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]למלך , בשכר שאמר אברהם אבינו –ואמר רבא 

ַנַעל  ]=רצועה של[חּוט ְוַעד ְשרֹוְך ִאם ִמ "סדום[ 

ם"  ְברָּ ְרִתי ֶאת אַּ ר ֲאִני ֶהֱעשַּ ְך ְולֹא תֹאמַּ ל ֲאֶשר לָּ ח ִמכָּ ְוִאם ֶאקַּ

לפיכך זכו בניו לשתי כי לא רצה להנות מהגזל[, ]

 מצוות שיש בהן הנאה: 

]שיש בו הנאה, בכך  ,חוט של תכלת( א)

שכשהקב"ה מסתכל בכסא הכבוד, הוא נזכר 

ווה זו שישראל מקיימים, שהיא שקולה במצ

 כנגד כל המצוות, ונותן להם שכר[. 

, ]שיש בה הנאה להטיל רצועה של תפילין( ב)

ֶרץ ִכי  אָּ י הָּ מֵּ ל עַּ אּו כָּ מורא על העמים שנאמר "ְורָּ

ֶליָך ְויְָּראּו ִמֶמךָּ" ותניא רבי  א עָּ ם ה' ִנְקרָּ שֵּ

 אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש[.

 

מה נשתנה תכלת מכל י מאיר אומר: רב

מפני ]שהזקיקה אותו תורה לציצית[. , הצבעים

]שהחלזון מן הים הוא עולה שתכלת דומה לים 

וים אחת לשבעים שנה, ומראית דמו דומה לים[. 

, שנאמר, לאבן ספיר. ורקיע דומה לרקיעדומה 

ֲעשֵּ  יו ְכמַּ ְגלָּ ת רַּ חַּ ל ְותַּ אֵּ י ִיְשרָּ ת ֱאֹלהֵּ ִיְראּו אֵּ ה "וַּ

ר"  ֹטהַּ ִים לָּ מַּ שָּ ִפיר ּוְכֶעֶצם הַּ סַּ ת הַּ ]הרי שלבנת ִלְבנַּ

. ואבן ספיר דומה הספיר ועצם השמים שווים הם[

ִפיר ְדמּות לכסא הכבוד ה ֶאֶבן סַּ ְראֵּ , שנאמר "ְכמַּ

א".  ִכסֵּ

- 

]כלומר מי , קשה גזל הנאכל –אמר רבי אבא 

שגזל, ואכל מה שגזל, קשה הוא לעשות תשובה[, 

לו צדיקים גמורים אינם יכולים שאפי

ְכלּו להחזירו ק ֲאֶשר אָּ י רַּ דַּ , שנאמר, "ִבְלעָּ

ִרים  ְנעָּ ר ֶאְשֹכל הַּ נֵּ ְלכּו ִאִתי עָּ ִשים ֲאֶשר הָּ ֲאנָּ ֶלק הָּ ְוחֵּ

ם". ם ִיְקחּו ֶחְלקָּ א הֵּ ְמרֵּ  ּומַּ

- 

 –אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון 

עזר כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אלי

בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, עשה אזניך 

וכך ]משפך להכניס הדברים לראש[ כאפרכסת 

 דרש:

ַעִמים " ל הָּ ]לפי שאין אתם מרבין לֹא ֵמֻרְבֶכם ִמכָּ

 עצמכם מכל העמים אלא ממעטים עצמכם לפיכך[

ֶכם ִכי ַאֶתם ַהְמַעט  ֶכם ַוִיְבַחר בָּ ַשק ה' בָּ חָּ

ַעִמים ]ממעיטים עצמכם בענוה[ ל הָּ  ".ִמכָּ

חושקני  -אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל 

, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, בכם

 . אתם ממעטים עצמכם לפני

ם ַויֹאַמר נתתי גדולה לאברהם, " הָּ ה ַוַיַען ַאְברָּ ִהנֵּ

י  ר ֶאל ֲאֹדנָּ בֵּ ְלִתי ְלדַּ א הֹואַּ ֵאֶפרנָּ ר וָּ פָּ ֹנִכי עָּ  ".ְואָּ

"ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם , אמרו, ואהרן משהנתתי גדולה ל

ל ה'  יֶכם עַּ ְמעֹו ֶאת ְתֻלֹנתֵּ ה ֶאת ְכבֹוד ה' ְבשָּ ִלונּו ְוַנְחנּו מָּ ִכי תַּ

ינּו". לֵּ  עָּ

ֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיש , "אמר, דודנתתי גדולה ל ְואָּ

ם". ם ּוְבזּוי עָּ דָּ ת אָּ  ֶחְרפַּ

 אינן כן. אבל עובדי כוכבים 

]מלך בדור הפלגה היה, ולכך  ,נמרודנתתי גדולה ל

נקרא שמו נמרוד, שהמריד כל העולם במלכותו על 

יֹאְמרּו הבה נבנה לנו עיר ]אמר  הקב"ה[, ה "וַּ בָּ הָּ

ַמִים  ל ְורֹאשֹו ַבשָּ נּו ִעיר ּוִמְגדָּ ם ֶפן ִנְבֶנה לָּ נּו שֵּ ֲעֶשה לָּ ְונַּ

ֶרץ"[. אָּ ל הָּ י כָּ ל ְפנֵּ פּוץ עַּ  נָּ

ֹ נתתי גדולה לפרעה, " ֲאֶשר אֶמר ַפְרֹעה ִמי ה' ַוי

ם ֶאת  ְעִתי ֶאת ה' ְוגַּ ל לֹא יָּדַּ אֵּ ח ֶאת ִיְשרָּ לַּ ע ְבֹקלֹו ְלשַּ ֶאְשמַּ

." חַּ לֵּ ל לֹא ֲאשַּ אֵּ  ִיְשרָּ

ל ֱאֹלֵהי , "אמר, סנחריבנתתי גדולה ל ִמי ְבכָּ

ִדי ִכי ַיִציל ה'  ם ִמיָּ צֹות ֲאֶשר ִהִצילּו ֶאת ַאְרצָּ ֲארָּ הָּ

 ִ ַל ִדיֶאת ְירּושָּ  ".ם ִמיָּ

ֳמֵתי , "אמר, נבוכדנצרנתתי גדולה ל ֶאֱעֶלה ַעל בָּ

ב ֶאַדֶמה ְלֶעְליֹון  ".עָּ

מֹוַשב , "אמר, חירם מלך צורנתתי גדולה ל

", שבנה לו שבעה לאִֹקים יַָּשְבִתי ְבֵלב ַיִמים

ם רקיעים של נחשת ועלה וישב עליהם.  דָּ ]"ֶבן אָּ

ר ה' מַּ תֹאֶמר  ֱאֹמר ִלְנִגיד ֹצר ֹכה אָּ ּה ִלְבָך וַּ ן גָּבַּ עַּ לאקים יַּ

ם ְולֹא  דָּ ה אָּ תָּ ִמים ְואַּ ב יַּ ְבִתי ְבלֵּ ב לאִֹקים יָּשַּ ִני מֹושַּ ל אָּ אֵּ

ב ֱאֹלִהים"[. ן ִלְבָך ְכלֵּ ִתתֵּ ל וַּ  אֵּ

- 

גדול מה שנאמר אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן: 

, יותר ממה שנאמר באברהם, במשה ואהרן

פר", ואילו שבאברהם נאמר "ואנכי עפר וא

 במשה ואהרן נאמר "ונחנו מה".

- 

אין העולם ואמר רבא ואיתימא רבי יוחנן: 

, שנאמר בהם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן

ל ֹתהּו "ונחנו מה" ונאמר  פֹון עַּ ל "ֹנֶטה צָּ ֹתֶלה ֶאֶרץ עַּ

ה",   ]על זכות אותן שנחשבו לבלימה[.ְבִלי מָּ

 ורבי אילעא אמר: אין העולם מתקיים, אלא



 

 ]שסוגר את פיו[בשביל מי שבולם את עצמו 

ה, שנאמבשעת מריבה ל ְבִלי מָּ  ". ר "ֹתֶלה ֶאֶרץ עַּ

ורבי אבהו אמר: אין העולם מתקיים אלא 

, ]כלומר בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינו

ת  חַּ ]מי שנדרס תחת שהוא עניו[, שנאמר "ּוִמתַּ

ם". הכל, הוא[  ְזֹרֹעת עֹולָּ

- 

ֻאְמ  רּון דרש רבי יצחק: "הַּ בֵּ ֶלם ֶצֶדק ְתדַּ ם אֵּ נָּ

ם". דָּ י אָּ ִרים ִתְשְפטּו ְבנֵּ ישָּ  מֵּ

ֻאְמנָּם"[אומנותו מה  , של אדם בעולם הזה ]="הַּ

ֶלם"[ישים עצמו כאלם  . ודווקא בדברי ]="אֵּ

". ֶצֶדק ְתַדֵברּון"אבל בדברי תורה העולם הזה, 

ִרים ובלבד שלא יגיס דעתו ישָּ , שנאמר "מֵּ

י  שנוחה לידרס[ ]כמישור ארץ חלקה ִתְשְפטּו ְבנֵּ

ם". דָּ  אָּ

 

 כיסוי בעפר עיר הנדחת

עפר  –לדעת רבי זעירא או רבה בר ירמיה 

קרקע עיר הנידחת מותר לכסות בו דם 

, שנאמר בעניין כי הוא מותר בהנאה, שחיטה

ּה ִתְקֹבץ ֶאל  לָּ ל ְשלָּ שריפת עיר הנידחת, "ְוֶאת כָּ

ְפתָּ  רַּ ּה ְושָּ ש", ללמד, שאין נאסר תֹוְך ְרֹחבָּ אֵּ בָּ

בהנאה וטעון שרפה, אלא מה שראוי להתקבץ 

כמו שהוא, להוציא את המחובר לקרקע, 

שמחוסר תלישה, שאינו נאסר בהנאה, ואינו 

טעון שרפה, ובכלל זה עפר הקרקע של העיר. 

]אבל אפר השריפה אסור בהנאה, ואין מכסים 

 בו[.

אף באפר השרפה של עיר  –ולדעת רבא 

מותר לכסות בו , שהוא אסור בהנאה, תהנידח

אינו נחשב הנאה המצוות קיום כי , דם שחיטה

שיהיה אסור לקיימן בדבר האסור בהנאה, שכן 

לא להנאת קיום המצוות גזרת מלך היא, ו

, מותר לכסות באפר ולפיכך, המקיים ניתנו

המכסה אינו נחשב כנהנה האסור בהנאה, שכן 

 .מהאפר

 

 רהשופר ולולב של עבודה ז

שופר של עבודה זרה, אין יוצאים בו ידי מצוות 

תקיעת שופר בראש השנה. ולולב של עבודה 

זרה, אין יוצאים בו ידי חובת נטילת לולב 

 בסוכות.

ואין הטעם לכך, משום שהם אסורים בהנאה, 

שהרי מצוות לא ניתנו להנאה, והמקיים אינו 

נחשב כנהנה, שיהיה אסור לעשותם בדבר 

 שאסור בהנאה.

אלא הטעם לכך, כי מאחר שהם של עבודה זרה, 

דינם לשריפה, וכל העומד להישרף, נחשב 

כאילו כבר נשרף, ונעשה אפר. ולעניין מצוות 

שופר ולולב, נתנה בהם תורה שיעור, שיהיה 

השופר בשיעור שיאחזנו בידו ויראה מכאן 

ומכאן, ולארבעה מינים נתנה תורה שיעור הדס 

לב ארבעה, ודבר וערבה שלושה טפחים, ולו

שעומד לשרפה, נחשב כמי שאין בו שיעור, ולכן 

 אין יוצאים בהם ידי חובה.

 סליק פרק כסוי הדם

 

 פרק שביעי   גיד הנשה

 

 דף פ"ט

 

ק -]בראשית ל"ב כ"ה בֵּ אָּ יֵּ דֹו וַּ ֲעֹקב ְלבַּ ר יַּ תֵּ ִיּוָּ ל"ג[ "וַּ

ְרא ִכי לֹא יָֹּכל לֹו  יַּ ר. וַּ חַּ שָּ ד ֲעלֹות הַּ ף ִאיש ִעמֹו עַּ ִיגַּע ְבכַּ וַּ

ח לֹו  ִיְזרַּ ְבקֹו ִעמֹו ... וַּ אָּ ֲעֹקב ְבהֵּ ף ֶיֶרְך יַּ ע כַּ קַּ תֵּ כֹו וַּ ְירֵּ

ל  כֹו. עַּ ל ְירֵּ עַּ עַּ ל ְוהּוא ֹצלֵּ ר ֶאת ְפנּואֵּ בַּ ֲאֶשר עָּ ֶשֶמש כַּ הַּ

ף  ל כַּ ֶשה ֲאֶשר עַּ נָּ ל ֶאת ִגיד הַּ אֵּ י ִיְשרָּ ן לֹא יֹאְכלּו ְבנֵּ כֵּ

יֹו ד הַּ ְך עַּ יָּרֵּ ֶשה".הַּ נָּ ֲעֹקב ְבִגיד הַּ ף ֶיֶרְך יַּ ע ְבכַּ גַּ ֶזה ִכי נָּ  ם הַּ

 

, מאחר שאינו מצווה התלויה איסור גיד הנשה

בארץ, אלא חובת הגוף, הרי הוא ככל המצוות 

נוהג בין בארץ ובין בחוצה שהן חובת הגוף, ולכן 

 .בפני הבית ושלא בפני הבית, לארץ

 

 איסור גיד הנשה נוהג בבהמות קדשים

שאיסור גיד הנשה נוהג במשנתנו, ינו שנ

ועל כרחך אין כוונת המשנה , בבהמות קדשים

ואחר כך אכל את , שמי שהקדיש בהמהללמד, 

שכן דין , עבר באיסור אכילת גיד הנשה, גידה

, שהרי איסור גיד הנשה היה זה פשוט הוא

בבהמה משעה שנוצר בה, קודם שהוקדשה 

שעת הבהמה, ואין שום סיבה שיפקע ממנה ב

הקדשה, ואם כן על כרחך משנתנו באה לחדש 

ונאמרו בגמרא כמה איסור באופן אחר, 

. ]חלק מה באה משנתנו לחדש, ביאורים

 מהביאורים נדחה וחלק מהם מקויים[.

 .כלומר איסור קדשים נוהג בגיד. א

יש בגידים בנותן ( ]א, )לדעת התנא של משנתנו

, כלומר[ הגידים נחשבים כבשר שיש בו טעם

עם, ]ולא כעץ שאין בו טעם[, ולפיכך, האוכל ט

גיד של בהמת קדשים, דינו כאוכל מבשרה, שיש 

( וכמו כן, לדעת התנא של בבכך איסור. )

 . איסור חל על איסורמשנתנו, 

, אף על פי שמשעת יצירת גיד הנשה, ולפיכך

, הוא נאסר באכילה משום איסור גיד הנשה



 

ל חל ע, כשהקדישו את הבהמה, לאחר מכן

של אכילת בשר , הגיד הזה איסור נוסף

 , ומעתה האוכלו עובר בשני איסורים.קדשים

, ואמרו, שאין לפרש כן את < אולם דחו זאת

משנתנו, שכן אם כוונת המשנה ללמד, שאיסור 

קדשים חל על איסור גיד, כך היה צריך לשנות, 

"איסור מוקדשים נוהג בגיד הנשה", ולא "גיד 

שים", שמשמע שאיסור הנשה נוהג ... במוקד

 גיד הנשה חל על איסור קדשים.

כלומר בגיד הנשה אין איסור קדשים אלא . ב

 .איסור גיד הנשה בלבד

אין בגידים בנותן , ]לדעת התנא של משנתנו

, כלומר[ הגידים נחשבים כעץ שאין בו טעם

טעם, ]ולא כבשר שיש בו טעם[, ולכן, האוכל 

סור גיד של בהמת קדשים, אינו עובר באי

 אכילת קדשים כאוכל מבשרה.

, ]אפילו אם בשאר מקומות איסור חל ולפיכך

האוכל מגיד הנשה של בהמת על איסור[, 

, אינו עובר באיסור אכילת קדשים, קדשים

 . אלא באיסור אכילת גיד הנשה לבדו

וכך הוא ביאור המשנה, "גיד הנשה נוהג ... 

במוקדשים", כלומר אף בגיד הנשה של 

ין נוהג אלא איסור גיד הנשה, ואין מוקדשים, א

 באכילתו איסור נוסף.

, ואמרו, שאין לפרש כן את < אולם דחו זאת

משנתנו, כי מבואר בהמשך הפרק, שלדעת 

התנא של המשנה, יש בגידים בנותן טעם, שכך 

שנינו בפרק זה, "ירך שנתבשל בה גיד הנשה, 

 אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה" .

ופן שאיסור גיד חל יחד עם כלומר יש א. ג

 .והוא בוולדות קדשים ,איסור קדשים

יש בגידים בנותן ( ]א, )לדעת התנא של משנתנו

, כלומר[ הגידים נחשבים כבשר שיש בו טעם

טעם, ]ולא כעץ שאין בו טעם[, ולפיכך, האוכל 

גיד של בהמת קדשים, דינו כאוכל מבשרה, שיש 

 בכך איסור.

, איסור חל על איסור אין( ב)ואף על פי שלדעתו 

יש אופן שבו יהיה גיד הנשה אסור מכל מקום 

, הן של גיד הנשה, והן מחמת שני האיסורים

של קדשים, והוא כשחל האיסור הזה בשניהם 

 בבת אחת.

איסור גיד ( ג, )שכן לדעת התנא של המשנה

בעוד הוולד מתחילת יצירתו על הגיד הנשה חל 

שר קדשים וכן איסור אכילת ב( דבמעי אמו. )

 במעי אמו. מתחילת יצירתו על הוולד חל 

חלים עליו שני , שבשעת יצירת הגיד, ונמצא

, ]שאף לדברי האומרים האיסורים בבת אחת

שבדבר אחד אין איסור חל על איסור, מודים 

 הם, שבבת אחת חלים עליו שני איסורים[.

