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ואלא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?¿עב.

רישא קרינא ביה וטבחו כולו באיסורא, סיפא לא קרינא ביה וטבחו כולו באיסורא.א"ל:[רב נחמן]!◊עב.

השוחט ונמצאת טריפה וכו'.▀>עב.

¿◊עב.
רב חביבי מחוזנאה לרב 

אשי:

ש"מ: אינה לשחיטה אלא לבסוף, דאי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כיון דשחט בה פורתא אסרה, 

אידך לא דמריה קא טבחִ 

כי קא מחייב ־ אההוא פורתא.רב הונא בריה דרבא:!עב.

לא תידחי, וטבחו כולו בעינן וליכא.א"ל רב אשי:¿עב.

אלא קשיאִ ¿עב.

!◊עב.
א"ל[רב אשי], הכי אמר 

רב גמדא משמיה דרבא:
כגון ששחט מקצת סימנין בחוץ וגמרן בפנים.

איכא דמתני לה אהא▀◊עב.

♦▀▀◊עב.
רבי שמעון משום דרבי 

לוי סבא:
אינה לשחיטה אלא לבסוף

ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף.רבי יוחנן:♦▀▀◊עב.

¿◊עב.
רב חביבי מחוזנאה לרב 

אשי:

לימא קסבר רבי יוחנן: חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, דאי ס"ד דאורייתא, מכי שחיט לה פורתא 

אסרה, אידך לאו דמרה קא טבחִ 

כי קא מחייב ־ נמי אההוא פורתא.א"ל רב אחא בריה דרבא:!עב:

לא תידחיה, וטבחו כולו בעינן וליכא.א"ל רב אשי:¿עב:

אלא קשיאִ ¿עב:

!◊עב:
א"ל[רב אשי], הכי אמר 

רב גמדא משמיה דרבא:
כי קא מחייב ־ כגון ששחט מקצת סימנין בחוץ וגמרן בפנים.

גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהן, ונמצאו זוממים ־ משלמין הכל.▀מעב:

גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים:▀עב:

אלו ואלו נמצאו זוממין ־ הראשונים משלמין תשלומי כפל, ואחרונים משלמין תשלומי ג'ֹ▀◊עב:

נמצאו אחרונים זוממין ־ הוא משלם תשלומי כפל, והן משלמין תשלומי ג'ֹ▀◊עב:

ֹ ▀◊עב: אחד מן אחרונים זוממין ־ בטלה עדות שניה

אחד מן הראשונים זוממין ־ בטלה כל העדות, שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה.▀◊עב:

עד זומם ־ אביי אמר: למפרע הוא נפסלאיתמר:[אביי]♦▀◊געב:

מכאן ולהבא הוא נפסל.רבא:♦▀◊עב:

[אביי]▀◊עב:
אביי אמר למפרע הוא נפסל, מההוא שעתא דאסהיד הוה ליה רשע, והתורה אמרה: (שמות כ"ג) אל 

 ֹ תשת רשע עד

[רבא]▀◊עב:
רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, עד זומם חידוש הוא, דהא תרי ותרי נינהו, מאי חזית דציית להני? 

ציית להני, הלכך אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך.

רבא נמי כאביי סבירא ליה, דאמר למפרע הוא נפסל, והכא היינו טעמיה דרבא, משום פסידא דלקוחות.איכא דאמרי:▀◊עב:
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