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ח.
ליבן סכין ושחט בה ־ שחיטתו כשרה, חידודה קודם לליבונה.ר' זירא אמר שמואל:▀

ִ ¿ח. והאיכא צדדין

בית השחיטה מירווח רווח.!◊ח.

ליבן שפוד והכה בו, משום שחין נדון או משום מכוה נדון?איבעיא להו:^◊ח.

למאי נפקא מינה?¿ח.

לכדתניא:▀!◊ח.
שחין ומכוה מטמאין בשבוע אחד בשני סימנין, בשער לבן ובפסיון, ולמה חלקן הכתוב? לומר שאין 

 ֹ מצטרפין זה עם זה

ותניא:▀!◊ח.

איזהו שחין ואיזהו מכוה? לקה בעץ, באבן, בגפת, בחמי טבריא, ובכל דבר שלא בא מחמת האור לאתויי 

אבר מעיקרו ־ זהו שחין, ואיזהו מכוה? נכוה בגחלת, ברמץ, בסיד רותח, בגפסית רותח, ובכל דבר הבא 

 ֹ מחמת האור לאתויי חמי האור ־ זו היא מכוה

ותניא:▀!◊ח.
שחין ומכוה, אם שחין קודם למכוה ־ בטל מכוה את השחין, ואם מכוה קודמת לשחין ־ בטל שחין את 

 ֹ המכוה

והכא היכי דמי?^!ח.

!!◊ח.

כגון דהוה ביה חצי גריס שחין מעיקרא, וליבן שפוד והכה בו ונפק ביה חצי גריס אחר, מאי? חבטא 

קדים, ואתי הבלא ומבטל ליה לחבטא, והוה ליה שחין ומכוה ולא מצטרפין, או דלמא הבלא קדים, ואתי 

חבטא ומבטל ליה להבלא, והוה ליה שחין ושחין ומצטרף?

▀!◊ח.
ת"ש, דאמר ר' זירא אמר 

שמואל:
ליבן סכין ושחט בה ־ שחיטתו כשירה, חידודה קודם לליבונה

אלמא חבטא קדים.▀!◊ח.

חדוד שאני.¿◊ח.

ליבן שפוד והכה בו ־ נדון משום מכות אש, אלמא חבטא קדים.ת"ש:▀!◊ח.

התם נמי דברזייה מיברז, דהיינו חדוד¿◊ח.

▀◊ח.
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:

סכין של עבודת כוכבים ־ מותר לשחוט בה ואסור לחתוך בה בשר, מותר לשחוט בה ־ מקלקל הוא, 

ואסור לחתוך בה בשר ־ מתקן הוא.

פעמים שהשוחט אסור ־ במסוכנת, ומחתך מותר ־ באטמי דקיימין לקורבנא.רבא:▀◊ח.

ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסוראִ ¿ח.

ח:
בחדשה.!◊

¿◊ח:
חדשה, בין לר' ישמעאל בין לר' עקיבא משמשי עבודת כוכבים הן, ומשמשי עבודת כוכבים אינן אסורין 

עד שיעבדוִ 

איבעית אימא: דפסק ביה גווזא לעבודת כוכבים!◊ח:

ואיבעית אימא: בישנה שליבנה באור.!◊ח:

השוחט בסכין של עובדי כוכביםאתמר:▀◊ח:

קולףרב:♦▀◊ח:

מדיח.רבה בר בר חנה:♦▀◊ח:

לימא בהא קמיפלגי:¿ח:

בית השחיטה רותחדמר סבר:[רב]▀¿ח:

▀¿ח:
ומר סבר:[רבה בר בר 

חנה]
בית השחיטה צונן

!◊ח:
לא, דכ"ע בית השחיטה רותח הוא, מאן דאמר קולף ־ שפיר, ומאן דאמר מדיח ־ איידי דטרידי סימנין 

לאפוקי דם לא בלעי.
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דכ"ע בית השחיטה צונן, מאן דאמר מדיח ־ שפיר, מאן דאמר קולף ־ אגב דוחקא דסכינא בלע.איכא דאמרי:!◊ח:

סכין טריפה ־ פליגי בה רב אחא ורבינא:▀◊ח:

בחמיןחד אמר:[רב אחא/רבינא]♦▀▀◊ח:

♦▀▀◊ח:
וחד אמר:[רב 

אחא/רבינא]
בצונן

והלכתא: אפילו בצונן▀◊ח:

ואי איכא בליתא דפרסא למיכפריה ־ לא צריך.▀◊ח:

ולמאן דאמר בחמין מ"ט? משום דקא בלעה איסורא, דהיתירא נמי בלעה אבר מן החיִ ¿◊ח:

אימת בלעה? לכי חיימא, אימת קא חיימא? לכי גמרה שחיטה, ההיא שעתא היתירא הוה!◊ח:

הטבח צריך שלשה סכינין: אחת ששוחט בה, ואחד שמחתך בה בשר, ואחד שמחתך בה חלבים.רב יהודה אמר רב:▀◊ח:

וליתקן ליה חדא, וליחתוך בה בשר והדר ליחתוך בה חלביםִ ¿ח:

גזירה שמא יחתוך חלבים ואחר כך בשר.!◊ח:

השתא נמי מיחלף ליהִ ¿ח:

כיון דאצרכינהו תרי, אית ליה היכרא.!◊ח:

הטבח צריך שני כלים של מים: אחד שמדיח בו בשר, ואחד שמדיח בו חלבים.וא"ר יהודה אמר רב:▀◊ח:

וניתקן ליה חדא, ונדיח בו בשר והדר נדיח בו חלביםִ ¿ח:

גזירה שמא ידיח חלבים ואח"כ בשר.!◊ח:

השתא נמי מיחלפי ליהִ ¿ח:

כיון דאצרכיניה תרתי, אית ליה היכרא.!◊ח:

לא ליסחוף איניש כפלי עילוי בישרא, דדאיב תרבא ובלע בישרא.אמימר משמיה דרב פפא:▀◊ח:

אי הכי, כי תריצי נמי דאיב תרבא ובלע בשראִ ¿◊ח:

קרמא מפסיק מתתאי.!◊ח:

אי הכי, מעילאי נמי קרמא איכאִ ¿◊ח:
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