, עשאן חליפין לעבודת כוכבים ־ אסרן.

פליגו בה רבי ישמעאל ב"ר יוסי ורבנן:כי אתא רבין אמר:▀◊נד:
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♦▀◊נד:
חד:[רבי ישמעאל ב"ר 

יוסי /רבנן]
 ֹ חליפין אסורין, חליפי חליפין מותרין

♦▀◊נד:
וחד:[רבי ישמעאל ב"ר 

יוסי /רבנן]
אפילו חליפי חליפין נמי אסורין.

מ"ט דמ"ד: חליפי חליפין אסורין?^◊נד:

אמר קרא: (דברים ז) והיית חרם כמוהו, כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו.!◊נד:

ואידך?¿נד:

אמר קרא: הוא, הוא ־ ולא חליפי חליפין.[אידך]!◊נד:

ואידך?¿נד:

ההוא מיבעי ליה למעוטי ערלה וכלאי הכרם, שאם מכרן וקידש בדמיהן ־ מקודשת.[אידך]!◊נד:

ואידך?¿נד:

[אידך]!◊נד:
ערלה וכלאי הכרם לא צריכי מיעוטא, דהויא להו עבודת כוכבים ושביעית שני כתובין הבאין כאחד, 

וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.

עבודת כוכבים, הא דאמרן.!▀◊נד:

!▀◊נד:
שביעית, דכתיב: (ויקרא כה) כי יובל היא קדש תהיה לכם, מה קדש תופס את דמיו ואסור, אף שביעית 

 ֹ תופסת את דמיה ואסורה

ִ !¿◊נד: אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא לחולין, אף שביעית תופסת את דמיה ויוצאה לחולין

!!◊נד:

ת"ל: תהיה, בהוייתה תהא, הא כיצד? לקח בפירות שביעית בשר ־ אלו ואלו מתבערין בשביעית, לקח 

בבשר דגים ־ יצא בשר נכנסו דגים, בדגים יין ־ יצאו דגים נכנס יין, ביין שמן ־ יצא יין ונכנס שמן, 

הא כיצד? אחרון אחרון נתפס בשביעית, ופרי עצמו אסור.

ואידך?¿נד:

שני כתובין הבאין כאחד מלמדין, ואיצטריך הוא למעוטינהו.קסבר:[אידך]!◊נד:

נד:
מ

שאלו את הזקנים ברומי: אם אין רצונו בעבודת כוכבים, למה אינו מבטלה?¿◊

אמרו להן:[הזקנים]!◊נד:
אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלו, הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים 

ולמזלות, יאבד עולמו מפני השוטים?

אמרו להן: א"כ, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ויניח דבר שצורך העולם בוִ ¿◊נד:

אף אנו מחזיקין ידי עובדיהן של אלו, שאומרים: תדעו שהן אלוהות שהרי הן לא בטלו.אמרו להן:[הזקנים]!◊נד:

נד:
ג

שאלו פלוסופין את הזקנים ברומי: אם אלהיכם אין רצונו בעבודת כוכבים, מפני מה אינו מבטלה?ת"ר:¿▀◊

אמרו להם:[הזקנים]!▀◊נד:
אילו לדבר שאין העולם צורך לו היו עובדין הרי הוא מבטלה, הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים 

ולמזלות, יאבד עולם מפני השוטים? אלא עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין.

!▀◊נד:
דבר אחר: הרי שגזל סאה של חטים והלך וזרעה בקרקע, דין הוא שלא תצמח, אלא עולם כמנהגו נוהג 

והולך, ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין.

!▀◊נד:
דבר אחר: הרי שבא על אשת חבירו, דין הוא שלא תתעבר, אלא עולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים 

שקלקלו עתידין ליתן את הדין.

והיינו דאמר ריש לקיש:▀נד:
אמר הקב"ה: לא דיין לרשעים שעושין סלע שלי פומבי, אלא שמטריחין אותי ומחתימין אותי בעל 

כרחי.

¿◊נד:
שאל פלוספוס אחד את ר"ג, כתוב בתורתכם: (דברים ד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא, מפני מה 

מתקנא בעובדיה ואין מתקנא בה?

אמר לו:[רבן גמליאל]!◊נד:

אמשול לך משל, למה"ד? למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד, ואותו הבן היה מגדל לו את הכלב והעלה 

לו שם על שם אביו, וכשהוא נשבע ־ אומר: בחיי כלב אבא, כששמע המלך, על מי הוא כועס, על הבן 

הוא כועס או על הכלב הוא כועס? הוי אומר: על הבן הוא כועס.

אמר לו: כלב אתה קורא אותה? והלא יש ־ בה ממשִ ¿◊נד:

ומה ראית?אמר לו:[רבן גמליאל]¿נד:
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אמר לו: פעם אחת נפלה דליקה בעירנו, ונשרפה כל העיר כולה ואותו בית עבודת כוכבים לא נשרףОִ◊נד:

אמר לו:[רבן גמליאל]▀◊נד:
אמשול לך משל, למה"ד? למלך ב"ו שסרחה עליו מדינה, כשהוא עושה מלחמה, עם החיים הוא עושה 

או עם המתים הוא עושה? הוי אומר: עם החיים הוא עושה.

א"ל: כלב אתה קורא אותה, מת אתה קורא אותה, א"כ יאבדנה מן העולםִ ¿נד:

אמר לו:[רבן גמליאל]!◊נד:

אילו לדבר שאין העולם צריך לו היו עובדין הרי הוא מבטלה, הרי הן עובדין לחמה וללבנה, לכוכבים 

ולמזלות, לאפיקים ולגאיות, יאבד עולמו מפני שוטים? וכן הוא אומר: (צפניה א) אסוף אסף כל מעל 

פני האדמה נאם ה', אסף אדם ובהמה אסף עוף השמים ודגי הים והמכשלות את הרשעים וגו', וכי מפני 

שהרשעים נכשלים בהן יאבדם מן העולם? והלא לאדם הן עובדין, (צפניה א) והכרתי את האדם מעל 

פני האדמה וגו'?
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