ומה ששנינו בהמשך המשנה, "ונוהג ]איסור גיד 

. רבי יהודה אומר אינו נוהג בר[]=עוהנשה[ בשליל 

בשליל", אין בזה ללמד שתחילת המשנה אינה 

מדברת בשליל, אלא כוונת המשנה לומר, שדין זה 

של הרישא, שמדבר בשליל, הוא כדעת חכמים, 

האומרים, שאיסור גיד הנשה נוהג בשליל מתחילת 

 יצירתו, אבל רבי יהודה חולק על כך.

לפרש כן את , ואמרו, שאין < אולם דחו זאת

משנתנו, שכן אף לדברי האומרים שגם איסור 

קדשים וגם איסור גיד חלים על העובר בעודו 

במעי אמו, על כרחך אינם חלים באותו זמן, 

שכן בתחילת יצירת העובר, עדיין אין בו גידים, 

אלא בשר, וכשהוא עובר של קדשים, כבר נאסר 

משום בשר קדשים, ורק לאחר זמן נוצרים בו 

ים, שיוכל לחול על גיד הנשה, איסור גיד הגיד

הנשה . ]שכן שנינו, שנזיר סותר נזירותו, בין 

כשנטמא בכזית ממת גדול, ובין כשנטמא במת 

שלם, שאין בו כזית, והכוונה לעובר שעוד לא 

 נוצרו בו גידים, שאין בכל בשרו כזית שלם[.

 דף צ'

כלומר איסור גיד הנשה חל על איסור . ד

 .שהוא חמור שנוהג בבני נח מוקדשים משום

, )א( הגידים נחשבים לדעת התנא של המשנה

כבשר, שיהיה בהם איסור אכילת קדשים. )ב( 

וולדות קדשים, מתחילת יצירתם יש בהם 

איסור אכילת קדשים. )ג( ולאחר מכן, בשעה 

שנוצר הגיד בבהמה הוא נאסר גם משום איסור 

ר אף על פי שאיסור קדשים כבגיד הנשה. )ד( ו

חל על הגיד תחילה משעת יצירת בשר הוולד 

, ובשאר מקומות אין קודם שנוצרו הגידים

איסור חל על איסור, לדעת התנא של המשנה, 

כי הוא , איסור גיד הנשה חל על איסור קדשים

, שכן שהוא נוהג אף בבני נחיותר, חמור איסור 

 נאסר לבני יעקב קודם מתן תורה.

ברא הזו, שנוהג , כי אף שמחמת הס< ודחו זאת

בבני נח, איסור גיד הנשה חמור משאר דברים 

שיש בהם איסור לא תעשה בלבד, כגון איסור 

אכילת בהמה טמאה, ]ולכן איסור גיד הנשה חל 

על איסור בהמה טמאה[, מכל מקום אינו חמור 

יותר מאיסור אכילת קדשים שיש בו כרת, ולכן 

איסור גיד הנשה לא יחול על איסור אכילת 

 שים.קד

כלומר יש קדשים שנוהג בהם איסור גיד . ו-ה

 , אף על פי שקדושים מתחילתם.הנשה

אין איסור חל על ( א, )לדעת התנא של המשנה

כלומר דינם  ,ויש בגידים בנותן טעם( ב. )איסור

כבשר, וכשהם קדשים, יש בהם איסור אכילת 

 בשר קדשים.

אין , מאחר שאין איסור חל על איסור, ולפיכך



 

אלא , גיד הנשה בבהמות קדשים איסור

כשקדם איסור גיד הנשה לאיסור קדשים 

ואחר כך , וכשהיתה הבהמה חולין. ]שבהם

דין פשוט הוא שקדם איסור גיד , הקדישוה

, וחל על הגיד, כפי שנתבאר בתחילת הנשה

, אבל יש אופן שאיסור גיד הנשה קדםהעניין, 

 [.אף בבהמה שמתחילת היא קדושה

שוולדות קדשים קדושים , םלדברי האומרי -

, בכל וולדות קדשים אין מתחילת יצירתם

איסור גיד הנשה, כי משעה שנוצר בשר הוולד, 

כבר נאסר משום קדשים, ושוב אין חל עליו 

רק בבהמה שהיא איסור נוסף של גיד הנשה. ו

, יש איסור גיד הנשה, קדושה מחמת בכורה

שאין קדושת הבכור אלא בשעת יציאתו 

עתה, ממה נפשך יש בה בגיד איסור מהרחם, ו

גיד הנשה, שכן אם האיסור הזה חל בשעת 

יצירת הגיד, הרי האיסור הזה קודם, ואף אם 

האיסור הזה חל גם הוא בשעת הלידה כקדושת 

 הבכור, מכל מקום שני האיסורים חלים יחד.

שוולדות קדשים קדושים , ולדברי האומרים -

ש בכל וולדות קדשים י, רק משעת לדתם

, שכן הוא חל משעת יצירת איסור גיד הנשה

 הגיד בעודו במעי האם.

 

 גיד הנשה של עולה

כבר נתבאר, שבקדשים נוהג איסור אכילת גיד 

הנשה, ]כשקדם האיסור הזה לאיסור קדשים[, 

ולעניין קדשים הנאכלים בהיתר, כחטאת 

ואשם ושלמים, הכל מודים לדין הזה. ]וכן 

, שהירך שלו שנינו, שגיד הנשה של שלמים

נאכלת, חולץ הגיד, ומכבדו לאמה שבעזרה, 

]ואינו מצוה לשורפו משום נותר, שכשנאמרה שרפה 

בנותר, בדבר הראויה לאכילה נאמרה ככתוב "ְביֹום 

ש  אֵּ ְשִליִשי בָּ ד יֹום הַּ ר עַּ נֹותָּ ת ְוהַּ ֳחרָּ ל ּוִממָּ כֵּ אָּ ִזְבֲחֶכם יֵּ

ף"[ רֵּ  [.ִישָּ

ים, כעולה, אבל לעניין קדשים שאינם נאכל

משמע בסוגיתנו, שלדעת רבי חייא בר יוסף לא 

נוהג בהם איסור גיד הנשה, ולדעת רבי יוחנן 

 נוהג בהם איסור גיד הנשה.

 אולם ניתן להבין דבריהם באופן הבא:

 

 

 דעת רב פפא
 ללשון ראשון

אין מחלוקת ]
 אלא[

 דעת רב פפא
 ללשון שני

אין מחלוקת ]
 אלא[

 דעת 
רב נחמן בר 

 יצחק
ש מחלוקת י]

 בזה[
לדברי רבי 
חייא בר 

 יוסף
 לא נוהג

גיד  איסור
 הנשה

אין איסור 
גיד להקריב 

 הנשה למזבח

אם גיד הנשה 
מחובר לירך 

מותר 
להעלותו 

 למזבח

אם גיד הנשה 
לירך מחובר 

מותר 
להעלותו 

למזבח ]כדעת 
 רבי יהודה[.

ולדברי רבי 
 יוחנן
 נוהג
גיד  איסור

 הנשה

גיד האוכל 
הנשה של 

לוקה עולה 
משום אכילת 

 גיד הנשה

גיד פירש אם 
מן הנשה 

הירך אסור 
להעלותו 

 למזבח

אף כשגיד 
מחובר הנשה 
אסור לירך 

להעלותו 
למזבח ]כדעת 

 חכמים[.
 

 :ועוד נתבאר בסוגיה דעת רב הונא ורב חסדא

גיד  –]ששנינו בברייתא כמותו[ לדעת רב הונא 

, שנאמר, הנשה אינו קרב למזבח בשום אופן

ל", ללמד שכל שאסור לישראל "ִממַּ  אֵּ ה ִיְשרָּ ְשקֵּ

חולצים , ולכן אפילו הוא מחובר לירךאינו קרב, 

, ]ומשליכים אותו לאפר הצבור אותו מהירך

באמצע המזבח הנקרא תפוח, הוא המקום אליו 

גורפים כל האפר שעל גבי המזבח, עד שהוא 

מתרבה בו, ומוציאים אותו לחוץ[, ומכל מקום 

ו מהירך אלא אחר העלאתו אין חולצים אות

למזבח, כדי שיעלה את הירך למזבח בעודה 

ִגישּו נאה, שנאמר,  ע ְוִכי תַּ ין רָּ ר ִלְזֹבחַּ אֵּ ִגשּון ִעּוֵּ "ְוִכי תַּ

ע  ין רָּ חַּ ְוֹחֶלה אֵּ ֶתָך ִפסֵּ א ְלֶפחָּ הּו נָּ ְקִריבֵּ ֲהִיְרְצָך אֹו הַּ

אֹות",  ר ה' ְצבָּ מַּ ֶניָך אָּ א פָּ דבר  ללמד שאין להקריבֲהִישָּ

שאינו נאה. ]וכן דעת חכמים בברייתא. וכן דעת 

 רבי יוחנן כפי ביאור רב נחמן בר יצחק[.

, שלא גיד הנשה קרב למזבח –ולדעת רב חסדא 

אסרה אותו תורה אלא לאכילת בני ישראל, 

ל ֶאת ִגיד  אֵּ י ִיְשרָּ ן לֹא יֹאְכלּו ְבנֵּ ל כֵּ שנאמר, "עַּ

ֶשה", אבל למזבח לא נאסר. נָּ  הַּ

 

 ם המחוברים לבשר הקרבן דברי

 ]כגון עצמות וגידים קרניים וטלפים[

שני הכתובים הבאים, אמורים בעניין הקרבת 

 הקרבנות. 

ֹכל כתוב אחד אומר  ן ֶאת הַּ ֹכהֵּ "ְוִהְקִטיר הַּ

ה", שמשמע מזה שהכל עולה למזבח,  חָּ ִמְזבֵּ הַּ

 אפילו עצמות וגידים שאינם בשר. 

ִשיתָּ עֹ  ם וכתוב שני אומר, "ְועָּ דָּ ר ְוהַּ שָּ בָּ ל ֹלֶתיָך הַּ עַּ

ח ה' לאֶֹקיָך", שמשמע מזה, שרק הדם והבשר  ִמְזבַּ

 עולים למזבח, ולא שאר דברים. 

 ונחלקו חכמים כיצד ליישב שני כתובים אלו:

עצמות הכתוב הראשון מלמד, ש –לדעת רבי 

קרבים למזבח כשהם , וגידים שאינם בשר

על ]ולא בא הכתוב הזה ללמד  ,מחוברים לבשר

עצמות וגידים של היתר, שקרבים עם הבשר כשהם 

מחוברים לו, שכן דין זה ניתן ללמוד מהקרבת ראש 

העולה, שהוא קרב שלם עם כל העצמות המחוברות 

בבשר, אבל בא הכתוב הזה ללמד, שגם גידים של 

איסור קרבים עם הבשר כשהם מחוברים לו, כלומר 

 שגיד הנשה קרב עם הירך כשהוא מחובר בה[.

עצמות וגידים שאינם והכתוב השני מלמד, ש

אינם קרבים , מחוברים לבשר]בשר, ואינם[ 

, ואפילו עלו למזבח מחוברים לבשר, למזבח

 ופרשו מהבשר בראש המזבח, ירדו.

הכתוב הראשון מלמד,  –ולדעת חכמים 

, קרבים למזבח, עצמות וגידים שאינם בשרש

, ]משום אף על פי שאינם מחוברים לבשר



 

תם הם מחוברים בו ונחשבים כמותו[, שמתחיל

]אבל דין זה, שעצמות וגידים המחוברים לבשר, 

קרבים, יש ללמוד מהכתוב בעניין ראש העולה, 

שהוא קרב שלם עם העצמות שבו. ואין לומר שבא 

הכתוב הזה ללמד על גיד הנשה שקרב עם הירך, כי 

ל",נאמר בקרבנות " אֵּ ה ִיְשרָּ ְשקֵּ ללמד, שכל  ִממַּ

מותר לישראל, אינו קרב, ואם כן, אין להקריב  שאינו

והכתוב השני  גיד הנשה, אף כשהוא מחובר לירך[.

מלמד, שיש חילוק בין הבשר עצמו, לדברים 

פקעו מעל גבי הטפלים לו, לעניין זה, שאם 

את הבשר מחזירים , המזבח כשהם מתעכלים

ואת העצמות והגידים אין מחזירים למזבח, 

 למזבח.

 :נים היוצאים מהמבואר עתה< סיכום הדי

 –עצמות וגידים של היתר המחוברים לבשר . א

שכן מצינו , לדברי הכל עולים למזבח עם הבשר

, שיש להקריבו שלם, עם בעניין ראש העולה

 העצמות והגידים שבו.

[ כגיד הנשה]עצמות וגידים של איסור . ב

קרבים למזבח , לדעת רבי –המחוברים לבשר 

ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן ֶאת ַהֹכל , "שנאמר, עם הבשר

ה ]ואף שנאמר ", לרבות את אלו, ַהִמְזֵבחָּ

ל", לאסור לגבוה כל מה שאסור  אֵּ ה ִיְשרָּ ְשקֵּ "ִממַּ

לישראל, יש יוצאים מן הכלל, שכן מצינו שהדם 

נזרק, והחלב קרב, אף שאסורים לישראל, והוא הדין 

אינם , ולדעת חכמיםלגיד הנשה המחובר בבשר[. 

ֵאל"שנאמר , םקרבי ", ללמד שכל ִמַמְשֵקה ִיְשרָּ

]ואין זה דומה לחלב שאסור לישראל אינו קרב. 

ודם, שהם עיקר הקרבת הקרבן, ובהם מתקיימת 

המצווה, מה שאין כן גיד הנשה, שניתן לקיים את 

 ההקרבה בלא להעלותו למזבח[.

עצמות וגידים של היתר שאינם מחוברים . ג

למזבח, קרבים  אינם, לדעת רבי –לבשר 

ם , "שנאמר ר ְוַהדָּ שָּ ִשיתָּ ֹעֹלֶתיָך ַהבָּ ח ה' ְועָּ ל ִמְזבַּ עַּ

ללמד, שרק הדם והבשר עולים למזבח,  לאֶֹקיָך",

ולדעת ולא שאר שאינם מחוברים לבשר. 

ְוִהְקִטיר , "שנאמרלמזבח, הם קרבים , חכמים

ה אלא ", לרבות את אלו, ]ַהֹכֵהן ֶאת ַהֹכל ַהִמְזֵבחָּ

אין מחזירים  ,פקעו כשהם מתעכליםשאם 

למזבח, אלא רק אלא הבשר, ועל זה אותם 

ם", ולא  דָּ ר ְוהַּ שָּ בָּ ִשיתָּ ֹעֹלֶתיָך הַּ נאמר, "ְועָּ

 דברים אחרים[.

[ כגיד הנשה]עצמות וגידים של איסור . ד

לדברי הכל אינם  –שאינם מחוברים לבשר 

 .עולים למזבח

 

 לשון גוזמא

יה באמצע תפוח השנינו במסכת תמיד: 

של פעמים היה עליו כשלש מאות כור , המזבח

 דשן שאספו לשם מהמזבח.

. כלומר מעולם לא הגיע גוזמא –ואמר רבא 

השיעור לשלוש מאות כור ממש, ונקטו מספר 

גדול לדוגמא, כלומר, שפעמים היה הדשן 

 .מרובה מאוד

]שכשבאו לשחוט את ועוד שנינו במסכת תמיד: 

]כדי , בכוס של זהבהשקו את התמיד התמיד[, 

 שיהיה נוח להפשיט את עורו אחר השחיטה[.

, כלומר לא השקו אותו גוזמא –ואמר רבא 

 דווקא בכוס של זהב, אלא שהשקו אותו כראוי. 

]אבל לדברי רבי יצחק בר נחמני להלן, דבר זה 

אינו גוזמא ולשון הואי, אלא באמת בכוס של 

זהב היו משקים את התמיד, שאין עניות 

 ם עשירות[.במקו

 

 לשון הואי

לשון הואי הוא לשון הדיוט, שאינו מדקדק 

בדבריו, ומוציא בפיו דבר שאינו, ולא לשם 

שקר, אלא שאינו מדקדק בדבריו ואומר דבר 

 הדומה. ]וזה הנקרא גוזמא[.

שדברה תורה לשון , שמצינו, < ואמר רבי אמי

ושדברו . ושדברו נביאים לשון הואי. הואי

 . חכמים לשון הואי

תפוח כמבואר לעיל, " –דברו חכמים לשון הואי 

היה עליו כשלוש היה באמצע המזבח פעמים 

 ".מאות כור

ִרים ְגֹדֹלת ּוְבצּוֹרת " –דברה תורה לשון הואי  עָּ

ִים מָּ  ". ַבשָּ

ן ֶאת ֶקֶרן  –דברו נביאים לשון הואי  ֹכהֵּ דֹוק הַּ ח צָּ ִיקַּ "וַּ

ח ֶא  ִיְמשַּ ֹאֶהל וַּ ֶשֶמן ִמן הָּ יֹאְמרּו הַּ ר וַּ שֹופָּ ִיְתְקעּו בַּ ת ְשֹלֹמה וַּ

ם  עָּ יו ְוהָּ ֲחרָּ ם אַּ עָּ ל הָּ ֲעלּו כָּ יַּ ֶמֶלְך ְשֹלֹמה. וַּ ם ְיִחי הַּ עָּ ל הָּ כָּ

ה  ה ְגדֹולָּ ִחים ִשְמחָּ ֲחִלִלים ּוְשמֵּ ְלִלים בַּ ֶרץ ְמחַּ אָּ ַקע הָּ ַוִתבָּ

ם  ".ְבקֹולָּ

 

, < ואמר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל

 .מות דברו חכמים לשון הואישבשלשה מקו

 :ואלו הם

 .תפוח. א

הוא המבואר לעיל, "תפוח היה באמצע המזבח 

 ".היה עליו כשלוש מאות כורפעמים 

 . גפן. ב

וזהו מה ששנינו במסכת מידות שכמין גפן של 

זהב היתה עומדת על פתחו של היכל, ומודלית 

ונתמכת על גבי כלונסות, וכל מי שהיה מתנדב 

ו אשכול זהב, מביא ותולה בה. גרגיר זהב א

נמנו ואמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ו

 .עליה שלש מאות כהנים לפנותה

ואין זה אלא לשון הואי וגוזמא, כי באמת לא 



 

 היו שם כל כך הרבה כהנים שפינוה.

