
  יצחק ברינגרהרב 
  

  ו"ירושלים ת' זבח הימים'בית המדרש 
  

או ', יד'או ' חתיכת גיד הנשה' האם היא אותה חתיכה שעליה מצביעים המנקרים הנקראת גם '?כף הירך'מהי 
  ? 'קע'קצ'שמא היא החתיכה שעל הקולית הקרויה 

  ?האם חל שיבוש בלשון
  ?י"רוש רשהאם באורם של ספרי הניקור עולים בקנה אחד עם פי

  
   הבטיו השוניםעלבמאמר זה נסקור את הענין 

  
  א

  גיד הנשה
בפרשתנו פרשת וישלח לומדים אנו על המאבק של שרו של עשיו ביעקב אבינו ושבסופו נגע המלאך בכף 

קולית הירך 'על התורה  י" רשובאר. ]כולב [' ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו'ירך יעקב אבינו 
שכף י "רשכתב  :]פט[ובחולין . ל"עכ'  שהבשר שעליה כמין כף של קדירהםשל בוסת קרוי כף עיבקלהתקוע 

כל בשר גבוה ד כתב :בבדף צ ושם. לא הנכרכת סביבות עצם הקולית העליונה סביב סביב בעיגו" פוליפהיא
   .ל" עכ גבי סימני בגרות עד שתתמעך הכף]דף מז[ועגול קרי כף כדאמרינן בנדה 

וקרויה כף על שם הבשר , י שנקעה עצם הקולית ממקומה והיא הבוקא דאטמא"כ בדברי רש"אמבואר 
  . שעליה שהוא כמין כף של קדירה

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך  'וציותה התורה
י " באר רש'?הנשה'ומהו . ]תרגום יונתן' עי[כף הירך כלומר שנגע בגיד הנשה הנמצא על  ',יעקב בגיד הנשה

  .  כלומר עצם הקולית נקעה ממקומה וגרמה לכך שגיד הנשה קפץ ועלה ממקומו.שנשה הגיד ממקומו ועלה
  

  
  

  ? הירךמהי
עד למטה ,  הקרויה קליבוסתא" מלמעלה בחיבורה לעצם הסינטה ולהנק- האחורית היא כל הרגל ' ירך'

הירך מורכבת מכמה שרירים שהם נתחי בשר נפרדים . מת הגידיםבחיבורה לארכובה שהוא מקום צו
נמצאים ברובם נתחים ה.  הקולית–הדבוקים בקרומים זה לזה ולמעשה דבוקים כולם סביבות עצם הירך 

י שהוא "ואילו הנתח אודותיו כתב רש ,בחלק החיצון של הירך הנראה לעינינו במעטפת החיצונית של הירך
 בקדמת הירך העליונה ונראה ככדור וסובב והוא] ברווז[ קע' קרוי קצ'סביב בעיגולסביב 'סובב את הקולית 



ונשאר חלק הוא השריר היחיד הסובב את עצם הקולית ונכרך סביבה ו ניםאת עצם הקולית משלשה כיוו
שסובב את עצם אחר וד נתח ואין ע', יד'אחד צר לארכה של העצם שאינו מקיפה ושם דבוקה חתיכת ה

  . הקולית
המכונה ' היד'מצד הפנימי של הירך וזהו הצד הנראה רק אחרי ביתורה של הבהמה לאורכה נמצא שריר ו
והוא החלק שבירך הרואה פני חברתה קודם ' כף הירך'בפי המנקרים וזהו הנתח המכונה ' כף'או ' הגיד הנש'

  . ביתורה
' חתיכת גיד הנשה'המכונה גם ' יד'ל בפי המנקרים שכף הירך היא חתיכת ה מדוע מקובותמיהה גדולה היא

כ הוא "וא, י כתב מפורש שהבשר שסביב הקולית הוא הכף"והרי רש, קע היא כף הירך'ואין מי שיאמר שהקצ
  . כף הירך ולא היד

וכאן עלי : ל"זכותב וועומד על כך   בהקדמה לספרו]ל"סלר ז'להרב ניסן צ[' ניצני ניסן'ספר הניקור ואכן ב
טעות גסה השתרשה בקרב המנקרים הקוראים לנתח . 'כף'קה בשם ' לנתח הקצלהדגיש שבמכוון קראתי

