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טו.
כל נרות של מתכת מטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת.דתנן, רבי יהודה:▀!◊

ודלמא שאני התם, דהוא דחי ליה בידיםִ ¿◊טו.

רבי יהודה דמבשל היאאלא אמר רב אשי:!◊טו.

ֹ דתנן: [רבי מאיר]♦▀!◊טו. המבשל בשבת, בשוגג ־ יאכל, במזיד ־ לא יאכל, דברי רבי מאיר

ֹ רבי יהודה:♦▀!◊טו. בשוגג ־ יאכל במוצאי שבת, במזיד ־ לא יאכל עולמית

בשוגג ־ יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, במזיד ־ לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים.רבי יוחנן הסנדלר:♦▀!◊טו.

ונוקמה במזיד ורבי מאירִ ¿◊טו.

!◊טו.
לא סלקא דעתך, דקתני דומיא דיום הכפורים, מה יום הכפורים לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל, 

אף הכא נמי לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל.

ומי מצית מוקמת לה בשוגג ורבי יהודה? והא אף על פי שמתחייב בנפשו קתניִ ¿◊טו.

הכי קאמר: אע"פ דבמזיד מתחייב בנפשו הוא, הכא דבשוגג שחיטתו כשרה.!◊טו.

ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר דאמר: לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכילִ ¿◊טו.

!◊טו.
רבי יוחנן הסנדלר קמפליג במוצאי שבת לאחרים ולא לו, תנא דידן שחיטתו כשרה קתני, לא שנא לו 

ולא שנא לאחרים.

המבשל בשבת, בשוגג ־ יאכל, במזיד ־ לא יאכל, ומשתיק ליה רב.תני תנא קמיה דרב:О▀◊טו.

מאי טעמא משתיק ליה?^◊טו.

אילימא משום דסבירא ליה כרבי יהודה, ותנא תני כרבי מאיר!טו.

משום דסבירא ליה כרבי יהודה, מאן דתני כרבי מאיר משתיק ליה?¿◊טו.

ועוד, מי סבר לה כרבי יהודה?¿טו.

כי מורי להו רב לתלמידיה ־ מורי להו כר' מאיר, וכי דריש בפירקא ־ דריש כרבי יהודה משום עמי הארץִ והאמר רב חנן בר אמי:▀¿◊טו.

וכי תימא: תנא בפירקיה תנא קמיה!◊טו.

אטו כולי עלמא לתנא צייתי? לאמורא צייתיִ ¿◊טו.

תנא, שוחט תנא קמיה דרב: השוחט בשבת, בשוגג ־ יאכל, במזיד ־ לא יאכלרב נחמן בר יצחק:!◊טו.

[רב]▀!◊טו.
אמר ליה: מאי דעתיך? כרבי מאיר, עד כאן לא קשרי רבי מאיר ־ אלא במבשל דראוי לכוס, אבל שוחט 

דאין ראוי לכוס לא.

¿◊טו.
והא מתניתין דשוחט הוא, ואמר רב הונא, דרש חייא בר רב משמיה דרב: אסורה באכילה ליומא, ונסבין 

חבריא למימר רבי יהודה היא, הא רבי מאיר שריִ 

כי שרי רבי מאיר, כגון שהיה לו חולה מבעוד יום.!◊טו.

טו:
אי הכי, מאי טעמא דרבי יהודה דאסר?¿◊

כגון שהיה לו חולה והבריא.!◊טו:

▀טו:

וכי הא דאמר רב אחא 

בר אדא אמר רב, ואמרי 

לה אמר רבי יצחק בר 

אדא אמר רב:

השוחט לחולה בשבת ־ אסור לבריא, המבשל לחולה בשבת ־ מותר לבריא מאי טעמא? האי ראוי לכוס, 

והאי אינו ראוי לכוס.

פעמים שהשוחט מותר, כגון שהיה לו חולה מבעוד יום, מבשל אסור, כגון שקצץ לו דלעת.רב פפא:▀◊טו:

רב דימי מנהרדעא▀◊טו:
הלכתא: השוחט לחולה בשבת ־ מותר לבריא באומצא, מ"ט? כיון דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, 

כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיטֹ המבשל לחולה בשבת ־ אסור לבריא, גזירה שמא ירבה בשבילו:
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השוחט במגל יד, בצור, ובקנה ־ שחיטתו כשרה.▀מטו:

▀טו:
הכל שוחטין, ולעולם שוחטין, ובכל שוחטין, חוץ ממגל קציר והמגירה והשינים והציפורן, מפני שהם 

חונקין:

השוחט ־ דיעבד אין, לכתחלה לא▀◊גטו:

בשלמא במגל יד, דלמא אתי למעבד באידך גיסא, אלא צור וקנה לכתחלה לא?¿טו:

בכל שוחטיןֹ בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנהִ ורמינהי:▀¿◊טו:

לא קשיא: כאן בתלוש, כאן במחובר!◊טו:

השוחט במחובר לקרקעדאמר רב כהנא:▀!◊טו:

פוסלרבי:♦▀!◊טו:

מכשירר' חייא:♦▀!◊טו:

עד כאן לא קא מכשיר רבי חייא אלא בדיעבד, אבל לכתחלה לא.▀!◊טו:

במאי אוקימתא? כרבי חייא ודיעבד¿טו:

אלא הא דתניא:▀¿◊טו:
בכל שוחטין: בין בתלוש, בין במחובר, בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה, בין שהסכין למטה 

וצואר בהמה למעלה

מני? לא רבי ולא ר' חייא, אי ר' חייאֹ דיעבד אין, לכתחלה לִא אי רביֹ דיעבד נמי לאִ ¿¿טו:

לעולם רבי חייא, ואפילו לכתחלה, והאי דקמיפלגי בדיעבד? להודיעך כחו דרבי.!◊טו:

¿◊טו:
ואלא מתניתין דקתני השוחט ־ דיעבד אין, לכתחלה לא, מני? לא רבי ולא רבי חייא, אי רבי חייאֹ אפילו 

לכתחלִה אי רבי, דיעבד נמי לאִ 

לעולם רבי חייא, ואפילו לכתחלה, ומתניתין דקתני השוחט ־ רבי היא.!◊טו:

קשיא דרבי אדרביִ ¿◊טו:

לא קשיא: כאן במחובר מעיקרו, כאן בתלוש ולבסוף חיברו.!◊טו:

ומנא תימרא דשני לן בין מחובר מעיקרו לתלוש ולבסוף חיברו?¿טו:

דתניא:!▀◊טו:
השוחט במוכני ־ שחיטתו כשרה, במחובר לקרקע ־ שחיטתו כשרה, נעץ סכין בכותל ושחט בה ־ 

שחיטתו כשרה, היה צור יוצא מן הכותל או קנה עולה מאליו ושחט בו ־ שחיטתו פסולה

קשיין אהדדיִ ¿טו:
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