 . פרוכת. ג

וזהו מה ששנינו במסכת שקלים, רבן שמעון בן 

רוכת גמליאל אומר משום רבי שמעון הסגן, פ

עוביה טפח, ועל שבעים ושנים נירים נארגת, 

ועל כל נימה ונימה עשרים וארבעה חוטים, 

ארכה ארבעים  ]שכל חוט כפול עשרים וארבעה[,

אמה, ורחבה עשרים באמה, ומשמונים ושתי 

רבוא נעשית, ושתים עושים בשנה, ומחמת 

היו צריכים שלש מאות כהנים כדי כובדה 

 טמאת[. ]כשהיא נלטלטלה להטבילה 

ואין זה אלא לשון הואי וגוזמא, כי באמת לא 

 היו צריכים כל כך הרבה כהנים.

 

 באיזה ירך נוהג איסור גיד הנשה

הן בירך איסור גיד הנשה נוהג,  –לדעת חכמים 

, ]וטעמם יתבאר בעזה"י והן בירך שמאל, ימין

 בדף צ"א[.

אינו נוהג איסור גיד הנשה  –ולדעת רבי יהודה 

והדעת מכרעת שהוא נוהג , תאלא בירך אח

. ]מתחילה נסתפקו בדבר, האם בשל ירך ימין

דעת מכרעת זו, היינו שכן מסתבר יותר, אבל 

אין ראיה לדבר, ולעניין הדין יש להסתפק אם 

היא נוהגת בשל ימין או בשל שמאל. או שדעת 

תורה ודאית היא, שהאיסור נוהג בשל ימין, וכן 

אר בעזה"י הוא מסקנת הסוגיה, מהטעם שיתב

 בדף צ"א[.

 

 העצמות והגידים והנותר ישרפו לששה עשר

שבשר הפסח שנשאר במסכת פסחים, שנינו 

נעשה נותר האסור , ובכך אחר זמן אכילתו

ביום טוב ישרף , לא וטעון שרפה, באכילה

, כי אין שורפים בששה עשר בניסןעצמו, אלא 

 קדשים פסולים ביום טוב.

דברים  שיש שני, ומבואר באותה משנה

, שנוהג בו דין שדינם כבשר הפסח, נוספים

ולעולם נותר כשנשאר אחר זמן האכילה, 

כי על כורחך , ישארו בפסח אחר זמן האכילה

, ויהיה דינם כנותר הטעון לא יאכל לאוכלם

 שרפה, וישרפו בששה עשר בניסן.

עצמות הפסח שיש בהם מוח הראוי . א

 . לאכילה

ה, ודינו המוח שבעצמות הפסח ראוי לאכיל

 כבשר, והוא הדין לעצמות ששמשו אותו.

ומאחר שאסור לשבור את עצמות הפסח, 

שנאמר "ְוֶעֶצם לֹא ִתְשְברּו בֹו", על כרחך לא 

יאכלו לאכול את המוח שבעצמות הפסח, 

ולעולם הוא ישאר אחר זמן האכילה, ויהיה 

 נותר, וישרף עם העצמות בששה עשר בניסן.

 .גיד הנשה של הפסח. ב

, שעל כרחך יעשה דין זה –< לדברי רב חסדא 

הגיד נותר, אף על פי שבאמת הוא מותר 

שגיד , האומר, הוא כדעת רבי יהודהבאכילה, 

 . הנשה אינו נוהג אלא בירך אחת בלבד

אם לדעת רבי יהודה אחד הגידים אסור, ואין  -

אנו יודעים איזה הוא, הדבר מובן בפשטות, 

זה גיד אסור, שכן מאחר שלעולם יש ספק אי

לעולם אי אפשר לאכול גם את הגיד המותר, 

 ועל כרחך הוא נעשה נותר.

ואם לדעת רבי יהודה הגיד של ימין הוא  -

האסור, לא נאמר הדין הזה אלא כשנתערבו 

הגידים, ואין ידוע איזהו של ימין ואיזהו של 

שמאל, שבזה בלבד מחמת הספק לא יאכל גם 

 ותר.הגיד המותר, ועל כרחך יעשה נ

 דף צ"א

, שעל כרחך יעשה דין זה –< ולדברי רב אשי 

ואינו בגיד , אף כדברי חכמיםהגיד נותר, הוא 

שמהתורה הוא , אלא בשומנו של הגיד, עצמו

, וישראל קדושים החמירו על עצמם, מותר

, ולפיכך, אף על פי שהוא מותר ונהגו בו איסור

מהתורה, על כורחך לא יאכל מחמת איסור 

 יו ישראל, ויעשה נותר.שהטילו על

, שעל כרחך יעשה דין זה –< ולדברי רבינא 

ואינו בגיד , אף כדברי חכמיםהגיד נותר, הוא 

אלא בגיד , הפנימי שהוא אסור מהתורה

, ולפיכך, החיצון האסור מדברי חכמים בלבד

אף על פי שהוא מותר מהתורה, מאחר שעל 

כורחך לא יאכל, מחמת איסור שהטילו עליו 

הוא יעשה נותר. ]ועניין זה מתבאר על  חכמים,

פי דברי רב יהודה אמר שמואל שאמר שהגיד 

הפנימי הסמוך לעצם, אסור מהתורה, והאוכלו 

לוקה, והגיד החיצון הסמוך לבשר, אסור רק 

 מדברי חכמים, והאוכלו פטור ממלקות[.

 

 אכל כזית מגיד של ימין 

 וכזית מגיד של שמאל

סור, הן מאחר שיש אי –< לדעת חכמים 

באכילת גיד של ימין, והן באכילת גיד של 

שמאל, הרי זה האוכל משניהם, עובר בשני 

, ארבעים על זה, לוקה שמוניםאיסורים, ולכן 

 וארבעים על זה.

 .ארבעיםאינו לוקה אלא  –< ולדעת רבי יהודה 

אם לדעת רבי יהודה הגיד של ימין הוא  -

וא , כי לוקה ההדין הזה מובן בפשטות, האסור

 ארבעים על שאכל גיד של ימין.



 

, אחד הגידים אסור, אבל אם לדעת רבי יהודה -

אין , הגיד האסור אין אנו יודעים איזה הואו

שלדעת רבי , הדין הזה אלא כדברי האומרים

, שכן לוקים גם על ידי התראת ספק, יהודה

בכל פעם שאמרו לו לא לאכול אחד מהגידים, 

גיד האסור, התראת ספק היא, שמא אין זה ה

ומכל מקום אחר שעבר על שתי ההתראות, 

ואכל משני הגידים, ממה נפשך עבר על האיסור, 

ולוקה. אבל לדברי האומרים, שלדעת רבי 

יהודה אין לוקים על ידי התראת ספק, אף על 

פי שבוודאי אכל גיד אסור, מאחר שלא היתה 

התראה בוודאי קודם האכילה האסורה, אינו 

 לוקה.

 

, שלדעת ברייתא אחת, כבר נתבארבדף פ"ב 

שהתראת ספק אינה נחשבת , דעת רבי יהודה

ולדעת , לחייב את העובר עליה, התראה

שהתראת ספק , דעת רבי יהודה, ברייתא שניה

, לחייב את העובר עליה ]עיין נחשבת התראה

 שם[.

 

 אכל שני גידי ימין של שתי בהמות שונות

ד אף על פי שאין בכל אח –< לדעת חכמים 

לוקה על כל , מהגידים בפני עצמו כשיעור כזית

משום שגיד שלם נחשב , בפני עצמו גיד שאכל

, ומחמת חשיבותו חייבים על אכילתו אף בריה

, ולכן לוקה שמוניםעל פי שאין בו כזית, 

 ארבעים על זה, וארבעים על זה.

. אינו לוקה אלא ארבעים –< ולדעת רבי יהודה 

ואין חיוב אלא על  ,כי אין בגיד חשיבות בריה

, ]ושני הגידים אכילת כזית שלם של גיד הנשה

 מצטרפים לכזית[, ולכן לוקה ארבעים. 

]ומתוך הדין הזה הוכיחו, שלדעת רבי יהודה, דין 

פשוט הוא, שחייבים על גיד של ירך ימין בלבד, ואין 

 הדבר אצלו בגדר ספק, על איזה גיד חייבים[.

 

 סור ביאור טעמו של רבי יהודה שאי

 גיד הנשה נוהג בירך ימין בלבד

. לדברי רבא, רבי יהודה לומד, שאיסור גיד א

ן לֹא הנשה הוא בירך ימין בלבד, מהכתוב,  ל כֵּ "עַּ

ף  ל כַּ ֶשה ֲאֶשר עַּ נָּ ל ֶאת ִגיד הַּ אֵּ י ִיְשרָּ ְך", יֹאְכלּו ְבנֵּ יָּרֵּ הַּ

" בה"א הידיעה, ללמד שהכוונה ַהיֵָּרְךשנכתב "

 הירך הימנית. לירך החשובה, היא 

< ולדעת חכמים, לא בא הכתוב הזה ללמד 

שיהא האיסור בירך ימין, אלא שהאיסור נוהג 

בגיד שנמשך בכל הירך, הוא הגיד הפנימי, 

שהוא וקנוקנותיו ושורשיו נפשטים בכל הירך, 

 ולהוציא את הגיד החיצון שלא נאסר.

. ולדברי רבי יהושע בן לוי, רבי יהודה לומד, ב

הנשה הוא בירך ימין, מהכתוב,  שאיסור גיד

ֲעֹקב  ף ֶיֶרְך יַּ ע כַּ קַּ תֵּ כֹו וַּ ף ְירֵּ ע ְבכַּ ִיגַּ ְרא ִכי לֹא יָֹּכל לֹו וַּ יַּ "וַּ

ְבקֹו ִעמֹו ", שממנו יש ללמוד, שהמלאך ְבֵהאָּ

ויעקב היו נאבקים זה מול זה, כאדם החובק 

את חברו, ונמצא שידו הימנית מגיעה מאחור 

, ואם כן, בכף ירך ימין לכף ירך ימין של חבירו

 נגע המלאך, וזו נאסרה.

< ולדעת חכמים, לא בא הכתוב הזה ללמד 

שהיו נאבקים כאדם החובק את חברו, אלא 

כמאמר רבי יהושע בן לוי, שהכתוב הזה בא 

ללמד בגזרה שווה, שהעלו אבק מרגליהם עד 

כסא הכבוד, שנאמר בכתוב לשון אבק, 

ְבקֹו ִעמֹו", וכן נאמ אָּ ל ֹכחַּ ר, "ְבהֵּ ִים ּוְגדָּ פַּ "ה' ֶאֶרְך אַּ

ְרכֹו  ה דַּ רָּ ה ּוִבְשעָּ ֶקה ה' ְבסּופָּ ה לֹא ְינַּ קֵּ ק ְונַּ ן ֲאבַּ נָּ ְועָּ

יו".  ְגלָּ  רַּ

. ולדברי רבי שמואל בר נחמני רבי יהודה לומד ג

מסברא, שאיסור גיד הנשה הוא בירך ימין, שכן 

שהמלאך היה נראה ליעקב כעובד מסתבר, 

היה מלאכו של עשו, שהיה עובד ]שהרי , כוכבים

והלכה היא, שהמהלך עם עובד כוכבים כוכבים[, 

]שיהא בדרך, ילך עמו כשהוא לימין ישראל, 

 מזומן לישראל לאוחזו בימינו, אם יקום עליו[,

ומאחר שהיה המלאך לימין יעקב, מסתבר 

 שבירך ימין שלו נגע והיא נאסרה.

ב . ולדברי רב שמואל בר אחא ]שאמר לפני רד

פפא, משמו של רבא בר עולא[, רבי יהודה לומד 

מסברא, שאיסור גיד הנשה הוא בירך ימין, שכן 

שהמלאך היה נראה ליעקב כתלמיד מסתבר, 

, וחלק לו יעקב כבוד כאילו הוא רבו, חכם

ואמרו חכמים, שהמהלך לימין רבו הרי זה בור 

, ולפיכך הלך יעקב ]=אין בו חכמת דרך ארץ[

מלאך לימינו, ומאחר שהיה לשמאל המלאך, וה

המלאך לימין יעקב, מסתבר שבירך ימין שלו 

 נגע והיא נאסרה.

 

שאיסור גיד הנשה , < וחכמים לומדים מסברא

שכן , וגם בירך שמאל, נוהג גם בירך ימין

והכהו , מסתבר שהמלאך בא ליעקב מאחוריו

, עד שנשו ממקומם ולכן נאסרו בשתי ירכיו

 שתיהן.

- 

למה נקרא שמו גיד בן לוי: ואמר רבי יהושע 

. וכן הוא ממקומו ועלה ]קפץ[שנשה , הנשה

דֹות אומר,  ְמצָּ ם יְָּשבּו בַּ חֵּ ֶבל ְלִהלָּ י בָּ ְדלּו ִגבֹורֵּ ה "חָּ ְשתָּ נָּ

ם  תָּ ִשים  ]קפצה גבורתם[ְגבּורָּ יּו ְלנָּ ]כלומר נעשו הָּ

". חלשים כנשים[  ִהִציתּו ִמְשְכֹנֶתיהָּ ִנְשְברּו ְבִריֶחיהָּ

 

ח ה' אמ לַּ ר שָּ בָּ ר רבי יוסי ברבי חנינא: נאמר, "דָּ

ל". " אֵּ ל ְבִיְשרָּ פַּ ֲעֹקב ְונָּ ַלח ה' ְבַיֲעֹקבְביַּ ר שָּ בָּ  -" דָּ



 

ֵאל. "זה גיד הנשה ַפל ְבִיְשרָּ שפשט איסורו  -" ְונָּ

 . בכל ישראל

 

ף ואמר רבי יוסי ברבי חנינא: נאמר,  ְרא יֹוסֵּ יַּ "וַּ

יֹא ִמין וַּ ם ֶאת ִבְניָּ ִשים ִאתָּ ֲאנָּ א ֶאת הָּ בֵּ יתֹו הָּ ל בֵּ ֲאֶשר עַּ ֶמר לַּ

ה  ְיתָּ בָּ ן הַּ כֵּ ח ְוהָּ ִשים ּוְטֹבחַּ ֶטבַּ ֲאנָּ ִכי ִאִתי יֹאְכלּו הָּ

ִים" ֳהרָּ צָּ להם  ]גלה והראה[פרע  -" ּוְטֹבַח ֶטַבח.  "בַּ

]שלא יאמרו בשר הנחירה אני בית השחיטה 

ֵכן" אוכל[.  . טול גיד הנשה בפניהם -" ְוהָּ

גמרא, שביאור זה, הוא כדעת ומבואר ב

האומרים, שגיד הנשה נאסר לבני ישראל 

 בעודם בני נח, קודם קבלת התורה.

 

ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹואמר רבי אלעזר: " ", ַוִיּוָּ

]שכל הכלים שנשתייר שם בשביל פכים קטנים 

החשובים ומקנה, כבר העבירם את נחל יבק, שנאמר 

ֲעִברֵּ  יַּ ם וַּ חֵּ ִיקָּ ר ֶאת ֲאֶשר קודם לכן "וַּ יֲַּעבֵּ ל וַּ חַּ נָּ ם ֶאת הַּ

לֹו" והוא נשאר על פכים קטנים שלא הספיק להעביר 

 וחשכה לו[.

שחביב עליהם ממונם יותר , מכאן לצדיקים

לפי שאין פושטים ידיהם , וכל כך למה, מגופם

 . בגזל

 

 מניין לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה

 ,מהכתוב. לדברי רבי יצחק, יש ללמוד זאת א

ֵבק ִאיש ִעמֹו ַעד ֲעלֹות " ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ַוֵיאָּ ַוִיּוָּ

ַחר ", שלא נתנה למלאך רשות להזיק את ַהשָּ

ר"[,יעקב אלא בלילה,  חַּ שָּ ד ֲעלֹות הַּ  ]שנאמר "עַּ

דֹו"[, וכשהיה יחידי  ומכאן, שלא ]שנאמר "ְלבַּ

 יצא תלמיד חכם יחידי בלילה, שלא יוזק.

כהנא, יש ללמוד זאת  . ולדברי רבי אבא ברב

ה ממאמר נעמי לרות תָּ נּו , "ְועַּ ֲהלֹא ֹבַעז ֹמַדְעתָּ

יו  ֲערֹותָּ ִיית ֶאת נַּ ִהֵנה הּוא ֹזֶרה ֶאת ֹגֶרן ֲאֶשר הָּ

ה ְילָּ ", כלומר, כך אמרה לה, דעי ַהְשֹעִרים ַהלָּ

שאחר שיגמור לזרות, לא יבא לביתו לשכב, 

שגנאי הוא לתלמידי חכמים לצאת בלילה, 

 שכב בגורן.וי

מהכתוב . ולדברי רבי אבהו, יש ללמוד זאת ג

ם ַבֹבֶקר " הָּ י ַוַיְשֵכם ַאְברָּ ח ֶאת ְשנֵּ ִיקַּ יֲַּחֹבש ֶאת ֲחֹמרֹו וַּ וַּ

יֵֶּלְך ֶאל  ם וַּ יָּקָּ ה וַּ י ֹעלָּ ע ֲעצֵּ קַּ ְיבַּ ק ְבנֹו וַּ ת ִיְצחָּ יו ִאתֹו ְואֵּ רָּ ְנעָּ

לאִֹקים",  ר לֹו הָּ מַּ קֹום ֲאֶשר אָּ מָּ צא לדרך בלילה שלא יהַּ

 קודם הבוקר אלא בבקר.

