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נב.
והא בכלים אוקימנא להִ ¿◊

!◊נב.
אמר קרא: (דברים יב) אשר אתם יורשים אותם את אלהיהם, מקיש אלהיהם לכלים, מה כלים עד 

שיעבדו, אף אלהיהם נמי עד שיעבדו.

▀◊נב.
ור"ע דלא מקיש, אמר 

לך:
את הפסיק הענין.

^◊נב.
ורבי ישמעאל, אשכחן עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאין אסורה עד שתעבד, דישראל דאסורה מיד 

מנא ליה?

סברא הוא, מדעובד כוכבים עד שתעבד, דישראל אסורה מיד.[רבי ישמעאל]!◊נב.

אימא: דישראל כלל וכלל לאִ ¿נב.

השתא גניזה בעיא, איתסורי לא מיתסרא?!◊נב.

ואימא: כדעובד כוכביםִ ¿נב.

אמר קרא: (דברים ט) ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, משעת עשייה קם ליה בחטא.!◊נב.

אימא: ה"מ למיקם גברא בחטא, איתסורי לא מיתסראִ ¿◊נב.

אמר קרא: (דברים כז) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, משעת עשייה קם ליה בארור.!◊נב.

אימא: ה"מ למיקם גברא בארור, איתסורי לא מיתסראִ ¿נב.

תועבת ה' כתיב.!◊נב.

ור"ע?¿נב.

דבר המביא לידי תועבה.[רבי עקיבא]!◊נב.

ור"ע, עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאסורה מיד מנא ליה?^◊נב.

אמר קרא: (דברים ז) פסילי אלהיהם תשרפון באש, משפסלו נעשה אלוה.עולא:!◊נב.

ואידך?¿נב.

ההוא מיבעי ליה לכדתני רב יוסף[רבי ישמעאל]!◊נב.

מנין לעובד כוכבים שפוסל אלוהו? שנאמר: פסילי אלהיהם תשרפון באש.דתני רב יוסף:▀!◊נב.

ואידך?¿נב.

נפקא ליה מדשמוא�[רבי עקיבא]!◊נב.

דשמואל רמי:▀!◊נב.
כתיב: (דברים ז) לא תחמוד כסף וזהב עליהם, וכתיב: ולקחת לך, הא כיצד? פסלו לאלוה ־ לא תחמוד, 

פסלו מאלוה ־ ולקחת לך.

ור"ע, אשכחן עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאסורה מיד, דישראל עד שתעבד מנלן?¿◊נב.

אמר קרא: (דברים כז) ושם בסתר, עד שיעשה לה דברים שבסתר.רב יהודה:!◊נב.

ואידך?¿נב.

ההוא מיבעיא ליה לכדרבי יצחק[רבי ישמעאל]!◊נב.

מנין לעבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה? שנאמר: ושם בסתר.דא"ר יצחק:▀!◊נב.

 ואידך?¿נב.

נפקא ליה מדרב חסדא אמר רב[רבי עקיבא]!◊נב.
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דאמר רב חסדא אמר רב:▀!◊נב.
מנין לעבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה? שנאמר: (דברים טז) לא תטע לך אשרה כל עץ אצל 

מזבח, מה מזבח טעון גניזה, אף אשרה טעונה גניזה.

ואידך?¿נב.

ההוא מיבעי ליה לכדר"ל[רבי ישמעאל]!◊נב.

דאמר ר"ל:!▀◊נב.
כל המעמיד דיין שאינו הגון ־ כאילו נוטע אשרה בישראל, שנאמר: (דברים טז) שופטים ושוטרים תתן 

לך בכל שעריך, וסמיך ליה: לא תטע לך אשרה כל עץ.

ובמקום תלמידי חכמים ־ כאילו נטעו אצל מזבח, שנאמר: אצל מזבח.רב אשי:▀◊נב.

ריתך כלי לעבודת כוכבים, מהו?בעי רב המנונא:^◊נב.

עבודת כוכבים דמאן?^נב.

אילימא עבודת כוכבים דעובד כוכבים!נב.

בין לר' ישמעאל ובין לר"ע משמשי עבודת כוכבים הן, ומשמשי עבודת כוכבים אין אסורין עד שיעבדוִ ¿נב.

אלא עבודת כוכבים דישראל!◊נב.

אליבא דמאן?^נב.

אילימא אליבא דר"ע!נב.

השתא היא גופה לא מיתסר' עד שתעבד, משמשיה מיבעיא?¿נב.

!◊נב.
ואלא אליבא דרבי 

ישמעאל דאמר:
אסורה מיד

^◊נב.
מאי? משמשין ממשמשין גמרינן, מה התם עד שיעבדו אף הכא עד שיעבדו, או דלמא מינה גמר, מה 

היא אסורה מיד אף משמשיה אסורין מיד?

מאי איריא דקא מיבעיא ליה ריתך כלי? תיבעי ליה עשהִ ¿◊נב.

רב המנונא משום טומאה ישנה קמיבעיא ליה!◊נב.

כלי מתכות ־ פשוטיהן ומקבליהן טמאין, נשתברו ־ טהרו, חזר ועשאן כלים ־ יחזרו לטומאה ישנהדתנן:▀!נב.

