עין מ שפט
נר מצוד.

]יומא עז[:
סד ,א מיי׳ פ׳ו מהלכות
גרכות הלכה יע
סמ; עשין כז טוש׳ע א׳ח
סי' קסט סעיף א ]וכרב
אלפס כרכות ס׳לז דףמו[.
סו ב נ ד מיי' שם ס׳ז
הלכה ז וע״ן נכ*מ
טוש׳ע שם סעיף ג :
מז ה סוש׳ע שם העיף א:
 0ח ו מיי' פ׳׳ג מהל'
שכיתת עשור הלכה
כ:
]וע״ע תום' •ומא עז[:
מט ז מ״' פ׳ו מהלכות
כרכות הלכה יח
ועיש כמג עשין כז
סזש׳ע א׳ח סי' ק»
ספי' כ ]ונרכ אלפס שם[:
נ  nמיי' פ׳ע מהלכות
מאכלות אסורות הלכה
יז סמג לאוין המא
סוש׳׳ע <  rסי' ׳5א
סעיף א :
נ א ט מיי' שס הלכה
כא פמג שס עוש׳ע
׳  rסי' פח סעיף נ :
נ ב י מיי' שס הלכה
 rסמג שם סושיע
י  rסי׳ 5א סע־ף א :
נג נ ל מיי' שם הלכה
כא סמג ש־ עוש׳ע
•״ד סי' פח סעיף נ
יע׳ש נסכ׳ה :
נ ד ם מיי' פ׳׳ו מהל' י׳ע
הלכה כא סס;
לאוין סה עוש׳ע א׳ח
סי' תר,לד סעיף א :

^!2

כ ל הב שר

פרק שמיני

חולין

ב ל ם ליה אומצא • פירוש ופת עמה • ה ת ם משום שיבתא • עבדין כדין •וכי עושין כן לאכול בלא נעילה :דעתי קצרה־ אסעניס
פירש בקונערס רוח רעה שורה על הידיס שלא נעלו שחרית אני דאע״פ שנעלתי ידי אי אפשי לאכול בידי  :בבלאי חמתות •
ורבינו תם מפרש דבלא נתינת פת לתינוק מותר ליעול ידיו שחרית חמתות בלויין וטרכין ידיהן בהם ואוכלים בלא נעילת ידים  :ליעעו
בדרב ]ושמואל[־ כסבורים אתם דהא דאשכחיה שמואל לדרב דאכיל
ביום הכפוריס דלא גרע ממלוכלכות בעיש ובצואה דאמרינן״ שרוחץ
במפה משום דלא נטל ידיו הוא :והא
כדרט ואינו חושש ואין לך מלוכלטת
דמתי קצרהקאמר ליה• אל מאנעל
יותר חזה שאין יטל ליגע בפיו ובעיניו עבדין כדין אמר ליה דעתי קצרה עלי כי
י ד ו  :התירו מפה לאוכלי תרומה ־
בחוממו ובאזניו דבטלהו אמרינן סליק ד זירא אשכחינהו לר׳ אמי ור׳ אסי
דהכהנים זריזין הן ולא נגעי ־ .ולא
בפ׳שמונה שרציסלשנת דףקנז(-דתקצז
גברי
ידו משום בת מלך ושיבתא דהכא דקאכלי בבלאי חמתות אמר *תרי
התירו ־ לאוכלי חוליהם בעהרה
יש לפרש כמו שפירש ר״ח שהוא רוח רברבי כוותייכו ליטעו בדרב ושמואל הא
לפי שאינם למודן להשמר כמו כהנים:
דאמר
רעה השורה על האוכל כשבא ליחן דעתי קצרה קאמר אשתמיטתיההא
אוכל מחמת מאכיל־ אדם שאוכל מיד
הפת לתנוק בן ד׳ וה׳ שנים וחונקת רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל *התירו
חבירו התוחב לתוך פיו צדך האוכל
נעילת ידים או אין צריך  :בלם ליה
אוהו אס לא נעל ידיו באותה שעה מפה לאוכלי תרומה ולא התירו מפה לאוכלי
אומצא ־ חתך לו חתיכת בשר ־ .בלם ־
אע״פ שנעל שחרית ומת שאין אנו טהורות ורבי אמי ורבי אסי כהנים הוו
במ״ס סתומה כמו )חהליס  3נ( עדיו
נזהרים עכשיו מזה לפי שאין אותה איבעיא להו אוכל מהמת מאכיל צדך
לבלום שהמתג והרסן מחתכין עדיו
רוח רעה חצויה ביניע כמו שאין
הגילוי'אע :נטילת ידים או לא ת״ש דרב הונא בר
נזהרין על הזוגות ועל
)לבלום( של סוס ולי נראה בלם ליה
ם ד י ן תפיסה אחת ־ ואם יש דבר סחורה הוה קאי קמיה דרב המנונא בלם
אומצא לשון העמנה בנחלים כמו
׳ מפסיק לא הוי כעין תפיסה ליה אומצא ואכיל אמר ליה אי לאו דרב
)בכורות דף,מ (:פיו בלום גבי מומין
אחת כההיא דמסכת ע״ז בפרק רבי המנוגא את לא ספינא לך מאי טעמא לאו
של בכור שפיו סגור שאין יכול לפותחו
אלא מ ע ע ורגליו חטלמות  :אי לאו
ישמעאל )דף נ■( גבי אבני מרקוליס משום דזהיר ולא נגע לא דזדז קדים ומשי
דרב המנוגא אח־ אדם חכם וזריז
דאמר כאן בתפיסה אחת כאן בשתי ידיה מעיקרא תא שמע דאמר רבי זירא אמר
כדחפישואזיל לא הוינאספינא לן־גלא
תפיסות והיכי דמי כגון דאיכא גובה דב"לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש
ביני וביני ולפיכך נוהגין עכשיו כשזה אא״כ יודע בו שנטל ידיו =והשמש מברך
אוכל בשר וזה אוכל גבינה על שלק
ולא נגט-אל מא אין צריך נעילת ידים
אחד מניחין לחם או ק נ ק או שאר על כל כום וכוס'ואינו מברך על כל פרוסה
ובלבד שלא יגע  :לא ־ הכי קא״ל אי
כלים להפסיק בינתיים או אוכל על ופרוסה ור׳ יוחנן אמר מברך על כל פרוסה
לאו דרב המטנא את ויודע אני בך
מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות ופרוסה)א( אמר רב פפא בשלמא דרב ורבי
שנעלת י ד ך ־ זריז עדיץ( מזהיר זהיר
וי״מ דלא אסרו אלא בתפיסה אחת יו תן לא קשיא הא ידאיכא אדם חשוב הא
שיודע להזהר בשעת מעשה שלא
י ע ט ר על המצוה זריז הרואה את
כלומר שהן בהוצאה אחת כגון אחים דליכא אדם חשוב מכל מ pם הא קאמר
הטלד ומשקן עצמו שלא יבא לידי כך
שקנו אתרוג בתפיסת הבית דיש נוחלין אא״כ יודע שנטל ידיו שאני שמש ד טדד
והייט דאמרינן בע׳׳ז )דף כ (:זהירות
)ב״ב קלז( :ופריך תפיסה אחת ס״ד מה תנו רבנן ^לא יתן אדם פרוסה לשמש בין
לי בהוצאה אחת ומה לי בשתי הוצאות
מביאה לידי זריזות  :השמש מברך על
אם מכירין זה את זה ומשני כעין תפיסה שהכוס בידו בין ^טהכוס בידו של בעל
כל כוס וכוס ־ לפי שאין קבע לשתיית
אחת דהייט שמכיריןזהאת זה ולפי׳ זה הבית שמא יארע דבר קלקלה בסעודה
השמש שאינו יודע אס יתט לו עו ד
לא איירי כלל שיהא מותר לאכול על והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פד ס ה
הל  pאסח דעתיה מן השתיה  :ואינו
שלחן אחד בשביל הפסק שבינתיים  :לתוך פיו איבעיא להו מאכיל צריך נטילת
מברך טל כל פרוסה ופרוסה •דבעוח
עיפה
צריך ת״ש *ידתני דבי מנשה
ידים או אינו ,
הוא שלא ימנעו ממט לחם  :אי איכא