אך כדי שלא תצא תקלה .... 'הדומים דמיון גמור לכף היד וכו, וזאת בשל התפצלות הגידים בו', כף'היד בשם 
  .    כ" ע]קה'קצ[כף : קה בסוגריים לאמר'משינוי זה ציינתי את השם קצ

ץ וספרי הניקור טעו "וכי הר,  גם תמוה לדבריו. אינו מציע פתרון לכךכ גם הוא עמד על תמיהה זו אך"א
   ?כף' יד'הרי הם קרו ל, בדבר זה

  



  
  ב

ב ומנקר בקראקא בימי "י וייל השו"על מהר' בדיקות'בעל [ץ "הלכו בעקבותיו של הרוהנה כל ספרי הניקור 
גם ' יד'כינו את חתיכת הו, ךשהוא הראשון לסדר הניקור המקובל כיום ושנתן שמות לחתיכות היר] א"הרמ
לא יעלה  אמנם זה .ץ נחלקו ושני דרכים הם"י והר"שכבר השתרשה דעה בקרב הלומדים כאילו ר ו,'כף'בשם 

הביא איזה ראיה אמר זאת מפורש ואף לא בלא שו  בלא טעםי"ץ על רש"לומר שנחלק הרעל הדעת 
דשת ולא הזכיר שום רמז לחלוק עליו י בהבנה מחו"אחר שבא לפרש דברי רש, קשהוביותר , מראשונים
  ? וכי יתכן לומר שנחלק עליו, באיזה דבר
האחת היא , ץ שיש שני חלקי בשר"כהר והזבח שמואל כתבו ]י"תק[הצנה דוד הרי  ש,שלא נחלקועוד מוכח 

כף ובלשון גמרא ' : בחתיכת היד הוסיפוץ"על לשון הראמנם , 'קע'קצ'והשניה ה,  יד- כף -חתיכת גיד הנשה 
כ הדברים מפורשים "י אלו נאמרו אודות כף הירך וא"והרי דברי רש ,'ב וכו"ט ע"י חולין פ"א עיין רש"פוליפ

   '?יד'ץ שהכף היא ה"ומאידך נקטו כהר, קע היא כף הירך ולא חתיכת היד'קצי שה"שנקטו כרש



  
  
  ג

ע "דבאמת לכו: אלא הדבר יתבאר כךי "ץ ורש"לא נחלקו כלל הרוא יתמעיקרא לבאמת קושיא נראה דעל כן 
אלא שדבק , אינה כף הירך' יד' ובאמת חתיכת ה,י" רשא וכפי שנראה מפשטות דברי"כף הירך היא הקטשק

ופוק חזי דבשום מקום לא כינו ספרי הניקור , שהוא כינוי בעלמא ששגור היה על פי המנקרים' כף'בה השם 
  . מאככינוי בעל' כף'רק ' כף הירך'את חתיכת היד 

קבוצות  עיקר הניקור של גיד הנשה ובה ומשום שבההוא גם כינוי של המנקרים ' גיד הנשה 'הנוסף ושמה
וכידוע למנקרים שזו החתיכה הקשה ביותר לניקור כי ', קרן הצבי'ו' דוימין' ה'ת"טי'ו' ן"שי'הקרויות גידים 

אבל אין לזה שייכות עם ', נשהגיד החתיכת  'ולכן קבלה את שמה הראוי לה, בה יש ריבוי גידים וקנוקנות
  .המושג כף הירך

  ?ומדוע באמת כינו אותה בשם כף, ואם ישאל השואל
צורת שומקורו של כינוי זה מפני ' יד 'הואדבאמת שמה המקורי המופיע בכל ספרי הנקור , באור הדבר

  :] מאלין מביאליסטוק.להרב ש[ תורת הניקור כפי הציור שלפנינו מתוך הספר, הגידים שבחתיכה זו הם כיד



  
זה  ,'כף יד'דבק בה הכינוי ו צורת כף יד וגם ציירו זאת כךעל שם ' יד' שאחר שכינו אותה כ ניתן להבין"או

רק ' כף הירך'שמו לבם שאין זו לא כולם כי  ומכאן נוצר שיבוש', כף 'או' כף יד'או ' יד'הוביל לכינויים דומים 
וכינויה כי מ היאך שמה "לגבי הניקור עצמו לא היה כל נפקכיון שו .'כף יד'שמקורו ב' כף'ינוי בעלמא כ

