
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

חולין-הכל שוחטין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

יג.
◊!

אמר ליה: [ר' חייא בר 

אבא]

מחשבה גרידתא לא קא מיבעיא ליה, כי קא מיבעיא ליה ־ מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, כגון דהוה 

קיימא עולה בדרום ואתיוה בצפון ושחטה, מאי? מדאתייא בצפון ושחט איכוין לה, או דילמא מקום הוא 

דלא איתרמי ליה?

הא נמי אמרה רבי יוחנן חדא זימנאִ ¿יג.

דתנן:▀¿◊יג.
המעלה פירותיו לגג מפני הכנימה וירד עליהם טל ־ אינן בכי יותן, ואם נתכוין לכך ־ הרי הן בכי יותןֹ 

העלום חרש שוטה וקטן, אף על פי שנתכוונו לכך ־ אינן בכי יותן, מפני שיש להן מעשה ואין להן 

ִ וא"ר יוחנן:▀¿◊יג. ל"ש אלא שלא היפך בהן, אבל היפך בהן ־ הרי זה בכי יותן

הכי קא מיבעיא ליה: דאורייתא או דרבנן.!◊יג.

^◊יג.

רב נחמן בר יצחק מתני 

הכי: א"ר חייא בר אבא, 

בעי רבי יוחנן:

קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה?

אמר ליה רבי אמי:¿◊יג.
ותיבעי ליה מחשבה, מאי שנא מחשבה דלא קא מיבעיא ליה? דתנן: אין להן מחשבה, מעשה נמי לא 

תיבעי ליה, דתנן: יש להן מעשהִ 

!◊יג.
הכי קא מיבעיא ליה: [ר' 

יוחנן]
דאורייתא או דרבנן?

ופשיט: [ר' יוחנן]!◊יג.
יש להן מעשה ואפילו מדאורייתא, אין להן מחשבה ואפי' מדרבנן, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו ־ 

מדאורייתא אין לו, מדרבנן יש לו.

^◊יג.
בעא מיניה שמואל מרב 

הונא:
מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול?

שנאמר: (ויקרא א') ושחט את בן הבקר, שתהא שחיטה לשם בן בקר.[רב הונא]!◊יג.

זו בידינו היא, לעכב מנין?אמר לו: [שמואל]¿◊יג.

לרצונכם תזבחוהו, לדעתכם זבוחואמר ליה:[רב הונא]!◊יג.

שחיטת עובד כוכבים נבלה, ומטמאה במשא:▀מיג.

נבלה אין, איסור הנאה לא, מאן תנא?^◊גיג.

!◊יג.
ר' חייא ברבי אבא א"ר 

יוחנן:
דלא כרבי אליעזר,דאי ר"א

סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים.האמר:[ר"א]▀!◊יג.

שחיטת עובד כוכבים נבלה, הא דמין ־ לעבודת כוכבים,רבי אמי אמר, הכי קתני:▀◊יג.

שחיטת מין ־ לעבודת כוכבים, פיתו פת כותי, יינו יין נסך, ספריו ספרי קוסמין, פירותיו טבליןתנינא להא דת"ר: [ת"ק]♦▀◊יג.

אף בניו ממזרין.וי"א:♦▀◊יג.

יג:
ות"ק?¿

אשתו לא מפקר.[ת"ק]!◊יג:

שחיטת עובד כוכבים נבלה.אמר מר:▀◊>יג:

וניחוש שמא מין הואִ ¿יג:

!יג:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
אין מינין באומות עובדי כוכבים.

והא קאחזינן דאיכאִ ¿יג:

!◊יג:
[רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה]
אימא: אין רוב עובדי כוכבים מינין.

▀!◊יג:
סבר לה כי הא דאמר ר' 

חייא בר אבא א"ר יוחנן:
נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן, אלא מנהג אבותיהן בידיהן.

▀◊יג:
רב יוסף בר מניומי אמר 

רב נחמן:
אין מינין באומות עובדי כוכבים.
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למאי?^יג:

אילימא לשחיטה!יג:

השתא שחיטת מין דישראל אמרת אסירא, דעובד כוכבים מבעיא?¿יג:

אלא למורידין!יג:

השתא דישראל מורידין, דעובדי כוכבים מבעיא?¿יג:

לקבל מהן קרבןרב עוקבא בר חמא:!◊יג:

(ויקרא א') מכם ־ ולא כולכם, להוציא את המומר, מכם ־ בכם חלקתי ולא בעובדי כוכבים.דתניא:▀!◊יג:

ממאי? דלמא הכי קאמר: מישראל מצדיקי קבל, מרשיעי לא תקבל, אבל בעובדי כוכבים כלל כלל לאִ ¿◊יג:

לא ס"ד!יג:

איש ־ מה ת"ל איש איש? לרבות העובדי כוכבים, שנודרים נדרים ונדבות כישראל.דתניא:▀!◊יג:

ומטמאה במשא:▀>יג:

פשיטא, כיון דנבלה היא מטמאה במשאִ ¿יג:

רבא: הכי קתני:♦!◊יג:
זו מטמאה במשא, ויש לך אחרת שהיא מטמאה אפילו באהל, ואיזו? ־ זו תקרובת עבודת כוכבים, וכרבי 

יהודה בן בתירא.

♦!◊יג:
איכא דאמרי: אמר רבא, 

הכי קתני:

זו מטמאה במשא, ויש לך אחרת שהיא כזו שמטמאה במשא ואינה מטמאה באהל, ואיזו? זו תקרובת 

 ֹ עבודת כוכבים, ודלא כר' יהודה בן בתירא

▀◊יג:
דתניא, ר' יהודה בן 

בתירא אומר:

מנין לתקרובת עבודת כוכבים שהיא מטמאה באהל? שנאמר: (תהלים ק"ו) ויצמדו לבעל פעור ויאכלו 

זבחי מתים, מה מת מטמא באהל, אף תקרובת עבוד' כוכבי' מטמאה באהל:

השוחט בלילה, וכן הסומא ששחט ־ שחיטתו כשרה:▀מיג:

השוחט ־ דיעבד אין, לכתחלה לא▀◊גיג:

לעולם שוחטין, בין ביום ובין בלילה, בין בראש הגג בין בראש הספינהִ ורמינהי:▀¿◊יג:

בשאבוקה כנגדו.רב פפא:!◊יג:

דיקא נמי, דקתני התם דומיא דיום והכא דומיא דסומא, ש"מ:רב אשי:▀■◊יג:
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