ממאמר יעקב . ולדברי רבנן, יש ללמוד זאת, ד

א ְרֵאה , "ליוסף צֹאן ֶלְך נָּ ֶחיָך ְוֶאת ְשלֹום הַּ ֶאת ְשלֹום אַּ

ר",  בָּ ִני דָּ ֲהִשבֵּ שלא ילך אלא בשעה שיכול לראות, וַּ

 כלומר ביום.

ַוִיְזַרח , "מהכתוב. ולדברי רב, יש ללמוד זאת ה

ל ַהֶשֶמש לֹו  עַּ עַּ ל ְוהּוא ֹצלֵּ ר ֶאת ְפנּואֵּ בַּ ֲאֶשר עָּ כַּ

כֹו", שלא הלך אלא כשזרחה השמש.  ְירֵּ

 

 "ַוִיְזַרח לֹו ַהֶשֶמש"

שאלתי את רבן גמליאל ואת  –אמר רבי עקיבא 

של  ]=שוק שמוכרין בו בשר[רבי יהושע באיטליז 

המקום הנקרא אימאום, כשהלכו ליקח בהמה 

ח לֹו למשתה בנו של  ִיְזרַּ רבן גמליאל, נאמר "וַּ

ֶשֶמש", וכי שמש לו לבד זרחה, והלא לכל  הַּ

 העולם זרחה.

 ]=ששקעה[שבאה שמש  –אמר רבי יצחק 

 זרחה בעבורו.  ]קודם זמנה[,בעבורו 

ע  בַּ ר שָּ ֲעֹקב ִמְבאֵּ א יַּ צֵּ יֵּ שכן, מתחילה נאמר, "וַּ

ה", ומשמע שמיד ביציאתו הגיע עד  נָּ רָּ ֶלְך חָּ יֵּ וַּ

ן, ולא נתעכב בדרך. ולאחר מכן נאמר, חר

ֶשֶמש", כלומר  א הַּ ם ִכי בָּ ֶלן שָּ יָּ קֹום וַּ מָּ ע בַּ ִיְפגַּ "וַּ

 שעצר בבית אל ושם לן. 

והיישוב לסתירה הזו הוא, שבאמת מתחילה 

הגיע לחרן, אלא שכשהגיע לשם אמר, אפשר 

עברתי על מקום שהתפללו אבותי, ואני לא 

לחזור, ונעשה נס התפללתי בו? ונתן דעתו 

]כלומר נתקצרה ונתקמצה, כמו וקפצה לו הארץ, 

ֶאְביֹון"[, ִחיָך הָּ אָּ ְדָך מֵּ ומיד חזר  "ְולֹא ִתְקֹפץ ֶאת יָּ

קֹום", לבית אל, והתפלל שם,  מָּ ע בַּ ִיְפגַּ ]שנאמר, "וַּ

 ופגיעה לשון תפילה היא[. 

וכשסיים תפילתו, רצה לחזור לחרן. אמר 

מלוני, ויפטר בלא הקב"ה, צדיק זה בא לבית 

לינה? מיד שקעה השמש, ועל כרחו ישן שם, 

ֶשֶמש".  א הַּ ם ִכי בָּ ֶלן שָּ יָּ  שנאמר "וַּ

שמיהרה לשקוע עבורו ביציאתו ואותו זמן 

מיהרה לזרוח עבורו כשעבר את , מבאר שבע

 .פנואל

 

 כמה אבנים שם יעקב מראשותיו

יָּ  קֹום וַּ מָּ י הַּ ְבנֵּ אַּ ח מֵּ ִיקַּ ֶשם מתחילה נאמר, "וַּ

יו", ומשמע שלקח כמה אבנים. ולבסוף  ֲאֹשתָּ ְמרַּ

יו",  ֲאֹשתָּ ם ְמרַּ ֶאֶבן ֲאֶשר שָּ ח ֶאת הָּ ִיקַּ נאמר, "וַּ

 ומשמע שהיתה אבן אחת.

ויישב רבי יצחק את הסתירה הזו, שבאמת 

נתקבצו כל , אלא שמתחילה לקח כמה אבנים

וכל אחת ואחת , אותן אבנים למקום אחד

, נעשה נס, ק זה ראשועלי יניח צדי ,אומרת

 ]כלומר נעשו אבן אחת[. וכולן נבלעו באחד 

 

 כמה רחבו של סולם יעקב

ה ְורֹאשֹו  ְרצָּ ב אַּ ם ֻמצָּ ה ֻסלָּ יֲַּחֹלם ְוִהנֵּ נאמר, "וַּ

י לאִֹקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים  ְלֲאכֵּ ה מַּ ה ְוִהנֵּ ְימָּ מָּ שָּ ִגיעַּ הַּ מַּ

 בֹו".



 

 מבואר, שעלו בסולם שני מלאכים ]לכל הפחות,

שכן מיעוט רבים שנים[, וכמו כן ירדו בסולם 

שני מלאכים לכל הפחות, ונמצא שכשהם נפגשו 

באמצע הסולם, עמדו ארבעה מלאכים לרוחב 

 הסולם.

ורוחב כל מלאך הוא כרוחב הים הנקרא 

ְרִשיש",  תרשיש, שנאמר במלאך, "ּוְגִויָּתֹו ְכתַּ

ומקובל בידנו, שרוחב הים הזה הקרוי תרשיש, 

 י אלפי פרסאות.הוא שנ

נמצא שרוחב הסולם שעמדו בו ארבעה 

שמונת מלאכים זה בצד זה, הוא לכל הפחות 

 .אלפי פרסאות

 

 "ְוִהֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים בֹו"

עולים ומסתכלים בדיוקנו של תנא: המלאכים 

]=פרצוף אדם שבארבע חיות בדמות יעקב[, , מעלה

 . נו של מטהויורדים ומסתכלים בדיוק

ומחמת קנאתם, שראו שדמותו של יעקב 

חקוקה במרכבה של מעלה, רצו להזיקו, מיד, 

יו" לשמרו. לָּ ב עָּ ה ה' ִנצָּ  "ְוִהנֵּ

אמר רבי שמעון בן לקיש, אלמלא מקרא כתוב, 

אי אפשר לאמרו, כאדם שמניף על בנו במניפה, 

 להצילו מן השרב.

 

בִ  ם אָּ הָּ ְברָּ י אַּ ר ֲאִני ה' לאֹקֵּ יֹאמַּ ק"וַּ י ִיְצחָּ לאֹקֵּ  יָך וֵּ

ה  ֶליהָּ ְלָך ֶאְתֶננָּ ה ֹשֵכב עָּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ אָּ הָּ

 "ּוְלַזְרֶעָך

אם ההבטחה הזו היא, שיתן לו ולזרעו ארבע 

 אמות ששוכב עליהם, אין זה דבר גדול. 

מלמד שקיפל הקב"ה אלא אמר רבי יצחק, 

, והניחה תחת יעקב אבינו, לכל ארץ ישראל

 ]כארבע אמות[.יו שתהא נוחה ליכבש לבנ

 

ַחר" ה ַהשָּ לָּ  "ַויֹאֶמר ַשְלֵחִני ִכי עָּ

ה  לָּ ִני ִכי עָּ ְלחֵּ כשאמר מלאכו של עשו ליעקב, "שַּ

ר". אמר לו יעקב, וכי גנב אתה או  חַּ שָּ הַּ

אתה, שמתיירא מן  ]=גונב נפשות[קוביוסטוס 

 השחר.

מיום שנבראתי לא הגיע אמר לו, מלאך אני, ו

 . עכשיו זמני לומר שירה עד

 

שלש כתות חדשות אמר רב חננאל אמר רב: 

ולכל , של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום

 .זו הפעם ראשונה לומר שירה, אחת

דֹוש" –אחת אומרת   "קָּ

דֹוש" –ואחת אומרת  דֹוש קָּ  "קָּ

אֹות " –ואחת אומרת  דֹוש ה' ְצבָּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ קָּ

ֶרץ ְכבֹודֹו אָּ ל הָּ  "ְמלֹא כָּ

 

 ישראל לפני הקב"ה  חביבים

 יותר ממלאכי השרת

, שישראל אומרים שירה בכל שעה. א

 ]שאומרים קדושה בתפילה כמה פעמים[.  

ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם 

. וי"א פעם בשבת. וי"א פעם אחת אחת ביום

. וי"א פעם בשנה. וי"א פעם אחת בחודשאחת 

וי"א פעם אחת  ]=שבע שנים[.בשבוע אחת 

 . בעולם. וי"א פעם אחת ביובל

שישראל מזכירים את השם אחר שתי . ב

ֵאל ה' , "שנאמר, תיבות ינּו ה' ְשַמע ִיְשרָּ לאֹקֵּ

ד".   ֶאחָּ

ומלאכי השרת אין מזכירים את השם 

שנאמר , אלא לאחר שלוש תיבות ]בשירתם[,

דֹוש ה' " דֹוש קָּ דֹוש קָּ ֶרץ קָּ אָּ ל הָּ אֹות ְמלֹא כָּ ְצבָּ

 ְכבֹודֹו". 

רּוְך ְכבֹוד ה' "אומרים < ומה ש ִמְמקֹומֹו", בָּ

 ומזכירים את ה' אחר שתי תיבות. 

, אומרים אותולא המלאכים י"א שדבר זה  -

, שהם חלק מכסא הכבוד עצמו, האופניםאלא 

ורק המלאכים אינם מזכירים את ה' אלא אחר 

 שלוש תיבות. 

, אלא וי"א שאמנם המלאכים אומרים זאת -

דֹוש , "בר אמרואחר שכשאומרים זאת  דֹוש קָּ קָּ

דֹוש  ֶרץ ְכבֹודֹו", שכבר קָּ אָּ ל הָּ אֹות ְמלֹא כָּ ה' ְצבָּ

ניתן להם רשות להזכיר את ה' אחר שלוש 

תיבות, ומעתה אין צריכים שוב לשלוש תיבות 

רּוְך ְכבֹוד ה'  להזכרה נוספת, ורשאים לומר "בָּ

ִמְמקֹומֹו", אף בלא הזכרת שלוש תיבות קודם 

 הזכרת ה'.

שישראל רשאים לומר שירה בלא להמתין . ג

 .למלאכים

עד  ,ומלאכי השרת אינם אומרים שירה למעלה

ן  ,שיאמרו ישראל למטה שנאמר תחילה, "ְברָּ

י ֹבֶקר", כלומר ירננו תחילה ישראל  ד כֹוְכבֵּ יַּחַּ

י  ל ְבנֵּ ִריעּו כָּ יָּ המשולים לכוכבים, ואחר כך, "וַּ

 לאִֹקים", הם המלאכים.

 

 דף צ"ב

 

יו יִָּשיב " לָּ ֲעלָּ יו ְכמַּ כָּ ל יֲַּעֹקב ִכְדרָּ ה ְוִלְפֹקד עַּ ה' ִעם ְיהּודָּ ְוִריב לַּ

ה ֶאת ֱאֹלִהים.  רָּ ִחיו ּוְבאֹונֹו שָּ ב ֶאת אָּ קַּ ֶבֶטן עָּ ַויַָּשר ֶאל לֹו. בַּ



 

ה ַוִיְתַחֶנן לֹו  כָּ ל בָּ ְך ַויֻכָּ ר ַמְלאָּ בֵּ ם ְידַּ ֶאנּו ְושָּ ל ִיְמצָּ ית אֵּ בֵּ

נּו"  ִעמָּ

לוַ "<  ְך ַויֻכָּ שתי אפשרויות  –" יַָּשר ֶאל ַמְלאָּ

להבין כתוב זה. )א( וישר יעקב אל המלאך, 

כלומר יעקב נשתרר על המלאך, ויוכל לו יעקב, 

כלומר שיעקב נצח. )ב( וישר אל יעקב המלאך, 

כלומר המלאך נשתרר על יעקב, ויוכל לו 

 המלאך, כלומר שהמלאך נצחו.

ר המלאך אולם מתוך המבואר בתורה שאמ

ל ליעקב  אֵּ ר עֹוד ִשְמָך ִכי ִאם ִיְשרָּ מֵּ ֲעֹקב יֵּאָּ ִריתָּ "לֹא יַּ ִכי שָּ

ל", יש ללמוד  תּוכָּ ִשים וַּ ִעם לאִֹקים ְוִעם ֲאנָּ

 .ונצח את המלאך, יעקב הוא זה שנעשה שרש

ה ַוִיְתַחֶנן לֹו"<  כָּ שתי אפשרויות להבין  –" בָּ

ב( כתוב זה. )א( המלאך בכה והתחנן ליעקב. )

 יעקב בכה והתחנן למלאך.

אולם מתוך המבואר בתורה שאמר המלאך 

ר  חַּ שָּ ה הַּ לָּ ִני ִכי עָּ ְלחֵּ ֲחָך ִכי ליעקב "שַּ לֵּ יֹאֶמר לֹא ֲאשַּ וַּ

ִני", ְכתָּ רַּ בכה הוא זה שהמלאך יש ללמוד ש ִאם בֵּ

 .והתחנן ליעקב

 

ִשים" ִריתָּ ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאנָּ  "ִכי שָּ

", לדברי רבה יש לפר ִריתָּ ש כתוב זה כך, "ִכי שָּ

, "ִעם ֱאֹלִהים", כלומר תהא לך שררהכלומר 

]כמו , של דיינים סמוכים הנקראים אלהים

ְרִשיֻען  יֶהם ֲאֶשר יַּ ר ְשנֵּ ֱאֹלִהים יָּבֹא ְדבַּ ד הָּ שנאמר "עַּ

הּו"[, עֵּ ִים ְלרֵּ ם ְשנַּ לֵּ ִשים",  ֱאֹלִהים ְישַּ "ְוִעם ֲאנָּ

סמוכים הנקראים ושל דיינים שאינם כלומר 

 .אנשים

שעתידים לצאת ממנו שתי וכאן רמז לו, 

]הם נשיא שבארץ ישראל ( ב, )שררות אלו

( א) הסמוכים, שאין סמיכה אלא בארץ ישראל[.

 .ראש גולה שבבבל

שתצא ממנו שררה של ראשי ומכאן רמז לו גלות 

 גולה.

 

 דרשות פסוקי חלום שר המשקים

ְשִקים אֶ  מַּ ר הַּ ר שַּ פֵּ ְיסַּ ֲחלֹוִמי "וַּ יֹאֶמר לֹו בַּ ף וַּ ת ֲחֹלמֹו ְליֹוסֵּ

י.  נָּ ה ֶגֶפן ְלפָּ ת ְוִהנֵּ חַּ ִריִגם ְוִהיא ְכֹפרַּ ה שָּ ֶגֶפן ְשֹלשָּ ּובַּ

ִבים.  ְשְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ ּה ִהְבִשילּו אַּ ה ִנצָּ ְלתָּ ְרֹעה עָּ ְוכֹוס פַּ

ְרֹעה ם ֶאל כֹוס פַּ ט ֹאתָּ ֶאְשחַּ ִבים וָּ ֲענָּ ח ֶאת הָּ ֶאקַּ ִדי וָּ ן  ְביָּ ֶאתֵּ וָּ

ף ֶזה ִפְתֹרנֹו ְשֹלֶשת  יֹאֶמר לֹו יֹוסֵּ ְרֹעה. וַּ ף פַּ ל כַּ כֹוס עַּ ֶאת הַּ

ְרֹעה ֶאת  א פַּ ם. ְבעֹוד ְשֹלֶשת יִָּמים ִישָּ ִרִגים ְשֹלֶשת יִָּמים הֵּ שָּ הַּ

ט  ִמְשפָּ ְרֹעה ְביָּדֹו כַּ תָּ כֹוס פַּ תַּ ֶנָך ְונָּ ל כַּ ֲהִשיְבָך עַּ רֹאֶשָך וַּ

ִראש הּו"הָּ ְשקֵּ ִייתָּ מַּ  ֹון ֲאֶשר הָּ

 :דרשת רב חייא בר אבא אמר רב

המשולים לגפן, כמו שנאמר, אלו ישראל ]" ּוַבֶגֶפן"

,]" ִסיעַּ ִים תַּ ה " "ֶגֶפן ִמִמְצרַּ ִריִגם", ְשֹלשָּ שָּ

, כלומר שרים גאים"שריגים", נוטריקון, 

, ומכאן, שבכל דור עשירים וקרובים למלכות

ל שלושה שרים חשובים ודור יהיו בישרא

, שנים בבבליהיו פעמים הקרובים למלכות. 

שנים בארץ יהיו ופעמים , ואחד בארץ ישראל

 .ואחד בבבל, ישראל

נתנו חכמים עיניהם ברבנא עוקבא ורבנא 

נחמיה בתי בתו של רב ]שודאי הם שני שרי 

 גאים של דורם[.

