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62b (גופא)  64a (כל חדא וחדא רווחא לחבירתה שביק)  

 ד:כ שמות: ְלֹׂשְנָאי ִעיםִרּבֵ  ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ַעל ָּבִנים ַעל ָאֹבת ֲעֹון ֵקדּפֹ  ַקָּנא ֵאל ֱא�ֶהי� ה' ָאֹנִכי ִּכי ָתָעְבֵדם ְו�א ָלֶהם ִתְׁשַּתֲחֶוה �א . 1

 ל:יב דברים: ִניָא ַּגם ןּכֵ  ֱעֶׂשהְואֶ  ֱא�ֵהיֶהם ֶאת ֶּלהָהאֵ  ַהּגֹוִים ַיַעְבדּו ֵאיָכה ֵלאֹמר ֵלא�ֵהיֶהם ִּתְדֹרׁש ּוֶפן ִמָּפֶני� ִהָּׁשְמָדם ַאֲחֵרי ַאֲחֵריֶהם ִּתָּנֵקׁש ֶּפן ְל� ִהָּׁשֶמר . 2

 ח:לב שמות: ִמְצָרִים ץֵמֶארֶ  ֶהֱעלּו� ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֶהי�ֱא� ֵאֶּלה ַוֹּיאְמרּו לוֹ  ַוִּיְזְּבחּו לוֹ  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר� ִמן ַמֵהר ָסרּו . 3

 יט פסוק כב פרק שמות :ְלַבּדוֹ ה'לַ  ִּבְלִּתי ָיֳחָרם ָלֱא�ִהים ֹזֵבחַ  . 4

 ד פסוק לב פרק שמות: ִמְצָרִים ֶרץֵמאֶ  ֶהֱעלּו� ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֶהי� ֵאֶּלה ַוֹּיאְמרּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ַוַּיֲעֵׂשהּו ַּבֶחֶרט ֹאתוֹ  ַוָּיַצר ִמָּיָדם ַוִּיַּקח  . 5

 כו פסוק יט פרק ויקרא: ּוְתעֹוֵננ ְו�א ְתַנֲחׁשּו �א ַהָּדם ַעל ֹתאְכלּו �א . 6

 י פסוק יב פרק שמות: ִּתְׂשֹרפּו ָּבֵאׁש ֹּבֶקר ַעד ִמֶּמּנּו ְוַהֹּנָתר ֹּבֶקר ַעד ִמֶּמּנּו תֹוִתירּו ְו�א . 7

  יג, כג שמות :ִּפי� ַעל ִיָּׁשַמע �א ַתְזִּכירּו �א ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְוֵׁשם ִּתָּׁשֵמרּו ֲאֵליֶכם ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ּוְבֹכל . 8

 יב, יג דברים: ְּבִקְרֶּב� ַהֶּזה ָהָרע ַּכָּדָבר ַלֲעׂשֹות יֹוִספּו ְו�א ְוִיָראּון ִיְׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל . 9

  א, מו ישעיהו :ַלֲעֵיָפה ַמָּׂשא ֲעמּוסֹות ְנֻׂשֹאֵתיֶכם ְוַלְּבֵהָמה ַלַחָּיה ֲעַצֵּביֶהם ָהיּו ְנבוֹ  ֹקֵרס ֵּבל ַרעּכָ  . 10

 יא פסוק סה פרק ישעיהו: ִמְמָס� ַלְמִני ְוַהְמַמְלִאים ֻׁשְלָחן ַלַּגד ַהֹעְרִכים ָקְדִׁשי ַהר ֶאת ַהְּׁשֵכִחים ה' יֹעְזבֵ  ְוַאֶּתם . 11

 ה פסוק י פרק שעהו: ּוִמֶּמּנ ָגָלה ִּכי ְּכבֹודוֹ  ַעל ָיִגילּו ָעָליו ּוְכָמָריו ַעּמוֹ  ָעָליו ָאַבל ִּכי ֹׁשְמרֹון ְׁשַכן ָיגּורּו ָאֶון ֵּבית ְלֶעְגלֹות . 12

 ב:יג ושעה  :ִיָּׁשקּון ֲעָגִלים ָאָדם ְבֵחיזֹ  ֹאְמִרים ֵהם ָלֶהם ֻּכ�ה ָחָרִׁשים ַמֲעֵׂשה ֲעַצִּבים ִּכְתבּוָנם ִמַּכְסָּפם ַמֵּסָכה ָלֶהם ַוַּיְעׂשּו ַלֲחֹטא יֹוִספּו ְוַעָּתה . 13

 ל סוקפ יז פרק ב מלכים: ֲאִׁשיָמא ֶאת ָעׂשּו ֲחָמת ְוַאְנֵׁשי ֵנְרַגל ֶאת ׂשּועָ  כּות ְוַאְנֵׁשי ְּבנֹות ֻסּכֹות ֶאת ָעׂשּו ָבֶבל ְוַאְנֵׁשי . 14

