
  צדחולין  
  .שולח אדם ירך לעובד כוכבים שגיד הנשה בתוכה, מפני שמקומו ניכר -משנה 

  לא;  -אין, חתוכה  -שלמה : הנחה מתוך דברי המשנה
  במאי עסקינן? : שאלה

  
  אלא במקום שמכריזין,      אילימא במקום שאין מכריזין 

  שלימה נמי לא לישדר ליה,        חתוכה נמי לישדר ליה,  -
  דחתיך ליה ומזבין ליה!        דהא לא אתו למזבן מיניה! 

 
  

  וכבים מידע ידיע, חיתוכא דעובד כ -במקום שמכריזין : 1תירוץ 
  ום שאין מכריזין: במק :2תירוץ 

  גזירה שמא יתננה לו בפני ישראל אחר, 
  

משום דקא גניב ליה לדעתיה, דאמר שמואל: אסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של : 3תירוץ 
  עובד כוכבים; 

  והא דשמואל, לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר, : 3דברי שמואל בתירוץ דיון ב
  רא, א"ל לשמעיה: פייסיה למבוריה, פייסיה ואיקפד. דשמואל הוה קא עבר במב

  מ"ט איקפד? 
 אמר אביי: תרנגולת טרפה הואי, ויהבה ניהליה במר דשחוטה,  .1
 רבא אמר: אנפקא אמר ליה לאשקויי, ואשקייה חמרא מזיגא.  .2

  וכי מכללא מאי? : שאלה
 "ד טרפה הואי, א"ל: אמאי תשהא איסורא? למ. 1 :תשובה

 שמע. חייא מ -למ"ד אנפקא א"ל לאשקויי, אנפקא . 2  
  היה ר' מאיר אומר: אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד,  תניא,

  ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל, 
  ולא יפתח לו חביות המכורות לחנוני אא"כ הודיעו, 
  . מותר -ולא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן, ואם בשביל כבודו 

  פתח לו חביות המכורות לחנוני!  איני, והא עולא איקלע לבי רב יהודה,: קושי
  אודועי אודעיה :1תירוץ 
  שאני עולא דחביב ליה לרב יהודה, דבלאו הכי נמי פתוחי מפתח ליה.  : 2תירוץ 

  
  

   – רבא  אביי    
כולם 

במקום 
  שמכריזים

- רב אשי
במקום כולם 
שאין 

  מכריזים
  :השולח ירך  רישא

אינו צריך שיטול  -; שלימה לחבירו
צריך  -הימנה גיד הנשה, חתוכה 

  ה, ליטול הימנה גיד הנש
, בין חתוכה ובין ובעובד כוכבים

א"צ ליטול הימנה גיד  -שלימה 
  הנשה

  במאי עסקינן? 
אילימא במקום 

שמכריזין, חתוכה 
אמאי אינו צריך 
ליטול הימנה גיד 
הנשה? כיון דלא 

אכרוז, אתי למיזבן 
מיניה! אלא פשיטא: 
  במקום שאין מכריזין

    שהכריזו

ומפני ב' דברים אמרו, אין מוכרין   מציעתא
  נבילות וטרפות לעובד כוכבים, 

  מפני שמתעהו,  -אחד  
  שמא יחזור וימכרנה  -ואחד

  לישראל אחר

ואי במקום שאין 
מכריזין, הא לא אתי 

למיזבן מיניה! אלא 
במקום פשיטא: 

  .שמכריזין

גזירה שמא   שלא הכריזו
ימכרנה בפני 

  ישראל

ולא יאמר אדם לעובד כוכבים קח לי   סיפא
   בדינר זה בשר, מפני ב' דברים,

  מפני האנסין,  -אחד  
  שמא מוכרין לו  -ואחד

  נבלות וטרפות

ואי במקום שמכריזין, 
אי איתא דהוה טרפה 

אכרוזי הוו מכרזי!  -
מקום באלא פשיטא: 
  שאין מכריזין

    הכריזוש

  


