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כט.
חלא לסיבורי ומוניני לתעניתא, וחילופא סכנתא.▀◊

תחלי וסיבורא סכנתא, אישתא וסיבורא סכנתא, כאיב עינא וסבורי סכנתא.▀◊כט.

שני לדג דם, שני לדם דג, שלישי לו סכנתא.▀◊כט.

המקיז דם לא יאכל חגב"ש, לא חלב ולא גבינה ולא בצלים ולא שחלים.ת"ר:▀◊כט.

[אביי]▀◊כט.
אם אכל, אמר אביי: נייתי רביעתא דחלא ורביעתא דחמרא ונערבבינהו בהדי הדדי ונישתי, וכי מפנה ־ 

לא מפנה אלא למזרחה של עיר, משום דקשה ריחא.

מעלין אונקלי בשבת.רבי יהושע בן לוי:▀◊כט.

מאי אונקלי?^כט.

איסתומכא דליבא.רבי אבא:!◊כט.

מאי אסותא?^כט.

מייתי כמונא כרוייא, וניניא, ואגדנא, וציתרי, ואבדתא!◊כט.

ֹ ▀!◊כט. לליבא ־ בחמרא, וסימנך: (תהלים קד) ויין ישמח לבב אנוש

ֹ ▀◊כט. לרוחא ־ במיא, וסימנך: (בראשית א) ורוח אלהים מרחפת על פני המים

לכודא ־ בשיכרא, וסימנך: (בראשית כד) וכדה על שכמה.▀◊כט.

רב אחא בריה דרבא שחיק להו לכולהו בהדי הדדי, ושקיל ליה מלא חמש אצבעתיה ושתי ליה.[רב אחא בריה דרבא]О◊כט.

רב אשי שחיק כל חד וחד לחודיה, ושקיל מלא אצבעיה רבתי ומלא אצבעיה זוטרתי.[רב אשי]О◊כט.

רב פפא:О◊כט.
אנא עבדי לכל הני ולא איתסאי, עד דאמר לי ההוא טייעא: אייתי כוזא חדתא ומלייה מיא, ורמי ביה 

תרוודא דדובשא דתלי לה בי כוכבי ולמחר אישתי, עבדי הכי ואיתסאי.

תנו רבנן:▀◊כט.
ששה דברים מרפאין את החולה מחליו ורפואתן רפואה, ואלו הן: כרוב, ותרדין, ומי סיסין יבישה, 

וקיבת, והרת, ויותרת הכבד.

אף דגים קטניםֹ ולא עוד, אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין כל גופו של אדם.ויש אומרים:▀◊כט.

▀◊כט.
עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו וחליו קשה, אלו הן: האוכל בשר שור, שומן, בשר צלי, בשר 

ציפרים, וביצה צלויה, ושחלים, ותגלחת, ומרחץ, וגבינה, וכבד.

אף אגוזים.ויש אומרים:▀◊כט.

אף קשואין.ויש אומרים:▀◊כט.

למה נקרא שמן קשואין? מפני שהן קשין לכל גופו של אדם כחרבות.תנא דבי רבי ישמעאל:▀◊כט.

ואין מסתפרין מהן בכל מקום.▀>כט.

ת"ר:▀◊כט.
ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה, ועובד כוכבים המסתפר מישראל, כיון שהגיע לבלוריתו 

שומט את ידו.

ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה.אמר מר:▀◊>כט.

היכי דמי?^כט.

אי ברשות הרבים!כט.

ל"ל מראה?¿כט.

ואי ברשות היחיד!כט.

כי רואה מאי הוי?¿כט.
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לעולם ברה"י, וכיון דאיכא מראה ־ מתחזי כאדם חשוב.!◊כט.

רב חנא בר ביזנא הוה מסתפר מעובד כוכבים בשבילי דנהרדעא[רב חנא בר ביזנא]Оכט.

א"ל: חנא, חנא, יאי קועיך לזוגאִ Оכט.

אמר: תיתי לי דעברי אדר"מ.[רב חנא בר ביזנא]Оכט.

ואדרבנן לא עבר? אימר דאמור רבנן ־ברה"ר, ברה"י מי אמור?¿כט.

והוא סבר: שבילי דנהרדעא כיון דשכיחי רבים כרה"ר דמו.[רב חנא בר ביזנא]!כט.

ועובד כוכבים המסתפר מישראל, כיון שהגיע לבלוריתו שומט את ידו.▀>כט.

וכמה?^כט.