 :דרשת רבא

שנאמר, המשולים לגפן, כמו אלו ישראל ]" ּוַבֶגֶפן"

,]" ִסיעַּ ִים תַּ ה " "ֶגֶפן ִמִמְצרַּ ִריִגם", ְשֹלשָּ שָּ

, כלומר שרים גוים"שריגים", נוטריקון, 

, ומכאן, שבכל דור מלאכים של אומות העולם

ודור יהיו שלושה מלאכים של אומות העולם 

 .מלמדים זכות על ישראל

 :דרשת רבי אליעזר

 .זה העולם –" ּוַבֶגֶפן"

ה שָּ " אלו אברהם  – ]=ענפים קשים[" ִריִגםְשֹלשָּ

 .יצחק ויעקב

ּה" ה ִנצָּ ְלתָּ  ]=נץ פחות משריגים[" ְוִהיא ְכֹפַרַחת עָּ

 .אלו האמהות –

ִבים"  .אלו השבטים –" ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ

< ורבי יהושע הקשה על הדרשה הזו, שאין מראים 

בנבואה מה שהיה, אלא מה שעתיד להיות, ודברים 

 כבר היו בזמן חלום שר המשקים. אלו

 :דרשת רבי יהושע

 .זה תורה –" ּוַבֶגֶפן"

ִריִגם" ה שָּ אלו משה  – ]=ענפים קשים[" ְשֹלשָּ

 .אהרן ומרים

ּה" ה ִנצָּ ְלתָּ  ]=נץ פחות משריגים[" ְוִהיא ְכֹפַרַחת עָּ

 .אלו סנהדרין –

ִבים" אלו הצדיקים  –" ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ

 .ור ודורשבכל ד

דרשת אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו ל

, שמפרש את הכל על מקום רבי אליעזר המודעי

 אחד:  

 .זה ירושלים –" ּוַבֶגֶפן"

ִריִגם" ה שָּ זה מקדש  – ]=ענפים קשים[" ְשֹלשָּ

 .מלך וכהן גדול

ּה" ה ִנצָּ ְלתָּ  ]=נץ פחות משריגים[" ְוִהיא ְכֹפַרַחת עָּ

 המשרתים במקדש[.] ,אלו פרחי כהונה –

ִבים"  .אלו נסכים –" ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ

במתנות שנתן ] דרשת רבי יהושע בן לוי

 [:הקב"ה לישראל

 .זו תורה –" ּוַבֶגֶפן"



 

ִריִגם" ה שָּ זה באר עמוד  – ]=ענפים קשים[" ְשֹלשָּ

 .ענן ומן

ּה" ה ִנצָּ ְלתָּ  ]=נץ פחות משריגים[" ְוִהיא ְכֹפַרַחת עָּ

]שהכניס הקב"ה את ישאל לארץ  ,אלו הבכורים –

טובה ומלאה פירות ומביאים ממנה בכורים בפריחת 

 גמר בשולם[.

ִבים"  .אלו נסכים –" ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ

וכן דרש רב ]דרשת רבי ירמיה בר אבא 

 [:באגדה

. וכן הוא אומר "ֶגֶפן אלו ישראל –" ּוַבֶגֶפן"

ִס  ִים תַּ ".ִמִמְצרַּ  יעַּ

ִריִגם" ה שָּ אלו שלושה רגלים  –" ְשֹלשָּ

 .שישראל עולים בהם בכל שנה ושנה

הגיע זמנם של ישראל לפרות  –" ְוִהיא ְכֹפַרַחת"

רּו ולרבות ל פָּ אֵּ י ִיְשרָּ . וכן הוא אומר, "ּוְבנֵּ

ֶרץ  אָּ א הָּ לֵּ ִתמָּ ְצמּו ִבְמֹאד ְמֹאד וַּ עַּ יַּ ִיְרבּו וַּ ִיְשְרצּו וַּ וַּ

ם".  ֹאתָּ

ה " ְלתָּ ּה  ]הגיע הזמן של[עָּ ]=הזאת דם נצחון של ִנצָּ

, הגיע זמנם של ישראל ליגאל – "מצרים[

ז ולהזות דם נצחון מצרים , וכן הוא אומר, "ְויֵּ

ְלִתי". י ֶאְגאָּ ְלבּושַּ ל מַּ י ְוכָּ דַּ ל ְבגָּ ם עַּ  ִנְצחָּ

ִבים" הגיע זמנה של  –" ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ

. ]וכוס זה של מצרים לשתות כוס התרעלה

מצרים רמוז הוא בחלום שר המשקים כמו 

שדרש רבא ששלוש פעמים נזכר כוס בחלום זה, 

ְרֹעה  ם ֶאל "ְוכֹוס פַּ ט ֹאתָּ ֶאְשחַּ ִבים וָּ ֲענָּ ח ֶאת הָּ ֶאקַּ ִדי וָּ ְביָּ

ְרֹעה  ן ֶאת כֹוס פַּ ֶאתֵּ כֹוס וָּ ְרֹעה", הַּ ף פַּ ל כַּ על ללמד עַּ

שלושה כוסות של פורענות ששתתה מצרים, 

האחד ששתתה בימי משה. ואחד ששתתה בימי 

ואחד שעתידה ]שהחריבה נבוכדנצר[. פרעה נכה, 

 לשתות עם כל העובדי כוכבים לעתיד לבוא. 

 

 אומה זו נמשלה לגפן

 ]=ישראל[,אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו 

ִיםכגפן נמשלה  "[. ]שנאמר "ֶגֶפן ִמִמְצרַּ ִסיעַּ  תַּ

]שכשם אלו בעלי בתים  -שבה  ]=ענפים[זמורות 

שהזמורה מוציאה לולבים ועלים ופרי, והוא עיקר 

הגפן, כך בעלי בתים גומלי חסד, ומחזיקים ידי 

עניים, ומפזרים ממונם למלכות בשביל אחיהם, 

 ומתקיימים על ידם[.

 . אלו תלמידי חכמים -שבה אשכולות 

]שכשם שהעלים ארץ אלו עמי ה -שבה עלין 

מגינים על האשכולות בגופם שלא יכם שרב ושמש 

ורוחות, כך עמי הארץ חורשים וזורעים וקוצרים, 

]וזה הוא ששלחו מארץ  ותלמידי חכמים אוכלים[.

ישראל, יתפללו האשכולות על העלים, 

 שאלמלא העלים, לא יתקיימו האשכולות[.

]שכשם , אלו ריקנים שבישראל -שבה קנוקנות 

הקנוקנות אינם מועילים כלום כך הריקנים אינם ש

  מועילים[.

 

ֶסף ְוֹחֶמר ְשֹעִרים " ר כָּ שָּ ה עָּ ֶאְכֶרהָּ ִלי ַבֲחִמשָּ וָּ

 "ְוֵלֶתְך ְשֹעִרים

ֶאְכֶרהָּ ִלי" לדברי רבי יוחנן משום רבי שמעון בן  –" וָּ

יהוצדק, אלא כירה אלא לשון מכירה, כמו שאמר 

ִריִתי יעקב על מכירת מערת המ כפלה "ְבִקְבִרי ֲאֶשר כָּ

קניתי לי את בכתוב הזה, אמר הקב"ה ִלי", וכך 

 , עם ישראל

ר" שָּ ה עָּ שבו נגאלו ישראל  ,בניסן –" ַבֲחִמשָּ

 . בעבור,ממצרים

ֶסף" ֶכֶסף , הם הצדיקים –" כָּ כמו שנאמר, "ְצרֹור הַּ

יתֹו".  ֶסא יָּבֹא בֵּ כֵּ ח ְביָּדֹו ְליֹום הַּ קַּ ור כלומר בעבלָּ

 .הצדיקים קניתי את ישראל

 סאין[ 15]=ְשֹעִרים ְוֵלֶתְך  סאין[ 30]=ְוֹחֶמר "

אלו ארבעים וחמישה , 45סך הכל  –" ְשֹעִרים

. ועדיין איני שהעולם מתקיים בהם, צדיקים

יודע אם שלשים בבבל וחמישה עשר בארץ 

ישראל, או שלשים בארץ ישראל וחמישה עשר 

ֶאְקחָּ  ֶכֶסף בבבל, עד שנאמר, "וָּ ה ְשֹלִשים הַּ

ר", ללמד,  יֹוצֵּ ית ה' ֶאל הַּ ְשִליְך ֹאתֹו בֵּ אַּ וָּ

 . וחמישה עשר בבבל, שלשים בארץ ישראלש

ואמר אביי שרוב הצדיקים של ארץ ישראל 

 נמצאים בבית הכנסת שתחת היציע. 

ְקִלי  ח ֶאת מַּ ֶאקַּ וזהו שנאמר בנבואת זכריה, "וָּ

ם  ע ֹאתֹו  []שברתי את כח מלכי ישראלֶאת ֹנעַּ ֶאְגדַּ וָּ

ִמים  עַּ ל הָּ ִתי ֶאת כָּ רַּ יר ֶאת ְבִריִתי ֲאֶשר כָּ פֵּ ְלהָּ

]להראותם שבשביל שבגדו בי הפרתי את בריתי אשר 

ר כרתי עם כל העמים עליהם שלא יזיקום[ ֻתפַּ . וַּ

ֹשְמִרים ֹאִתי  צֹאן הַּ י הַּ ן ֲעִניֵּ ְדעּו כֵּ יֵּ הּוא וַּ יֹום הַּ בַּ

ִכי  את חוקי הם הבינו[]הצדיקים שבהם השומרים 

בּו  יֶכם הָּ ינֵּ יֶהם ִאם טֹוב ְבעֵּ ר ֲאלֵּ ֹאמַּ ר ה' הּוא. וָּ ְדבַּ

ִרי  ]החזירו לי את הצדיקים שהייתם מקבלים ְשכָּ

ִרי  עליהם שכר[ ִיְשְקלּו ֶאת ְשכָּ לּו וַּ ְוִאם לֹא ֲחדָּ

ר  יֹוצֵּ הּו ֶאל הַּ ְשִליכֵּ י הַּ לַּ יֹאֶמר ה' אֵּ ֶסף. וַּ ְשֹלִשים כָּ

ה ְשֹלִשים ֶאֶדר  ֶאְקחָּ יֶהם וָּ ֲעלֵּ ְרִתי מֵּ קַּ ר ֲאֶשר יָּ ְיקָּ הַּ

ֶכֶסף   ]הם הצדיקים שנקבעו לדורות בישראל[הַּ

ית ה'  ְשִליְך ֹאתֹו בֵּ אַּ ר". ]אל ארץ ישראל[וָּ יֹוצֵּ  ֶאל הַּ

 

ה ְשֹלִשים ַהֶכֶסף " ֶאְקחָּ  וָּ

ַאְשִליְך ֹאתֹו ֵבית ה' ֶאל ַהיֹוֵצר  "וָּ

ם צדיקים שבארץ אלו שלושי –לדעת אביי 

 ]כפי שנתבאר לעיל[.ישראל 

אלו שלשים צדיקי אומות  –ולדעת רב יהודה 

 , שאומות העולם מתקיימים עליהם. העולם

אלו שלשים מצות שקבלו  –ולדעת עולא 



 

( א. )ואין מקיימים אלא שלשה, עליהם בני נח

]שאף שחשודים על  ,אין כותבים כתובה לזכרים

זכר לתשמישם, אין משכב זכור, ומייחדים להם 

נוהגים קלות ראש במצוה זו כל כך, שיכתבו להם 

אין שוקלים בשר של אדם מת ( ב)כתובה[. 

]באיטליז, שאין אוכלין אותו בפרהסיה כל במקולין 

וי"מ שאין שוקלים בשר בהמה שמתה מעצמה כך. 

מכבדים את ( ג)שאין מוכרים נבלות[. במקולין 

 .התורה

 

 חיה גיד הנשה נוהג בבהמה וב

 אבל אינו נוהג בעוף

ן נאמרבעניין איסור אכילת גיד הנשה  ל כֵּ , "עַּ

ל ֶאת  אֵּ י ִיְשרָּ ֶשה ֲאֶשר ַעל ַכף לֹא יֹאְכלּו ְבנֵּ ִגיד ַהנָּ

ֵרְך  ". ַהיָּ

, שלא נאסר גיד הנשה, ולמדו מכאן חכמים

ובכלל ]=בשר גבוה ועגול[, אלא בירך שיש לה כף 

סביב עצם  , שבשר נכרךזה ירך חיות ובהמות

 הקולית העליונה בעיגול. 

, אף שיש בשר על גבי הקולית, אינו אבל בעוף

, אינו דומה לכףנכרך בעיגול, אלא ברוחב, ו

 ולפיכך לא נוהג בו איסור גיד הנשה.

האם בדבר זה הכל תלוי , ונסתפק רבי ירמיה

, ]וכשתהא חיה או בהמה בכל בעל חיים עצמו

איסור גיד צנומה בלא כף ירך, לא יהיה בה 

הנשה, וכשיהיה עוף שמן שיש בו בשר בעיגול 

או על הקולית, יהיה בו איסור גיד הנשה[. 

]ובהמות וחיות,  ,שהכל תלוי במין בעלי החיים

שבדרך כלל יש להם כף ירך, לעולם נוהג בהם 

איסור גיד הנשה, אף במי שהוא צנום ואין לו 

כף ירך, ועופות שבדרך כלל אין להם כף ירך, 

לם אין נוהג בהם איסור גיד הנשה, אף במי לעו

 שהוא שמן ויש לו כף ירך[. 

 ומסקנת הגמרא תיקו.

 

 גיד הנשה של שליל 

 ]=בן תשעה חי הנמצא בבהמה[

 ]ורבי מאיר בברייתא[במשנתנו לדעת תנא קמא 

איסור גיד הנשה נוהג גם בגיד הנשה של  –

]כי לדעתו, בן תשעה חי הנמצא במעי אמו, שליל, 

נחשב כחלק מאמו, וטעון שחיטה בפני עצמו, אינו 

כפי שנתבאר בפרק בהמה המקשה, והוא הדין לעניין 

. אסורולכן הוא  זה, נחשב הוא כבהמה גמורה[,

 ]אבל נפל שבמעי אמו אין נוהג בו איסור גיד הנשה[.

איסור גיד הנשה אינו נוהג  –ולדעת רבי יהודה 

י ]כי לדעתו, בן תשעה חבגיד הנשה של שליל, 

הנמצא במעי אמו, נחשב כחלק מאמו, וניתר 

בשחיטת האם, כפי שנתבאר בפרק בהמה המקשה, 

והוא הדין לעניין זה, נחשב הוא כאבר מן האם, ואין 

ירכו חשובה כירך של בהמה, שיהיה הגיד שבה גיד 

 .מותרולכן הוא  הנשה[,

 

 חלבו של שליל

איסור חלב נוהג גם בחלב של  –לדעת רבי מאיר 

]כי לדעתו, בן תשעה חי הנמצא במעי אמו, שליל, 

אינו נחשב כחלק מאמו, וטעון שחיטה בפני עצמו, 

כפי שנתבאר בפרק בהמה המקשה, והוא הדין לעניין 

. אסורולכן הוא  זה, נחשב הוא כבהמה גמורה[,

 ]אבל נפל שבמעי אמו אין נוהג בו איסור חלב[.

איסור חלב אינו נוהג בחלב  –ולדעת רבי יהודה 

]כי לדעתו, בן תשעה חי הנמצא במעי ל שליל, ש

אמו, נחשב כחלק מאמו, וניתר בשחיטת האם, כפי 

שנתבאר בפרק בהמה המקשה, והוא הדין לעניין זה, 

ולכן הוא  נחשב הוא כאבר מן האם, שאין בו חלב[,

 .מותר

 

 חלבו של גיד הנשה

כשם שגיד הנשה אסור, כך  –לדעת רבי מאיר 

ולכן, הבא לאכול את  ,אסור ]=שומנו[חלבו 

הבשר, מחטט אחר גיד הנשה בכל מקום שהוא, 

]כלומר אף השומן שלו וחותך שומנו מעיקרו, 

 . הנבלע ונשרש בבשר[

של גיד הנשה  ]=שומנו[חלבו  –ולדעת רבי יהודה 

, ולכן, הבא לאכול את הבשר, דיו בכך מותר

שחותכו עם חלבו בשוה, ונוטל את החלב הגבוה 

מה לגיד עצמו, ואסור מדרבנן ממנו, שהוא דו

משום מראית העין, אבל השורשים של חלבו 

 הנבלעים בבשר, מותרים. 

שמדין תורה , מודה רבי מאיר, ולדברי שמואל

ואינו אסור אלא מדברי , חלבו של גיד מותר

, וכן שנינו, שלדברי רבי מאיר, שומנו חכמים

 של גיד מותר, וישראל קדושים נהגו בו איסור.

 

 שה האסור מן התורהגיד הנ

 –לדעת רב יצחק בר שמואל בר מרתא אמר רב 

כלומר , לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו

גידים דקים הנמשכים לאורך הירך בין הגיד 

, שהם רכים, ויש בהם הפנימי לגיד החיצון

טעם, אבל הגיד עצמו שהוא קשה, אינו אלא 

 .כעץ בעלמא, ואין בו איסור

שהוא קשה כעץ ואין  הגיד עצמו –ולדעת עולא 

ואמר אביי שכן . אסור מהתורהבו טעם 

ֶשה" נאמר בתורה, ולא מסתבר נָּ , שהרי "ִגיד הַּ

 "קנוקנות", ואם כן הגיד עצמו הוא האסור.

 

 חוטים שבחלבים



 

לדעת  רב ששת אמר רב אסי, מאחר שנאמר 

לּו", אין אסור  ֶלב ... לֹא תֹאכֵּ ל חֵּ בתורה "כָּ

ל אכילתו[, אלא מהתורה ]להתחייב כרת ע

החלב עצמו, אבל חוטים שבתוך החלב, וכן 

אינם אסורים מן חוטים שבחלב הכליות, 

והאוכל אותם , אלא מדברי חכמים, התורה

 .פטור מכרת

 

 לובן כוליא

ֶלב לבן, הנכנס דרך חריץ  בתוך הכליות יש חֵּ

מחוצה להם לתוכם, ובכניסתו הוא דק, 

חייא,  . ונחלקו רבי ורבימתפשט בתוך הכליותו

 אם החלב הזה שבתוך הכליות מותר או אסור.

רבה ורבי יוחנן היו מוציאים את כולו  -

 , שנהגו בו איסור.מהכליות

ורבי אסי היה מסיר רק את מה שיוצא חוץ  -

, אבל מה שבתוך הכליות היה אוכל, לכליות

, כי אין שכן מסתבר, ואמר אביישנהג בו היתר. 

ת נקרא בתורה חלב, אלא מה שעל ה כליות, "ְואֵּ

יֶהן", אבל מה  ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּ חֵּ ֹית ְוֶאת הַּ ְכלָּ י הַּ ְשתֵּ

 שבתוך הכליות, לא נקרא חלב .

