בס"ד

מראה מקומות ,שיעור מאת הג"ר יהודה לנדי שליט"א
Roman Cities

עבודה זרה ד ח .בעני עיירות רומאיות
מרכז העיר

1.1
שבת לג:
ואמאי קרו ליה ראש המדברי בכל מקו דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעו ויתיב יהודה ב
גרי גבייהו פתח ר' יהודה ואמר כמה נאי מעשיה של אומה זו תקנו שווקי תקנו גשרי תקנו
מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצור עצמ תקנו שווקי
להושיב בה זונות מרחצאות לעד בה עצמ גשרי ליטול מה מכס.
1.2
ע"ז ב:
אמר לה הקב"ה במאי עסקת אומרי לפניו רבש"ע הרבה שווקי תקנינו הרבה מרחצאות
עשינו הרבה כס וזהב הרבינו וכול לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר
לה הקב"ה שוטי שבעול כל מה שעשית לצור עצמכ עשית תקנת שווקי להושיב בה
זונות מרחצאות לעד בה עצמכ כס וזהב שלי הוא שנאמר לי הכס ולי הזהב נא ה' צבאות.
1.3
ויקרא רבה פרשה כ"ו
א אמור אל הכהני בני אהר ר' תנחו בר' חנילאי פתח )תהלי יב( אמרות ה' אמרות טהורות
אמרות ה' אמרות טהורות אמרות ב"ו אינ אמרות טהורות בנוהג שבעול מל ב"ו נכנס למדינה
כל בני המדינה מקלסי אותו וערב לו קילוס אמר לה למחר אני בונה לכ דימוסיאות
ומרחצאות למחר אני מכניס לכ אמה של מי יש לו ולא עמד היכ הוא והיכ אמרותיו אבל
הקדוש ברו הוא אינו כ אלא )ירמיה י( וה' אלהי אמת למה הוא אמת א"ר אבי שהוא אלהי
חיי ומל עול.
1.4
שמו"ר ט"ו
כגו עבד בשר וד שאמר לו אדונו המת לי בשוק ולא אמר לו היכ ימתי התחיל העבד אומר
שמא אצל בסילקי אמר לי להמתינו או שמא אצל בית המרח אמר לי או שמא בצד פיטרו
]תיאטרו[ אמר לי עלה מצאו סטרו מסטר אמר לו על שער פלטרי של אפרכוס שלחתי.
בית המרח

2.1
פסחי קיב:
שלשה דברי צוה רבי יוסי בר' יהודה את רבי אל תצא יחידי בלילה ואל תעמוד בפני הנר ערו
ואל תכנס למרח חדש שמא תפחת עד כמה אריב"ל עד י"ב חדש.
2.2
ברכות ס.
ת"ר הנכנס לבית המרח אומר יהי רצו מלפני יי' אלהי שתצילני מזה ומכיוצא בו ואל יארע בי
דבר קלקלה ועו  ......כי נפיק מאי אומר א"ר אחא מודה אני לפני יי' אלהי שהצלתני מ האור ר'
אבהו על לבי בני אפחית בי בני מתותיה אתרחיש ליה ניסא ק על עמודא שזיב מאה וחד גברי
בחד אבריה אמר היינו דר' אחא.
אולמות

3.1
יומא כה.
אמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא לשכת הגזית כמי בסילקי גדולה היתה פייס במזרחה וזק
יושב במערבה והכהני מוקפי ועומדי כמי בכוליאר והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד
מה ויודעי שממנו פייס מתחיל.

