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יא.
◊О.אונקלוס בר קלונימוס איגייר

שדר קיסר גונדא דרומאי אבתריה, משכינהו בקראיО◊יא.

איגיור.Оיא.

הדר שדר גונדא דרומאי אחרינא אבתריה, אמר להו: לא תימרו ליה ולא מידי.Оיא.

[אונקלוס בר קלונימוס]▀О◊יא.
כי הוו שקלו ואזלו, אמר להו, אימא לכו מילתא בעלמא: ניפיורא נקט נורא קמי פיפיורא, פיפיורא 

לדוכסא, דוכסא להגמונא, הגמונא לקומא, קומא מי נקט נורא מקמי אינשי?

אמרי ליה: לא.Оיא.

אמר להו: הקב"ה נקט נורא קמי ישראל, דכתיב: (שמות יג) וה' הולך לפניהם יומם וגו'[אונקלוס בר קלונימוס]▀О◊יא.

איגיור כולהו.О◊יא.

הדר שדר גונדא אחרינא אבתריה, אמר להו: לא תשתעו מידי בהדיה.Оיא.

כי נקטי ליה ואזלי, חזא מזוזתא דמנחא אפתחא, אותיב ידיה עלה ואמר להו: מאי האי?Оיא.

אמרו ליה: אימא לן את.Оיא.

[אונקלוס בר קלונימוס]▀О◊יא.
אמר להו: מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקב"ה, 

עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ, שנאמר: (תהלים קכא) ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

איגיור.О◊יא.

תו לא שדר בתריה.О◊יא.

[רב יהודה אמר רב]▀◊יא.

(בראשית כה) ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ־ אמר רב יהודה אמר רב: אל תקרי ־ גוים אלא גיים, זה 

אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא קישות ולא צנון לא בימות החמה ולא בימות 

הגשמים

צנון מחתך אוכל, חזרת מהפך מאכל, קישות מרחיב מעיים.דאמר מר:▀▀יא.

▀¿◊יא.
והא תנא דבי רבי 

ישמעאל:
למה נקרא שמן קישואין? מפני שקשין לגופו של אדם כחרבותִ 

לא קשיא: הא ברברבי, הא בזוטרי.!◊יא.

יום הלידה ויום המיתה.▀>יא.

מכלל דר"מ סבר:▀◊יא.
לא שנא מיתה שיש בה שריפה, ולא שנא מיתה שאין בה שריפה ־ פלחי בה לעבודת כוכבים, אלמא: 

שריפה לאו חוקה היא.

שריפה חוקה היאמכלל דרבנן סברי:▀◊יא.

ֹ והא תניא:▀¿◊יא. שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי

ואי חוקה היא, אנן היכי שרפינן? והכתיב: (ויקרא יח) ובחוקותיהם לא תלכוִ ¿יא.

אלא, דכ"ע ־ שריפה לאו חוקה היא, אלא חשיבותא היא, והכא בהא קמיפלגי:▀◊יא.

לא שנא מיתה שיש בה שריפה, ולא שנא מיתה שאין בה שריפה ־ פלחי בה לעבודת כוכביםר"מ סבר:♦▀▀◊יא.

מיתה שיש בה שריפה ־ חשיבא להו ופלחי בה, ושאין בה שריפה ־ לא חשיבא ולא פלחי בה.רבנן סברי:♦▀▀◊יא.

גופא:▀>יא.
שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי, שנאמר: (ירמיהו לד) בשלום תמות ובמשרפות 

אבותיך המלכים וגו'ֹ

▀◊יא.
וכשם ששורפין על המלכים, כך שורפין על הנשיאים, ומה הם שורפין על המלכים? מיטתן וכלי 

 ֹ תשמישן

ומעשה שמת ר"ג הזקן, ושרף עליו אונקלוס הגר שבעים מנה צורי.Оיא.
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ִ והאמרת:¿יא. מה הן שורפין עליהם? מיטתן וכלי תשמישן

אימא: בשבעים מנה צורי.!יא.

ומידי אחרינא לא?¿◊יא.

עוקרין על המלכים ואין בו משום דרכי האמוריִ והתניא:▀¿◊יא.

סוס שרכב עליו.רב פפא:!◊יא.

ובהמה טהורה לא?¿יא.

