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יב.
פסח וקדשים מאי איכא למימר? אלא היכא דאפשר אפשר, היכא דלא אפשר לא אפשר!◊

ה"נ היכא דאפשר אפשר, היכא דלא אפשר לא אפשר.!◊יב.

ראה אחד ששחט, אם ראהו מתחלה ועד סוף ־ מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו ־ אסור לאכול משחיטתו.רב נחמן אמר רב:▀◊יב.

היכי דמי? אי דידע דגמיר, למה לי ראה? ואי דידע דלא גמיר, פשיטאִ ¿◊יב.

ואלא דלא ידע אי גמיר אי לא גמיר!יב.

ִ ¿יב. לימא: רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן

הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, או שאמר לשלוחו צא שחוט, והלך ומצא שחוט ־ חזקתו שחוטמי לא תניא:▀¿יב.

ִ ▀¿יב. אלמא אמרינן: רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן, הכא נמי לימא: רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן

!◊יב.
לעולם דידע דלא גמיר, וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר, מהו דתימא: מדהאי שפיר הך נמי שפיר, קמ"ל: 

האי אתרמויי איתרמי ליה, אידך שמא שהה שמא דרס.

^◊יב.
בעא מיניה רב דימי בר 

יוסף מרב נחמן:
האומר לשלוחו צא ושחוט, והלך ומצא שחוט, מהו?

ֹ אמר לו: [רב נחמן]!◊יב. חזקתו שחוט

^◊יב.
[בעא מיניה רב דימי בר 

יוסף מרב נחמן:]
האומר לשלוחו צא ותרום, והלך ומצא תרום, מאי?

אין חזקתו תרום.אמר לו: [רב נחמן]!◊יב.

[רב דימי בר יוסף]¿◊יב.
מה נפשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו תרומה נמי ואי אין חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו 

שחיטה נמי לאִ 

לכי תיכול עלה כורא דמלחאאמר לו: [רב נחמן]▀!יב.

[רב נחמן]!◊יב.

לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו, ושחיטה ־ אי נמי דילמא אינש אחרינא שמע ואזל שחט, רוב 

מצויין אצל שחיטה מומחין הן, תרומה ־ דילמא אינש אחרינא שמע ואזל תרם, הוה ליה תורם שלא 

מדעת, והתורם שלא מדעת אין תרומתו תרומה.

לימא, רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן תנאי היא¿◊יב.

הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטיםדתניא:▀¿◊יב.

אוסררבי יהודה:♦▀¿◊יב.

♦▀¿◊יב.
רבי חנינא בנו של רבי 

יוסי הגלילי:
מתיר

ֹ רבי:▀¿◊יב. נראין דברים של רבי יהודה ־ שמצאן באשפה, ודברי רבי חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי ־ שמצאן בבית

מאי לאו בהא קמיפלגי:▀¿יב.

▀▀¿◊יב.
דמ"ס:[רבי חנינא בנו של 

רבי יוסי הגלילי]
אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן

ִ ומר סבר:[רבי יהודה]▀▀¿◊יב. לא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן

רב נחמן בר יצחק:▀!◊יב.
לא, דכולי עלמא ־ רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן, ובבית דכ"ע לא פליגי דשרי, באשפה שבשוק 

דכולי עלמא לא פליגי דאסור, כי פליגי ־ באשפה שבבית:

אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבביתדמר סבר:[רבי יהודה]▀▀!יב.

▀▀!יב.
ומ"ס:[רבי חנינא בנו של 

רבי יוסי הגלילי]
אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית.

נראין דברי רבי יהודה שמצאן באשפה.אמר מר, אמר רבי:▀◊>יב.

מאי אשפה?^יב.
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אילימא אשפה שבשוק!יב.

הא אמרת: דכולי עלמא לא פליגי דאסורִ ¿יב.

אלא לאו פשיטא באשפה שבבית!יב.

ודברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שמצאן בביתאימא סיפא:▀¿יב.

 מאי בית?^¿יב.

אילימא בית ממש!¿יב.

האמרת: דכולי עלמא לא פליגי דשריִ ¿¿יב.

אלא פשיטא באשפה שבבית!¿יב.

קשיא דרבי אדרביִ ¿¿יב.

!◊יב:
הכי קאמר: נראין דברי רבי יהודה לרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי באשפה שבשוק, שאף רבי חנינא 

בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו אלא באשפה שבבית, אבל באשפה שבשוק מודי ליה, ונראין כו'.

חוץ מחרש שוטה וקטן, שמא יקלקלו את שחיטתן.:▀>יב:

שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו▀יב:

זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה.רבא:▀◊יב:

וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם ־ שחיטתן כשרה.:▀>יב:

מאן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה?^◊יב:

רבי נתן היארבא:!יב:

▀!◊יב:
דתני אושעיא זעירא דמן 

חבריא:
זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה

מכשיררבי נתן:♦▀!◊יב:

פוסלין.וחכמים:♦▀!◊יב:

הוא תני לה, והוא אמר לה: הלכה כרבי נתן.[רבא]▀◊יב:

והא בעינן מוליך ומביאִ ¿יב:

שהלכה ובאה כדרכה:!◊יב:

^◊יב:
ר' חייא בר אבא, בעי 

רבי יוחנן:
קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה?

א"ל רבי אמי:¿יב:
ותיבעי ליה מעשה, מ"ש מעשה דלא קא מבעיא ליה? דתנן: יש להן מעשה, מחשבה נמי לא תיבעי ליה, 

דתנן: אין להן מחשבהִ 

דתנן:▀¿◊יב:
האלון והרמון והאגוז שחקקום תינוקות למוד בהן עפר, או שהתקינום לכף מאזנים ־ טמאין, מפני שיש 

להן מעשה ואין להן מחשבה
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