 

 דף צ"ג

 

 חלב שהבשר חופה אותו

הכסלים הם חלקי בשר שרירי, בצד הפנימי של 

ירכי הבהמה ]האחוריים[, ושנים הם משני צידי 

הבהמה, והכליות מפרידות ביניהם, ובין 

לו לבין הכליות, מפריד חלב הנקרא הכסלים הל

 חלב הכסלים.

וחלב זה שעל הכסלים, ממשיך ונבלע תחת בשר 

הכסלים, ולדברי רבי אבא אמר רב יהודה אמר 

שמואל, כל מה שנמשך ממנו אחר שהבשר 

חופה אותו, מותר, שלא נקרא חלב אלא מה 

ֹית שעל הכסלים,  ְכלָּ י הַּ ת ְשתֵּ ֶלב ֲאֶשר "ְואֵּ חֵּ ְוֶאת הַּ

ִלים", אבל מה שבתוך עֲ  ְכסָּ ל הַּ ֶהן ֲאֶשר עַּ לֵּ

 .מותר הכסלים, אינו נקרא חלב, והוא 

 

 חלב שתחת המתניים

למעלה מהחלב שהבשר חופה אותו, יש חלב 

אחר תחת בשר המותניים, ולדברי רבי אבא 

, אסוראמר רב יהודה אמר שמואל, אותו חלב 

 ואף על פי שבשר המתניים חופה אותו.

ל בשר המותניים, אינו חיפוי כי חיפוי זה ש

גמור, שכן בחיי הבהמה, בשעה שהיא הולכת, 

פעמים שבשר המותניים נמשך כלפי מעלה, 

והחלב נראה על הכסלים, והרי זה בכלל החלב 

 שעל הכסלים.

 

 חלב שעל המסס ובית הכוסות

לדברי רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל, 

 חלב שעל המסס ובית הכוסות בסוף הקרב, אף

שאינו עיקר החלב המכסה את הקרב כולו, גם 

הוא נחשב כחלב שעל הקרב, והרי זה חלב גמור, 

 . והאוכלו חייב כרתמן התורה, אסור ו

 

 חלב שעל הקלבוסת

הקלבוסת הוא עצם קטן המונח על עצם 

המותנים ומחובר לעצם האליה, ויש עליו חלב 

תחת ראש המותן, ולדברי רבי אבא אמר רב 

ואל, חלב זה הוא בכלל החלב יהודה אמר שמ

והאוכלו מן התורה, אסור שעל הכסלים, שהוא 

 .חייב כרת

 

 חוטים שביד

, אסורים באכילהחוטי הדם שנוטלים מן הכתף 

על ידי , אבל ניתן להכשירם. כי יש בהם דם

 .חיתוכם ומליחתם

 

 חלב שעל גבי ריש מעיא

לדברי רב יהודה אמר שמואל, החלב שעל גבי 

הדקים היוצאים מן הקיבה,  תחילת המעיים

שזהו חלב , יש לגררושלהם בכל אמה ראשונה 

 ]שדינו נתבאר לעיל בדף מ"ט[. ,שעל גבי הדקין

 

 חוטים שבעוקץ

לדברי רב יהודה חמישה חוטים שיש בעצם 

המותן מהכסלים אסורים הם, ]כחלב שעל 

 הכסלים[.

ובעוד הבהמה חמימה, ניתן לשלוף את כולם 

 ם ויוצאים. יחד, שכן הם נמשכי

אבל לאחר מכן אינם נמשכים בנקל, ויש לחטט 

אחריהם, ואין להכשיר עד שיתברר לו שיצאו 

כולם, שהם שלושה חוטים מימין, שכל חוט 

מתפצל לשנים, ושני חוטים משמאל, שכל חוט 

 מתפצל לשלושה.

 

 חמישה מקומות שיש בהם 

 חוטים דקים של איסור

ם שהחוטים הדקים שבה, < שלושה מקומות

 , ואין להם תקנה להיתר: אסורים משום חלב



 

בעוקץ ( חוטים שב. )בטחול( חוטים שא)

 .בכליות( חוטים שג]הנזכרים לעיל[. )

שהחוטים הדקים שבהם  ,< ושני מקומות

, ואם יחתכום וימלחום, אסורים משום דם

 יהיו מותרים: 

 .לחי( חוטי הב]הנזכרים לעיל[. )יד ( חוטי הא)

 

  חמישה מקומות שיש

 בהם קרומים של איסור

, שהקרומים שבהם אסורים < שלושה מקומות

 , ואין להם תקנה להיתר: משום חלב

]ומבואר להלן, שהקרום טחול ( קרום של א)

שבחלק העליון העבה, אסור מהתורה, וענוש כרת. 

והקרום שבחלק התחתון הדק, אסור מדברי חכמים, 

 . ואין ענוש כרת[

  .[כפלי]=( קרום של עוקץ ב)

]ומבואר בסוגיה, שהקרום . כליות( קרום של ג)

שעל גבי הכליה, אסור מהתורה, וענוש כרת. והקרום 

 .שתחת הכליה, אסור מדברי חכמים, ואין ענוש כרת[

, שהקרומים שבהם אסורים < ושני מקומות

, ואם יחתכום וימלחום, יהיו משום דם

 מותרים: 

 . ביצי זכר( קרום של א)

 .מוח( קרום של ב)

 

 קרום הטחול האסור

]במקום חיבורו לכרס הטחול עבה מלמעלה 

 ודק מלמטה, וקרום סובב את כולו. ולחלב[,

שדי בהסרת , רב יהודה בר אושעיא היה סבור

, הוא הנקרא הקרום שבמקום העבה שלמעלה

קרום שעל הדד. ]וכן אמר רב הונא בר חייא 

בשמו של רבי ירמיה בר אבא בשמו של רב, שלא 

 אלא קרום שעל הדד בלבד[. אסרה תורה

שיש , ולוי בריה דרב הונא בר חייא היה סבור

אף במקום , להסיר את כל הקרום של הטחול

. ]וכן שנה רב המנונא, שהקרום הדק שלמטה

]מדברי חכמים, אבל אין שעל הטחול אסור 

חייבים עליו כרת, ועל כרחך הכוונה לקרום שבמקום 

לב הקרב הדק, שכן הקרום שבמקום העבה הוא ח

ומאחר שכן מבואר בברייתא,  האסור מהתורה[.

 הודה רב הונא בר חייא לדין הזה[. 

 

 ]ביצי זכר הדבוקות ביעי חשילתא 

 בגופו במקצת ותלויות בכיס[

מאחר שאינם חוזרות ומתחברות להיות י"א  -

בריאות כבתחילה, הרי זה ניתוק גמור, כאבר 

. יאסורות מדין אבר מן החשנתלש מהגוף, ולכן 

]ומה שאינן מסריחות כאבר תלוש אין זה 

משום שלא נתלשו אלא משום שהם בתוך הכיס 

 ואין האויר שולט בהם[. 

מתוך שאינן מסריחות מוכח שעדיין הן וי"א  -

מחוברות לגוף וחיות ממנו ואינן כאבר שנתלש 

ניתרות באכילה בשחיטת מן הגוף ולכן הן 

. ]ומה שאינן חוזרות ומתחזקות הבהמה

חילה כי הם כבר כחושות אבל לא ניתקו כבת

 מחיותן לגמרי[.

 ]שבא מבבל[,ורבי יוחנן אמר לרב שמן בר אבא  -

אתה, אבל ]כדעה שניה[, מותרים ביעי חשילתא 

לא תאכל מהם,  ]רב שמן בר אבא, שאתה בבלי[,

ת ִאֶמָך", שאין לאדם  ל ִתֹטש תֹורַּ משום "ְואַּ

ומנהג מקומך , בבל]ואתה ממקומו, מנהג לשנות מ

 , משום שנחלקו רב אמי ורב אסי בדבר[.לאסור

 

 קרום ביעי דגדיא

]בלא חיתוך כבר נתבאר, שקרום ביצי זכר אסור 

משום דם, אולם כל זה כשגדל הזכר,  ומליחה[

ויש בביציו זרע, שאז כבר נבלע הדם בקרום 

 הזה. 

כל שלושים יום הראשונים אבל בתחילתו, 

לא בלע ו בביציו זרע,עוד אין בוודאי , מלידתו

 .והוא מותר, דם

אם . ולאחר שלושים יום יש לבדוק את הביצים

בידוע שיש בהם זרע,  ,יש בהם כתמים אדומים

]בלא חיתוך אסור וכבר נבלע דם בקרום, והוא 

ואם אין בהם כתמים כביצי זכר גדול. ומליחה[ 

, בידוע שעדיין אין בהם זרע, ולא נבלע אדומים

 כביצי זכר קטן.מותר דם בקרום, והוא 

 

 ]חתיכת בשר רוויית דם[אומצא דאסמיק 

אינה מותרת,  –[ של מים]לבשלה בקדרה . א

וימלחנה , יחתכנה לחתיכות הרבהאלא אם כן 

 .במלח קודם הבישול

לצלותה בתוך התנור על ידי תלייתה בתוכו . ב

, אף כשהיא שלמהלצלותה מותרת  – בשפוד

תלויה בתנור, ]אחר מליחה מועטת[, כי מאחר ש

 זב דמה ממנה לתוך התנור.

 ,לדעת רב אחא –לצלותה על גבי גחלים . ג

, כי הגחלים שואבים שלמהלצלותה מותרת אף 

, כי אסורה, ולדעת רבינאממנה את דמה. 

הגחלים מכווצים את הבשר, ואין הדם יוצא 

 ממנו, אלא נצלה בתוכו.

כן דין ביצי זכר , < וכדין אומצא דאסמיק

 ]=ורידי הצואר[. ודין מזרקי  ]שלמות[,



 

שאין לבשלם במים אלא אחר חתיכה  -

 ומליחה. 

אבל מותר לצלותם שלמים על ידי תלייתם  -

 בתנור. 

ולעניין צלייתם שלמים על גחלים, רב אחא  -

 מתיר, ורבינא אוסר.

< ובכל התורה כולה, כשנחלקו רבינא ורב 

אחא, רבינא הוא המיקל, ורב אחא הוא 

 לכה כרבינא לקולא. המחמיר, וה

חוץ משלושת הדברים הנ"ל, ]אומצא וביעי 

ומזרקי[, שבהם רב אחא הוא המיקל, ורבינא 

 לקולא.והלכה כרב אחא הוא המחמיר, 

 

 רישא בכבשא

הרוצים להסיר שאר הראש של הבהמה, נותנים 

 עליו מים, וטומנים אותו ברמץ.

 . כשמניח בית השחיטה כלפי מטה. א

הראש מותר דרכו לחוץ, ובידוע שהדם זב  –

 באכילה.

 . וכשמניח את הנחיריים כלפי מטה. ב

שלא  ,אם נועץ בהם דבר, ללשון ראשון –

ואם אינו . הראש מותריסתמו, הדם זב דרכם ו

כי הראש אסור שלא יסתמו,  ,נועץ בהם דבר

 הדם נצרר בתוכו. 

, שלא אף בלא שינעץ בהם דבר, וללשון שני –

 .הראש מותרדרכם, ויסתמו, בידוע שהדם זב 

 ]=על הלחי[.וכשמניח את הראש על צידו . ג

, בידוע שהדם נצרר בתוך ללשון ראשון –

 . הראש אסורהראש, ואינו יוצא, ו

, הדם זב לחוץ, אם נועץ בו דבר, וללשון שני –

הראש , ואם אינו נועץ בו דבר. הראש מותרו

 , כי הדם נצרר בתוכו.אסור

 

 ]בגיד הנשה[שני גידים הם 

הוא  ]מהצד הפנימי של הירך[,הגיד הפנימי . א

]ובברייתא הוא , שהוא סמוך לעצם, הארוךהגיד 

נקרא הגיד הסמוך לבשר, כי לאחר שהוא נמשך, הוא 

הרי זה  מתרחק מהעצם, ונכנס גם לתוך הבשר[,

 . והאוכלו לוקה, אסור מהתורה

]שבסוף השופי לרחבו מהצד הגיד החיצון . ב

שהוא סמוך , הקצרוא הגיד ההחיצון של הירך[, 

]ובברייתא הוא נקרא הגיד הסמוך לעצם, , לבשר

שהוא גלוי ואינו מובלע בבשר, כי כשהטבחים 

חותכים את הירך, הגיד הזה נראה, משום שראשו 

מחובר למעלה, ונפרש מתוך הבשר הנפרש כלפי 

והאוכלו  ,אסור מדברי חכמיםהרי זה  מטה[,

 .פטור

 

 טבח שנמצא חלב אחריו

ך הטבחים לנקר את הבשר מהחלב, ועליהם דר

סומכים, ואם אחר שניקר את הבשר נמצא בו 

 חלב,

 ]שהלכה כמותו[.< לדעת רב פפא 

 –כשנמצא בבשר חלב בשיעור כשעורה 

, שאינו נזהר בה מעבירים את הטבח מאומנותו

 כראוי. ]וזהו דינו של רב יהודה[.

]אף[  –וכשנמצא בבשר חלב בשיעור כזית 

, על שלא נזהר לנקר כראוי. הטבח מלקים את

 ]וזהו דינו של רבי יוחנן[.

 .< ולדעת מר זוטרא

אם נמצא בבשר במקום אחד חלב כשיעור 

או בכמה מקומות חלב המצטרף , כשעורה

 .מעבירים את הטבח מאומנותו, לשיעור כזית

 

 נאמנות הטבח לנקר גיד הנשה

לומר אין הטבחים נאמנים  –לדעת רבי מאיר 

כי טורח להם גיד הנשה מהבהמה,  שנטלו את

לחטט אחר הגיד, ]שלדעתו יש לחטט הדבר 

 אחר הגיד ושומנו, כפי שנתבאר בדף צ"ב[.

על הדבר, הטבחים נאמנים  –ולדעת חכמים 

לדעת חכמים הם רבי יהודה, אין צריך כי ]

 [.אין בדבר טורחלחטט אחר שומנו של הגיד ו

 :< ללשון ראשון

הלכה כרבי מאיר, , שמתחילה היו אומרים -

אמרו ולכן אחר שומנו של גיד, שיש לחטט 

 .כי יש בדבר זה טורח, אין הטבחים נאמניםש

שאין , שהלכה כרבי יהודה, ולבסוף אמרו -

אמרו ולכן אחר שומנו של גיד, צריך לחטט 

 .כי אין בדבר טורח, הטבחים נאמניםש

 :< וללשון שני

, שהלכה כרבי יהודה, מתחילה היו אומרים -

ולכן אחר שומנו של גיד, שאין צריך לחטט 

, כי ינקרו כפי הטבחים נאמניםאמרו ש

 ההלכה.

שיש , שהלכה כרבי מאיר, ולאחר מכן אמרו -

אין אמרו שולכן אחר שומנו של גיד, לחטט 

כי יש לחוש שהם ימשיכו , הטבחים נאמנים

אחר הגיד, כפי כמנהגם עד עתה שלא לחטט 

 כרבי יהודה.שהיו רגילים, כשאמרו שהלכה 

כשנשכח המנהג הראשון שלא , ולבסוף -



 

כדעת רבי יהודה, וחזרו הכל לחטט כפי לחטט 

שוב לא חששו ההלכה כדעת רבי מאיר, 

וחזרו לומר , שהטבחים לא ינקרו כדין

 .שהטבחים נאמנים

 

 נאמנות הטבח לנקר את החלב

לומר אין הטבחים נאמנים  –לדעת רבי מאיר 

 שנטלו את החלב מהבהמה.

 על הדבר.הטבחים נאמנים  –ולדעת חכמים 

 

 דף צ"ד

 

קניית בשר מגוי במקום שכל הטבחים 

 ישראלים כשרים]=שוחטים[ 

כשיש באיזה מקום טבחים גוים, ששחיטתם נבלה, 

אסור לקנות בשר מגוים, שמא קנו אותו מהטבחים 

 הגוים. 

כשכל הטבחים שבאותו מקום ישראלים, יש ו

גוים, ואין לחוש מקומות שמותר לקנות בשר מ

שאותו בשר הוא טרפה שמכרו להם הטבחים 

הישראלים. ויש מקומות שאסור לקנות בשר 

מגוים, כי יש לחוש שאותו בשר הוא טרפה 

 שמכרו להם הטבחים הישראלים:

קונים בשר אף  –במקום שמכריזים . א

 .מהגוים

יש מקומות, שכשהטבחים מוצאים בהמה 

אלא לאחר  טרפה, אינם מוכרים אותה לגוים,

הכרזה, המגלה לכל שהיום נמכרה טרפה 

 ]להלן יתבאר בעזה"י כיצד מכריזים זאת[,לגוים, 

כזו, אין בכל יום שלא היתה הכרזה ולפיכך, 

לחוש שיש ביד הגוים בשר טרפות, ומותר 

לקנות מהם בשר, שהרי כל הבשר שנמכר היום 

 כשר הוא.

אין לקנות בשר  –במקום שאין מכריזים . ב

 .מגוים

יש מקומות, שכשהטבחים מוצאים בהמה 

טרפה, מוכרים אותם לגוים בלא הכרזה, 

המגלה לכל שהיום נמכרה טרפה לגוים, 

ולפיכך, בכל יום יש לחוש שמא נמכר לגוים 

בשר טרפה, בלא שייוודע הדבר, ולכן אסור 

לקנות מהם בשר, שמא בשר טרפה הוא, שמכרו 

 להם הטבחים.

