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יז.
רבי עקיבא היאאלא אמר רב יוסף:♦!◊

דתניא:[ר' עקיבא]▀!◊יז.

 (דברים י"ב) כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך ־ ר' 

עקיבא אומר: לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה, שבתחלה הותר להן בשר נחירה, משנכנסו 

לארץ נאסר להן בשר נחירה

ועכשיו שגלו יכול יחזרו להתירן הראשון? לכך שנינו: לעולם שוחטין.[רב יוסף]▀!◊יז.

במאי קמיפלגי?^יז.

בשר תאוה לא איתסר כללרבי עקיבא סבר:♦▀!◊יז.

בשר נחירה לא אישתרי כלל.ר' ישמעאל סבר:♦▀!◊יז.

בשלמא לרבי ישמעאל, היינו דכתיב: (ויקרא א') ושחט את בן הבקר, אלא לרבי עקיבא מאי ושחט?¿◊יז.

קדשים שאני.!◊יז.

¿◊יז.
בשלמא לרבי ישמעאל, היינו דכתיב: (במדבר י"א) הצאן ובקר ישחט להם, אלא לר' עקיבא מאי הצאן 

ובקר ישחט להם? ינחר להם מיבעי ליהִ 

נחירה שלהן זו היא שחיטתן.!◊יז.

¿◊יז.
בשלמא לר' ישמעאל, היינו דתנן: השוחט ונתנבלה בידו, והנוחר והמעקר ־ פטור מלכסות, אלא לר' 

עקיבא אמאי פטור מלכסות?

הואיל ואיתסר איתסר.!◊יז.

¿◊יז.
בשלמא לר' עקיבא דאמר בשר תאוה לא איתסר כלל, היינו דכתיב: (דברים י"ב) אך כאשר יאכל את 

הצבי ואת האיל כן תאכלנו, אלא לרבי ישמעאל, צבי ואיל גופיה מי הוי שרי?

כי אסר רחמנא ־ בהמה דחזיא להקרבה, אבל חיה דלא חזיא להקרבה לא אסר רחמנא.!◊יז.

אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ, מהו?בעי רבי ירמיה:^◊יז.

אימת?^יז.

אילימא בשבע שכבשו!◊יז.

השתא דבר טמא אישתרי להו, דכתיב: (דברים ו') ובתים מלאים כל טוב,¿◊יז.

▀¿◊יז.
ואמר ר' ירמיה בר אבא 

אמר רב:
כתלי דחזירי

בשר נחירה מבעיא?¿יז.

ֹ !◊יז. אלא לאחר מכאן

ֹ ואיבעית אימא:!◊יז. לעולם בשבע שכבשו, כי אשתרי להו ־ שלל של עובדי כוכבים, דידהו לא אישתרי

תיקו.▀◊יז.

שנית הכל שוחטין ולעולם שוחטין, בכל שוחטים מאי משנית ליה?רבא:^◊יז.

וכי תימא, בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה!יז.

ִ ¿יז. הא דומיא דהנך קתני, אי הנך בשוחטין, האי נמי בשוחטיןִ ואי הנך בנשחטין, האי נמי בנשחטין

אלא אמר רבא:!◊יז.
הכל שוחטין ־ חדא לאתויי כותי, וחדא לאתויי ישראל מומרֹ לעולם שוחטין ־ בין ביום, בין בלילה, בין 

בראש הגג, בין בראש הספינהֹ בכל שוחטין ־ בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה.

חוץ ממגל קציר והמגירה:▀>יז.

אבוה דשמואל פגם ושדר פגם ושדר[אבוה דשמואל]Оיז.
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כמגירה שנינו.שלחו ליה:▀יז.

יז:
תנו רבנן:▀◊

סכין שיש בה פגימות הרבה ־ תידון כמגירה, ושאין בה אלא פגימה אחת, אוגרת ־ פסולה, מסוכסכת ־ 

כשרה.

