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מב.
והא הכא דודאי הטילה נפל, ספק גררוהו ספק לא גררוהו, וקאתי ספק ומוציא מידי ודאיִ ¿

לא תימא הטילה נפל לבור, אלא אימא הטילה כמין נפל לבור.!◊מב.

והא לידע אם זכר אם נקבה הוא קתניִ ¿מב.

ה"ק: לידע אם רוח הפילה אם נפל הטילה, ואת"ל נפל הטילה, לידע אם זכר אם נקבה.!◊מב.

ואיבעית אימא: כיון שחולדה וברדלס מצוין שם, ודאי גררוהו.!◊מב.

ֹ איתיביה:▀¿◊מב. מצא תבנית יד, תבנית רגל ־ הרי אלו אסורין, מפני שכיוצא בהן נעבד

אמאי? הא שברים נינהוִ ¿מב.

בעומדין על בסיסן.הא תרגמה שמואל:▀!◊מב.

ֹ איתיביה:▀¿◊מב. עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו, וישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים

אמאי? תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליהִ ¿מב.

שפחסה.אביי:!◊מב.

וכי פחסה מאי הוי?¿מב.

פחסה אע"פ שלא חסרה ־ בטלהִ והא תנן:▀¿◊מב.

הני מילי דפחסה עובד כוכבים, אבל פחסה ישראל לא בטלה.!◊מב.

רבא:!◊מב.
לעולם כי פחסה ישראל נמי בטלה, אלא גזרה דלמא מגבה לה והדר מבטיל לה, והוי עבודת כוכבים ביד 

ישראל, וכל עבודת כוכבים ביד ישראל אינה בטלה לעולם.

איתיביה:▀¿◊מב.
עכו"ם שהביא אבנים מן המרקוליס וחיפה בהן דרכים וטרטיאות ־ מותרות, וישראל שהביא אבנים מן 

 ֹ המרקוליס וחיפה בהן דרכים וטרטיאות ־ אסורות

אמאי? תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליהִ ¿מב.

הכא נמי כדרבא.!◊מב.

איתיביה:▀¿◊מב.
עובד כוכבים ששיפה עבודת כוכבים לצרכו ־ היא ושיפוייה מותרין, לצרכה ־ היא אסורה ושיפוייה 

 ֹ מותרין, וישראל ששיפה עבודת כוכבים, בין לצרכו בין לצרכה ־ היא ושיפוייה אסורין

אמאי? תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליהִ ¿מב.

הכא נמי כדרבא.!◊מב.

שוחק וזורה לרוח או מטיל ליםאיתיביה, רבי יוסי:▀¿◊מב.

ֹ אמרו לו:▀¿◊מב. אף היא נעשה זבל, וכתיב: (דברים יג) לא ידבק בידך מאומה מן החרם

אמאי? תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליהִ ¿מב.

הכא נמי כדרבא.!◊מב.

▀¿◊מב.
איתיביה, רבי יוסי בן 

יסיאן:

מצא צורת דרקון וראשו חתוך, ספק עובד כוכבים חתכו, ספק ישראל חתכו ־ מותר, ודאי ישראל חתכו 

 ֹ ־ אסור

אמאי? תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליהִ ¿מב.

הכא נמי כדרבא.!◊מב.

ֹ איתיביה, רבי יוסי:▀¿◊מב. אף לא ירקות בימות הגשמים, מפני שהנבייה נושרת עליהן

אמאי? תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליהִ ¿מב.

Talmud Navigator עמוד 1 עבודה זרה מב



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-כל הצלמים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

שאני התם, דעיקר עבודת כוכבים קיימת.!◊מב.

מב:
והא שיפויין דעיקר עבודת כוכבים קיימת¿

ִ וקתני:▀¿◊מב: לצרכה ־ היא אסורה ושיפוייה מותרין

!◊מב:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
לפי שאין עבודת כוכבים בטלה דרך גדילתה.