 

 מסירת ירך בהמה לגוי

בלא לנקר , אסור לשלוח לגוי חתיכה של ירך. א

 .ממנה את הגיד תחילה

]משום , במקום שישראל קונים בשר מהגוי -

שכן מאחר , דין זה מובן בפשטותשמכריזים[, 

יש לתקן שלא , שישראל קונים בשר מהגוי

שעלולה לצאת ממנו , יהיה ביד הגוי בשר

ומאחר . תקלה לישראל כשיקנה אותו מהגוי

לא ניכר אם ניקרו ממנה את , השבירך חתוכ

יש לחוש שאם ימסרנה לגוי בעוד הגיד , הגיד

ויאכלנה , יקנה אותה ישראל מן הגוי, בתוכה

 .בלא לנקר ממנה את הגיד

אף במקום , כן טעם דין זה, וללשון ראשון -

]משום שאין מכריזים[, , שאין קונים בשר מהגוי

יש אופנים שבהם , שכן גם באותם מקומות

כגון כשישראל ראה , קנות בשר מהגויניתן ל

]וראה , את הגוי מקבל את הבשר מישראל

ששוב אין לו לחוש שאותה בהמה כשרה היתה[, 

שמא בשר טרפה היא, וקונה את הבשר מהגוי, 

ומאחר שבאופן הזה, יש לחוש שתצא תקלה, 

כשתנתן לגוי, הירך שהגיד בתוכה, שמא יקנה 

קרו את אותה ישראל מהגוי בלא לדעת שלא ני

הגיד, לפיכך תקנו חכמים, שלעולם לא תנתן 

 ירך חתוכה לגוי כשהגיד בתוכה. 

, במקום שאין קונים בשר מהגוי, וללשון שני -

מכך  ,אין לחוש כלל שתצא תקלה לישראל

שיהיה ביד הגוי חתיכת ירך שגיד הנשה 

, ולא כי לעולם לא תחזור ליד ישראל, בתוכה

והטעם נה. יטעה לאוכלה בלא לנקר הגיד ממ

שאסרו למכור לגוי חתיכת ירך שלא ניקרו 

הוא משום גנבת דעתו של , ממנה את הגיד

, שכשהגוי מקבל מישראל חתיכת ירך, הגוי

הוא סבור שכבר טרח בה ישראל להכינה 

לעצמו, וניקר ממנה הגיד, שהרי חתכה כבר, 

לתת , ישראל זה מכבד אותיהגוי, הרי יאמר ו

יש בכך , דבר אמתוכשאין ה, לי מה שטרח בו

. ]כמאמר שמואל, ואסור לגנוב דעתו, גנבת דעת

שאסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של 

 עובד כוכבים[.

אבל מותר לשלוח לגוי ירך שלמה שגיד . ב

 .הנשה בתוכה

שהסיבה שאסור לשלוח , לדברי האומרים< 

שמא תצא מכך תקלה , לגוי חתיכת ירך

ולא ידע , כשיקנה אותה מהגוי, לישראל

 . שהגיד בתוכה

בירך דווקא בחתיכת ירך יש לחוש לכך, אבל 

, שמא יקנה אותה ישראל שלמה אין לחוש

כי מהגוי, ויאכלנה בלא לנקר את הגיד מתוכה, 

ניכר לכל שלא ניקרו את מאחר שהירך שלמה, 

, ולא יטעה הישראל לומר שנקרו הגיד ממנה

  את הגיד.

, מהואין לחוש שמא הגוי שיקבל ירך של

, וימכרנה לישראל חתוכה, יחתוך אותה



 

ומאחר שתחתך, שוב אין ניכר אם ניקרו ממנה 

ויטעה הישראל לומר שכבר את הגיד או לא, 

כי כשהגוי חותך את . ניקרו ממנה את הגיד

, אינו חותך כחיתוך הטבחים הישראלים, הירך

וידע , שהגוי חתך אותה, ומתוך כך ידע הקונה

 .קרו ממנה את הגידשיש לו לחוש שמא לא ני

שהסיבה שאסור לשלוח , ולדברי האומרים< 

, שסבור משום גניבת דעתו, לגוי חתיכת ירך

הגוי שמקבל דבר שטרח בו הישראל לנקר את 

 הגיד, ובאמת לא טרח בו. 

כשמקבל דווקא בחתיכת ירך הדין כן, אבל 

אינו טועה לומר שטרח בה , הגוי ירך שלמה

כאן גנבת דעת ואין לנקר את הגיד, ישראל 

לנקר כשיקבל דבר שבאמת לא טרח בו ישראל 

 את הגיד ממנו.

 

 האם יש ללמוד ממעשה שארע עם שמואל

 שלדעת שמואל אסור לגנוב דעת הגוי

ואמר ]=מעבורת[, בספינה שמואל עבר את הנהר 

, את שכרו, הגוילשמשו לשלם לבעל המעבורת 

וכששמע שמואל במה שילם השמש את שכרו 

 עליו שמואל:כעס , בורתשל בעל המע

השכר שהשמש נתן לבעל , < לדברי אביי

 .המעבורת היה תרנגולת טרפה

כי נתן עליו, שמואל כעס , הסיבה שולכאורה -

ונמצא שגנב , תרנגולת טרפה בחזקת שחוטה

, שהיה סבור את דעתו של בעל המעבורת

שקיבל תרנגולת שחוטה ולא קיבל אלא טרפה, 

לגנוב דעתו של  ומכאן, שלדעת שמואל אסור

 גוי.

, ששמואל כעס, שהסיבה אולם ניתן לומר -

על כך שהשמש החזיק ברשותו תרנגולת היא, 

, שאין לאדם להחזיק ברשותו דבר טרפה

ואם כן, לא כעס על כך ]שמא יכשל בו[. איסור, 

 שגנב דעתו של הגוי.

השכר שהשמש נתן לבעל , < ולדברי רבא

 .המעבורת היה יין מזוג

כי נתן עליו, שמואל כעס , הסיבה שולכאורה -

ונמצא שגנב את דעתו , יין מזוג בחזקת יין חי

, שהיה סבור שקיבל יין חי של בעל המעבורת

ולא קיבל אלא מזוג, ומכאן, שלדעת שמואל 

 אסור לגנוב דעתו של גוי.

, ששמואל כעס, שהסיבה אולם ניתן לומר -

, על כך שהשמש עבר על דברי שמואלהיא, 

, לתת לבעל המעבורת אנפקאמר לו ששמואל א

ואם כן, . והוא לא עשה כן, אלא נתן לו יין מזוג

 לא כעס על כך שגנב דעתו של הגוי.

 

 דברים שאסר רבי מאיר משום גניבת דעת

אסור לאדם להטעות את חברו, שיהיה חברו 

סבור שכוונתו לכבדו, כשבאמת אינו מתכוון 

 לכבדו.

, אכול עימיבא , אסור לאדם לומר לחברוולכן 

ואומר זאת רק מפני , כשאינו מתכוון להאכילו

 .שיודע שחברו לא יבוא לאכול עמו

אסור לאדם לתת לפני אורחו תקרובת וכן 

כשאינו מתכוון לכך שיאכל את כל , מרובה

ומניח לפניו רק מפני שיודע שחברו , התקרובת

 . לא יאכל כל כך

פותח אני חביות , אסור לאדם לומר לחברווכן 

כשבאמת אינו פותח אותם , ן אלו לכבודךיי

, אלא מפני שכבר הגיע הזמן לפותחם, לכבודו

]כגון שרוצה למכור היין שבהם בחנות[. ]וי"א 

שאם היה פותח אותם לכבודו אף בלא שהגיע 

זמנם, רשאי לומר לו שפותח לכבודו, אף שעתה 

 הגיע זמנם[.

, סוך משמן שבפכי, לא יאמר אדם לחברווכן 

אלא מפני , ואינו אומר זאת, ך שמןכשאין בפ

 .שיודע בחברו שלא יסוך

וכל הדברים הללו אסורים כשכוונתו לגנוב דעת 

חבירו שיהיה סבור שמכבדו ובאמת אינו רוצה 

 לכבדו.

, אבל כשעושה כל זאת בשביל כבודו של חברו

הרי זה , שיראו הבריות כמה חביב חברו עליו

 .מותר

- 

ו כלי חסר וביד, לא ילך אדם לבית האבל

או כלי מלא מים הנראה ככלי , הנראה כמלא

, כדי להראות שמביא דורון מרובה, מלא יין

 .מפני שגונב דעתו

ועושה כן כדי שיראה , אולם כשיש שם רבים

, ומכבדו בכך, לכל שהוא מחשיב את האבל

 ]דגדול כבוד הבריות[.מותר 

- 

סנדל , לא ימכור אדם לחבירו< משני טעמים 

, מתה מעצמהבהמה או חיה ששל העשוי מעור 

בהמה או חיה מעור הסנדל בחזקת שנעשה 

 מתוך בריאות.נשחטה ש

. שכן בהמה שמתה מאליה, מפני שמתעהו. א

 אין עורה חזק כשל בריאה שחוטה.

. שמא מחמת נשיכת נחש מפני הסכנה. ב

 מתה, והארס נבלע בעור. 

 

ושמן , לא ישלח אדם לחבירו חבית של יין< ו



 

כי כשהמקבל רואה את השמן,  ,צף על פיה

סבור חבית של שמן היא, וסומך עליה להזמין 

 .אורחים

ומעשה באחד, ששיגר לחבירו חבית של יין, 

ושמן צף על פיה, והלך המקבל וזימן עליה 

אורחים, ונכנסו, מצאה שהיא של יין, וחנק את 

 ]שלא היה לו מה להאכילם ובוש מהם[.עצמו, 

 

יתן ממה שלפניהם אין האורחים רשאים ל< ו

אלא אם כן נטלו , לבנו ולבתו של בעל הבית

 .רשות מבעל הבית

ומעשה באחד שזמן שלושה אורחים בשני 

בצורת, ולא היה לו להניח לפניהם אלא מזון 

בשיעור כשלש ביצים. בא בנו של בעל הבית, 

נטל אחד מהן חלקו ונתנו לו, וכן שני, וכן 

וחז אחת שלישי. בא אביו של תינוק, מצאו שא

בפיו ושתים בידו, חבטו בקרקע, ומת. כיון 

שראתה אמו, עלתה לגג, ונפלה ומתה. אף הוא, 

 עלה לגג, ונפל ומת.

אמר רבי אליעזר בן יעקב, על דבר זה נהרגו 

 שלוש נפשות מישראל. 

 

 מסירת ירך בהמה לישראל 

 ]דין ראשון בברייתא[

בלא , אסור לשלוח לישראל חתיכה של ירך

, שמא יהיה סבור את הגיד תחילהלנקר ממנה 

 שכבר ניקרו את הגיד ויאכל בלא לנקר.

אבל מותר לשלוח לישראל ירך שלמה שגיד 

, כי מאחר שהירך שלמה, ניכר הנשה בתוכה

לכל שלא ניקרו את הגיד ממנה, ולא יטעה 

  הישראל לומר שנקרו את הגיד.

 

 עוד שלושה דינים שבברייתא

שאין , יכה של ירךאפילו חת< ]דין שני בברייתא[ 

מותר , ניכר בה אם ניקרו ממנה את הגיד

ואין לחוש שישראל יקנה ממנו  ,לשלוח לגוי

 .ויאכל בלא לנקר

דין זה אמור דווקא במקום , ולכאורה -

, ]כי אין שישראל אינם קונים בשר מהגוי

מכריזים[, שכן מאחר שישראל אינם קונים 

בשר מהגוי, אין לחוש שיבוא הבשר הזה ליד 

ישראל, ויכשל לאכול את הגיד שבו. אבל 

במקום שישראל קונים בשר מהגוי, אין לשלוח 

לו חתיכת ירך, כי יש לחוש שיקנו ממנו ישראל 

את החתיכה, שלא ניכר בה שאינה מנוקרת, 

]וזה ונמצא ישראל נכשל באכילת גיד הנשה. 

 ביאור הברייתא לדברי אביי ורב אשי[.

ור אף במקום שדין זה אמ, אולם רבא ביאר -

וביום שמכריזים , שישראל קונים בשר מהגוי

הסיבה שבמקום זה קונים בשר שכן , בלבד

מגוי, כי אין מוכרים לגוי בשר טרפה, אלא אם 

כן מכריזים על כך תחילה, שידעו הכל שביום 

ביום זה אין לקנות בשר מהגוי, ואם כן, 

אין קונים שנמכרה טרפה לגוי, שמכריזים 

ביום זה נאמר בברייתא שמותר , ורק מהם בשר

לשלוח לגוי חתיכת ירך שאינה מנוקרת, כי 

ביום כזה אין לחוש שישראל יקנה ממנו את 

הירך. אבל בשאר ימים, אין שולחים לגוי 

חתיכת ירך שאינה מנוקרת, שמא יקנה ממנו 

 ישראל.

אסור למכור לגוי נבלות <  ]דין שלישי בברייתא[

. ת וטרפותוטרפות בלא להודיעו שהם נבלו

 ושני טעמים לדבר:

 .גונב דעתומתעהו כלומר מפני ש. א

, שיהיה סבור שמא יחזור וימכרנה לישראל. ב

הישראל האחרון, מאחר שלקחה הגוי 

מישראל, כשרה היא, ועל ידי זה יאכל הישראל 

 האחרון נבלות וטרפות.

לכאורה הטעם השני אמור רק במקום  -

ום שאין , אבל במקשישראל קונים בשר מהגוי

קונים ממנו, אין לחוש לכך שישראל יקנה 

מהגוי את הטרפה, ואין לאסור את המכירה 

מהטעם הזה. ואף שגם במקום שקונים בשר 

מהגוי הטעם לכך הוא שביום שמוכרים לגוי 

טרפה מכריזים על כך ואם כן ימכרו ויכריזו דין 

הברייתא אמור ביום כזה שמחמת אונס אי 

כל קונים בשר מהגוי אפשר להכריז ומאחר שה

ואי אפשר להכריז ולגלות שהיום לא יקנו ממנו 

]וזה ביאור הברייתא לא ימכרו לו נבלות וטרפות. 

 לדברי אביי ורבא[.

שטעם זה אמור אף , אולם רב אשי ביאר -

כי גם , במקום שישראל אינם קונים בשר מגוי

, פעמים שישראל קונים בשר מגוי, במקום זה

, את מכירת הבשר לגוי כשישראל ראה, והוא

, שאז ולא שמע מהטבח שהוא מוכר לגוי טרפה

הוא סבור ודאי כשרה היא, והולך וקונה מהגוי. 

ומפני החשש הזה, שמא יראה ישראל את הגוי 

קונה מהמוכר, וילך ויקנה ממנו, אסור למכור 

 לגוי נבלות וטרפות. 

אסור לישראל לשלוח <  ]דין רביעי בברייתא[

. שיקנה בו בשר עבור המשלח, כסף ביד גוי

 :ושני טעמים לדבר

. שמא גוי זה אמס הוא ויעכב מפני האנסים. א

הכסף בידו ולא יתננו לטבח ונמצא הטבח נפסד 

 מחמת על ידי זה ששלח אליו את הגוי.

, כי שמא הטבח ימכור לגוי נבלות וטרפות. ב

אינו יודע שקונה עבור ישראל, ועל ידי זה יאכל 



 

 נבלות וטרפות.הישראל האחרון 

הטעם השני אמור דווקא במקום , ולכאורה -

אין ישראל אינם קונים בשר מהגוי, כי ש

, בשעה שמוכרים בשר טרפה לגוי מכריזים

ולכן יש לחוש שימכר בשר טרפה לגוי בלא 

ישראל קונים אבל במקום ששיתפרסם הדבר. 

מפרסמים בשר מהגוי, כי כשמוכרים לו טרפה, 

לכך שימכרו לשליח אין לחוש  ,את הדבר

שהרי לא נתפרסם שמכרו היום לגוי  ,טרפה

 ]וזה ביאור הברייתא לדברי אביי ורב אשי[.. טרפה

שטעם זה אמור אף במקום , אולם רבא ביאר -

וביום שמכריזים , שישראל קונים בשר מהגוי

שנמכרה טרפה שכן ביום שמכריזים , בלבד

ויש לחוש שיתנו  ,מוכרים לגוים טרפות לגוי,

 .שליח הגוי בשר טרפהל

 

 ההכרזה על מכירת טרפות לגוים

כבר נתבאר, שיש מקומות שהטבחים מכריזים 

על כך, שהיום נמכרות טרפות לגוים, ]ויזהרו 

 היום שלא לקנות מהם בשר[.

ואין ההכרזה, "יש בידינו טרפות להימכר 

לגוים", כי כשישמעו הגוים הכרזה כזו, לא ירצו 

לקנות מה שאין אנו לקנות, מאחר שגנאי להם 

 רוצים לאכול.

יש בידינו בשר לגוים בני אלא ההכרזה היא, "

", שהגוים סבורים שמוכרים להם בשר החיל

טוב, וישראלים יבינו שנמכר בשר הראוי רק 

לגוים, שהוא נבלות וטרפות. ואין בהכרזה זו 

משום גנבת דעת הגוים, ]כדעת רבא להלן[, כי 

בידנו בשר  אין אומרים להם בפירוש, "יש

שחוטה לגוים", אלא "יש בידינו בשר לגוים", 

והם שלא בררו מה כוונת ההכרזה, הטעו את 

 דעת עצמם, ולא המכריזים הטעו אותם.

 

 גנבת דעת כשהנהנה הטעה את עצמו

מר זוטרא בריה דרב נחמן היה הולך מממקום 

הנקרא סיכרא למקום הנקרא בי מחוזא, ורבא 

קרא בי מחוזא ורב ספרא יצאו מהמקום הנ

 למקום הנקרא סיכרא, ונפגשו בדרך.

מר זוטרא היה סבור שיצאו לקראתו לכבודו 

למה טרחתם לבוא לכבודי עד  –ואמר להם 

 כאן.

באמת לא לכבודו יצאנו אלא  –ענה לו רב ספרא 

לעשות עסקינו אמנם אם היינו יודעים שכבודו 

 בא היינו יוצאים לקראתו אף יותר.

