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נה.
◊¿

שאל אגריפס שר צבא את ר"ג, כתיב בתורתכם: (דברים ד) כי ה' אלהיך אש אכלה הוא אל קנא, כלום 

מתקנא אלא חכם בחכם וגבור בגבור ועשיר בעשירִ 

אמר לו:[רבן גמליאל]!◊נה.
אמשול לך משל, למה"ד? לאדם שנשא אשה על אשתו, חשובה ממנה אין מתקנאה בה, פחותה ממנה 

מתקנאה בה.

¿◊נה.
א"ל זונין לר"ע: לבי ולבך ידע דעבודת כוכבים לית בה מששא, והא קחזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו 

כי מצמדי, מ"ט?

אמר לו:[רבי עקיבא]!◊נה.

אמשול לך משל, למה"ד? לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים, ובא 

אדם אחד והפקיד לו בעדים, פעם אחד שכח והפקיד אצלו שלא בעדים, אמרה לו אשתו: בוא ונכפרנו, 

אמר לה: וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן אנו נאבד את אמונתינו? אף כך יסורין, בשעה שמשגרין 

אותן על האדם, משביעין אותן: שלא תלכו אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, 

ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני, כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים, אמרו יסורין: דין 

הוא שלא נצא, וחוזרין ואומרים: וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתנו?

מאי דכתיב: (דברים כח) וחלים רעים ונאמנים? רעים ־ בשליחותן, ונאמנים ־ בשבועתן.והיינו דא"ר יוחנן:▀◊נה.

¿נה.
רבא בר רב יצחק לרב 

יהודה:

האיכא בית עבודת כוכבים באתרין, דכי מצטריך עלמא למטרא, מתחזי להו בחלמא ואמר להו: שחטו 

לי גברא ואייתי מטרא, שחטו לה גברא ואתי מטראִ 

א"ל: השתא אי הוי שכיבנא לא אמרי לכו הא מלתא, דאמר רב[רב יהודה]!נה.

[רב]▀!◊נה.
מאי דכתיב: (דברים ד) אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים? מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן 

מן העולם.

והיינו דאמר ריש לקיש:▀◊נה.
מאי דכתיב: (משלי ג) אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן? בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין 

אותו.

נה.
מ

▀
לוקחין גת בעוטה מן העובד כוכבים אף על פי שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח, ואינו עושה יין נסך עד 

שירד לבור.

ירד לבור, מה שבבור אסור והשאר מותר.▀נה.

דורכין עם העובד כוכבים בגת, אבל לא בוצרין עמו.▀נה.

נה:
▀

ישראל שהוא עושה בטומאה ־ לא דורכין ולא בוצרין עמו, אבל מוליכין עמו חביות לגת ומביאין עמו 

מן הגת.

נחתום שהוא עושה בטומאה ־ לא לשין ולא עורכין עמו, אבל מוליכין עמו פת לפלטר.▀נה:

נה:
ג

יין כיון שהתחיל להמשך עושה יין נסך.רב הונא:▀◊

לוקחים גת בעוטה מן העובד כוכבים, ואע"פ שנטל בידו ונתן לתפוחִ תנן:▀¿◊נה:

בגת פקוקה ומלאה.רב הונא:!◊נה:

ואינו עושה יין נסך עד שירד לבורִ ת"ש:▀¿נה:

ה"נ בגת פקוקה ומלאה.!נה:

ירד לבור, מה שבבור אסור והשאר מותרִ ת"ש:▀¿◊נה:

ֹ רב הונא:!◊נה: לא קשיא: כאן במשנה ראשונה, כאן במשנה אחרונה

דתניא:▀!◊נה:

בראשונה היו אומרים בד"ד: אין בוצרין עם העובד כוכבים בגת, שאסור לגרום טומאה לחולין שבא"יֹ 

ואין דורכין עם ישראל שעושה פירותיו בטומאה, שאסור לסייע ידי עוברי עבירהֹ אבל דורכים עם 

העובד כוכבים בגת

ֹ ▀!נה: ולא חיישינן לדרב הונא

וחזרו לומר דב"ב: אין דורכין עם העובד כוכבים בגת[תניא]▀!◊נה:

ֹ ▀!נה: משום דרב הונא
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