
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:                             

עבודה זרה-לפני אידיהן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

טו.
אף במקום שאסרו לייחד מותר למכורֹ מאי טעמא? עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר.רבי אלעזר:!◊

ואף רב הדר ביה▀טו.

▀▀טו.

דאמר רב תחליפא א"ר 

שילא בר אבימי משמיה 

דרב:

עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר.

ובכל מקום אין מוכרין בהמה גסה כו'.▀>טו.

מ"ט?^טו.

נהי דלרביעה לא חיישינן, מעביד ביה מלאכה חיישינן.!◊טו.

וניעביד, כיון דזבנה קנייהִ ¿טו.

גזירה משום שאלה ומשום שכירות.!◊טו.

שאלה קנייה, ואגרא קנייהִ ¿◊טו.

!◊טו.
אלא אמר רמי בריה דר' 

ייבא:

גזירה משום נסיוני, דזמנין דזבנה לה ניהליה סמוך לשקיעת החמה דמעלי שבתא, וא"ל: תא נסייה 

ניהליה, ושמעה ליה לקליה ואזלא מחמתיה וניחא ליה דתיזל, והוה ליה מחמר אחר בהמתו בשבת, 

והמחמר אחר בהמתו בשבת ־ חייב חטאת.

¿◊טו.
מתקיף לה רב שישא 

בריה דרב אידי:
ושכירות מי קניא?

ֹ והתנן:▀¿◊טו. אף במקום שאמרו להשכיר, לא לבית דירה אמרו, מפני שמכניס לתוכו עבודת כוכבים

ואי ס"ד שכירות קניא, האי כי קא מעייל ־ לביתיה קא מעיילִ ¿טו.

שאני עבודת כוכבים דחמירא, דכתיב: (דברים ז) ולא תביא תועבה אל ביתך.!◊טו.

¿◊טו.
מתקיף לה רב יצחק 

בריה דרב משרשיא:
ושכירות מי קניא?

והא תנן:▀¿◊טו.
ישראל ששכר פרה מכהן ־ יאכילנה כרשיני תרומה, וכהן ששכר פרה מישראל, אע"פ שמזונותיה עליו 

־ לא יאכילנה כרשיני תרומה.

ואי ס"ד שכירות קניא, אמאי לא יאכילנה? פרה דידיה היִא אלא ש"מ, שכירות לא קניא.¿טו.

והשתא דאמרת שכירות לא קניא, גזירה משום שכירות, וגזירה משום שאלה, וגזירה משום נסיוני.!◊טו.

[רב אדא]О◊טו.
רב אדא שרא לזבוני חמרא אידא דספסירא, אי משום נסיוני ־ הא לא ידעה לקליה דאזלא מחמתיה, ואי 

משום שאלה ושכירות ־ כיון דלא דידיה היא לא מושיל ולא מוגר, ועוד, משום דלא ניגלי ביה מומא.

רב הונא זבין ההיא פרה לעובד כוכבים[רב הונא]О◊טו.

מ"ט עבד מר הכי?אמר ליה רב חסדא:¿◊טו.

אימור לשחיטה זבנה.אמר ליה:[רב הונא]!◊טו.

טו:
ומנא תימרא דאמרינן כי האי גוונא?¿

לא ימכור אדם פרה החורשת בשביעיתדתנן, בית שמאי:!▀♦◊טו:

וב"ה מתירין, מפני שיכול לשוחטה.בית הלל:!▀♦◊טו:

מי דמי? התם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית, הכא אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבתִ רבה:¿◊טו:

וכל היכא דאדם מצווה אסור? והרי שדה, דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעיתא"ל אביי:¿◊טו:

לא ימכור אדם שדה ניר בשביעיתותנן, בית שמאי:¿▀♦◊טו:

מתירין, מפני שיכול להובירהִ בית הלל:¿▀♦◊טו:
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וכל היכא דאין אדם מצווה שרי? והרי כלים, דאין אדם מצווה על שביתת כלים בשביעיתמתקיף לה רב אשי:¿◊טו:

אלו הן כלים שאין אדם רשאי למוכרן בשביעית: המחרישה וכל כליה, העול והמזרה והדקרִ ותנן:¿▀◊טו:

כל היכא דאיכא למיתלא תלינן ואע"ג דמצווה, וכל היכא דליכא למיתלי לא תלינן אע"ג דאינו מצווה.אלא אמר רב אשי:!◊טו:

רבה זבין ההוא חמרא לישראל החשיד למכור לעובד כוכבים[רבה]О◊טו:

מ"ט עבד מר הכי?א"ל אביי:¿◊טו:

אנא לישראל זביני.א"ל:[רבה]!טו:

והא אזיל ומזבין ליה לעובד כוכביםִ א"ל:[אביי]¿טו:

לעובד כוכבים קא מזבין, לישראל לא קא מזבין?[רבה]!◊טו:

ֹ איתיביה:¿▀◊טו: מקום שנהגו למכור בהמה דקה לכותים ־ מוכרין, שלא למכור ־ אין מוכרין

מ"ט?¿^טו:

אילימא משום דחשידי ארביעה¿!◊טו:

ומי חשידי?¿¿טו:

והתניא:¿¿▀◊טו:

אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות, ואין צ"ל 

נקבות אצל זכרים וזכרים אצל נקבותֹ ואין מוסרין בהמה לרועה שלהן, ואין מייחדין עמהם, ואין 

מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנותֹ אבל מעמידין בהמה בפונדקאות של כותים, זכרים אצל 

נקבות ונקבות אצל זכרים, ואין צ"ל זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבותֹ ומוסרין בהמה לרועה 

 ֹ שלהן, ומייחדין עמהם, ומוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות

אלמא לא חשידיִ ¿¿טו:

ועוד תניא:¿¿▀טו:
אין מוכרין להם לא זיין ולא כלי זיין, ואין משחיזין להן את הזיין, ואין מוכרין להן לא סדן ולא קולרין, 

 ֹ ולא כבלים ולא שלשלאות של ברזל, אחד עובד כוכבים ואחד כותי

מ"ט?¿¿^טו:

אי נימא דחשידי אשפיכות דמים¿¿!◊טו:

ומי חשידי? האמרת: ומייחדין עמהן¿¿¿◊טו:

אלא משום דאתי לזבונה לעובד כוכביםִ ¿!◊טו:

וכי תימא: כותי לא עביד תשובה, ישראל עביד תשובה!◊טו:

¿▀◊טו:
והאמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
כדרך שאמרו אסור למכור לעובד כוכבים, כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכביםִ 

רהיט בתריה תלתא פרסי, וא"ד: פרסא בחלא, ולא אדרכיה.[רבה]О◊טו:

כדרך שאסור למכור לעובד כוכבים, אסור למכור ללסטים ישראל.רב דימי בר אבא:▀◊טו:

ה"ד?^טו:

אי דחשיד דקטיל!טו:

פשיטא, היינו עובד כוכביםִ ¿טו:

ואי דלא קטיל!טו:

אמאי לא?¿טו:
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לעולם דלא קטיל, והב"ע ־ במשמוטא, דזימנין דעביד לאצולי נפשיה.!◊טו:

אין מוכרין להן תריסיןתנו רבנן:[ת"ק]♦▀◊טו:

מוכרין להן תריסין.יש אומרים:♦▀◊טו:

מ"ט?^טו:

אילימא משום דמגנו עלייהו!◊טו:

אי הכי, אפילו חיטי ושערי נמי לאִ ¿◊טו:
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