והתניא:▀¿◊יא.
עיקור שיש בה טריפה ־ אסור, ושאין בה טריפה ־ מותר, ואיזהו עיקור שאין בה טריפה? המנשר 

פרסותיה מן הארכובה ולמטהִ 

בעגלה המושכת בקרון.תרגמא רב פפא:!◊יא:

יום תגלחת זקנו.▀>יא:

היכי קתני? יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו, או דלמא יום תגלחת זקנו והעברת בלוריתו?איבעיא להו:^יא:

יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו, יום תגלחת זקנו והעברת בלוריתו.ת"ש, דתני' תרוייהו:▀!◊יא:

רב יהודה אמר שמואל:▀◊יא:

עוד אחרת יש להם ברומי, אחת לשבעים שנה מביאין אדם שלם ומרכיבין אותו על אדם חיגר, 

ומלבישין אותו בגדי אדם הראשון, ומניחין לו בראשו קרקיפלו של רבי ישמעאל, ותלו ליה בצואריה 

מתקל ר' זוזא דפיזא, ומחפין את השווקים באינך, ומכריזין לפניו: סך קירי פלסתר, אחוה דמרנא 

זייפנא, דחמי חמי ודלא חמי לא חמי, מאי אהני לרמאה ברמאותיה ולזייפנא בזייפנותיה, ומסיימין בה 

הכי: ווי לדין כד יקום דין.

רב אשי:▀יא:
הכשילן פיהם לרשעים, אי אמרו זייפנא אחוה דמרנא ־ כדקאמרי, השתא דאמרי דמרנא זייפנא, מרנא 

גופיה זייפנא הוא.

ותנא דידן מ"ט לא קחשיב לה להאי?¿◊יא:

דאיתא בכל שתא ושתא קחשיב, דליתא בכל שתא ושתא לא קחשיב.!◊יא:

הני דרומאי, ודפרסאי מאי?^◊יא:

מוטרדי וטוריסקי, מוהרנקי ומוהרין.!יא:

הני דפרסאי ודרומאי, דבבלאי מאי?^◊יא:

מוהרנקי ואקניתי', בחנוני ועשר באדר.!יא:

▀◊יא:

רב חנן בר רב חסדא 

אמר רב, ואמרי לה א"ר 

חנן בר רבא אמר רב:

חמשה בתי עבודת כוכבים קבועין הן, אלו הן: בית בל בבבל, בית נבו בכורסי, תרעתא שבמפג, צריפא 

שבאשקלון, נשרא שבערביא.

כי אתא רב דימי, הוסיפו עליהן: יריד שבעין בכי, נדבכה שבעכו.[רב דימי]▀◊יא:

נתברא שבעכו.איכא דאמרי:▀◊יא:

▀◊יא:
רב דימי מנהרדעא מתני 

איפכא:
יריד שבעכו, נדבכה שבעין בכי.

^יא:
רב חנן בר רב חסדא 

לרב חסדא:
מאי קבועין הן?

!◊יא:
א"ל [רב חסדא], הכי 

אמר אבוה דאימך:
קבועין הן לעולם, תדירא כולה שתא פלחי להו.

בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד.שמואל:▀◊יא:

ויום אידם נמי מי אסיר?¿יא:

והא רב יהודה שרא ליה לרב ברונא לזבוני חמרא, ולרב גידל ־ לזבוני חיטין בחגתא דטייעיִ [רב יהודה]О¿◊יא:
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שאני חגתא דטייעי, דלא קביעא.!◊יא:

יא:
מ

עיר שיש בה עבודת כוכבים ־ חוצה לה מותר. היה חוצה לה עבודת כוכבים ־ תוכה לה מותר.▀

מהו לילך לשם?^◊יא:

בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום ־ אסור, ואם היה יכול להלך בה למקום אחר ־ מותר.!◊יא:

יא:
ג

ה"ד חוצה לה?^◊

כגון עטלוזא של עזה.רשב"ל משום ר' חנינא:!◊יא:

^◊יא:
וא"ד, בעא מיניה רשב"ל 

מר"ח:
עטלוזא של עזה, מהו?

א"ל:[רבי חנינא]!◊יא:
לא הלכת לצור מימיך, וראית ישראל ועובד כוכבים ששפתו שתי קדירות על גבי כירה אחת, ולא חשו 

להם חכמים?
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