 לא פסוק זי פרק ב מלכים: ָוִיםְסַפְר  ֱא�ֵהי ַוֲעַנֶּמֶל� ְלַאְדַרֶּמֶל� ָּבֵאׁש ְּבֵניֶהם ֶאת ֹׁשְרִפים ְוַהְסַפְרִוים ַּתְרָּתק ְוֶאת ִנְבַחז ָעׂשּו ְוָהַעִּוים . 15

 ב פסוק יז פרק ירמיהו: ַהְּגֹבהֹות ְּגָבעֹות ַעל ַרֲעָנן ֵעץ ַעל ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִמְזְּבחֹוָתם ֵניֶהםּבְ  ִּכְזֹּכר . 16

 ל סוקפ כו פרק ויקרא: ֶאְתֶכם ַנְפִׁשי ְוָגֲעָלה ִּגּלּוֵליֶכם ִּפְגֵרי ַעל ִּפְגֵריֶכם ֶאת ְוָנַתִּתי ַחָּמֵניֶכם ֶאת ְוִהְכַרִּתי ָּבֹמֵתיֶכם ֶאת ְוִהְׁשַמְדִּתי . 17

  ד, ט חמיהנ :ֱא�ֵהיֶהם ה' ֶאל ָּגדֹול ְּבקֹול ַוִּיְזֲעקּו ְכָנִני ָּבִני ֵׁשֵרְבָיה ֻּבִּני ְׁשַבְנָיה ַקְדִמיֵאל ּוָבִני ֵיׁשּועַ  ַהְלִוִּים ַמֲעֵלה ַעל ַוָּיָקם . 18

  ח, ה זכריה: ִּפיהָ  ֶאל ָהֹעֶפֶרת ֶבןאֶ  ֶאת ַוַּיְׁשֵל� ָהֵאיָפה ּתֹו� ֶאל ֹאָתּה ַוַּיְׁשֵל� ָהִרְׁשָעה ֹזאת ַוֹּיאֶמר . 19

 ה פסוק כה פרק במדבר: ְּפעֹור ְלַבַעל ַהִּנְצָמִדים ֲאָנָׁשיו ִאיׁש ִהְרגּו ִיְׂשָרֵאל ֹׁשְפֵטי ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר . 20

 ד פסוק ד פרק דברים: ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ַחִּיים ֱא�ֵהיֶכם ה'ּב ַהְּדֵבִקים ְוַאֶּתם . 21

I Revisiting ר' אמי’s ruling: if one does several עבודות בהעלם אחד – only liable for one חטאת 

a Source (אביי): v. 1 – the text combined them into one (לא תעבדם) לאו  

II Analyzing next clause in משנה   - declaring that this is one’s god or saying “you are my god” – חייב 

a רב: once he states “you are my god” – חייב 

i Challenge: this is just restating the משנה 

ii Answer: רב is addressing the liability for a חטאת if done בשוגג 

1 Challenge: רבנן wouldn’t agree to this as per ברייתא: only liable for זיבוח, ניסוך, קיטור and bowing 

(a) And: we note that השתחוואה was taught according to ר"ע, who doesn’t require a full action for חטאת 

2 Answer: רב was teaching according to ר"ע –  

(a) Justification: we only know ר"ע’s opinion re: מגדף, where כרת is spelled out – wouldn’t know to apply to ע"ז 

(b) Reason: v. 3 aligns יבוחז ’ bowing and declaring 

(i) Tangential אגדות: on vv. 3-5 

III Analysis of next clause: hugging, kissing etc. are only a לאו, as well as swearing by its name 

a (בן פדת) ר' אלעזר:  

i Version 1 (ר' דימי): only liable for מכות for מגפף etc. – not oath 

1 Challenge: reason for oath – לאו שאב"מ; but מגפף etc. are לאו שבכללות: (of לא תעבדם) 

(a) Example: v. 6 – implies numerous prohibitions  

ii Version 2 (רבין): only liable for מכות for oath etc. – but not מגפף etc.  

1 Reason: no מכות for לאו שבכללות, but oath follows מלאו שאב – ר' יהודה"  carries מכות 

(a) Support: in re: v. 7, ר' יהודה  read עשה as  teaching that there are no מכות for (לאו הניתק לעשה) בל תותירו  

(i) Dissent (ר' יעקב): no מכות there due to it being לאו שאב"מ (ר' יהודה maintains לאו שאב"מ gets מכות)  

IV Analysis of next clause – swearing/vowing by its name (exception for names found in תנ"ך – vv. 10-11)  

a Source for prohibition: v. 8 (8anot to use it as a referent; 8boaths and vows)  

i Also: not to cause others to vow/oath – e.g. partnership with pagan which will lead him to swear by his god 

ii And: v. 8 is a warning for מסית ומדיח 

1 Challenge: warning for מסית is in v. 9 

2 Answer: warning for מדיח 

V Tangential observations/statements about עבודה זרה: 

a ר"נ: only permissible ליצנות (scorn?) is of ע"ז, as per vv. 10-15 

b “history” of עם ישראל’s “allegiance” to עבודה זרה: vv. 16-17 

c Deletion of יצר הרע of עבודה זרה and subsequent diminishing of יצרא דעבירה: vv. 18-20 
 


