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חולי� ד� צד. 
הא� מותר לשלוח לנכרי יר� שגיד הנשה בתוכה למשנתנו? 

 

ביר� חתוכה ביר� שלימה  
במקו שמכריזי&: אסור מותר1 לתירו� הראשו� בגמ' 

במקו שאי& מכריזי&: מותר2 
אסור3 מותר לתירו� השני בגמ' 

 

חולי� ד� צד: 
אליבא דרב אשי הא� מותר לשלוח לנכרי יר� חתוכה שהגיד בתוכה? [תוד"ה אמר]. 

 

במקו� שאי� מכריזי� במקו� שמכריזי�  
לברייתא: מותר4 אסור לרש"י 

למשנה: אסור5 
מותר6 אסור לתוס' 

 

                                                            

1 דניכר לכל שיש בה גיד, ואי	 חילוק בי	 מקו� שמכריזי	 למקו� שאי	 מכריזי	, דג� במקו� שמכריזי	 כשמוכרי� 
בשר נבלה או טפה לגוי � שמותר במקו� כזה שרובו טבחי ישראל לקנות בשר מגוי, אי	 לחוש שמא יחתו� הגוי את 
הבשר ויחשוב הישראל שהוא בשר מתוק	, דאי	 לחוש כ	, כיו	 שחיתו� הגוי ניכר � דאי	 חותכה בצורה שחותכה 

הישראל כדי להוציא את הגיד.   
2 דכיו	 שאי	 מכריזי	 בי	 כה לא קוני� בשר מ	 הגוי, ואי	 לחוש שמא יבוא ישראל ויקנה אותה מהגוי.   

3 אפילו במקו� שאי	 מכריזי	, דיש לחוש שמא יראה ישראל אחר את הנתינה של היר� הזו לגוי, ויחשוב שהיא 

מתוקנת (כיו	 שחתוכה היא ולא ניכר שלא הוצא מש� הגיד), ויתיר לעצמו לקנותה.   
4 הנה הברייתא לא חילקה לגבי נכרי בי	 שלימה לחתוכה ובשתיה	 התירה לשלוח לו יר� (ורק בשולח לישראל יש 

לחילוק הזה). ואמרה הגמ' שלכאורה לא מיירי הברייתא (ברישא) במקו� שמכריזי	, כיו	 שבמקו� כזה מותר 
לקנות בשר מגוי ויש לחוש שמא יקנה אותה ישראל ממנו, ונמצאת מכשילו. אכ	 רבא תיר  שיתכ	 להעמיד 
במקו� שמכריזי	 � ובאופ	 שהכריזו, שאז לא קוני� באותו יו� בשר מגוי. ואמר רב אשי בסוגיי	 שאפילו במקו� 
שאי	 מכריזי	 ס"ל לברייתא (במציעתא) שאסור למכור בשר נבלות וטרפות לגוי "גזרה שמא ימכרנה לישראל", 
אמנ� לשלוח מותר. וטע� החילוק פירש"י, שכשמוכרי� � מקו� המכירה הוא באיטליז, והרבה ישראל רואי� 
אותו מוכרה לגוי, ויש לחוש שמא יקנו אותה, אול� לגבי שולח לעכו"� הוא בביתו ומי רואהו, וג� א� מישהו 

ראה לא גוזרי� יותר מדי.   
5 הוקשה לרש"י שבברייתא מבואר לתירו  רב אשי, שג� במקו� שאי	 מכריזי	 יש חילוק בי	 שולח למוכר, דשולח 
מותר דלא גזרינ	, ובמוכר אסור. וקשה ממשנתנו שאסרה לשלוח יר� חתוכה אפי' במקו� שאי	 מכריזי	 � לתי' 
השני בגמ' לעיל בעמ' א', ומשו� דגזרינ	 ג� בשולח. ותיר  רש"י דהברייתא חולקת על המשנה, וסוברת להתיר 

לשלוח ורק למכור אסור.   
6 תוס' מפרשי� שג� רב אשי ס"ל כתירו  הראשו	 בגמ' לעיל, וג� המשנה שאסרה לשלוח יר� חתוכה מיירי דוקא 
במקו� שמכריזי	, אבל במקו� שאי	 מכריזי	 מודה המשנה שמותר כיו	 שלא קוני� הישראל מהגוי� בשר ש�, 
ואי	 לחוש כששולח לו יר� לבית, ומותר. וזו סברת הברייתא להתיר דמיירי במקו� שאי	 מכריזי	, אכ	 למכור 
לה� באיטליז נבילות וטרפות אסור, כיו	 שהרבה ישראל רואי� אותו שמוכר לו, ויש לגזור, וכנ"ל ברש"י. או 
מטע� גניבת דעת, ויש לחלק בי	 שלוח לו שלא נת	 הגוי מעות שלא מטעהו, לבי	 מוכר לו שהעכו"� נות	 מעות 
וסובר שהוא שחוטה. ור"ת מתר  דרישא דמתניתי	 שאמרה שאסור למכור חתוכה מיירי בכה"ג שאומר לו 
הישראל שהיא מתוקנת, ולכ	 בשלימה שרואי� שמשקר אי	 חשש, אבל בחתוכה שאינה ניכרת הרי שגונב את דעת 
הגוי, וכ	 יש לחשוש שמא ית	 לו בפני ישראל וישמע הישראל שהיא מתוקנת ויבוא לסמו� עליו לקנות אותה 
מהגוי אפי' במקו� שאי	 מכריזי	. והברייתא שהתירה לשלוח יר� חתוכה, מיירי שנת	 בסת�, ואי	 לחשוש שמא 
יקנה ישראל במקו� שאי	 מכריזי	, דא# שראה שישראל אחר נתנה לזה הגוי, יש לו לחוש שמא גילה שהיא טרפה 

אחר שנטל הגיד.   