שה דעתו של מר זוטרא, ואף שבתשובה זו חל

רב ספרא כשהבין שלא לקראתו יצאו, הסיבה ש

, שמאחר שמר זוטרא היה סבורענה כך, כי 

יש בכך משום גנבת הבין שיצאו לקראתו, 

 ו, אם לא יאמרו לו את האמת.דעת

, כי אין בכך משום גנבת דעת, אולם לדעת רבא

לא הם אמרו לו שיצאו לקראתו, אלא הוא טעה 

אחר שלא הם הטעו אותו, אין כך מעצמו, ומ

כאן גנבת דעת, ולא היו צריכים לגלות לו, שלא 

 לקראתו יצאו.

 

 דף צ"ה

 

 עובדא דתרי טבחי

אחד אמר ים היו שונאים זה את זה. וטבחשני 

אם היית שלם עמי, הייתי מאכיל  –לחבירו 

 אותך משור מפוטם ששחטתי אתמול.

באמת אכלתי מהחלק המעולה  –ענה לו חברו 

, שכן הגוי שקנה אותו ממך למוכרו בשוק, שבו

 נתן לי.

שנים מעולים שחטתי  –אמר לו הראשון 

 .טרפההיה מכרתי לגוי אתמול, וזה ש

 :< ללשון ראשון

האחרונים של הטבח שדבריו , רבי היה סבור

היו, שבאמת מכר בשר טרפה לגוי, ועל ידי אמת 

 כן האכיל את חברו טרפה. 

ששוטה זה עשה  וכי בשבילאמר, ומכל מקום 

, שמכר טרפה לגוי למוכרה בשוק, שלא כהוגן

שימכר בשר , שתמיד יארע כן, אנו נחוש לכך

 למוכרו בשוק. טרפה לגויים 

וכשרוב הטבחים , אלא ודאי אין לחוש לכך

כל בשר הנמצא בשוק , השוחטים הם ישראל

, כי ודאי קנאו מותר, אפילו ביד גוי, למכירה

 כשר הוא.מהטבחים הישראלים, ובשר 

 :< וללשון שני

של הטבח האחרונים שדבריו  ,רבי היה סבור

שלא אמר שהיה הבשר הנמכר לגוי  ,שקר הם

טרפה, אלא לצער את חברו שיהיה סבור שאכל 

 טרפה.

היה , אבל אם היה מקום לחוש שדבריו אמת

לנו לאסור באותו יום את הבשר שביד כל 

 , שמא בשר טרפה הוא.הגוים

שידוע שנמכר בשר טרפה רק כ, ומכל מקום

אבל כל זמן שלא נודע לכך, יש לחוש , לגוים

שישראל מכר בשר טרפה אין לחוש הדבר, 

וכשרוב הטבחים השוחטים הם לגוים, 

אפילו , כל בשר הנמצא בשוק למכירה, ישראל

, כי ודאי קנאו מהטבחים מותר, ביד גוי



 

 הישראלים, ובשר כשר הוא

 

 בשר שנתעלם מן העין

]שהיה שר, כיון שנתעלם מן העין , בלדעת רב

 שעה אחת שלא ראהו, ואפילו היה מונח על שלחנו[,

 ]שמא עורבים נטלוהו, ושמו תחתיו נבלה[ ., אסור

אולם, כשהיה בשר כשר ביד הגוי, והיה 

משתמר בידו, משעה שקנה אותו מישראל, ועד 

שבא למוכרו לישראל, באופן שאין לחוש לכך 

רב, ששוב אין לחוש שעורבים החליפוהו, מודה 

לכך שאינו הבשר הראשון, אף על פי שלא ראה 

אותו ישראל, ואין זה בשר שנתעלם מן העין. 

]שאם לא תחלק כן, יקשה על דברי רב משתי 

 .ברייתות[

 

 מצא בשר בעיר שישראל וגוים דרים בה

 .כשמצא בשר חי. א

אין להסתפק אלא אם נשחט כראוי, או שהוא 

אם רוב השוחטים , טרפה או נבלה, ולפיכך

ואם רוב , כשר, הרי זה בחזקת ישראלים

 .נבלה, הרי זה בחזקת הטבחים גויים

 .כשמצא בשר מבושל. ב

אם יש להסתפק גם שמא בשלו הקונה, ולפיכך, 

, אסורהם, הבשר רוב אוכלי בשר שבעיר גויים 

ורק אם רוב אוכלי בשר ]מחשש בישולי גוים[, 

, ישראליםוגם רוב טבחים , שבעיר ישראלים

 . מותרהבשר 

כשנמצא מונח, כי הבשר מותר אין  ,ולדברי רב]

רק יש לאוסרו משום שנתעלם מן העין, ו

ראה אותו נופל מיד אדם שאינו יודע מי כש

לא שנעלם ממנו משעת הוא, והלך והגביהו, ב

 , הרי זה מותר[.נפילה עד שעת הגבהה

 

 בשר הנמצא בערי ישראל

 אברים.נמצאו אברים . א

, שכן הרגילות לחתוך בחזקת נבלותהם  הרי

 נבלות לאברים ולהשליכם.

 .נמצאו חתיכות. ב

, ואינם בחזקת היתר היוודאי  –לדעת רב 

נבלות ]לטמא[, שכן נבלות אין חותכים 

משום , ומכל מקום אסורות באכילהלחתיכות, 

 , ]אבל האוכלם אינו לוקה[.שנתעלמו מן העין

ומותרות , ןבחזקת היתר גמור ה –ולדעת לוי 

 .אף באכילה

 

שלדעת  האם יש ללמוד ממעשה שארע עם רב

 רב בשר שנתעלם מן העין אסור באכילה

היה יושב במעבורת של נהר הקרוי רב 

ראה אדם מדיח ראש בהמה במי אישתטית, ו

 . הנהר

של אותו אדם למים, והביא נפל הראש מידו 

שני ראשי בסל ועלו סל להרימו מן המים, 

 .בהמה

, וכי רגילות היא, שהמאבד דבר כך רב אמר על

אחד, מוצא שנים תחת הראשון, הלא ודאי 

יש לחוש שאין השני אינו מה שאיבד, ואם כן 

, ואלו אחרים הם, ממה שאיבדאפילו אחד כאן 

 , שמא ראשי נבלות הם.ואסורים

וכששאלו רב כהנא ורב אסי את רב, מדוע 

החליט שהנמצאים הם של איסור ולא של 

משום שראשים של איסור נה להם, היתר, ע

 .מצויים יותר

כל , שלדברי רב, לכאורה יש להוכיח מכאן -

 .בשר שנתעלם מן העין אסור באכילה

כי יתכן שרק בשר , אולם יש לדחות זאת -

, שהיה אותו הנמצא באותו מקום אסר רב

מקום נמל של גוים, ובו שכיחים יותר מאכלות 

אסורים, אבל במקום שרוב הטבחים 

ישראלים, ורוב הבשר כשר, אין לאסור בשר 

שנתעלם מן העין, כי אפילו אין זה הראשון, מן 

 הסתם כשר הוא.

 

 כיצד אכל רב בשר 

 ]ולא נאסר לו משום שנעלם מן העין[

בלא שנעלם מן  ,מיד אחר שחיטתו. כשנאכל א

 העין בין שחיטה לאכילה.

שאז אין  ,כשאחר השחיטה נצרר ונחתם. ב

 לף.לחוש לכך שנתח

כגון באופן חיתוכו,  ,כשיש לו סימן בבשר. ג

שאז אין לחוש שנתחלף, ]כגון באופן שרבה בר 

הונא, היה חותך את הבשר שלו, שיהיה לכל 

והוא היה עושה זאת לסימן, חתיכה שלוש קרנות, 

 שלא יגנבו מהחתיכה אנשי ביתו[.

 

 רב הציל את בשר הסעודה של רב חנן חתניה

חנן חתנו, וכשהגיע לנהר רב היה מהלך לבית רב 

שהיה צריך לעברו, ראה את המעבורת באה 

 לקראתו, אמר, סימן הוא שיהיה יום טוב. 

כשהגיע לבית חתנו, עמד בשער, הציץ דרך סדק 

שבדלת, וראה בהמות שחוטות תלויות ]להכינם 

 לסעודה[.



 

דפק בדלת, ויצאו הכל לקבל פניו, ואף הטבחים 

ורק רב לא  יצאו, ולא השגיחו על הבהמות,

 העלים עיניו מהם.

אמר להם, אם היה הדבר תלוי בשמירתכם, 

הייתם מאכילים את בני הבית איסור, על ידי 

שהעלמתם עיניכם מן הבשר, ]ועל ידו נשמר 

 הבשר[.

 

 ומכל מקום רב לא אכל מאותו בשר

של ואין הסיבה לכך משום שנעלם מן העין < 

 הטבחים.

 שהרי מעיניו של רב לא נעלם. -

לֹא "הכתוב שעבר על ואין הסיבה לכך משום  <

", כשאמר, שיהיה לו יום טוב, כשראה ְתַנֲחשּו

 את המעבורת לקראתו, והתענה על כך.

כי לדעת רב, לא אסרה תורה אלא נחש כזה,  -

שהמנחש סומך עליו ממש, להחליט מעשיו, כמו 

]שאמר אם תשקני שניחש אליעזר עבד אברהם, 

וכמו שניחש  אדבר בה[,אדבר בה, ואם לאו לא 

 .]אם יאמרו אלינו עלו ועלינו[יונתן בן שאול, 

כי הסיבה שרב לא אכל מאותה סעודה, אלא < 

, סעודת הרשותסעודת מצווה, אלא היתה לא 

ורב לא היה ]שהשיאו בת תלמיד חכם לעם הארץ[, 

 . נהנה מסעודת הרשות

 

 ניחושי רב ושמואל ורבי יוחנן

כשרב היה רוצה  –[ ]=מעבורתרב בדיק במברא 

ללכת לדרכו אם היה מוצא מעבורת מזומנת 

היה לו הדבר לסימן שדרכו צלחה והיה הולך 

 .ואם בקושי היה מוצא מעבורת לא היה הולך

כששמואל היה רוצה  –ושמואל בדיק בספרא 

לדעת אם לעשות דבר או לא היה פותח ספר 

 והיה עושה על פי הפסוק שהיה נקרא לו ראשון.

כשרבי יוחנן היה  –נן בדיק בינוקא רבי יוח

רוצה לדעת אם לעשות דבר או לא, היה אומר 

]פסוק לתינוק לומר לו פסוק שלמד באותו יום, 

 והיה עושה על פי משמעות הפסוק.לי פסוקך[, 

 

 כתיבת דברי רבי יוחנן לבבל

בבבל, כשרבי יוחנן היה כל השנים שרב היה חי 

, היה כותב אגרת שאלה או תשובה לרב לבבל

 .לקדם רבינו שבבבלפותח בה 

היה  ,וכשמת רב והיה שולח אגרות לשמואל

 . לקדם חברינו שבבבלכותב בהם 

אמר שמואל לעצמו וכי אין דבר שבו אני בקי 

יותר מרבי יוחנן שיכיר בכך שאני גדול ממני 

 ואהיה רבו.

שלח שמואל לרבי יוחנן עיבורי ששים שנה < 

 להראות לו חכמתו.

אין זו חכמה גדולה , כך רבי יוחנןואמר על  -

 אלא חשבון בעלמא.

חזר שמואל ושלח לרבי יוחנן שלושה עשר < 

]י"מ כל מיני גמלים טעונים בספקות של טרפות 

ספק טרפות, וי"מ אותם ספקי עופות טמאים 

 שמבוארים בפרק אלו טריפות[.

, יש לי רב בבבל, אמר, וכשראה זאת רבי יוחנן -

 אלך ואראנו.

שיצא לדרך, אמר לתינוק של בית רבן, וקודם 

פסוק לי פסוקיך, ואמר לו את הפסוק, 

ת".  ל מֵּ  "ּוְשמּואֵּ

והבין מכך רבי יוחנן, ששמואל מת. ואף 

שבאמת לא מת שמואל באותו זמן, גלגלו מן 

השמים פסוק זה בפי התינוק, כי לא רצו 

 שיטרח רבי יוחנן ללכת לבבל.

 

 בית תינוק ואשה ... יש סימן

]או נולד בית,  ]בנה[שמעון בן אלעזר אומר:  רבי

אשה, אף על פי שאין נחש,  ]או נשא[תינוק,  לו בן[

]שאם יש סימן,  ]שאסור לנחש ולסמוך על הנחש[,

יצליח בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או שנולד 

התינוק או שנשא אשה, סימן הוא שהולך ומצליח, 

וש שלא ואם לא, אל ירגיל לצאת יותר מדאי, שיש לח

 יצליח[.

ואמר רבי אלעזר, שהסימן להצלחה או לאי 

הצלחה הוא כשתהא חזקה של שלוש פעמים 

יֹאֶמר ]הצליח או לא הצליח[, בדבר  שנאמר "וַּ

יֶננּו  ף אֵּ ְלֶתם יֹוסֵּ ֲעֹקב ֲאִביֶהם ֹאִתי ִשכַּ ֶהם יַּ ֲאלֵּ

יֶננּו  ]הרי אחד[ ִמן  ]הרי שנים[ְוִשְמעֹון אֵּ ְוֶאת ִבְניָּ

ה  ]הרי שלושה. מיד[חּו ִתקָּ  נָּ יּו ֻכלָּ י הָּ לַּ ]מעתה אין עָּ

 ".לך צרה שאינה עוברת עלי[

 

 ונתעלם מן העין]=בחבל[ בשר הנתון בחרוזים 

, בבשר הנתון מודה רבמבואר בסוגיה, ש

, הוא מותראם נתעלם מן העין, שבחרוזים, 

ואין לחוש לכך שעוברים החליפו את מה שנתן, 

 והביאו אחר תחתיו.

רב הונא שאל זאת מרב, ורב  –ון ראשון ללש

ענה לו, שכשהבשר בחרוזים הרי זה סימן. 

]לפירוש ראשון, כך ענה רב: אל תהי שוטה לשאול 

שאלה זו של דין בשר הנתון בחרוזים, כי בוודאי זה 

נחשב לסימן. ולפירוש שני, כך ענה רב: אל תהי 

שוטה לשאול שאלות שאינם שאלה, כי דבר פשוט 

  הנתון בחרוזים נחשב לסימן[. הוא שבשר



 

דין זה אמרו רב הונא בשם רב,  –וללשון שני 

 ולא מחמת שאלה אמרו רב.

 

 בשר שנתעלם מן העין בערב יום הכיפורים

רב נחמן מנהרדעא נזדמן להיות עם רב כהנא, 

במקום הנקרא פום נהרא בערב יום הכיפורים. 

 באו עורבים והשליכו כבדים וכליות של בשר. 

רב כהנא לרב נחמן, קח ואכול, כי מאחר אמר 

שביום זה רוב השוחטים הם ישראלים 

השוחטים לסעודות היום, שמצווה להרבות בו 

בסעודה, ]ורוב הבהמות כשרות ואינן טרפות[, 

 .כשר למאכלודאי מן הרוב הגיע בשר זה, והוא 

 

 הכרת בשר על פי טביעות העין או סימנים

ים בשר אף לדעת האוסרמבואר בסוגיה, ש

, אם נעלם הבשר, ויש לבעליו שנתעלם מן העין

ניתן לסמוך על בו סימנים, או טביעות העין, 

והרי זה ושוב אין לחוש שהבשר הוחלף,  ,כך

 .מותר

ולכן כשאבד לרב חייא בר אבין כרכשא בין החביות, 

ולאחר מכן מצא ביניהם כרכשא, ולא ידע אם הוא 

העין, כדעת מותר לו, או נאסר ]משום שנתעלם מן 

רב האוסר בשר שנתעלם מן העין[, אמר לו רב הונא, 

שאם יש לו בו סימנים, או טביעות עין, שזה מה 

שאבד, הרי זה מותר. ]ומאחר שהיה לו בו טביעות 

 עין שהוא שלו הותר לו[.

וכן כשאבד לרב חנינא חוזאה גב של בשר, ולאחר 

מכן מצא גב של בשר, ולא ידע אם הוא מותר לו, או 

נאסר, אמר לו רב נחמן, שאם יש לו בו סימנים, או 

טביעות עין, שזה מה שאבד, הרי זה מותר. ]ומאחר 

 שהיה לו בו טביעות עין שהוא שלו הותר לו[. 

 

 הכרת תכלת על פי טביעות העין או סימנים

מבואר בסוגיה, שאף שאם אבדה פקעת 

הצבועה בתכלת ]שהיא כשרה לציצית[ ולאחר 

דומה, ויש לבעליה בה  מכן נמצאה פקעת

סימנים, או טביעות העין, ניתן לסמוך על כך, 

שזה מה שאבד, ואין לחוש שהנמצא אינו תכלת 

אלא קלא אילן ]שהוא פסול לציצית[, ולכן 

 .כשר לציציתהנמצא זה 

ולכן כשאבד לרב נתן בר אביי פקעת של תכלת, 

ולאחר מכן נמצאה פקעת דומה, אמר לו רב חסדא, 

בו סימנים, או טביעות עין, שזה מה שאם יש לו 

שאבד, הרי זה כשר לציצית. ]ומאחר שהיה לו בו 

 טביעות עין שהוא שלו, הוכשר לציצית[.

 

 השבת אבדה בסימנים או בטביעות עין

מי שמצא אבדה, ובא אחר  –על פי סימנים . א

לנותן ה על המוצא להשיבונתן בה סימנים, 

, מיד חכםבין נותן הסימנים הוא תל, הסימנים

, כי מאחר שנותן בה ובין אם הוא עם הארץ

 סימנים, ודאי שלו היא.

מי שמצא אבדה, ובא  –על פי טביעות העין . ב

אחר ואמר שמכירה בטביעות העין שהיא שלו, 

אם האומר שמכיר בטביעות העין הוא תלמיד 

, כי בוודאי אינו על המוצא להשיבה לו, חכם

שלו,  משקר, ומאחר שאומר שמכירה שהיא

אבל אם האומר כן הוא עם עליו להשיב לו. 

, כי יש לחוש אין למוצא להשיבה לו, הארץ

שהתובע משקר, במה שאומר שמכיר את האבד 

 שהיא שלו.
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