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 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה א 

אסורין מלשאת ומלתת  .לפני אידיהן של נכרים שלשה ימים :]דף א עמוד א[ מתני'

 .ומלהפרע מהן ,מלפורעם .ומלהלוות מהן ,מלהלוותן .ומלשאול מהן ,מלהשאילן .עמהן

 ,אף על פי שהוא מיצר עכשיו .אמרו לו .מפני שהוא מיצר ,נפרעין מהן .רבי יהודה אומר

 .אסור ,ושלשה לאחריהן ,שלשה לפניהן .רבי ישמעאל אומר .שמח הוא לאחר זמן

 לאחר אידיהן מותר:  .לפני אידיהן אסור .וחכמים אומרים

לשלשת  ,]עמוס ד ד[ והביאו לבוקר זבחיכםשנאמרכא הכולהון מל רמזרבי חמא בר עוקבה שמע  :גמ'

אין  .א"ל רבי יוסי לפני יום אידם ג' ימים. תכונןשדרך עובדי כוכבים להמכאן ימים מעשרותיכם. 

יום אחד בגליות אסור. מאי  .נחום המדי אומר ,תניו יהיה אסור שלושה ימים.אפילו בגליות  ,כיני

 ,בדקו ומצאו שהן עושין צרכיהן ליום אחדבחו"ל תמן  למה בארץ ישראל נאסרו שלושה ימים בחו"ל רק יום אחד ?כדון

ואסרו להן  ,בדקו ומצאו שעושין צרכיהן לשלשת ימים .בארץ ישראלברם הכא  .ואסרו יום אחד

? לשלשת ימים מעשרותיכם ,שלשת ימים. מה מקיים רבי יוסי אהן קרייה והביאו לבוקר זבחיכם

 ,התחיל מפתה את ישראל ואמר להן ,כיון שמלך ירבעם על ישראל .במלכות ירבעם הכתוב מדבר

"ז וותרנית היא. הדא היא דכתיב ]ישעי' ז ו[ נעלה ביהודה ונקיצינה עד .וד עבודה זרהבואו ונעב

ולא מצינו מקום  ,חיזרנו בכל המקרא."ר אבא או .את בן טבאל ,ונמליך מלך בתוכה .ונבקיענה אלינו

. התורה אמרה העובדישעושה טובה עם , אלא כינוי לע"ז זהאין אלא  .ששמו טבאלאו אדם 

אומרה  ועבודה זרה .להקריברק כהנים יכולים ]שמואל א ב כח[ ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן 

מפסולת שבעם. התורה  ,מן הקוצים שבעם .לאאי"ר או .]מלכים א יב לא[ ויעש כהנים מקצות העם

וקר זבחיכם. התורה והביאו לב ,אמרה ועבודה זרה .אמרה ]שמות כג יח[ לא ילין חלב חגי עד בוקר

לשלשת ימים מעשרותיכם.  ,אמרה ועבודה זרה .אמרה ]ויקרא יט ו[ ביום זבחכם יאכל וממחרת

אמרה ]עמוס ד ה[ וקטר  ועבודה זרה .התורה אמרה ]שמות כג יח[ לא תזבח על חמץ דם זבחי

 ועבודה זרה .לא תאחר לשלמו ,מחמץ תודה. התורה אמרה ]דברים כג כב[ כי תדור נדר לה' אלהיך

]הושע ז ה[ יום מלכינו החלו כתיב שתוכלו להביא מתי שרק תחפצו.אמרה ]עמוס ד ה[ וקראו נדבות השמיעו. 

בוקר  .כי קרבו כתנור לבם בארבם כל הלילה ישן אופיהם שרים חמת מיין משך ידו את לוצצים.

יר גניין של ישראל. יום אלא להזכ ,לא בא הכתוב .א"ר יודן אבוי דרבי מתנייה. הוא בוער כאש להבה

 .קום עבוד ע"ז. אמר לון ,אמרו ליה .רמשא תיאבפאתון כל ישראל לגביה  .שמלך ירבעם על ישראל

אלא אם  : שלא יאמרו אנוסים מחמת שיכרות היינו ואמר כך .עמא שתו כלואשתי ולא אשתי  ואני .אפתי רמשא הוא

בארבם כל הלילה ישן  ,הדא הוא דכתיב ]שם ו[ כי קרבו כתנור לבם .אזלון ואתון בצפרא ,אתון בען

]שם ו[ בוקר הוא בוער כאש  יצרם. כל הלילה לא ישן אופיהם הוא בוער כאש להבה בוקר אופיהם

 ,אלא דאנא דחיל מסנהדרין דידכון .כדון אנא ידע דאתון בען ,אמר לון .להבה. בצפרא אתון לגביה

הה"ד ]שם ז[ כולם יחמו כתנור ואכלו את שופטיהם. רבי לוי  .אנן קטלין לון .דלא יקטלונני. אמרו ליה

הורידן מגדולתן.  ,אמר לאאירבי  .]דברים כא א[ כי ימצא חלל מראת אדהיך מה  .הרגום ,אמר

יום שנעשו בו שרים חולין  .ידו את לוצצים משך שרים חמת מיין חולין מלשוןיום מלכינו החלו , דכתיב

הוה  ירבעםכד  .שהיו להוטין אחר היין. משך ידו את לוצצים .חמת מיין ?]דף א עמוד ב[ מי גרם להן

אמר להן  ?אי זה דור חביב מכל הדורות ,ואמרין ליה .הוה מייתיב גביה תרין ליצנין .חמי בר נש כשר

בגין דחביבין לא  ,והוא אמר לון ?בדון עכו"םולא ע ,ואינון אמרין ליה .שקיבלו את התורה דור המדבר

ודין  .חדא עגלאלא אינון עבדין  ,ולא עוד .כן מיעבדלדמלכא בעי  .חשי ,איתענשון. והינון אמרין ליה

ואת האחד נתן בדן. גסות רוחו של  ,]מלכים א יב כט[ וישם את האחד בבית אלדכתיבעבד תרין. 

ירבעם היא החליטתו. א"ר יוסי בר יעקב במוצאי שמיטה מלך ירבעם על ישראל הה"ד ]דברים לא י[ 

 ,בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך ,במועד שנת השמיטה בחג הסוכות ,מקץ שבע שנים

 .אנא מיתבעי מיקרי .מרתקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם. א ,במקום אשר יבחר

ביזיון  ,ואין לא ניקרי .גנאי הוא לי ,קדם. ואין מיקרי תיניין רחבעםמלכא דאתרא  ,ואינון אמרין ,קאים אנא
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לון גבי רחבעם בן  אזליןו ,שבקין יתיואזלון סלקין אינון  , ולא אעלה עימם רפינוןאהוא לי. ואין 

ישוב לב העם  ,לעשות זבחים בבית ה' בירושלםהה"ד ]מלכים א יב כז[ אם יעלה העם הזה  .שלמה

לרמוז שאילו יעלו " והרגוך" ,וכתב על ליבן .עשה שני עגלי זהב ?הזה אל אדניהם אל רחבעם. מה עשה

יסתכל בון. א"ר חונה  ,אחריאמר כל מלך דיקום  .ישראל לרגל לירושלים. סוף שיבקשו לחזור למלכות בית דוד, ויהרוגו אותו

 חוברוהרמז ו מבין אתהיה  ,שנהיה מלך אחריוכל מי שהיה חוברו  .מחוכם םחברי]תהילים נח ו[ חובר 

מה פירוש  דמפרסםכל  ,אמר .שהעמיק ברשע .א"ר חונה ]הושע ה ב[ ושחטה שטים העמיקו לע"ז.

אף שבתות וימים  .א"ר אבין בר כהנא. אותו יעבוד אועמי הארץ חשבו שהעגל יהרוג כל מי שלאנא קטיל ליה.  ,והרגוך

 ,הה"ד ]מלכים א יב לב[ ויעש ירבעם חג בחדש השמיני .מצינו שבדה להם ירבעם מלבו ,טובים

לזבוח בחדש אשר  .כן עשה בבית אל ,ויעל על המזבח .בחג אשר ביהודה .בחמשה עשר יום לחדש

שגם במקום  כמה דאת אמר ]ויקרא כג לח[ מלבד שבתות ה' .מלבד כתיב קוראים מליבו. אבל .מליבו מלבדבדה 

עבר  ,תני .אסורין מלשאת ומלתת עמהן .לפני אידיהן של נכרים שלשה ימיםתנן, . שבת  בחר יום אחר

במה  .ותני כן .ואפילו ביום אידו .בשם ר' יוחנן אמרויוסי  ר'ור' יעקב בר אחא  .מותר ,ונשא ונתן עמו

לשמור איתם  מפני שהוא כמחניף להן .מותר ,אבל בנכרי המכירו .בנכרי שאינו מכירו ?דברים אמורים

עמהן מפני שאינו אלא  שמחיכול ל .נכנס לעיר ומצאן שמחין ,תני .שלא יעזוב אותו וילך לסחור עם אחר קשרים

 .מלא דינרין היסקידאוקיר לר' יודן נשייא חד  גויחד דוקינר  .שמא יזדקק להם לשמור איתם קשרים כמחניף להן

אמר יוליך  מה לעשות באותו דינר.. שאל לרשב"ל שאראת הושלח ליה  ,שלא יפגעחד מינהון  רבינסב 

שהכסף אסור רשב"ל ולמה אמר  ,לשעברומדובר ב ,במכירומדובר הרי וקשה, הנייה לים המלך. 

 ?אסרתי לוומהו לילך ליריד  ,ביברשאלני רבן גמליאל  לא .אניו .א"ר אבהו ?הנאה לים המלח יוליךו

ר"ל לא סוף דבר עבדים  ואמרוהתני הולכין ליריד ולוקחין משם עבדים ושפחות.  ,למה באמת הוא אסר

וביקש  .ר"ג אדם קטן היה ?מפני שמקרבין תחת כנפי השכינה. מאי כדון .אלא אפילו נכרים ,ישראל

שלא יראו אחרים אסר עליו?.  רשב"לולמה . אדם גדול היה ,אבל ר' יודן נשייא .ר' אבהו לגודרו

תנן, "ל לגדור הדבר. רשבוביקש   ויבואו להתיר גם בעכו"ם שאינו מכירו. ,וירגילו עצמם בכך

 ?מלשאול מהן אבל למה אסורניחא מלהשאיל ]דף ב עמוד א[ . ומלשאול מהן ,מלהשאילןואסורים 

 ,מלהלוותןתנן, ואסורים . ושר ויכול להשאיל ליהודיםוילך ויודה לע"ז שלו שזכה לע, טוב מפני שהוא כמשיאו שם

, טוב מפני שהוא כמשיאו שם ?ללות מהן , אבל למה אסורלהלוותושאסור ניחא  .ומלהלוות מהן

. לפורעןשאסור ניחא  .ומלהפרע מהן ,מלפורעםואסורים  .וילך ויודה לע"ז שלו שזכה לעושר ויכול להלוות ליהודים

בר  באארבי  אמר. להיפטר מהחוב שלא יאמר עכו"ם שלו סייעה ?ליפרע מהן אבל למה אסור

 מלוה מאישאם לא יגבה עכשיו, יאבד את כספו. , מותר ,אם היתה מלוה אובדת .טבליי בשם רב

 והאמלוה אובדת בשטר.  איןו ,בעדים פה ואפילו בעלאובדת  מאי מלוה שאינה אובדת?אובדת 

מלוה   ?שלא בכל שעה אדם זוכה לפרוע חובו. מאי כדון ,היא אובדתפעמים שאפילו מלוה בשטר 

מלוה אובדת בעדים אין  קדמייתאכבמשכון. אשכח תני  ,אין מלוה אובדת .שלא במשכון ,אובדת

אף על פי  .אמרו לו .מפני שהוא מיצר ,נפרעין מהן .רבי יהודה אומרתנן, מלוה אובדת בשטר. 

מפני שניבול  ,אשה לא תסוד .רבי יודה אומר ,תנינןתמן  .שמח הוא לאחר זמן ,שהוא מיצר עכשיו

אבל בסיד שמתירתו  .בסיד שהיא מתירתו במועד נחלקו ,חד אמר .רבי חנינה ורבי מנא .הוא לה

אבל בסיד  .בסיד שהיא מתירתו לאחר המועד נחלקו ,וחרנא אמר .אסור דברי הכל ,לאחר המועד

ולא ידעין מאן  .רת עכשיו שמחה לאחר זמן, שאף שמצטעמותר דברי הכל, שמתירתו בתוך המועד

כמה  ,רבי יהודה כדעתיה .רבי יוסי בשם רבי יוחנן אמרמן מה דא"ר חנינה  .אמר דא ומאן אמר דא

ואסורה לטפול עצמה בסיד אף שאחר כך שמחה, כיוון ניבול שעה ניבול  ,דרבי יהודה אמר תמן

מותר להפרע  ,ל פי ששמח לאחר זמןואף ע. צרת שעה צרה ,כן הוא אמר הכא .שמצטערת עכשיו

בתוך  א מתירתוישהבסיד  אמראומר דרבי חנינה הוא דהווי  .מפני שהוא מיצר עכשיו ,ממנו

אסור. אומנים ישראל שהיו עושין  דברי הכל ,לאחר המועד א מתירתוישהאבל בסיד  .המועד נחלקו

 א"ר .מותר ,של ישראלבתוך בתיהן  .אסור ,של הנכריבתוך ביתו  .בקבלנות אידןיום בעם הנכרי 

אבל במחובר לקרקע אסור. בעיר אחרת  .בתלוש מן הקרקע ?במה דברים אמורים .שמעון בן אלעזר

 ?בין בשכיר בין בקיבולת או ,בין בתלוש בין במחובר ?מהו בין כך ובין כך מותר .בין כך ובין כך מותר

 .רבי שמעון בר ברסנה בשם ר' אחא אמרת. בין בתלוש בין במחובר ובלבד בקיבול .לאאיאמר רבי 

שהתיר לישראל  ובע"ז אבלהיעשו מלאכת  שאחריםשהתיר  ובאבל,בקבלנות בביתו של הגוי ישראלמלאכת  יעשה שנכרי שהתיר בשבת 

 .רבי ישמעאל אומרתנן, הלכה כר' שמעון בן אלעזר.  ,בקבלנות בביתו של ישראל לעשות מלאכת נכרי ביום אידם
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 לאחר אידיהן מותר .לפני אידיהן אסור .וחכמים אומרים .אסור ,ושלשה לאחריהן ,שלשה לפניהן

כמו איסור חג שלנו שעדין  דמועדא המשום ברי ,לאחריהןשאוסר אף טעמא דרבי ישמעאל  .חברייא אמרי

כיון שהוא יודע שאסור לך לישא  .אמר באא]דף ב עמוד ב[ . רבי חשוב כיום אידםמה שנשאר מיום אידם, ובשמחים 

ודואג ממה יתפרנס ויאכל  הוא ממעט בשמחת אידו שבעה ימים. שלושה לפני ושלושה אחרי, אףוליתן עמו 

 ,על דעת חברייא .למכור לו דברים שאינן מתקיימין ?מה מפקה מביניהון .פחות כדי שישאר לו לימים שאחרי

 .שאן בהם פרנסה כל כך מותר ,באאעל דעת רבי  .שמחשאחר החג וי ותמשתמש בהם בסעודש. אסור

נחמיה ט א[ ] שנאמר. איסור חגהיינו בבריה דמועדה עניין לשמוח בשיש קרייא מסייע למה דאמרי חברייא  .א"ר יודן

וביום עשרים  .ויקרא בספר תורת אלקים וגו' ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט

ני ישראל בצום ובכי ובשקים ואדמה עליהם. ולמה לא אמר בעשרים נאספו ב ,וארבעה לחדש השביעי

שהיו רגילים לשמוח משום בריה דמועדא.  שהרי החג הסתיים בעשרים ושתים בתשרי?ושלשה 

לית  ?,בשובתא הוהכיוון דתשרי  שהסיבה שלא קבעו צום בכ"גנימר  אולילמחרת החג ולנוח בו. 

כך שיחול במחשב ואת משכח צומא רבא בחד בשובא. ומה  את ,אם כ"ג תשרי היה בשבתד .יכיל

א"ר  .כשחל בשישי או בראשון? מן אתריה ליוה"כולית ר' חוניה מיקל למאן דמעבר ליה  ?בראשון

קבעו נמצא שהטעם שלא . הוה בשובתא לאוכ"ג תשרי בימי עזרא אנא חשב יתה  .יוחנן בר מדייא

 הוא משום בריה דמועדא צום בכ"ג תשרי

 ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה תלמוד

 פרק א הלכה ב 

 .ויום גינוסיא של מלכים ם,וקרטסי,וסטרנלייא, קלנדס .אילו הן אידיהן של עכו"ם :מתני'

יש  ,כל מיתה שיש בה שריפה .וחכמים אומרים .דברי ר"מ ,ויום המיתה ,ויום הלידה

 אין בה ע"ז:  ,ושאין בה שריפה .בה ע"ז

 .]ישעי' מד ט[ ועידיהם המהמדכתיבמאן דאמר עידיהן  .אידיהן ,ושמואל אמר .עידיהן ,רב אמר :גמ'

ושמואל  .את העירמאברים  ,רב אמר .]דברים לב לה[ כי קרוב יום אידםמדכתיבמאן דאמר אידיהן 

 .כאשה מעוברה ,מאן דאמר מעברין .לה אבר מוסיפיןש ,מאן דאמר מאברין. את העירמעברין  ,אמר

מאן דאמר יאותו  .ושמואל אמר יעותו .אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו ,רב אמר

]ישעי' נ ד[ לדעת לעות את יעף דכתיבמאן דאמר יעותו  .]בראשית לד טו[ אך בזאת נאות לכםדכתיב

 .לי יוא .כיון דחמא לילייא אריך אמר ,כשגורש מגן עדן .אדם הראשון התקינו ,קלנדס .דבר. רב אמר

בחשך  שמא יבוא לנשכיני .ב בו ]בראשית ג טו[ הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקבשכתו מי שמא

]תהילים קלט יא[ ואומר אך חושך ישופני. ]דף ג עמוד א[ כיון דחמא דכתיב כשאיני יכול לראותו

 .ואיתא כמאן דאמר בתשרי נברא העולם . שבח לאל שהשתחררתי מזה קלנדס קלון דיאו .אמר ,איממא ארך

א"ר יוסי בי  .שכך טבע הבריאה  שהימים מתארכים בקיץ ומתקצרים בחרף ידע הוה ,ברם כמאן דאמר בניסן נברא העולם

זה  .דבי רב השנה תפילות מוסף ראשדתני בתקיעתא  .רב ?מאן סבר בראש השנה נברא העולם .רבי בון

א העולם. רבי יוחנן לא אמר בראש השנה נבר, אומרהוי  .זכרון ליום ראשון וכו' ,היום תחילת מעשיך

 ,אמרו .מלכות מצרים ומלכות רומי היו עושין מלחמה אילו עם אילו ,אלא .שזה הטעם שהם חוגגים את קלנדסכן 

שכל מלכות שתאמר לשר צבא שלה פול על  ,בואו ונתקין ?עד מתי אנו הורגין בפולמוס זה עם זה

הוה תמן חד גבר  ,לא שמע לון. דרומי ,דמצרים שר צבא .תתפוס המלכות תחילה ,וישמע לה ,חרבך

ואנו עושין בניך דוכוסין ואיפרכין  ,שמע לן .אמרו ליה .והוו ליה תריסרי בני .והוה שמיה יינובריס ,סב

. מן יומא דבתריה ינואר יינובריס לוח שנה-תחילת קלנדרלבגין כן צווחין ליה קלנדס  .ושמע לון .ואיסטרטליטין

מאן דזרע טלופחין  ,והיו אומרים .. א"ר יודן ענתודרייאמות הזקן מילני אימירא ראונקמתאבלין עליו 

אין אסורה  ,רבי יוחנן אמר . עם כל הגוים לשאת ומלתתקלנדס אסורה לכל  ,לא מצלחין. רב אמר ,בההוא יומא

בין קלנדס  .רבי יוחנן אמר .לשאת ולתת עם כל עובדי האליליםאלא לפלחין בה. סטרנלייה אסורה 

אם באו  לע"זדפלחין  של אלו םנשיה האם. אינה אסורה אלא לפלחין בה. חברייא בעי ,בין סטרנלייה

 קיסריןב ם שנערכיםטקסיוהדא  .רבי אבהו בעי ?עימן אסור לשאת ולתתו ,כפלחין ,מאומה שלא עבדו לה

כיוון שרק מיעוט בהם  דדוקים צריכה םטקסיהדא  ..כפלחין היא שהם עובדי ע"ז יןונמרוש הרבה מהםמכיון דסוגייא 

סטרנלייה  מןבז ובטעות קנה לו. חוטיםשלחיה רבי זעירא דיזבון ליה עזיל קטן  ,רבי ביבי .עובד ע"ז
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 .שרק עם העובדים אותה אסור שמותרסבר דמורה ליה כהדא דרבי יהושע בן לוי  .אתא גבי ר' יוסי .דביישן

 .שמונה ימים טבתקלנדס לפני תקופה  .. רב אמרלכולם אסור סטרנלייהש יוחנןליה כהדא דרבי  והורי

 .בשם רב באאר'  אמרראשה של תקופה.  ,פרוקטו .לאחר תקופה ח' ימים. א"ר יוחנן ,סטרנלייא

שלשה  .ובנוותה ,וכנוני ,מהורי .שלשה זמנים בבבל .ושלשה זמנים במדיי ,שלשה זמנים בבבל

בב'  חלנרוס  יום האיד  .ר' הונה בשם רב נחמן בר יעקב אמרומהירקנה.  ,ותירייסקי ,נוסרדי .במדיי

היך מה  .ונוטר ,נוקם ,שונא .שנאה טמונה נוטריקוןסטרנלייה  .באדר במדי בעשריםובאדר בפרס 

 ,ליעקבברומי צווחין ליה  .לעזראדאת אמר ]בראשית כז מא[ וישטם עשו את יעקב. א"ר יצחק בי רבי 

קלנדס שלקחו המלכות , יום שתפשה בו רומי מלכות. ולא כבר תניתהסנטורייה דעשו: וקרטוסים. 

יום שנתחתן שלמה לפרעה  .פעם שנייה. א"ר לוי שלקחו מלכות .א"ר יוסי בי רבי בון ?.מהמצרים

וזה הוא כרך  .ונעשה חורש גדול ,שירטוןירד מיכאל ונעץ קנה בים והעלה שלעטוט  ,נכה מלך מצרים

ובנו שני צריפים ברומי. יום  ,באו רומס ורומילס ,ירבעם שני עגלי זהבגדול שברומי. יום שהעמיד 

 יוםתנן, ו]מלכים א כב מח[ ומלך אין באדום נצב מלך. דכתיבהועמד מלך ברומי  ,שנסתלק בו אליהו

]דף ג עמוד ב[ ]בראשית מ כ[ ויהי ביום השלישי יום הלדת את  כדכתיב. של מלכים לידהגנוסיא 

היינו יום הלידה מיכן ואילך  .לציבור יום איד יום גנוסיהעד כאן  ?הלידה ויום המיתה ויום .ם גינוסיא של מלכיםויווהא כתיב פרעה. 

ובמשרפות אבותיך  ,]ירמי' לד ה[ בשלום תמות בכתיתנן, ויום המיתה. דליחיד.  יום איד, והמיתה

 ,ושאין בה עישון ושריפה .יש בהן ע"ז ,כל מיתה שיש בה עישון ושריפה .הראשונים וגו'. כיני מתניתא

 אין בה ע"ז

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה ג 

 ,יום שיצא בו מבית האסורים ,יום שעלה בו מן הים ,יום תגלחת זקנו ובלוריתו :מתני'

 אלא אותו היום ואותו האיש: ,אינו אסור .ונכרי שעשה משתה לבנו

או אותו היום בכל  ,בשנה ראשונהאותו היום בלבד  ?מהוכ"ו. יום תגלחת זקנו ובלוריתו תנן:  :גמ' 

האם אין הכוונה שהמלך  .אם שניהם גילחו לראשונה באותו יוםוהתני תגלחתו ותגלחת בנו אסורה  .?שנה

הסתפר באותו יום , ומכאן ראיה שחוגגים יום  הסתפר ביום מסוים, ובשנה אחרת גם בן המלך

נשאו  אם שניהם ומשתה בנו אסורה יום נישואיןתיפתר שגילחו שניהן כאחת. והתני משתהו  כל שנה?איד 

אית לך  .. והתני לידתו ולידת בנו אסורהכאחת נשים נשאוותיפתר שגילחו שניהן כאחת  ?באותו יום

עבד עד דאיתיליד ליה בר ו ,ביומיה דמיעבתיפתר בההוא דלא אספיק  .?מימר שנולדו שניהן כאחת

ואין  ,ב בחבירו לארחוהוהמסר .גונב דעת הבריות ,הראשון שבכולן .שבעה גנבים הןתני, כחדא. 

. והמפתח לו חבית שמכורות לחנווני .ויודע בו שאינו מקבל ,והמרבה לו בתקרובת .בלבו לקרותו

והמועל במדות והמשקר במשקלות והמערב את הגרדן בתלתן והחול  .פותח לכבודושנראה כ

לא  .תני לא ישלח לו חביות מכורות לחנווני מפני שהוא כטוענו טענת חנם .בפול והחומץ בשמן

לא ירבה לו בתקרובת בשעה שהוא יודע שאינו  ,אדם בחבירו לארחו בשעה שאינו רוצה בהיסר

הרבה ארחים ואן לו מקום לארח. ויודע שחברו יסרב  ? שזימןמהו לא ירבה לו בתקרובת. מבקש

מנהג יפה. כאשר זימנו אורחים ובירושלם היה  .תאחר תבזוויהשארתי לך מקום רחוץ  בו ואומר לו

מקום לאורחים נוספים, וכאשר לא היה מקום  שישלסימן בצד ימין של הפתח מפה  תלולסעודה, 

עיר שיש בה נכרים  ,כליה דימינא לשמאלא. תניהופך ]דף ד עמוד א[ עי היה, לאורחים נוספים

ומבקרין .ומפרנסין עניי נכרים ועניי ישראל  .גובין מהן ומישראל ,אם נותנין הנכרים לגבאין .וישראל

 .וקוברין מיתי נכרים ומיתי ישראל.נוחמים אבילי נכרים ואבילי ישראל  .חולי נכרים וחולי ישראל

יום  .גירדאי שאלון לרבי אמי.מפני דרכי שלום  ,יתקלקלו או יאבדו שלאומכניסין כלי נכרי וכלי ישראל 

יום  ,והתני רבי חייה .באאא"ל רבי  .מפני דרכי שלום ,מישרי לון סבר לבקרם?משתה של נכרים מהו 

וברוך המקום  .היה לנו להתיר ע"ז שלהן .באאאילולא רבי  .א"ר אמי ?משתה של נכרים אסור

 שריחקנו מהם

 י )וילנא( מסכת עבודה זרהתלמוד ירושלמ
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 פרק א הלכה ד 

מהו לילך  .תוכה מותר ,היה חוצה לה ע"ז .חוצה לה מותר ,עיר שיש בה ע"ז :מתני'

 ,ואם יכול לילך בה למקום אחר .אסור ,בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום ?לשם

זה היה מעשה  .ושאינן מעוטרות ,והיו בה חנויות מעוטרות .עיר שיש בה ע"ז .מותר

 מותרות:  ,ושאינן מעוטרות .אסורות ,המעוטרות .ואמרו חכמים ,בבית שאן

אסור. מפני שיש בה צלם אחד יהא תוכה  ,הא תוכה .חוצה לה מותר ,עיר שיש בה ע"זתנן, :גמ'

ע"ז שתוכה  ?שנו. ומה בין תוכה לחוצה לה שעשו באותו יום לכבודהביריד  ,ריש לקיש אמר ?אסור

אף  ,ואם היה חוצה לה נהנה מן המכס .מותר, שלא נהנה מן המכס ,חוצה לה .אסור ,מן המכס נהנה

 אמר ?הולכין ליריד ולוקחין משם עבדים ושפחות ובהמה ,תניוהא חוצה לה אסור. ]דף ד עמוד ב[ 

 לואפיאלא  ,סוף דבר עבדים ישראל לאשהתירו זה רק עבדים ושפחות ובהמה ו , כל מהר"ל

 .תשרף ,תכסווהתני לקח משם  ..שבת אצלו שתשמורובהמה  שמקרבן תחת כנפי שכינה .םעבדים נכרי

, בהמה אבל. מעות יוליכם לים המלח ,ניחא כסות תישרף .יוליכם לים המלח ,מעות .תעקר ,בהמה

לא סוף דבר  ,"לר ואמרוהתני הולכין ליריד ולוקחין מהן עבדים ושפחות ובהמה  ?.תיעקר אמאי

בישראל שלקח  תיפתר  ?כנפי שכינהשמקרבן תחת  .עבדים נכרים לואלא אפי ,עבדים ישראל

 וגם לא קיים הטעם של ההיתר שתשמור שבת אצלו דמי עכו"םתמורת ע"ז דהוי קיבל בהמה ש דחיישינן הבהמה מישראל שמוכר שם.

ואם אסור לקנות ביריד מפני  .וכופין אותו לפדותואסורים דמיו  ליריד של גויםהמוכר עבדו  והתני,

 ישראלשמכר לישראל בעוד היא תיפתר  שנותנים מכס לע"ז איך כופים אותו לפדותו מהם?

ובחזירה  בירידמונע ממנו מלמכור שישראל שהולך ליריד לוקחין ממנו מפני שהוא כמציל מידן  .שמוכר ביריד

ובנכרים בין  .ביד ישראל אסור ע"זבידו ודמי  ע"זוהוי דמי  מחמת ע"זלו שנתנה  דחיישינןאסור 

בשם רבי  אמרבא אבא בריה דרבי חייה בר ארבי  .שדמי ע"ז ביד גוי מותרים הולכין בין באין מותר

רבי זעירא בעי ביריד אסור ובפונדק  .קס"ד שמותר לשכור פונק שמעלה מיסים לע"זאם היה פונדק מותר.  ,יוחנן

 .כיוון שלא נוטלים מכס אלא ממי שסוחר ביריד אמרה רבי יוחנן קבפונד פרגמטיאשמותר לקנות דילמא  ?מותר

אמר  .אם היה פונדק מותר בפרקמטיא .בשם רבי יוחנן אמרבא אבריה דרבי חייה בר  באאאתא רבי 

 ,אילו השתחוה לה לא אסרה .רבי אבהו בשם רבי יוחנן החליף בהמה בע"ז אסורה. רב חסדא בעי

קיבל ש דחיישינן דילמא בפרגמטיא שנכנסה קודם ליריד איתאמרת ?מפני שהחליף בהמה בע"ז אסרה

רבי אבהו בשם רבי  אמר. אמראתא רבי זעירא כי ]דף ה עמוד א[  . ביד ישראל דמי עכו"םתמורת ע"ז דהוי בהמה ה

אפילו  .בפרגמטיא שנכנסה קודם ליריד איתאמרת. א"ר אבהו .אסרה ,בהמה בע"ז החליףש .יוחנן

שבזה מכבדים לע"ז שמתקבצים הרבה ליריד  מפני בירידשל ישראל  קבוצה אסור לעשות חבילה לירידבמקרה שמותר לבא 

שואל בשלומו בכובד  ,מצאו לפי דרכו .לא ישאל בשלומו במקום שהוא מתחשב .ותני כן .שנעשה לכבודה

מלוקחי  ואת .א"ל רבי יעקב בר אחא .שלח מיזבון ליה סנדל מן ירידה דצור ,ראש. רבי חייה בר ווה

לא אסרו דבר  .רבי יוחנן מראד ,א"ל שנייא היא ?מימיך לחמניה ואתה לא לקחת קלוסקין ,א"ל ?יריד

לית את בדיק ליה אהן ירידה דצור  .שלח שאל לר"ש בן יוצדק ,שהוא חיי נפש. רבי שמעון בן יוחנן

 לאיסקרנדה ,דפילפליןיהב תרתין ליטרא  .אני אבדוק עבורך איןאמר ליה . משום ע"ז? יש בוהאם , מהו

 ,אהן ירידה דצור הקדשתישכנית  ,אנא דיקלטיאנוס מלכא .עאל ואשכח כתיב תמן .שיבדוק עבורו לשומר העיר

יריד עזה  .דארקליס אחי תמניא יומין. רבי יצחק בר נחמן שאל לרבי חנינה של לע"ז שהיא המזללגדיה 

ואינו חושש שמא ניער  ,ישראל ונכרי שהן שותפין בקדירה ראיתלא  ?.הלכת לצור מימיך ,א"ל ?מהו

אלא בגין דלית רבי חנינה אמר מילה דלא  ?ומגיב ליה דא ,הוא שאל ליה דא .הנכרי בקדירה. וקשיא

אבא בר  .אמראתא רבי יוסי בי רבי בון  כיומגיב ליה דא.  ,שאל ליה דא ואה ,בגין כן .שמעה מיומוי

 .שאסורים שלשה ירידין הן ,ותני כן .של בוטנה ירידאלא כגון  ,לא אסרו .בשם רבי יוחנן אמרבר חנה 

לעיר שיש יריד בוטנה. מהו לילך לשם  ,שהוא של ע"זוהמחוור שבכולן  .ירידה של בוטנה ,יריד עכו ,יריד עזה

 .מותר ,ההיא עירהבן  .ירידשכיוון שאן מכירים אותו יחשבו שבא ל. אסור ,אם היה אכסנאי ?בה יריד

והיו בה חנויות  .עיר שיש בה ע"זתנן,  מקום.ל ממקוםשכן דרך שיירה לילך  .מותר ,שיירה

 .אסורות ,המעוטרות .ואמרו חכמים ,זה היה מעשה בבית שאן .ושאינן מעוטרות ,מעוטרות

כתקרובת, לפני הע"ז קדם לפי שדרך לשוטחן  .בהדס ,רבי יוחנן אמר ?במה מעוטרות .מותרות ,ושאינן מעוטרות

שהיו מוסיפים פירות וחפצים ואילו נמכרים רק בחגא בשאר כל המינין  אף ,רשב"ל אמר .תקרובות ע"זשנהנה מהריח מואסור משום 
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על דעתיה דריש לקיש אינו אסור אלא התוספת.  .על דעתיה דרבי יוחנן הכל אסור מעלים מכס לע"ז ומהם

 שיש שם הדסים שהיו תקרובת לע"זהיה למוד להוציא ה' קופות והוציא עשר אין תימר משם עיתור  ?היך עביד

 :לקחת מהשאר מותר התוספת משלמים מכס לע"ז שהוסיפו פירות לנוי ועלאין תימר משם פרקסים  .אסור

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה ה 

ובנות שוח  ,איצטרובילין .אילו דברים אסור למכור לנכרים :]דף ה עמוד ב[ מתני'

מוכר הוא לו תרנגול לבן בין  .רבי יהודה אומר .ותרנגול לבן ,ולבונה ,בפטוטרותיהן

 .שאין מקריבין חסר לע"ז .קוטע אצבעו ומוכרו ,בזמן שהוא בפני עצמו .התרנגולין

 ,ונקלביס ,וחצד ,אף דקל טב .ר"מ אומר .ופירושן אסור .סתמן מותר ,ושאר כל הדברים

 אסור למכור לנכרים: 

 ,העלים שלהם לנוי שכך נהגו להביא תקרובת לע"זבנות שוח בפטוטרותיהן  .בשם ר' יוחנן אבאשמעון בר  אמר: גמ'

 .שמסתמא קנה למסחר מותר ,: ולבונה. תני אם היתה חבילה חתיכה מהענף ואיצטרובילין במטוטלותיהן

אין פחות מחמשה מנין. אם היה  ,חבילה של לבונה .רבי יהודה בן בתירה אומר ?וכמה היא חבילה

שאם אסור. אנן תנן  ,תגר חשוד .מותר ,תגר שצריך הרבה לרפואה., מותר ,רופא .אסור ,כומר

אסור למכור לו , תרנגול סתם אפילו ביקש ,תני רבי חייה . אסור, תרנגול לבן ביקש הנכרי לקנות

אילו תנינן ולא תני  .צריכה למתניתין ,ומתניתא דרבי חייה .כה למתניתא דרבי חייהצרי ,תין. מתנילבן

תרנגול  אם ביקש אבל .תרנגול לבן אם הגוי ביקש לקנותלא אמרון אלא  .הוינן אמרין ,רבי חייה

או אילו  .הוי צורכה למתניתא דרבי חייה .אפילו בינו לבין עצמו ,תרנגול לבן מותר למכור לו ,סתם

 ,תרנגול לבן אם ביקשהא  .אלא תרנגול סתם ,לא אמר .הוינן אמרין .ולא תנינן אנן ,תנא רבי חייה

וצורכה למתניתא דרבי  ,הוי צורכה למתניתין .למכור תרנגול לבןאפילו בינו לבין התרנגולין אסור 

תרנגול  למי ישל לבן. מוכר לו תרנגו ,תרנגול למכור אם שאל הגוי למי יש .חייה. א"ר בון בר חייה

ראה תרנגולין רועין  .בינו לבין התרנגולין מותר. רבי בון בר חייה בעי .בינו לבין עצמו אסור ,לבן למכור

? האם אסור אף שלא סיים דבריו ואמר של מי תרנגול של מי .ותרנגול לבן ביניהן ואמר ,באשפה

 .היה חסר  .לע"זחסר  שאין מקריבין .קוטע אצבעו ומוכרו ,בזמן שהוא בפני עצמו תנן, לבן זה?.

