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כו.
О?אמרו ליה: לאן קאזלת

אמר להן: לפומבדיתא.[רב מנשה]Оכו.

כי מטא לבי תורתא פריש.[רב מנשה]О◊כו.

אמרו ליה: תלמידא דיהודה רמאה אתִ О◊כו.

אמר להו: ידעיתו ליה? יהא רעוא דליהוו הנהו אינשי בשמתיה.[רב מנשה]О◊כו.

О◊כו.
אזלו עבדו גניבתא עשרין ותרתין שנין ולא אצלחו. כיון דחזו, אתו כולהו תבעו דלישרו שמתייהו, והוה 

בהו חד גירדנא דלא אתא לשרויה שמתיה, אכלי' אריא.

היינו דאמרי אינשי: גירדנא דלא טייזן, שתא בציר משני.▀כו.

תא חזי מה בין גנבי בבל ולסטין דארץ ישראל.▀◊כו.

כו.
מ

▀
בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים, מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים, אבל עובדת כוכבים 

מילדת בת ישראל.

בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים, אבל עובדת כוכבי' מניקה בנה של ישראל ברשותה.▀כו.

כו.
ג

ת"ר:[רבי מאיר]♦▀◊
בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים ־ מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים, ועובדת כוכבים לא 

 ֹ תיילד את בת ישראל ־ מפני שחשודין על שפיכות דמים, דברי רבי מאיר

עובדת כוכבים מילדת את בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה, אבל לא בינה לבינה.חכמים:♦▀◊כו.

ור"מ אומר:▀◊כו.

אפי' אחרות עומדות על גבה נמי לא, דזימנין דמנחא ליה ידא אפותא וקטלא ליה ולא מתחזי. כי ההיא 

איתתא דאמרה לחברתה: מולדא יהודייתא בת מולדא יהודייתִא אמרה לה: נפישין בישתא דההיא 

איתתא, דקא משפילנא מינייהו דמא כי אופיא דנהרא.

ורבנן?¿כו.

לא היא, במילתא בעלמא הוא דאוקימתה.א"ל:[רבנן]!◊כו.

בת ישראל לא תניק.▀>כו.

ת"ר:[רבי מאיר]♦▀◊כו.
בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים ־ מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים, ועובדת כוכבים לא 

 ֹ תניק את בנה של בת ישראל ־ מפני שחשודה על שפיכות דמים, דברי ר"מ

עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה, אבל לא בינו לבינה.חכמים:♦▀◊כו.

אפילו אחרות עומדות על גבה נמי לא, דזימנין דשייפא ליה סמא לדד מאבראי וקטלא ליה.ור"מ אומר:▀◊כו.

▀◊כו.

וצריכא, דאי אשמעינן מילדת, בההיא קאמרי רבנן דשרי, דלא אפשר, משום דאחרות רואות אותה, 

אבל מניקה דאפשר דשייפא ליה סם לדד מאבראי וקטלא ליה ־ אימא מודי ליה לרבי מאירֹ ואי 

אשמעינן מניקה, בההיא קאמר רבי מאיר דאסור, משום דשייפא ליה סם לדד מאבראי וקטלא ליה, אבל 

מילדת דלא אפשר היכא דאחרות עומדות על גבה ־ אימא מודי להו לרבנן, צריכא.

יהודית מילדת עובדת כוכבים בשכר, אבל לא בחנםִ ורמינהו:▀¿◊כו.

בשכר שרי משום איבה.רב יוסף:!◊כו.

ֹ סבר רב יוסף למימר:▀◊כו. אולודי עובדת כוכבים בשבתא בשכר שרי משום איבה

יכלה למימר לה: דידן דמינטרי שבתא מחללינן עלייהו, דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללינן.א"ל אביי:▀◊כו.

ֹ סבר רב יוסף למימר:▀◊כו. אנוקי בשכר שרי משום איבה

יכלה למימר אי פנויה היא: בעינא לאינסובי, אי אשת איש היא: לא קא מזדהמנא באפי גברא.אמר ליה אביי:▀◊כו.

