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26.3.4 
43b ( 2משנה ג ) 44b ( איכא מיהא נוי מיתסרא לא דאיתסורי נהי ) 

א .1   יח:יג דברים :ַלֲאֹבֶתי ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר ְוִהְרֶּב ְוִרַחְמ ַרֲחִמים ְל ְוָנַתן ַאּפוֹ  ֵמֲחרֹון ה' ָיׁשּוב ְלַמַען ַהֵחֶרם ִמן ְמאּוָמה ְּבָיְד ִיְדַּבק ְו
  כא, ט דברים :ָהָהר ִמן ַהֹּיֵרד ַהַּנַחל ֶאל ֲעָפרוֹ  ֶאת ָוַאְׁשִל ְלָעָפר ַּדק ֲאֶׁשר ַעד ֵהיֵטב ָטחֹון ֹאתוֹ  ָוֶאֹּכת ָּבֵאׁש ֹאתוֹ  ָוֶאְׂשֹרף ָלַקְחִּתי ָהֵעֶגל ֶאת ֲעִׂשיֶתם ֲאֶׁשר ַחַּטאְתֶכם ְוֶאת .2
 כ, לב שמות :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַוַּיְׁשקְ  ַהַּמִים ְּפֵני ַעל ַוִּיֶזר ָּדק ֲאֶׁשר ַעד ַוִּיְטַחן ָּבֵאׁש ַוִּיְׂשֹרף ָעׂשּו ֲאֶׁשר ָהֵעֶגל ֶאת ַוִּיַּקח .3
  טז:טו ב הימים דברי:  ִקְדרֹון ְּבַנַחל ַוִּיְׂשֹרף ַוָּיֶדק ִמְפַלְצָּתּה ֶאת ָאָסא ַוִּיְכֹרת ִמְפָלֶצת ָלֲאֵׁשָרה ָעְׂשָתה ֲאֶׁשר ִמְּגִביָרה ֱהִסיָרּה ַהֶּמֶל ָאָסא ֵאם ַמֲעָכה ְוַגם .4
  ד:יח ב מלכים :ְנֻחְׁשָּתן לוֹ  ַוִּיְקָרא לוֹ  ְמַקְּטִרים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָהיּו ָהֵהָּמה ַהָּיִמים ַעד ִּכי ֹמֶׁשה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהְּנֹחֶׁשת ְנַחׁש ְוִכַּתת ָהֲאֵׁשָרה ֶאת ְוָכַרת ַהַּמֵּצֹבת ֶאת ְוִׁשַּבר ַהָּבמֹות ֶאת ֵהִסיר הּוא .5
  ח:כא במדבר :ָוָחי ֹאתוֹ  ְוָרָאה ַהָּנׁשּו ָּכל ְוָהָיה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְוִׂשים ָׂשָרף ְל ֲעֵׂשה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .6
  כא:ה ב שמואל: ַוֲאָנָׁשיו ָּדִוד ַוִּיָּׂשֵאם ֲעַצֵּביֶהם ֶאת ָׁשם ַוַּיַעְזבּו .7
  טז:מא ישעיהו פ: ִּתְתַהָּלל ִיְׂשָרֵאל ִּבְקדֹוׁש ה'ּבַ  ָּתִגיל ְוַאָּתה אֹוָתם ָּתִפיץ ּוְסָעָרה ִּתָּׂשֵאם ְורּוחַ  ִּתְזֵרם .8
ֵהיֶהם ֶאת ָׁשם ַוַּיַעְזבּו .9   יב:יד א הימים דברי: ָּבֵאׁש ַוִּיָּׂשְרפּו ָּדִויד ַוֹּיאֶמר ֱא

