
  עבודה זרה לה
  

  אמר רב אחדבוי אמר רב: 
  בפרש עגלי עבודת כוכבים  המקדש בפרש שור הנסקל  
  אינה מקודשת  מקודשת  

  ניחא ליה בנפחיה  לא ניחא ליה בנפחיה  סברא
, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו  קרא

  בשרו אסור, הא פרשו מותרת
  לא ידבק בידך מאומה

רבא: 
תרוייהו 

  תננהי

  ,והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה
  מכלל דאיסורי הנאה שרו פרשייהו

מפני שמעמידין אותה בקיבת ומדקא"ל: 
, וקא מהדר ליה: עגלי עבודת כוכבים

, מכלל א"כ למה לא אסרוה בהנאה
  ים אסור פרשייהו.דעבודת כוכב

  
 מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים?

  ר' ישמעאל   בי יהושער
אמרו כהן  והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה,  מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה

שדעתו יפה שורפה חיה, ולא הודו לו, אבל אמרו: 
   אין נהנין ולא מועלין!

  מפני שמעמידין אות' בקיבת עגלי עבודת כוכבים
  

  אם כן, למה לא אסרוה בהנאה?   

  
ולהדר ליה: משום דליתיה לאיסורא בעיניה, דהא מורייס לרבנן דלא : במשנה על ר' יהושע קושי

  אסרוהו בהנאה מ"ט? לאו משום דליתיה לאיסורא בעיניה! 
 אמרי: הכא כיון דאוקמיה קא מוקים, חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסוריה בעיניה.  :תירוץ

 
  מאי גזירתא? 
ר"ש בן פזי 
  אמר ריב"ל

  משום ניקור
מותר, אין מניחו  -אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי! דא"ר חנינא: יבש : קושי

  מותר, אין מניחו לישן! -ליבש, ישן 
  לפי שא"א לה בלא צחצוחי חלב  ר' חנינא
  קיבת נבילהבעור מפני שמעמידין אותה   שמואל

קיבת העובד כוכבים ושל ל הכי? והתנן: הא קיבה גופא שריא, ומי אמר שמואקושי: 
, ; והוינן בה, אטו דעובד כוכבים לאו נבלה היא? ואמר שמואלהרי זו אסורה -נבילה 

  חדא קתני: קיבת שחיטת עובד כוכבים נבלה אסורה! 
  כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה -קשיא  : לאתירוץ

רב מלכיא 
משמיה דרב 

אדא בר 
 אהבה

  מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר

  מפני שמעמידין אותה בחומץ.  רב חסדא
רב נחמן בר 

  יצחק
 מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה

א אסור, מפני שהו -ר"א אומר: המעמיד בשרף הערלה  דתנןכי האי תנא, כמאן?  :קושי
  פירי! 
אלא בקטפא  -תימא ר' יהושע, עד כאן לא פליג ר' יהושע עליה דר"א  אפי': תירוץ

 א"ר יהושע: שמעתי בפירוש, שהמעמידדגוזא, אבל בקטפא דפירא מודי. והיינו דתנן, 
  אסור, מפני שהוא פירי. -מותר, בשרף הפגין  -רין בשרף העלין ובשרף העיק

  
  בין לרב חסדא, בין לרב נחמן בר יצחק, תתסר בהנאה! קשיא. : קושי על שתי התשובות האחרונות

  