היכי דמיא אוגרת, היכי דמיא מסוכסכת?^יז:

אוגרת ־ משתי רוחות, מסוכסכת ־ מרוח אחת.רבי אליעזר:!◊יז:

¿◊יז:
מאי שנא משתי רוחות? דמורשא קמא מחליש ומורשא בתרא בזע, מרוח אחת נמי חורפא דסכינא 

מחליש מורשא בזעִ 

דקאים ארישא דסכינא.!◊יז:

סוף סוף כי אזלא מחלשא כי אתא בזעִ ¿יז:

כגון שהוליך ולא הביא.!◊יז:

ג' מדות בסכין:רבא:▀◊יז:

ֹ ▀◊יז: אוגרת ־ לא ישחוט, ואם שחט ־ שחיטתו פסולה

ֹ ▀◊יז: מסוכסכת ־ לא ישחוט בה לכתחלה, ואם שחט ־ שחיטתו כשרה

עולה ויורד בסכין ־ שוחט בה לכתחלה.▀◊יז:

▀יז:

א"ל רב הונא בריה דרב 

נחמיה לרב אשי: אמרת 

לן משמיה דרבא:

מסוכסכת ־ פסולה

מסוכסכת ־כשרהִ והא תניא:▀¿◊יז:

לא קשיא: כאן שהוליך והביא, כאן שהוליך ולא הביא.!◊יז:

^◊יז:
אמר ליה רב אחא בריה 

דרב אויא לרב אשי:
דמיא לסאסאה, מאי?

מאן יהיב לן מבשריה ואכלינן.אמר ליה:[רב אשי]!◊יז:

מנין לבדיקת סכין מן התורה? שנאמר: (שמואל א' י"ד) ושחטתם בזה ואכלתם.רב חסדא:▀◊יז:

פשיטא, כיון דכי נקב טריפה¿יז:

בעיא בדיקִה לחכם קאמרינן.!◊יז:

לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכםִ והאמר רבי יוחנן:▀¿◊יז:

מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא.!◊יז:

בדקי לה בשימשא.במערבא♦▀◊יז:

בדקו לה במיא.בנהרדעא♦▀◊יז:

בדק לה בריש לישניה.רב ששת♦▀◊יז:

בדק לה בחוט השערה.רב אחא בר יעקב♦▀◊יז:

בישרא אכלה בישרא לבדקה.בסורא אמרי:♦▀◊יז:

צריכא בדיקה אבישרא ואטופרא (ואתלתא רוחתא) (מסורת הש"ס: [ואתרי גיסני])רב פפא:♦▀◊יז:
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▀◊יז:

אמר ליה רבינא לרב 

אשי, אמר לן רב סמא 

בריה דרב משרשיא 

משמך דאמרת ליה 

משמיה דרבא:

צריכא בדיקה אבישרא ואטופרא ואתלתא רוחתא

אבישרא ואטופרא אמרי, ואתלתא רוחתא לא אמרי.אמר ליה: [רב אשי]♦▀יז:

אבישרא ואטופרא ואתלתא רוחתא אמרי, משמיה דרבא לא אמרי.איכא דאמרי: [רב אשי]♦▀יז:

רבינא ורב אחא בריה דרבא הוו יתבי קמיה דרב אשי, אייתו סכין לקמיה דרב אשי לבדקהОיז:

אמר ליה לרב אחא בריה דרבא: בידקא[רב אשי]Оיז:

בדקה אטופרא ואבישרא ואתלתא רוחתא[רב אחא בריה דרבא]▀Оיז:

אמר ליה לרב אחא בריה דרבא: בידקא[רב אשי]Оיז:

בדקה אטופרא ואבישרא ואתלתא רוחתא[רב אחא בריה דרבא]▀Оיז:

יישר, וכן אמר רב כהנא.אמר ליה:[רב אשי]▀Оיז:

אטופרא ואבישרא צריכא, אתלתא רוחתא לא צריכארב יימר:▀◊יז:

▀▀◊יז:
מי לא א"ר זירא אמר 

שמואל :
ליבן סכין ושחט בה ־ שחיטתו כשרה, שחידודה קודם לליבונה

ִ וקשיא לן:¿▀יז: האיכא צדדין

בית השחיטה מרווח רווחואמרינן:!▀◊יז:

הכא נמי בית השחיטה מרווח רווח.▀▀יז:

♦▀◊יז:
רב הונא בר רב קטינא 

אמר רבי שמעון בן לקיש:
 ֹ שלש פגימות הן: פגימת עצם בפסח, פגימת אוזן בבכור, פגימת מום בקדשים

אף פגימת סכין.ורב חסדא:♦▀◊יז:

ואידך?¿יז:

בחולין לא קא מיירי.[רבי שמעון בן לקיש]!◊יז:

וכולן, פגימתן כדי פגימת המזבח.▀◊יז:
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