מסורת הש״ם

ערונץ  0מ

תוס' יומא
ד׳ה הא[

״,ן

הגהות הב״ח

)א( נם' ואמי רנ סשא
נש^יא וט' יודע נו
ש0:ל ) :נ(ר ש׳יד׳ה
שלא ׳כמוס וכו׳ והונקו
וכו׳ שמא ׳ששכנו מדאגת
כטס נטל הנית הסיד :
)ג( ד׳ד .תסיסה וט׳
שאוכל :

ה ג ת ת מד״ר׳ב
רנ שבורג

א[ נם׳ דאמרליקא ססית
לנראי ולא משית ואמאי■
וכו׳ כצ׳ל :

יומא פה

אדם חשוב■ בסעודה בעוח השמש
רבן שמעון בן גמליאל אומר יאשה מדיחה את ידה אחת במים ונותנת
שיתן לו לחם כל הצורך  :דעריד ־
פת לבנה קטן אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת
לשמש את המסובין ושוכח שלא נעל ]שם ע״ש[
וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיו *אמר אביי התם משום שיבתא ת״ש דאבוה
ונוגע באוכלץ שיאכל ואע׳׳פ שנוגע
דשמואל אשכהיה לשמואל דקא בכי אמר ליה אמאי קא בכית דמחיין רבאי
בכל הסעודה לא איכפת לן שלא
הצריכו נעילה לנוגעין אלא לאוכלין ] :צ׳ל ידץ־ יש׳ל[
אמאי דאמר לי קא ספית לבראי ולא משית *ידיה ואמאי לא משית א״ל
הוא אכיל ואגא משינא א״ל לא מיסתייה דלא גמיר מימחא גמי מחי ’והלכתא
לא יחן אדם פרוסה לשמש־ באחד מן
אוכל מחמת מאכיל צריך נטילת ידים מאכיל אינו צריך נטילת ידים ;
בעה׳׳ב
קאמר)נ(שלאיכעוס
האורחים
—■‘ ■ ■g'tO 'g
כשהוא שותה חונקו לו יין ומזיק לו
"צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא י ת נוגעין
]שנת ׳;•[ זה בזה *רבן שמעון בן גמליאל אומר “ שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד ובלאו כעס נמי מתוך שחש שלא יכלה רבינו גרשום
בםם' סוכה :א״ל דעתי
הלחם לאורחים הוא מביע וחצין במה קערה כלומר אני נטלתי
!לעיל קד [:זה בשר וזה גבינה ואין חוששין  :נ ם׳ וכי נוגע זה בזה מאי הוי *צונן בצונן
שזה טתן והכוס נשפך מידו ואפילו ידיי אלא מה שאני אוכל
הוא אמר אביי נהי דקליפה לא ב עי' הד ח ה מי לא בעי :רשבג״א שני אכסנאין
בטשד ,דעתאי אנינא
הכוס ביד מ מ ש שמא ישפכט  :אשה
ואץ אני יכול לינע
אלא
]שנת יג■[ אוכלין על שולחן וכו׳ * :אמר רב תן בר אמי אמר שמואל לא שנו
מדיחה ידה במים •ביום הכפוריס באוכל :דקא אכלי בבלאי
חמתות כלומר כרכי
]שספתא ס׳ח[ שאין מכירין זה את זה אבל ימכירין זה את זה אסור תניא נמי הכי ♦רבן
דאע״פ שאסור ברחיצה התירו לאשה
ידייהו בחמת ישן ואכלי
שמעון בן גמליאל אומר ב׳ אכסנאים שנתארת לפונדק אחד זה בא מן הצפון
להדיח ידה אחת וליגע בפת  :שלא בלא נ׳י  :תרי נכרי
רצה להאכיל בידו אחת־ אפילו ידו רברבי כרבנן ליטעו
וזה בא מן הדרום זה בא בחתיכתו וזה בא בגבינתו אוכלין על שלחן
בדרב ושמואל כלו'
אחת לא רצה להדיח כדי ליתן פ ת דהטרין אתון• דדב אכיל
אחד זה בשד וזה גבינה ואין תששין ולא אסרו אלא ^בתפיסה אחת
לתיטק ביוה״כ ומונע מלהאכילן א ל ח א בלא נפרלת ידים במפה
תפיסה אחת םלקא דעתך אלא כעין תפיםה אחת א״לדביימרבר שלמיא
I
/ *I
^
הא קאמר ליה דעתי
מאכיל צריך נעילה  :התם משוס קצרה ונטל ידיו :ולא
הסריקין
ססחים לו] .מו׳קיד [.לאביי שני אחין ומקפידין זה על זה מהו אמר ליה *יאמרו כל
שיבתא־ רוח רע ה שורה על ידים שלא התירו משה לאוכלי
רבי
אמר
הפנית כס :מו״ק יד .ית .אסורין וסריקי בייתום מותרין ולטעמיך הא *דאמר רבי אסי
טהרות כלומר לאוכלי
נעלו שחרית אבל נעל ידיו שחרית ולא חולין שנעשו על טד^ת
יותן “מי שאין לו אלא חלוק a sד מותר לכבסו ב תלו של מועד יאמרו
נזהר בהן ובא להאכיל את חבירו אין הקדש  :אוכל מחטת
מאכיל צריך נ״י כלומר
כל
צריך נעילה ולא אמרינן דאסתס נותן
אם האוכל צריך נ׳י :
לתוך פיו הקון רבנן נעילה:דמחיין רבא׳ קספית לבראי בדלא משית ־ האכלת את בני ולא רחצת ידים תחלה :לא מסתייה דלא גמיר־ לא די לו בלם ליה אומצא.כלומר
תיקן אומצא  :מאי לאו
איט בקי בהלכות נטילה שהמאכיל אין צריך לינייל ־ מ ת נ י ׳ שני אכסנאין־ אין לחוש שיאכל זה משל פ ט ר ו  :ג ם ׳ ו ה ב 6מן
משום דזהיר ומשי
הצפון בו׳־ אלמא דוקא בשאין מכירין זה את זה קאמר  :ולא אסרו־ להעלות בשר ע ס הגבינה טל השולחן  :אלא בהפיסה אחה ־ ידיה מעיקרא .א( כלומר
בכרך א ח ד :חפיסה אחה ס״ד־ הא בלא שלחן )ג( אוכל עליו נמי אסור  :מ ה ו ־ כיון דמקפידן שאין זה אוכל משל זה מותר או לא  :והא קא חזינן הכא
דאוכל מחמת מאכיל
כל
צריך נטיי  :הא דאיכא

