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עבודה זרה-אין מעמידין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מ.
השתא כילבית אחת אמרת שרי, שתי כילביות מבעיא?¿

לא קשיא: כאן בפתוחות, כאן בסתומות.!◊מ.

עד שתהא ראש ושדרה ניכראיתמר, רב הונא:♦▀◊מ.

או ראש או שדרה.רב נחמן:♦▀◊מ.

ובדגים ־ כל שיש לו סנפיר וקשקשתִ מתיב רב עוקבא בר חמא:▀¿◊מ.

כי תניא ההיא ־ בארא' ופלמודא, דדמו רישייהו לטמאים.אביי:!◊מ.

מחלוקת לטבל בצירן, אבל בגופן ־ דברי הכל אסור עד שיהא ראש ושדרה ניכר.רב יהודה משמיה דעולא:▀◊מ.

רבי זירא:▀מ.
מריש הוה מטבילנא בצירן, כיון דשמענא להא דאמר רב יהודה משמיה דעולא: מחלוקת לטבל בצירן, 

אבל בגופן ־ דברי הכל אסור עד שיהא ראש ושדרה ניכר, בצירן נמי לא מטבילנא.

הלכתא: עד שיהא ראש ושדרה ניכר של כל אחת ואחת.רב פפא:▀◊מ.

חתיכות שיש בהן סימן, בין בכולן בין במקצתן, ואפילו באחד ממאה שבהן ־ כולן מותרותמיתיבי:▀¿◊מ.

[רשב"ג]О¿מ.
ומעשה בעובד כוכבים אחד שהביא גרב של חתיכות ונמצא סימן באחת מהן, והתיר רשב"ג את הגרב 

כולוִ 

כשחתיכות שוות.תרגמה רב פפא:!◊מ.

א"ה, מאי למימרא?¿מ.

מהו דתימא ניחוש דלמא אתרמי, קמ"ל.!◊מ.

ההוא ארבא דצחנתא דאתי לסיכרא, נפק רב הונא בר חיננא וחזא ביה קלפי ושרייה.[רב הונא בר חיננא]▀О◊מ.

ומי איכא דשרי כה"ג באתרא דשכיחי קלפיִ א"ל רבא:¿◊מ.

נפק שיפורי דרבא ואסר, שיפורי דרב הונא בר חיננא ושרי.Оמ.

▀◊מ.
רב ירמיה מדפתי, לדידי 

אמר לי רב פפי:
כי שרא רב הונא בר חיננא ־ בצירן, אבל בגופן לא.

▀◊מ.
רב אשי, לדידי אמר לי 

רב פפא:
כי שרא רב הונא בר חיננא אפי' בגופן

ואנא לא מיסר אסרינא ־ דקאמר לי רב פפא[רב אשי]▀מ.

[רב אשי]▀מ.
ולא מישרא שרינא ־ דהא אמר רב יהודה משמיה דעולא: מחלוקת לטבל בצירן, אבל בגופן ־ דברי הכל 

עד שיהא ראש ושדרה ניכר של כל אחד ואחד.

▀◊מ.

יתיב רב חיננא בר אידי 

קמיה דרב אדא בר אהבה 

ויתיב וקאמר:

עובד כוכבים שהביא עריבה מלאה חביות ונמצאת כילבית באחת מהן, פתוחות ־ כולן מותרות, סתומות 

־ היא מותרת וכולן אסורות.

מנא לך הא?א"ל:[רב אדא בר אהבה]^מ.

מתלתא קראי שמיע לי, מרב ושמואל ורבי יוחנן.[רב חיננא בר אידי]!◊

קירבי דגים ועוברן אין נקחין אלא מן המומחה.רב ברונא אמר רב:▀◊מ.

¿מ.
רמי ליה עולא לרבי 

דוסתאי דמן בירי:
מדקאמר רב: קירבי דגים ועוברן אין נקחין אלא מן המומחה, מכלל דדג טמא אית ליה עובר

דג טמא משריץ, דג טהור מטיל ביציםִ ורמינהי:▀¿◊מ.

סמי מכאן עוברן.[רבי דוסתאי]!◊מ.

לא תיסמי, תרוייהו מטילי ביצים נינהו, אלא זה משריץ מבחוץ וזה משריץ מבפנים.א"ל רבי זירא:▀◊מ.

ִ ¿◊מ. למה לי מומחה? לבדוק בסימנין
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כסימני ביצים כך סימני דגיםדתניא:▀¿מ.

סימני דגים סלקא דעתך? סימני דגים סנפיר וקשקשת כתיב בהוִ ¿¿מ.

▀¿◊מ.