3.2
ע"ז טז.
מתני' אי מוכרי לה דובי ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבי אי בוני עמה בסילקי גרדו
איצטדייא ובימה אבל בוני עמה בימוסיאות ובית מרחצאות הגיע לכיפה שמעמידי בה עבודת
כוכבי אסור לבנות.
3.3
ש ע"ב
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנ ג' בסילקאות ה של מלכי עובדי כוכבי ושל מרחצאות ושל
אוצרות אמר רבא ב' להיתר ואחד לאיסור וסימ לאסור מלכיה בזיקי ואיכא דאמרי אמר רבא
כול להיתר והתנ אי בוני עמה בסילקי גרדו איצטדייא ובימה אימא של גרדו ושל
איצטדייא ושל בימה.
אצטדיוני

4.1
ע"ז יח:
תנו רבנ ההול לאיצטדיני ולכרקו וראה ש את הנחשי ואת החברי בוקיו ומוקיו ומוליו
ולוליו בלורי סלגורי הרי זה מושב לצי ועליה הכתוב אומר אשרי האיש אשר לא הל וגו' כי
א בתורת ה' חפצו הא למדת שדברי הללו מביאי את האד לידי ביטול תורה.
4.2
ש
]דתניא[ אי הולכי לאיצטדיני מפני מושב לצי ]ובב"ח הגירסא "מפני שה שופכי דמי"[ ור'
נת מתיר מפני שני דברי אחד מפני שצווח ומציל ואחד מפני שמעיד עדות אשה להשיאה.
בתי תיאטרו

5.1
ש
דרש ר' שמעו ב פזי אשרי האיש אשר לא הל ]בדר רשעי[ ,לטרטיאות ולקרקסיאות של
עובדי כוכבי ,ובדר חטאי לא עמד זה שלא עמד בקנגיו ,ובמושב לצי לא ישב ,שלא ישב
בתחבולות ,שמא יאמר אד הואיל ולא הלכתי לטרטיאות ולקרקסיאות ולא עמדתי בקנגיו אל
ואתגרה בשינה ת"ל ובתורתו יהגה יומ ולילה.
5.2
פתיחתא דאיכה רבתי פרק י"ז
רבי אבהו פתח )ש ס"ט( ישיחו בי יושבי שער אלו אומות העול שה יושבי בבתי תרטיאות
ובבתי קרקסיאות ונגינות שותי שכר מאחר שה יושבי ואוכלי ושותי ומשתכרי ה יושבי
ומשיחי בי ומלעיגי בי ואומרי בגי דלא נצרו לחרובא כיהודאי וה אומרי אלו לאלו כמה
שני את בעי מחי וה אומרי כחלוקא דיהודאי דשבתא ומכניסי את הגמל לטראיטות שלה
והחלוקי שלו עליו וה אומרי אלו לאלו על מה זה מתאבל וה אומרי היהודי הללו שומרי
שביעית ה ואי לה ירק ואכלו החוחי של זה והוא מתאבל עליה ומכניסי את המתי
לתיטרו שלה וראשו מגולח וה אומרי אלו לאלו על מה ראשו של זה מגולח והוא אומר
היהודי הללו שומרי שבתות ה וכל מה שה יגיעי כל ימות השבת אוכלי בשבת ואי לה עצי
לבשל בה וה שוברי מטותיה ומבשלי בה וה ישני באר ומתעפרי בעפר וסכי בשמ
לפיכ השמ ביוקר.
מזרקות

6.1
ע"ז יב.
פרצופות המקלחי מי לכרכי לא יניח פיו על פיה וישתה מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבי.
רבי אבהו דקיסרי )והנצרות(

7.1
ע"ז ד.
משתבח להו ר' אבהו למיני ברב ספרא דאד גדול הוא שבקו ליה מיכסא דתליסר שני יומא חד
אשכחוהו אמרו ליה כתיב רק אתכ ידעתי מכל משפחות האדמה על כ אפקוד עליכ את כל
עונותיכ מא דאית ליה סיסיא ברחמיה מסיק ליה אישתיק ולא אמר להו ולא מידי רמו ליה
סודרא בצואריה וקא מצערו ליה אתא רבי אבהו אשכחינהו אמר להו אמאי מצעריתו ליה אמרו
ליה ולאו אמרת ל דאד גדול הוא ]ולא ידע למימר ל פירושא דהאי פסוקא[ אמר להו אימר