כפי שהיו רגילים להקריב .אין רע  ,]מלאכי א ח[ וכי תגישון עור לזבוחדכתיבקרייא אמר שמקרבין חסר לע"ז 

אסור  ,ונקלביס ,וחצד ,אף דקל טב .רבי מאיר אומר, תנןשמקריבין חסר לע"ז:  ,הדא אמרה לע"ז.

מין  .בי רבי יוסי אמר לעזראר'  .חצד .קורייטה זה בס נקלי .למכור לנכרים. ר' חמא בר עוקבה אמר

 .אן בונין עימם בסילקי .לעזרארבי  מראדייבה כיי  ?האם הכסף מותרהוא ושמו חצדא. עבר ומכר 

 עבר ומכר מותר ,כאאף ה .מותר ,עבר ובנה

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה ו 

מקום שנהגו  .מוכרין ,מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנכרים :]דף ו עמוד א[ מתני'

שלימין  ,עגלים וסייחים ,ובכל מקום אין מוכרין להן בהמה גסה .אין מוכרין  ,שלא למכור

 בן בתירה מתיר בסוס: .רבי יהודה מתיר בשבורה .ושבורין

 ר"א .בהמה דקה? לגדל מותר וכי .מוכרין ,מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנכריםתנן,  :גמ' 

אין מעמידין בהמה תנן, . ששם מותר מיל עשר ששה על מיל עשר ששה שהוא מקום מרעה מהיר כגון אבא

 ,למכור מותר דאמר מאן מימר בעיי הוון .מפני שהן חשודין על ההרבעה ,בפונדקאות של נכרים

 כמאן אפילו ,רב בשם אמרו אלעזר ורבי יונה' ר. לייחד אסור למכור, אסור דאמר מאן ,לייחד מותר

שעה שמוכרה לו כבהמתו של ב ?לייחד בין מה למכור בין מה. לייחד אסור ,למכור מותר דאמר

של ישראל היא  בהמתו ,בשעה שהוא מייחדה לו ואינו רובעה. וחס עליה שלא תעקר ,היא "םעכוה
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אסור  למה ,לא חוששים לרביעה אם. מוכרין אין למכור שלא שנהגו מקום תנן,והוא חשוד עליה: 

חייבת בראשית  שאן עז שהיתה עצמך הגע. ראשית הגז גיזה מידי מוציאה שהוא למכור בהמה דקה?

 חיטין מעתה. מתנות מידי מוציאו שהוא. זכר שהיה עצמך הגע .בכורה מידי מוציאה שהוא. הגז?

 בכל ,תנן ברכה?. מידי מוציאן שהוא לו ימכור אל ושמן ויין חלה?, מידי מוציאן שהוא לו ימכור אל

. חטאת חיוב בה יש גסה בהמה דקה? בהמהל גסה בין מה. גסה בהמה להן מוכרין אין מקום

 וכי אינו. ?חטאת חיוב בה אין דקה בהמה .כשהבהמה עובדת היהודי עובר על שביתת בהמתוש

 היא ,הכא ברם ,ואם הגוי עושה את זה אין איסור או הגוזז מתחייב הוא, החולב  תמן .?גוזז ואינו חולב

 ם"עכו של בהמתו לא ,לו מוכרה שהוא כיון. בשביתה, וחובת הבעלים שבהמתו תשבות מתחייבת

 'ג לאחר לו מחזירה והוא ,לניסיון לו מוכרה שהוא פעמים ,דתמן רבנין בשם בבליי אימי ר"א. הוא?

 זו גזרה  ?מותר לנסיון שלא אסור לניסיון מעתה .ישראל של בבהמתו עבירה עובר ונמצא ,ימים

. למנהג שקונסין מניין. למנהג קונסין כך להלכה שקונסין שכשם בו, קונסין ?מהו ומכר עבר. זו מפני

 שישלם לגוי אפילו וקנסיה ל,"רשב קומי עובדא אתא .ארמאי לחד גמלא זבין נ,"ב חד]דף ו עמוד ב[ 

לסרסור  הגמל מסר אתמדובר שבעל הגמל  ,בון 'ר בי יוסה ר"וא. גמלא ליה דייחזר בגין כיפלה

וזה מדין מנהג, שרק לבעלים אסרו למכור לגוי אבל נהגו  שלא . את הסרסור קנס  שימכור עבורו והוא מכר לגוי ור"ל

דתני  ?יודה 'סבר כר לקיש בן שמעון' ר. לארמאה דמסרסר ברא ליה צווחין והוון, ימכור אפילו סרסור

עמו בשוייו ונותן חצי דמים  מעלהוקונסים אותו  ,הנכרי וילדה בכור עםהלוקח בהמה  .בשם רבי יודה

וחכמים אומרים  .מעלה עמו עד כמה דמים בשוייו ונותן כל הדמים לכהן ,בקבלה לגוינתנה לו  .לכהן

רבי יודה  מראדהואיל ואצבע הנכרי באמצע נפטרה מן הבכורה. רובה דר"ש בן לקיש מדרבי יודה מה 

שקנסו שעובר ר"ש בן לקיש  מראדומה  .שזה מדין תורה בכורה הילכותקיעה מפשממשום  שקנסו זה

 אלא יודה רבי אמר לא. בשבורה מתיר יודה רבי תנן, :שזה רק מנהג בהמה גסה הילכות לע

 לא אני אף ל"א ונרבעת ממנו? זכר לה מביאין והרי לו אמרו .להתרפאות יכולה שאינה בשבורה

 והיא רובעה והוא ,נקיבה לו מביאין והרי לו אמרו. להתרפאות יכול שאינו זכר בשבור אלא אמרתי

 תמן. שיצא ממנו בהמה עוברין להן להמציא שאסור אומרת זאת ,דתמן רבנין בשם אבון רב אמר  ?יולדת

 ,ממנו והמקבל ,לו והמשתתף ,רשאי שאינו פי על אף לו והמוכר ם,"עכו של חמורו עובר הלוקח ,תנינן

 להמציא שאסור אמרה הדא לית ,יוסי רבי קומי בעא חגיי רבי. הבכורה מן פטור ,בקבלה לו והנותן

 שאסור אומרת זאת ,דתמן רבנין בשם אבון' ר דאמר אבון, רבי קדמך כבר ,ליה אמר. עוברים? להן

שיש בו סכנה  זכר בסוס אלא יודה' ר אמר לא. בסוס מתיר בתירה בן, תנן: עוברין להן להמציא

שמסכן את בעליו   אומרים יש. במלחמה בעליו הורג שהוא מביתו, מאי סכנה?וצריך להוציאו 

 נפק מה. באמצע קרב, והאויב פוגע ברוכבו ומשתין עומד שהוא אומרים ויש ,נקיבה אחר רץ שהוא

 שהוא דאמר מאן נקיבה, אחר רץ אינו זה נקיבה, אחר רץ שהוא דאמר מאן. הסריס ביניהון? מן

 בר תנחום רבי בשם אחא רבי ולמה חכמים אוסרים? אמר ,ומשתין עומד הוא אף ומשתין, עומד

' ר בריחיים, אמר כודנו הוא כיוון שכשיזקין משום מלאכה שחייב עליה חטאת אף בסוס יש מקום לגזור, חייה

בתירה שהתיר  בן. שחי נושא את עצמו אחד דבר אמרו נתן 'ור בתירהבן  חונה.' ר בשם בון רבי בי יוסה

 בהמה בשבת הוציא, דתני נתן' ור חי נושא את עצמו.דלמכור סוס שמלאכתו להרכיב אנשים, 

. שהחי נושא את עצמו, פטור חיין חייב מתים ,אומר נתן 'ר ,חייב מתים בין חיים בין ועופות וחיה

 סוס הרי גם בו שייך איסור תורהאך מותר למכור  ליה מתיבין ואינון. הסוסעל כשרוכב  חטאת חייב להון אית רבנין

 ,השיבוהו כשיטתו דכשיזקין כדנו ברחיים? הרי לשיטתם כבר עכשיו יכול לעבור איסור תורה?

 אלא שרכיבה אינהכיווןנשאין בו איסור חטאת משום למכור סוס שמותר בשיטתך שאתה אומר 

למכור  שאסור אני אומר ,אומר רבילכשיזקין כודנו לריחים.  ,חטאת בו יש איסוראוף  ,משום שבות

 חיה ,כן ותני ,גסה בהמה הלכות ומשום ,שאסרו חכמים למכור לגוי זיין כלי משום ,דברים שני משום סוס

 ,חיה רב בשם אבא בר וחנין ביסנא 'כדאמרי ר לחכמים אבל .רבי ?תניתה מאן. גסה כבהמה גסה

 תלוי במנהג דקה והאיסור כבהמה גסה

 מסכת עבודה זרהתלמוד ירושלמי )וילנא( 

 פרק א הלכה ז 
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 .ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים ,אין מוכרין להם דובים ואריות :]דף ז עמוד א[ מתני'

 ,אבל בונין עמהן דימוסיאות .ובימה ,ואיסטדייא ,וגרדון ,אין בונין עמהן בסילקי

 אסור לבנותה: ,הגיעו לכיפה שמעמידין בה ע"ז .ומרחצאות

הא דבר שאין בו ניזקא  .ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים ,להם דובים ואריות אין מוכריןתנן,  :גמ' 

לשבת הא . מקומות שהורגים בהם ובימה ,ואיסטדייא ,וגרדון ,אין בונין עמהן בסילקיתנן, לרבים מותר. 

 ,מוקיון ,הרואה את הנחשים ואת החברים .דתני נתן בירמתני' דברי . מותר שם ולצפות עימם

שנאמר ]תהילים א  .הרי זה אסור משום מושב לצים ,סגילריה ,סגירלון ,מילריה ,מילרין ,מוליון ,מופייון

מביאין לידי ביטול תורה שנאמר ]שם ב[ כי אם בתורת ה' חפצו.  כולןש .א[ ובמושב לצים לא ישב

אסור  ,יןלמזבבשעה שהן  .וחכמים אומרים .דברי רבי מאיר ,אסור משום ע"ז ,העולה לתיאטרון

 צורךפקח על לאם  .אסור משום ומושב לצים בלבד. העולה לתיאטרון וצווח,ואם לאו  .משום ע"ז

הרי זה שופך דמים. רבי נתן  ,היושב באיצטדין .אסור ,בוחשעצמו  כדי להראותואם  .מותר ,הרבים

מפני שהקיסר שואל את וגם שמבריח את החיות הטורפות, , משום שצווח ומציל את הנפשות .מפני שני דברים ,מתיר

 ,הגיעו לכיפה שמעמידין בה ע"זתנן, ומעיד על האשה שתינשא.  .הקהל האם להרוג את היהודי, ופוסק על פי הרוב

שיהיה מותר לבנות את שאר לא מסתברא  .אמר רבי מנא .אמר מותר לעזרארבי  .עבר ובנה. אסור לבנותה

 לע"זהעשה מבנה שכולו ש כיפתאייד כל הדא חסוברה דהוא  אהיןב הבנין מלבד הכיפה

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה ח 

מוכר  .רבי יהודה אומר .אבל מוכר הוא משיקצץ ,אין מוכרין להן במחובר לקרקע :מתני'

 הוא לו על מנת לקוץ: 

 .?מוכר לו על מנת לשחוט ולרבי יהודה .אף בהמה גסה במחלוקת האם .רבי בון בר חייה בעי :גמ'

 אשכח תני אף בהמה גסה במחלוקת. רבי יודה אומר מוכר לו על מנת לשחוט

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה ט 

ובסורייא משכירין  .ואין צריך לומר שדות ,אין משכירין להן בתים בארץ ישראל :מתני'

רבי  .מוכרין בתים ומשכירין שדות דברי רבי מאיר ,ובחוצה לארץ .אבל לא שדות ,בתים

מוכרים בתים ]דף ז עמוד  ,ובסוריא .משכירין להן בתים ,אף בארץ ישראל .יוסי אומר

 מוכרין אילו ואילו:  ,ובחוצה לארץ .ב[ ומשכירין שדות

בשם רבי זעירה  . מ"ט? אמרואין צריך לומר שדות ,בתים בארץ ישראל אין משכירין להןתנן, : גמ'

לא תתן  .]דברים ז ב[ לא תחנםדכתיבבשם רבי יוחנן  אמרוחייה  רביואבא  רביו ,רבי יוסי בן חנינה

לא תתן להם חניה בארץ.  .לא תחנם . ד"א,לא תתן להם מתנת חנם .לא תחנם ,ד"א. להם חן

שדה מצוי  .בית אין מצוי להתברך מתוכו ?אף בא"י משכירין להם בתים ,והתנינן רבי יוסי אומר

לא , תחנם לאעל שם  .שאסור להשכיר להן קבורה בא"י ,להתברך מתוכו. הורי רבי יוסי בי רבי בון

מעשה ברבן גמליאל  ,והתני .לא תתן להם מתנת חנם ,לא תחנם אמר מר. תתן להם חניה בארץ.

 .קין זוטול לך קלוס .אמר לטבי עבדו .אחת מושלכת בדרך לחמניה שהיה מהלך בדרך וראה קלוסקין

מה  ,רץ אחריו רבי אילעאי אמר לו .טול לך קלוסקין זו ,מבגיי ,אמר לו .ראה נכרי אחד בא כנגדו

 ?ומכירך הוא רבן גמליאל מימיך .מן העיירות של בורגנין ,אמר לו ?ומאיין אתה .אמר לו מבגיי ?שמך

מזה שאמר  .שה דבריםגמליאל ברוח הקודש. ולמדנו ממנו של בןכיוון רבאותה שעה ידע שאמר לו לא. 

. של נכרי מותר לאחר הפסח מיד שחמיצולמדנו, ו ,.שאין מעבירין על האוכלין ,למדנו לטבי להרים הקלוסקין

שם היו רוב גויים את הכיכר כי נתן ליהודי ולכן לא אחר רוב עוברי דרכים.  שהולכיןלמדנו ו. מעשה זה היה מיד לאחר הפסחש

 ,אבל עכשיו .בראשונה ,הדא דתימר .רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהואמר  .פת עכו"ם משום והפת אסורה 
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אמר לזה  .בא אחד להישאל לו על נדרו ,זיבכממעבירין על האוכלין מפני הכשפים. עם כשהוא יוצא 

טייל עמנו עד שנפיק  ,אמר לשואל .אמר לו הין ?רביעית יין באיטלקי שתינו האם .שהיה מהלך עמו

והתיר לו את נדרו. מדבריו למדנו  ,ירד ר"ג ונתעטף וישב לו ,כיון שהגיע לסולמה של צור .את ינינו

ולא מפירין  .ואין נשאלין נדרים ולא מורים שתויי יין ,ושהדרך מפיגה את היין ,שרביעית יין משכרת

ה ]משלי יב יח[ יש בוטכתיב .כך פתח לו .אלא עטופין ויושבין. אמר רבי יוחנן ,נדרים מהלכין

ואין  .הוא עבר על נידריה ,אין אכיל .ווי דלא יכול ,ווי דייכול .כמדקרות חרב וגו'. לאחד שנדר מן הככר

 .ילך אצל חכמים ויתירו לו את נדרו ?כיצד יעשה .שהוא רעב ורוצה לאכולהוא חטא על נפשיה  ,לא אכיל

מעשה  ,והתני .ם חןלא תתן עליה ,לא תחנם. אמר מרדכתיב ]משלי יב יח[ ולשון חכמים מרפא. 

וכי דרכו של רבן גמליאל  .ובירך עליה ,וראה אשה אחת נכרית ,ברבן גמליאל שהיה מטייל בהר הבית

שהביט בה שלא  .קרן זוית אלא דרך עקמומית היתה ]דף ח עמוד א[ כגון אהין פסוורוס ?להביט בנשים

 ,בשם ר' יוחנן אמרוחייה  ר'ובא ארבי ובטובתו ובירך עליה. ולא כן א"ר זעירה בשם ר' יוסי בן חנינא 

אלא ברוך  ,לא אמר ?ושיבח אותה על יופיהאבסקנטה  אמר וכי? אמרמה  .?לא תחנם לא תתן עליהם חן

ברוך שכך לו  ,אומר .סוס נאה או, או גמל נאה ,חמור נאה ראה אפילוששכך לו בריות נאות בעולמו. 

לא  ,יתישראל שערותגודלת  .רבי יוסי בר חנינהבשם  אמרואבהו  רביובריות נאות בעולמו. ר"ש 

משום לא תתחתן בם.  ,ולא יעשה ישראל שושבין לנכרי .משם לא תתן עליהם חן .תגדל את הנכרית

להיעשות לו שושבין לא כל  .לילך לבית המשתה שלו אסור .רבי יצחק בר גופתה בעא קומי רבי מנא

 שלא יגורו שם יהודים. וגזרו כרמים בהר המלך טעימיו לו ה ,ליתן עליהם בלא תעשה. רבי סימון ,א"ל ?שכן

ושרא ליה  ?יבורו ואל תשכירם לנכרי. שאל לרבי יהושע מהו להשכירן לנכרי ,א"ל .שאל לרבי יוחנן

נישמעינה  מנין שמותרת? סוריאדהדא ו .סוריאכ דינו, שם מקום שאין ישראל מצוייןכל רבי יהושע  דסבר

ואנן  ,בגין דלית ישראל שכיחין .עשתור בניאתון ושאלון ליה אילין  .חגיי נחת לחמץ רביד .מן הדא

שאל רבי  .שלח שאל לרבי זעירא ?האם צריך לעשר עבור החלק שלוקח הגוימהו לעשר על ידיהם  .מוגרין לעממין

להשכיר  שמותר ומעשמנה את  .אינו צריך לעשר על ידיהם ,א"ל ?מהו לעשר ,רבי .זעירא לרבי אמי

 .אבא הוה ליה עובדא .רבי חנינה בריה דרבי אבהו בשם רבי אבהו מראדכרבי יוסי. ועוד מן הדא 

אין  ,הא לעשר .להשכיר כרבי יוסי שמותרוהורון ליה  .אמי לרביויסא  לרביוושלח שאל לרבי חייה 

 מעשרין על ידיה

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק א הלכה י 

 .מפני שמכניס לתוכה ע"ז ,לא לבית דירה אמרו .אף במקום שאמרו להשכיר :מתני'

לא  ,ובכל מקום .והיית חרם כמוהו וגו' ,שנאמר ]דברים ז כו[ ולא תביא תועבה אל ביתך

 מפני שהיא נקראת על שמו: ,ישכיר לו את המרחץ

ומשכיר לו  ,וכר לו אפילו בית דירהמ ,בחו"ל לשיטת ר"מ ובסוריא לשיטת ר' יוסי, הא במקום שנהגו למכור :גמ' 

לא רק אם הבית  .בי רבי יוסי לעזראבשם רבי  אמרותנחום בר חייה  רביואפי' בית דירה. רבי אחא 

בתוך  אחדאלא אפילו בית  ,סוף דבר כולה לאד .כגון בורסקי שבצידן ,תיבה קטנה אפילונפרד, אלא 

דר ג"כ בחדר  אלא דוקא כשישראל ,אסורלא ד מותר. לבדו לגויכיון דמיחד החדר הזה בלוק ,

הפנימית  .היו שתים זו לפנים מזו תנן, ראית פני הבית לחיוב מעשרות לעניין]דף ח עמוד ב[  אחד עם העכו"ם

אמרינן דכבר נאסרה  מי?. מהו שתים ונעשית אחת .היתה אחת ונעשית שתים .והחיצונה פטורה .חייבת

לא ישכיר לו את  ,ובכל מקוםתנן,  .בשנים שנעשו אחד .להיפךו ומותר. דנעשו שתים ,או אזלינן בתר השתא ואסור, בית אחד הכשהי

שדה שהיא  ,זאת אומרת .ר' אבין בשם רבנן דתמן . אמרשמו מפני שהיא נקראת על ,המרחץ

ת והן חורשין בה בשבתו ,מפני שנקראת על שם ישראל ,אסור להשכירה לנכרים ,נתונה על גב הדרך

 :ובימים טובים

 הדרן עלך פרק לפני אידיהן

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה
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 פרק ב הלכה א 

ולא  .מפני שהן חשודין על ההרבעה ,אין מעמידין בהמה בפונדקאות של נכרים :מתני'

מפני שהן  ,ולא יתייחד אדם עמהן .מפני שהן חשודין על העריות ,תתייחד אשה עמהן

אבל נכרית מילדת בת  ,בת ישראל לא תילד את הנכרית .חשודין על שפיכות דמים

אבל נכרית מניקה בנה של בת ישראל  ,בת ישראל לא תניק בנה של נכרית .ישראל

 ברשותה: 

רבי זעירא  .עהימפני שהן חשודין על הרב ,אין מעמידין בהמה בפונדקאות של נכריםתנן,  :גמ'

דרבי היא. ליעזר ארבי ד מתניתין .יונה ר'ובא אבשם רבי יוסי בי רבי חנינה רבי  אמרואבהו  רביו

נלקחת מן שאמרו פרה אדומה  אבל לחכמיםאינה נלקחת מן הנכרים.  פרה אדומה,אמר  ליעזרא

רבי  מראדכיי  ,הכל דבריכפתרין לה  נןא תליולמה  .רבי יונה בעי  ., לא חיישינן לרביעההנכרים

 נכרי חס עלד .אצלןאסור לייחד  ,להם בהמה דקהמותר למכור  מראמאן דלאפילו  .רב בשם לעזרא

א"ר  .?לא חוששים עבר וייחד דברי הכל. חיישינן לרביעהאסור דלדברי הכל  ,אבל לייחד בהמת ישראל אצלן .שלא תיעקר בהמתו

אף שאסורה  לבעלהמותרת  ,על ידי ממון האשה שנחבשה בידי נכרים, דתנןירמיה נשמעינה מן הדא 

שאם יאנוס ירא הנכרי ו, שדרכה לצווח ,שניי היא אשה .א"ר יוסי לא אוסרים. דיעבד. רואים שבלהתיחד עימם

כמו מי המשנה ? מאי כדון .דרכה לרמז ואינה יכולה לדבר?הגע עצמך שהיתה חרשת  .את כספו יפסידאותה 

 פרה אדומה  ,אומר ליעזראדרבי  .ליעזראתיפתר כרבי  חוששים?שהרי לפי רבנן אף פעם לא חוששים ולפי רבי אליעז תמיד 

על שום  .בפרה ?ורבנן ליעזראמה פליגין ר'  ,אינה נלקחת מן הנכרים. ]דף ט עמוד א[ הוון בעין מימר

 .. אבל שאר קרבנות מודה ר"א שבדיעבד מותר ליקח מהםסילסול היא בפרה ,מעלה היא בפרה

 .יעלו לרצון על מזבחי]ישעי' ס ז[ כל צאן קדר יקבצו לך מדכתיבליעזר אמן מה דרבנין מתיבין לרבי 

 באהלמשיבין דבר שהוא  .. רבי הושעיה בעיליעזראאף בשאר כל הדברים חלוק רבי  ,הדא אמרה

שיצר הרע  מזמןמשיבין דבר  .רבי אבין בעי ?שהרי הם נקבצו מעצמם בדיעבדעל דבר שהוא לשעבר  ,לכתחילה

 דבריכפתרין לה  נןא תליולמה  .רב הושעיה אמר .?שיצר הרע קיים בזמןעל דבר  ,ימות המשיחבטל 

 ,אילו שלשים מצות .רב הונא בשם רב ]זכריה יא יב[ וישקלו את שכרי שלשים כסף מראדכיי  ,הכל

רב  מראד .שאין העולם חסר מהן ,אילו שלשים צדיקים .שעתידין בני נח לקבל עליהן. ורבנין אמרי

? ומה טעם  .אין העולם יכול להיות פחות משלשים צדיקים כאבינו אברהם .נחמן בשם רבי מנא

ומיעוטין בארץ  ,]בראשית יח יח[ ואברהם היה יהיה יהיה מיניין שלשים. פעמים שרובן בבבלדכתיב

 ’ה דעיני, סימן יפה לעולם, בשעה שרובן בארץ .ומיעוטן בבבל ,פעמים שרובן בארץ ישראל .ישראל

רבי חייה בר לולייני בשם רבי  אמר. והם מגינים על כל העולם כולולהם הקדוש ברוך הוא מתרצה אלוקיך בה. וכשרובם בארץ 

]צפניה ג ט[ כי אז אהפוך אל  דכתיב? טעם מה .כל המצות עתידין בני נח לקבל עליהם .הושעיה

את  הננתק]תהילים ב ג[  דכתיב? ומה טעם .ובסוף הן עתידין לחזור בהן .עמים שפה ברורה

זו מצות ציצית. רבי יצחק  עבותימו. זו מצות תפילין מוסרותימו .ונשליכה ממנו עבותימו,מוסרותימו 

דברי הימים ב טו יא[ ] כתיבוהא כשגבר המלך אסא על זרח הכושי  .ורבי אמי הוון יתבין מקשיי

 ,ולא ידעין אין חברייא קיימונה .נהוקיימו. ?לרביעה ואך לא חששו. ויזבחו לה' ביום ההוא מן השלל

והא כתיב ]שמואל א  .לקחו כסף וקנו קרבנותמן השלל שהיה בידם  .ואין רבי אמי קיימינה על ראשה

ואנשי בית שמש העלו עולה ויזבחו  ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה לה וכ"ו.[ ידו 

 סרנימה שהקריבו מה ששלחו מ וכי ?שמא הפרות נרבעו ואך לא חששו. זבחים לה' פרים

 אפילושעה הייתה. ש שהוראת ,ולא כן א"ר אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה ?פלשתים אנו למידין

מעמלקי  ,]שם יד[ ואת הפרות העלו עולה לה'. והכתיב ]שם טו טו[ ויאמר שאולדכתיבנקיבות הקריבו 

דשלא אין למידין משאול . אלקיך ’על מיטב הצאן והבקר למען זבח לה אשר חמל העםהביאום 

 ןויקוהכתיב ]שמואל ב כד כד[  . עם נהארץ שאול גרופית של שקמה היה .ריש לקיש מראד כהוגן עשה.

 .קנה ולא הקריב. והכתיב ]שם כג[ ויאמר ארונה אל המלך ה' אלהיך ירצך? ואת הבקרדוד את הגורן 

כי מכל אלה את לחם אלהיכם  ירצך בתפילה. והכתיב ]ויקרא כב כה[ ומיד בן נכר לא תקריבו

לוקח אתה תמימים  אבל ממה שהביאו נכרים.מכל אלה אין את מקריב  .משחתם בהם מום בם

 שלוקחתני ד מאןומקריב.  מישראל לוקח בדמיםשמוכרן, ו ?ליעזראומקריב. מה עבד לה רבי 

אפילו  .אין מעמידין בהמה בפונדקאות ,. ]דף ט עמוד ב[ תניליעזראדלא כרבי  ,מהגוייםאתה בדמים 
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ונקיבות אצל זכרים. זכרים  ,ואין צ"ל זכרים אצל הנקיבות .ונקיבות אצל הנקיבות ,זכרים אצל זכרים

והיא נרבעת הימינו.  ,באת ואינה מוצאה אותו אוהבתוש פעמים לחשוש?אצל זכרים מה אית לך 

רבי  אמרורובעה.  ,בא ואינו מוצא אותה אוהבהפעמים ש לחשוש?נקיבות אצל נקיבות מה אית לך 

אלא אפילו בהמתו של נכרי אצל  .לא סוף דבר בהמתו של ישראל אצל הנכרי .חגיי בשם רבי זעירא

ותעבור על לפני עיוור לא תיתן , שלא תמציא לו תקלה ,נכרי אחר חבירו אצללא ייחדינה  ,ישראל

 .?שלא תמציא לו תקלה ,להחזירה לו של הגוי, יהיה אסורמעתה אפילו שכר את בהמתו  .מכשול

שמתוך שיודע שאם בא  .ואינו חשוד לבוא על בהמת עצמו,חשוד הוא לבוא על בהמתו של חבירו 

אבל מעמידין בהמה בפונדקאות של כותים וכו'. הדא  ,תנן. אף הוא אינו בא עליה ,עליה מעקרה

 ,אפילו שניהם עבדים .ני אנשיםמתייחדת אשה עם ש .ותני כן .כותים לא נחשדו על העריות ,אמרה

ושאר  .וואחותאבל לא תתייחד עם הנכרי חמותו  .אפילו שניהם כותים. אפילו אחד כותי ואחד עבד

ואין משחיזין  .ולא כלי זיין ,אין מוכרין להן לא זיין ,כל העריות לא יתייחדו עמו אלא בפני שנים. תני

ולא תנן, . שיש בה ישראל מוסרים להם שיגנו על הישראלים שבה אבל בעיר תיפתר בעיר שכולה נכרים .להן את הזיין

מפני שהן חשודין על  ,ולא יתייחד אדם עמהן .מפני שהן חשודין על העריות ,תתייחד אשה עמהן

שאן  חזקה ויכולה להילחם נגדם תיפתר בבריאה .א"ר אמי ?ואין האשה בכלל שפיכות דמים .שפיכות דמים

בסתם אשה לא חיישינן א"ר אבין ואפילו  .חיישינן שמא תתפתהאותה אבל  חשש שיהרגו

ואין האיש יכול להטמין  ,להטמין את עצמה ולומר נכריה אני אשהיכולה לשפיכות דמים כמו בגבר. ד

אם .רבי ישמעאל בי רבי יוסי אומר .נותנו לימינו ,עצמו ולומר נכרי הוא. תני נזדווג לו נכרי לישראל

 ירידה.לויורד עמו  ,עולה עמו לעלייה .לשמאלו ,במקלוואם היה מצוייד  .ימינול ,בסייף מצוייד הגוי

 .שלא ירוץ את גולגולתו. ומרחיב לו את הדרך ,לא ישוח לפניו .ישראל מלמעלה והעכו"ם מלמטה

שאמר לו ]בראשית לג יד[ עד אשר  .כשם שהפליג יעקב אבינו לעשו ,יפליגנו ?שאלו להיכן הולך אםש

א"ר יודן בריה  .לא מצינו שהלך יעקב אבינו לשעיר ."ר הונאאווהלך לסוכות.  ,אבוא אל אדוני שעירה

בת  ,תנן. ]עובדיה א כא[ ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשודכתיב ,לעתיד לבוא א"ל .דרב

אבל נכרית מיילדת בת ישראל. ותני  .ע"אמפני שמעמדת בן ל מ"ט?ישראל לא תיילד את הנכרית. 

 לאשו .שלא תמיק את העובר במיעיה ,תכניס ידה לפנים לאש .אבל לא מבפנים ,מיילדת מבחוץ .כן

 .רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן מראדייבה כיי  ?מילדת מומחיתתשקינה כוס של עיקרין. היתה חכמה 

בת ישראל לא תניק בנה של  ,תנן. מותר ,אם היתה חכמה ,כאאף ה .מותר ,אם היה רופא אומן

א"ר יוסא הדא אמרה שאסור ללמדו  .והוא הולך ועובד ע"זמפני שנותנה לו חיים  מ"ט?עכו"ם. 