מתני׳

אדם חשוב כו׳ כלומר אם השמש אדם חשוב דיתנו לו פת כל צורכו אינו צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה אבל אם אין אדם חשוב דלא יחנו לו כל צורכו אלא פרוסה אחת כי חוורין ונותנין לו פרוסה אחרת דומה
כנסלך ושוב צריך לברך  :שאני שטש דטריד כלו׳ וחיישינן שמא ינע  :מברך על כוס וכוס כלומר דעל כום ונום דמי כנטלך דעבדי אינשי דלא שתו אלא חד כסא ובאידך כסא דפי בנסלך ־ שטא יארע דבר קלקלד .כסעודה
כלומר שמא בשיטול הבעל הבית הכום בידו יקפיד על אותה פרוסה שיחנו לשמש וישפוך מהמת כעם הכום מידו ויקלר!ל הסעודה  .מדיחה אשה ידה ט' .כלומר לא רצה ליטול  Tו אחת וגזח עליו שימול שתי  v tכשיאכיל
בנו  :התם משום שיכתא כלומר משום רוח דעה שלא נטל ידיו שחרית משום יוה׳׳כ שאסור להושיט אצבעו בסים ואסור לינע כפת מי שלא נטל ידיו בשחרית אכל אדם שנוטל ידיו שחרית אינו צריך ליטול ידיו כשביל
שמאכיל אחר  :נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא כעי כלומר אם יהו נונעים זה בוה נהי דלא בעי קליפה רצונן וצונן הוא אבל הדחה מי לא בעי מקום מנען  :לא אסרו אלא בתפיסה אחת כלומר בהדי הדדי  :בחפיסה אחת
סלקא דעתך כלומר ב( כלא תפיסה על שלחן אחד מי שרי ,אלא כעין תפיסה אחת שמכירין זה את זה • יאמת כל הסריקיןאסורין דאמרינן במם׳ פפחים מפני מה אמרו כל הסריקין אסור מפני שהאשה שוהה עליהן ומחמצתן
ואיבעי'  mמהו שיקבענה בדפוס שעושה פריקין בבת אחת כשהיו עושין בבית ביתום  .יאמרו כל הסריקים אסורים ופריק• בייתום כו' הכא נמי יאמרו כל האחים אסורין לאכול על שלחן אחד בשר וגבינה מפני
שסתם אחין^אין מקפידין זה על זה ואחץ הטקפידץ זה על זה יהו מותרי! שמא יבוא הדבר לידי תקלה לפי שכל אדם אין יודעין שמקפידין זה על זה ויהיו מקילץ במקום אחר :
התם
א( נראה דצ׳ל לא יתן אדם פרושה וכו' אא״כ ץדע 3ו שנסל ידע כלומר והא קא הזינן נו' ■.נ( נראה ד5״ל כהסיסה אהה אפי׳ שלא על שילה; אהד אסור

מסורת הש״ם

כל הב שר

פ ר ק שמיני

חולק

קח

עין מ שפ ט
נר מצור.

