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יג.
אפילו מעוטרות בפירות נמי אסור, ק"ו: נהנה אסור, מהנה לא כ"ש.רבי יוחנן:♦▀◊

מיתיבי, רבי נתן:▀¿◊יג.

יום שעבודת כוכבים מנחת בו את המכס, מכריזין ואומרים: כל מי שנוטל עטרה ויניח בראשו ובראש 

חמורו לכבוד עבודת כוכבים ־ יניח לו את המכס, ואם לאו אל יניח לו את המכס, יהודי שנמצא שם מה 

יעשה? יניח ־ נמצא נהנִה לא יניח ־ נמצא מהנהִ 

▀¿◊יג.
מכאן אמרו: הנושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים ־ בהמה תיעקר, פירות כסות וכלים ירקבו, מעות 

 ֹ וכלי מתכות יוליכם לים המלח, ואיזהו עיקור? המנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה

יניח נמצא נהנה, לא יניח נמצא מהנהִ קתני מיהת:¿יג.

♦▀!◊יג.
רב משרשיא בריה דרב 

אידי: קסבר רשב"ל:
פליגי רבנן עליה דרבי נתן, ואנא דאמרי כרבנן דפליגי עליה

לא פליגי.ור' יוחנן סבר:♦▀!◊יג.

ולא פליגי?¿יג.

והא תניא:▀¿◊יג.

הולכין ליריד של עובדי כוכבים, ולוקחין מהם בהמה עבדים ושפחות, בתים ושדות וכרמים, וכותב 

ומעלה בערכאות שלהן, מפני שהוא כמציל מידםֹ ואם היה כהן ־ מטמא בחוצה לארץ לדון ולערער 

עמהםֹ וכשם שמטמא בחוצה לארץ, כך מטמא בבית הקברות.

בבית הקברות סלקא דעתך? טומאה דאורייתא היאִ ¿¿יג.

אלא בית הפרס דרבנן.▀¿◊יג.

ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה▀¿◊יג.

ֹ רבי יהודה:♦▀¿◊יג. אימתי? בזמן שאין מוצא ללמוד, אבל בזמן שמוצא ללמוד ־ אינו מטמא

אפילו בזמן שמוצא ללמוד ־ יטמא, לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכלרבי יוסי:♦▀¿◊יג.

ֹ א"ר יוסי:О¿יג. מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לצידן ללמוד תורה

הלכה כרבי יוסיואמר רבי יוחנן:▀¿◊יג.

אלמא פליגיִ ¿יג.

אמר לך רבי יוחנן:!◊יג.
לעולם לא פליגי, ולא קשיא: כאן בלוקח מן התגר דשקלי מיכסא מיניה, כאן בלוקח מבעל הבית דלא 

שקלי מיכסא מיניה.

בהמה תיעקר.אמר מר:▀◊>יג.

והא איכא צער בעלי חייםִ ¿יג.

אמר רחמנא: (יהושע יא) את סוסיהם תעקר.אביי:!◊יג.

ואיזוהי עיקור? מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה.אמר מר:▀◊>יג.

ורמינהי:▀¿◊יג.
אין מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין בזה"ז, ואם הקדיש והחרים והעריך בהמה תיעקר, פירות 

כסות וכלים ירקבו, מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח, ואיזהו עיקור? נועל דלת בפניה והיא מתה 

יג:
שאני התם, משום בזיון קדשים.אביי:!◊

ונשחטיה מישחטִ ¿יג:

אתו בהו לידי תקלה.!◊יג:

ולישויה גיסטראִ ¿◊יג:

אמר קרא: (דברים יב) ונתצתם את מזבחותם וגו' לא תעשון כן לה' אלהיכם.אביי:!◊יג:

מפני שנראה כמטיל מום בקדשים.רבא:!◊יג:

נראה? מום מעליא הואִ ¿יג:
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ה"מ בזמן שבית המקדש קיים דחזי להקרבה, השתא דלא חזי להקרבה לית לן בה.!יג:

וליהוי כמטיל מום בבעל מום, דאע"ג דלא חזי להקרבה ־ אסורִ ¿יג:

בעל מום נהי דלא חזי לגופיה ־ לדמי חזי, לאפוקי הכא דלא לדמי חזי ולא לגופיה חזי.!◊יג:

^◊יג:

אשכחיה רבי יונה לרבי 

עילאי דקאי אפיתחא 

דצור, א"ל:

קתני בהמה תיעקר, עבד מאי? עבד ישראל לא קא מיבעיא לי, כי קא מיבעיא לי ־ עבד עובד כוכבים, 

מאי?

מאי קא מיבעיא לך?א"ל:[רבי עילאי]!יג:

העובדי כוכבים והרועי בהמה דקה ־ לא מעלין ולא מורידין.תניא:▀!◊יג:

קתני לוקחין מהן בהמה עבדים ושפחות,ר' ירמיה לר' זירא:▀^◊>יג:

עבד ישראל או דלמא אפי' עבד עובד כוכבים?^יג:

מסתברא עבד ישראל, דאי עבד עובד כוכבים, למאי מיבעי ליה?א"ל:[רבי זירא]!◊יג:

!◊יג:
כי אתא רבין אמר רבי 

שמעון בן לקיש:
אפילו עבד עובד כוכבים, מפני שמכניסו תחת כנפי השכינה.

אטו בהמה מאי מכניס תחת כנפי השכינה איכא?רב אשי:¿יג:

אלא משום מעוטייהו, וה"נ דממעטי שרי.[רב אשי]!◊יג:

רבי יעקב זבן סנדלא, ר' ירמיה זבן פיתא.О◊יג:

אמר ליה חד לחבריה: יתמא, עבד רבך הכי?[רבי יעקב/רבי ירמיה]¿יג:

אמר ליה אידך: יתמא, עבד רבך הכי?[רבי יעקב/רבי ירמיה]¿יג:

ותרוייהו מבעה"ב זבון, וכל חד וחד סבר: חבראי מתגר זבןО◊יג:

▀О◊יג:

דאמר רבי אבא בריה 

דרבי חייא בר אבא [אמר 

רבי יוחנן]:

לא שנו אלא בלוקח מן התגר דשקלי מיכסא מיניה, אבל בלוקח מבעה"ב דלא שקלי מיניה מיכסא ־ 

מותר.

▀◊יג:
רבי אבא בריה דר' חייא 

בר אבא:
אילמלא היה ר' יוחנן הא זימנא באתרא דקא שקלי מיכסא, אפי' מבעה"ב הוה אסר.

אלא אינהו היכי זבון?¿יג:

מבעה"ב שאינו קבוע זבון.!יג:

יג:
מ

ֹ [ת"ק]♦▀ אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים: אצטרובלין, ובנות שוח, ופטוטרות, ולבונה, ותרנגול הלבן

רבי יהודה:♦▀יג:
מותר למכור לו תרנגול לבן בין התרנגוליןֹ ובזמן שהוא בפני עצמו ־ קוטע את אצבעו ומוכרו לו, לפי 

שאין מקריבים חסר לעבודת כוכבים.

ֹ ▀יג: ושאר כל הדברים ־ סתמן ־ מותר, ופירושן אסור

אף דקל טב וחצב ונקלס, ונקליבם ־ אסור למכור לעובדי כוכבים.רבי מאיר:▀יג:
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