 .צעיפים עושהוקובטרייא  זגגיםזגגייא  .תרתין אומנוון הוון בגירו ,כהדא. שגם היא נותנת לו חייםאומנות 

אבל נכרית מיניקת בנה של בת ישראל.  ,תנן. ואיתעקרון ,קובטרייא אלפון .וקמון ,זגגייא לא אלפין

יונק התינוק  ,דכתיב ]ישעי' מט כג[ והיו מלכים אומנייך ושרותיהם ]דף י עמוד א[ מיניקותייך. תני

 שקץ ולא משוםואינו חושש לא משום  ,ומביאין לו חלב מ"מ .והולך מן הנכרית ומן בהמה טמאה

 טומאה

 שלמי )וילנא( מסכת עבודה זרהתלמוד ירו

 פרק ב הלכה ב 

 ,ואין מסתפרין מהן בכל מקום .אבל לא ריפוי נפשות ,מתרפין מהן ריפוי ממון :מתני'

 אבל לא בינו לבינו: ,ברשות הרבים מותר .וחכמים אומרים .דברי רבי מאיר

 ,ריפוי ממון .אבהורבי יעקב בר זבדי בשם רבי  מאי ריפוי ממון ומאי ריפוי נפשות? אמר: גמ' 

אם היה  וגם במקרים בהם התירו רפואה על ידי גוי .בשם רבי יהודה באארבי  אמרגופו.  ,ריפוי נפשות .בהמתו

אמי סלק עם רבי יודן נשייא  רבידכהדא  .אסור ,ם לו רעלששהאזור מתחמם חוששים שמא  אם התרופה גורמתנחמם 

 מתממתחמתה מתחלחלה  .יהב עליה איספלנית ,הלך לרופא גוי ה.באצבעילקה  .לחמתא דגרר

אם היה רופא אומן  . דרקרבי יעקב בר' אחא בשם רבי יוחנן מראדולא שמיע כיי  .וסילקהוקלמה 

רפואה  ברופא שאינו מומחהברם הכא  .נחמם מותר ברופא מומחה אפילותמן  .דמייא . לא?מותר

ילך  עיני, מיסתמיאדמאן דבעי  .רב אמר ?מינהון. מהו מיכחול   נחמם אסור ואם היה חיצונית מותר

כל שהוא בחלל הגוף אסור . ימותילך אצל נכרי ו, מאן דבעי לממת .לוי אמר .איסתמישיכחול לו עניו ו לנכרי
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ולכן חשש רק  גוףה כחללרב לא עבד עינא  .א סכנת נפשותלי יש רק סכנת איבר ונלהתרפא מהם שיש בו סכנת נפשות אבל בפצע חיצו

והא אנן חמיי לון טעמין הדא  .באאא"ר  .וחשש אף לשמא ימות ל הגוףכחללוי עבד עינא   שמא יסתמא

לית  כדו ,ואחר שטעם הוא נותן בה סם. הוא טעם לה ,טבא היא כדנימר  ? משמע שאין היא רעילהקילוריתא 

 .הוא המות סם ,נכון במינוןאם לא יותן  אופיוםהיא קיימה וסמייא. אהן אופיון  ,עושה עצמו כאילו טועםהיא טבה 

מותרת.  ,רבי יוחנן אמר .רבי סימון אמר אסורה ,הדא תורייקי .הוא ליקח מרופא נכרי סכנהולפיכך 

התיב רבי  .מרפין אותו בשבת ,כל שהוא מן השפה ולפנים .בר זבדא באאבשם רבי  אמריחברייא 

]דף י  .?לא מן השפה ולפנים הן החניכייםו .מץהחושש בשיניו לא יגמא בהן חו ,אנן תנן האו .זעירא

כל שהוא מן החלל  .ר' זעירא בשם רבי אבא בר זבדא אמראלא  .עמוד ב[ רבי זעירא לא אמר כן

בשם אמרו חנינה  רביובר זוטרא  באארבי  ,רבי זעירא .מרפין אותו בשבת ,ולא מן השפה ולפניםולפנים 

רבי וזעירא  רביורבי יונה  ,רבי חייה בר מדייא .שכואב הראשלמי עצם של ראש בשבת  קושריםמעלין  .רבי

רבי אבהו בשם  אמר .בנות אזנים בשבת קושריםמעלין  .בשם רבי אמרו ,חנינה רביובר זוטרא  באא

 ,ידים ורגלים גבמכה ב .אותה בשבת. תמן אמרין בשם רבי יוחנן יןאמרפ ,עין שמרדה .רבי יוחנן

לו עוקץ  מוציאיםא"ר אבין לוקטין  .סכנה שסביב הפצע וי"א בעין,אהן סומקא  .ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר. סכנה

רוק  אהן .אסור. שמואל אמר ,לגיו מן עינא .שרי ,חמרא לבר מעינא לתתעקרב בשבת. רב אמר 

ע שנראה פצהדא עורדענא  .מיניה את יליף לחזיזתיה. רבנן דקיסרי אמרי .לעין בשבת לתתאסור  ,תפל

 .סכנה , עכבישוי"א נשיכת פצע הדא עכשבוניתא  .רבי חזקיה אמר משם רבנין דקיסרין .סכנה ,וי"א נשיכה צפרדעכ

אהן סכנה. א"ר ירמיה נותנין עליה חמץ בפסח.  גחלת כויתהדא גומרתא  ,ר' שמואל בר רב יצחק אמר

מחט של יד ליטול בה  ,דתנן. מתניתא אמרה כן ,. א"ר יוסילהוציא שרי וי"א מוגלע בגרון עצם שנתקעה בגון בלע

שאלון לר'  החשכת העין יבלת שגורמת  אהן עיימא דעינא .?מה בין קוץ מה בין בלע ,כן אלאי דאת הקוץ. 

, רבי ירמיהאמר לון  .ושרי לון באאשאלון לר'  .לכו שאלו אותו, קומיכון באאהא רבי  ,ירמיה אמר לון

 .כן הליסכנתא. ר' יוחנן הוה  פצעים בחניכים אהן צפדונא ,בשם רבי יוחנןר' אבהו  אמראוף אנא שרי. 

מיצרך אנא  .נחת לגבה אמר להדשבת בערובתא  .דתימטיניס בטיבריא ברתיוהוה מיתסי קומי 

בפלגיהון  .סב גרעינין דתומרין. ואית דאמרי דנקלביסין ,ואין צרכת .לא ,אמרה ליה ?למחר כלום

למחר עאל ודרשה  .ולא תימר קומי בר נש .וטפול ,ושחוק .וצואת קטן נגובה ,דשערין אורשו .יקידין

אהן  ,שמע מינה .. את שמע מינה תלתאיתגיירתדואית דאמרין  .שמעת וחנקת גרמה .בבית מדרש

 מראדכיי  ,מינה שמעו .אותו בשבת יןאמרפכל שהוא מן השפה ולפנים  ,מינה שמעו .צופדנה סכנה

. להתרפא ממנו אפילו במכה של חלל מותר ,אם היה רופא אומן .בי יוחנןרבי יעקב בר אחא בשם ר

 שחליםמישחוק תחלופין  ,והורין ליה רבי חנינה ורבי יונתן .תולעים במעיםר' יהושע בן לוי הוה ליה קוליס 

ולחש ליה ואינשם. מי  ,אתא חד .ומישתי ולא יסכן. בר בריה הוה ליה בלע ,ומיתן גו חמרא עתיקא

אילו מית ולא שמע הדא  מוטב .אמר מה ליה .שם עבודה זרהפלן  מילתא"ל  ?מאי אמרת עליי ,א"ל ,נפק

בכל  .רבי יעקב בשם רבי יוחנןאמר כשגגה שיוצא מלפני השליט.  .שמתוהוות ליה כן  .מילתא

ים הבא לי על ,עד כדון כשאמר לו .ושפיכות דמים. רבי פינחס בעי ,וגילוי עריות ,חוץ מע"ז .מתרפין

 יונה' דר. הדא מן נישמעינה .ם מהו?"מעכו לווהביא  .אמר לו הבא לי עלים סתם .מע"ז והביא לו

 אייתון אחא' ר. ושתה ,שהיתה ע"ז שמוציא מים מזכרותו דדורי זכרותה מן ליה מיה אייתון ,צמרמורין ליה הוה

רואים שאפילו כשאמר סתם, והביא מע"ז,  .שתה לא הביאו לו, מניין יונה 'ר ידע אילו ,מנא ר"א .שתה ולא ליה

 נערה ,מכללה הותרה שבת ,דתני .עריות מגילוי מתרפין שאין אמרה מתניתא חונה, ר"א. אסור

 מאורסה נערה ודכוותה .להתרפאות? לא ?מכללה הותרה שבת מאי. לא הותרה מכללה מאורסה

 אפילו אלא ,איש אשת לי הבא לו בשאמר דבר סוף לא. להתרפאות מכללה אפילולא הותרה 

 מהו ,ליה שאלון אתון .וסכן אלעזר דרבי ביומי איתא רחם נש בר חד ,כהדא .קולה את לשמוע

 מה. כןיעשו  ולא ימית אמר. ימות ולא קלה ישמע מהו .כן יעשו ולא ימית אמר .וייחי קומוי תיעבור

. היתה פנויה אמר וחורנה. היתה איש אשת אמר חד .נחמן בר יצחק 'ור אידי בר יעקב רבי .?הוות

אלעזר ' דר ביומוי איתא רחם נגרא כיחא בר והא .פנויה דאמר ומאן .ניחא ,איש אשת דאמר מאן

 עיניו שנתן תיפתר .בפנויה וכאן כאן תימר ואפילו. איש באשת וכאן בפנויה כאן .ליה? ושרא וסיכן,

 מהוכל  .ליה מסכימה להתנסבאהייתה  ולא הוות רבה איתא ,מימר דבעי ואית. א"א שהיא עד בה

 מתרפין שאין אמרה מתניתין חנינא, ר"א. ליה אסר כן בגין ,מעבד הוה באיסור מעבד דהוא

 ,רובויצא  ,אשה המקשה לילד ,המילדת מוציאה אותו אברים אברים .תמן דתנינן ,דמים משפיכות

 לו בשאמר דבר סוף לא. להרגיך השכם להורגואבל לאם מותר, מדין הקם  נפש מפני נפש דוחין שאין. בו נוגעין אין
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 ם"בעכו ישראל תני,. דאן אדם מעמיד עצמו על ממונו. פלוני את חמוס אפילו אלא .פלוני את הרוג

 .?אם היה רודף להרגו קטן של בנפשו גדול של נפשו להציל מה ,בעי חסדא רב אסור, בעכום ם"מותר. עכו

' ר אמר .נפש מפני נפש דוחין שאין ,בו נוגעין אין ,רובויצא  דתנן,?  היא מתניתין ולא ,ירמיה' ר התיב

 מעשה .ומי הנרדף הרודף להרוג מי יודע את שאין ,תמן היא שנייא חסדא, רב בשם בון 'ר בי יוסה

. ישמעאל 'ר לו הניח ולא לרפאותו, סמא כפר איש יעקב המין ובא ,נחש שנשכו דמה בן אלעזר' בר

 להביא הספיק לא ,ישירפאנ שמותר ראייה מביא דמה. הניחיהו שירפא, ואני בן אלעזר' ר לו אמר

 ולא ,העולם מן בשלום שיצאת דמה, בן אשריך ,ישמעאל רבי לו אמר. דמה בן שמת עד ראייה,

 שלא שלא אלא .?נשכו נחש ולא .נחש ישכנו גדר ופורץ[ ח י קהלת] דכתיב. חכמים של גדירן פרצתה

 אותם יעשה אשר[ ה יח ויקרא]כתיב ?להוכיח שמותר למימר ליה הוה ומה. לבא לעתיד נחש ישכנו

ברשות הרבים  .וחכמים אומרים .דברי רבי מאיר ,ואין מסתפרין מהן בכל מקום תנן,. בהם וחי האדם

הרי  ,וכיון שמגיע לבלורית .המספר לנכרי מספר עד שמגיע לבלורית . תני,אבל לא בינו לבינו ,מותר

מן  .שהגוי יבין שחושד בו הרי זה רואה במראה ,. המסתפר מן הנכרישדרכם להקדיש אותה לע"ז זה מושך את ידיו

שהיו זקוקין למלכות.  ,. התירו לבית רבי שיהו רואיןשזה דרך נשים ורק בסכנה התירו אינו רואה במראה ,הכותי

 ,קוקו מאחור כמו הגויםלהשאיר ושיהו מספרין קומי  ,שיהו רואין במראה .שלשה דברים התירו לבית רבי

והוה חמי  ,והוה איצטרולוגוס .שהיו זקוקין למלכות. חד גיור הוה ספר ,ושילמדו את בניהן יוונית

יודאי אזל הוה כד ו .של המילה מגיירתיהדם אלא  ,ולא חוון .דמיהדיהודאי שפכין  ,באיצטרולוגיא דידיה

 ,רבי יוסי בי ר' בון אמר .שמונים ,סי אמרבר יו לעזרארבי  ?קטל הכמקטיל ליה.  ,בעי מיספרה גביה

. תני נכרי שמוכר ספרים תפילין ומזוזות ]דף יא עמוד ב[ לסורוובסוף נתפללו עליו וחזר  .שלש מאות

ובא מעשה לפני  .והתני מעשה בנכרי אחד בצידן שהיה מוכר ספרים תפילין ומזוזות .אין לוקחין ממנו

בגר שחזר  .י שמואל בר נתן בשם רבי חמא בר חנינהרב אמר ?מותר ליקח ממנו ,חכמים ואמרו

 מפחד אבל בסתר קיים את התורהורו סל

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה 

 פרק ב הלכה ג

היין והחומץ של נכרים  .ואיסורן איסור הנאה ,אילו דברים של נכרים אסורין :מתני'

בזמן שהקרע שלו  .רשב"ג אומר .ועורות לבובין ,וחרס אדרייני .שהיה מתחילתו יין

מפני שהוא זבחי  ,והיוצא אסור .מותר ,ובשר הנכנס לע"ז .מותר ,ומשוך .אסור ,עגול

והבאין  .אסור מלשאת מלתת עמהן ,ההולכים לתרפות .דברי רבי עקיבא ,מתים

 מותרין:

אין בהן  ,חריףחד או מר או מתוק  אם היה היין  .ר' יצחק בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי אמר: גמ' 

ולא  ,משום גילוי לאאין בהן  ,החד והמר והמתוק .רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמרמשם גילוי. 

חמרא מבשלה.  זהו ,פסינתטוון. והמתוקזה קונדיטון. המר  , זההחד .משום יין נסך. רבי סימון מפרש

 ,א"ל .לרבי ינאי בי רבי ישמעאל שאל .היה לו יין מבושל שנתייחד ברשות הנכרי ,רבי יהושע בן זיידל

 .לא משום גילוי ולא משום יין נסך. רבי ינאי בר' ישמעאל איבאש ,אין בו,מתוק  .כן אמר ר"ש בן לקיש

אשכחון רבי  .סלקון רבי זירא ורבי יהושע ורבי בון בר כהנא ורבי חנניה חבריהון דרבנן מבקרתיה

כן  .אמר לון .מישאלוניה .והא מרה דעובדא ,אהא מרה דשמועת ,אמרי .יהושע בר זיידל יתיב תמן

 ,דילמא הדא דר"ש בן לקיש ,אין בו לא משום גילוי ולא משום יין נסך. א"ל ,מתוק .אמר ריש לקיש

וסמכון עלוי. מן  .אמר לןלעובדה  ,אמר לון , ולא אמר למעשה אלא להלכה?שהסתפק בהםדאכן אכן 

 תניד. ?ולא מתניתא היא ,אילולא דאתון רחמין שמועתא .א"ל ,דקמון רב אילא עם רבי בון בר כהנא

. אבל אחר והבישול לא מפקיע ממנו איסור יין נסך. שהיה מתחילתו יין ?למה הוא אסור ,מבושל של נכרי .רבי חייה

היין  ,דתנןמתניתא אמרה כן  .אמר ר' יוסי .והוא הדין אם נתנו לתוכו דבר ממתק או מר .שבושל שוב לא יהיה ראוי לנסך

הוינא  ,אילולי חמרא מבשלא דידי מגלי ,אמר לון .והחומץ שהיה מתחילתו יין. רבי אמי הוו ליה אורחין

ייזיל ימות גו ביתיה. בר  ,מאן דבעי מימת .ואנן שתינן. אמר ,אייתון .משקתכון. אמר ליה רב ביבי

 ,נחמן בשם רבי יהושע בן לויולא כן א"ר יצחק בר  .ואסרון ,שאל לרבנין .יודנה הוה ליה קונדיטון מגלי

לא התירו משום רבי יודה בר טיטוס  אמרירבנן דקיסרין  ?החד והמר והמתוק אין בהן משום גילוי
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 .בעון קומי רבי אבהו .אבל פחות מכאן חוששיםחד לתלתא.  ,ויהיב סימניםדשחיק  וההבאלא 

לי על מבושל ואתון שאלון  .יוחנןצריכא לרבי  יין מתוק מברייתוקרינה  .אמר לון ?מבושל שנתגלה מהו

רבי יוחנן אסור. בר  מראד ,ואינהר רבי אבהו .ואסר לון ,שאלון לרבי יצחק שהיה מתחילתו יין?.

לפי שהנחש , מותר ,אם היה נכנס ויוצא ,א"ל .בר ממל באאשאיל לרבי  .איתגליין ליה גיגיתיה ,נטיזה

מותר.  ליד הייןאם היה ישן  ,לעזראם רבי בש אמרואמי  רביורבי יעקב בר אחא  נבהל ולא שותה.

מסתברא דר' חנינה אמר ישן  .ישן אסור ,וחד אמר .ישן מותר ,חד אמר .יהושע בן לוי רביורבי חנינה 

עובדא הוה  .חנינה. רבי יוסי בן שאול משתעי אהן עובדא רבי לעלעזר אסמיך רבי  ,דבכל אתר .מותר

ובעלה שנא מצוותא. אתא חד מסכן ויהבת קומוי  ,חדא ]דף יב עמוד א[ דהוות רחמה מצוותא איתאב

 .הליואכל ודמך  ,תבת קומי בעלה .הבעיליתילעני וטמרתיה  ,שחוזר איסליק ארגישת בבעלה .ואכל

עימי דעילתיה מלולי  מסכןאתא חיויא ואכל מן קומוי. קם בעלה מן שינתיה ובעא מיכול. שרי ההוא 

 ולא היה בקיא הוה בוראמרה ישן מותר.  הדא לא יכול. ממה שהוא רצה לאכול אחר שישןד

]יחזקאל כג לז[ כי ניאפו כתיב שהרי נתייחדה עם העני?משום ייחוד  באשתוואינו אסור  .בהלכה

 גלגלמלא חשיד על דא. מעשה בחסיד אחד שהיה  ,מכיון דלא הוה חשיד על דא .ודם בידיהם

שבא לידי סכנה עד  אותו יושב ודורש ביום הכיפורים וצלוחית של מים בידו ראוש . עדבדלקת הולק .בגילוים

פעם אחת  .שהיה מאכיל את ישראל נבילות וטריפות ,מעשה בטבח אחד בציפורין .שהיה חייב לשתות ביוה"כ

לבים התחילו הכ .ועלה לראש הגג ונפל ומת ,שתה יין הרבה ונשתכר ,ערב יום הכיפורים עם חשיכה

כתיב ]שמות כב ל[  .אמר להן ?אתון שאלון לרבי חנינה מהו מיעברתיה מן קומיהון .מלקקין בדמו

 ,זה גזל את הכלבים .לכלב תשליכון אותו ,ובשר בשדה טריפה לא תאכלו ,ואנשי קודש תהיון לי

של הוה ליה חד גרב  ,מדידהון אינון אכלין. חד בר נש .ארפון לון .והאכיל את ישראל נבילות וטריפות

 .מגלי הוה ,א"ל .אייתי ואנא שתי ליה .א"ל חבריה .בערובת צומא רבא אזל בעי למישפכיה .מגלי יין

וקמ"ל שאן סומכים על . עד דאיתחלחל ,לא אספק מיטעם .לי שלא אנזקמריה דיומא קאים  ,א"ל

, נחש ממית לשס ארו .מעלים חטטין ,ארסיםכל  .באאר' ירמיה בשם רבי חייה בר  הנס. אמר

 .אין נשאלין על הגילוים. רבי ירמיה בעא קומי רבי זעירא ,רבי חייה אמר .ומחללין עליו את השבת

לכן הוא הסתפק מתנמנם הוה  ?אישאיל ליה והוא הגילויים שאין נשאלין עלמריה דשמועתא  רבי ירמיה

ידיה על תומנתא  בהי .איטפי בוצינא ,ברמשארבי זעירא הוה יתיב אכיל  .מגולהכישן ואסור משום האם זה נחשב 

 .כריך על תומנתא. אמר ליה ,אהן שפיפונא שהוא דומה לשערה אשכחוןו ,אדלקין בוצינא .כלי יין

צריכין אנן חששין על מה דברייתא  .אמר רבי אמי .שמאחד קטן כמוך לא נזהרתי לא הוינא זהיר לך ,רשיעא

פיתתא  אסור לתת .שמא נגע בהם מוכה שחין ושמא יבלע, אסור למיתן פריטין גו פומה .חששין

ולמיצע סכינא גו . שמא יפול לתוכו דברתותי ערסא  תבשילא מפני הזעה.תחות בי שיחייא 

כל זיעה  .אמר רבי יוסי בי רבי בון. עליהם אדם יחף וינזק שמא ידרוךוסכינא גו פוגלא.  ,איטרוגא

 להסתכן. כדאי להחמיר ולא. פנים. אמר רבי ינאיחוץ מזיעת ה .סם המות היא ,דנפקה מבר נשא

רבי יונתן כי הוה  .שימות ותמרגליאובד  ,ואין אובד .תרויח פחםקטה שיחור  ,אם הכל יהיה בסדר ותרויחקטה  איןד

אמר רבי שמעון בן  .?ערבא דנפשך אנא אתיר לך ואהיהוכי  ,אמר ליה .מגולה על ייןבר נש שאיל ליה 

יוחנן  רביובדמין קלילין. רבי אסי  כאהו .זבינתה גרמך בדמים יתירין ,אילו ללודין זבינת גרמך .לקיש

דסבר כרשב"ג. . חוץ מדמי יין נסך שבו ,ימכר כולו לנכרי .יין נסך שנפל לבור .בשם בן בתירה אמרו

 .אצלו יינו הפקיד .ואינו מטמא ,רבי אסי בשם רבי יוחנן ]דף יב עמוד ב[ סתם יינו של נכרי אסור אמר

 דווקאהאם זה  ,שהתרתה בהנאה מה .ומותר בהנאה. רבי זעירא בעא קומי רבי יסא ,אסור בשתייה

 .שלש יינות הן .בשם רבי יוחנן אמר, אתא רבי אבהו כי. סתם במפקיד אפילוא"ל  ?לו מקוםבמייחד 

טומאה חמורה כשרץ. סתם יינו של  מטמאו ,כו"םעעבודת  דינו כתקרובת .מנסכו וודאי ינכרשראה 

אסור בשתייה ומותר בהנאה. אמר רבי  ,אצלו בחותם אחד יינו הפקיד .ואינו מטמא ,אסור .נכרי

 .אסור בשתייה ובהנייה ,הא בלא חותם .אלא בחותם ,מראלא  .מראחמי מה  .ירמיה קומי רבי זעירא

הפקיד סתם, אסור  ם, אבל אםלו מקובמייחד  שמה שהתירו בהנאה זה דווקאלעזר אהורי רבי 

המפקיד . תמן תנינן .מה אמר רבי יוחנןשהוא שאל את רבי אסי שנפשט לו הספק , והוה ר' זעירא חדי בה ,אף בהנאה

שמא החליף בשל ישראל דמאי.  ,ר' שמעון אומר .שהנכרי מחליף. כפירותיו ,אצל נכרי פירותיו

הרי הם אצל העכו"ם שהמפקיד פירות  שאמרנוהאם מה  .רבי אחאקומי  בעי חנינהרבי  .אחר

אמר  ?במקום אחרטבל ברור  פוטרשהם טבל גמור ו ,כפירותיו ממש האם הכוונה? מה .כפירותיו

רבי הוה ולא על יאות  ר? לא אמרו שהם טבל, אלא לחומרהלכל דבכי נאמר שהם טבל ו ,ליה
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רבי  .אחדחותם בהפקידו אצלו  ., דפשיטה שלא אמרו אלא לחומרהחנינא מתריס לקביל ר' אחא

 דברי הכל, אבל בשתייה .בהנאה ?מה פליגין .וחד אמר מותר .אסור ,חד אמר .חנניה ורבי מנא

 אסור ,תכלת ,יין ,בשר .חתיכת דג שאין בה סימן חבי"ת .מותר ,חמפ"ג .אסור ,חבי"ת .אסור. רב אמר

כל  ,דרב יהטעמל .אמר רבי יודן .מותר בחותם אחד ,גבינהוחלתית ומוריס פת  חמפ"ג .בחותם אחד

מותר בחותם אחד. רבי יעקב בר  ,על ידי תערובת . כל שאיסורואסור בחותם אחד ,שאיסורו מגופו

בשם רבי  אמרוחייה  ר'ובא ארבי ו .בשם רבי חנינה אמרולעזר ארבי ובא אאחא רבי שמעון בר 

. חוץ מן היין וחרס אדריני ,הכל מותר בחותם אחד .בשם רבי יהושע בן לוי אמרזעירא  רביו .יוחנן

ואיסורו איסור  .אסור ,חרס אדרייני .דתני האכ .הלכה כרבי מאיר ,רבי זעירא בשם רבי ירמיה אמר

מהו לסמוך בו אנדריאני לר"מ,  חרסאין איסורו איסור הנייה.  .וחכמים אומרים .דברי ר"מ ,הנייה

אהן  .רבי ירמיה בעא קומי ר' זעירא .יוחנן אמר אסור ורבי .לעזר אמר מותרארבי  ?המיטה את

]דף יג עמוד א[ ואיקפד  ?לסמוך בו את המיטה מהו ,בגד שצבעו בקליפי ערלה יידלקבגד דתנינן 

אין איסורו  ,תמןד .אסור כאה ,מותר הדריאני גבי חרסתמן  מראדאפילו כמאן  .אמר ליה .לקיבליה

 .אסור ,בזמן שהקרע שלו עגול .רשב"ג אומרועורות לבובין.  תנן, .איסורו ניכר ,ברם הכא .ניכר

איך דרך עובדי  כיצד הוא עושה .הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ,רבי ירמיה בשם רב . אמרמותר ,ומשוך

אם נעשה מחיים כיצד הוא יודע  .ומוציא לבה לעבודה זרה ,קורעה עד שהיא בחיים ?עבודה זרה לעשותם

 ,לאחר שחיטה .הוא נסלל ונעגל ,בשעה שקורעה עד שהיא בחיים .הונא רבי או לאחר מיתה? אמר

 , שמענאסרת , הבהמהלע"ז מזה שאמר שאם קרע את העור בהיותה בחיים. הוא נמשך. א"ר יוסי

זה דווקא אם לא עשה בה , אין דבר שיש בו רוח חיים נאסר מראאף על גב דאת  ,מינה שחט בה סימן אחד

בא אובשר הנכנס לעבודה זרה מותר. רבי  ,. תנןשעשה בה מעשה גדול ,נאסר כאה אבל .מעשה כגון שהשתחווה לה

 סתם, אומר ליעזראשר'  .ליעזראלהוציא מדברי רבי  ,מתניתין .בשם רבי יוחנן אמרוחייה  רביו

רבי אבינא בשם רב  אמרוהיוצא אסור.  תנן, וכבר בשחיטה נאסר בהנאה.מחשבת נכרי לע"ז 

אף היוצא  ,אבל אם לא הכניסו לפנים מן הקנקלין .מחיצה שלפני הע"זבשהכניסו לפנים מן הקנקלין  .ירמיה

כל הבית ידון לשם  ,אבל בעבודה זרה שאין לה קינקלין .בע"ז שיש לה קינקלין במד"א?. מותר

 .סתוריבההולכין ב .רבי חייה בשם רבי יוחנן אמר מאי בתרפות? ההולכין בתרפות. ,תנן. קינקלין

 מלשון, מאן דאמר תרפות .אית תניי תני תרפות .עבודה זרה גדולה אצל עבודה זרה קטנה מוליכיןש

 .רבי אבינא בשם רב ירמיה אמרוהבאין מותרין.  ,תנן. תוריבס מלשון, תרבות מראדומאן  .תרפים

 לע"ז, כגון שבדרך אל אותו מקוםלשוב הולכים  שניכר הדבר שאינם. בשאין חזירתן כהליכתן

 אף הבאין אסורין ,אבל אם היתה חזירתן כהליכתן הלכו בחבורה, וכשחוזרים הולכים ביחידות

 שמא דעתם לחזור

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ב הלכה ד 

 ,ואסורן איסור הנאה .אסורין ,ויין ישראל כנוס בהן ,נודות הנכרים וקנקניהם :מתני'

 אין איסורן איסור הנאה: ,וחכמים אומרים .דברי רבי מאיר

שדרכן לתת יין , הרי אילו אסורות ,אפילו חדשותזפותות  .תמותרוהרי אילו  ,חדשותנודות הנכרים גרודות  :גמ' 

כונס לתוכן יין ואינו  ,ישראל עומד על גביו אם, מתיך ומורח את הזפתנכרי עובדן ודובבן  .לתוך הזפת להפיג טעמו

אינו מצוי לנסך על גבי דבר  .באאא"ר  ?בזפת שהולך לערבאת היין של הישראל  חושש. וחש לומר שמא ניסך הוא

את היין שנתן לו ישראל לערב בזפת ביין נסך אני אומר שמא החליף  ?מעתה אפילו אין ישראל עומד על גביו .מאוס

אף  ,ישנות אסורות .אף על פי שהן זפותות ,וקנקני נכרים ]דף יג עמוד ב[ חדשות מותרות .שהביא מביתו

את אמר זפותות  ,גבי נודותוהכא  ,את אמר זפותות מותרות גבי קנקניםעל פי שאינן זפותות. הכא 

חומץ בשעה  יין אוואין נותנין לתוכן  ,אני עמדתי על זפתן של קנקנים .אמר רבי אבהו ?אסורות

כגון יין של ישראל , ר בהנאהיין שאסור בשתייה ומות .רבי יעקב בר אחא בשם רבנן אמרשזופתין אותן. 

 .נעשה יין כקנקנים .נעשו הקנקנים כיין. פינהו וכנס לתוכה יין אחר ,נכנסו לתוך קנקנים שהפקיד אצל נכרי.

 אם עירה יין בפעם הרביעית, מותר גםוהקנקנים מותרין.  ,היין אסור .פינהו וכנס לתוכו יין אחר

ולא אמר שנתן בתוכם סתם  ,ומותר בהנאה בשתיהשאסור יין אמר שנתן בקנקנים  ולמה .בשתייה
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יתן אותם בקנקנים, גם ואם , אסור בשתייה ובהנייה סתם יינם ,בגין דרבי מאיר אמר יינם?

קנקנים של  .אתון שאלין ליה ,כשהלך רבי עקיבה לזיפורין .באאא"ר  הקנקנים יאסרו בהנאה.

אם בשעה שאינן  מהד בקילוף הזפת.שדי אמר מזו לימדתי עליהם  ?במה היא טהרתן ,נכרים

וכשבאתי אצל  ?לא כל שכן ,בשעה שהן זפותות אלא שנתקלפה זיפתן .מותרין מראואת  ,זפותות

 .היין שנבלע בזפת חודר לתוך הקנקן, ולא יועיל קילוף הזפתש על ידי זפת הן בולעות ,חבירי אמרו

כנס  .צריך עירוי שלוש פעמיםו לתוכו יין ואינו חושש וחוזר וכונס ,ישראל כונס לתוכן מים ,ייןכנס הנכרי לתוכן 

כנס . מוריס מבטל טעם האיסור מיד שציר אוישראל כונס לתוכן יין  ,הנכרי לתוכן ציר או מורייס

נפק  ,וחוזר וכונס לתוכן יין ואינו חושש. רבי יוחנן .ישראל כונס לתוכן ציר או מורייס ,הנכרי לתוכן יין

מזו לימדתי  ,אמר ?במה הוא טהרתן ,קנקנים .אתון שאלון ליה .נשייא לעכודרבי יודן  פרדסלפגטי 

על המשך דבריו של רבי יוחנן יש . ישראל כונס לתוכן יין ,מה אם בשעה שכנס נכרי לתוכו ציר או מורייס .עליהם

 .נןר' יוח בשם אמררבי חייה  ?לא כל שכן ,בשעה שמכניסן לאור ,רבי יוחנן בשם אמררבי יסא  .מחלוקת

אין קמין  ?הרי חלקם ישברקיימין אינון  וכשמכניסן לאור. ?לא כל שכן ,את זיפתן מקלףבשעה שמשחיל 

מותרות. ר'  ,ר' אמי אמר .אסורות ,ר' אסי אמר .קנקנים שאינן זפותות .ואי לא הפסיד קנקניוקמין. 

