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מד.
אמרו לו:!▀◊

משם ראיה? הרי הוא אומר: (שמות לב) ויזר על פני המים וישק את בני ישראל, לא נתכוין אלא 

לבודקן כסוטות.

אמר להם רבי יוסי:¿▀◊מד.
והלא כבר נאמר: (דברי הימים ב' טו) וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה 

 ִ מפלצת וגו' וידק וישרף בנחל קדרון

משם ראיה? נחל קדרון אינו מגדל צמחין.אמרו לו:!▀◊מד.

ולא?מד.

ִ והתניא:▀◊מד. אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין לנחל קדרון, ונמכרין לגננין לזבל, ומועלין בהן

מקומות מקומות יש בו, יש מקום מגדל צמחין, ויש מקום שאין מגדל צמחין.!◊מד.

מאי מפלצתה?^מד.

דהוה מפליא ליצנותארב יהודה:!◊מד.

כמין זכרות עשתה לה, והיתה נבעלת לו בכל יום.כדתני רב יוסף:!◊מד.

והלא כבר נאמר: (מלכים ב' יח) וכתת נחש נחשת אשר עשה משהִ אמר להם רבי יוסי:¿▀◊מד.

אמרו לו:!▀◊מד.

משם ראיה? הרי הוא אומר: (במדבר כא) ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף, לך ־ משלך, ואין אדם 

אוסר דבר שאינו שלו, והתם בדין הוא דכתותי לא הוה צריך אלא כיון דחזא דקא טעו ישראל בתריה, 

עמד וכיתתו.

והלא כבר נאמר: (שמואל ב' ה) ויעזבו שם את עצביהם וישאם דוד ואנשיואמר להם:¿▀מד.

ומאי משמע דהאי וישאם דוד לישנא דזרויי הוא?¿מד.

ִ כדמתרגם רב יוסף:▀מד. (ישעיהו מא) תזרם ורוח תשאם, ומתרגמינן: תזרינון ורוח תטלטלינון

משם ראיה? הרי הוא אומר: וישרפו באש, ומדלא כתיב וישרפם וישאם, ש"מ וישאם ממש.אמרו לו:!▀◊מד.

מכל מקום קשו קראי אהדדיִ ◊מד.

כדרב הונא!מד.

כתיב: (דברי הימים א' יד) ויאמר דוד וישרפו באש, וכתיב: וישאםִ דרב הונא רמי:¿!מד.

[רב הונא]!!◊מד.
לא קשיא: כאן קודם שבא איתי הגיתי, כאן לאחר שבא איתי הגיתי, דכתיב: (שמואל ב י"ב) ויקח את 

עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה ככר זהב

ומי שרי? איסורי הנאה נינהוִ ¿◊מד.

איתי הגיתי בא וביטלה.רב נחמן:!◊מד.

משקלה ככר זהב, היכי מצי מנח לה?¿◊מד.

ראויה לנוח על ראש דוד.רב יהודה אמר רב:!◊מד.

אבן שואבת היתה בה דהות דרא לה.רבי יוסי ברבי חנינא:!◊מד.

אבן יקרה היתה בה ששוה ככר זהב.רבי אלעזר:!◊מד.

(תהלים קיט) זאת היתה לי כי פקודיך נצרתי▀◊מד.

מאי קאמר?^מד.

הכי קאמר: בשכר שפקודיך נצרתי זאת היתה לי לעדות.!◊מד.

מאי עדותה?^מד.
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שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו.רבי יהושע בן לוי:!◊מד.

ִ ¿מד. והא בעי אנוחי תפילין

מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין.רב שמואל בר רב יצחק:!◊מד.

(דברי הימים ב' כג) ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות▀◊מד.

נזר ־ זו כלילא▀מד.

[רב יהודה אמר רב]▀◊מד.
עדות ־ א"ר יהודה אמר רב: עדות הוא לבית דוד, שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל שאינו ראוי 

למלכות אין הולמתו.

[רב יהודה אמר רב]▀◊מד.
(מלכים א' א) ואדניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך ־ אמר רב יהודה אמר רב: שמתנשא להולמו 

ולא הולמתו.

(מלכים א' א) ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו▀◊מד.