^!◊נב.
והכי קמיבעיא ליה:[רב 

המנונא]
כי הדרא טומאה ־ ה"מ לטומאה דאורייתא, אבל טומאה דרבנן לא, או דלמא ל"ש?

ִ ¿◊נב. ותיבעי ליה שאר טומאות דרבנן

!◊נב.
חדא מגו חדא קמיבעיא ליה: טומאה דרבנן מי הדרא או לא הדרא? את"ל לא הדרא, טומאה דעבודת 

כוכבים משום חומרא דעבודת כוכבים מי שויוה רבנן כטומאה דאורייתא או לא?

תיקו.▀◊נב.

^◊נב.
בעי מיניה ר' יוחנן מר' 

ינאי:
תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים, מהו? מי מהניא להו ביטול לטהרינהו מטומאה או לא?

ותיבעי ליה כליםִ ¿נב.

כלים לא קמיבעיא ליה, כיון דאית להו טהרה במקוה טומאה נמי בטלה, כי קמיבעיא ליה ־ אוכלין!◊נב.

ותיבעי ליה עבודת כוכבי' גופהִ ¿נב.

עבודת כוכבים גופה לא מיבעיא ליה, כיון דאיסורה בטיל טומאה נמי בטלה!◊נב.

נב:
◊^

כי קא מיבעיא ליה ־ תקרובת לעבודת כוכבים של אוכלין, מאי? כיון דאיסוריה לא בטיל כדרב גידל, 

טומאה נמי לא בטלה, או דלמא איסור דאורייתא לא בטיל, טומאה דרבנן בטיל?

תיקו.▀◊נב:

^◊נב:
בעא מיניה ר' יוסי בן 

שאול מרבי:
כלים ששימשו בהן בבית חוניו, מהו שישתמשו בהן בבית המקדש?
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וקא מיבעיא ליה אליבא דמ"ד: בית חוניו לאו בית עבודת כוכבים היא^◊נב:

ֹ דתנן:▀^נב: כהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים, ואינו צריך לומר לדבר אחר

כהנים הוא דקנסינהו רבנן משום דבני דעה נינהו, אבל כלים לא, או ־ דלמא לא שנא?^נב:

אסורים הן, ומקרא היה בידינו ושכחנוהו.א"ל:[רבי]!◊נב:

▀¿◊נב:
איתיביה:[ר' יוסי בן 

שאול]
(דברי הימים ב' כט) כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו

מאי לאו הכנו ־ דאטבלינהו, הקדשנו ־ דאקדישננהוִ ¿נב:

ברוך אתה לשמים שהחזרת לי אבדתי, הכנו ־ שגנזנום והקדשנו ־ שהקדשנו אחרים תחתיהם.א"ל:[רבי]!◊נב:

לימא מסייע ליה: מזרחית צפונית ־ בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יון▀¿◊נב:

ששקצו לעבודת כוכביםִ ואמר רב ששת:▀¿נב:

רב פפא:!◊נב:
התם קרא אשכח ודרש, דכתיב: (יחזקאל ז) ובאו בה פריצים וחללוה, אמרי: היכי נעביד? ניתברינהו, 

(דברים כז) אבנים שלמות אמר רחמנא, ננסרינהו, (דברים כז) לא תניף עליהם ברזל אמר רחמנא.

ואמאי? ליתברינהו ולישקלינהו לנפשייהוִ ¿◊נב:

בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם משום כספא ודהבא של ירושלים?מי לא אמר רב אושעיא:▀¿◊נב:

ירושלים הויא רובא דעלמא?והוינן בה:¿¿נב:

אלא אמר אביי:▀¿◊נב:
בקשו לגנוז דינרא הדרייאנא טוריינא שיפא, מפני טבעה של ירושלים, עד שמצאו לה מקרא מן התורה 

שהוא מותר: ובאו בה פריצים וחללוהִ 

!◊נב:
התם לא אשתמשו בהו לגבוה, הכא כיון דאשתמש בהו לגבוה, לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו 

הדיוטא.

נב:
מ

▀
עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו, וישראל אין מבטל עבודת כוכבים של עובד 

כוכבים.

המבטל עבודת כוכבים ־ מבטל משמשיה, ביטל משמשיה משמשין מותרין והיא אסורה.▀נב:

נב:
ג

עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו.מתני ליה ר' לר"ש בריה:▀◊

רבי, שנית לנו בילדותך: עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל ישראל.א"ל:[ר"ש]▀¿◊נב:

דישראל מי קא מבטלה? והא (דברים כז) ושם בסתר כתיבִ ¿נב:

!◊נב:
רב הילל בריה דרבי 

וולס:
לא נצרכה, שיש לו בה שותפות.

בילדותו מאי קסבר, ובזקנותו מאי קסבר?^נב:

[רבי]!◊נב:
בילדותו סבר: ישראל אדעתא דעובד כוכבים פלח, כיון דעובד כוכבים מבטל דנפשיה, דישראל נמי 

 ֹ מבטלה

ובזקנותו סבר: ישראל אדעתא דנפשיה פלח, כי מבטל עובד כוכבים ־ דנפשיה, דישראל לא בטיל.[רבי]!◊נב:

איכא דמתני לה אסיפא:▀◊נב:

ישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים.[סיפא]▀▀◊נב:

פשיטאִ ¿נב:
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