ֹ סבר רב יוסף למימר:▀◊כו. הא דתניא: העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין, אסוקי בשכר שרי משום איבה

יכול לומר לו: קאי ברי אאיגרא, אי נמי: נקיטא לי זימנא לבי דואר.אמר ליה אביי:▀◊כו.
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▀◊כו.
תני רבי אבהו קמיה דר' 

יוחנן:

העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה ־ לא מעלין ולא מורידין, אבל המינין והמסורות והמומרים ־ היו 

מורידין ולא מעלין.

כו:
אני שונה: (דברים כב) לכל אבידת אחיך ־ לרבות את המומר, ואת אמרת היו מורידיןִ סמי מכאן מומר.א"ל:[רבי יוחנן]▀◊

ולישני ליה: כאן במומר אוכל נבילות לתיאבון, כאן במומר אוכל נבילות להכעיסִ ¿◊כו:

אוכל נבילות להכעיס מין הוא.קסבר:[רבי אבהו]!◊כו:

מומר ־ פליגי ביה רב אחא ורבינא:איתמר:▀כו:

ֹ חד:[רב אחא/רבינא]♦▀◊כו: לתיאבון ־ מומר, להכעיס ־ מין הוי

אפילו להכעיס נמי מומר, אלא איזהו מין? זה העובד אלילי כוכבים.וחד:[רב אחא/רבינא]♦▀◊כו:

ֹ מיתיבי:▀¿◊כו: אכל פרעוש אחד או יתוש אחד ־ הרי זה מומר

והא הכא דלהכעיס הוא, וקתני: מומרִ ¿כו:

התם בעי למיטעם טעמא דאיסורא.!◊כו:

היו מורידין אבל לא מעלין.אמר מר:▀◊>כו:

השתא אחותי מחתינן, אסוקי מיבעי?¿כו:

!◊כו:
רב יוסף בר חמא אמר 

רב ששת:
לא נצרכא, שאם היתה מעלה בבור מגררה, דנקיט ליה עילא ואמר: לא תיחות, חיותא עלויה.

!◊כו:
רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו:
לא נצרכא, שאם היתה אבן על פי הבאר מכסה, אמר: לעבורי חיותא עילויה.

שאם היה סולם מסלקו, אמר: בעינא לאחותי ברי מאיגרא.רבינא:!◊כו:

ת"ר:[רבי מאיר]♦▀◊כו:
ישראל מל את העובד כוכבים לשום גר, לאפוקי לשום מורנא דלאֹ ועובד כוכבים לא ימול ישראל, 

 ֹ מפני שחשודין על שפיכות דמים, דברי רבי מאיר

עובד כוכבים מל את ישראל בזמן שאחרים עומדין על גבו, אבל בינו לבינו לא.חכמים:♦▀◊כו:

אפילו אחרים עומדים על גבו נמי לא, דזימנין דמצלי ליה סכינא ומשוי ליה כרות שפכה.ורבי מאיר אומר:▀◊כו:

וסבר ר"מ: עובד כוכבים לא?¿כו:

ורמינהו:[רבי מאיר]▀¿◊כו:
עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא כותי ורופא עובד כוכבים, ימול עובד כוכבים ואל ימול כותי, 

 ֹ דברי ר"מ

ימול כותי ואל ימול עובד כוכביםִ רבי יהודה:▀¿◊כו:

איפוך!◊כו:

ימול כותי ולא עובד כוכביםרבי מאיר:▀!◊כו:

עובד כוכבים ולא כותי.רבי יהודה:▀!◊כו:

וסבר ר' יהודה: עובד כוכבים שפיר דמי?¿כו:

מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה? שנא': (בראשית טז) ואתה את בריתי תשמורִ והתניא, ר' יהודה▀¿◊כו:

אלא, לעולם לא תיפוך, והכא במאי עסקינן ־ ברופא מומחה!◊כו:
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