▀¿◊מב:
איתיביה ר' שמעון בן 

לקיש לר' יוחנן:
 ֹ קן שבראש האילן של הקדש ־ לא נהנין ולא מועלין, בראשה של אשרה ־ יתיז בקנה

קס"ד כגון ששברה וקתני יתיז בקנה¿מב:

הב"ע ־ כגון דאייתי עצים מעלמא וקינתה בהן.!◊מב:

▀■מב:
דיקא נמי, דקתני גבי 

הקדש:
לא נהנין ולא מועלין

■מב:

אי אמרת בשלמא דאייתי עצים מעלמא, היינו דקתני גבי הקדש: לא נהנין ולא מועלין, לא נהנין 

מדרבנן, ולא מועלין מדאורייתא, דהא לא קדישי, אלא אי אמרת ששברה עצים ממנו וקינתה בהן, 

אמאי לא מועלין? הא קדישיִ 

מידי איריא? הכא בגידולין הבאין לאחר מכאן עסקינן, וקא סבר: אין מעילה בגידולין.¿מב:

מאי יתיז? יתיז באפרוחין.רבי אבהו א"ר יוחנן:!◊מב:

▀◊מב:

א"ל רבי יעקב לרבי 

ירמיה בר תחליפא, 

אסברה לך:

באפרוחין ־ כאן וכאן מותרין, בביצים ־ כאן וכאן אסורין.

ואפרוחין שצריכין לאמן כביצים דמו.רב אשי:▀◊מב:

מב:
מ

▀ ֹ המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקון ־ יוליכם לים המלח

שעל המכובדין ־ אסורין, שעל המבוזין ־ מותרין.רבן שמעון בן גמליאל:▀מב:

מב:
ג

למימרא, דלהני הוא דפלחי להו, למידי אחרינא לא¿◊

ורמינהי:▀¿◊מב:
השוחט לשום ימים, לשום נהרות, לשום מדבר, לשום חמה, לשום לבנה, לשום כוכבים ומזלות, לשום 

מיכאל שר הגדול, לשום שילשול קטן ־ הרי אלו זבחי מתיםִ 

אביי:!◊מב:
מיפלח לכל דמשכחי פלחי, מיצר ומפלחי, הני תלתא דחשיבי ־ ציירי להו ופלחי להו, למידי אחרינא ־ 

לנוי בעלמא עבדי להו.

▀◊מב:
מנקיט רב ששת חומרי 

מתנייתא ותני:

כל המזלות מותרין ־ חוץ ממזל חמה ולבנה, וכל הפרצופין מותרין ־ חוץ מפרצוף אדם, וכל הצורות 

מותרות ־ חוץ מצורת דרקון.

כל המזלות מותרין חוץ ממזל חמה ולבנה.אמר מר:▀>מב:

במאי עסקינן?^מב:

אילימא בעושה!◊מב:

¿◊מב:
אי בעושה, כל המזלות מי שרי? והכתיב: (שמות כ) לא תעשון אתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשין 

לפני במרוםִ 

אלא פשיטא במוצא!◊מב:

ֹ וכדתנן:▀!מב: המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקון ־ יוליכם לים המלח

אי במוצא, אימא מציעתא:¿מב:

כל הפרצופות מותרין ־ חוץ מפרצוף אדם[מציעתא]▀¿◊מב:

אי במוצא, פרצוף אדם מי אסור?¿¿מב:

ֹ והתנן:▀¿¿◊מב: המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקון ־ יוליכם לים המלח
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צורת דרקון אין, פרצוף אדם לאִ ▀¿¿◊מב:

ֹ !◊מב: אלא פשיטא בעושה, וכדרב הונא בריה דרב יהושע

אי בעושה, אימא סיפא:¿מב:

[סיפא]▀¿◊מב:
כל הצורות מותרות ־ חוץ מצורת דרקון, ואי בעושה, צורת דרקון מי אסיר? והכתיב: (שמות כ) לא 

תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב, הני אין, צורת דרקון לאִ 
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