ש״ו לעיל י פ ל ה ס רי קין אסורין• צענין מצות דפסח תנא אין עושין סריקין
ם י ^ ת חלב שנפלה על חתיכת בשר אס יש בנותן ט ע ם באותה
אחד
המצויירין בפסח מפני שהאשה שוהה טליהן ומחמצתן ונחתום
חתיכה • נאסרת כשהחתיכה כולה סון לרוטב איירי
ובייחוס שמו היה לו דפוס אחד מצוייר והיה מושיב לתוכו אש
כדאחרינן בפ׳ גיד הנשה )לעיל דף צו* (:ולכך משערינן באותה ]ד״ה אם יש[
הסריק והוא מצוייר מיד אמר לר sס אפשר יעשנה בדפוס ויקבענה חתיכה לבטל הטיפה ולא בשאר חתיכות משוס ד חל ב מפ עפ ע עלכל
מהל׳
נ ה  kב מיי׳
מיד אמרו לו א״כ יאמרו כל הסריקין
לחברתה
החתיכהואיןמפעפע מחתיכה
מאכלות אסורוס הל׳
אלא ע״י ניעור וכסוי כדאמדנן בגמ׳ ח י סמג לאוץקמיז טוש״ע
אסורין וסריקי בייחוס מותרין והכא
מוחרין
בייתום
וסריקי
אסורין
הסריקק
כל
י׳ד סי'  5נ סעיף נ :
אילימא לא ניער כלל אמאי כל החתיכות
ע׳ 5נמי יאמרו כל האחין אסורין ואלו התם הא אמר מר בר רב אשי איזות מוכיח
אסורות מיבלע בלע מפלט לא פליט  :נו נ מיי׳ שם הלכה ח
מותריף  :איזורו מוכיח עליו־ האיזור
'*טיפת חלב שנפלה על
תמיד הוא קבוע בחלוקו וכשהוא עליו
טיש״ע שם סעיף א :
מ ב ש ר בחלב מ״ט לא ג מ דנן
החתיכה אם יש בה בנותן טעם באותה
פושט חלוקו ולובש חלוק אחר טעל
כו׳ ־ וא״ת דהכא משמע
יש
האיזור מזה וקובעו בזה וזה שאין לו חתיכה אסור *"ניער את הקדרה אם
דנפקא ליה לאביי ט ע ס כעיקר מכשר
אחר מכבסו ע ס איזורו והרואה כשהוא בה בנותן טעם באותה קדרה אסור :
בחלב ואילו בפ' אלו עוברין )פסחים
מכבסו ואקוח עמו יודע שאין לו
דף מד (:ובפ' ג׳ מינין)נזיר דף לז (.פליגי
ג ם׳ אמר אביי טעמו ולא ממשו בעלמא
חלוק אחר ולכך התירו לו חכמים :
ר׳ עקיבא ורבנן למר נפקא ליה ט ע ס
דאורייתא דאי סלקא דעתך דרבנן מבשר
מ ת ג י ' טיפת חלב שנפלה על
כעיקר ממשרת ולמר מניעולי עובדי
בחלב מאי טעמא לא גמרינן דחדוש הוא
החתיכה• בתוך הקדירה על אחת
כוכבים ואביי דאיירי בההיא סוגיא
מן החתיכות ולא הגיס את הקדירה אי חרוש הוא אף על גב דליכא נותן טעם
]סנהדרין ד[:
משמע דידע לההיא ברייתא וי״ל דאביי
ולא נחלק ט ע ס הטיפה אלא לאותה נמי אמר ליה רבא *דרך בשול אסרה
קבלה מרבא שדחה לו וחזר בו :
תורה אמר רב *כיון שנתן טעם בחתיכה
לעיל דף ק■ חתיכה בלבד :אם יש בה בנותןטעם־
ל ח ד ל ש הוא • פי׳ בקונטרס
כל
ואוסרת
נבלה
נעשית
עצמה
חתיכה
באותה
באותה חתיכה כלומר שאין
דשניהן מין היתר זה
הטיפה
חתיכה לבדה ששים לבטל
ליה
אמר
מינה
שהן
מפני
כולן
החתיכות
לבדו וזה לבדו וכשנתערבו נ א סדן
מיד נאסרת החתיכה ובשאר חתיכות מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא מכדי
וטעם זה לא קאמר באלו עוברין)פסחים
דף מד (:ובפ׳ ג׳ מינים )נזיר דף לז•(
דקדרה לא איירי תנא דמתני׳ ובגמרא רב כמאן אמר לשמעתיה כרבי יהודה
דהא כלאים נמי הכי הוו ומסיק דהיינו
פליגי בה אס חוזרת אותה חתיכה דאטר מין במינו לא בטיל לימא פליגא
ואוסרשן או לאו  :ניער את הקדרה •
חדושו דאי תרו ליה סליה יומא בחלבא