 באארב  .?כוזא לא בלע אהןדאמרין  נןאכי אך רבי אמי התיר? ו .ר' אסי מקשי .יעקב בר אחא אמר

 רביורבי יעקב בר אחא  .?האין דהון של מימי רגלים לא בלע .מאן אנן אמרין .רב ששת שאיל .אמר

ר' יעקב בר  .ממלאן מים שלשה ימים מעת לעת ,קנקני נכרים .בשם רבי חנינה אמרושמעון בר אחא 

אעיל עובדא קומי רבי מנא  ,רבי יוסי ממלחייא .?למעשה ומותר ועבדין כן .ר' אסי מקשי .אחא אמר

הא לכתחילה אסור. ר' ירמיה אזל  .שרי ,לשעבר אם ,א"ל .בקנקן של נכרים שהחליפו בו מים שלושה ימים ונתן לתוכו יין

ממלא אותן מים ג' ימים מעת לעת. ]דף יד עמוד א[  ,רברבייא כוסותהורי באילין פיתרייא  .לגובלנה

ממלא אותן  ,אמרי ,אתא עובדא קומי רבנן .גו דידיה את יינווקיבלה ישראל  ,יקיהארמייא איתבזעת ז

 .וישראל זבנין ,זעירין נודותחמא יתהון זפתין זיקוקין  .מים שלשה ימים מעת לעת. רבי יסא אזל לצור

 ואסרן: ,שאלון לרבי יצחק ולרבי מני ?מאן שרא לכון ,אמר

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה 

 פרק ב הלכה ה

וחכמים  .דברי ר' מאיר ,ואיסורין איסור הנאה .החרצנים והזגין של נכרים אסורין :מתני'

 מותרין: ,יבישין .אסורין ,לחים .אומרים

ינן והא תנ .אפילו באכילה ,יבישין מותרין .אפילו בהנאה ,לחים אסורין .רב ששת בשם רב אמר: גמ' 

נעשה יין  אינושלוקחין גת בעוטה מן הנכרי, אף על פי שהוא נוטל את הענבים בידו ונותן לתפוח, 

בשם  באארבי אמר בהנאה?  , חרצנים וזגים כשהם לחיםרב מדוע אסר ו? עד שירד לבור ,נסך

שנשתמש בהן חרסין  .היא מתניתא. תמן תנינן יין נסך של לתוך הבור ם שנפלויחרצנים וזגב .רבי יודה

 .וכן בגפת חדשה .שסוף המשקה לצאת .התנור טמא ,ונפל לאויר התנור והוסק ,משקין טמאין

לאחר שנים עשר  ?ישנה אי זו היא .בתוך שנים עשר חדש ?אי זו היא חדשה .טהור ,אבל בישנה

 הכא נמי כן..  חדש

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ב הלכה ו 

דברי רבי  ,ואיסורן איסור הנאה .של נכרים אסורין ,ותירייקי ,והגבינה ,המורייס :מתני'

 אין אסורין איסור הנאה:  ,וחכמים אומרים .מאיר

לפי , בי ר"ש אוסר לעזרארבי מפני שמשביח את המוריס. ורבי מתיר  ,יין למורייס .תנן התם :גמ'

, רבי אוסר לזרים ,לפיכך אם עבר ונתן .שאינו אלא להעביר את הזוהמה ונמצא מאבד את התרומה

כדברי מי שהוא מתיר  .מתיר לזרים. רבי מנא בר תנחום בעי ,בי ר"ש לעזרארבי  .אם אן מאה כנגד התרומה

משום  .באארבי ירמיה בשם רבי חייה בר  אמר הרי היין בטל? הנכרי למה הוא אסור מורייס .לזרים

ן יבשא לא אפילו  ,ן מותראומ .ן אסוראומשאינו  ,סיף ייןמו שאינו .והתני אומן מותר .תבשילי נכרים
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 ?מאי כדון .ואפילו שאינן מבושלים. ואמר רבי יוחנן בר מרי ,ן אסוראומשאינו  ,ודכוותיה ?מבושלין

מחמת  והוא אסוראת שהוא ליטול את הזוהמא  לעולם היין בא להסיר את הזוהמה, ומה ששאלת אם זה לא אוכל מדוע אסור?

כמאן  לוואפיא"ר יוחנן בר מדייא  .הניית ע"ז אסורה ,תרומה מותרת הניית ,הדא אמרה .אסורע"ז 

מפני שהוא  ,אין מבשלין יין של תרומהתנן, . שלא נתן שם יין ביודעובלבד  ,ן מותראומ דאמר

חד אמר מפני  .לעזר ורבי יוחנןאר'  . מאי ממעיטו?מפני שהוא משביחו ,רבי יהודא מתיר .ממעיטו

דא ומאן  אמרולא ידעין מאן  .שלא הכל שותים מבושלאמר מפני שממעטו משותיו  וחרנא ,ממידתומעטו שמ

דתנינן תמן תורמין יין שאנו מבושל על שאנו מבושל. ואן תורמים ממבושל על מן מה  .דא אמר

והתנינן, . מהחיע ורגמשמע שלשיטתו יין מבושל  שאנו מבושל, שאן תורמים מן הרע על היפה, דברי רבי יהודה

אמר ? ומפני שהוא משביחו ,רבי יהודא מתיר .מפני שהוא ממעיטו ,אין מבשלין יין של תרומה

שמותר לו לבשל תרומה שבישול תמן בכהן  ,מוחלפתאינה  ואמר ר"א .יהודהדרבי  שיטתיהמחלפה  ,רבי יוחנן

הוא יוחנן  דר'הוי  .פחתלפי הכמות אחר ששאף שבישול משביח אסור לו לבשל שחוששים שמא יפריש בבעלים וכאן  .משביח

  .מפני שממעטו משותיו דאמר

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ב הלכה ז 

מפני  .שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך .אמר רבי יהודה :מתני'

אמר לו ]דף יד  .מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה ,אמר לו ?מה אסרו גבינת הנכרים

שורפה  ,ואמרו כהן שדעתו יפה .חמורה מקיבת הנבילה ,עמוד ב[ והלא קיבת העולה

מפני שמעמידין אותה  ,חזר ואמר לו .לא נהנין ולא מועלין ,אלא אמרו ,ולא הודו לו .חיה

 ,אמר לו .השיאו לדבר אחר ?למה לא אסרוה בהנאה ,אם כן .ואמר ל .בקיבת עגלי ע"ז

או כי  .בלשון זכר היאך אתה קורא ]שיר השירים א ב[ כי טובים דודיך מיין .ישמעאל אחי

שהרי  .אין הדבר כן ,אמר לו .כי טובים דודייך .אמר ליה ?בלשון נקבה טובים דודייך מיין

 לריח שמניך טובים: ,חבירו מלמד עליו

 אמרובא א"ש בר רורבי יעקב בר אחא  מפני מה גבינות בית אונייקי אסורים אף בהנאה? :גמ' 

יפה לימדנו  .מראושמע רבי יוחנן  .נשחטין לשם עכו"ם ,ששם עגליםשמפני  .בשם רבי יהושע בן לוי

 .מעמידין אלא בפרש שיוצא מן הקיבה שהרי אןאפילו פירשה אסור.  ,בהמה לעכו"ם שהשוחט ,רבי

א. וגופה היוצא מפירשה  .טבעת בעינה היא .א"ר יוסי ?.מי אסירהמצא בה טבעת  .יוחנן בעירבי 

 .ש"ב כדברי ,אסורה לאו ואם ,מותרת בשוק נמכרת בה כיוצא בה יש אם נבילה ביצת ,תנינן תמן

 עד הייתה גמורה ?שמאי דבית טעמא מה בשוק. נמכרת בה כיוצא יש אפילו אם אוסרין ה"וב

 מעתהאם הביצה אינה מוסיפה לגדול אחרי שנתנבלה התרנגולת   . ולא הוסיפה הביצה אחרי שנתנבלה התרנגולת  כלום תתנבל שלא

 ביצים של שלל מתירנמצאת  ,כן את אומר אם ?מותרת תהא בשוק נמכרת בה כיוצא אין אפילו

קס"ד שביצים  ברור שיאמרו שעד כאן אסור ומכאן מותרשאין גבול אחר  והם אסורים משום נבלה. וגזרינן על כל הביצים עד שיגמרו לפי

של נבלה דינם שווה ששניהם היתר שנמצא בתוך  חלב שנמצא בקיבהשנמצאו בתוך התרנגולת וקיבה 

 רבי בשם חייה ר"דא ?.האחרונה כמשנה שמאי וביתהראשונה   כמשנה ה"איסור. אם כך קשה ב

 מעמידין לומר חזרו .ם"העכו בקיבת ולא הנבלה בקיבת לא מעמידין אין ,אומרים היו בראשונה .יוחנן

 האם מה ,בעי אבא בר שמואל ,בון רבי בי יוסי' ר אמר .ם"העכו בקיבת מעמידין ואין ,הנבילה בקיבת

גוי  מחשבת סתם ,אמר אליעזר דרבי שקיבת עכו"ם אסורה? א"כר רבי יוחנן מעמיד את המשנה

 אומרים היו בראשונה .יוחנן רבי בשם אמר יסה רבי. בידך מאומה מן החרם ולכן אפילו פרש אסור דכתיב לא ידבק לע"ז

מעמידין  ,חזרו לומר .לאחר שאמרו שאינה אלא פרש בעלמה .ם"העכו בקיבת ולא הנבילה בקיבת לא מעמידין אין

שגם  באאמסייעא לר' חייה בר  מתניתאד נאא"ר יוסי, לישבקיבת הנכרי.  ובן ,הנבילהבקיבת  בן

. קיבת הנכרי ושל נבילה אסורה ]דף טו עמוד א[ כמשנה הראשונה ,דתנן אחרונה אין מעמידים בקיבת נכרילמשנה 
אסורה משום  קיבת נבלה של ישראלאלא ודאי כוונתו לאמר שקיבת הגוי חמורה יותר.  .נבלההגוי היא  שחיטתהרי  ?קיבת הגוי ושל נבלהמדוע כתב 

 קיבתה וטרפה שינקה מן הכשרה ,הטריפה מן שינקה כשירה .ואף פרשה אסור ז, וקיבת נכרי משום ע"ופרשה מותר נבלה
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וטרפה שינקה  הכשירה מן שינקה וטריפה .זה מפני שהוא אסור וזה מפני שנמצא בתוך איסור הראשונה כמשנה אסורה

 כמשנה ה"וב ש"ב דיסברון אפילו שהקיבה אינו אלא פרש בעלמה. אחרונה כמשנה מותרת קיבתה מן הכשרה

 ואתיא .באת אחר ממקום קיבה ,גופה גידולי שביצה אסורה. ביצהשקיבה מותרת,  האחרונה

 שביקעו ,שמועי בן יהודה של בבניו מעשה ,יוחנן רבי בשם בון רבי בי יוסה רבי דאמר היאהכ

. אף שביצת נבלה קיבותיהם והותרו חכמים לפני מעשה ובא ,צאן מאות משלש יותר זאבים להם

דודים דברי  .בשם רבי יוחנן אמריחברייא . באת אחר ממקום קיבה גופה גידולי ביצה דאמרו אסורה,

שמעון  אמר. כיין הטוב וחיכך]שיר השירים ז י[ שנאמרתורה  כדבריוחביבים  ,סופרים לדברי תורה

]שם א שנאמרוחביבים יותר מדברי תורה  ,דודים דברי סופרים לדברי תורה .יוחנן ר'בשם  באאבר 

חביבין  סופריםתדע לך שדברי  .בר פזיר' יודה בר כהן בשם  באאר' אמר מיין.  דדיךב[ כי טובים 

 ועל ידי .לא היה עובר אלא בעשה, קריאת שמע כללאילו לא קרא  ,שהרי רבי טרפון .מדברי תורה

נו נחש. על שם ]קהלת י ח[ ופורץ גדר ישכ .מיתה נתחייב שהיטה וקרא,, שעבר על דברי בית הלל

אבל דברי  .חומריןויש בהן  יש בהן קולים .יש בהן איסור ויש בהן היתר ,דברי תורה .ישמעאל ר'תני 

 .פטור ,האומר אין תפילין לעבור על דברי תורה .דתנינן תמן ,תדע לך שהוא כן .חומריןכולן  ,סופרים

 .חייה ברתנחום  ר'בשם  א"ר חיננא בריה דר' אדאחייב.  ,חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים

 יסג לא ,לאלה יטיפו לא ,יטיפון תטיפו אל[ ו ב מיכה] דכתיב.דברי זקינים מדברי נביאים חמורים

 אטיף[ יא שם] וכתיב .שהקב"ה אמר לנביאים לא להטיף לישראל, כי אינם רוצים לשמוע. כלימות

שני  ששלח למלך ?דומין הן למי וזקן נביא. שהקב"ה מצווה לחכמים שיטיפו לישראל. ולשכר ליין לך

 כתב הרשאה וסמנטורין שלי חותם לכם מראה אינו אם ,כתב מהן אחד על .למדינה שלו שליחים פלמנטרין

 חותם בלא האמינוהו ,שלי חותם לכם מראה שאינו פי על אף ,כתב מהן אחד ועל .לו תאמינו אל שלי

 פי על[ יא יז שם] הכא ברם .מופת או אות אליך ונתן[ ב יג דברים] כתיב בנביא כך. סמנטירין ובלא

בשם  אמרובא א"ש בר רורבי יעקב בר אחא  ?מפני מה אסרו גבינה של נכרים. יורוך אשר התורה

 .יפה לימדנו רבי .מראושמע רבי יוחנן  .מפני שרוב עגלים ששם נשחטין לשם ע"ז .רבי יהושע בן לוי

 .א"ר יוסי ?האם אסורהמצא בה טבעת  .רבי יוחנן בעי .אפילו פירשה אסור ,בהמה לע"ז שהשוחט

חמורה  ,אמר לו ]דף יד עמוד ב[ והלא קיבת העולהתנן, א. וגופה המ ,פירשה .טבעת בעיינה היא

וחמים . גמי לה ?שורפה ומה, ולא הודו לו .חיהשורפה  ,ואמרו כהן שדעתו יפה .מקיבת הנבילה

משום שדומה למי  .ר"ש בן לקיש אמר ? מעל והרי נהנהמאי לא אאומרים לא נהנים ולא מועלים. ו

תנן, השיאו לדבר  לא נהנה ולא מועל. ,זוהםמהדא אמרה השותה בכוס  .זוהםמבכוס  ששותה

ולא רצו לגלות טעם גזרות חדשות אסרום  קרובמשמפני  .א"ר יוחנן ?ומפני מה לא גילה לו .אחר

 אמר. טעמים לקטן באותה שעה ואן מגלים טןישמעאל היה ק רביש שלא יבואו לזלזל בהם. ועוד 

בחמש  ולהשיאהיה לו  ,אם להפליגו בדברים היה מבקש .חמא בר עוקבא מקשי ביר ,רבי חונייה

ואילו הן שאת. ארור. מחר. , שאין להם הכרע וניתן לפרשם לכאן או לכאן השואות שבתורה 

או שאת אם לא  .סליחה שאת הואלשון האם . משוקדים. וקם. ]בראשית ד ז[ הלא אם תיטיב שאת

או ארור אפם  .וברצונם עקרו שור ארור ,]שם מט ו[ כי באפם הרגו איששלשון שאת היא עווןתיטיב. 

צא הלחם בעמלק  ,]שמות יז ט[ ויאמר משה אל יהושעאפם, או על השור האם הארור עלכי עז. 

או  .גביעים משוקדים או מחר אנכי נצב על ראש הגבעה. ]שם כה לד[ ובמנורה ארבעה .מחר

או וקם  .הנך שוכב עם אבותיך וקם .משוקדים כפתוריה ופרחיה. ]דברים לא טז[ ויאמר יי' אל משה

או  .רבי תנחומא מוסיף הדא ]בראשית לד ז[ ובני יעקב באו מן השדה כשמעם .העם הזה וזנה

שמשיקין עליהם  ,םדברי יש. מפני שהטעם שלא ענה לו  .לאאיויתעצבו האנשים. אמר רבי  ,כשמעם

]דברים ד יד[ ואותי  כתיבכדכמה דאת אמר ]שם א ב[ ישקיני מנשיקות פיהו. א"ר יצחק  .את הפה

שנאמר בינו לבין  ,ונאמר לי דברים .לכם אמרשנאמרו כדי ש ,אותי ואותי. נאמר לי דברים .צוה יי

 ,כז כו[ כבשים ללבושך]משלי כדכתיבבשם רבי שמואל בר נחמן אמרו חגי  ר'ועצמי. ר"ש בן חלפתא 

כבוש לפניהן  ,בשעה שתלמידין קטנים ?הא כיצד .]דף טו עמוד ב[ כבשים כתיב .ומחיר שדה עתודים

ודא מסייעה למה דתני רבי שמעון בן יוחאי  .גלה להם רזי תורה ,הגדילו ונעשו כעתודים .דברי תורה

הזאת אינה נגלית לכל  וןמטמ מה הסימה .]שמות כא א[ ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםכתיב

שמחבבים  .אלא לפני בני אדם כשרין ,כך אין לך רשות לשקע את עצמך בדברי תורה ,בריה

 , רק לאחר שעברה שנה מזמן הגזרה וראו חכמים שקיבלו אותה עליהם, מגלים טעמהכןוומייקרים אותה. 
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 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ב הלכה ח 

חלב שחלבו נכרי ואין  .ואין איסורן איסור הנאה ,אילו דברים של עכו"ם אסורין :מתני'

כבשים  .התירו בשמן ,רבי ובית דינו .ושלקות ,הפת והשמן שלהם .ישראל רואהו

וקורט של  ,והחילק , כלבית וציר שאין בה דגה ,וטרית טרופה ,שדרכן לתת בהן יין וחומץ

 ואין איסורן איסור הנאה:  ,וריןהרי אילו אס .ומלח סלוקנתית ,חלתית

בשם רבי יהושע בן אמרו רבי סימון ו ,בא בר רב יהודהארבי  ? למה הוא אסור ,חלב הנכרי :גמ'

אמר רבי שמואל בר  ןשהרי הארס לא נותן לחלב להתגב ?משום גילוי. ויעמיד ?חלב הנכרי למה הוא אסור .לוי

ואחד  ,צף של נחש זקןאחד  .הן ארסמיני שלשה  .ותני כן .הנתון בין הנקבים הארסרב יצחק מפני 

איתגליית קולתא  .הבחקלידומה לשבכה. פעלייא הוון  בינוני של נחשואחד  ,שוקע של נחש צעיר

 ,שוקע היה. ביומוי דרבי ירמיה ארס ,אני אומר .ואנכון תננייני ומייתין .אשתון קמייא ולא מייתין .דמיא

אני אומר  .אינכון תינייני ומיתו .אישתון קמייא ולא מיתו .מדרש הגדול ביתאיתגליין גיגייתיה דסדרא רובא 

וכן יין שנתגלה ושתו ממנו  .אבטיח שניקר ואכלו ממנו עשרה בני אדם .ארס שוקע היה. ותניא כן

חלב  .שוקע היה. א"ר ירמיה ארסשמא אומר  אניש .אסור לוכל ולשתות אחריהן .עשרה בני אדם

והנכרי חולב  ,ישראל יושב בעדר .ותני כן .בהמה טמאה חלבשום תערובת מ ?הנכרי למה הוא אסור

מהילכות של עימעום. אמר רבי  ,רבי יעקב בר אחא בשם רבי יונתן אמר. ומביא לו ואינו חושש. פיתן

ישראל  במקום שאין פתאני אומר  ?מהלכות של עימעום מהו .קשייתה קומי רבי יעקב בר אחא .יוסי

 ויש עמעום .ועימעמו עליה ואסרוה. אמר רבי מנא ,עכו"ם מותרתשתהא פת  היהבדין  ,מצויה

 פת עוד הריו .הרי עמעום פרושו פיקפוק וזה שיך רק בהתר. היינו שפקפקו באיסור והתירו? לאיסור

 שיהאבדין הוא  ,מצויין שםשאין תבשילי ישראל  במקום ,כך אנו אומרים ?עכו"ם היאלא כתבשילי 

בדין  מצוייןשאין פת ישראל  במקום היה כןאלא  ?עליה ואסרום ועמעמו ריםמות עכו"םתבשילי 

 : רבנין.מפני חיי נפש ]דף טז עמוד א[  והתירוהועליה  אלא שעמעמו .אסורה עכו"םשתהא פת 

 עבדינןולא  .הפלטורובלבד מן  ,כדברי מי שהוא מתיר . הלכה בשם רבי יעקב בר אחאאמרי דקיסרין 

 אוכל[ ו ב דברים]כתיב יוחי בן שמעון רבי תני. רובא חייא רבי קומי אמרון .אלא נהגו להחמיר כן

 כל אף ,מברייתן נשתנו שלא מים מה .וגומר מאתם תכרו מים וגם ,ואכלתם בכסף מאתם תשברו

 תערובת זרעי כרפס פשתן ותלתן שמיבשים מוטלייה הרי התיבון .אסוראם נשתנה מבריתו ומותר  מברייתו נשתנה שלא דבר

 יכולין שהן כולהן ניחא. מותרין אלו הרי שלהן מים וחמין וקליות כרתי וקובטיות קפריסין ופנקריסים אותם

 בשם בון 'ר בי יוסי ר"א התירו? הרי אינו חוזר לבריתו?. למה קליות אבל .שהיו כמו ולהחזיר להשרות

 אוכל רובא חייא רבי מקיים מה .ם"עכו תבשילי משום בו אין ,שהוא כמות חי נאכל שהוא אוכל כל .רב

כמו . תשברו באוכל ,עליך קשה היה שאם. שברתו דהאכלתו. אותם תשברו באוכל ?מאתם תשברו

 כד .עבד יונתן רבי הוה כן אמרין. כסף עליו הכרע ,לאו ואם .שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם

 דין או דיתום דין הוה דאין ?אמר מיי. מתנות איקרין ליה משלח הוה ,לקרתיה עליל ,רב נש בר חמי הוה

 את אסר דניאל ,אמר יהודה רב .?השמן את אסר מי .שמנן .עלוי מפויסיה אפין נישכח ,דארמלה

שתי . משתיו וביין המלך בג בפת יתגאל לא אשר לבו על דניאל וישם[ ח א דניאל]דכתיב .השמן

 בשםאמרו  חייה בר תנחום ורבי אחא רביולמה התירוהו? . משתיות. אחד של יין ואחד של שמן

למסוק כדי שיהיה  המלך להר עליו עולין שהיו .לוי בן יהושע רבי בשם לה דאמרי ואית ,יוחנן רבי

 'בג .השמן התירו דינו ובית רבי ?התירו ומי. שהיו שם חילות רומאים עליו ונהרגין ,שמן ישראל

 ב"י ועד גטך אם לא באתי מכאןהרי זה דתנן,  בגיטין .רבותינו הנשיא יהודה רבי נקרא מקומות

 עליו. מוכיח שטר של דזמנו התירו, ורבותינו עלה. ותני גט. אינו חודש ב"י בתוך ומת חודש,

 פנים. צורת צריך סנדל העידו ורבותינו ולנקיבה. לזכר תשב שליא או סנדל דתנן, המפלת ובסנדל

 דברים 'ג מבטל שהוא ד"ב שכל. ?שרייא ד"ב לו קראוולמה לא  טהור. פנים צורת לו שאין וכל

 .בעי יוחנן' ר. בגיטין עליו חלוק דינו ביתש משום .ישמעאל רבי בי יודן ר"א. שרייא ד"ב נקרא הוא

 ורבי. ובמנין בחכמה ממנו גדול שיהא עד חבירו דין בית דברי לבטל יכול ד"ב שאין ,תנינן כן ולא

' ר בשם יוחנן רבי דאמר. כדעתיה יוחנן רבי אלא. ?וחבורתו דניאל שאסר מה מתירין דינו ובית

 הציבור רוב קיבלו ולא הציבור על גוזרין ד"שב גזירה שכל .אני מקובל .צדוק רבי בי אליעזר
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 שמואל בר יצחק. עליהן הציבור רוב קבלו לא שמן של שגזירה ומצאו ובדקו. גזירה אינה ,עליהן

. בשמן התירו דינו ובית רבי .ודריש דיתיב הדרומי שמלאי לרבי אשכח .לנציבין נחת מרתא בר

 ,ל"א. ממרא זקן עלך כתיב אנא ,כן דאי לא אכול ,שמואל ל"א. אכל לא רב. ואכל עלוי קביל שמואל

לבטל גזרה זו. ענה לו  ואינו בר סמכא. הדרומי שמלאי רבי עליה דעירער ידע אנא תמן דאנא עד

. רבי יוחנן ואכל עלוי ואטרח. דינו ובית רביבשם  אמר אלאלא  ? הריגרמיה בשם ליה אמר שמאל. וכי

 .שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו עד שיהא גדול ממנו בחכמה ובמניין ,ולא כן תנינן .בעי

מקובל אני מר'  .רבי יוחנן אמרד .רבי יוחנן כדעתיה .?ורבי ובית דינו מתירין מה שאסר דניאל וחביריו

בדקו  .אינה גזירה ,ואין רוב ציבור מקבלין עליהן ,שכל גזירה שבית דין גוזרין .בי ר' צדוק לעזרא

 .בר קפרא שרי .ולא מצאו שקיבלו רוב ציבור עליהן. ביצה צלויה שלהן ,ומצאו בגזירתו של שמן

מעשה ]דף טז עמוד ב[  .נישמעינה מן הדא ?נצלית שלא לדעת .חזקיה אסר. עד כדון בשנצלית לדעת

ואסר.  ,אתא עובדא קומי רבי מנא .והיו שם חגבים ונצלו ,ובאגם תמרים ,באשת קנים שנפלה דליקה

משום תערובת חגבין טמאים. א"ר יוסי בי  מנא משום בישול נכרים אלא בילא אסר ר, א"ר אבהו

וחמר  של בישול עכו"ם באיסורים ליןימקחמתון  .נחת לתמן רבדוהדא מן חמירתא דרב.  .רבי בון

אתת דייתא וחטפתא מן ידיה  .חד בר נש הוה טעין קופד מהלך בשוקא .ביצה צלויהואסר  עליהון

ואתר  ,הות טעינא נבילה דילמא, אמר נאאד .אסור ליך ,א"ל רב .אזל בעי מיסביניה .תותיה ונפלאתר 

וסלק  ,אנשיתה .גו נהרא בשראיסקופתה  לרחוץונסיבת דין תחותוי. חד בר נש אזל בעי משזגה  ,תתה

ואייתי חורי  .שטפה נהרא ,ההיא דלמא, אמר נאאד .אסור לך ,א"ל רב .אזל בעי מיסביניה .ליה

אני  .והוא זקן ,אני זקן .אמר רבי .גניבה מתיר .רבי אוסר ?דנבילה תותיה. תורמוסין שלהן מה הן

והתיר תורמוסין  ,והוא עלת על דעתו להתיר. רבי מנא בר תנחום אזל לצור .עלת על ליבי לאסור

אתא גבי  ,ואשכח לרבי מנא בר תנחום שהתיר תורמוסין שלהן ,אזל לצור באארבי חייא בר  .שלהן

אשכחית לרבי מנא בר תנחום שהתיר תורמוסין  ,אמר ליה ?מה מעשה אירע לידך .רבי יוחנן א"ל

אמר  .מתק את הים הגדוליודע ל הואש .א"ל אדם גדול הוא .?גזרת עליו נידויוולא פגעת ביה  ,שלהן. א"ל

הן  ,ובשעה שהמים מקלסין את בוראן .חשבון מים הוא יודע אינו אדם גדול. אלא, לאו בני .לו

חשבון גדול הוא.  .ואמר שבחו. א"ר יוסי בי רבי בון ,בא לומר גנייו .לעזראמתמתקין. א"ר יצחק בר 

נישמעינה מן  ?מהו ,שלהן הטיחלואילו בעית ילפתה מיניה.  .רבי זכאי דאלכסנדריאה הוה ידע לה

מה  .בר ממל בעי באאוהתיר חלוט שלהן. רבי  ,רבי אמי סלק עם רבי יודן נשייא לחמתא דגדר .הדא

שצריך עוד חלוט מחוסר מעשה ידי האור  .א"ר יוסי מדוע רבי אסר תורמוסין והתיר חלוט?ו  ?בין חלוט לתורמוסין

ויוצאין בו  ,אין בו משום בישולי נכרים איטריותהוא. חוורנס  אינן מחוסר מעשה ידי האור ,תורמוסין .לאפות

אין בו משום  ,, קמח חלות מטוגן בשמןחלת המסרתמרטיסה  .בשם רב אחי באארבי  אמרמשום עירובי תבשילין. 

כל אוכל שהוא  .ר' יוסי בי ר' בון בשם רב הונא אמר. ויוצאין בו משום עירובי תבשילין .בישולי נכרים

 ויוצאין בו משום עירובי תבשילין ,אין בו משום בישולי נכרים, נאכל חי כמות שהוא

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ב הלכה ט 

 ,ענבים הדבש והדבדבניות .חלב שחלבו נכרי וישראל רואהו .אילו מותרין באכילה :מתני'

וכבשים שאין דרכן לתת בהן יין  .אף על פי שמנטפות אין בהן משום הכשר משקה

וזיתי קלוסקא  ,ועלה של חלתית ,וציר שיש בו דגה ,וטרית שאינה טרופה ,וחומץ

ומן ההפתק  ,ילה אסוריןסוהחגבים מן הסל .אסורין ,רבי יוסי אומר השלוחין .המגולגלין

 וכן בתרומה: ,מותרין

הדא דאת אמר בתבשיל שאין  .לעזראאמר רבי  .ים שאין דרכן לתת בהן יין וחומץוכבשתנן,  :גמ' 

אסור אפילו בהנאה. רבי יעקב בר  ,הא דבר בריא שנתן .דרכו לתת לתוכו ]דף יז עמוד א[ יין וחומץ

 .והנכרי מנער ,ישראל שופת .ישראל ונכרי שהן שותפין בקדירה .בשם רבי יוחנןאמרו חייה  רביואחא 

מה שהתרנו  ,אמר רבי בנימין בר ליואי .ישראל מחזיר ,סברין מימר ?מי מחזיר ,מהאש הוציאו

 ,אם בשנתבשל כאכילת בן דרוסאי .והוא שנתבשל כמאכל בן דרוסאי. רבי יוסי בעי ,הנכרי מנערש

ואין להם סנפיר וקשקשת . רב אמר סולתניתא ?אי זהו החילק ?אפילו הנכרי מחזיר ,למה ליה ישראל מחזיר
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. כי לשניהם אין סנפיר וקשקשת ,אין אפשרות להבדיל ביניהםודגים טמאים מתערבים אתם ש אלאבל כשיגדלו יהיה להם, לכן הם כשלעצמם טהורים. א

 ן סימניו נראיםישכשהוא גודל נוהגים לטרוף אותו וא, הוא טרית טרופה ,הוא חילק .אמר רבי יוחנן

אסורה משום  ,צחנהלחלוחתא  .בשם רב אמרו ,באאבר  חנןו ,בר תחליפא ,כהנא ,רבי זעירא .

 .במקום שאין המים מהלכין ,מראהדא דאת  .בשם רב יהודה באארבי  אמר .תערובת דגים טמאים

דטיבריה כגון המים המהלכין הן  הימואין דג טהור מהלך עם דג טמא.  ,אבל במקום שהמים מהלכין

אבל דג שאינו טורף יכול לחיות גם במים  רףוובלבד בשעה שהדג ט .א"ר יוסי בי רבי בון ..ן בה דגים טמאיםישא

 .כלייהבי גו קליפתה  ,ויש דג טמא דומה לו סים שלוקסקדג כשר שמסיר את ההדא חפיתה  .שמואל אמר .מהלכים

כל  ?אסירה. אי זו הטרית שאינה טרופה ,ואי לאו .שהיו סיםקסקשיוצאת ממקום חיבור השרייא  ,אין עבדת לחלוחי

אי . וטרית שאינה טרופהתנן,  .בשם רבי חנינה לעזרארבי  אמרשהראשים והשזרות שלה קיימין. 

מעשה בספינה אחת משל בית  .כל שהראשים והשזרות שלה קיימין ?זו הטרית שאינה טרופה

ולא מצא אלא אחת שהראשים  .ובדק רבי את כולהון .שהיו בה יותר משלש מאות חביות ,רבי

שבגלל דמסתברא  אל .ר' אסי מקשי ,והתיר את כולהן. ר' יעקב בר אחא אמר ,קיימיןוהשזרות שלה 

 ,חבית תהא מותרת אותהשאם כך היה צריך להיות ש .אותה בדיקה התיר רבי את כל החביות

 בינתאג . נהרבטל הואמצד הדין גם אם היה שם דג טמא  שבאמתעל ידי עילא  אלא. תאסורוושאר כל חביות יהא 

נהר  ןאדאין דבר של רבים נאסר.  ,א"ל .בר זבדא באאשאל ר' חגיי לרבי  .שעבדוהו הגויים כע"ז איתקלקלת

רבי יעקב בר זבדי  .התירוהוכל דהו  וכיוון דאן זה אלא חומרה בעלמה, בעילה .או שמא טפחינהו בידים גל נאסר אלא משום חשש שמא נתלש

שהיו  ,גיטין איגרתא איליןהא ו מה דמקשי רבי אסי.על רבי יצחק ]דף יז עמוד ב[ מקשי  ,אמר

ואן  חתומים על הגט. וסלוקבשם נכרים  .ר' יוחנןואמר שמות של נכרים. בעלי  עליו החתומים

 ?לוקס היאך תסמוך על מה שנכתב בחנות ישראלכמו עכו"ם שמות וקשה כיון שכתוב בגט  להתיר אלא בחנות ישראל או בהכ"נ.