דאמרי לכו בתנאי בקראי מי אמרי לכו אמרו ליה מ"ש אתו דידעיתו אמר להו אנ דשכיחינ
גביכו רמינ אנפשי ומעיינ אינהו לא מעייני.
7.2
קהלת רבא פ"ז פסוק י"ח
טוב אשר תאחוז בזה זה מקרא וג מזה אל תנח יד זה משנה כי ירא אלהי יצא את כול כגו
רבי אבהו דקיסרי.
7.3
ע"ז כח.
והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ כל מכה שמחללי עליה את השבת אי מתרפאי מה אד
חשוב שאני והא רבי אבהו דאד חשוב הוה ורמא ליה יעקב מינאה סמא אשקיה ואי לא רבי אמי
ורבי אסי דלחכוהו לשקיה פסקיה לשקיה דרבי יוחנ רופא מומחה הוה דרבי אבהו נמי רופא
מומחה הוה שאני רבי אבהו דמוקמי ביה מיני בנפשייהו תמות נפשי ע פלשתי.
)ראה ג מקור מס' (5.2
7.4
ע"ז טז:
ת"ר כשנתפס ר"א למינות העלהו לגרדו לידו אמר לו אותו הגמו זק שכמות יעסוק בדברי
בטלי הללו אמר לו נאמ עלי הדיי כסבור אותו הגמו עליו הוא אומר והוא לא אמר אלא כנגד
אביו שבשמי אמר לו הואיל והאמנתי עלי דימוס פטור אתה כשבא לביתו נכנסו תלמידיו אצלו
לנחמו ולא קיבל עליו תנחומי אמר לו ר"ע רבי תרשיני לומר דבר אחד ממה שלימדתני אמר לו
אמור אמר לו רבי שמא מינות בא ליד והנא ועליו נתפסת אמר לו עקיבא הזכרתני פע אחת
הייתי מהל בשוק העליו של ציפורי ומצאתי אחד ויעקב איש כפר סכניא שמו אמר לי כתוב
בתורתכ לא תביא אתנ זונה ]וגו'[ מהו לעשות הימנו בהכ"ס לכ"ג ולא אמרתי לו כלו אמר לי
כ לימדני ]כי[ מאתנ זונה קבצה ועד אתנ זונה ישובו ממקו הטנופת באו למקו הטנופת ילכו
והנאני הדבר על ידי זה נתפסתי למינות ועברתי על מה שכתוב בתורה הרחק מעליה דרכ זו
מינות ואל תקרב אל פתח ביתה זו הרשות.
בתי כסא ציבוריי

8.1
תמיד כז:
רב ספרא על לבית הכסא אתא רבי אבא נחר ליה אבבא אמר ליה ליעול מר בתר דנפק אמר ליה
עד השתא לא עיילת לשעיר וגמרת ל מילי דשעיר לאו הכי תנ מדורה היתה ש ובית הכסא של
כבוד וזה היה כבודו מצאו נעול בידוע שיש ש אד מצאו פתוח בידוע שאי ש אד אלמא לאו
אורח ארעא הוא והוא סבר מסוכ הוא.
רבי עקיבא וה"מקולי"

9.1
מנחות כט:
אמר לפניו רבונו של עול הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור ]לאחור[ חזר לאחוריו ראה
ששוקלי בשרו במקולי אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כ עלה במחשבה לפני.
חמת גדר

10.1
קה"ר פ"ה פסוק י'
א"ל אזלתא לחמת גרר מימי אמר ליה אי א"ל בענתה ודלא בענתה א"ל בענתה ודלא בענתה
א"ל ואי היו מזוני תמ שכיחי א"ל שכיחי בענתה או דלא בענתה א"ל בענתה ודלא בענתה
דבגי אוכלסי מייתי לזבו ולזבו אמר ליה כ מא דמייתי אוכלוסיא מייתי מזוניהו דכתיב
בשלמה ברבות הטובה רבו אוכליה כשירבו אוכלי הטובה תרבה הטובה.

