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מג.
אלא פשיטא במוצא!◊

ֹ וכדתנן:!◊מג. המוצא כלים ועליהם צורת חמה

רישא וסיפא במוצא, ומציעתא בעושה?◊מג.

אין, רישא וסיפא במוצא, ומציעתא בעושה.אביי:!◊מג.

ֹ רבא:!◊מג. כולה במוצא, ומציעתא רבי יהודה היא

דתניא, רבי יהודה מוסיף:▀!◊מג.
אף דמות מניקה וסר אפיס, מניקה ־ על שם חוה שמניקה כל העולם כולו, סר אפיס ־ על שם יוסף שסר 

ומפיס את כל העולם כולֹו והוא דנקיט גריוא וקא כייל, והיא דנקטא בן וקא מניקה.

איזהו צורת דרקון?תנו רבנן:▀◊מג.

כל שיש לו ציצין בין פרקיו.פירש רשב"א:▀◊מג.

בין פרקי צואר.מחוי רבי אסי:▀◊מג.

הלכה כר"ש בן אלעזר.ר' חמא ברבי חנינא:▀◊מג.

О◊מג.
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יהושע בן לוי:

פעם אחת הייתי מהלך אחר ר' אלעזר הקפר בריבי בדרך, ומצא שם טבעת ועליה צורת דרקון, ומצא 

עובד כוכבים קטן ולא אמר לו כלום, מצא עובד כוכבים גדול ואמר לו: בטלה, ולא בטלה, סטרו ובטלה.

ש"מ תלת:▀מג.

ש"מ, עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירֹו◊מג.

◊מג.
וש"מ, יודע בטיב של עבודת כוכבים ומשמשיה מבטל, ושאינו יודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה אינו 

מבט�

וש"מ, עובד כוכבים מבטל בעל כרחו.◊מג.

ולית ליה לרבי אלעזר הקפר בריבי הא דתנן:מגדף בה רבי חנינא:¿מג.

[תנן]¿◊מג.
המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר, ומן הגייס, ומן הנהר, ומזוטו של ים, ומשלוליתו של נהר, והמוצא 

בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצוין שם ־ הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתייאשין מהן?

אביי:◊מג.
נהי דמינה מייאש, מאיסורא מי מייאש? מימר אמר: אי עובד כוכבים משכח לה ־ מפלח פלח לה, אי 

ישראל משכח לה ־ איידי דדמיה יקרין מזבין לה לעובד כוכבים ופלח לה.

תנן התם:▀◊מג.
דמות צורות לבנות היה לו לר"ג בעלייתו בטבלא בכותל, שבהן מראה את ההדיוטות ואומר להן: כזה 

ראיתם או כזה ראיתם.

ומי שרי? והכתיב: (שמות כ) לא תעשון אתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפניִ ▀¿◊מג.

לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותןאביי:!◊מג.

כדתניא:!מג.
לא יעשה אדם בית תבנית היכל, אכסדרה תבנית אולם, חצר תבנית עזרה, שולחן תבנית שולחן, מנורה 

 ֹ תבנית מנורה, אבל הוא עושה של ה' ושל ו' ושל ח', ושל ז' לא יעשה אפילו של שאר מיני מתכות

ֹ רבי יוסי בר יהודה:▀!מג. אף של עץ לא יעשה, כדרך שעשו בית חשמונאי

אמרו לו:¿!מג.
משם ראיה? שפודין של ברזל היו וחופין בבעץ, העשירו עשאום של כסף, חזרו והעשירו עשאום של 

זהב.

ושמשין שאי אפשר לעשות כמותן מי שרי?מג.

לא תעשון אתי ־ לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרוםִ והתניא:▀◊מג.

מג:
לא אסרה תורה אלא בדמות ד' פנים בהדי הדדי.אביי:!◊

אלא מעתה, פרצוף אדם לחודיה תשתרי¿מג:

כל הפרצופות מותרין, חוץ מפרצוף אדםִ אלמה תניא:▀¿◊מג:
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!◊מג:

רב יהודה בריה דרב 

יהושע, מפרקיה דרבי 

יהושע שמיע לי:

לא תעשון אתי ־ לא תעשון אותי, אבל שאר שמשין שרי.

ושאר שמשין מי שרי?¿מג:

והתניא:¿▀◊מג:
(שמות כ) לא תעשון אתי ־ לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום, כגון אופנים ושרפים 

וחיות הקדש ומלאכי השרתִ 

לא אסרה תורה אלא שמשין שבמדור העליון.אביי:!◊מג:

ושבמדור התחתון מי שרי?¿מג:

אשר בשמים ־ לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ממעל ־ לרבות מלאכי השרתִ והתניא:¿▀◊מג:

כי תניא ההיא לעובדם.!◊מג:

אי לעובדם, אפילו שילשול קטן נמיִ ¿◊מג:

אין הכי נמי, ומסיפיה דקרא נפקא!מג:

אשר בארץ ־ לרבות ימים ונהרות הרים וגבעות, מתחת ־ לרבות שילשול קטן.דתניא:!▀◊מג:

ועשייה גרידתא מי שרי?¿◊מג:

לא תעשון אתי ־ לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום, כגון חמה ולבנה, כוכבים ומזלותִ והתניא:¿▀◊מג:

שאני ר"ג, דאחרים עשו לו.!◊מג:

והא רב יהודה דאחרים עשו לו¿◊מג:

ִ וא"ל שמואל לרב יהודה:¿Оמג: שיננא, סמי עיניה דדין

ֹ !◊מג: התם בחותמו בולט, ומשום חשדא

דתניא:!▀מג:
טבעת שחותמה בולט ־ אסור להניחה ומותר לחתום בה, חותמה שוקע ־ מותר להניחה ואסור לחתום 

בה.

ומי חיישינן לחשדא?¿מג:

[אבוה דשמואל ולוי]¿О◊מג:
והא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא דאוקמי ביה אנדרטא, והוו עיילי ביה אבוה דשמואל ולוי ומצלו 

בגויה, ולא חיישי לחשדאִ 

רבים שאני.!◊מג:

והא רבן גמליאל דיחיד הוהִ ¿◊מג:

כיון דנשיא הוא, שכיחי רבים גביה.!◊מג:

ואיבעית אימא: דפרקים הואי.!◊מג:

ואיבעית אימא: להתלמד שאני!◊מג:

(דברים יח) לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות.דתניא:!מג:

רשב"ג אומר וכו'.▀>מג:

איזו הן מכובדין, ואיזו הן מבוזין?^מג:

ֹ רב:♦!◊מג: מכובדין ־ למעלה מן המים, מבוזין ־ למטה מן המים

אלו ואלו מבוזין הן, אלא אלו הן מכובדין ־ שעל השירין ועל הנזמים ועל הטבעות.שמואל:♦!◊מג:
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תניא כוותיה דשמואל:▀מג:
מכובדין ־ שעל השירין ועל הנזמים ועל הטבעות, מבוזין ־ שעל היורות ועל הקומקמסין ועל מחמי 

חמים, ושעל הסדינין ועל המטפחות.

מג:
מ

שוחק וזורה לרוח או מטיל לים.רבי יוסי:▀

אף הוא נעשה זבל, שנאמר: (דברים יג) לא ידבק בידך מאומה מן החרם.אמרו לו:▀◊מג:

מג:
ג

תניא: אמר להם רבי יוסי:¿▀◊
והלא כבר נאמר: (דברים ט) ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ואכות 

אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההרִ 
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