ומובן , ו אצל גדולי הדורות ומחברי ספרי הניקור" אך לא ח,לכן השתרש השיבושהעיקר היה סדר הניקור 
ולהם ' גיד הנשה'או ' יד'או ' כף'בלשונות הידועים בקיצור השתמשו , הדבר שכאשר נכתבו ספרי הניקור

  .אבל האמת אינו כן,  הירךרק לטועים היה נראה כי כוונתם לכף, ין זו כף הירךפשוט היה שא
 או 'כף'ץ שהוא הראשון לספרי הניקור כותב בדבריו שכף הירך היא הבשר שקורין " שכן הר,ומוכרח הדבר

 מצייןץ לא "והר, א"י כף הירך היא הקאטשק" והרי לפי רש,ל בלשונו"י ז"ובסוף הדברים מביא לרש, 'יד'
   .ת"על כן נראה פשוט כשנ,  נראה מוסכם וברוראיזה הערה לומר שיש חולק בדבר והכל
 ,שממנו נראה לכאורה שסבר שהכף היא היד ץ אודות הגיד החיצון"והן אמת שלא נעלמו מאתנו דברי הר

אר ץ שם לא בררנו כאן את דבריו ויש כמה אופנים לב"ומשום שיש עוד דיוקים בדברי הרוצריך הדבר באור 
  .זאת

, בשם כף' יד'נמצא שמה שכתב בעל הניצני ניסן שהיא טעות גסה שהשתרשה בקרב המנקרים שכינו את ה
אלא יש לתקן דבריו ולומר ? ו שטעו"וכי אפשר לומר ח, ץ וגדולי הפוסקים כינו זאת כך"צריכים עיון שכן הר

ולא היא אלא היא ' כף הירך'אלא המנקרים המצביעים על חתיכת היד ואומרים דהיא , ו טעו"שלא הם ח
  .קע'אבל כף הירך היא הקצ, בעלמא' כף'קרויה 

  
  .מ בלבד"והדברים צריכים להתלבן היטב ומוצעים לפני התלמידי חכמים בדרך מו

  
  ד

  גיד הנשה בעוף
עוף אין איסור גיד במשנה ריש גיד הנשה הובא שב.  בזהבשולי הדברים יש לחקור עוד ענין נוסף הקשור

אכן יהיה , ואם אכן כף שלו יהיה עגול, ומבואר בגמרא שיש לו כף רק שאינו עגול,  שאין לו כףהנשה משום
  .בו איסור גיד הנשה
א "ואכן בקאטשק .א בעוף אינו עגול כמו בבהמה"אטשקהשריר המקביל לקש באור הדבר, ולפי האמור לעיל
ורתו ואף אחר שיוסר מן העצם דבבהמה הבשר מצד עצמו עגול הוא בצ,  בין עוף לבהמהיש הבדל מהותי
כ בעוף הבשר "משא, כי צידו החיצוני נברא בעיגול ולא רק מחמת שסובב הוא את העצם, עגול הוא ככדור

, עצמו שטוח ואחר שיוסר מן העצם הרי הוא ככל חתיכת בשר ולא ניכר כלל בן צורת עוגל ככדור כבבהמה
  .וכל עיגולו מחמת שסובב את העצם וזה לא מקרי עגיל

אמנם לא מצאתי , וידוע שישנה דעה שעוף שאין לו זנב זהו עוף שכף שלו עגיל ויש בו איסור גיד הנשה
ת להורות נתן שכתב כן "ולכאורה מכל האמור לעיל הדברים טעונים בירור יסודי ויעוין בשו, מקור לדברים

  .   י"ע היטב שכן הדברים אינם עולים לכאורה עם דברי רש"ויל
  

ואף לא לדינא , מ להלכה לסדר הניקור המעשי המקובל" שאין כל נפקוברור,  ליבוןיםוהדברים צריכ
המקובל ואין על פי למעשה סדר הניקור שכן איך שלא נסביר ישאר , אצבעות מגיד הפנימי' דאורייתא דד

  . של החתיכותמ היאך שמם והגדרתם"נפק
   
 