מנחוה כג• לעיל ק :הגיס בה מיד קודס שקבלה החתיכה אדרבא *דאמר רבא קסבר רבי יהודה כל
שרי אע״ג שנבלע החלב בבשר אע״פ
שהוא מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו
טעם מן הטיפה דהשתא נתערבה
שסא צונן לפי שהוא צלול והבשר שוהה
ומבטלו
הטיפה בכולן  :אם יש בה בנ״ט כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו
בתוכו וכי בשיל ליה אסור :
באותה קדרה־ כלומר אין כח בטייפה אמר ליה אי דנפל ברוטב רכה הכי נמי הנ א
א ס ף רבא דרך בשול אסרה תורה•
ל אפר כולן אא״כ יש בנ״ט לישן בכל
במאי עסקינן דנפל ברוטב עבה ומאי קסבר
דיחויא בעלמא הוא דמהכא
ליכא למילך אבל ט ע ם כעיקר הוי
הקדרה  :ג ר ן׳ אמר אביי טעמו ולא אי קסבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה אמאי
דאורייתא כדפי׳ ״)בקונטרס( פ׳ גיד י״מ מ״ז
ממשו בעלמא דאורייחא־הא דאסרינן נעשית נבלה אלא קסבר אפשר לסוחטו
הנשה )לעיל דף צח :ד״ה רבא( ;
בכל איסורין משנתנו ט ע ס בהיתר אסור דאיתמר רב ורבי חנינא ורבי יוחנן
אע״פ שאין אוכל ממש כגון סילק
ד א מ ר רבא קסבר רבי יהודה
הגהות הב״ח
ד א מ ד אפשר לסוחטו אסור שמואל ורבי
)א( דשיי ד״ה אמר רב האיסור ואין כאן אלא טעמו דאורייתא
כו׳ ־ פי׳ בקונטרס דאמר
אפשר
דאמרי
לקיש
וריש
רבי
בר
שמעון
ו ט׳ נאותה חתיכה היא דגמרינן מבשר בחלב דאסריה
רבא בפ׳ גיד הנשה)שם דף ק (:ואין
אסור לאסור כל הקדירה
ד״ה רחמנא באכילה כדגמרינן לקמן )דף לסוחטו מותר וסבר רב אפשר לסוחטו
לשון זה שם אבל בפ׳ הקומץ רבה)מנחוח
קאמר דט1ן ; )ב(
לתוך
שנפל
בשר
כזית
והאיתמר
אסור
פעמיס
שלשה
תבשל
מלא
קמו(:
לימא וכו׳ כמי שאינו
דף כג• ושם ד״ה אמר( איתיה גבי רבי
תום׳
שאינו
יהודה אומר מנחת כהניס כמנחת כהן
מועיל :וכו׳)( 3מוסרת האמורים בתורה ואע״ג דכי מסלק יורה של חלב אמר רב יבשר אסור וחלב
ד״ה אפשר
משיח כו׳ ומדרבא דאמר הכי בפ׳ גיד
נם החתיכה :
זה מתוך זה לאחר בשולו אין כאן אלא מותר ואי סלקא דעתך אפשר לסוחטו אסור
הטעם ומיניה גמרינן לכל איסורין
הנשה )לעיל דף ק (:אליבא דרב לא
חלב
במה מצינו  :דאי ם״ד ־ בכל שאר
כעי לאקשויי הכא דרב אדרב דאיכא
איסורין טעמו דרבנן היא דלא גמרינן להו מבשר בחלב ; מ״ט לא לשנויי כדמשני אביי התס כשקדם וסלקו אבל בההיא דהקומץ רבה
גמרינן מיניה משום דחדוש הוא־דשגיהס מין היתר זה לבדו וזה לבדו )מנחות דף כב־( ליכא טעמא אחרינא לרבי יהודה אלא כמו שמפרש
וכשנתערבו נאסרו ועוד שדרך בשול נאסרו בלא אכילה הילכך לא רבא ולהכי פריך שפיר מינה וא״ת אמאי לא פריך מדרבי יהודה
גמרינן חומרא מינייהו  :אי תדוש הוא • אמאי קתני מתני׳ דבעיא גופיה דלקמן קאמר רבי יהודה בברייתא האי לישנא גופיה דקאמר
טעמא בלא נותן טעם נמי אסור דהא חדושא חדיש ביה רחמנא ואפי׳ רב הכא אדרבא דמפרש טעמא דרבי יהודה וי״ל דלא שמיע ליה
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כל דהו דהא בשר בחלב הוא אלא ש״מ לאו חדושא דאהכי קפיד ברייתא כי היכי דלא שמיע ליה לרב דאי ידע ליה רב לא הוה
דרבי
