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י.
ואילו ספק מים מגולים ־ אסורין!▀▀◊

ש"מ: חמירא סכנתא מאיסורא, ש"מ.!י.

ג' משקין אסורין משום גלוי: מים, ויין, וחלב.תנן התם▀◊י.

כמה ישהו ויהיו אסורין?^י.

כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה.!◊י.

וכמה מקום קרוב?^י.

כדי שיצא מתחת אוזן כלי וישתה.ר' יצחק בריה דרב יהודה:!◊י.

ישתה, הא קא חזי ליהִ ¿י.

אלא ישתה ויחזור לחורו:!◊י.

ֹ איתמר:▀◊י. השוחט בסכין ונמצאת פגומה

ֹ רב הונא:♦▀▀◊י. אפילו שיבר בה עצמות כל היום ־ פסולה, חיישינן שמא בעור נפגמה

כשרה, שמא בעצם נפגמה.רב חסדא:♦▀▀◊י.

בשלמא רב הונא כשמעתיה, אלא רב חסדא מאי טעמא?¿י.

עצם ודאי פוגם, עור ספק פוגם ספק לא פוגם, הוי ספק וודאי, ואין ספק מוציא מידי ודאי.אמר לך: [רב חסדא]!◊י.

▀¿◊י.
מתיב רבא לסיועיה לרב 

הונא:

טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ, אע"פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו ־ לא עלתה לו טבילה, עד 

 ֹ שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן

והא הכא דודאי טבל, ספק הוה עליה ספק לא הוה עליה, וקאתי ספק ומוציא מידי ודאיִ ▀¿י.

שאני התם, דאיכא למימר: העמד טמא על חזקתֹו ואימא לא טבל.!◊י.

ה"נ העמד בהמה על חזקתה ואימר לא נשחטהִ ¿◊י.

הרי שחוטה לפניך.!◊י.

ה"נ הרי טבל לפניךִ ¿◊י.

הא איתילידא ביה ריעותא.!◊י.

ה"נ איתילידא בה ריעותאִ ¿◊י.

סכין איתרעאי, בהמה לא איתרעאי.!◊י.

מיתיבי:▀¿◊י.

שחט את הושט ואח"כ נשמטה הגרגרת ־ כשרה, נשמטה הגרגרת ואח"כ שחט את הושט ־ פסולהֹ שחט 

את הושט ונמצא הגרגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה אם לאחר שחיטה נשמטה, זה היה 

מעשה ואמרו: כל ספק בשחיטה ־ פסו 

כל ספק בשחיטה לאתויי מאי? לאו לאתויי כה"גִ▀¿י.

לא, לאתויי ספק שהה ספק דרס.!◊י.

י:
ומאי שנא?¿

התם איתילידא בה ריעותא בבהמה, הכא סכין איתרעאי, בהמה לא איתרעאי.!◊י:

והילכתא כוותיה דרב הונא כשלא שיבר בה עצם, והילכתא כוותיה דרב חסדא כששיבר בה עצם.▀◊י:
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מכלל דרב חסדא אע"ג דלא שיבר בה עצם, אלא במאי איפגים?¿◊י:

אימא: בעצם דמפרקת איפגים.!◊י:

הוה עובדא, וטרף רב יוסף עד תליסר חיותא.▀О◊י:

כמאן? כרב הונא ואפילו בקמייתא?¿י:

לא, כרב חסדא ולבר מקמייתא.!◊י:

!◊י:
ואיבעית אימא: לעולם כרב הונא, דאי כרב חסדא, מכדי מתלא תלינן, ממאי דבעצם דמפרקת דקמייתא 

איפגים? דלמא בעצם דמפרקת דבתרייתא איפגים.

▀О◊י:
א"ל רב אחא בריה דרבא 

לרב אשי:
רב כהנא מצריך בדיקותא בין כל חדא וחדא.

כמאן? כרב הונא ולמיפסל קמייתא?¿י:

לא, כרב חסדא ולאכשורי בתרייתא.!◊י:

אי הכי, תיבעי נמי בדיקת חכםִ ¿י:

עד אחד נאמן באיסורין.!◊י:

אי הכי, מעיקרא נמי לאִ ¿◊י:

לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכם.האמר רבי יוחנן:!▀◊י:

מנא הא מלתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה?^◊י:

!◊י:
רבי שמואל בר נחמני 

אמר ר' יונתן:

(ויקרא י"ד) ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים, דלמא אדנפיק ואתא בצר 

ליה שיעורִא אלא לאו משום דאמרינן אוקי אחזקיה.

♦¿◊י:
מתקיף לה רב אחא בר 

יעקב:
ודילמא כגון שיצא דרך אחוריו, דקא חזי ליה כי נפקִ 

שתי תשובות בדבר: חדא, דיציאה דרך אחוריו לא שמה יציאהֹ ועוד, אחורי הדלת מאי איכא למימר?אמר ליה אביי:¿◊י:

וכי תימא דפתח ביה כוותא!¿י:

בית אפל, אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.והתנן:▀¿¿◊י:

דקאמרת: יציאה דרך אחוריו לא ־ שמה יציאה, כהן גדול ביום הכפורים יוכיח, דכתיב ביה יציאהא"ל רבא:!◊י:

יצא ובא לו דרך כניסתֹוותנן:▀!י:

!◊י:
ודקאמרת: בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו, הני מילי היכא דלא איתחזק, אבל היכא 

דאיתחזק איתחזק.

♦▀◊י:
תניא דלא כרב אחא בר 

יעקב:

ויצא הכהן מן הבית ־ יכול ילך לתוך ביתו ויסגיר? תלמוד לומר: אל פתח הביתֹ אי פתח הבית, יכול 

יעמוד תחת המשקוף ויסגיר? תלמוד לומר: מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו, הא כיצד? עומד בצד 

המשקוף ומסגירֹ ומנין שאם הלך לתוך ביתו והסגיר או שעמד בתוך הבית והסגיר, שהסגרו מוסגר? 

תלמוד לומר: והסגיר את הבית, מכל מקום.

ורב אחא בר יעקב?¿י:
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