
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

עבודה זרה-אין מעמידין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

כג.
לא קשיא: הא לכתחלה, הא דיעבד.רבינא:!◊

ומנא תימרא דשאני בין לכתחלה בין לדיעבד?¿כג.

ֹ דתנן:▀!◊כג. לא תתייחד אשה עמהם, מפני שחשודין על העריות

האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים, ע"י ממון ־ מותרת לבעלה, ע"י נפשות ־ אסורה לבעלהִ ורמינהו:▀¿!◊כג.

אלא לאו ש"מ: שאני לן בין ־ לכתחלה לדיעבד.!!כג.

ממאי? דלמא לעולם אימא לך: אפילו דיעבד נמי לא, והכא היינו טעמא, דמתיירא משום הפסד ממונו.¿◊כג.

ע"י נפשות אסורה לבעלהתדע, דקתני סיפא:▀¿◊כג.

ותו לא מידי.▀כג.

ֹ רבי פדת:!◊כג. לא קשיא: הא רבי אליעזר, הא רבנן

דתנן גבי פרת חטאת, ר' אליעזר אומר: אינה נקחת מן העובדי כוכבים[דתנן: רבי אליעזר]♦▀!◊כג.

ֹ חכמים:♦▀!◊כג. מתירין

מאי לאו בהא קמיפלגי▀!כג.

חיישינן לרביעהדר"א סבר:♦▀!◊כג.

לא חיישינן לרביעה.ורבנן סברי:♦▀!◊כג.

ממאי? דלמא דכ"ע לא חיישינן לרביעה והכא היינו טעמא דרבי אליעזר, כדרב יהודה אמר רב¿◊כג.

הניח עליהן עודה של שקין ־ פסלה, ובעגלה ־ עד שתמשוך בהדאמר רב יהודה אמר רב:▀¿◊כג.

חיישינןמר סבר:[רבי אליעזר]♦▀¿כג.

ִ ומר סבר:[רבנן]♦▀¿כג. לא חיישינן

לא ס"ד, משום ניחא פורתא לא מפסיד טובא.!◊כג.

ה"נ לימא: משום הנאה פורתא לא מפסיד טובאִ ¿כג.

התם יצרו תוקפו.!כג.

ודלמא דכולי עלמא לא חיישינן לרביעה, והכא היינו טעמא דר"א כדתני שילא¿◊כג.

דתני שילא:▀¿◊כג.
מ"ט דר' אליעזר? (במדבר יט) דבר אל בני ישראל ויקחו אליך ־ בני ישראל יקחו, ואין העובדי כוכבים 

יקחוִ 

לא סלקא דעתך!כג.

וכן היה רבי אליעזר פוסל בכל הקרבנות כולןדקתני סיפא:▀!◊כג.

ואי סלקא דעתך כדתני שילא, בשלמא פרה כתיב בה קיחה, אלא כולהו קרבנות קיחה כתיב בהו?!כג.

ודלמא עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר ־ אלא בפרה דדמיה יקרין, אבל בשאר קרבנות מודו ליהִ ¿◊כג.

כג:
לוקחין מהן בהמה לקרבןואלא הא דתניא:▀¿◊

ִ ¿◊כג: מני? לא ר' אליעזר ולא רבנן
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מאי אותיבו ליה חברוהי לר' אליעזר? (ישעיהו ס) כל צאן קדר יקבצו לך יעלו על רצון מזבחי.ועוד, תניא בהדיא:▀¿◊כג:

¿◊כג:
עד כאן לא פליגי אלא בחששא, אבל היכא דודאי רבעה ־ פסלה ש"מ דפרה קדשי מזבח היא, דאי קדשי 

בדק הבית, מי מיפסלא בה רביעהִ 

שאני פרה, דחטאת קרייה רחמנא.!◊כג:

ִ ¿◊כג: אלא מעתה, תיפסל ביוצא דופן

וכי תימא ה"נ!כג:

הקדישה ביוצא דופן ־ פסולהאלמה תניא:[ת"ק]▀¿♦◊כג:

מכשירִ רבי שמעון:▀¿♦◊כג:

וכי תימא, ר"ש לטעמיה!כג:

יוצא דופן ולד מעליא הואדאמר:[רבי שמעון]!▀◊כג:

מודה היה ר"ש לענין קדשים שאינו קדושִ והא"ר יוחנן:¿▀◊כג:

!◊כג:
אלא שאני פרה, הואיל ומום פוסל בה ־ דבר ערוה וע"ז נמי פוסל בה, דכתיב: (ויקרא כב) כי משחתם 

בהם מום בם

ותנא דבי ר' ישמעאל:▀!◊כג:
כל מקום שנא' השחתה ־ אינו אלא דבר ערוה וע"ז, דבר ערוה ־ דכתיב: (בראשית ו) כי השחית כל בשר 

את דרכו על הארץ, וע"ז ־ דכתיב: (דברים ד) פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל

והא פרה נמי הואיל ומום פוסל בה, דבר ערוה ועבודת כוכבים פסלי בה.!כג:

גופא, תני שילא:▀◊>כג:
מ"ט דרבי אליעזר? דכתיב: (במדבר יט) דבר אל בני ישראל ויקחו ־ בני ישראל יקחו, ואין העובדי 

כוכבים יקחו.

¿◊כג:
אלא מעתה, (שמות כה) דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ־ ה"נ דבני ישראל יקחו, ואין העובדי 

כוכבים יקחוִ 

וכי תימא ה"נ!כג:

^¿◊כג:
והאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
שאלו את ר"א: עד היכן כיבוד אב ואם?

אמר להם:[רבי אליעזר]О¿◊כג:
צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו, פעם אחת בקשו ממנו אבנים 

לאפוד בששים רבוא שכר
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