רחמנא דומיא דכלאי הכרם דמתסרי נמי משוס כלאי תערובת דכיון ליה למימר אלא הלכה כרבי יהודה ותו לא ועוד י״ל דברייתא
שיטה מקובצת
יהודה משמע שפיר דאין ברוטב ששים לבטל החתיכה מדאמור רבנן א[לאםוראתנ>!חקדירר.
דלאו חדוש הוא גמרינן ליה )לעי 3דף צח (.מזרוע בשלה דמישתרי כל
קאשר דה־ון דנאסרר.
כמה דליכא טעמא  :אמר ליה רבא • לעולם אימא לך חדוש הוא עד שתתן ט ע ס ברוטב ובחתיכות משמע דליכא ברוטב לחודיה כדי
החתיכה עצמה :
א פ ש ף לסוחטו מותר ־ פי׳ דיעבד אי נסחט האיסור
ודקאמרת אע״ג דליכא טעמא ליתסר דהא ליכא למגמריה מזרוע בשלה לכמל :
רבינו גרשום על כרחך בגופיה גלי קרא דבעינן טעמא מדלא אסרתו חורה אלא דרך ונתבטל מותרת )ג( ע ם החתיכה שכבר נאסרת אבל לכתחלה אין
התם איוורו מוכיח עליו
מבטלין איסור כדפירש בקונטרס :
בלומר הא קא חזינן בשול שאסר הבשר להתבשל בחלב ואין לך כגון זו שלא יתן ט ע ם  :אמר
דלית לית ה מ י י נ ה רב • הא דתנן במתניתין אם יש בנותן ט ע ס באותה חתיכה)א( לאסור
אמאי
ו מ ד ה נז י יי נ ה מנחא
עילויה את כל הקדרה א[ דכיון דנאסרה החתיכה היא עצמה כולה נעשית איסור ואוסרת כל החתיכות כולן ואפילו יש בהן כדי לבטל החתיכה כולה
בניתיה דליתיה
ש״ט דלית ליה חלוק נאסרות כולן  :מפני שהן מינה ־ ורב סבר לה כרבי יהודה דאמר מק במינו לא בטיל  :לימא פליגא אדרבא דאמר• בפ׳ גיד הנשה )לעיל דף ק(:
אחר :טיפת חלב שנפלה קסבר רבי יהודה כל מין ומינו ודבר אחר שעס מינו כלומר מין דאיסור שנתערב ע ס מיט ובשאינו מיט דהיתר סלק את מינו דהיתר כמי
על חתיכה כו׳ כלומר
הקדירה של בשר היתה )נ( שאינו מועיל לא לבטלו לאיסור דמין במינו לא בטיל ולא תוספת הוא נוסך עליו להיות שניהס איסור ולא יוכל מין האחר לרבות עליו
והיתד.
האור
אצל
ולבטלו אלא סלקהו כאילו אינו כאן וירבה שאינו מיט של היתר על האיסור ויבטלנו והכא נמי יש כאן רוטב שיוכל לבטל את כל החתיכה
מבשלת ונפלד .טיפת
חלב על חתיכה של הנאסרת ואמאי או ס ר ת :ב רו ט ב ע ב ה • דק דק שלבשר ושומן דכוליהמין בשר הוא :ומאי קסבר• רב באפשר לסוחטו באיסור שנבלע
בשר בקדירר : .ש״ם בהיתר ונתן בו ט ע ם ואסרו וחזר ובישל ההיתר הזה ע ס היתר אחר שאפשר ה אי סר הנבלע בזה ליסחט ממט וליחלק בהיתר האחרון
ט ע מ ו ולא ממשו
]דאורייתא[ ואק בו כשיעור לאסור את האחרון  :אי קהבר ־ ס ת ר ג ס הראשון מפני שנפלט האיסור ממנו ולכתחלה הוא דאסור שאין מבטלין איסור
_ ____
____.
בעלמא
בנון ירך שנתבשל בה לכתחלה ומיהו דיעבד שרי לאכול אך הראשון  :אמאי חהיפה נעשה גבלה • הא אפשר היא ליסחט ממנה וליחלק לאחרים שלא קבלו ממנה
כלום ואין לנו לאסור עד שיק החלב ט ע ם בכולן דליכא למימר אפשרליסחט מזהוליבלע בזה שהרי כולן שוין בטעמו ואיזה תתיר ואיזה
כשר טהור דד^א בנותן תאסור  :אלא קסבר • משנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה ואשמועינן אך ההיתר שבה נעשה איסור צהיות כאן שיעור גדול
לאסור אחרים הרבה  :מוהר • אך הראשון שנאסר  :בשר אשור ־ שנתן החלב ט ע ס בו :
ט מ ם :מב ש ר בחלב מ׳ ט