  ל:יב ב שמואל :ְמֹאד ַהְרֵּבה הֹוִציא ָהִעיר ּוְׁשַלל ָּדִוד ֹראׁש ַעל ַוְּתִהי ְיָקָרה ְוֶאֶבן ָזָהב ִּכַּכר ּוִמְׁשָקָלּה ֹראׁשוֹ  ֵמַעל ַמְלָּכם ֲעֶטֶרת ֶאת ַוִּיַּקח .10
  נו:קיט תהלים :ָנָצְרִּתי ִפֻּקֶדי ִּכי ִּלי ָהְיָתה ֹזאת .11
  יא:כג ב הימים דברי: ַהֶּמֶל ְיִחי ַוֹּיאְמרּו ּוָבָניו ְיהֹוָיָדע ַוִּיְמָׁשֻחהּו ֹאתוֹ  ַוַּיְמִליכּו ָהֵעדּות ְוֶאת ַהֵּנֶזר ֶאת ָעָליו ַוִּיְּתנּו ַהֶּמֶל ֶּבן ֶאת ַוּיֹוִציאּו .12
  ה:א א מלכים :ְלָפָניו ָרִצים ִאיׁש ַוֲחִמִּׁשים ּוָפָרִׁשים ֶרֶכב לוֹ  ַוַּיַעׂש ֶאְמ ֲאִני ֵלאֹמר ִמְתַנֵּׂשא ַחִּגית ֶבן ַוֲאֹדִנָּיה .13

I 2משנה ג : proper disposal of ע"ז 
a ר' יוסי: smash and throw to air or in the sea 
b חכמים: in that case, it becomes compost/fertilizer  - violation of v. 1 

i ר' יוסי :ברייתא’s response – v. 2 
1 Defense: v. 3 – מרע"ה intended to “test” them like סוטות 

ii Next response (ר' יוסי): v. 4 – אסא put remains of his mother’s idol in נחל קדרון 
1 Defense: נחל קדרון grows nothing 

(a) Block ( יוסיר'  ):detritus from יסוד flows to נחל קדרון; gardeners use for זבל  
(b) Defense: some places in נחל קדרון grow; others (e.g. where אסא sent remains of מפלצת אמו) don’t grow 

(i) Tangent:note on etymology/דרשה on "מפלצת" 
iii Next response (ר' יוסי): v. 5- חזקיהו destroyed נחש הנחושת by grinding it up 

1 Defense: v. 6 indicates that it was to be מרע"ה’s – and no one can affect status of another’s property 
(a) Explanation: later בנ"י, who worshipped נחש, didn’t have power to turn it into ע"ז 
(b) And: no real need to destroy it at all, just as good public act 

iv Next response (ר' יוסי): v. 7 implies that דוד strewed the idols of the פלשתים (per ר' יוסף and v. 8) 
1 Defense: v. 9 proves that he utterly burned them 
2 Note: v. 7 and v. 9 stand in contradiction 

(a) Resolution: before אתי הגתי came (as non-Jew, he could מבטל); burned – then strewed 
(i) Support: v. 10 
(ii) Tangent: אגדות about the crown of (?מלכום) מלכם and its role in identifying proper kings (vv. 11-13) 

II 'משנה ד: conversation between philosopher and ר"ג in “Aphrodite’s bathhouse” in עכו 
a Challenge (פילוסוף): v. 1 prohibits benefit from idols  
b response: we can’t respond in a מרחץ (!) 

i Meaning (גמרא): he answered nothing, then when they exited, he explained – אין משיבין במחרץ 
1 Note: language makes this interpretation difficult 

c Answer1: we don’t build a מרחץ for אפרודיטי, but put it there as decoration 
i Therefore: “she came into my domain” 

d Answer2: the behavior in the bathhouse before the idol proves that it isn’t revered 
i And: prohibition only applies to revered idols, not degraded ones 

 s answer was deceptive’ר"ג :ר' אושעיא 1
(a) Dissent (ר' חמא בר יוסף ברבי): answer was legitimate 

2 Meanings: 
(a) פעור  :סתמא proves that degrading behavior doesn’t imply irreverence (ביטול) 

(i) True: פעור is worshipped in that manner, not so אפרודיטי 
(b) אביי: even if he came into her territory – מותר, as long as he gives them no הנאה 

(i) True: ר"ג’s presence there was הנאה to them 
(c) ימי בר חייאר' ש : as per later משנה, spitting before idol doesn’t imply ביטול 

(i) True: that’s if its incidental, then he “makes up”; here, it is constant 
(d) רבה בר עולא: even if we made the מרחץ for אפרודיטי – not (yet) אסור, as there is no "הקדש" for ע"ז 

(i) True: even if it isn’t אסור, it is still נויי ע"ז 


