
  כחחולין  
  , בשפיכה בעלמא סגיושפךאין שחיטה לעוף מן התורה, שנאמר:  -ר' יצחק בן פנחס 

  תירוץ  קושי
  לפסולי המוקדשין איתקש  א"ה, חיה נמי!

עוף נמי איתקש לבהמה, דכתיב; זאת תורת 
  הבהמה והעוף!

  . ושפך את דמוהא כתיב: 
שדייה אחיה! ומאי חזית דשדייה ליה על עוף? 
  מסתברא, משום דסליק מיניה.

פטור  -השוחט ונתנבלה בידו, הנוחר והמעקר 
ת אין שחיטה לעוף מן התורה, ; ואי אמרמלכסות

  נחירתו זו היא שחיטתו, ליבעי כסוי!

  מי סברת בעוף? לא, בחיה

חייב לכסות, כיצד הוא עושה?  -השוחט וצריך לדם 
מאי לאו בעוף, דקא בעי ליה ; או נוחרו או עוקרו

  לדמיה ליניכא!

  לא, בחיה, דקא בעי ליה לדמיה ללכא:

; ואי מטמא בגדים אבית הבליעה -מלק בסכין 
אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, נהי נמי דכי 
תבר ליה שדרה ומפרקת הויא לה טרפה, תהני 

  לה סכין לטהרה מידי נבלה!

הקפר ברבי  ר"אהוא דאמר כי האי תנא; דתניא, 
? אך כאשר יאכל את הצבי וגו'אומר: מה ת"ל 

וכי מה למדנו מצבי ואיל מעתה? הרי זה בא ללמד 
ונמצא למד, מקיש צבי ואיל לפסולי המוקדשין, מה 

פסולי המוקדשין בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה, 
ועוף אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי 

  סופרים
  
  

אין שחיטה לעוף מן  -ר' יצחק בן פנחס 
   , בשפיכה בעלמא סגיושפךהתורה, שנאמר: 

  מטמא בגדים אבית הבליעה -מלק בסכין  -משנה 

ועוף אין לו שחיטה מדברי  - כר' אלעזר הקפר
  תורה אלא מדברי סופרים

מלמד שנצטוה משה על  - וזבחת כאשר צויתיך -כרבי 
הושט ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים 

  בבהמה
  

  רב אדא בר אהבה  רב נחמן  
קתני, אחד כל  אחד - או וושט או קנה  

  דהו
  ? מיוחדאחדמאי  - וושט ולא קנה

קושי על 
  רב נחמן

כשרה, נשמטה הגרגרת ואח"כ שחט את  -שחט את הוושט ואחר כך נשמטה הגרגרת 
 פסולה; שחט את הוושט ונמצאת גרגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה -הוושט 

 פסולה; -נשמטה אם לאחר שחיטה נשמטה, זה היה מעשה ואמרו: כל ספק בשחיטה 
  ואילו שחיטה בגרגרת לא קתני!

  משום דגרגרת עבידא לאישתמוטי  תירוץ
קושי על 
  רב נחמן

פסולה, ואין צריך לומר בבהמה; ר' יהודה אומר: בעוף  -שחט שני חצאי סימנין בעוף 
  עד שישחוט את הושט ואת הורידין! 

  רידיןמשום דושט סמוך לו  תירוץ
קושי על 
  רב אדא 

; מאי לאו בעוף, ומאי כשרה -שחט חצי גרגרת ושהה כדי שחיטה אחרת וגמר שחיטתו 
  גמרה? גמרה לגרגרת!

  לא, בבהמה, ומאי גמרה? גמרה לשחיטה כולה  תירוץ
קושי על 
  רב אדא 

; מאי לאו בעוף, שחיטתו כשרה -הרי שהיה חצי קנה פגום, והוסיף עליו כל שהוא וגמרו 
  ומאי גמרו! גמרו לקנה!

  מה, ומאי גמרו גמרו לוושטלא, בבה  תירוץ
קושי על 
  רב אדא 

כיצד מולקין חטאת העוף? חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לוושט 
שנים או  -או לקנה, הגיע לוושט או לקנה חותך סימן אחד ורוב בשר עמו, ובעולה 

  ; רוב שנים
, דאיכא שדרה (במליקה) י התםדלמא שאנ -   תיובתא דרב אדא בר אהבה! תיובתא  תירוץ

  ומפרקת
מקור כדי 

  להכריע
  דההוא בר אווזא דהוה בי רבא, אתא כי ממסמס קועיה דמא, אמר רבא: היכי נעביד?

שחטיה והדר נבדקיה, דלמא במקום נקב קשחיט! נבדקיה והדר נשחטיה, האמר נ
רבה: וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים! אמר ליה רב יוסף בריה: נבדקיה 

לקנה ונשחטיה לקנה ולכשריה, והדר לפכוה לושט ולבדקיה, אמר רבא: חכים יוסף 
  האי.ברי בטרפות כר' יוחנן; אלמא אחד דקאמר, או האי או 


