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סט.
נפל לגו חלא, מאי?איבעיא להו:^◊

▀!סט.
רב הילל לרב אשי: [רב 

כהנא]
הוה עובדא בי רב כהנא, ואסר רב כהנא.

ההוא אימרטוטי אימרטט.א"ל:[רב אשי]¿סט.

רבינא סבר לשעורי במאה וחד, אמר: לא גרע מתרומה[רבינא]!◊סט.

ֹ דתנן:▀!סט. תרומה עולה באחד ומאה

¿סט.
רב תחליפא בר גיזא 

לרבינא:
דלמא כתבלין של תרומה בקדירה דמי, דלא בטיל טעמייהו.

רב אחאי שיער בחלא בחמשין.[רב אחאי]!◊סט.

!◊סט.
[רב שמואל בריה דרב 

איקא]
רב שמואל בריה דרב איקא שיער בשיכרא בשיתין.

והלכתא: אידי ואידי בשיתין, וכן כל איסורין שבתורה.▀◊סט.

סט.
מ

עובד כוכבים שהיה מעביר לישראל כדי יין ממקום למקום, אם היה בחזקת המשתמר ־ מותר▀

ֹ [חכמים]♦▀◊סט. אם הודיעו שהוא מפליג ־ כדי שישתום ויסתום ויגוב

כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב.רשב"ג:♦▀◊סט.

המניח יינו בקרון או בספינה, והלך לו בקפנדריא נכנס למדינה ורחץ ־ מותר▀סט.

ֹ [חכמים]♦▀◊סט. אם הודיעו שהוא מפליג ־ כדי שישתום ויסתום ויגוב

כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב.רשב"ג:♦▀◊סט.

המניח עובד כוכבים בחנות, אע"פ שיצא ונכנס מותר▀סט.

ֹ [חכמים]♦▀◊סט. ואם הודיעו שהוא מפליג ־ כדי שישתום ויסתום ויגוב

כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב.רשב"ג:♦▀◊סט.

▀סט.

היה אוכל עמו על השולחן, והניח לגינין על השולחן ולגין על הדולבקי והניחו ויצא ־ מה שעל השולחן 

ֹ . חביות פתוחות ־  אסור, שעל הדולבקי מותר, ואם אמר לו הוי מוזג ושותה ־ אף שעל הדולבקי אסור

אסורות, סתומות ־ מותרות, כדי שיפתח ויגוף ותיגוב.

סט.
ג

היכי דמי בחזקת המשתמר?^

כדתניא:▀!◊סט.
הרי שהיו חמריו ופועליו טעונין טהרות, אפילו הפליג מהן כדי מיל ־ טהרותיו טהורותֹ ואם אמר להן 

לכו ואני בא אחריכם, כיון שנתעלמה עינו מהם ־ טהרותיו טמאות.

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?¿סט.

רישא, במטהר חמריו ופועליו לכך.רב יצחק:!◊סט.

אי הכי, סיפא נמיִ ¿◊סט.

אין עם הארץ מקפיד על מגע חבירו.!◊סט.

אי הכי, אפילו רישא נמי נימא הכיִ ¿◊סט.

סט:
בבא להם דרך עקלתון.רבא:!◊

אי הכי, סיפא נמיִ ¿◊סט:

כיון דאמר להם לכו ואני בא אחריכם, סמכא דעתייהו.!◊סט:

Talmud Navigator עמוד 1 עבודה זרה סט



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

המניח עובד כוכבים בחנותו כו' המניח יינו בקרון או בספינה כו'.▀>סט:

▀◊סט:

וצריכא, דאי תנא עובד כוכבים, דסבר: דלמא אתי וחזי ליה, אבל בקרון או בספינה ־ אימא דמפליג לה 

לספינתיה ועביד מאי דבעיֹ ואי תנא בקרון או בספינה, משום דסבר: דלמא אתי באורחא אחריתי וקאי 

אגודא וחזי לי, אבל עובד כוכבים בחנותו ־ אימא אחיד לה ־ לבבא ועביד כל דבעי, קמ"ל.

▀◊סט:
רבה בר בר חנה א"ר 

יוחנן:
מחלוקת בשל סיד, אבל בשל טיט ־ דברי הכל כדי שיפתח ויגוף ויגוב.

▀¿סט:
מיתיבי, ארשב"ג 

לחכמים:
 ֹ והלא סתומו ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה

¿◊סט:
אי אמרת בשלמא בשל טיט מחלוקת, היינו דקתני: סתומו ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה, אלא אי 

אמרת בשל סיד מחלוקת, בשלמא למטה ידיע, אלא למעלה הא לא ידיעִ 

!◊סט:
רבן שמעון בן גמליאל הוא דלא ידע מאי קאמרי רבנן, וה"ק להו: אי בשל טיט קאמריתו, סתומו ניכר 

בין מלמעלה ובין מלמטה, ואי בשל סיד קאמריתו, נהי דלמעלה לא ידיע, למטה מיהא ידיע.

ורבנן?¿סט:

ֹ [רבנן]!◊סט: כיון דמלמעלה לא ידיע, לא מסיק אדעתיה דאפיך וחזי ליה

אי נמי, זימנין דחלים.!◊סט:

ֹ רבא:▀◊סט: הלכה כרשב"ג, הואיל ותנן סתמא כוותיה

דתנן:▀▀◊סט:

היה אוכל על השולחן עמו, והניח לגין על השולחן לגין על הדולבקי והניח ויצא ־ מה שעל השולחן 

ֹ . חביות פתוחות  אסור, מה שעל הדולבקי מותר, ואם אמר לו הוי מזוג ושותה ־ אף שעל הדולבקי אסור

־ אסורות, סתומות ־ מותרות, כדי שיפתח ויגוף ותיגוב.

פשיטאִ ¿סט:

מהו דתימא כולה רשב"ג קתני לה, קמ"ל.!◊סט:

¿◊סט:
וכי מאחר דקיימא לן כוותיה דרשב"ג דלא חייש לשתומא, והלכתא כוותיה דרבי אליעזר דלא חייש 

לזיופא, האידנא מאי טעמא לא מותבינן חמרא ביד עובדי כוכבים?

משום שייכא.!◊סט:

רבא:▀◊סט:

זונה עובדת כוכבים וישראל מסובין אצלה ־ חמרא שרי, נהי דתקיף להו יצרא דעבירה, יצרא דיין נסך 

לא תקיף להו. זונה ישראלית ועובדי כוכבים מסובין ־ חמרא אסור, מ"ט? הואיל וזילה עלייהו, 

בתרייהו גרירא.
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