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סד.
סברוה, הא מני? ר' עקיבא היא▀■

המקיים בכלאים ־ לוקהדאמר:[רבי עקיבא]▀■◊סד.

המנכש והמחפה בכלאים ־ לוקהדתניא:[רבנן]♦▀▀■◊סד.

ֹ רבי עקיבא:♦▀▀■◊סד. אף המקיים

מ"ט דר"ע?^■סד.

אמר קרא: שדך לא תזרע כלאים, אין לי אלא זורע, מקיים מנין? ת"ל: לא כלאים[רבי עקיבא]!■◊סד.

ואילו למעוטי תיפלה שריִ ■סד.

לא, הא מני? רבנן היא.¿◊סד.

אי רבנן, מאי איריא עוקרין? אפי' קיומי נמי שפיר דמיִ ¿◊סד.

הכא במאי עסקינן ־ כגון דקא עביד בחנם, ור' יהודה היא¿◊סד.

ליתן להם מתנת חנם אסור.דאמר:[רבי יהודה]▀¿◊סד.

!◊סד.
מדרבי יהודה נשמע לר"ע, לאו אמר ר' יהודה: אסור ליתן להם מתנת חנם, אבל למעוטי תיפלה שפיר 

דמי, לר"ע נמי, אע"ג דא"ר עקיבא: המקיים בכלאים ־ לוקה, למעוטי תיפלה שפיר דמיִ 

ותו לא מידי.▀סד.

דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים, מהו? מי תופסת דמיה ביד עובד כוכבים או לא?הדור יתבי וקמבעיא להו:^◊סד.

מסתברא, דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותריןאמר להו רב נחמן:!◊סד.

מדהנהו דאתו לקמיה דרבה בר אבוהО!◊סד.

זילו זבינו כל מה דאית לכו ותו איתגיירואמר להו:[רבה בר אבוה]▀!◊סד.

מ"ט? משום דקסבר: דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרין.[רבה בר אבוה]▀!סד.

ודלמא שאני התם, דכיון דדעתיה לאיגיורי ודאי בטלהִ ¿◊סד.

אלא מהכא:!סד.

[תניא]▀!◊סד.
ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה, ומכר עבודת כוכבים והביא לו, יין נסך ־ והביא לו, מותרֹ אבל 

אם אמר לו: המתן לי עד שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך, יין נסך ־ ואביא לך, אסור.

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?¿סד.

סיפא, משום דהוה ליה כי רוצה בקיומו.רב ששת:!◊סד.

וכי רוצה בקיומו כה"ג מי אסיר?¿סד.

והתנן:▀¿◊סד.
גר ועובד כוכבים שירשו אביהן עובד כוכבים, גר יכול לומר לו: טול אתה עבודת כוכבים ואני מעות, 

טול אתה יין נסך ואני פירות, אם משבאו לרשות הגר ־ אסורִ 

מתני', בעבודת כוכבים המתחלקת לפי שבריה.רבא בר עולא:!◊סד.

תינח עבודת כוכבים, יין נסך מאי איכא למימר?¿סד.

בחרס הדרייני.!◊סד.

והלא רוצה בקיומו שלא יגנובו ושלא יאבדוִ ¿סד.

ירושת הגר קאמרת? שאני ירושת הגר, דאקילו בה רבנן, גזירה שמא יחזור לקלקולו.אלא א"ר פפא:!◊סד.

Talmud Navigator עמוד 1 עבודה זרה סד



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

עבודה זרה-השוכר את הפועל

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

סד:
בד"א ־ שירשו, אבל נשתתפו ־ אסור.תניא נמי הכי:■▀

^◊סד:
הדור יתבו וקמיבעיא להו: גר תושב מהו שיבטל עבודת כוכבים? דפלח מבטיל, דלא פלח לא מבטיל, או 

דלמא כל דבר מיני' מבטיל, והאי בר מיניה הוא?

מסתברא, דפלח מבטיל, דלא פלח לא מבטיל.אמר להו רב נחמן:!◊סד:

מיתיבי:▀¿◊סד:
ישראל שמצא עבודת כוכבים בשוק, עד שלא באתה לידו ־ אומר לעובד כוכבים ומבטלה, משבאתה 

לידו ־ אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה, מפני שאמרו: עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל 

מאי עובדה, ומאי שאינו עובדה?^¿סד:

אילימא אידי ואידי עובד כוכבים!¿סד:

היינו שלו ושל חבירוִ ¿¿סד:

אלא לאו עובדה ־ עובד כוכבים, ומאי שאינו עובדה ־ גר תושב!¿◊סד:

וש"מ: גר תושב נמי מבטלִ ¿סד:

!◊סד:
לא, לעולם אימא לך: אידי ואידי עובד כוכבים, ודקאמרת: היינו שלו ושל חבירִו רישא ־ זה וזה לפעור 

וזה וזה למרקוליס, סיפא ־ זה לפעור וזה למרקוליס.

ֹ מיתיבי:[רבי מאיר]♦▀¿◊סד: איזהו גר תושב? כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים, דברי ר"מ

ֹ חכמים:♦▀¿◊סד: כל שקיבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח

אחרים:♦▀¿◊סד:
אלו לא באו לכלל גר תושב, אלא איזהו גר תושב? זה גר אוכל נבילות שקבל עליו לקיים כל מצות 

 ֹ האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות

▀¿◊סד:
מייחדין אצלו יין, ואין מפקידין אצלו יין ואפי' בעיר שרובה ישראל, אבל מייחדין אצלו יין ואפי' בעיר 

שרובה עובדי כוכבים

שמנו כיינו.▀¿סד:

שמנו כיינו ס"ד? שמן מי קא הוי נסך?¿¿סד:

אלא יינו כשמנו.▀¿◊סד:

ֹ ▀¿◊סד: ולשאר כל דבר ־ הרי הוא כעובד כוכבים

יינו יין נסךרבן שמעון:▀¿◊סד:

ֹ ואמרי לה:▀¿◊סד: מותר בשתיה

ולשאר כל דבריו הרי הוא כעובד כוכביםקתני מיהא:▀¿סד:

למאי הלכתא? לאו דמבטל עבודת כוכבים כעובד כוכביםִ ▀¿סד:

ֹ רב נחמן בר יצחק:!◊סד: לא, ליתן רשות ולבטל רשות

וכדתניא:▀!◊סד:
ישראל מומר, משמר שבתו בשוק ־ מבטל רשות, שאין משמר שבתו בשוק ־ אין מבטל רשות, מפני 

 ֹ שאמרו: ישראל נותן רשות ומבטל רשות, ובעובד כוכבים ־ עד שישכור

כיצד? אומר לו: רשותי קנויה לך, רשותי מבוטלת לך ־ קנה, ואין צריך לזכות.▀▀!סד:

רב יהודה שדר ליה קורבנא לאבידרנא ביום אידם, אמר: ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים.[רב יהודה]О◊סד:
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