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עד.
אם קרב הראש של אחד מהן, יקרבו כל הראשיםִ ותנן, ר"א:▀¿◊

ֹ !עד. הוא דאמר כחנן המצרי

אפילו דם בכוס, מביא חבירו ומזווג לו.דתניא, חנן המצרי:▀!◊עד.

▀◊עד.
ר"נ אמר רבה בר אבוה 

אמר רב:

טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות, ונפלה אחת מהם לים הגדול ־ הותרו כולן, דאמרינן: 

הך דנפל היינו דאיסורא.

אפילו אחת בריבוא ־ ימותו כולןאיתיביה רבא לרב נחמן:▀¿◊עד.

אמאי? נימא, הך דמית דאיסורא מיתִ ¿עד.

ֹ א"ל:[רב נחמן]!◊עד. רב דאמר כר' אליעזר

אם קרב ראש אחד מהן, יקרבו כל הראשים כולן.דתנן, רבי אליעזר:▀!◊עד.

איני[רבא]¿עד.

לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים, אבל אחד אחד לאִ והא אמר ר"א:▀¿◊עד.

אנא נמי תרתי תרתי קאמינא.א"ל:[רב נחמן]!◊עד.

רב:▀◊עד.
טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות, ופרשו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר, 

 ֹ פרשה אחת מארבעים ־ אינה אוסרת, אחת מששים ־ אוסרת

¿עד.
מאי שנא אחת מארבעים דלא? דאמרינן: איסורא ברובא איתיה, אחת מששים נמי אמרינן: איסורא 

ברובא איתיהִ 

אלא אימא פירשו ארבעים כולן למקום אחד ־ אין אוסרות, ששים למקום אחד ־ אוסרות.[רב]▀◊עד.

▀◊עד.
כי אמריתה קמיה 

דשמואל, א"ל:[שמואל]
הנח לעבודת כוכבים, שספיקה וספק ספיקה אסורה עד סוף כל הדורות.

מיתיבי:▀¿◊עד.
ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרתֹ כיצד? כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא 

 ִ כוסות ־ כולן אסורין, פירש אחד מהן לריבוא ומריבוא לריבוא ־ מותרין

ֹ !עד. תנאי היא

ֹ דתניא, ר' יהודה:♦▀!◊עד. רימוני באדן אוסרין בכל שהוא, כיצד? נפל אחד מהן לתוך ריבוא ומריבוא לריבוא ־ אסורין

♦▀!◊עד.
ר"ש בן יהודה אומר 

משום ר"ש:
לריבוא ־ אסורין, ומריבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר ־ מותר.

שמואל דאמר כמאן?^◊עד.

אי כרבי יהודה!עד.

אפילו בשאר איסורים נמי אסרִ ¿עד.

אי כר"ש!עד.

אפילו בעבודת כוכבים נמי שריִ ¿עד.

וכי תימא, שאני ליה לר"ש בין עבודת כוכבים לשאר איסורים!◊עד.

ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרתאלא הא דתניא:¿▀◊עד.

ִ ¿עד. מני? לא רבי יהודה ולא ר' שמעון

לעולם רבי שמעון ובעבודת כוכבים נמי שרי, ושמואל סבר לה כר' יהודה בחדא ופליג עליה בחדא.!◊עד.

מריבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר ־ מותר.אמר מר:▀◊>עד.

עד:
מ"ש שלשה? דאיכא רובא, שנים נמי איכא רובאִ ¿
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מאי ג' דקתני? תרתי והוא.!◊עד:

ואיבעית אימא: סבר לה כר' אליעזר.!◊עד:

ריש לקיש:▀◊עד:
חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות, ונפלה אחת מהן לים המלח ־ הותרו כולן, דאמרינן: הך דנפל 

דאיסורא נפל.

▀◊עד:

ואיצטריך דר"נ ואיצטריך דר"ל, דאי מדר"נ, הוה אמינא: ה"מ עבודת כוכבים דאין לה מתירין, אבל 

תרומה דיש לה מתירין לאֹ ואי מדר"ל, ה"א: חבית דמינכרא נפילתה, אבל טבעת דלא מינכרא נפילה 

לא, צריכי.

ֹ רבה:♦▀◊עד: לא התיר ר"ל אלא חבית דמינכרא נפילתה, אבל תאינה לא

אפילו תאינה, כנפילתה כך עלייתה.רב יוסף:♦▀◊עד:

חבית של תרומה שנפלה בק' חביות, פותח אחד מהן ונוטל הימנה כדי דימועה ושותה.רבי אלעזר:▀◊עד:

יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא.[רב דימי]Оעד:

גמע ושתי קא חזינא הכאִ א"ל ר"נ:¿עד:

אלא אימא: נפתחה אחת מהן ־ נוטל הימנה כדי דימוע ושותה.[רב נחמן]▀◊עד:

רבי אושעיא:▀◊עד:
חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות ונפתחו מאה מהן ־ נוטל הימנה כדי דימועה ושותה, 

ושאר אסורות עד שיפתחו, לא אמרינן איסורא ברובא איתיה.

הרובע והנרבע כו'.▀>עד:

בשלמא כולהו לא ידיע, אלא האי טריפה היכי דמי?^◊עד:

אי ידיע ליה!עד:

ליתי ולישקליהִ ¿עד:

אי לא ידע ליה!עד:

מנא ידע דאיערב?¿עד:

הכא במאי עסקינן ־ כגון דאיערב נקובת הקוץ בדרוסת הזאב. דבי רבי ינאי:!◊עד:

כגון דאיערב בנפולה.ריש לקיש:!◊עד:

נפולה נמי ליבדקהִ ¿עד:

עמדה ־ צריכה מעת לעת, הלכה ־ צריכה בדיקה.קסבר:[ריש לקיש]!◊עד:

כגון דאיעריב בולד טריפה, ור' אליעזר היארבי ירמיה אמר:!◊עד:

ולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח.דאמר:[רבי אליעזר▀!◊עד:

כולהו כרבי ינאי לא אמרי, בין נקובת הקוץ לדרוסת הזאב מידע ידיע, האי משיך והאי עגי ▀◊עד:

ֹ ▀◊עד: כריש לקיש לא אמרי, קסברי: עמדה ־ אינה צריכה מעת לעת, הלכה ־ אינה צריכה בדיקה

כר' ירמיה לא אמרי, כרבי אליעזר לא מוקמי.▀◊עד:

קדשים בקדשים מין במינו כו'.▀>עד:

והא בעי סמיכהִ ¿◊עד:

בקרבן נשים.רב יוסף:!◊עד:
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אבל בקרבן אנשים לא?¿עד:
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