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 מאת הרב משה טרכטמן שליט"א

נתרם לזכות רייזל, פנחס, פערל בלומא, גאלדא, ובנימין עסטרייכער שיחיו

talmudobiyado@gmail.com שגיאות מי יבין, נא לשלוח כל הערה הן בהבנת הדברים והן בעריכתם ל

   דף כב  עמוד א
תלמודו בידו

התורה  [א מן  בהנאה  אסורים  בעזרה  שנשחטו  חולין  האם   
או מדרבנן, ומנין ?

 האם גיד הנשה מותר בהנאה ? [א

 אכל מגיד הנשה של בהמה טמאה, האם לוקה ומדוע ? [א

 האם דם מותר בהנאה ? [א

דם  [א ושיירי  הפנימיות  החטאות  דם  שיירי  עם  עשו  מה   
החיצוניות ?

 ר' מאיר: מן התורה.  שנאמר "לכלב תשליכון" דוקא ביציאת מחיצה של טריפה  ]עובר שהוציא  [א
, ולא ביציאת מחיצה של חולין שנשחטו בעזרה. יד קודם שחיטת אמו[

 ר' יהודה: מדרבנן ]כי לא נאסרו באכילה בלשון "לא תאכלו" אלא מ"כי ירחק המקום"[.

 ר' יהודה: מותר בהנאה.  ואפילו לר' אבהו ש"לא יאכלו" כולל איסור הנאה. [א
, שהואיל ויש   משום שכאשר הותרה נבילה בהנאה הותרו גם הגיד ]והֵחֶלב[

בגידין בנותן טעם נחשבים אף הם כבשר הנבילה.
 וממילא הותרו בהנאה אף חלב וגיד של בהמה כשרה.

 ר' שמעון: אסור בהנאה, מפני שאין בגידין בנותן טעם, ואינם בכלל היתר ההנאה.

 ר' יהודה: חייב משום איסור גיד הנשה, מפני שאיסורו נאמר אף בבהמה טמאה. [א
 וחייב גם משום בהמה טמאה, מפני שיש בגידין בנותן טעם.

 ר' שמעון: פטור מאיסור גיד, משום שלא נאסר גיד אלא בבהמה שבשרה מותר.
 ופטור מאיסור בהמה טמאה, משום שאין בגידין בנותן טעם.

 מותר בהנאה, ]ואף שנאמר בו "לא תאכל"[ משום שדם הוקש למים. [א

 דם הפנימיות, נשפך על היסוד המערבי של מזבח החיצון.  החיצוניות, על היסוד הדרומי. [א
 ומתערבים באמת המים שבעזרה ויוצאים לנחל קדרון, ונמכרים לבעלי גינות לזיבול.

 אך אסור ליהנות מהם מבלי לשלם להקדש, משום איסור מעילה.