שיהא  ,שיהא צירוף עילה כל דהוא .לבד מחמירין על זהרק  ,דהעיקר סמכינן שהן ישראל מפני שרוב ישראל שבחו"ל שמותן כשמות עכו"ם ודאיאלא 

שלא  צירוף כל דהואאלא הוי  לא .מה שצוה רבי לפתוח חבית אחת והתיר כולם. אף כאן מצד הדין האיסור בטל ברוב ונכתב בבהכנ"ס או בחנות ישראל

חזר ותנא  .מטיל ביצים ,דג טהור .משריץ ,דג טמא .תני עולא שכפא קומי רבי דוסא יר בלי עילה.רצה להת

 הדאמחזור בך  ,א"ל .אינן נאכלין אלא על פי מומחה ,דגים ביצים ועוברימעי דגים וקירבי דגים  .קומוי

משמע משמע שאן ביצים לדג טמא. ואילו מהשניה  . שהרי מהברייתא הראשונהאהדמתני או 

ביציאתן  ,בדג טמא .לא תחזור בך .א"ל רבי זעירא .הוה בעי מיחזור ביה .שאף לדג טמא יש ביצים

ומתבקעות בבטנו והוא משריץ אותם החוצה. ואילו דג טהור משריץ ביצים ובחוץ הם  הן נגמרות

 .נאמן ,וקסקסתוראיתי שלכולם היה סנפיר אם אמר לך מלחתים  .בשם רב יהודה באארבי  אמר .נבקעים לדגים

 .לעוברין דגים טהורין ,דגים טמאין ביציידע אנא מפרשה בין עוברי  .אמר קומי שמואל באאנתן בר 

כזה  ,א"ל .דג כשרהדא סלפיתא  בציאחוי ליה  .ארוכין ,עוברי דגים טהורין .עגולין ,עוברי דגים טמאים

אין  ,על טמא טהור. תני אמרתדאלא סופך  .לא ביש לי דאמרת על טהור טמא ,א"ל .א"ל טמא ?מהו

אין לוקחין  .אלא על פי מומחה ,אין לוקחין תכלת .אלא על פי מומחה ,לוקחין מעי דגים וקירבי דגים

אין לוקחין בשר שאין  .אלא על פי מומחה ,אין לוקחין יין בסורייא .אלא על פי מומחה ,גבינה ותינייקי

אם הוא עצמו אוכל, ודאי כשר ש ואינו חושש ,וכולן נאכלין אצל מי שאינו מומחה .אלא על פי מומחה ,בו סימן

 . אם עם הארץבשם רבי יהושע בן לוי אמרותנחום  רביורבי אחא . הדבר, ואין לחוש שמא יתן לו אוכל שאינו כשר

ילח ש .בשם רבי יהושע בן לוי אמרורבי יעקב בר אידי ורבי יעקב בר אחא  .נאמן ,שילח לו חלתית

 אמרוקנו ממנו בחזקת שהם מעושרים. , היה מזבן פירין ,דלוי צנבריא המשרת אייטלנאמן.  ,לו תכלת

הוה ליה  ,עבדיה דר' יודן נשייא ,גרמנא .כנאמן ,עבדו של נאמן .רבי יעקב בר אחא בשם רבי יסא

ומלח  .עבדו של מומחה כמומחה ,רבי יסא בשם רבי יוחנן דאמר. וסמכו שהתכלת כשרה תוכלא

ושחורה  .לבנה אסורה ,אית תניי תני .ולבנה מותרת .שחורה אסורה ,סלוקנרית. אית תניי תני

שנותן  ,לבנה אסורה מראדומאן  .שנותן לתוכה שרץ שחור ,שחורה אסורה מראדמאן  .מותרת

 .א"ר חנניא .זו וזו אסורה ,לתוכה שרץ לבן. רבי חנניא בן גמליאל אמר משום רבי יהודה בן גמליאל

הן  .בליטות שמביאות טומאהוהיה נותן לתוכה שומן של חזיר. הן סככות הן פרעות  ,הוה לנא חדאשכן 

נקרא  שפה לכליהן איסטגיות הן ספיות  .משטח שאינו יציב וכשהזב נוגע בו הוא רועד  ומה שעליו נטמא בהסט ותדרערפפות הן 

שנאמר היא מקום הנחת חתיכות  ,מקום תחת הכוסותהיא  .שקע של מקום שערההן כוסות הן גומות  .גם לזבז

]דף יח עמוד א[ הן זיתי  .במסכת כלים על שולחן שציפהו שיש והניח מקום הנחת כוסות  רבי יהודה אומר מקום הנחת חתיכות

מין  .רבי חייה בשם רבי יוחנן אמרוהשלוחין אסורין.  תנן,: שנאמרו במשנה שלנו. הן זיתים מגולגלין ,קלוסקא

 :חולצין את גלעיניהן שהיוכ ,והן נותנין לתוכן חומץ ,הוא זית
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 הדרן עלך פרק אין מעמידין

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ג הלכה א 

וחכמים  .דברי רבי מאיר ,מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה .כל הצלמים אסורין :מתני'

רבן שמעון בן גמליאל  .או כדור ,או צפור ,אין אסור אלא כל שיש בידו מקל ,אומרים

 כל שיש בידו כל דבר: .אומר

א"ר חייה בר  .דברי רבי מאיר ,מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה .כל הצלמים אסוריןתנן, :גמ' 

 .יהו אסורין ,במקום שנעבדין ,פעמיים בשבוע. מעתה ,מפני שהן נעבדין בכרך גדול שברומי .באא

. םמקונאסר מינן בכל  ,מכיון שנאסרו במקום אחד .אמר רבי יוסי .יןיהו מותר ,ומקום שאינן נעבדין

אם דבר בריא  .דברי הכל אסור ,בדםושעשו אותם לעאם דבר בריא שהן של מלכים  ?מה אנן קיימין

 ,רבי מאיר אומר .בסתם ,אלא כן אנן קיימין .דברי הכל מותר ,שנעשו רק לכבודשהן של שלטנות 

 צורותאיקוניות  .אשייאן נגרא בשם רבי יוחנן אמרסתמן של שולטנות.  ,ורבנן אמרי .סתמן של מלכים

מותר לראותן  ,א"ר יוחנן .כשמעמידים אותםמפני שמקטירין לפניהן בשעה שהן עולות  ?למה הן אסורות

שעים ]תהילים לז לד[ בהכרת ר דכתיב? מה טעמא .כשהיה מתחלף השילטון היו מפילים אותםבשעה שהן יורדות 

אלא אף  ,ולא עוד .אין מסתכלין בהן בשבת ,או תחת האיקוניות ,תראה. כתב המהלך תחת הצורות

אל תפנה  ,]ויקרא יט ד[ אל תפנו אל האלילים דכתיב? ומה טעמא .בחול אין מסתכלין באיקונות

 ,כד דמך רבי נחום בר סימאי .אפילו שלא לעבדן אל תפנה לראותן ממש ,לעובדן. רבי יהודה אומר

 המתיםאינון  מיןיוחכ .לא יחמינון בדמכותיה ,יויכמה דלא חמתון בח ,יאמר .חפון איקונתא מחצלן

אלא דיבור פה בלבד. א"ר זעירא שומע הוא המת  ,שמתואין בינינו ולצדיקים  .אמר רשב"ל ?כלום

ולמה נקרא שמו נחום איש  .לוםכמתוך ח ,שומע המת קילוסו .א"ר אשיין .כמתוך החלום ,קילוסו

רבינו , יהודה הנשיא של רביולמה נקרא שמו  .שלא הביט בצורת מטבע מימיו ?קודש קדשים

 ,כד דמך רבי חנן .איתחמי כוכבא בטיהרא ,שלא הביט במילתו מימיו. כד דמך ר' אחא ?הקדוש

שהיה אחד היפים  דלא הוות איקונין דכוותה ,אמרין .איתכפון איקונייא ,כד דמך רבי יוחנן .איתכפון אנדרטיא

לעיבור  הוה סליק לעיבורא כדדאמרין  .איתבזע ימא דטיברייא ,. כד דמך רבי חנינא דברת חוורןבעולם

כד דמך רבי יצחק בן  .דטיבריא חומהנפל קלון  ,הוה ימא מתבזע קומוי. כד דמך רב הושעיה ,שנה

אמרין דהוו תליין בזכותיה. כד דמך רבי  .בתים דגלילא יבעלשל איתעקרון שובעין איסקופין  ,אלישיב

ומקלס קומי  ,אמרין דהוה נסיב שושיבתה .איתעקרין ארזייא דארעא דישראל ,שמואל בר רב יצחק

כיון  .?לית אהן סבא ידע מה עביד וכי .ארפון ליה ,והוון רבנן מרננין ביה. אמר לון רבי זעירא ,כלה

והוון תלת שעין קלון וברקי  ,ואפסק בין ערסא לקהלאבצורת הדס  נחתת אישתא מן שמייא  ,דדמך

ווי דדמך שמואל בר  .ונפקת בת קלא ואמרה .אהן סבא דעבדת ליה שושבתא יאזח ואמריןבעלמא. 

אמרין דיהב נפשיה  .משכו צינורות דם בלדוקיא ,רב יצחק גמיל חיסדא. כד דמך רבי יסא בר חלפותא

אמר  .אינון אלא מריעין ליתד ,אמרין כותיא .בכן עמודיא דקיסרין ,י אבהוכד דמך רב .המילהעל גזורתא 

עברון קומי י"ג  ,כמה דקריביא מריעין. רבי אבהו ]דף יח עמוד ב[ מי דמך ,ידעין רחיקייא .לון ישראל

]ישעי' מט ד[  ?וכל אילין דאבהו ,אמר לון .אמרו ליה דידך ?כל אילין למאן ,אמר לון .נהרין דאפרסמון

ונפשם  ,ואני אמרתי לריק יגעתי וגו'. הקדוש ברוך הוא מראה להן לצדיקים מתן שכרן בעולם הזה

 ,כיון שנכנסו האורחין .וצר כל מיני סעודה במפה ,למלך שעשה סעודה משלשביעה והן ישינין להן. 

 ,רבי יהושע בן לוי אמריןונפשם שביעה וישנו להן. זבדיי בר ליואי ורבי יוסי בר פיטרס ו ,ראו אותם

חד מינהון אמר ]תהילים לב ו[ על זאת יתפלל כל חסיד אליך וגו' וחד  .כשמתו תלתא פסוקין מי דמכון

אמר ]שם ה יב[ וישמחו כל חוסי בך וגו' וחד אמר ]שם לא כ[ מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך וגו'. 

 .סו זקינים לעליית בית גדייא ביריחומעשה שנכנ .רבי יעקב בר אידי בשם רבי יהושע בן לוי אמר

נתנו עיניהם  .והלל הזקן אחד מהן ,יש ביניכם שנים ראויין לרוח הקודש .יצתה בת קול ואמרה להן

יש ביניכם שנים ראויין  .ויצתה בת קול ואמרו להן .בשמואל הקטן. שוב נכנסו זקינים לעלייה ביבנה

על  ,והיו שמיחין שהסכימה דעתן .ליעזראהן ברבי ונתנו עיני .ושמואל הקטן אחד מהן ,לרוח הקודש

מערתא  קרסהוקלטת  ,דמך תאאדנשיחד מן אילין  .חשבו שהשני זה שמאל הקטןפעם הראשונה ש דעת רוח הקודש
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כד  .ולא סיכן אחרים בקבורתו אשרי אדם שיצא מן העולם בשלום ,עאל רבי יוסי ואפטר עלוי .וסכנתן נפשתא

שראו שגם לו קרה דבר חדיין  תאאדנשיוהוון אילין  .שעליו היה מוצב פסלדטיבריה  מגדלנפל קסיטולין  ,יסוידמך רבי 

לא  ,תמן .לא סכנן נפשתא ,ברם הכא .סכנן נפשתא ,תמן .לא דמייא ,אמר לון רבי זעירא . דומה

רבן יוחנן  .רבי יעקב בר אידי בשם רבי יהושע בן לוי אמראיתעקרת ע"ז.  ,ברם הכא .איתעקרת ע"ז

תלמידיה  ליעזרארבי  .ותנו כסא לחזקיה מלך יהודה ,פנו הבית מפני הטומאה .אמר ,בן זכאי מן דמך

כמה דחמא  .ואית דאמרי .ותנו כסא לרבן יוחנן בן זכאי ,פנו את הבית מפני הטומאה .אמר ,מי דמך

והוא לא מקבל  ,ותנתיהבעי מח תאאדנשיהוון אילין  .חמא אף הוא. חד מן אילין דבי רבי פזי ,רביה

ותנו מקום  ,פנו את הבית מפני הטומאה ,מי דמך אמר .שאני אדם פשוטדלא יהון מיתגנו בי  ,אמר .עלוי

 .של אחאב בשביל הכבוד עתליה ביתועם שחיתן את בנו יהורם יבוא זה שרץ אחר כבוד  ,אמרו .כסא ליהושפט מלך יהודה

אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור.  .אומריםוחכמים , תנןאחר זה שברח מן הכבוד: 

, ]ישעי' י יד[ ותמצא בקן ידי לחיל העמים. כדורשנאמרשהיה רודה בו את העולם. ציפור  לסמלמקל 

והוה סלק  ,עשה דבר, כד בעא מיסק לעיל .אלכסנדרוס מוקדון .שהעולם עשוי ככדור. א"ר יונה לפי

ציירין לה בכדורא בידה. ויצורינה ,בגין כן  .ואת הים כקערה ,ם ככדורעד שראה את העול ,וסלק סלק

מציל  .שליט בים וביבשה ,אבל הקדוש ברוך הוא .אינו שליט בים גם הם מודים שע"ז. ?קערה בידה

]תהילים קמו ה[ אשרי כתיב לעזראומציל ביבשה. דרש רבי זעירא בריה דרבי אבהו קומי רבי  ,בים

 .מלך בשר ודם ,אלא ?ומה עניין זה לזה .עושה שמים וארץ ?ומה כתיב בתריה .שאל יעקב בעזרו

שמא  .שליט ביבשה ,שולט בכל העולםוא"ת קוזמוקרטור  ?שמא באחרת .שלובאיפרכיא  אלאשליט  אינו

חרב על צואר  אפילואלא  ,ולא עוד .ושליט ביבשה ,שליט בים .אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן .?בים

אין  מיד פרעה. הוא שמשה אומר ]שמות יח ד[ ויציליני מחרב פרעה .ברוך הוא מצילוהקדוש  ,האדם

 ,תנןהימינה.  צילוהברוך הוא  הקדושו ,נתונה על צוארו כברחרב שהיתה ה .אלא מחרב ,כתיב כאן

שחותם  ,טבעת .שמתעטר בה ,והעטרה .שהורג בו ,הסייף .והטבעת ,והעטרה ,הוסיפו עליהן הסייף

אסור  ,אם היה חותמה שוקע .רבי יודה אומר .אסור לחתום בה ,בה. טבעת שיש עליה עבודה זרה

 ופותצבפרהיו חותמין  ,של בית אבא .ר' חנינה בן גמליאל אומר .מותר לחתום בה ,בולט .לחתום בה

חוץ משל אדם. רבן שמעון בן  ,ופות היו בירושלםצכל פר .בי רבי שמעון אומר לעזרארבי  .צורות בולטות

דבר  ,מרצעוהסמלים  ,והסולים ,הסל .ובלבד דבר שהוא של כבוד ,כל שיש בידו כל דבר .גמליאל אומר

 צריכה כלי לדיודבר של כבוד הוא. קלמרון  ,והקולמוס ,הנייר .של ביזיון הוא

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ג הלכה ב 

מצא תבנית יד או תבנית  .הרי אילו מותרין ,שיש בהם צורות ע"ז המוצא שיברי כלים :מתני'

 מפני שכיוצא בהן נעבד:  ,הרי אילו אסורין .רגל

מפני  .רבי יוסי בשם ר' יוחנן אמר .הרי אילו מותרין ,שיש בהם צורות ע"ז המוצא שיברי כליםתנן, : גמ'

שנייא  ?מעתה אפילו תבנית יד ותבנית רגל .שאינם אלא לנוישרובן באין מן ]דף יט עמוד א[ הדלפקיות 

תרנגולתא  זו .מפני שכיוצא בהן נעבד. כתיב ]מלכים ב יז ל[ ואנשי בבל עשו את סכות בנות .היא

 .דיוסף ורגליהדיעקב  רגליה זה. ]מלכים ב יז ל[ ואנשי בית שמש עשו את נרגל . כתיבפרחיהאו

ויברך ה' אותך וכתיב , שית ל כז[ ניחשתי ויברכיני ה' בגללך]בראדכתיב שעשו אותו סימן לברכה

]שם לט ה[ ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף. ]מלכים ב יז ל[ ואנשי חמת עשו את אשימה.  לרגלי

כמה דתימר ]ויקרא ה טז[ והכהן יכפר עליו באיל האשם. ]מלכים ב יז לא[ והעוים עשו  ,כבשאימרא  זו

לאדרמך ואנמלך . והספרוים שורפים את בניהם באש רוחמ זה. תרתק ואת .כלבא . זואת נבחן

רבי שמעון  .אסורה ,ר' יוחנן אמר מאליה.עבודה זרה שנשברה  .טווסא ופיסיונן אלוהי ספרווים. אלו

אם בשאינו עתיד  .דברי הכל אסור ,אם בעתיד להחזירן לכליין ?מה אנן קיימין .מותרת ,בן לקיש אמר

סתם כמי שעתיד להחזירן  ,רבי יוחנן אמר .קיימין בסתם נןאאלא כי  .דברי הכל מותר ,להחזירן לכליין

 .סתם כמי שאין עתיד להחזירן לכליין. א"ר יודן אביו דרבי מתנייה ,רבי שמעון בן לקיש אמר .לכליין

מתיב ריש לקיש  .כמי שעתידין להחזיר לכליין ,מקומןבמקום שנפלו ולא הזיזום  מאם היו מונחין 

משמע שרק במפתן נהגו  .והא כתיב ]שמואל א ה ה[ על כן לא ידרכו כהני דגון על מפתן דגון .לרבי
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מלמד שהיו נוהגין במפתן יותר  ,א"ל כבוד ולא בשברי דגון, מכאן שאחר שנשבר הרי הוא בטל?

 אומות העולם עשו .באאר' ירמיה בשם רבי חייה בר  אמר. , אבל גם את דגון המשיכו לעבודמדגון

צפניה א ט[ ופקדתי על כל הדולג על ] שנאמרטעמא  מאי .וישראל עשו כמה מפתנות .מפתן אחד

משברה אבר אבר  לפני שזוכה בה ,רב אמר .המוצא עבודה זרה. שלא היו דורכים על מפתן שהיתה בו ע"זהמפתן. 

רבי אבין בשם רבי  אמר .שאין ישראל יכול לבטל ע"ז של נכרי .אינה בטלה לעולם ,ושמואל אמר .והיא בטילה

 ,הדא אמרה .מפני שכיוצא בהן נעבד ,הרי אילו אסורין .מצא תבנית יד או תבנית רגלתנן,  .שמעון

וכבר  אני אומר מן השברים באו ,בסיס להן איןאבל  .שכך נעשו מתחילתן נראהובסיס  להן ישבש

 בטלה

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ג הלכה ג 

 .יוליכם לים המלח ,צורת הדרקון ,צורת לבנה ,המוצא כלים ועליהן צורת חמה :מתני'

רבי יוסי  .מותרין ,ועל המבוזין .אסורין ,המכובדים כלים על .רבן שמעון בן גמליאל אומר

ונאמר ]דברים יג  .אף הוא נעשה זבל .אמרו לו .או מטיל לים ,שוחק וזורה לרוח .אומר

 יח[ לא ידבק בידך מאומה מן החרם:

אלא  ,לא שנו .לא ,הא שאר כל המזלות .לא שנו אלא כלים שעליהם צורת החמה וצורת הלבנה :גמ' 

אי  .ר"ש בן עזאי אומר ,ותני כן .כל שציצין יוצאין בצוארו ?לא. אי זהו דרקון ,הא כל הנחשים .דרקון

 רחש .אסורה ,רחשהמוצא דרקון עשויה כמין  .מותר ,מצוארו. החלק כל שציצין יוצאין ?זהו דרקון

ודרקון בסיס  .שמואל אמר כוס בסיס לדרקון אסור .ומשליך את הדרקון הרחשנוטל את  ,ועליו דרקון

הרי אילו  ,דרקון שלם ונשבר .הרי אילו מותרין ,שברי דרקון .בשם רב באאר'  אמרמותר.  ,לכוס

ראה אותן  .כיני .רבי חזקיה בשם רב אמר? מן השלם באו לאאסורין. ]דף יט עמוד ב[ ושבורים 

שמעון בן  רבןתנן, . אבל כשלא ראו הרי אחר שנשבר הוי ספק ספיקא ומותר אסורין ,משתחוים לדרקון שלם ונשבר

אם דבר בריא  ?קיימיןנן אמה   .מותרין ,ועל המבוזין .אסורין ,על המכובדים .גמליאל אומר

 .מכובדין מותר על כליםאפילו  ,אם דבר בריא שאינן נעבדין .מבוזין אסור על כלים אפילו ,שנעבדין

 ,באאדרבי חייה בר  .דבר של ביזיון הוא ,והדא כוסות .קיימין בסתם. אמר רבי קריספא נןאאלא כי 

 ,אמר ליה .אתא שאל לרבי יוחנן .בתחתית הכלידרומי ציירה בגווה  ע"זוהוות טימי  .כוסותהוה ליה קווקין 

 ,מכיון שאתה משקעו במים .כד לשאיבת מיםואהן קיתונא  .דבר של ביזיון הוא ,מכיון שהמים צפין על גבה

 .רבי יוסי אומרתנן,  .ולא מחי בידייהו ,דבר של ביזיון הוא. ביומוי דרבי יוחנן שרון ציירין על כותלא

ונאמר ]דברים יג יח[ לא ידבק  .אף הוא נעשה זבל .אמרו לו .או מטיל לים ,שוחק וזורה לרוח

והכתיב ]דברים ט כא[ ואת חטאתכם אשר עשיתם את  .מתיב רבי יוסי לרבנן .בידך מאומה מן החרם

לקחתי ואשרוף אתו באש ואכות אתו טחון היטב עד אשר דק לעפר. רואים שמותר לשחוק העגל 

]שמות לב  דכתיבמלמד שהיה מבקש לבודקן כשם שבודקין את הסוטות  ,ליה ואמר ולזרות לרוח?

[ וגם מעכה אם טזטו  ב דברי הימיםאמר לון והכתיב ] .ישראל וישק את בניכ[ ויזר על פני המים 

משם  לו ואמר ?אשר עשתה מפלצת לאשרה וידק וישרף בנחל קדרוןאסה המלך הסירה מגבירה 

. דווקא בנחל קידרון לפי שאינו מגדל וישרף בנחל קדרון גו'ראיה ]מלכים א טו יג[ ויכרת אסא ו

והלא משה  ?וכי עבודה זרה היא ?]מלכים ב יח ד[ וכתת נחש הנחושתוהכתיבאמר לון  צמחים.

עד שבא חזקיה והעבירו.  .וחושבים שבכוחו לרפא, אלא מלמד שהיו ישראל תועין אחריו .עשאו

וכתוב אחד אומר ]דברי  .את עצביהם וישאם דוד ואנשיו כתוב אחד אומר ]שמואל ב ה כא[ ויעזבו שם

מה  .רבי יוסי בר חלפותה אומר .רבי יוסי בר חלפותא ורבנן .הימים א יד יב[ ויאמר דוד וישרפו באש

ויאמר  ,ומה שהיה של עץ .טחנו לעפרש וישאם פירושווישאם דוד ואנשיו  ,שאין האש מכלהשהיה של מתכת 

ומה שלא  .לעצמם נטלווישאם דוד ואנשיו  ,מה שהיה איתי הגיתי מבטל .ורבנן אמרי .דוד וישרפו באש

הרי אסורים . מה מקיים רבי יוסי בן חלפותא וישאם דוד ואנשיו.ויאמר דוד וישרפו באש  ,היה מבטל

 , אחר שטחנו ובטלו נטלו את העפר נטלום בשפייו ?בהנאה ולמה נטלום

 עבודה זרהתלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת 
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 פרק ג הלכה ד 

שהיה רוחץ במרחץ של כ ,שאל פרקלוס בן פלוסלוס את רבן גמליאל בעכו :מתני'

 .כתוב בתורתכם ]דברים יג יח[ ולא ידבק בידך מאומה מן החרם .אמר לו .אפרודיטי

כשיצא אמר  .אין משיבין במרחץ ,אמר לו ?ומפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי

 ,אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי .היא באת בגבולי .בגבולהאני לא באתי  ,לו

אין אתה נכנס  ,אם נותנין לך ממון הרבה .דבר אחר .אלא נעשית אפרודיטי נוי למרחץ

וכל אדם  ,עומדת על הביב ,וזו .ומשתין בפניה ,ובעל קרי ,לתוך עבודה זרה שלך ערום

ואת  .אסור ,א נוהג בו משם אלוהאת שהו .אלא אלהיהם ,ולא נאמר .משתינין בפניה

 מותר: ,שאינו נוהג משם אלוה

ואם בשלא  .היה לו להשיב ,בהילכות המרחץ השאלהשאלה הזו כ מחשיבין אתאם  ?מה אנן קיימין :גמ' 

 מראד .שגם לענות שאין משיבין במרחץ זו הלכהכלל שאלו בהילכות המרחץ ]דף כ עמוד א[ לא היה לו להשיב 

 ,הילכות בית הכסא .שואלין הילכות המרחץ בבית המרחץ .אידי בשם רבי יהושע בן לוירבי יעקב בר 

 ?מהו שנדיח ,אמר ליה .בשבתעאל מיסחי עם רבי מאיר  לעזראשמעון בן  רביד .כהדא .בבית הכסא

מהו לענות אמן במקום  ,ולא כן שמואל שאל לרב .אמר ליה אסור ?מהו שנקניח .אמר ליה אסור

לאומרו. ולא עניתי אלא כדי להפרישך מן אסיר  אף זה, ואסיר דאמרית לך .א"ל אסור ?מטונף

בבית הכסא. אמר  ,הילכות בית הכסא .בבית המרחץ ,שואלין הילכות המרחץ ,אשכח תני .האיסור

א"ר שמואל בר  .אלא שאין דרך לענות במרחץ .מהילכות המרחץ שאלו .יודן אביו דרבי מתניה

 אמרוחמא בר יוסי  רביואלא שהבל המרחץ רע לשינים. חברייא  ,מרחץ שאלומהילכת ה .אבדימי

דלא כן היה לו  .תשובת הפלג השיבו .בשם ר' יהושע בן לוי אמרזעירא  רביו .בשם רבי הושעיה

 ,את שהוא נוהג בו משום אלוה ?שאין עבודתו אלא בפעירה. מאי כדון ,להשיבו מבעל פעור פרקלוסל

 .מותר ,ואת שאינו נוהג בו משום אלוה .אסור

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 פרק ג הלכה ה 

 .ומה שעליהן אסורין ,הם מותרין .הנכרים העובדים את ההרים ואת הגבעות :מתני'

 .רבי יוסי הגלילי אומר .ולקחת לך ,שנאמר ]דברים ז כה[ לא תחמוד כסף וזהב עליהם

 .ולא הגבעות אלהיהם ,אלהיהם על הגבעות .ההרים אלהיהם ולא ,אלהיהם על ההרים

וכל שיש בה  .שאדם נטע אותה מפני שיש בה תפישת ידי אדם ?מפני מה אשירה אסורה

כל מקום שאתה מוצא הר  .אני אהיה אובין לפניך .א"ר עקיבה .אסור ,תפישת ידי אדם

 דע שיש שם ע"ז: ,ועץ רענן ,וגבעה נישאה ,גבוה

כתוב אחד אומר ]דברים ז כה[  .בשם רבי הושעיה אמרויוסי בר חנינה  רביורבי זעירא רבי יסא  :גמ' 

וכתוב אחד אומר  .משמע שלא נאסר אלא מה שעליהם ממש ולא מה שלידם. לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך

 ,מה עליהם ?למה עליהם ,ואם עמהם ?למה עמהם ,אם עליהם .]שם כט טז[ כסף וזהב אשר עמהם

רבי  אמרתכשיט להם.  אואף עמהם דבר שהוא מיוחד להם  .תכשיט להם אודבר שהוא מיוחד להם 

 ,כגון .אפילו אינו לנוי אסרו ,המחיצהיוחנן בשם רבי ינאי ]דף כ עמוד ב[ כל שהכניסו לפנים מקנקלין 

אלא  ,דר' ינאי. ולית היא פליגא על ,רבי הושעיה הדהד ,שחשבנוסימן הוה לן  .כיסים של מעות. א"ר יסא

וכך למד רבי  .אסור מפני שהוא נטפל לע"זשמה על רבי הושעיה. דרבי הושעיה דיבר למסייעה 

תכשיט או דבר שהוא מיוחד להן  ,אף עמהן .תכשיט להןאו דבר שמיוחד להן  ,מה עליהן ,הושעיה

זרה. ובזה ודאי גם רבי ורבי ינאי דיבר על איסור תקרובת עבודה יצאו כיסים של מעות.  .להן

 באאר'  הושעיה מודה שאם הגישו כיסים של מעות לעבודה זרה כתיקרובת הם נאסרו. אמר

 ?ואהין אפילו את הע"ז דיחהלומים  את הע"זמלח לשוף  .ואפילו מים ומלח כל דבר שיכניסו לע"זבשם רב יהודה 

המסכך את גפנו על גבי תם, תנן האלא כגון מים ומלח.  וברור שזה נאסר. הרי זה ממש תקרובת
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אין אדם  ,ר' יוסי ור"ש אומרין .דברי ר"מ ורבי יהודה ה"ז קידש וחייב באחריותו ,תבואתו של חבירו

שלו  ,ואית תניי תני .אסור ,בין שלו בין של חבירו ,אית תניי תני .הנעבד. מקדש דבר שאינו שלו

 מראן דאומ .יהודה ורבימאיר רבי  ,בין שלו ובין של חבירו אסור מראן דאמ .ושל חבירו מותר .אסור

דברי הכל  מתניתין ,רבי יוסי בשם רבי אילא אמר רבי יוסי ורבי שמעון. ,שלו אסור ושל חבירו מותר

דבר  בע"ז,מר אדאת  כמהד מודים שאדם אוסר דבר שאינו שלו. ר' יוסי ור"שאף  . דבע"זהיא

אף על פי  .דבר שאינו שלך ,ודכוותה .נאסר לגבוה ,אף על פי שאינו נאסר להדיוט ,שיש בו רוח חיים

ושל חבירו מותר.  ,שלו אסור .אפילו סולת ,נאסר לגבוה. רבי בון בר חייה אמר ,שאינו נאסר להדיוט

דף כא עמוד ].בין שלו ובין של חבירו אסור מראדכמאן  אן אמר רבי בון את דבריו? האםאליבא דמ

בדבר  אבל ,מתניתאבדאיפלגון א והרבי בון בר חייה מימר לך בדבר שיש בו רוח חיים  אאתוא[ 

הא דבר שיש בו  ?איך יתכן. לדעת כולם מותר שאין אדם אוסר דבר שאינו שלושאין בו רוח חיים 

שלא תאמר כמה דאת אמר תמן דבר שיש  אלא ?רוח חיים אסור ודבר שאין בו רוח חיים לא כל שכן

ודכוותה דבר שאינו שלך אף על פי שאינו  ,בו רוח חיים אף על פי שאינו נאסר להדיוט נאסר לגבוה

 .לכן הוא אמר שאפילו סולת שאינו שלו אינו נאסר אפילו לגבוהנאסר להדיוט נאסר לגבוה. 

א"ר זעירה  .אסרה ,רבי יוחנן אמר .הלא אסר ,חזקיה אמר .מה הכוונהבהמשך מחלוקת השתחוה לבצה 

חבריי  ידאמרמסייע למאן  קרא ,אמר רב הונא .חברייא אמרין בחלוקי נחל פליגין .בביצה פליגין

חייליה דחזקיה מן הדא  .גם להם שפכתה נסך, הם הם גורלך ,]ישעי' נז ו[ בחלקי נחל חלקךדכתיב

 ,וכל שיש בה תפיסת ידי אדם .מפני שיש בה תפיסת יד בני אדם ?מפני מה אשירה אסורהדתני, 

 תפיסת ידי אדםכיוון שהאדם זורע וקוצר הוי כ. הכל מודין בחיטין שאסורות .וביצה אין בה תפיסת יד אדם אסור.

 .בוקעין בארץ חמשים אמה ,שורשי חיטה .ר' חנינה בר יסא בשם ר' יהודה מרא ונאסרים כמו שאשרה אסורה.

 שותה, הארץ שאין מלמד אומר, אלעזר בן שמעון רבי והא תני,. בוקעין בצור ,י תאינה רכיםשורש

אחת  .א"ר חנינה ?שקמה שרשיואם כן מה יעשו שורשי חרוב  השיכבה העליונהחיסומה  לפי אלא

לרגעים  ,]שם כז ג[ אני ה' נוצרה דכתיב? טעמא מה .התהום עולה ומשקה אותן ,לשלשים יום

 .חזקיה וכהנאאיתפלגון  ,בשם רבי יאשיה אמרחגיי  ר'.. אשקנה. ביצת עבודה זרה שנעשית אפרוח

 ?אפרוח ע"ז שתיעשהלביצת  איך אפשר .על דעתיה דחזקיה אסור.אמר  חזקיה .כהנא אמר מותרת

 הקנקיליןכשהכניסה לפנימה מן אם  .אין כאן אפרוח ,לפני הע"ז שברה כשפחסהאם  ?נן קיימיןאמה 

שהכניסה לפנים מן  מפני ,לה לא אסרהאלו השתחווה  .חמי תאיא ,המחיצה של הע"ה  ונהייתה תקרובת

 תפתר שגדר .אמר רבי יודן אבוי דרבי מתניה .הרי לא עשה מעשה בגוף הביצה ?אסרה הקנקילין

 פליגי בה .יסא . א"ר]דף כא עמוד ב[ אגוז של ערלה שנטעו וכן ביצת הקדש שנעשית אפרוח ע"ז:בה 

 יוחנןרבי  דאמרהא  .יוסיזעירא קומי  א"ר .יוחנן אמר מותרת ור' .כהנא אמר אסורה .כהנא ורבי יוחנן

ר' חנינא  .כשהיתה ביצהזמן זרעה בכשוויה אותה פודה אוף היא  כמות שהיא. אלא אין כוונתו שהיא מותרת. מותרת

ן את תקמר' פנחס בשם  ורבי חנניא .פודה אותה בזמן זרעה .בשם כהנא אמרולעזר אורבי ורבי יונה 

אותה בזמן  ופודהיוחנן אמר מותרת  ורבי .כהנא אמר אסורה ופודה אותה כמות שהיא ,הגירסא

כל מקום שאתה מוצא הר . שהתורה מדריכה היאך נדע היכן מקום ע"ז .אני אובין לפניך .עקיבה א"רתנן, זרעה: 

 מראדמאן  .אוביל ,אית תני .אנן תנינן אובין דע שיש שם ע"ז. ,ועץ רענן ,וגבעה נישאה ,גבוה

 .תני רבי בורקי קומי ר' מנא .מדריך שמוביל ומסביר נייבל מלשון, אוביל מראדומאן  .נבון מלשון, אובין

מלמד שלא הניחו הכנענים לא הר ולא גבעה שלא עבדו עליו. ולא כן סברנן מימר דבר שיש בו רוח 

אף על פי שההרים עצמם לא . אף במקומות כן. לגבוה אסור ,אף על פי שאינו אסור להדיוט ,חיים

 שהרי כל המקומותבית הבחירה איכן נבנה  , מכל מקום נאסרו לגבוה, ואם כךלהדיוטנאסרו 

 ’ה]דברי הימים א כא יט[ ויעל דוד כדבר גד אשר דיבר ביד דכתיבע"פ נביא  ?נאסרו

 מסכת עבודה זרהתלמוד ירושלמי )וילנא( 

 ופרק ג הלכה  

מי שהיה ביתו סמוך לבית עבודה זרה ונפל אסור לבנותו כיצד יעשה כונס לתוך  :מתני'

שלו ובונה היה שלו ושל ע"ז ידון מחצה למחצה אבניו ועציו ועפרו מטמאין כשרץ 

שנאמר ]דברים ז כו[ שקץ תשקצנו וגו' רבי עקיבה אומר כנדה שנאמר ]ישעי' ל כב[ 

 כמו דוה צא תאמר לו מה הנידה מטמא במשא אף עבודה זרה מטמא במשא: תזרם
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]ויקרא יח כט[ כי כתיבבנידה  .כתיב תועבה בנידה וכתיב תועבה בשרצים וכתיב תועבה בע"ז :גמ' 

]דברים ז כתיב ]דברים יד ג[ לא תאכל כל תועבה בע"ז כתיב כל אשר יעשה מכל התועבות בשרצים 

רבי עקיבה אמר לתועבה דנידה  .אבל איני יודע לאי זו דבר הוקשה .ביתך כו[ ולא תביא תועבה אל

אף  ,אף ע"ז מטמא במשא. או מה הנידה מטמא על גב אבן מסמא ,מה הנידה מטמא במשא .הוקשה

מודה רבי  ,רבי זריקא בשם רבי חנינה ואית אמר לה בשם רב חסדא ? אמרע"ז מטמא באבן מסמא

ורבנן אמרו  .דלפיכך הוקש אף לשרץ למעט שאינו מטמא באבן מסמא עקיבה לחכמים שאין ע"ז מטמא באבן מסמא.

