הלכות מאכלות אסורות ,פרק ח
גיד הנשה; בשר לא ידוע;
איסור הנאה
האיסור ועונשו

ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִמינִ י
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טּהוִֹריןַ ,ו ֲא ִפלּוּ ִבּנ ְ ֵבלוֹת
א גִּיד ַהנּ ָשֶׁה נוֹ ֵהג ִבּ ְב ֵהמָה וְ ַחיָּה ַה ְ
וּ ְ
טֵרפוֹת שֶׁלָּ ֶהן ,וְנוֹ ֵהג ַבּשָּׁלִיל וּ ַב ֻמּ ְקדָּ שִׁיןֵ ,בּין קָדָ שִׁים ַהנּ ֶ ֱאכָלִין
ֵבּין קָדָ שִׁים ֶ
שׁ ֵאינ ָן נ ֶ ֱאכָלִין ,וְנוֹ ֵהג ַבּיֵָּרְך שֶׁלַּיָּ ִמין וּ ַביֵָּרְך
שֶׁ ַלּשְּׂמֹאל .וְ ֵאין ָאסוּר ִמן ַהתּוָֹרה ֶא ָלּא שֶׁ ַעל כַּף ַהיֵָּרְך ִבּלְבַד,
שׁ ָאר ַהגִּיד
שֶׁנּ ֶ ֱאמַרֲ " :אשֶׁר עַל כַּף ַהיֵָּרְך" )בראשית לב,לג(ֲ ,אבָל ְ
שׁ ַעל ַהגִּיד -
טּה ַעד סוֹפוֹ ,וְכֵן ֵחלֶב ֶ
שׁלְּ ַמ ָ
שֶׁ ְלּ ַמ ְעלָה ִמן ַהכַּף וְ ֶ
ֵאינוֹ ָאסוּר ֶאלָּא ִמדִּ ְבֵרי סוֹ ְפִרים .וּשְׁנ ֵי גִּידִ ין ֵהןַ :ה ְפּנ ִי ִמי ַה ָסּמוְּך
לָ ֶע ֶצם ָאסוּר ִמן ַהתּוָֹרה ,וְ ָה ֶעלְיוֹן כֻּלּוֹ ָאסוּר ִמדִּ ְבֵרי סוֹפְִרים.
איור מבאר להלכה א :גיד הנשה.
מבט אל הרגל הימנית מצדה
החיצוני .הגיד שעל עצם הכף אסור
מן התורה .החלק היוצא מן השדרה
עד שמגיע לעצם הכף )"הגיד
שלמעלה מן הכף"( אסור מדברי
סופרים ,וכן גם המשכו של הגיד עד
סופו.

ָשׁה  -קצה מערכת העצבים היוצא מעמוד השדרה באזור העָ צֶ ה
א( גִּ יד הַ נּ ֶ
)החוליה התחתונה של עמוד השדרה( ויורד לאורך הרגל) ,ראה איור( ,שהוא
אסור מן התורה ,שנאמר" :עַ ל כֵּן א יֹאכְ לוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת גִּ יד הַ נּ ֶָשׁה אֲ ֶשׁר עַ ל כַּף
הַ יּ ֵָר עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה ,כִּ י ָנגַע בְּ כַ ף י ֶֶר ַי ֲעקֹב בְּ גִ יד הַ נּ ֶָשׁה ]גיד שנשה ממקומו ,כלומר
זז ממקומו[" )בראשית לב,לג( .מצווה זו נהגה כבר בימי יעקב אבינו ,אבל מזמן
משה רבנו הפכה לאיסור מן התורה )לביאור ראה מלכים ט,אָ .(3שׁלִ יל  -ראה לעיל
ביאור ד,כ .2מֻ ְק ָדּ ִשׁין  -קרבנותָ .קדָ ִשׁים ֶשׁאֵ ינָן נֶאֱ כָ לִ ין  -מסיר מהם את גיד
הנשה לפני ששורף אותם על המזבח )מעשה הקרבנות ו,ד(ֶ .שׁעַ ל כַּ ף הַ יָּ ֵר  -עצם
הירך )הקולית( נכנסת אל קופסית מפרק הירך הנמצאת בעצם הכף .נראה
שלדעת הרמב"ם ,הכף היא קופסית המפרק הכדורית )לזיהויה ראה פה"מ אהלות
א,ט; מדרש שכל טוב על הפסוק בבראשית" :הוא ראש העצם שבירך"; ועיין היטב שחיטה
י,ג; רש"י אומר בחולין צג,ב שמשמע כף הוא הבשר המקיף את הקולית ואת הקופסית ,שהוא

נראה קמור ככיפה( .הגיד שאסור מן התורה נמצא מעל מפרק הירך ואורכו בשור כ8-
ס"מ ובכבש כ 4-ס"מ )ערוה"ש יו"ד ק,ה( .ראה איור .וְ ֶשׁלְּ מַ ָטּה עַ ד סוֹפוֹ  -מתחת
לקופסית המפרק עד סופו של הגיד .חֵ לֶב ֶשׁעַ ל הַ גִּ יד  -שמנונית המקיפה אותו.
השת ) .(Sciatic nerveונקרא פנימי ,כיוון שהוא
ימי הַ ָסּמוּ לָעֶ צֶ ם  -הוא עצב ֵ
הַ ְפּנִ ִ
סמוך לעצם בתוך הבשר .וְ הָ עֶ לְ יוֹן כֻּלּוֹ " -החיצון" )בהלכה הבאה( ,הסמוך לעור,