מאי רבותייהו?¿מד.

כולם נטולי טחול וחקוקי כפות הרגלים היו.תנא:!▀◊מד.

ממד:
◊¿О

שאל פרוקלוס בן פלוספוס את ר"ג בעכו, שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי, אמר ליה, כתוב 

בתורתכם: (דברים יג) לא ידבק בידך מאומה מן החרם, מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי?

אין משיבין במרחץ.אמר לו:[רבן גמליאל]О◊מד:

[רבן גמליאל]!◊מד:
וכשיצא, אמר לו: אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי, אין אומרים: נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי, 

אלא אומר: נעשה אפרודיטי נוי למרחץ.

[רבן גמליאל]!◊מד:

דבר אחר: אם נותנים לך ממון הרבה, אי אתה נכנס לעבודת כוכבים שלך ערום ובעל קרי ומשתין 

בפניה, זו עומדת על פי הביב וכל העם משתינין לפניה, לא נאמר אלא אלהיהם, את שנוהג בו משום 

אלוה ־ אסור, את שאינו נוהג בו משום אלוה ־ מותר.

מד:
ג

והיכי עביד הכי?¿

▀¿◊מד:
והאמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן:
בכל מקום מותר להרהר, חוץ מבית המרחץ ומבית הכסאִ 

וכי תימא, בלשון חול אמר ליה!מד:

דברים של חול מותר לאומרן בלשון קדש, דברים של קדש אסור לאומרן בלשון חולִ והאמר אביי:▀מד:

כשיצא, אמר לו: אין משיבין במרחץ.תנא:[רבן גמליאל]▀!◊מד:

▀◊מד:
רבי חמא בר יוסף ברבי 

א"ר אושעיא:
תשובה גנובה השיבו ר"ג לאותו הגמון, ואני אומר: אינה גנובה.

מה גנובתיה?^מד:

דקאמר לו: זו עומדת על פי הביב וכל אדם משתין בפניה!◊מד:

וכי משתין בפניה מאי הוי?¿!מד:

פעור יוכיח, שמפערין לפניו בכל יום ואינו בט�והאמר רבא:▀¿!◊מד:

◊מד:
ואני אומר:[רבי חמא בר 

יוסף]
אינה גנובה, זו עבודתה בכך, וזו אין עבודתה בכך.

גנובתה מהכא:אביי:!◊מד:

דקאמר ליה: אני לא באתי בגבולה והיא באה בגבולי[רבן גמליאל]!◊מד:

וכי בא בגבולה מאי הוי?¿!מד:

ֹ והתנן:▀¿!◊מד: עבודת כוכבים שיש לה מרחץ או גינה ־ נהנין מהן שלא בטובה, ואין נהנין מהן בטובה
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◊מד:
ואני אומר:[רבי חמא בר 

יוסף]
אינה גנובה, שלא בטובת רבן גמליאל כבטובת אחרים דמי.

גנובתה מהכא:רב שימי בר חייא:!◊מד:

דקאמר לו: זו עומדת על הביב וכל אדם משתינין בפניה[רבן גמליאל]!◊מד:

וכי משתינין בפניה מאי הוי?¿!מד:

ֹ והתנן:▀¿!◊מד: רק בפניה, השתין בפניה, גיררה וזרק בה את הצואה ־ הרי זו אינה בטילה

◊מד:
ואני אומר:[רבי חמא בר 

יוסף]
אינה גנובה, התם לפי שעתא הוא רתח עלה והדר מפייס לה, הכא כל שעתא ושעתא בזלזולה קיימא.

גנובתה מהכא:רבה בר עולא:!◊מד:

דקאמר ליה: אין אומרין נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי אלא נעשה אפרודיטי נוי למרחץ[רבן גמליאל]!◊מד:

וכי אמר נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי מאי הוי?¿!מד:

ֹ והתניא:▀¿!◊מד: האומר בית זה לעבודת כוכבים, כוס זה לעבודת כוכבים ־ לא אמר כלום, שאין הקדש לעבודת כוכבים

◊מד:
ואני אומר:[רבי חמא בר 

יוסף]
אינה גנובה, נהי דאיתסורי לא מיתסרא, נוי מיהא איכא.
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