ז מתגי׳

י
י
י
לא נמרינן דחידוש הוא.
בלומר מאי חדושו דאי
זה בפ״ע וזה בפ״ע מותר ואם נתבשל בשר בחלב אסור  :דרך בישול אסרה תורד . ,כלומר ומד.ו דרך בישול דבל דבר שמתבשל בקרירה דרבו ליתן טעם והאי נטי לא אסרר .תורד ,אלא דרך בישול  :אמר רב כיון שנתן טעם
באותה חתיכה כו׳ • כלומר לא צריך ליתן טעם בכל הקדירה כולד • .אלא כיון שנותן טעם בחתיכה אחת בו׳  :כל מין ומינו ורבר אחר בו׳ כלומר טין ומינו זהו התיכה שנפל עליה החלב ושאר חתיכות ודבר אחר
זהו הרוטב י כלומר רכיון דחלב אינו נותן טעם אלא בחתיבה אחת ולא ברוטב הרוטב רבה עליו ומבטלו  :הבא בטאי עסקינן ברוטב עבה כלומר ררמי כבשר ואינו רומו־ .בטי שאינו מינו  :ומאי קטבר אפשר לסוחטו בו׳
כלומר מאי מסבר רב אי קסבר א! £על פי שנפלת חלב על חתיכה כיון שנסחט ממנו כשרותה מירתח ד^תיכד ,דליכא לאיסורא נעיניר .אסאי חתיכה נעשית נבילה ואי סלקא דעתך אפשר לסוחטו אסור כלומר אע"פ
שנסחט

עין מ שפט
נר מ צו ה

גז א ב מיי׳פ׳ת מהל׳
מ״א הלכה מ וע״ש
טוש עיףיה'׳5בהעיףא:
נח ג מיי׳ שם ס״ט

הלכה א:

נט ד ה ■1מיי׳ פס הל׳ י
ועי׳ בהשגות וגמ’מ
ובכ״מ שמג שם טוש״ע
י׳יד שי׳ צב סעיף ב :

]תוספתא דמכות ס״ג[

תוספות לעיל צו:
ד״ה אס[
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חולק

