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חולי� ד� פג. 
האוכל גיד הנשה מב' ירכי� ימניי�1 מב' בהמות, מה דינו? 

 
בבת אחת ובהתראה אחת בזה אחר זה ובב' התראות  

לרבנ) דמתניתי): לוקה ארבעי לוקה שמוני לרבנ� 
 לסומכוס: לוקה שמוני

כשיש בכל אחד כזית: לוקה שמוני לר' יהודה 
 2כשאי) בכל אחד כזית: לוקה ארבעי

 לוקה ארבעי

 
 

הקונה בהמה מטבח לשחיטה באופני� ובזמני� דלהל�, הא� יכול לכפות לטבח לשחוט,  
ומה הדי� במתה? 

 
כשג� מש� את הבהמה כשנת� רק מעות  

כופהו, ומתה ללוקח אינו כופה, ומתה למוכר כל השנה כולה 
כופהו, ומתה ללוקח כופהו, ומתה ללוקח3 בארבעה פרקי� 

 
 

חולי� ד� פג: 
הא� צרי� לזמ� וליחד בפה את העפר בשביל מצות כיסוי הד�? [תוד"ה צרי�]. 

 
לעפר העליו� לעפר התחתו�  

צרי+ לזמ)4 לא צרי+ לזמ) לתוס' 
צרי+ לזמ) צרי+ לזמ) לרש"י לעיל 

 
                                                            

1 מברייתא זו פשטינ) לר' יהודה דיר+ אחת היא ימי), וג רבנ) דר' יהודה כא) ס"ל כר' יהודה 
שאינו חייב אלא ביר+ אחת ימנית מכל בהמה, ולקמ) יתבאר במה נחלקו.   

2 כלומר דמיירי שיש כזית כדי להתחייב, אכ) רבנ) ס"ל שגיד הנשה חשוב בריה בפני עצמה ולוקה 
בכל שהו.   

3 כ) אמר ר' יוחנ), ומטע שהעמידו חכמי דבריה על די) תורה בארבעה פרקי אלו . ומעות 
קונות, ואפי' בלא משיכה זכה הלוקח על ידי מעותיו בבשר שכנגד מעותיו, ולכ+ כשקיבל הטבח 
ממנו מעות . חייב לשחוט את כל הבהמה כולה אפי' ששוה הרבה יותר ממעותיו, כדי לתת לו בשר 
כנגד מעותיו. אול ר' שמואל בר' יצחק ס"ל שמשנתנו מיירי בזיכה לו הטבח ללוקח ע"י אחר, 
ובארבע פרקי זכות לו לאד לזכות בבשר, ולכ+ לא יכול הטבח לחזור בו, משא"כ בכל השנה 

דלא חשוב זכות ללוקח ולא זכה . יכול הטבח לחזור בו.   
4 והראיה דמצינו שחלוק הדי) בי) א כסהו ונתגלה . שאי) צרי+ לכסות שוב, לבי) כסהו הרוח 
ונתגלה . שצרי+ לחזור ולכסות, שמע מינה דרק ע"י כיסויו מקיי את המצוה, ואחר שקיי לא 
צרי+ לכסות אפי' נתגלה, אול כשכיסהו הרוח לא נתקיימה המצוה, אלא שכל זמ) שהוא מכוסה 

אי) את מה לכסות, אבל כשנתגלה חייב שוב לכסות.   


