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גיד.
מאי איצטרובלין?^◊

תורניתא.!◊יד.

ֹ ורמינהו:▀¿◊יד. הוסיפו עליהן: אלכסין ואיצטרובלין, מוכססין ובנות שוח

¿יד.
ואי סלקא דעתך איצטרובלין ־ תורניתא, תורניתא מי איתא בשביעית והתניא: זה הכלל: כל שיש לו 

עיקר יש לו שביעית, וכל שאין לו עיקר אין לו שביעיתִ 

פירי דארזא.אלא אמר רב ספרא:!◊יד.

!יד.
וכן כי אתא רבין א"ר 

אלעזר:
פירי דארזא.

בנות שוח.▀>יד.

▀◊יד.
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
תאיני חיוראתא.

ופטוטרות.▀>יד.

▀◊יד.
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
בפטוטרותיהן שנו.

לבונה.▀>יד.

▀◊יד.
רבי יצחק אמר ר"ש בן 

לקיש:
לבונה זכה.

ומכולן מוכרין להן חבילה.תנא:▀◊יד.

וכמה חבילה?^יד.

אין חבילה פחותה משלשה מנין.פירש ר' יהודה בן בתירא:!יד.

וליחוש דלמא אזיל ומזבין לאחריני ומקטריִ ¿יד.

אלפני מפקדינן, אלפני דלפני לא מפקדינן.אביי:!◊יד.

ותרנגול לבן.▀>יד.

▀◊יד.

רבי יונה א"ר זירא אמר 

רב זביד, ואיכא דמתני 

אמר ר' יונה אמר ר' זירא:

תרנגול למי ־ מותר למכור לו תרנגול לבן, תרנגול לבן למי ־ אסור למכור לו תרנגול לבן.

מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין.תנן, רבי יהודה:▀¿◊יד.

היכי דמי?^¿יד.

אילימא דקאמר תרנגול לבן למי, תרנגול לבן למי!¿יד.

אפילו בין התרנגולין נמי לאִ ¿¿יד.

אלא לאו דקא אמר תרנגול למי, תרנגול למי!¿◊יד.

ואפילו הכי לרבי יהודה ־ בין התרנגולין אין, בפני עצמו לא, ולת"ק ־ אפילו בין התרנגולין נמי לאִ ¿יד.

הכא במאי עסקינן ־ כגון דאמר זה וזה.רב נחמן בר יצחק:!◊יד.

▀יד.
תניא נמי הכי, אמר ר' 

יהודה:
אימתי? בזמן שאמר תרנגול זה לבן, אבל אם אמר זה וזה ־ מותר

ואפילו אמר תרנגול זה, עובד כוכבים שעשה משתה לבנו או שהיה לו חולה בתוך ביתו ־ מותר.▀◊יד.

ֹ והתנן:▀¿◊יד. עובד כוכבים שעשה משתה לבנו, אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד
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אותו היום ואותו האיש מיהא אסורִ ¿יד.

!◊יד.
רב יצחק בר רב 

משרשיא:
בטווזיג.

ֹ תנן:▀>יד. ושאר כל הדברים ־ סתמן מותר, ופירושן אסור

מאי סתמן ומאי פירושן?^יד.

אילימא סתמא ־ דקאמר חיטי חוורתא, פירושן ־ דקאמר לעבודת כוכבים!יד.

יד:
¿ ִ לא סתמן צריכא למימר דמזבנינן, ולא פירושן צריכא למימר דלא מזבנינן

אלא סתמן ־ דקאמר חיטי, פירושן ־ דקאמר חוורתא!יד:

מכלל דתרנגול אפי' סתמן נמי לאִ ¿יד:

אמרי:!◊יד:

ֹ , ופירושן אצטריכא ליה,  לעולם סתמן ־ דקאמר, חיטי חוורתא, פירושן ־ דקאמר לעבודת כוכבים

סד"א: האי גברא לאו לעבודת כוכבים קא בעי, אלא מיבק הוא דאביק בעבודת כוכבים, וסבר: כי היכי 

דההוא גברא אביק ביה כ"ע נמי אביקו, אימא הכי כי היכי דליתבו לי, קמ"ל.

בעי רב אשי:^◊יד:
תרנגול לבן קטוע למי, מהו למכור לו תרנגול לבן שלם? מי אמרינן: מדקאמר קטוע לאו לעבודת 

כוכבים קבעי, או דלמא איערומי קא מערים?

^יד:

את"ל האי איערומי הוא דקא מערים תרנגול לבן למי, תרנגול לבן למי, ויהבו ליה שחור ושקל ויהבו 

ליה אדום ושקל, מהו למכור לו לבן? מי אמרינן: כיון דיהבו שחור ושקל, אדום ושקל ־ לאו לעבודת 

כוכבים קא בעי, או דלמא איערומי קא מערים?

תיקו.▀◊יד:

אף דקל וכו'.רבי מאיר:▀>יד:

גמירי, דעבודת כוכבים דאברהם אבינו ד' מאה פירקי הויין, ואנן חמשה תנן, ולא ידעינן מאי קאמרינן.רב חסדא לאבימי:▀◊יד:

ומאי קשיא?^יד:

ֹ דקתני, ר"מ:▀¿◊יד: אף דקל טב, חצב ונקלס ־ אסור למכור לעובדי כוכבים

דקל טב הוא דלא מזבנינן, הא דקל ביש מזבנינן▀¿יד:

אין מוכרין להם במחובר לקרקעִ והתנן:▀¿◊יד:

מאי דקל טב? פירות דקל טב.א"ל:[אבימי]!◊יד:

פירות דקל טב.וכן אמר רב הונא:▀יד:

חצב▀>יד:

קשבא.▀◊יד:

נקלס▀>יד:

▀◊יד:
כי אתא רב דימי א"ר 

חמא בר יוסף:
קורייטי.

תנן נקלס ולא ידעינן מהו, ואת אמרת קורייטי, ולא ידעינן מאי אהנית לן?אביי לרב דימי:¿יד:

אהנאי לכו, דכי אזלת התם אמרת להו נקלס ולא ידעי, אמרת להו קורייטי וידעי וקא מחוו לך.א"ל:[רב דימי]!◊יד:

יד:
מ

[ת"ק]▀
מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעובדי כוכבים ־ מוכרין, מקום שנהגו שלא למכור ־ אין מוכרין. ובכל 

 ֹ מקום אין מוכרין להם בהמה גסה, עגלים וסייחים, שלמין ושבורין

מתיר בשבורהרבי יהודה:▀יד:

מתיר בסוס.בן בתירא:▀יד:
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יד:
ג

¿ ֹ למימרא, דאיסורא ליכא, מנהגא הוא דאיכא, היכא דנהיג איסור נהוג, היכא דנהיג היתר נהוג

אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, מפני שחשודין על הרביעהִ ורמינהי:▀¿◊יד:

מקום שהתירו למכור התירו לייחד, מקום שאסרו לייחד אסרו למכור.רב:!◊יד:

Talmud Navigator עמוד 3 עבודה זרה יד