אלא, כסימני ביצים כך סימני עוברי דגים, ואלו הן סימני ביצים: כל שכודרת ועגולגלת, ראשה אחד 

כד וראשה אחד חד ־ טהורה, ב' ראשיה חדין וב' ראשיה כדין ־ טמאה, חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ־ 

טמאה, חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים ־ טהור, חלבון וחלמון מעורבין זה בזה ־ זו היא ביצת השרץִ 

כשנימוחו.רבא:!◊מ.

ולרבי דוסתאי דמן בירי דאמר: סמי מכאן עוברן¿◊מ.

מ:
כסימני ביצים כך סימני עוברי דגיםִ והתניא:▀¿

לאו תרוצי מתרצת לה: כך סימני קירבי דגים.!◊מ:

והיכי משכחת בסימני קירבי דגים שיהא כד וחד?¿◊מ:

משכחת לה בשילפוחא.!◊מ:

אם אין שם מומחה, מאי?^◊מ:

כיון דאמר אני מלחתים ־ מותרין.רב יהודה:♦!◊מ:

עד שיאמר אלו דגים ואלו קירביהן.רב נחמן:♦!◊מ:

אורי ליה רב יהודה לאדא דיילא, כיון דאמר אני מלחתים ־ מותרין.[רב יהודה]▀מ:

ועלה של חילתית.▀◊>מ:

פשיטאִ ¿מ:

!◊מ:
לא נצרכה אלא לקרטין שבו, מהו דתימא: ניחוש דלמא מייתי ומערב ביה, קמ"ל, דהא אישתרוקי היא 

דאישתרוק ואתא בהדה.

וזיתי גלוסקאות המגולגלין.▀◊>מ:

פשיטאִ ¿מ:

לא נצרכא אע"ג דרפי טובא, מהו דתימא חמרא רמא בהו, קמ"ל: הני מחמת מישחא הוא דרפו.!◊מ:

שלחין אסורין.ורבי יוסי אומר:▀◊>מ:

היכי דמי שלחין?^מ:

כל שאוחזו בידו וגרעינתו נשמטת.ר יוסי בר חנינא:!◊מ:

החגבין הבאין כו'.▀◊>מ:

ת"ר:▀◊מ:

החגבין, והקפריסין, והקפלוטות, הבאין מן האוצר ומן ההפתק ומן הספינה ־ מותרין, הנמכרין בקטלוזא 

לפני חנוני ־ אסורין, מפני שמזלף יין עליהן. וכן יין תפוחים של עובדי כוכבים הבאין מן האוצר ומן 

ההפתק ומן הסלולה ־ מותרין, הנמכר בקטלוזא ־ אסור, מפני שמערבין בו יין.

פעם א' חש רבי במעיו, אמר: כלום יש אדם שיודע, יין תפוחים של עובדי כוכבים אסור או מותר?ת"ר: [רבי]Оמ:

[רבי ישמעאל ב"ר יוסי]О▀◊מ:
אמר לפניו ר' ישמעאל ב"ר יוסי: פעם אחת חש אבא במעיו, והביאו לו יין תפוחים על עובדי כוכבים 

 ֹ של ע' שנה, ושתה ונתרפא

אמר לו: כל כך היה בידך ואתה מצערניִ [רבי]Оמ:

בדקו ומצאו עובד כוכבים אחד שהיה לו שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה, ושתה ונתרפאО◊מ:

אמר: ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים.[רבי]О◊מ:

וכן לתרומה.▀>מ:

מאי וכן לתרומה?^מ:

רב ששת:!◊מ:
וכן לכהן החשוד למכור תרומה לשם חולין ־ לפניו הוא דאסור, אבל הבא מן האוצר ומן ההפתק ומן 

הסלולה ־ מותר, אירתותי מירתת, סבר: שמעי ביה רבנן ומפסדו לי' מינאי.

הדרן עלך אין מעמידין.◊
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עבודה זרה-אין מעמידין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מ:
מ

ֹ [רבי מאיר]♦▀ כל הצלמים אסורין, מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה, דברי רבי מאיר

ֹ חכמים:♦▀מ: אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או צפור או כדור

אף כל שיש בידו כל דבר.רבן שמעון בן גמליאל:♦▀מ:

מ:
ג

אי דנעבדין פעם אחת בשנה, מאי טעמא דרבנן?¿

!מ:
ר יצחק בר יוסף א"ר 

יוחנן:

במקומו של ר"מ היו עובדין אותה פעם אחת בשנה, ור"מ דחייש למיעוטא ־ גזר שאר מקומות אטו 

אותו מקום, ורבנן דלא חיישי למיעוטא ־ לא גזרו שאר מקומות אטו אותו מקום.

באנדרטי של מלכים שנינו.רב יהודה אמר שמואל:!מ:

!מ:
רבה בר בר חנה אמר ר' 

יוחנן:
ובעומדין על פתח מדינה שנינו.
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