או מה השרץ  .מטמא בהיסטאינה מטמא בהיסט אף ע"ז אינו מה השרץ  .לתועבה שבשרצים הוקשה

אבהו  ר'ולעזר ארבי זעירא רבי יצחק בר נחמן רבי  ?מטמא בכעדשה יכול אף ע"ז תטמא בכעדשה

מה המת מטמא  .]תהילים קו כח[ ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתיםכתיבבשם רבי יוחנן אמרו 

או מה המת מטמא ]דף כב עמוד א[ משיכניס ראשי אצבעותיו  .אף עבודה זרה תטמא בכזית ,בכזית

כתיב  המנוגע בית. נתיצה נתיצה מבית המנוגע גמר ?יכול אף ע"ז משיכניס ראשי אצבעותיו ,לאהל

ג[  דברים יבמה[ ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית. ובע"ז כתיב] ויקרא יד]

אף ע"ז משיכניס ראשו ורובו. אמר ר'  ,מה בית המנוגע משיכניס ראשו ורובו ונתצתם את מזבחתם.

האך  כן, דאי לא .היאשהיא מהתורה אלא גזרת חכמים חנינה זאת אומרת שאין טומאת עבודה זרה מחוורת 

 למת מקישה הוא ולמה .היא מחוורת אמר מנא רבי. ?לחמורים מקישה ואינך לקלים מקישהאתה 

. שהיא מדרבנן שבורה ם"בעכו אמר דאת הדא .שבה לקלים מהם ללמד שהרי היה די להקיש למת? ולשרץ

 המילה גוייה ראש ,הבעל .רב בשם גוריון בר חמא ורבי הונא רב דאמר .שהוא כל אפילו ,בשלימה אבל

העדיף ש עקיבה 'דר טעמא ומה. לאלהים ברית בעל להם וישימו[ לג ח שופטים]דכתיב .היהוכאפון  .היה

דאף שגם בשרץ כתוב תועבה. כאן כפל הלשון . תתעבנו תעב[ כו ז דברים] דכתיב? להקיש ע"ז לנידה

כמו  תשקצנו שקץ[ כו ז דברים] ? דכתיבהעדיפו להקיש ע"ז לשרץש דרבנן טעמון מה. כנידה להדגיש התעוב

גרום לו  נבליהו .כמו צואה צאיהו ,תתעבנו תעב ?עקיבה 'דר טעמא רבנן מקיימין מה .שנאמר בשרצים

אף  נבליהו לרבנןמניין  .נבליהו שקציהו .תשקצנושקץ  ?דרבנן טעמון עקיבה' ר מקיים מה. ניבול

 צואה .לו תאמר צא[ כב ל' ישעי]מדכתיב .אלעזר רבי בשםאמרו  אבהו ורבי שמואל רבי. בפה?

. קוץ עין ,כוס עין .כלב פני אותו קורין ,מלך פני אותו שקורין את כיצד?. נבליהו ,צאיהו. לו תאמר

 בית עם אשר העי[ ב ז יהושע]מאי דכתיב .הונא רב בשם תנחומארבי  אמר. גלות וחורבן גלייא ,מזל גדיא

 .אלעזר רבי בשם תני. און בית אותו קורין ועכשיו .אל בית אותו קורין היו מקדם .?אל לבית מקדם און

 צווחין תמן .כהנא בר אבא ר"דא. בית הכסא עמידה אותה קורין מקום של כבודעמירה  להיקרות רצה לא

 תאמר צא עקיבה' ר מקיים מה. עמידה רגלים מימי של לרחוץ וצווחין. דהיעמ ,צרכים עשית טבא לפעלה

 ראשו שע"ז מטמא באהל רק משיכנס מיכן .יוסף רב בשם אמרו הונה ורב בון' ר בי יוסי 'ר. ?לו

 ומשמשיה ,כנדה ם"עכו ,אמר מתניתא אית .ורובו ראשו שיכניס עד ,צא לאדם אומרים שאין ,ורובו

 ומשמשיה כנדה ם"עכו דאמר מאן .כשרץ ומשמשיה ,כנדה ם"עכו .אמרה מתניתא ואית .כנידה

. במשמשין אלא נידה כתיב אין עצמו כל .כשרץ ומשמשיה כנדה ם"עכו דאמר ומאן .ניחא ,כנידה

 ., תזרם כמו דוה?זהבך מסכת אפדת ואת ,כספך פסילי ציפוי את וטמאתם[ כב ל' ישעי]דכתיב

 חנן דכפר יעקב רבי? וזה רק משמש ע"ז והא כתיב אפדת. גופה על בחקוקים תיפתר]דף כב עמוד ב[ 

 מתניתין. לאפוד גדעון אותו ויעש[ כז ח שופטים] שנאמרכענין  .עצמו לאפוד במשתחוה תיפתר ,אמר

ר"ע אומר . כשרץ מטמאין ואפרו ועציו אבניו דתנינן.. כנדה ומשמשיה כנידה ם"עכו דאמר כמאן

שאף . בנאו כך ואחראו לאבנים והעצים  לבית שהשתחוה תיפתר .?כנידה. והרי כל אלו משמשים הם

. אסרו לבית המשתחוה .רב בשם הונה ורב זעירא רבי דאמרו. בתלוש ואח"כ חיברו נאסרשהמשתחוה להר לא אסרו, 

. דגמרינן מתרומה שאינה במחובר בומועלין  אן ,הבית את המקדיש .יוחנן רבי בשםאמרו  אבהו 'ור זעירא רבי

 ,כתלוששנחשב  אסרו דאמרמאן  ביה רבי יוחנן ורב. ואמרי דפליגא רבנן בה הויי .זעירא רבי אמר

מתניתא  .יוסה רבי קומי חגי רבי התיב .בו מועלין אין ,שנחשב כמחובר אסרו לא דאמר מאן. בו מועלין

השוקת שבסלע אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין ממנה ואינה צריכה  . דתניא,רב על פליגא

 שחקקה מפני .היתה כלי וחובר בסיד וכו' פוסל את המקוה .צמיד פתיל ואינה פוסלת את המקוה

 שחברו כמי לאו .בית וההן ממלאים ממנה. חקקה כ"ואח חיברה אם הא .דנחשב ככלי חיברו כ"ואח

והוי , מלאכתן גמר היא אבנים של כמ"ד דסיתותן לה פתר ?רב לה עבד מה. ?הוא חקקו כ"ואח

 בית שבנאו מתחלה לעבודת כוכבים הרי זה אסור .שלשה בתים הןתנן,  .כחקקו ואח"כ חברו

 לכל שנשתחוה ? תיפתריוחנן רבי על פליגא הדא ולית קס"ד שנאסר על ידי שהשתחוה לבית.
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 שלש אבנים הן. אבן שחצבה מתחלה לבימוס הרי זו אסורה תנינן והא. בנייה כ"ואח ואבן אבן

כשרץ.  מטמאין ואפרו ועציו אבניו .תנינן. בנייה כ"ואח ואבן אבן לכל שנשתחוה תיפתר. וכ"ו?

 ם"עכו אמר לקיש בן שמעון דרבי ?לקיש בן שמעון רבי על פליגא הדאלית  ר"ע אומר כנידה.

לית הדא "ז שנשברה אסורה שסובר שעעל רבי יוחנן  ואפילו. ?מותרת אפילו מאליה שנשתברה

על רבי יוחנן אין קושיה ? מותר הכל דברי לכליין להחזירןעתיד  אינו אם מימר סברנן כן לא ?פליגא

 מתניה. דרבי אבוי יודן רבי ואמר. אסור הכל דברי לכליין להחזירן עתיד אם מימר סברנן כן דלא

 בשם אבא רביאמר . הן במקומןואילו  .הן לכליין להחזירן עתיד שהוא כמי ,במקומן מונחין היו אם

. ואחד מהם, אילן הן אשירות שלש תנינן והא. אסרו לא לאילן,. אסרו ,לבית המשתחוה .רב

 אמר לוי. נטעה כך ואחר ]דף כג עמוד א[ לזמורה שנשתחוהתיפתר  ?.משמע שהאילן נאסר שניטע לע"ז

' דר בריה חנניה רבי אמר ?מערה בין ומה בית בין מה .אסרו לאלמערה  .אסרו לבית השתחוה

מי שהיה ביתו סמוך לבית תנן, . תלישה שעת לה היה לא מערה .תלישה שעת לו היה בית .הילל

רבי יוחנן פתר מתניתא בגר ונכרי שירשו את אביהן . איך הגיעו למצב הזה?. עבודה זרה ונפל אסור לבנותו

 .בית ע"ז ונסמכה לו ואח"כ הלכה לה מותר תניד ?נכרי. ולמה לא פתר לה בשבאת ע"ז ונסמכה לו

אבל  ,ע"ז ונסמכה לו ואחר כך הלכה לה מותרתני בית  .אבל גר ונכרי שירשו את אביהן נכרי אסורה

 דתנן,אם בא הוא ונסמך לעבודה זרה כל הבית לשם עבודה זרה. אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן 

 אבל אם היתה של ע"ז ובא ונסמך לה הכל אסור ידון מחצה למחצה: ,שלו ושל עבודה זרה מתחילה היה

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 זפרק ג הלכה  

שלשה בתים הן בית שבנאו מתחילה לע"ז הרי זה אסור סיידו וכיירו לשם  :מתני'

 :עבודה זרה וחידש נוטל מה שחידש הכניס לתוכו ע"ז והוציאה הרי זה מותר

רב ורבי יוחנן תרויהון אמרין  .שלשה בתים הן בית שבנאו מתחילה לע"ז הרי זה אסורתנן,  :גמ' 

 כיוון שהיה קשה לו ,על דעתיה דרב דאמר המשתחוה לבית אסרותניתא. בהכנסתן לארץ היא מ
הרי גם בית  ,למה היה צריך להעמיד בבית שבנאו מתחילה לע"ז,ואם בשעבד אותו  .בית שבנה ישראל אינו נאסר עד שיעבודעל דעת רב וקשה הרי 

על דעתיה דרבי  .לה בכניסתן לארץ בגין כן הוא פתר לכן הוא העמיד בשלא השתחוה לו .רגיל אם השתחוה לו נאסר

ואם השתחוה לסתם בית לא אסרו אלא א"כ בנאו  יוחנן דו אמר המקדיש את הבית אין מועלין בו ]דף כג עמוד ב[

 .המשתחוה לבית יש לו ביטול ?ויפתרינה במשתחוה לבית מראש לע"ז, למה היה צריך להעמיד בכניסתם לארץ,

סיידו תנן, מפרק את פצימיו והוא מותר.  ?כדי לבטלו כיצד הוא עושה .הכנסתן לארץ אין לו ביטול

והוא שהכניס  ,לעזרארבי אילא בשם ר'  אמר .וכיירו לשם עבודה זרה וחידש נוטל מה שחידש

וכאן  כאן לשעה ?והתנינן שלשה בתים ?,לעזר שני בתים הןאעל דעתיה דרבי  .לתוכו ע"ז

את  ולכן לא מספיק שיוציא . באמצא מדובר שהכניס את הע"ז לשהותאם הוציא את הע"ז הכל מותרולכן  מדובר שהכניס לזמן קצרבסיפא  :לשהות

 אלא צריך להסיר את כל מה שהתווסף לכבודההע"ז 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 חפרק ג הלכה  

שלשה אבנים הן אבן שחצבה מתחילה לבימוס הרי זו אסורה סייד וכיירה לשם  :מתני'

 ע"ז וחידש נוטל מה שחידש העמיד עליה ע"ז וסילקה הרי זו מותרת:

נלמד  מזו .בא בשם רבארבי אמר  .אבן שחצבה מתחילה לבימוס הרי זו אסורהתנן,  :גמ' 

המתיך כוס לע"ז נלמד שלעזר מזו אבשם רבי אמר רבי ירמיה  .מיד ריםהמותכים לע"ז נאסש

והוא שהעמיד עליה ע"ז.  אבן שחצבה מתחילה לבימוס הרי זו אסורהלעזר ארבי הילא בשם רבי אמר  .נאסר מיד

והכא הוא  .המתיך כוס לע"ז נאסר מידנלמד שתמן הוא אמר מזו  י אלעזר?מחלפה שיטתיה דרב

ושל ישראל משתעבד.  ,רי אסורה מידפתר לה כהדין תנייא דתנינן תמן ע"ז של נכ ?אמר הכין

 .ואף בגוי לא צריכה להיאסר עד שישתמשו בה .והרי כוס זה משמשים ?דילמא במשמשיו ,בע"ז אכלום פליגין ל

סייד וכיירה תנן, אף משמשי ע"ז במחלוקת ]דף כד עמוד א[  ,לעזרארבי שמעון בשם רבי אמר 
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רבי לעזר והוא שהעמיד עליה ע"ז. על רבי הילא בשם אמר  .לשם ע"ז וחידש נוטל מה שחידש

מדובר בסיפא  :כאן לשעה כאן לשהות ?והא תנינן שלש אבנים הן ?הן לעזר שני אבניםאדעתיה דרבי 

אלא צריך את הע"ז  ולכן לא מספיק שיסיר . באמצא מדובר שהציב עליה ע"ז לשהותאת הע"ז הכל מותר הסיראם ולכן  שהציב עליה ע"ז לזמן קצר

 כל מה שהתווסף לכבודהלהסיר את 

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 טפרק ג הלכה  

שלש אשירות הן אילן שנטעו מתחילה לשם ע"ז הרי זה אסור גידעו ופיסלו לשם  :מתני'

 נוטל מה שהחליף העמיד תחתיו ע"ז וביטלה הרי זה מותר: צמחו חדשים ע"ז והחליף

לכן צריכה  .אינה בטילהלשם ע"ז ר' אמי בשם רבי שמעון בן לקיש אמר פיתח בה פיתוחים  :גמ' 

רבי בשם תמן אמר רבי אמי  ?הפיתוחים. מחלפא שיטתיה דרבי שמעון בן לקישאת העביר אם אפילו 

כא הו .וסברנן מימר אפילו העביר את הפיתוחים ,פיתח בה פיתוחים אינה בטילה ,שמעון בן לקיש

ובכך הקידש  שזה נעשה בגוף האילן חומר הוא בפיתוח ?והוא מותר נוטל מה שהחליף גידעו ופיסלו לשם ע"ז והחליףר אכן אמ הוא

גידעו ופיסלו תנן,  .והוא שהרכיב בה לע"ז ,אמר רבי ינאי .הרכיב נוטל מה שהרכיב ,תני .את כולו לע"ז

והוא שהעמיד בה  ,לעזרארבי הילא בשם ר'  אמר .נוטל מה שהחליף צמחו חדשים לשם ע"ז והחליף

כאן לשעה כאן  ?והתנינן שלשה אשירות הן ?שתי אשירות הן ,לעזראעבודה זרה. על דעתיה דרבי 

את  ולכן לא מספיק שיסיר . באמצא מדובר שהציב ע"ז לשהותאת הע"ז הכל מותר הסיראם ולכן  מדובר שהציב ע"ז לזמן קצרבסיפא  :לשהות

 להסיר את כל מה שהתווסף לכבודה אלא צריךהע"ז 

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 יפרק ג הלכה  

מעשה  .ר' שמעון אומר כל שעובדין אותה .כל שתחתיה ע"ז ?אי זו הוא אשירה :מתני'

אמר להן רבי שמעון בדקו את הגל  .בצידן באילן שהיו עובדין אותו והיה תחתיו גל

 אמר להן הואיל ולצורה הן עובדין נתיר להן את האילן: ,ובדקוהו ומצאו בו צורה .הזה

דברי הכל  ,אם דבר ברי שהן עובדין לצורה ולאילן ?קיימין נןאאמר רב חסדא בסתם חלוקין מה  :גמ' 

 .אלא כן אנן קיימין בסתם .דברי הכל מותר ,ואם דבר ברי שהן עובדין לצורה ואינן עובדין לאילן .אסור

ואינן עובדין לאילן. וקשיא  ר"ש אמר סתמן עובדין לצורה .ולאילןסתמן עובדין לצורה  יאמר רבנן

 ?ר"ש חלוק על החכמים ועושה מעשה כיוצא בו

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 יאפרק ג הלכה  

לא יעבור תחתיה ואם עבר תחתיה  .ואם ישב טהור שלא מתחת האילן לא ישב בצילה :מתני'

זורעים תחתיה ירקות בימות  .היתה גוזלה את הרבים ועבר תחתיה טהור .טמא

רבי יוסי  .והחזרן לא בימות החמה ולא בימות הגשמים .הגשמים אבל לא בימות החמה

 אומר אף לא ירקות בימות הגשמים מפני שהנבייה נושרת עליהן והווה להן לזבל:

אמרי בשם רב חסדא  תמן .ואם ישב טהור שלא מתחת האילן לא ישב בצילהתנן,  :גמ' ]דף כד עמוד ב[

כל שאילו תיפול והיא נוגעת בו  ,תמן אמרו ?אי זהו צל צילה ואי זהו צילה .צילה אסור צל צילה מותר

משום שהוא בהנאה.  ?מפני מה צילה אסור .וכל שאילו תיפול ואינה נוגעת זהו צל צילה .זהו צילה
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הרי היכל הרי הוא אסור בהנאה ורבן יוחנן בן זכאי יושב ושונה  ?הרי הקבר אסור בהנאה וצילו מותר

 ,רבי אבין בשם רבנן דתמן אמר. עשוי לצלמשום שהוא  לאא אדהוי לית טעמא  ?בצילו של היכל

רבים ועבר תחתיו אילו קבר שהוא גזל את ה ,כן לאאי דמחוורת  ע"זזאת אומרת שאין טומאת 

א"ל עבור  ?א"ל מהו מעבור קומוי ,הו תבניתאלהגמליאל זוגא היה מיסתמיך ברשב"ל מטון  .?טהור

קומוי וסמי עיניה. רבי יצחק בר מתני הוה מיסתמך ברבי יוחנן מטון צלמא דבולי א"ל מהו ניעבור 

יהושע בן לוי מטון לאדורי  א"ל עבור קומי וסמי עיניה. רבי יעקב בר אידי הוה מיסתמיך ברבי ?קומוי

רבי יוסי תנן, עבור קומי וסמי עיניה.  ?צלמא אמר ליה נחום איש קדש קדשים עבר ואת לית את עבר

לית הדא פליגי  אומר אף לא ירקות בימות הגשמים מפני שהנבייה נושרת עליהן והווה להן לזבל:

לא כן סברנן מימר אם בשאינו  ואמרינןדרבי יוחנן אמר עבודה זרה שנשתברה אסורה.  ?על ר' יוחנן

תיפתר בעבודה זרה של ישראל. לית הדא  ?ולמה כאן אסור. עתיד להחזירן לכליין דברי הכל מותר

בין היא בין  ,לצורכו ואמר רב ושלא לצורכה מותרת:אסורה  ה לצורכהיישפ דתנן,פליגא על רב 

רי רוצה בעלים לזבל גינתו ולמה . וכאן הלצורכה היא אסורה ושפייה מותרין .מותרין שפייה

מפני שניבולה  ?מע"ז של ישראלעוד היא תיפתר בע"ז של ישראל. מפני מה הכל פורשין הימינה  ?נאסר

 :שיש כאן כפיות טובה ועברה גדולה רע

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 יבפרק ג הלכה  

ואם ישן  .אם חדש יותץ ,הסיק בהן את התנור .נטל ממנה עצים אסורין בהנייה :מתני'

 .נתערבה באחרות כולן אסורות בהנאה .אפה בו את הפת הפת אסורה בהנייה .יוצן

 אמרו לו אין פדיון לע"ז: .ליעזר אומר יוליך הנייה לים המלחארבי 

משתמש בחום שנוצר מכל שדברי הכל מותר  ,אם להסיק ?קיימין נןאמה  .בסתם חלוקין ,אמר רב חסדאי :גמ' 

אלא כן אנן  .שכל ענף פועל את פעולתודברי הכל אסור  ,בהם כגון לגמר כליםאם לעשן  .בטלים בשאר עציםהעצים ועצי האשרה 

 קיימין בסתם:

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 יגפרק ג הלכה  

ארג בו את הבגד הבגד אסור  .נטל ממנה כרכר אסור בהנאה :]דף כה עמוד א[ מתני'

 ח.רבי אלעזר אומר יוליך הנייה לים המל .נתערב באחרים כולן אסורין בהנאה .בהנאה

 אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה: 

נטל הימינה כרכר  ,אשכחית רבי יעקב בר אחא יתיב מקשי ,אמר רבי חגיי כד נחתית מן אילפא :גמ'

כולו לנכרי חוץ  תנינן יין נסך שנפל לבור יימכרהו .ארג בו את הבגד אסור בהנייה .אסור בהנייה

 יהודיםתמן אין דרך בני אדם  ?מאי כדון .חגיי קשיתא חגיי קיימה ,אמר ר' יעקב בר אחא ?מדמי יין נסך

 ליקח בגד מן הנכרי: יהודים ברם הכא דרך בני אדם .ייןליקח מן הנכרי 

 

 ( מסכת עבודה זרהתלמוד ירושלמי )וילנא

 ידפרק ג הלכה  

קירסם זירד נטל ממנה מקל או שרביט אפילו עלה הרי זו  ?כיצד מבטלה :מתני'

 ושלא לצורכה מותרת: ,שפאה לצורכה אסורה .ביטלה
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שמואל אמר  .לצורכה היא אסורה ושפייה מותרין .רב אמר לצורכו בין היא בין שפייה מותרין :גמ' 

רבי יוחנן אמר לצורכה  .לצורכו היא אסורה ושפייה מותרין .שדרכה בכךלצורכה בין היא בין שפייה אסורין 

 היא אסורה ושפייה מותרין:

 הדרן עלך פרק כל הצלמים

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה א פרק ד 

ושתים  ,רבי ישמעאל אומר שלש אבנים זו בצד זו בצד מרקוליס אסורות :מתני'

 ואת שאינו נראה עמו מותר: ,וחכמים אומרים את שהוא נראה עמו אסור .מותרות

ורבנן אמרי משום רגלי  .א"ר אמי טעמא דרבי ישמעאל משום מרקוליס גדול אצל מרקוליס קטן :גמ' 

בשם רבנן  באארבי  אמר ?כמה הן רגלי מרקוליס .נהגו להוסיף עוד אבניםמהם שעל השלושה חיישינן שנפל  מרקוליס

נתן את  .שתי אבנים זו על גבי זו והשלישית מלמעלה .דתמן חמשים אמה. הילכת מרקוליס כך היא

 נסקל אינוע"ז  משום .לא תעשה לך פסלמשום  לוקה ,עושה צלםוהתרו בו משום  את הראשונה וכן אם נתן השנייה

פלוגתא דר'  ,ויש גם חיוב מיתה וגם לאו עושה צלםוהתרו בו משום נתן את השלישית  .ששני אבנים עדין אינם ע"זכיוון 

אם התרו בו משום  ,רבי יוחנן אמר .דאיתפלגון השוחט אותו ואת בנו לשם עבודה זרה .יוחנן ורשב"ל

רשב"ל אמר ]דף כה עמוד ב[ אפילו התרו בו משום אותו ואת  .משום ע"ז נסקל .אותו ואת בנו לוקה

כל שהוא סג את הים  ?מאחר שאילו הותרו בו לשם ע"ז היה נסקל. אי זו היא מרקוליס .בנו אינו לוקה

ליגים בים שכך דרכם של הגוים לעשות מרקוליס בקצה הדרכים שהיוצאים לדרך יעבדו אותו לפני יציאתם לדרך, ובקצה הים שהמפ ואת הדרכים

כל עצמו  ,אמר רבי יוסי ?השתחוה לה מהו .שזורקים לה אבן הילכת מרקוליס בזריקה .יעבדו אותו לפני ההפלגה

]ויקרא כו א[ ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות  דכתיבאינו קרויה מרקוליס אלא בהשתחויה. 

עליה אי אתה  .להשתחות עליהת"ל  ?יכול לא יתן שני אבנים זו על גב זו ויתן קופתו עליהם .עליה

משתחוה אתה  , אבלאפילו לשם שמים אבל נותן את את קופתך עליה. עליה אי אתה משתחוה ,משתחוה

כד תהוון נפקין  ,רבי אמי מפקד לאינשי ביתה ,על אבני בית המקדש. רב מפקד לבית רב אחא

אמר רבי  .רבי אחאי רבע על סיטריה .לתעניתא לא תהוון רבעין כאורחכון. רבי יונה רבע על סיטריה

אמר רבי יוסי קשיתה קומי רבי אבהו והכתיב ]ויקרא כו  .שמואל אנא חמית רבי אבהו רבע כאורחיה

אבל באופן אקראי  תיפתר בקובע לו מקום ,אמר לי? עליה תלהשתחוא[ ואבן משכית לא תתנו בארצכם 

בלבד שתחוייה  ?יםקלאלאשר ישתחוה שם והכתיב ]שמואל ב טו לב[ ויהי דוד בא עד הראש . מותר

 ששהא או והשתחוה במקדש תנן התם. נטמא ?שאינה על הארץ השתחוייהוכי יש  .שאינה על הארץ

 כדי עד לוי בן יהושע רבי בשם סימון' ר ? אמרהשתחויה שיעור היא כמה עד חייב. השתחויה כדי

 והודו עד מוסיף אבהו 'ר .וישתחוו הרצפה על ארצה אפים ויכרעו[ ג ז ב הימים דברי] קריאת הפסוק

תרין מילין  ,בבלייא .באארבי יוחנן לרבי חייה בר  אמר. חסדו לעולם כי עד מוסיף מנא 'ר .טוב כי' לה

 .השתחוואה בפישוט ידיים בתענית מפשוטיתא דתעניתא שתי דברים שנהגו בני בבל התפשטו בארץ ישראל. בידכוןסלקין 

 .בהלל ר"חשמדלגים ב מקזתההדא  אף ,דקיסרין אמרין ורבנן .בהושענה רבא חיבוט ערבות דיומא שביעיא וערבתא

אלא  שתחוייהה רויהתלא  ,מר ר' אמי בבלייא בשם רבנן דתמןאואתיא כיי ד ..וי"א ימים שלא מקיזים בהם דם

כל מי שאינו כשר כיהושע שאם  ,רבי ינאי זעירא בשם אבהתיהאמר ציבור ובלבד על הצד.  תעניתב

על שמתפלל ובלבד יחיד  .אל יפול ,יפול על פניו יאמר לו הקדוש ברוך הוא ]יהושע ז י[ קום לך

 הציבור: וחכמים אומרים את שהוא נראה עמו אסור ואת שאינו נראה עמו מותר. את שהוא נראה עמו

את שהוא נראה עמו אסור לית הדא פליגא  .גופואינו ואת שאינו נראה עמו  .אסור הוא ולכןגופו  מסתמא

לא כן סברנן מימר אם בעתיד להחזירן  ?על ריש לקיש דריש לקיש אמר ע"ז שנשתברה מותרת

דרבי יוחנן אמר  ?ולית היא פליגא על רבי יוחנן מותר. נראה עמו שאינו. את אסורלכליין דברי הכל 

הא וד להחזירן לכליין דברי הכל מותר. ולא כן סברנן מימר אם בשאינו עתי ?ע"ז שנשתברה אסורה

]דף כו  ?אם היו מונחין במקומן כמי שהוא עתיד להחזירן לכליין ,בי יודן אבוי דרבי מתנייהר אמר

זמנין דאת  .בשם רב באארבי אמר  .הרי בתחילה נפלו קרוב למרקוליס ואחר כך הורחקו משם? עמוד א[ ואילו במקומן

 ,שאחר שנשברו מעצמם לא תועיל שבירה נוספת לבטלם אפילו על ידי גוי דאין שבירה אחר שבירה אמר שיברי ע"ז אין להן ביטול

מאן  .כ"ש ע"ז ,שנשברו אין להם ביטול מ"ד משמשין .וזמנין דאת אמר משמשי ע"ז אין להן ביטול
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אבני  ,בשם רב אמרואבהו  רביוהא משמשין לא. רבי שמואל  ,שנשברה אין לה ביטול ע"ז מראד

 ,יפה לימדנו רבי מראוע"ז. שמע רבי יוחנן  שבריליס שנתפזרו אין להן ביטול לעולם משום מרקו

כיצד הוא  .שאינם מתבטלים מלהיות אוכל על ידי חיתוכם אין להן ביטול לעולם כליםואלע"ז של  שהמשתחוה

והתני רבי חייה אבני מרקוליס  .רבי חייה בר אדא אמר ברוק ?לאבני מרקוליס הרי שבירה לא מבטלת מבטלה

וכאן בשאין  ,שהם תקרובת ע"ז ואין להם ביטול אמר רבי פינחס כאן בנזרקות לה ?שנתפזרו אין להן ביטול

שומר  כהדא רבי שמעון ברבי הוה ליה מרקוליס גו חקלא אתא גביה בורגנרה .אלא נשברו ממנה נזרקות לה

 .אבנים אלא בחייך דאת מרים אילין כיפייא ,ור הכא למחראמר ליה בגין דשמעית דארכונא בעי מיעב ,גוי

 ,מראו אבאשמע רבי חייה בר  .דידי אינון ,אמר ליה .רצה הגוי לקחת אותם לעצמו אזל בעו מיסבינון ,מן דרימון

ביטול ורק שלאבני מרקוליס יש ? ולא רבי חייה רבה תניתה .אימו של רבי שמעון ברבי זכתה בבן תלמיד חכם לאימיה בר אית

 וקבעה: רחזשאפשר לבטל, אלא מן דשמעה מיניה  לתקרובת אין

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ב פרק ד 

פרכילי ענבים עטרות של  .מצא בראשו מעות כסות או כלים הרי אילו מותרין :מתני'

 שבלים ויינות שמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבח אסור:

תנן,  .שנעשה לנוי וכבוד הע"ז אלא אפי' עטרות של וורד ,אמר ר' יונתן לא סוף דבר עטרות שיבולים :גמ' 

אמר רבי יוסי  .שמשתמשים בע"ז כמדף שאין זה אלא דרך בזיון מצא בראשו מעות כסות או כלים הרי אילו מותרין

מצא בתוכה כסות  ,מחיצה קנקליןאלא אפילו עבודה זרה שאין לה  ,לא סוף דבר מרקוליס ובראשו מעות

שאף שאמרנו שאם אין מחיצה כל הבית מחיצתה זה דווקא בדברים שרגילים להביא כתקרובת אבל אלו אין דרך  או כלים הרי אילו מותרין

 :להביאם תקרובת

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ג פרק ד 

ע"ז שיש בה גינה ומרחץ נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין מהן  :]דף כו עמוד ב[ מתני'

 היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בטובה ושלא בטובה: .בטובה

חלילין של ע"ז אסור  .כלוםשהרי ע"ז אינה  כיני מתניתא בטובת הכומרין ושלא בטובת הכומרין :גמ' 

חנות של ע"ז  .וכרןשלאף על פי שעושין בהן צורך לע"ז מותר  ,אם היו מעלין שכר למדינה .וכרןשל

אף על פי שעושין בה צורך לע"ז מותר לשוכרה. הגובה  ,אם היתה מעלה שכר למדינה ,אסור לשוכרה

 .אם היה מעלה שכר למדינה אף על פי שהוא גובה לשם ע"ז מותר ליתן לו .לשם ע"ז אסור ליתן לו

 ה ושל אחרים נהנין מהן בטובה ושלא בטובה:היה של, דתנןומתניתא אמרה כן 

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ד פרק ד 

נכרי מבטל ע"ז שלו ושל  .ע"ז של נכרי אסורה מיד ושל ישראל משתיעבד :מתני'

המבטל ע"ז ביטל  .וכ"ש שאינו מבטל ע"ז של ישראל וישראל אינו מבטל ע"ז של נכרי ,ישראל

 ביטל משמשיה משמשיה מבוטלין והיא אסורה: ,משמשיה

שכיון  .רשב"ל אמר באומן שעושה למכור לשוק היא מתניתא .ע"ז של נכרי אסורה מידתנן,  :גמ' 

שגמרה דבר ברי שהשתחוה לה. רבי יוסי בעי אם דבר ברי שהשתחוה לה בדא תנינן ע"ז של נכרי 
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שע"ז של גוי אסורה של ישראל מותרת ואם האמן השתחוה לה אף  דמשמע שבאותו מקרה? אסורה מיד ושל ישראל עד שתיעבד

 ,אף על גב דאת אמר אין קרקע נאסר ,רבי הילא בשם רשב"ל החוצב צלם לע"ז .של ישראל תאסר מיד

על גבי את ש"מ העושה צלם לע"ז  ,לוקה. אמר רבי יוסי לכשיתלשומתרין בו על כל סיתות וסיתות 

מתרין בו על כל קורנס  ,גב דאת אמר אין דבר שיש בו רוח חיים נאסראף על  כגון שמגלף בקרן בהמה

ושל ישראל  .ע"ז של נכרי אסורה מיד לפיכך יש לה ביטול, תנילוקה.  ויחתוךוקורנס לכשיגמר 

אמר רבי זעירא לית כאן לפיכך אלא אין לה ביטול ויש לה ביטול. ע"ז  .משתיעבד לפיכך אין לה ביטול

ושל ישראל עד שתיעבד דכתיב ]שם כז  .כתיב ]דברים יב ב[ אבד תאבדון מידשל נכרי אסורה מיד ד

לכשישים. ואית דמחלפין ליה ע"ז של ישראל  ושם בסתר.טו[ ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה 

ושל נכרי עד שתיעבד דכתיב אבד תאבדון את  .אשר יעשה. משיעשה אסור מיד דכתיב ארור האיש

, רבי יצחק בר נחמן בשם שמואל שמע לה מן הדא .עד שיעבדו וים.כל המקומות אשר עבדו שם הג

אם ואשריהם תשרפון באש.  וכתיב .דברים יב ב[ אשר אתם יורשים אותם את אלהיהם]כתיב ד

ואם לאו ]דברים יב ב[ אשר אתם יורשים אותם את  .באש תשרפו שכבר נעבד ירשתו כשהוא אלוה

רבי יוחנן בשם רבי ינאי שמע לה מן הדא  ע"ז של גוי? מנין שגוי מבטל]דף כז עמוד א[  אלהיהם.

