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נ.
והא בצד מרקוליס קתניִ ▀¿

ֹ !◊נ. מאי בצד? בצד ארבע אמות דידיה

ֹ רבי ישמעאל סבר:▀!◊נ. עושין מרקוליס קטן בצד מרקוליס גדול, שלש דדמיין למרקוליס ־ אסורות, שתים ־ מותרות

רבנן סברי:▀!◊נ.
אין עושין מרקוליס קטן בצד מרקוליס גדול, לא שנא שלש ולא שנא שתים, נראות עמו ־ אסורות, 

שאין נראות עמו ־ מותרות.

בידוע שנשרו ממנו ־ דברי הכל אסורות.אמר מר:▀◊>נ.

ֹ ורמינהי:[חכמים]♦▀¿◊נ. אבנים שנשרו מן המרקוליס, נראות עמו ־ אסורות, שאין נראות עמו ־ מותרות

שלש ־ אסורות, שתים ־ מותרותִ רבי ישמעאל:♦▀¿◊נ.

לא תימא שנשרו, אלא אימא שנמצאו.רבא:!◊נ.

וסבר ר' ישמעאל שתים מותרות?¿נ.

שתים בתפיסה לו ־ אסורות, שלש אפילו מרוחקות ־ אסורותִ והתניא, ר' ישמעאל:▀¿◊נ.

לא קשיא: כאן בתפיסה אחת, כאן בשתי תפיסות, וה"ד? דאיכא גובהה ביני וביני.רבא:!◊נ.

ומרקוליס כה"ג מי הוי?¿נ.

ִ והא תניא:▀¿◊נ. אלו הן אבני בית קוליס: אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהן

כי תניא ההיא ־ בעיקר מרקוליס.רבא:!◊נ.

О◊נ.
בי ינאי מלכא חרוב, אתו עובדי כוכבים אוקימו ביה מרקוליס, אתו עובדי כוכבים אחריני דלא פלחי 

למרקוליס שקלינהו וחיפו בהן דרכים וסטרטאות, איכא רבנן דפרשי ואיכא רבנן דלא פרשי.

בנן של קדושים מהלך עליהן, ואנן נפרוש מהן?רבי יוחנן:¿◊נ.

מאן ניהו בנן של קדושים?^נ.

רבי מנחם ברבי סימאי.!◊נ.

ואמאי קרו ליה בנן של קדושים?^נ.

דאפי' בצורתא דזוזא לא מיסתכל.!◊נ.

מ"ט דמאן דפריש?^◊נ.

▀!◊נ.

סבר לה כי הא דאמר רב 

גידל א"ר חייא בר יוסף 

א"ר:

מנין לתקרובת עבודת כוכבים שאין לה בטילה עולמית? שנאמר: (תהלים קו) ויצמדו לבעל פעור 

ויאכלו זבחי מתים, מה מת אין לו בטילה לעולם, אף תקרובת עבודת כוכבים אין לה בטילה לעולם.

ומאן דלא פריש, אמר: בעינא כעין פנים וליכא.▀◊נ.

▀▀◊נ.

רב יוסף בר אבא: איקלע 

רבה בר ירמיה לאתרין, 

ואתא ואייתי מתניתא 

בידיה:

עובד כוכבים שהביא אבנים מן המרקוליס וחיפה בהן דרכים וטרטיאות ־ מותרות, ישראל שהביא 

אבנים מן המרקוליס וחיפה בהן דרכים וסרטיאות ־ אסורות

נ:
ולית נגר ולא בר נגר דיפרקינה.[רבה בר ירמיה]▀◊

אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא ופריקנא ־ ליהרב ששת:▀נ:

מאי קושיא ליה? דרב גידל[רבה בר ירמיה]¿▀◊נ:

בעינא כעין פנים וליכא.[רב ששת]!▀◊נ:
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▀▀◊נ:

רב יוסף בר אבא: איקלע 

רבה בר ירמיה לאתרין, 

ואתא ואייתי מתניתא 

בידיה:

מתליעין ומזהמין בשביעית ואין מתליעין ומזהמין במועד, כאן וכאן אין מגזמין, וסכין שמן לגזום בין 

במועד בין בשביעית

ולית נגר ולא בר נגר דיפרקינה.[רבה בר ירמיה]▀נ:

אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא ומפרקינא להרבינא:▀נ:

[רבה בר ירמיה]¿▀נ:
מאי קא קשיא ליה? אילימא מועד אשביעית קא קשיא ליה, מאי שנא שביעית דשרי, ומ"ש מועד 

דאסור?

מי דמי? שביעית ־ מלאכה אסר רחמנא, טירחא שרי, מועד ־ אפי' טירחא נמי אסורִ [רבינא]!▀◊נ:

ואלא זיהום אגיזום קא קשיא ליה, מ"ש זיהום דשרי, ומ"ש גיזום דאסור?[רבה בר ירמיה]¿▀◊נ:

מי דמי? זיהום אוקומי אילנא ושרי, גיזום אברויי אילנא ואסורִ [רבינא]!▀◊נ:

ואלא זיהום אזיהום קא קשיא ליה[רבה בר ירמיה]¿▀◊נ:

מתליעין ומזהמין בשביעיתדקתני:▀¿▀◊נ:

ֹ ורמינהי:▀¿▀◊נ: מזהמין את הנטיעות, וכורכין אותן, וקוטמין אותן, ועושין להם בתים, ומשקין אותן עד ר"ה

עד ר"ה אין, בשביעית לאִ ¿▀נ:

ודלמא כדרב עוקבא בר חמא[רבינא]!▀◊נ:

▀!▀◊נ:
דאמר רב עוקבא בר 

חמא:
 ֹ תרי קשקושי הוו, חד לאברויי אילנא ואסור, וחד לסתומי פילי ושרי

ה"נ תרי זיהמומי הוי, חד לאוקומי אילני ושרי, וחד לאברויי אילני ואסורִ !▀נ:

ואלא סיכה אסיכה קא קשיא ליה[רבה בר ירמיה]¿▀◊נ:

סכין שמן לגזום בין במועד ובין בשביעיתדקתני:▀¿▀◊נ:

ֹ ורמינהי:▀¿▀◊נ: סכין את הפגין, ומנקבין, ומפטמין אותן עד ר"ה

עד ר"ה אין, בשביעית לאִ ¿▀נ:

מי דמי? הכא אוקומי אילנא ושרי, התם פטומי פירא ואסורִ [רבינא]¿▀◊נ:

!◊נ:
רב סמא בריה דרב אשי 

לרבינא:

בר ירמיה סיכה דמועד אזיהום דמועד קא קשיא ליה, מכדי האי אוקומי והאי אוקומי, מאי שנא האי 

דשרי, ומאי שנא האי דאסור? היינו דקא"ל: לית נגר ולא בר נגר דיפרקינה.

עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל, שבר מקל בפניה ־ חייב, זרק מקל בפניה ־ פטור.רב יהודה אמר רב:▀◊נ:

מאי שנא שבר? דהוה ליה כעין זביחה, זרק נמי הוה ליה כעין זריקהִ אביי לרבא:¿◊נ:

בעינא זריקה משתברת וליכא.אמר ליה:[רבא]!◊נ:

ֹ איתיביה:▀¿◊נ: ספת לה צואה, או שנסך לפניה עביט של מימי רגלים ־ חייב
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