!◊כט.
רב מלכיה אמר רב אדא 

בר אהבה:
שלשה אצבעות לכל רוח ורוח.

▀◊כט.
רב חנינא בריה דרב 

איקא:
שפוד, שפחות, וגומות ־ רב מלכיֹו, בלורית, אפר מקלה, וגבינה ־ רב מלכיה.

מתני' ומתניתא רב מלכיה, שמעתתא רב מלכיו, וסימנא: מתניתא מלכתא.רב פפא:▀◊כט.

מאי בינייהו?^כט.

איכא בינייהו שפחות.!◊כט.

מכט:
▀

אלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה: היין, והחומץ של עובדי כוכבים שהיה 

מתחלתו יין, וחרס הדרייני, ועורות לבובין.

בזמן שהקרע שלו עגול ־ אסור, משוך ־ מותר.רשב"ג:▀◊כט:

בשר הנכנס לעבודת כוכבים מותר, והיוצא ־ אסור, מפני שהוא כזבחי מתים, דברי ר"ע.[רבי עקיבא]▀כט:

ההולכין לתרפות ־ אסור לשאת ולתת עמהן, והבאין ־ מותרין.▀כט:

[רבי מאיר]♦▀כט:
נודות העובדי כוכבים וקנקניהן ויין של ישראל כנוס בהן ־ אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי 

 ֹ מאיר

אין איסורן איסור הנאה.חכמים:♦▀כט:

ֹ [רבי מאיר]♦▀כט: החרצנים והזגין של עובדי כוכבים ־ אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי ר"מ

לחין אסורין, יבישין מותרין.חכמים:♦▀כט:

ֹ [רבי מאיר]♦▀כט: המורייס וגבינת בית אונייקי של עובדי כוכבים ־ אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי ר' מאיר

אין איסורן איסור הנאה.חכמים:♦▀כט:

שאל ר' ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך, אמר לו: מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים?רבי יהודה:^▀כט:

אמר לו: מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה.[רבי יהושע]!▀כט:

[רבי ישמעאל]¿▀כט:
אמר לו: והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה, ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה, ולא הודו לו, אבל 

 ִ אמרו: אין נהנין ולא מועלין

אמר לו: מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים.[רבי יהושע]!▀כט:

אמר לו: אם כן, למה לא אסרוה בהנאה?[רבי ישמעאל]¿▀כט:

השיאו לדבר אחר, אמר לו: ישמעאל אחי, היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובים דודיך?[רבי יהושע]^▀כט:

אמר לו: כי טובים דודיך.[רבי ישמעאל]!▀כט:
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אמר לו: אין הדבר כן, שהרי חבירו מלמד עליו: לריח שמניך טובים.[רבי יהושע]¿▀כט:

כט:
ג

יין מנלן?^◊

רבה בר אבוה:!◊כט:
אמר קרא: (דברים לב) אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם, מה זבח אסור בהנאה, אף יין נמי 

אסור בהנאה.

זבח גופיה מנלן?¿כט:

!◊כט:
דכתיב: (תהלים קו) ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים, מה מת אסור בהנאה, אף זבח נמי אסור 

בהנאה.

ומת גופיה מנלן?¿כט:

!◊כט:
אתיא שם שם מעגלה ערופה, כתיב הכא: (במדבר כ) ותמת שם מרים, וכתיב התם: (דברים כא) וערפו 

שם את העגלה בנחל, מה להלן אסור בהנאה, אף כאן נמי אסור בהנאה.

והתם מנלן?¿כט:

כפרה כתיב בה כקדשים.דבי רבי ינאי:!◊כט:

והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין.▀>כט:

פשיטא, משום דאחמיץ פקע ליה איסוריה?¿כט:

רב אשי:!◊כט:
הא אתא לאשמועינן: חומץ שלנו ביד עובד כוכבים אין צריך חותם בתוך חותם, אי משום אינסוכי ־ לא 

מנסכי, ואי משום איחלופי ־ כיון דאיכא חותם לא טרח ומזייף.

יין מבושל של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין ־ אסור.רבי אילעא, שנינו:▀◊כט:

פשיטא, משום דאיבשיל פקע ליה איסורא?¿כט:

רב אשי:!◊כט:
הא אתא לאשמועינן: יין מבושל שלנו ביד עובדי כוכבים אין צריך חותם בתוך חותם, אי משום אינסוכי 

־ לא מנסכי, ואי משום איחלופי ־ כיון דאיכא חותם אחד לא טרח ומזייף.
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