אחרים  אבל, את אין את חומד ולוקח ולקחת לך. ]דברים ז כה[ לא תחמוד כסף וזהב עליהםדכתיב

ונחת  .חות ותבר כל אילין צלמייא דגו דימוסין משרת גוי חומדים ואת לוקח. רבי יוחנן אמר לבר דרוסיי

אמר רבי יוסי בי רבי בון מפני שנחשד  ולא שבר את אותו אחד? כן עבדולמה  .ותבר כולהון פרא חד

רבי הוה יתיב מתני לרבי שמעון  .בר אשי בשם רב החיירבי  אמרישראל אחד להיות מקטיר עליו. 

 ,כך למדתנו כן את תניי תני ,כשהייתה צעיר עד דהוה חיילך עלך ,הנכרי מבטל ע"ז שלו ושל חבירו. א"ל ,בריה

ותני כן  .אמר לו לאו בני ע"ז שעבדה ישראל אין לה ביטול לעולם .ע"ז שלו ושל ישראלהנכרי מבטל 

טעמא דאהן חסר שם  ר"ש בן מנסיא אומר ע"ז שעבדה ישראל אין לה ביטול לעולם. רב מתני בשם

לעולם. בר  משמע שנאסר ושם בסתר. ]שם כז טו[ ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכהדכתיבתנייא 

הוה  ביקש ממנו שיבטל את הע"ז והוא לא הסכים, חד טלי ארמאי חמי. טבעת שמצויר עליה ע"ז עיזקא צרקפרא אשכח חד 

אשתין עלה והוא לא  ,פרי בתריה הוה מחי ליה הוה מיקל ליה הוה א"ל רוק עלה והוא לא מקבל עלוי

הדא  .לווהוא שיודע טיב ע"ז ש ,מקבל עלוי. הדא אמרה נכרי מבטל ע"ז שלו ושל חבירו על כרחו

אין לה ביטול לעולם. ותיעשה כע"ז שהניחוה  ,ישראל וזכה בהבדה אששל גוי אמרה עבודה זרה 

וכל שאילו  .ישראל מבטלה ,אמר רבי זעירא כל שאילו מאיליה היא בטילה ?עובדיה ותהא בטילה

רב אמר בימוס  יקריםוכאן ברור שהבעלים לא זרק אותה מעצמו שהרי דמיה  אין ישראל מבטלה. ,מאיליה אינה בטילה

ממה תמן הוא אמר מזו  ?מחלפת שיטתיה דרב .שנשברו בטלים משמשיםהא  ,לא בטיל שנשבר

כמו  משמע שבימוס דינו כמשמשי ע"ז כוס לע"ז נאסר מיד המתיךנלמד ש אבן שחצבה מתחילה לבימוס הרי זו אסורהשאמרה המשנה ש

 .וכאן בשלא קיטר לבימוס עצמוכאן בשקיטר  ?ולא כמשמשים שבימוס כע"ז עצמה והכא את אמר הכין .כוס

אבן שחצבה מתחילה לבימוס הרי זו ממה שאמרה המשנה ש דרב אמר מזו ,הכדעתיואפילו תימר כאן וכאן בשקיטר רב 

וכיוון שהוא רק משמש ע"ז אף  .כמו כוס משמע שבימוס דינו כמשמשי ע"ז כוס לע"ז נאסר מיד. המתיךנלמד ש אסורה

 .שהקטירו לכבודו, אינו חשוב כל כך בעניהם וכשנשבר אינם עובדים את השברים ולכן הוא בטל

מחלפה שיטתיה דרב ]דף כז עמוד ב[ תמן אמר רב ששת  .רב אמר בימוס לא בטל הא משמשין בטלו

 בשהילכו להם המהלכים בדרך אחרת בימוסיות של מלכים הרי אילו מותריןהא דתנן  ,בשם רב

ואפילו  .כאן בשקיטר וכאן בשלא קיטר שהבימוס אינו בטל? והכא הוא אמר הכן .וס בטלמשמע שהבימ

 אבן שחצבה מתחילה לבימוס הרי זו אסורהממה שאמרה המשנה ש דרב אמר מזו .רב כדעתיה ,תימר כאן וכאן בשקיטר

וכיוון שהוא רק משמש  כמו כוס משמע שבימוס דינו כמשמשי ע"זהמתיך כוס של עבודה זרה נאסר מיד.  נלמד ש

ע"ז אף שהקטירו לכבודו, אינו חשוב כל כך בעניהם וכשהלכו בדרך אחרת שוב אינם עובדים 

 ,חזקיה אמר .מזבח כל שאבניו מרובות .מצבה כל שהוא יחידית ,אמר רבי יוחנן אותו והוא בטל.

נתצת , דתניעלוי מתניתא דחזקיה פליגא  .מזבח צריך לפגם כל אבן ואבן .מצבה כיון שפגמה ביטלה

רבי זעירא  .משמע שאין צורך לשבור את כל אבני המזבח כדי לבטלו שברת את המצבה הנח לה .את המזבח הנח לו

בשם רב  אמרולעזר ארבי ובא אחייה רבי  רביו ,בשם רבי הושעיה אמרויצחק בר נחמן  רביו

רדוף  .כאבני גיר מנופצותישעי' כז ט[ בשומו כל אבני מזבח ] גבי ע"ז של ישראל כתיבהושעיה 

את נתצת  ,גבי ע"ז של גוייםברם הכא  . שאין לע"ז של ישראל ביטול אחריהם עד שתקעקע ביצתם מן העולם

המצבה הנח לה. כתיב ]ויקרא כו א[ לא תעשו לכם אלילים ופסל ומסכה  שברת את .המזבח הנח לו

קימה כל שאילו תפול לא  ,עשייה בתחילה .אמר רבי הילא ?לא היא עשייה היא קימה .לא תקימו לכם
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ואשריהם תשרפון באש  כתיב ]דברים יב ג[ ונתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבותם .יקימינה

שנתיצה שייכת גם במצבה  ?ומניין ליתן את האמור בזה לזה ואת האמור בזה לזה .ופסילי אלהיהם תגדעון

ין איתאמרת או שיבור או גידוע או נתיצה לכל אחת אמר רבי בון בר חייה לצדד ושבירה שייכת גם במזבח

 ואחת:

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ה פרק ד 

כיצד מבטלה קטע ראש אוזנה ראש חוטמה ראש אצבעה פחסה אף על פי שלא  :מתני'

חסירה ביטלה רקק בפניה השתין בפניה גררה זרק בה את הצואה הרי זו אינה בטילה 

 ישכנה רבי אומר ביטל וחכמים אומרים לא ביטל:מכרה או מ

 אינהאבל מכרה מתוך הקפדה דברי הכל  .הדא דתימר בשמכרה מתוך שלום ,אמר רבי זעירה :גמ' 

שכך דרכם ואחר כך הם . באלהיו ופנה למעלהוקלל במלכו ו]ישעי' ח כא[ והיה כי ירעב והתקצף דכתיבבטילה 

נחלקו ]דף כח עמוד א[ אבל  ףלצורזעורה בר חיננה בשם ר' חנניה כשמכרה  אמר. .חוזרים ועובדים אותם

אבל  .בשמכרה לעובדיה נחלקו ,בשם רב אמררב ירמיה  .אם מכרה לעובדה דברי הכל אינה בטילה

ל רבי .דברי הכ ,בשם רבי יוחנן אמרדברי הכל בטילה היא. רבי יעקב בר אחא  ףאם מכרה לצור

במכרה ש ואתייא דרבי חנינה כר' יוחנן והגמרא מסבירא ולא פירש על מה הם דברו .במחלוקת ,בשם רשב"לאמר הילא 

שמחלוקת במכרה לעובדיה אבל מכרה לצורף לדעת  ודרב ירמיה כריש לקיש לדברי הכל אינה בטלה, ומכרה לצורף במחלוקת לעובדיה

 :דברי הכל אינה בטילה ,לעובדיהאבל אם מכרה  .נחלקו ףבשמכרה לצור  ?מה ההלכה מאי כדון כולם בטלה

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ו פרק ד 

 .בשעת מלחמה אסורה .בשעת שלום מותרת העבודה זרה שהניחוה עובדי :מתני'

 מפני שמעמידין אותן בשעה שהמלכים עוברין: ,בימוסיות של מלכים הרי אילו מותרין

 ,מלחמת דוד מותרת פעמים .יהושע מותרת תבמלחמ פעמיםיהושע אסורה  מלחמתב פעמים ,תני :גמ' 

דכתיב ]דברים כ יז[ כי  ,יהושע אסורה מלחמתפעמים שע"ז שנעזבה בדוד אסורה.  תבמלחמ פעמים

אם יהודים לקחו אותה היא  ,וגויים שנהרגו ולא הספיקו לבטל את הע"ז שלהם. החרם תחרימם

ואלו שלא נהרגו ויכלו לחזור ולקחת את הע"ז  ,יא לשעהבמלחמת יהושע מותרת שה .לא בטלה

מלחמת דוד מותרת מה שהיה איתי הגיתי מבטל  .בזה הם גילו דעתם שהיא בטלה,ולא חזרו 

 :למקומם שלא איפשרו לגויים לחזור שהיא לעולם במה שלא ביטל איתי והם לא בטלו כיווןבמלחמת דוד אסורה 

 

 עבודה זרהתלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת 

 הלכה ז פרק ד 

שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בע"ז מפני מה אינו מבטלה אמרו להן  :מתני'

אילו לדבר שאין צורך העולם בו היו עובדין היה מבטלו הרי הן עובדין לחמה וללבנה 

לכוכבים ולמזלות להרים ולגבעות יאבד עולמו מפני השוטין אמרו להן אם כן יאבד דבר 

צורך העולם בו ויקיים דבר שצריך העולם בו אמרו להן אף אנו מחזקים ידי שאין 

 עובדיהן של אילו ויאמרו תדעו שהן אלוהות שהרי אילו בטלו ואילו לא בטלו:
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הבא על אשת איש אין סופו  .גזל זרע וזרע אין סופו לצמח מצד הדין היה צריך להיות שאם :גמ' 

שוטים שקילקלו עתידין ליתן דין וחשבון. אמר ר' ו ,אלא הניחו לעולם שינהיג כמנהגו .להוליד ממזר

כחמה ועובדי הלבנה  יזהירועובדי החמה  וכי .קשיא ,זעירא אילו הוה כתיב כמוהם יהיו עובדיהם

ות של השמש אין הכוונה שיהיו כמו השמש עצמה אלא כמו הצור ]תהילים קטו ח[ כמוהם יהיו עושיהםכתיב אלא  ?כלבנה

דכתיב  .אילו כתיב כמוהם יהיו עובדיהם לא קשיאאף אמר רבי מנא  .נים להם ולא יראו וכ"ויוהירח שהם עשו שע

עתידה ע"א  ,רב נחמן בשם רבי מנאאמר . ואף הם יהיו כמותה ]ישעי' כד כג[ וחפרה הלבנה ובושה החמה

]דף כח עמוד ב[  ? דכתיבומה טעם .להיות באה ורוקקת בפני עובדיה ומביישתן ובטילה מן העולם

עתידה עבודה זרה להיות באה  ,רב נחמן בשם רבי מנאואמר ]תהילים צז ז[ יבושו כל עובדי פסל. 

]תהילים צז ז[ ישתחוו לו כל  ? דכתיבומה טעם .וכורעת לפני הקדוש ברוך הוא ובטילה מן העולם

 :אלהים

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ח פרק ד 

לוקחין גת בעוטה מן הנכרי אף על פי שהוא נוטל בידו ונותן לתוך התפוח אינו  :מתני'

 נעשה יין נסך עד שירד לבור ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר:

עד  .אבל אם העלים עיניו ממנו לא בדא .והוא שלא העלים ישראל את עיניו ממנו ,תני רבי חנן :גמ' 

 ?מהו היה נותן אילו בפני עצמן ואילו בפני עצמן .וענבים כאחת ונותן על התפוחכדון כשהיה נוטל יין 

שבהם  אסורותשבצידיהן  , שם כמה ענבים כיוון שנשארים, מותרותמותר גוממיות שתחת האשכולות  ןכאפילו 

מרים את הענבים לא שפעמים ברגע שהוא  הן עצמן נעשות יין נסך ,בשם רבי יוחנן אמררבי יוסי בי רבי בון  .רק יין

מבפנים אסורה  .פקקה נכרישנסדקה וגת  .ישארו שם ענבים והוא יכול לנסך ואף אם יפלו אח"כ כמה ענבים היין כבר נאסר

ונוגע בה ומנסך כל  בה גומה שהיה יין כנוס שאי איפשר שלא היה שם שיפה אחת טלולה .ומבחוץ מותרת

בכל אתר לית את עבד  .רבי זעירא בעי .הקילוח כבוררב הונא בשם רב ]דף כט עמוד א[  אמר .הבור

שהחמירו ביין נסך יותר מטומאה אבל אפילו ביין נסך לא תמיד  סבר רב הונא ?והכא את עבד הנצוק חיבור ,הנצוק חיבור

 באארבי  .נתנסך הקילוח לא נתנסך הבור ,נתנסך הקילוח שהוא העיקר נתנסך הבור .אלא החמירו שניצוק כחיבור

 לאנתנסך הקילוח  ,נתנסך הבור לא נתנסך הקילוח, אף ביין נסך אין הניצוק חיבור כך שאם ר כן אלאלא אמ

במגע  סבר רב הונא כשם שהבור מתנסך ,דאמר רב הונא בשם רב הקילוח כבור מאיו .נתנסך הבור

 ואסור אף תמן אמרי בשם רב מגעו של נכרי עושה יין נסך .הגוי במגע כך הקילוח מתנסך גוי,ה

בור  ארמייא נפל לגובא .שיכשך רק אםשברור שלא רק נגע אלא  רב נחמן בר יעקב אמר ובלבד בשותת .בהנאה

ושואבים היין מן  עד דתזחלון גובה יוכל לשכשך מחזיקים בידיו שלא אתא עובדא קומי רב הונא אמר כובשין עליו .היין

יקחו את היין  אמר אייתון ניצרין וזלפין מתותי ידיה ?ואולי ניסך ידא אושיט הרי כשנפל כבראמר רבי חנינה  . הבור

 .שמעון בר חייה הוה מתני לחייה בר רב . שבאזור שבו הוא נגע ואותו יש חשש שניסך ויזרקו אותו ושאר היין ישאבו והוא מותר

הדא דאת אמר  ,אפיק רב יאשיה מכילתא א"ל .א"ל משיודע בטיב ע"ז ?נכרי מאימתי עושה יין נסך

 אם נגע ביין אבל שבזה הולכים לקולה שרק אם יודע בטיב ע"ז אסור. ,מן הנכרי מרוסקים ענביםבלוקח 

רב אדא בשם  אמר ?עושה יין נסך. נכרי מהו שיעשה בפיו יין נסך ,בן יומוהיה הנכרי עצמו אפילו אם 

 .הנכרי עושה יין נסך בפיו ,בשם רבי אבהו אמררבי ירמיה  .אין נכרי עושה יין נסך בפיו ,לעזרארבי 

על דעתיה דרב אדא  .אגרוניסוס שטעם מן הכוס או מן המיניקת והחזיר לחבית אסור, דתניותני כן 

על דעתיה דרבי ירמיה בשם  .שהרי בטעימה לא נאסר היין והוא שהחזיר הנכרי לעזראבשם רבי 

 :שכבר בטעימה נאסר היין ואפילו החזיר ישראל ,רבי אבהו

 

 ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרהתלמוד 

 הלכה ט פרק ד 
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שאסור לגרום טמאה לחולין בארץ אבל לא בוצרין עמו  שהענבים כבר נטמאו דורכין עם הנכרי בגת :מתני'

]דף כט שאסור לסייע לעוברי עברהוישראל שהוא עושה בטומאה לא דורכין ולא בוצרין עמו  ישראל

 לגת ומביאין עמו מן הגת: תריקועמוד ב[ אבל מוליכין עמו חביות 

הדא דאת אמר והוא שהילכו עליהן דרוכית שתי  ,אמר רבי יונה .דורכין עם הנכרי בגתתנן,  :גמ' 

כל ההתר אם  ,לא בדא. רבי יוסי בעי ,אבל לא הילכו עליהן דרוכית שתי וערב .שכל הענבים ודאי נטמאו וערב

בראשונה היו  ,דתני ?יהיה מותר אחרונה אפילו כמשנה ,בשהילכו עליהן דרוכית שתי וערב זה רק

חזרו  .אבל דורכין עם הנכרי ,בטומאה העושהאין בוצרין עם הנכרי ואין דורכין עם ישראל  ,אומרים

אבל בוצרין עם הנכרי  ,ואין בוצרין עם ישראל העושה בטומאה אין דורכין עם הנכרי ,לומר

מסייעין  .וחכ"א אחד חדשות ואחד ישנות .ומוליכין עמו חביות חדשות אבל לא ישנות דברי ר"מ

 למה הוא רוצה להתיר אף בדריכה ראשונה סי?יומ"ט דר'  .מעיניהן נעשה יין נסך נעלם .אותו עד שנעלם מעיניהם

טהורים היו דבר  מתיר אלא אחר שהילכו בה שתי וערבשאינו ? יונהמאי טעמא דר'  .מהיכשר בצירה ואניטמ שכבר

 ,מהדא שמתיר אף בדריכה ראשונהאת הוא שגזרתה עליהן טומאה. חייליה דר' יוסי  ,תורה

 ספק טומאה לעיסה. עד שלא גלגלה תעשה בטומאה. לפי שעדיין חולין היא ומותר לטמא לחולין שבא"ינפל ]ירושלמי חלה ג ג[ דאיתמר

בדין היה  .ילאארבי יוסי בשם רבי אמר  .ה לחלה תעשה בטהרה דחולין הטבולין לחלה כחלה דמו ואסור לטמאהמשגלגלה. והוטבל

ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי. ח[ דכתיב ]במדבר יח  ,דבר תורה טבלואדם  שיטמא

מה אני דא"כ אין מטמאים טבל בידים?  ולמהאין הטבל צריכה שימור. ו ,תרומה צריכה שימור

וכאן  .לאהרן הכהן בכהונתו שינתן לועשה  .כח[ ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן]שם  מקיים

ואף כאן כיוון  ותו:אאת לטמרשאי  ,בכהונתו לכהןהואיל ואין את יכול ליתנו  ,שנולד לו ספק טומאה

 שכבר היתה בהם טמאה דרבנן ולא ניתן ליתנם לכהן בטהרה, מותר לטמא אותם בידים

 

 ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה תלמוד

 הלכה י פרק ד 

נחתום שהוא עושה בטומאה לא לשין ולא עורכין עמו אבל  :]דף ל עמוד א[ מתני'

 מוליכין עמו פת לפלטר:

ובוררת  ,אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברהתנן התם]משנה שביעית ה ד[  :גמ' 

. ידי עוברי עבירה מחזיקיןשאין  .תגע אצלה לא ,את המיםאבל משתטיל  .וטוחנת ומרקדת עמה

לא בוררין ולא טוחנין  ,ותני עלה .לא לשין ולא עורכין עמו .נחתום שהוא עושה בטומאההכא ן נתו

באשת עם הארץ כאן  .לאאיאמר רבי ? שבאשת עם הארץ  מותר והכא הוא אמר הכין .ולא מרקדין עמו

 ,חברייא אמרי ?אית לך מימר נחתום בתרומה .תרומהבנחתום שעושה בכאן  .חוליןשעושה ב

מתניתא מסייע  ת.לותת השאינאשת עם הארץ וכאן ב והחיטים הוכשרו.לותת בנחתום שכאן 

ומחזיקין  . תנן,שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה ,אבל משתטיל מים לא תגע אצלהדתנן, לחברייא 

מחזיקין ידי . כיצד מפני דרכי שלוםושואלין בשלומן  .אבל לא ידי ישראל ,.ידי עכו"ם בשביעית

בתר  מנךטבאות ואנא נסב לה  חרוש לה שיכול לאמר לו ,חד אמר .רבי חייא ורבי אימי ?עכו"ם

 .איישר ?שואלין בשלומן ומה ,מאן דאמר טבאות .איישר שיכול לאמר לו, אמר וחרנא .שמיטתא

 ישראלל שאומרים ישראל על גוי אלא על זה לא נאמר? שואלין בשלומן ומה ,לעכו"ם איישרשאומר דאמר  מאן

א"ל רבי  .שביעית מחורשיעברון על חד  נחמנישמואל בר  ור'בר פפא  חיננארבי  דלמא .שלום עליכם

רבי ]תהילים קכט ח[ ולא אמרו  אולפןכן  ולא .בר פפא רבי חיננאא"ל  .איישרשמואל בר נחמן 

אין לדרוש  .יודע אתהלקרות  .א"ל ?איישרשאסור לומר לחורשי שביעית  ,ברכת ה' עליכםהעוברים 

אמרו לישראל ברכת ה'  ולא ,מן העולם אלו עובדי כוכבים שעוברין .ולא אמרו העוברים .יודע אתה

לעולם  שכל הברכות הבאותלא דייכם  .ברכנו אתכם בשם ה' ?להן יםאומרישראל  מה .עליכם

ולא עוד אלא שאתם מגלגלין עלינו  .האילו לכם מן הברכות באו וטלוואין אתם אומרים לנו  ,בזכותינו

ישראל ודכוותה  ,לרדות עמו אסור אופה החשוד שעושה בטמאההורי ר' אמי  וזימות וגלגוליות וארנוניות:פיסים 

 אסור: יין לחביות עמו לזלוף החשוד שעושה יין בטמאה
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 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה יא פרק ד 

אין עליו מלוה  .אם יש לו עליו מלוה אסור ,נכרי שנמצא עומד בצד הבור של יין :מתני'

או שהיה מתפח  ,התיז את הצרעה בקנה ,מדדו בקנה ,כשהוא מעולף נפל לבור ועלו .מותר

נטל את  .ור"ש מתיר ,כל אילו היה מעשה ואמרו ימכר ,שנגע בקצף על פי חבית מרותחת

 זה היה מעשה והכשירו: ,החבית וזרקה לבור

רב ששת בשם  אמר .אם יש לו עליו מלוה אסור ,נכרי שנמצא עומד בצד הבור של ייןתנן,  :גמ' 

אבל אין לו מלוה  .שעשה את הבור אפותקאי להלוואה ואין הגוי חושש לנסך והוא שיהיה לו עליו מלוה על אותו הבור ,רב

שכן דרך בעלי החוב לעמוד  ,הוא בא לגתאלא  .זה מראה שאינו חושש ויבא לנסך ,אין אומרים שאם הגוי בא לגת על אותו הבור

והוא רק  שהיין נאסר יםואומר יםלימקשמ"ד  ,הוון בעו מימר .ויוכל לשלם לו די ריווחלראות האם יהיה לבעל חובו  בגיתות ובגרנות

בתוך  הגוי עומדכך הוא מקל ואומר שאינו אוסר אלא אם , שיהא לו עליו מלוה על אותו הבור

אף על פי שאין עליו מלוה על אותו  שהיין נאסרמר אד]דף ל עמוד ב[ ומאן  מהבור לפישוט ידיים

 כשםש ,בשם רב ששת באאולא כן אמר רבי . מהבורחוץ לפישוט ידיים  חוששים אפילו הגוי, הבור

לים שנמצאים קרוב אליו שאם יפשוט ידיו יגע בהם, הכ רק אם הניח עם הארץ בביתו, שנאמר במשנה שכמו  שנתנו פישוט ידיים בטהרות

והוא שיהא לו עליו  רק שהיין נאסר יםואומר יםמקלש מראדמאן  .אלא כיני ?כך נתנו פישוט ידיים ביין נסך ,טמאים

 ידיים פישוטבתוך  כך הוא מקל ואומר שאינו אוסר אלא אם הגוי עומד ,מלוה על אותו הבור

אינו אוסר אלא אם  ,על פי שאין עליו מלוה על אותו הבור אף נאסר שהייןמר אמאן דאף לו מהבור.

רבי  אמר .ור"ש מתיר ,כל אילו היה מעשה ואמרו ימכרתנן, . מהבור פישוט ידיים בתוך הגוי עומד

 שדבריו ברורים וכך צריך להיותאני כפרת ר"ש  שמואלר' אבין בשם  אמר .אבין בשם רבי שמואל הלכה כר"ש

מעשה היה והורה  .אמר ר' ירמיה בשם רבי אבהו .בהנייהגם בשתייה או אוסר אפילו או מתיר 

אין הנכרי עושה יין נסך בזריקה. נכרי מהו שיעשה יין  ,ר' שמואל בשם רבי אבהו אמר .בשתייה כר"ש

אתא ישראל וזלף בהון  .גו מעצרתא חביות ריקות ארמייא הוה ליה קופין .נישמעינה מן הדא ?נסך בחמתו

אתא עובדא קומי רבנן  .חזרה לבור ושפכין לגובה של סבליםמקל  הביא אתא ארמייא קולתה .בלא אישור מהגוי חמר

יין של שמוזג  גוי .באארבי ירמיה בשם רבי חייה בר  אמראין הנכרי עושה יין נסך מחמתו.  ,אמרי

יסא אזל לצור חמתון רבי  .אפילו בצונן יבוא עלי שלא עשיתי מימי .בצונן מותר ,בחמין אסור ישראל

 אמר לון מה שרא לכון: ,שתן חמר וחמימין וארמייא מזג

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה יב פרק ד 

המטהר יינו של נכרי ונותנו ברשותו בבית שהוא פתוח לרשות הרבים בעיר  :מתני'

אין שם  .בעיר שכולה נכרים אסור עד שיושיב שומר .שיש בה נכרים וישראל מותר

רבי שמעון בן  .אף על פי שהוא יוצא ונכנס מותר ,צריך להיות יושב ומשמר ,שומר

אלעזר אומר כל רשות נכרים כאחת. המטהר יינו של נכרי ונותנו ברשותו ]דף לא עמוד 

אבל אם ירצה ישראל להוציאו ואינו  .א[ והלה כותב לו שנתקבלתי ממך מעות מותר

 זה היה מעשה בבית שאן ואסרו חכמים:, מניחו עד שיתן לו את מעותיו

רבי אבהו  . אמרהמטהר יינו של נכרי ונותנו ברשותו בבית שהוא פתוח לרשות הרביםתנן,  :גמ' 

לא סוף דבר פתח אלא אפילו חלון ויש בה ארבעה על ארבעה על רום  ,בשם רבי יוסי ברבי חנינה

נימר אם היה  ,עץ גבוה רביו היה ל. לראות דרכושאז אי אפשר  מגופף ואמקורה  שלא יהיה ובלבד ,עשרה

בעיר תנן, ואם לאו מותר.  .מטפס על העץ ואז הוא יזהר ולא ינסךאם הוא  לראותשהגוי יכול  נראה עולה ויורד בו אסור

בעיר שיש בה דלתים ובריח  .בשם רב יהודה באארבי אמר  .שכולה נכרים אסור עד שיושיב שומר

תני ישראל ונכרי שכנסו את  .?מותר בדא תני שומר אף על פי שאינו בא אחת לקיצים .היא מתניתא
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 אמרשל עיר אפילו שומרים נכרים אפי' חביות פתוחות מותרות שאין מנסכין כן.  שטח מסחר יינן בפרכייא

יינו להכניס  ברשות הנכרי וכרשהאחד הלוקח ואחד  ,ותני כן .וכרשכהלוקח  ,רבי הילא בשם רבי ינאי

ובזמן שהיין של  .והוא שיהא עליו מפתח וחותם ,בזמן שהיין של ישראל וישראל דר שם מותר .לתוכו

אסור אף על פי  ,ואם אין ישראל דר שם .נכרי וישראל דר שם מותר והוא שיהא לו עליו מפתח וחותם

בי יילי ר אמררבי שמעון בן אלעזר אומר כל רשות נכרים כאחת. תנן, שיש עליו מפתח וחותם. 

שהוא  ,משמע שלשיטתם אם הניחו את היין בביתו של נכרי אחר לעזראחלוקים על רבי שמעון בן  חכמים ,בשם רבי ינאי

המטהר דתנן, לא על הדא איתאמרת אלא על הדא דבתרה  .אפילו בעיר שכולה נכרים יהיה מותר לא הבעלים של היין

אבל אם ירצה ישראל  .תי ממך מעות מותריינו של נכרי ונותנו ברשותו והלה כותב לו שנתקבל

על זה  זה היה מעשה בבית שאן ואסרו חכמים:,להוציאו ואינו מניחו עד שיתן לו את מעותיו 

אפילו בעיר  משום דזה הנכרי אין לו מלוה עליו ,אמרו חכמים שאם הניחו את היין אצל גוי אחר

ורשב"א פליג דאפ"ה כיון שאינו מניחו עד שיתן המעות להנכרי בעל היין  .שכולה נכרים מותר

 :חיישינן דשביק ליה ליגע בו והוא בעל היין ולא מרתת דיש לו מלוה על היין

 הדרן עלך פרק רבי ישמעאל

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה א פרק ה 

שכרו לעשות עמו מלאכה  .אסור השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך שכרו :מתני'

 אף על פי שאמרו לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום שכרו מותר: ,אחרת

הרי איסורי הנאה ו ולא שכרו הוא נותן לו .השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך שכרו אסורתנן,  :גמ' 

כל  ,החמרין והכתפין ,תני קנסוהו.רבי אבהו בשם רבי יוחנן קנס  אמר ?דמיהם מותרים, וכ"ש שכר פעולתו

בפירות היתר היא  שעוסקים .זעירא רביאמר  .שכרן שביעית שביעית]דף לא עמוד ב[ ב יםהעוש

 פירותשיהו נוטלין ממה שיהו עושין  ?מהו שכרן שביעית .כגון שמכניסים מעט כדרך שלוקחים מן ההפקר. אמתנית

 בשביעיתשלא יהו נוטלין  ,יוחנן לאילין דבית רבי ינאידהורי רבי  האמשמע שלרבנן מותר, ו .שביעית

 אמר.בי הילא ר .שחולקים ואוסריםלון וכרבי נחמיה הורי  יודאכרבי  ?.אלא מעות בדיהן שמןשכר 

רבי  כיי דאמר ?ומהו שכרן שביעית .כגון שמכניסים את כל השדה כאחד, במכתפי פירות עבירה היא מתניתא

כא אף ה ששכרם אסור בהנאה כיי"נ. קנס קנסוהו ,יי"נהעושים מלאכה בגבי  ,יוחנן ר'אבהו בשם 

אף על פי  ,שכרו לעשות עמו מלאכה אחרתתנן,  :ששכרו יתפס בקדושת שביעית קנס קנסוהו

כיתף עמו  אבל שכר אותה חבית אסורה. שאמרו לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום שכרו מותר

נתן לו  .שקיבל על העברת אותה חבית את קונסו בחביתו עד כדי שכרו ,לו סך מסויםשעל כל חבית נתן  חבית בחבית

 כאהבכל אתר את אמר אין קרקע נאסר אף ד .ע"ז אפילו עבדו לה נאסרת משוםשהרי קרקע אינה  ?מהו קרקע בשכרו

בכל אתר אף ד ..וע"ז אפילו עבדו ל נאסר משום ואינ בעל חייםשהרי  ?מהו לו בהמה בשכרו נתן משום קנס. נאסר

כל היום  שעבדכגון , . נתן לו הכל בשכרומשום קנס נאסר כאהאת אמר אין דבר שיש בו רוח חיים נאסר 

של העברת חבית  הכל אסור או אינו אסור אלא עד כדי שכרו שלם שכר יום נתן לוחבית יין נסך אחת  כשהעבירבחינם ולבסוף 

היה עושה עמו חצי יום  .ממשכנו מנכסיו עד כדי שכרואת  ?מהו היה עושה עמו בטובת הנאה ?אחת

האם כיוון שברור שהגוי לא היה שוכר אותו רק לחצי יום. נמצא שגם מה שנשכר לעבודת היתר זה בגלל מהו? באיסור וחצי יום בהיתר 

מעשר וחולין  ]דף לב עמוד א[ היה מוכר תנן התם או שרק מה שקיבל על שעבד באיסור נאסר .עבודת האיסור והכל אסור

דאף שאסור למכור מעשר שני יכול לקבל כסף עבור חלק פירות . בכרך אחד אי זה שירצה חולין יעשה ושני יעשה שני

שיכול לקבל כסף על חצי  הכא כןאף ו החולין, והקונה יאכל הכל בתורת מעשר שני ואם זה בגבולין יכול לחלל את החצי ולהעלות הכסף לירושלים

אם הביא לו חייב  .השוכר את הפועל להביא יין לחולה, דתנןנישמעינה מן הדא  ?באיסורהיום שעבד שלא 

יין לחולה ממקום פלוני ותפוח לחולה  הבא ליאבל אם אמר לו  .אין חייב ליתן לו ,ואם לאו .ליתן לו

? ותן לולא דמי רגליו נ כאהו .רגליו נותן לו דמיד .בין הביא בין לא הביא חייב ליתן לו .ממקום פלוני

 .רבי ירמיה בעי .דמי חצי יום שעבד בהיתר נותן לו משום שטרח, דאף שלא משלם לו מה שסיכמו

אסי  רבי. שהרי הוא רוצה בקיום היין נסך כדי שיוכל לשוברםאפילו כן שכרו אסור  ?מהו שכרו לשבר חביות של יין נסך

רבי יוחנן אמר אסור.  ,דמי יין נסך ביד נכרי אסור. דמי ע"ז ביד נכרי רבי יונתן אמר מותר ,אמר

נכרי שהיה חייב , דתנימתניתא מסייעה לרבי יוחנן  .מסייעה לדין אומתניתמתניתא מסייעה לדין 
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 אומר שמא אניש .עד שאמכור ע"ז ואתן לך ,לא יאמר לו המתן עד שאמכור יין נסך ,,מעות לישראל

הרי זה מוכר יין  ,נכרי שהיה חייב מעות לישראל, דתנימתניתא מסייעא לרבי יונתן  .ולא מכר החליף

 .הכל מודין בחליפין שאסורות .לא יראה את המכירה מפני מראית העין אבל ,ע"ז ונותן לו ,נסך ונותן לו

רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר  .מחלוקת רבי ישמעאל ורבנן ,אמר רבי חנינה ?חליפי חליפין מהו

