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יח.
וכמה פגימת המזבח?^

כדי שתחגור בה צפורן.!◊יח.

כמה פגימת המזבח?מיתיבי:▀¿◊יח.

טפחר' שמעון בן יוחאי:♦▀▀¿◊יח.

כזיתִ ר"א בן יעקב:♦▀▀¿◊יח.

לא קשיא: הא בסידא, הא באבנא.!◊יח.

האי טבחא דלא סר סכינא קמי חכם ־ משמתינן ליהרב הונא:▀◊יח.

מעברינן ליה, ומכרזינן אבשריה דטרפה היא.רבא:▀◊יח.

ולא פליגי: כאן בשנמצאת סכינו יפה, כאן בשלא נמצאת סכינו יפה.▀◊יח.

היכא דלא נמצאת סכינו יפה ממסמס ליה בפרתא, דאפי' לעובד כוכבים נמי לא מזדבן.רבינא:♦▀◊יח.

ֹ [רבא בר חנינא]О◊יח. ההוא טבחא דלא סר סכינו קמיה דרבא בר חיננא, שמתיה ועבריה ואכריז אבשריה דטרפה היא

ֹ [רבא בר חנינא]О◊יח. אקלעו מר זוטרא ורב אשי לגביה, אמר להו: ליעיינו רבה במלתיה, דתלו ביה טפלי

בדקה רב אשי לסכיניה ונמצאת יפה, ואכשריה.[רב אשי]Оיח.

אמר ליה מר זוטרא: ולא ליחוש מר לסבא?[מר זוטרא]Оיח.

א"ל: שליחותיה קא עבדינן.[רב אשי]Оיח.

שן תלושה וצפורן תלושה ־ מותר לשחוט בה לכתחלה.רבה בר הונא:▀◊יח.

ִ והא אנן תנן:▀¿◊יח. חוץ ממגל קציר והמגירה, והשינים והצפורן, מפני שהן חונקין

שן אשן לא קשיא: הא בחדא, הא בתרתי:!◊יח.

צפורן אצפורן לא קשיא: הא בתלושה, הא במחוברת:!◊יח.

השוחט במגל קציר בדרך הליכתה▀מיח.

פוסליןב"ש:♦▀◊יח.

מכשירין.ב"ה:♦▀◊יח.

ואם החליקו שיניה ־ הרי היא כסכין:▀יח.

▀◊גיח.
ר' חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
אף כשהכשירו ב"ה, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבילה, אבל באכילה אסורה.

דיקא נמי, דקתני ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ולא קתני ב"ש אוסרין וב"ה מתירין.רב אשי:▀■יח.

וליטעמיך, ליתני: ב"ש מטמאין וב"ה מטהריןִ אלא, פוסלין ומכשירין ואוסרין ומתירין חדא מילתא היא:¿◊יח.

השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה ־ שחיטתו כשרה▀מיח.

מלא חוט על פני רובה:ר' יוסי בר' יהודה:▀יח.

▀◊גיח.
רב ושמואל דאמרי 

תרוייהו:

הלכה כר' יוסי בר' יהודה, ואף ר' יוסי בר' יהודה לא אמר אלא בטבעת הגדולה, הואיל ומקפת את כל 

הקנה, אבל בשאר טבעות לא.

ובשאר טבעות לא?¿יח.
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יח:
◊¿▀

והתניא, רבי יוסי ברבי 

יהודה אומר:
 ֹ השוחט בשאר טבעות, אע"פ שאין מקיפות את כל הקנה, הואיל ומקיפות את רוב הקנה ־ שחיטתו כשרה

ומוגרמת פסולה[רבנן]▀◊יח:

▀◊יח:
העיד רבי חנינא בן 

אנטיגנוס:
על מוגרמת שהיא כשרהִ 

רבי יוסי בר יהודה תרתי קאמר, רב ושמואל סברי כוותיה בחדא ופליגי עליה בחדא.רב יוסף:!◊יח:

והא לא אמר קאמריִ ¿יח:

הכי קאמר: הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר טבעות.!◊יח:

כי סליק רבי זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל[רבי זירא]О◊יח:

אמרי ליה: לאו מאתריה דרב ושמואל את?Оיח:

אמר להו: מאן אמרה? יוסף בר חייא, יוסף בר חייא מכולי עלמא גמיר.О◊יח:

О◊יח:
שמע רב יוסף איקפד, אמר: אנא מכולי עלמא גמירנא? אנא מרב יהודה גמירנא, דאפי' ספיקי דגברי 

גריס,

▀Оיח:
דאמר רב יהודה אמר ר' 

ירמיה בר אבא, ספק 
שלשה מתירין את הבכור במקום שאין מומחה.

ור' זירא לית ליה נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם?¿◊יח:

אביי:!◊יח:
הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל, אי נמי מארץ ישראל לבבל, אבל מבבל לארץ 

ישראל, כיון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותייהו.

אפילו תימא מבבל לארץ ישראל, הני מילי היכא דדעתו לחזור, ר' זירא אין דעתו לחזור הוה.רב אשי:!◊יח:

והא רבנן דאתו ממחוזא אמרי, אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן: מוגרמת כשרהִ אמר ליה אביי לרב יוסף:¿◊יח:

נהרא נהרא ופשטיה.א"ל:[רב יוסף]¿◊יח:

אכשר בחודא דכובעארבי שמעון בן לקיש:♦▀◊יח:

גיסא גיסא.קרי עליה רבי יוחנן:♦▀◊יח:

פגע בחיטי ־ טרפה.רב פפי משמיה דרבא:▀◊יח:

איבעיא להו:^◊יח:
פגע ונגע בהן, דכתיב: (מלכים א' ב') ויפגע בו וימת, או דלמא פגע ולא נגע, כדכתיב: (בראשית ל"ב) 

ויפגעו בו מלאכי אלהים?

♦▀◊יח:
איתמר,רב פפא משמיה 

דרבא:
שייר בחיטי ־ כשרה.

♦▀יח:
רב אמימר בר מר ינוקא 

הוה קאימנא קמיה דר' 
שייר בחיטי ־ כשרה.

♦▀יח:
א"ל רבינא לרב אשי: 

אמר לי רב שמן 
שייר בחיטי ־ כשרה.

פגע בחיטי ־ כשרה, שייר בחיטי ־ טרפה.מר בר רב אשי:♦▀◊יח:
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