]דברים ז כו[ והיית חרם  דכתיבטעמון דרבנן  ,בר הושעיה לעזרארבי  אמר .ורבנן אמרי מותר ,אסור

 רבי ישמעאל בי רבי יוסימה יעשה  מאי כדון .היינו דווקא חליפיו ולא חליפי חליפיו ממנו הרי זה כמוהו מקייםכל שאת  .כמוהו
אחד כמוהו כמוהו שני פעמים  כאילו נאמראמר רבי יוסי בי רבי בון  ?שאפילו חליפי חליפין אסורים נואלומדמניין עם הפסוק? ו

 על שם ]שם יג יח[ לא ידבק בידך מאומה מן החרם: בפסוק זה ואחד

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ב פרק ה 

אף על פי  ,שכרה לישב בה .השוכר את החמור להביא עליו יין נסך שכרה אסור :מתני'

 שהניח הנכרי לגינו עליה שכרה מותר:

 :משא תוספתודורש תוספת תשלום על  מקפיד החמרעד כדי שלא יהא  ?עד היכן :גמ' 

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ג פרק ה 

 .ואם היו מבוקעות אסורות ,יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחם והן מותרות :]דף לב עמוד ב[ מתני'

מעשה בביתוס בן זונין שהיה מביא גרוגרות בספינה ונשתברו חביות של יין נסך על גביהן ובא מעשה 

וכל שאינו בהנייתו בנותן טעם  .כל שהוא בהנייתו בנותן טעם אסור ,זה הכלל .לפני חכמים והתירו

 כגון החומץ שנפל לגריסים: ,מותר

מקום  העוקץ מתניתא בשלא נידלדל חותמן .על גבי ענבים ידיחם והן מותרות יין נסך שנפלתנן,  :גמ' 

 ,מה את עבד לה .ואם היו מבוקעות אסורותתנן, אבל נידלדל חותמן כמבוקעות הן.  .חיבור הענב לאשכול

 ,ואין תעבדינה כיין ביין .דברי הכל אסור ,אין תעבדינה כיין לתבשיל ?כיין ביין או כיין לתבשיל

כגון החומץ שנפל  ,וכל שאינו בהנייתו בנותן טעם מותרתנן, . בהמשך רבי מאיר וחכמים מחלוקת

אבל בצונין אסור שכן דרך בני ציפורין עושין כן  .הדא דאת אמר ברותחין ,אמר רבי יוחנן :לגריסים

רותחין יהו אסורין  לואפימעתה , אם תאמר שאסור מהו? וקורין אותו שחלייא. היו רותחין וציננן

לשבח  .ר"מ. ר"ש אומרדברי  .בין לשבח אסור בין לפגם ,נותני טעמיםכל  ,תני .מאחר שדרכן לצון

אבל אם פגם  .כשהשביח ואח"כ פגם ?מה פליגין .רשב"ל אמרלפגם מותר]דף לג עמוד א[  ,אסור

היא השביח  .נייאאוף ר"מ מודה. רבי יוחנן אמר לא ש וק"ו אם פגם ולא השביח, ,ואח"כ השביח

 .היא המחלוקת. תמן תנינן , או פגם מתחילה ועד הסוף,השביח ואח"כהיא פגם  ,פגם ואח"כ

 .שהטעם לפגם כיווןמותרים. מימיו  ,אף על פי שהבאישו מימיו .שעורין שנפלו לתוך הבור של מים

 רבי .אם פוגם מתחילה ועד הסוףשהרי לשיטתו רבי מאיר אוסר אפילו במחלוקת  ר' יוחנן אמר ?מה היא אמתניתוהדא 

אילין  ,. רבי יוסי בי רבי בון אמרשאף רבי מאיר מודה שמותר אם לא השביח כלל דברי הכל ,אמרשמעון בן לקיש 

עורין שנפלו לתוך הבור של שעל המשנה הזו של . איתאמרתהדא על  ור"ליוחנן  שאמרנו שנחלקו רבישמועתא 

 . וכאן רק חזרו והזכירו את דברהם רשב"ל אמר דברי הכל ,רבי יוחנן אמר במחלוקתש נחלקו.מים

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ד פרק ה 
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אם היה בחזקת משתמר  ,נכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום :מתני'

רבן שמעון בן גמליאל  .כדי שישתום ויסתום וינגוב ,ואם מודיעו שהוא מפליג .מותר

 כדי שיפתח ויגוף ותיגב: ,אומר

אם היה בחזקת משתמר  ,נכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקוםתנן,  :גמ' 

אתא  .מעשה בנכרי אחד שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום ,אמר רבי שמואל.מותר

 .ה עובדאאמרי בפתוחות הו ? ולמה הוא אסר הרי הישראל היה איתו. עובדא קומי רבי אבהו ואסר

אם לא סוף דבר , אמר רבי זריקן  .שהחביות פתוחות, חוששים כיוון שבקל הגוי יכול לנסך דכיוון

ונגע בידא וחזר. ]דף לג  תוך שהוא מרים שיכול להטות את החבית דטרף ,מליאות אלא אפילו חסירות היו החביות

 ,רבן שמעון בן גמליאל אומר .כדי שישתום ויסתום וינגוב ,ואם מודיעו שהוא מפליגתנן, עמוד ב[ 

 .ולית היא אלא לחומרא ,את סבר דהדא דרבן שמעון ב"ג לקולא כדי שיפתח ויגוף ותיגב:

לוקח בצורה שלא יבחינו  דאף שלפתוח את כל המכסה לוקח קצת יותר זמן מאשר לעשות נקב  לסתום נקב  דרבנן מעט מגף יתומהוןסד

ביצה צלויה של  ,קדם שגזרו על הכותים, רבי יהודה בר פזי בשם רבי אמי אמר .יותר זמן מאשר לגוף את כל המכסה

הדא  .תבשילי כותים הרי אילו מותרין ,לעזראבשם רבי  אמרר' יעקב בר אחא  .כותים הרי זו מותרת

שאינם נזהרים  הא דבר ברי שנתן אסור אפילו בהנייה .דאת אמר בתבשיל שאין דרכן לתת לתוכו יין וחומץ

מפני כפר  ?למה הוא אסור כפר של כותים כהדא דתני בראשונה היו אומרים יינה של אוגדור .ייםביין של גו

חזרו לומר  .של עין כושית מפני כפר שלם .ושל בורגתה מפני בירת סוריקה . כפר גויים שהיה סמוך לו פגש

רבי  .הרי היא כסתומה הווסתמנקובה  .וסתומה מותרת .שאינם זהירים ממגע גוי פתוחה בכל מקום אסורה

אין הוה  .אם נפתחה או לא להבחין יצחק בן חקולה אמר הרי זו כפתוחה. אמר רבי חנינה ואנא יכיל קיים

כהדא דר"ש בן  .איתפתחת ,לא איתפתחת ואין לא שמוכרי היין היו חותמים בה את החביות שעווה עילויה יקיר

 אייתי לי חדא קולא שתימא לסופר לעזראר"ש בן ל אזל לחדא קרייה דשמריין אתא ספרא לגביה א" לעזרא

חמתיה  .אטרח עלוי. א"ל הא מבועא קמך שתי .קמך שתי מעיין אמר לו הא מבועא .כד יין חתום משל הכותים

ואין נפשך מרתך ]משלי כג ב[ ושמת  .אין את מריה דנפשך הא מבועא קמך שתי ,מטרח עלוי א"ל

 .נתקלקלו הכותים. רבי ישמעאל בי רבי יוסי אזל להדא ניפוליה כברש ,סכין בלועך אם בעל נפש אתה

 .אנא מחמי לכון דלית אתון סגדין לאהין טורא אלא לצלמייא דתחותוי ,אתון כותייא לגביה אמר לון

נשכים  דכתיב ]בראשית לה ד[ ויטמון אותם יעקב תחת האשירה אשר עם שכם. שמע קלין אמרין נקרוץ

וידע דאינון בעו מיקטלוניה וקרץ ונפק ליה. רבי אחא אזל למאום  קוצים ילין כובייאנסדר לא לפני עלות השחר

רבי ירמיה אכל חמצין רבי חזקיה אכל קמצין. רבי אבהו אסר יינן מפי רבי חייה ורבי אסי  .ואכל חליטן

קומיי  אתון אמרון ליה .על יינן שהוא עומדורבי אמי שהיו עולין בהר המלך וראו נכרי אחד שהיה חשוד 

ואית דבעי מימר חדא ערובת שובא לא  .?לאסור את יינם על ידי עילא דיולא  ,אמר לון .רבי אבהו

בפוקי שובא אישתכחת מלייא מן מה דאייתון ארמייא וקבלוניה כותייא  .אישתכח חמרא בכל סמרטיקי

 .גזר ואמר כל אומייא ינסכון בר מן יודאיי ,ואית דבעי מימר כד סליק דיקליטינוס מלכא להכא .מינהון

ואית דבעי מימר כמין יון אית להון ומנסכין ליה. כותיייא דקיסרי בעו מרבי  .ונסכין כותייא ונאסר יינן

אבותיכם לא  ,אמר להן ?אתם מפני מה אינכם מסתפקין ממנו .אבותיכם היו מסתפקין בשלנו ,אבהו

ארץ  .תמן תנינן ארץ ישראל טהורה ומקוותיה טהוריןקילקלו מעשיהם אתם קילקלתם מעשיכם. 

 חזקהמשום ששביליה טהורין  .כותים טהורה ומקוותיה ]דף לד עמוד א[ ומדורותיה ושביליה טהורין

 מראהדא דאת  .בי רבי יוסי עזראלרבי  אמרשאין בוררין להם שביל אלא מטהרה. ומקוותיה טהורין 

מה  .דדרשי ]ויקרא יא לו[ אך מעיין ובור מקוה מים .ים לאהא למידת ארבע .להאמינן שאינן שאובין

אמר לון הלואי  ?חלוט שלהן מהו ,אף מקוה מטהר כל שהוא. בעון מרבי אבהו ,מעיין מטהר כל שהוא

כותאי דקיסרין מותר  .רבי יעקב בר אחא בשם רבי חנינה אמר .גם מימיהן רוסאליהיינו יכולין 

משמע  חמיי רבנן חששין: נןהא או ,מעתה לא נחוש לחלתן ,רבי יוסי בעי .גמוריםשהם כגויים  להלוותן ברבית

 שרק לחומרה עשו אותם כגויים ואסור להלוות להם בריבית

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ה פרק ה 
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ואם  .המניח יינו בקרון או בספינה והלך לו לקפנדריא נכנס למדינה ורחץ מותר :מתני'

 רשב"ג אומר כדי שיפתח ויגוף ותיגוב: .כדי שישתום ויסתום ויגוב ,מודיעו שהוא מפליג

אתא עובדא  .אמר רבי חנינה מעשה בקרון אחת משל בית רבי שהפליגה יותר מארבעת מיל :גמ' 

. אמר רבי ולכן הכשירו וכולה מישראל הוות ,אמרין בהדא איסטרטא דציידין הות .קומי רבנן ואכשרון

 בני נש והוא מתבעת: ינוןאדוהוא סבור  גדר קוצים זמנין דו חמי סייגין כובין .אפילו אם לא היו שם אנשים חנינה

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ו פרק ה 

ואם מודיעו שהוא  .המניח את הנכרי בחנותו אף על פי שהוא יוצא ונכנס מותר :מתני'

 רשב"ג אומר כדי שיפתח ויגוף ותיגוב: .כדי שישתום ויסתום ויגוב ,מפליג

בין כך ובין כך הבית  ,אמרמחמיר בטהרות]משנה טהרות ז ד[ ודרבי מאיר  שאף .וכרבי מאיר :גמ' 

 חצר ,רבי חמא בשם רבי יוסי בר חנינה אמראבל לרבנן פשיטא.  .ס סגינהכא ביין נסך אף הוא מודה שביוצא ונכ טמא

אם בצד אחד היה יין  ביין נסך .טמא אם בצד אחד היה יין של חבר ובשני עם הארץ חוששין שנגע והיין בטהרות ,החלוקה במסיפס

רבי מאיר מחמיר בטהרות ומיקל ביין נסך אוף רבנן מחמירין  דכמוטהור.  חוששין שנגע והיין גוי לאובשני  יהודישל 

 בטהרות ומקילין ביין נסך:

 

 ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרהתלמוד 

 הלכה ז פרק ה 

שולחן  היה אוכל עמו על השולחן והניח לפניו לוגין על השולחן ולגין על הדולפקי :מתני'

מה שעל השולחן אסור ומה שעל הדולפקי מותר ]דף לד עמוד ב[ ואם  .והניחו ויצא הגשה

 ,פתוחות אסורותחביות  .אף מה שעל הדולפקי אסור ,אמר לו הוי מוזג ושותה

 וסתומות כדי שיפתח ויגוף ותיגב:

 בתוך מותר ומה שעל הדולפקי .הוון בעיין מימר מה שעל השולחן אסור בתוך פישוט ידיים :גמ' 

שנאמר במשנה כמו  בשם רב ששת כשם שנתנו פישוט ידיים בטהרות באאידיים. ולא כן אמר רבי  פישוט

אלא  ?כך נתנו פישוט ידיים ביין נסך ,הכלים שנמצאים קרוב אליו שאם יפשוט ידיו יגע בהם, טמאים רק אם הניח עם הארץ בביתו, ש

ובלבד חוץ  ,ומה שעל הדולפקי מותר .ידיים פישוטל אפילו חוץ ,מאן  שעל השולחן אסור .כיני

 וך פישוט ידים הכל אסור חוץ לפישוט ידים שלחן אסור דולפקי מותרתכך שב לפישוט ידיים:

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ח פרק ה 

 .חביות פתוחות אסורות וסתומות מותרות ,בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום :מתני'

 אילו ואילו מותרות שאין פנאי לנסך: ,ובשעת מלחמה

הדא אמרה  .שאי אפשר שלא היה שם ישראל שלא עבדה על כורחו ,בשעת השמד הכל אסור :גמ' 

ואת שמע מינה ע"א שעבדה ישראל  .אמר רבי יוסי .עבודה זרה שעבדה ישראל אינה בטילה לעולם

א"ר  .מותרות חביות פתוחות אסורות וסתומות ,בשעת שלוםתנן, על כורחו אינה בטילה לעולם. 

אם  מטה ביה]דף לה עמוד א[ דאין  מותרותאית כאן  ,א"ר זעירא .לית כאן אסורות אלא מותרות ,יוחנן
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 דלא יהא שלים ליה טיבו ,לא מודע ליה ,ואין לא מטה ביה .שהרי כוונתו להכעיס הוא מודע ליה ,נגע בהם הגוי

שהצבא  בשלום בולשת מה שנאמר בשעת שלום הכוונה ,רבי אמי בשם רבי יוחנן אמר. שהרי הוא שונא שלו

 .שהצבא נכנס לעיר דרך מלחמה בולשת במלחמתומה שנאמר בשעת מלחמה הכוונה  .נכנס לעיר לא דרך מלחמה

אמרין אין פנאי  ,אתא עובדא קמי רבנין ואכשרון נחש שרצו אחריו נפל לבור יין חיויא מי פרי בתריה נפל לגובא

 להטיל אירס:

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה ט פרק ה 

מותר שיאמרו לו תן לנו את  ,אומנים ישראל ששילח להם נכרי חבית של יין נסך :מתני'

 אם משנכנס לרשותן אסור: .דמיה

 .מותר שיאמרו לו תן לנו את דמיה ,אומנים ישראל ששילח להם נכרי חבית של יין נסךתנן,  :גמ' 

ועדיין  בתיםלהם הגוי לתני בר קפרא במשלח  ?ואין אסור משום יין נסך .קס"ד שכבר זכו בה ורק לא נכנסה לרשותם

 :לא זכו בהם

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה י פרק ה 

עד שלא פסק  יבכלי של הגומדד  .המוכר יינו לנכרי פסק עד שלא מדד דמיו מותרין :מתני'

ונטלו ומדד לתוך צלוחיתו  .נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של נכרי .דמיו אסורין

המערה ממנו  .המערה מכלי לכלי .אסור ,בכמקום שהיין מתע אם יש בו עקבת יין .של ישראל

 את שעירה לתוכו אסור: ,מותר

קדם  החזיק נאד של יין כדי לקנותו דנגד בזיקא והא מביזעא בידיה אהן .רב הונא בשם רב באארבי  אמר :גמ' 

 .חנותהגו לצריכה אפילו מעל לה  כןא ללא חייב בה. אמר רבי יוסי בי רבי בון  ,והתפוצץ בידו שניפסק המחיר

שהרי בודאי היה מסכים לקנות  אלא דלא יזכה בה חורון. מהו שתקנה לו בשער הפחות, לקנותואתכוון  לאד

 .מתניתא אמרה שאינה נקנית לו בשער הפחות דתנינן תמן .אמר רבי חגיי קומי רבי יוסי ?במחיר זה

אם אתה אומר  .דמיו אסורין ,מדד עד שלא פסק .דמיו מותרין ,פסק עד שלא מדד .המוסר יינו לנכרי

ויהיו  במחיר הפחות אפילו מדד עד שלא פיסק ייעשה כמי שפיסק עד שלא מדד  ,לקנות לו כשער הפחות

כמה דתימר ]הושע ו ח[ עקובה מדם.  שנשאר לחלוחית יין בההוא דמלכלך ?דמיו מותרין. מהו עקבת יין

 .פשיטא דא מילתא .שעירה לתוכו אסוראת  ,מערה ממנו מותרש הכלי .המערה מכלי לכלי גוי, תנן

דברי הכל אסור ]דף לה עמוד ב[ נכרי תופש במשפך  ,ישראל תופש בפי המשפך והנכרי מערה

מטה את מחזיק ו וישראל מערה שממנו מערים נכרי תופש בפי הנוד .ר' אסי אוסר ור' אמי מתיר ,וישראל מערה

אמר  ?רבי מנא בעי קומי רבי יסי היידא מחלוקתר' ירמיה בשם רבי זעירא היא המחלוקת.  אמר ,הנאד

 ונכרי מערה שממנו מערים ישראל תופש בנוד .נכרי תופש במשפך וישראל מערהכש ליה מחלוקת רבי אסי ורבי אמי

שפעמים  .כל גרמא אמר שאסור ,רבי שמואל אמר. דברי הכל מותר ,סברין מימר .מטה את הנאדמחזיק ו

עובר שלוחץ על הנאד ויין  ואהן דמרגל זיקא מעיל לרע .ונמצא כל העירוי מחמת הנכרי ,שישראל מרפא ידיו

 אין בו משום מערה מכלי לכלי: ,ממקום למקום באותו הנאד

 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה

 הלכה יא פרק ה 
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יין במים ומים ביין  .ומים במים כל שהוא ,יין ביין .יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא :מתני'

 ושלא במינו בנותן טעם:  .מין במינו כל שהוא ,זה הכלל .בנותן טעם

 נמכריןחשובים ובמקום שהמים  מראהדא דאת  ,חזקיה אמר .ומים במים כל שהואתנן,  :גמ'

האיסור  ייןמן כוס שמזגו  .הן. חזקיה אמר במיםכיין  ,אבל במקום שאין המים נמכרין במידה .במידה

דר'  ,בר רב יצחקשמואל  היתר. אמר רבי ,בסוףהיתר  .אסור ,בסוףונפל איסור  .ההיתר ייןומן 

חומר הוא ו , חזקיה כדברי הכל,אמר רבי ירמיה .אני בא האחרוןאחר  ,אמר ליעזראדר'  .היא ליעזרא

 יסארבי  אמר. ?נפל היתר בסוף יהא אסור לואפי ,חומר הוא ביין נסך אם .ביין נסך. רבי יוסי בעי

אם יש  ,אותו האיסורו .ההיתר כמי שאינו ייןאת רואה את  .כוס שמזגו מאיסור ומהיתר .בשם רבי יוחנן

, שכבר והוא שנפל ההיתר בסוף .הושעיהמותר. אמר רבי  ,ואם לאו .אסור במים,בו בנותן טעם 

ה והיתר בין שנפל איסור בתחיל .לא שנייא .בשם רבי יוחנן אמראימי רבי  .התבטל האיסור במים

. לא אומרים נמזג כל צורכו מן ההיתרשויין מים  להיתר בתחילה ואיסור בסוף. אפילו .בסוף

אם יש בו בנותן  ,אותו האיסורו .את רואה את ההיתר כמי שאינו שרואים את המים כיין, אלא

את ההיתר כמי  יםרואשהדא דאת אמר  .מותר. אמר רבי זעירא ,ואם לאו .אסור במים, טעם

בשם אמרו רבי אבהו ו. רבי יוסי בי רבי בון ?לרבות רבי זעיראומה בא  היאך עבידא אי.כל תנזה ב ,שאינו

וחזרה  כולו נאסר דהוה מין במינו,שצלוחית של יין נסך שנפלה לתוך חבית של יין  .ר' יוחנן

תן אם יש בו בנו ,אותו האיסור .רואה את ההיתר כמי שאינו את .לתוך הבור של מיםהחבית ונפלה 

שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך , תנן מותר: ]דף לו עמוד א[  ,ואם לאו .אסור ,במיםטעם 

אחר האחרון  ,ליעזר אומרארבי  .והצטרפו וחימיצו ,לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ .עיסה

נשמעינה מן  ?ליעזראמה אמר בה רבי כאחת  שתיהןנפלו  .אחר זה בזהעד כדון בשנפלו   .אני בא

 אימתי חמיצן של כותייםותנן,  .שלשיטתם אינו פסח חמץ בפסחשהרבה פעמים החזיקו  היו קובעים ר"ח לעצמם, נמצאהכותים הדא 

דבשני השבתות הראשונות נשאר טעם חמץ. אפיה. שלש שבתות של  אחר ,של בעלי בתים ?מותר לאחר הפסח

. ושל שלשה ימים לאחר ,בכרכים נחתומיםושל  . שאור לעיסה הבאהשבכל אפיה נטלו מעט מהעיסה הקדמת כדי שתשמש 

בן אלעזר אומר אף כשאמרו של בעלי בתים אחר  רבי שמעוןשלשה תנורים.  לאחרבכפרים  נחתומים

אחת בשבת  תנוריםואפה שלשה  את בנומשיא  שיהאאו  ,אדם גדול היה אםשבתות של אפייה  שלש

נדחק  אם ,שלשה ימים בכרכים לאחרכשאמרו של נחתומים  . ואףמותר וזה אחר זה ,זהאחר  זה

אף כשאמרו  .מותר. תני רבי שמעון אומר ,וזה אחר זהזה אחר זה  ,ביום אחד תנוריםואפה שלשה 

כיוון שאינו אופה הרבה כבר ש .אסוריןעד שלשה ימים  ,תנוריםשלשה  לאחרבכפרים  נחתומיםשל 

 ומהיתר היאלא מאיסור  ,אותה העיסה השנייה :לו שאור לכל אותו היום משחרית הוא בודה

רבי  ?מאן תנא חמיצן של כותים .לקיש רבי שמעון בןר' ירמיה בשם  מרא. וולמה אסור? מתחמצת

שסובר זה וזה גורם אסור. מכאן נפשוט את הקושיה כיוון שרואים שאפילו נפלו כאחד ליעזר. א

רבי  ואמר אחד ואעפ"כ לר"א אסור.ר"א אוסר שהרי בחמץ של כותים ההתר והאיסור חימצו כ

מאן תנא  ,לקיש רבי שמעון בןאת ורבי ירמיה בשם  יןרמאדהויתון נהירת  .ענתונייא חנינאיוסי לרבי 

 אמרילא אאלא רבי  .נן אמרין כןת אואנן לי אבל לחכמים מותר מיד והלכה כחכמים. ליעזרארבי  כותייםשל  חמיצן

שחכמים ראיה ועוד  .ליעזראכרבי והחמירו להלכה כותיים ירדו לחמיצן של  . חכמיםרשב"לבשם 

שהיה אבא הוה ליה עובדא  .דאמר רבי חנינא דרבי אבהו .מן הדא החמירו כר"א בחמצם של כותים

 וכיליעזר. אליה כרבי  ואורין ,חייא ולרבי יסא ולרבי אימישלח שאל לרבי  .לו חמץ שקנה מכותים אחרי שלוש תנורים

. אמר רבי מנא קומי רבי ליעזראכרבי  כותייםלחמיצן של חכמים משום שירדו לא א ?כיחידייא מוריי

 דברולכל  . אמר ליה?ליעזראכא הלכה כרבי ה אףליעזר. אתמן הלכה כרבי  היך מה דתימר .יסא

 : לא אמרתי אלא בחמץ שהחמירו בו חכמים, אבל בשאר דברים זה וזה גורם מותראמרתי?

 

 מסכת עבודה זרהתלמוד ירושלמי )וילנא( 

 הלכה יב פרק ה 
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יין נסך וע"ז ועורות לבובין ושור הנסקל ועגלה  .אילו אסורין ואוסרין כל שהן :מתני'

ערופה וציפרי מצורע ושיער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה ]דף 

 :לו עמוד ב[ הרי אילו אסורין ואוסרין בכל שהן

על שם ]דברים יג יח[ ולא ידבק בידך  מנין שאסורים בהנאה?יין נסך וע"ז ועורות לבובין  :גמ' 

מה  ?יודע שלא יאכל יאיניסקל השור מאומה מן החרם. ושור הנסקל ממשמע שנאמר ]שמות כא כח[ 

[ במדבר כ' א'כתיב] .שםשם  גמרמיכן שאסור אף בהנייה. עגלה ערופה  את בשרו? יאכל לאות"ל 

. וערפו שם את העגלה בנחל[כ"א ד'. ובעגלה ערופה כתיב ]דברים ם מרים ותקבר שםותמת ש

אף שם האמור כאן אסור בהנייה. וציפרי מצורע  .אסור בהנייה מתמה שם האמור להלן 

]שם יב[ וזה אשר לא תאכלו וכתיב. החיה הציפורזו  ,]דברים יד יא[ כל צפור טהורה תאכלודכתיב

לא התפישה התורה איסור הנייה  ,רבי יוחנן בשם ר' ישמעאל אמר? או חילוף .טהוהשחמהם זה 

]במדבר ו יח[ ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. ופטר דכתיבדבר שיש בו רוח חיים. ושיער נזיר 

אף כאן קוברו ואסור בהנייה.  ,מה להלן קוברו ואסור בהנייה .מעגלה עריפה עריפה גמר? מנייןחמור 

לאכילה ולהנייה ולבישול. ולחולין שנשחטו  ,בשלשה מקומות כתיב לא תבשל גדי ,תנידובשר בחלב 

מה שלי  .אמרה תורה שחוט שלי בשלי ושלך בשלך .רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל אמר מנין?. בעזרה

אף שלך בשלי  ,ענוש כרת מה שלי בשלךאי אסור בהנאה. אף שלך בשלי  .בהנאה בשלך אסור

 .כך שאי אפשר לחייב כרת? ולאו רבי ישמעאל אמר למידין מקל וחומר ואין עונשין מקל וחומר ?ענוש כרת

נבילה  ,לא מתני אלא דבר שאסור בהנייה .אמר רבי יוסי בי רבי בון ?ולמה לא תנינן נבילה עמהן

חמץ יש בו  ?חמץ הזכירהאסור בהנאה ולמה המשנה לא  הרי חמץ בפסח ,התיבון .מותרת בהנייה

שריסקן וערבבן  ירוףטבאיסורי הנייה מהו שיבטלו  .ואילו אין בהן כרת. רבי יוסי בשם רבי חנינה בעי כרת

הראויות  תיפתר בחתיכות ?רואים שאינם בטלים קס"ד שלקח חתיכה קטנה ?שור הנסקלוהתנינן  ?בדבר מותר

והתנינן שיער  .שובשזה שלם וח תיפתר ציפור בציפורין ?והתנינן צפורי מצורע .להתכבד לכן לא בטל

כד מטון לערלה התיב רבי יעקב קומי רבי  .? הרי שער אינו דבר שלם אית לך מימר ציפור בציפורין ?נזיר

משיער נזיר מפטר חמור בשק ידלק  ,והתנינן האורג מלא הסיט מצמר בכור בבגד ידלק הבגד .יוסי

 :בימי רבי חנינה אף הוא היה מודה שאתה צודקאילו הייתה שואל  .יאות אית הוותאיתתבת תמן א"ל אילו  ?השק
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 הלכה יג פרק ה 

רבן שמעון בן גמליאל אומר יימכר כולו  .יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנייה :מתני'

 לנכרי חוץ מדמי יין נסך שיש בו:

 .יין נסך שנפל לבור יימכר כולו לנכרי חוץ מדמי יין נסך .בשם בן בתירה אמרו יוחנן רביורבי יוסי  :גמ' 

חד רבנין נפק מבית וועדא  .בשם רבי חמא הלכה כרשב"ג. אמר רבי יסאאמר רבי שמואל בר נתן 

חד אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל וחד אמר אין הלכה  ,אמר איתפלגון רבי יוחנן וריש לקיש

. דכיוון שנתן טעם הכל אסור ון בן גמליאל ביין לתבשיל שהוא אסורכרשב"ג ]דף לז עמוד א[ ומודה רבן שמע

מכור כולו לנכרי חוץ שימודין חכמים לרבן שמעון בן גמליאל בחבית בין חביות  ,רבי בון בשם רב אמר

עד  .אמר רבי זירא קומי רב אמי .שכל המחלוקת כשהיין מעורב אבל כשזה לעצמו וזה לעצמו לא חלקו מדמי יין נסך שבו

 לאד האם בטוח .שהרי במשנה נאמר דווקא יין שנפל לבור? לא הוינן ידעין דו כן ,הדא מילתא תאיתאמרדלא 

או דילמא  בחבית בין חביות למכור כולו לנכרי חוץ מדמי יין נסך שבואיתאמרת אלא מודין חכמים לרבן שמעון בן גמליאל 

וזה באמת  .שאינו בטל משום דהוי דבר חשובבית בין חביות בחלא איתאמרת אלא מודי רבן שמעון בן גמליאל לחכמים 

מודין חכמים לרבן שמעון בן גמליאל בחבית בין חביות למכור כולו שהגירסא היא אמר רבי יודן ידע הוה רבי זעירא דו כן  ?חידוש

 :תפלא מה החידושהשהוא  אלא כאינש דשמע מילה ומקשי עלה .לנכרי חוץ מדמי יין נסך שבו
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 הלכה יד פרק ה 

ושל עץ רבי אומר יינגב וחכמים  .גת של אבן שזפתתה נכרי מנגבה והיא טהורה :מתני'

 ושל חרס אף על פי שקילף את הזפת הרי זו אסורה: .אומרים יקלף את הזפת

ושל  ,תנן .יקלוף את הזפתרבי אומר ינגב וחכמים אומרים , ושל אבןשל עץ  ,דתני מתני' דרבי. :גמ' 

והמשפך של  של חרס הגת והמחץ ,דלא כרבי דתני אף על פי שקילף את הזפת הרי זו אסורהחרס 

 ?מפני מה אילו אסורין ואילו מותרין .מודה רבי בקנקנים שאסורות .רבי מתיר וחכמים אוסרין ,נכרי

 ,רבי יוסי בשם רבי יוחנן אמר .ין רק עובר דרכםשהי ואילו אין מכנסן לכך שהיין נשאר בהם זמן רב אילו מכנסן לכך

מחלוקת  שזפתן נכרי  מן עץ כלי פפייררבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל הלכה כרבי.  אמר .הלכה כרבי

והעקל  .הלולבין והדפין והעדשה מנגבן וטהורין .היתה גיתו טמיאה ומבקש לטהרה דתנירבי וחכמים 

של נצרים ושל בטבוט ושל עץ של שיפה של חוטין של גמי מיישנן כל שנים עשר חדש. רבן שמעון בן 

אם רצה לטהרן מיד נותן בצינור  .גמליאל אומר מבד לבד ומגת לגת. תני אמר רבן שמעון בן גמליאל

כמה  .ביין נסך כך מנגב ,כשם שאת מנגב בטהרות .שמימיו מקלחין או בנהר שמימיו מהלכין כדי עונה

מה  .יום או לילה ,תני רבי חייה אומר .רבי יוסי בשם רבי יוחנן אומר חצי יום וחצי לילה ?היא עונה

 אלא כאן שהיום והלילה שוין וכאן בשאין היום והלילה שוין: ?ופליג
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 הלכה טו פרק ה 

ללבן  ,להגעיל יגעיל ,את שדרכו להטביל יטביל .הלוקח כלי תשמיש מן הנכרי :מתני'

 והסכין שפה ]דף לז עמוד ב[ והיא טהורה: ,השפוד והאסכלה מלבנן באור .באור ילבן

 .הלוקח כלי תשמיש מן הנכרי דברים שיודע שעושין בהן אוכל נפש כגון כוסות מדיחן וטהורין :גמ' 

הרי  ,אף על פי שלא הטביל והגעיל ושף וליבן וכולן שנשתמש בהן.אבל יורות וקומקמין מגעילן בחמין 

מי סלק עם א רב ,כהדא .צריך להטביל ,. תני רבי הושעיהשסתם כלים אינם בני יומם ונותנים טעם לפגם אילו טהורין

שאלון לרבי ירמיה אמר צריך  .כסף מן אילין דאוסינוסכלי רבי יודן נשייא לחמתא דגדר ושאלון 

נפקין ושמעון רבי  .לחוץ ונלמד צאאמרו נ .הנכרי ונכנסו לקדושת ישראללהטביל לפי שיצאו מטומאת 

אם  .לא שנו אלא לוקח אבל שואל מותר ,בשם רבי יוחנן שאמרובא אבר  שמעוןויעקב בר אחא 

חדשים מעתה אפילו כלים  שיצאו מטומאת הנכרי ונכנסו לקדושת ישראלזה מפני הסיבה לטבילה 

. ותנן התם השפוד והאסכלה מלבנן באורתנן, רבי הושעיה זבין כלים ומטבילן. . טרכו טבילהצי

את אמר מדיחן והן טהורין והכא את  שלמים בכלים שאכלו בהם הכא. השפוד והאסכלא מגעילן בחמין בזבחים

 אמר .סכין תוחבה בארץ שלשה פעמים ודייו .דאיסורה בלע חומר הוא בגיעולי נכרים ?אמר מגעילן בחמין

צריכה ליבון  ,שיש בה סדקים אבל בסכין גדולה .בסכין קטנה מראהדא דאת  .בשם רב יהודה באאבי ר

 צריך שיהו ניצוצות מנתזין ממנה: .והליבון

 הדרן עלך פרק השוכר את הפועל וסליקא לה מסכתא דעבודה זרה

 

 

 

 