אמאי

מוחר חלב נבלה הוא ־ מכאן היה מדקדק רביט שמואל חלב אמאי מותר • הרי חלב מ ע ט שנבלע בבשר נעשה נבלה שהד
דלמ״ד מין במיט לא בטיל צדך תרי ששים ששים ברוטב נאסר וכשחזר ונפלט בשאר החלב הוה ליה מין במיט חלב אסור בחלב
היתר ורב אית ליה מין במיט לא בטיל  :חלב נבלה הוא • זה שנבלע
לבטל ט ע ם חתיכת נבלה וששים בחתיכת היתר לבטל רוטב היוצא מן
הנבלה וקשה לר״י לדבריו דמשני גדי אסרה תורה ולא חלב והלא בעלמא ונסחט  :גדי אסרה תורה ולא חלב • ואפילו חלב מופר ואפילו היה
תורה אור בבשר שיעור גדול לתת טעסב שר בכל
חתיכה של היתר נעשית נבלה מדרבנן
וצריך ששים כנגד כולה דמדאורייתא
חלב אטאי מותר הלב נבלה הוא לעולם החלב ס״צ TOלרב דיזצב מושי  :יו■:
’!1
לא צריך ס׳ אלא כנגד האיסור הנבלע קסבר רב אפשר לסוהטו אסור ושאני התם
בה א״כ אע״ג דגדי אסרה תורה ולא דאטרלרא ■' ל א ת מ פ לג די ב ח ל ב א מי ג י י ״ ״ ^ ;
חלב מ״מ מדרבנן החלב עצמו נאסר
כשאראיסוריןדמאי שנאמשאר איסורין אסרה תורה ולא חלב וסבר רב גדי אסרה
והמשקה יוצא לחוץ וההוא דנפיק הוי
ויאסור כל חלש שביורה אלא ודאי כיון תורה ולא חלב והא איתמר חצי דת בשר
כזית וכך היא שטיה בתוספתא בפרק
שהחלב הנפלט מן הבשר לא נעשה וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה אמר רב לוקה
נזיר שאכל  :לוקה על אכילתו • דכזית
אי פ ר אכל  :ואינו לוקה על בשולו •
נבלה אלא מטעס בשר המעורב בו אין על אבילתו ואיגו לוקה על בשולו ואי ס״ד גדי
לקמן מפרש טעמא בשמעתין  :אלא
לו דן חלב טמא אלא מתבטל בחלב אסרה תורה ולא חלב אאבילה אמאי לוקה
לעולם ק ס ב ר ר ב חלב נמי אסור .גרסי׳
שביורה כמו שמתבטל טעם בשר האסור חצי שיעור הוא אלא לעולם קסבר רב חלב
היכא דיש בו טעם אי פ ר או איסור
ולא חשיב מין במינו והכי נמי רוטב נמי אסור והבא במאי עסקינן כגון שנפל לתוך
מיט בלא טעם :ו ה כ א במאי עסקינן •
הנפלט מן הנבלה אין לו דין מיס
אסוריןשלא להתבטל במים אחרים אלא יורה רותחת י“ דמבלע בלע מפלט לא פלט
דאמר רב לעיל בשר אסור חלב מותר
יש לו דין בשר נבלה שמתבטל שפיר סוף סוף כי נייח הדר פליט"כשקדם וסילקו
כגון שנפל או פ זית לפוך יורה רותחת
במים שבקדרה והא דקאמר חלב נבלה גופא חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה
דמה שבולע איט פולט שכל זמן שאיט
הוא וקאי הכי במסקנא היינו דוקא עם זה אמר רב לוקה על אכילתו ואינו לוקה
נח מרתיפתיו איט פולט  :כשקדס
וסילקו• לאותו זית קודם שתנוח :
בבשר בחלב שכל אחד לבדו היתד על בשולו מה נפשך אי מצטרפין אבשול נמי
לעולס לא מצערפי • לעשות איסור
וכשנתבשל יחד עשה הכתוב הכל כנבלה לילקי אי לא מצטרפין אאכילה נמי לא לילקי
אא״כ היה בו בתחלה כשיעור וכי אמר
והוא כחלב היוצא מן הטרפה ולכך לוקה לעולסלא מצטרפי ובבא מיורה גדולה ולוי אמר
רב לוקר sעל אכילתו שבא מיורה גדולה
על חצי זית חלב הנבלע מחצי זית 'אף לוקה על בשולו וכן תני לוי *במתניתין
ולצדדין אמר רב למילתיה אכל חצי זית
שמטנית בשר אבל מיס הנפלטים מן
הנבלה אין נאסרין אלא מחמת ט ע ם *כשסשלוקהעל אכילתו כךלוקה עלב שולו
בשר וחצי זית חלב הבא מיורה גדולה
הנבלה המעורב בהן ואין מצטרפין ובאי זה בשול אמרו בבשול שאחרים אוכלין
שנתבשל בה שיעור מזה ומזה ונאסרו
ללקות עליהן משום נבלה ומכאן יש אותו מחמת בשולו ואפשר לסוחטו עצמו
לוקה על אכילתו שאכל שיפר שלם
איפ ר של שם אחד ואין לוקה על בשולו
להוכיח דתבלין הבלועים מחלב או מדם תנאי היא דתניא *טפת חלב שנפלה על
דאם בשל כחצי זית בשר וכחצי זית חלב
ונפלו לקדרה מהבטלין בששים ואע״ג
החתיכה כיון שנתנה טעם בחתיכה החתיכה
זה ע ס זה לפי שאין מצטרפין מכלל
דטתנין טע ם אפי׳ ^ ל ך מותר דאינו עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות
היתרן לקרות איסור עד שיהא בכל
חמור מן האיסור הנבלע בהן :
כולן מפני שהן מינה דברי ר׳ יהודה וחכ״א
אחד ליעשות איסור לעצמו  :אחרים •
ג ד י אסרהתורה ולא חלב־ והאדנקט
עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובח תי מ ת
עובדי כוכביסכלומרשנתבשלכלצרכו:
כזית בשר בתוך יורה גדולה
משום דאס נפל לתוך חלב מועט היה אמר רבי ינראין דברי ר׳ יהודה בשלא ניער
היון שנחנה ט ע ם באוסה חחיכה•
נחשב הכל כגדי משום שמנונית הבשר ושלא כסה ודברי חכמים *בשניער וכסה
כלומר כיון שיש בה כדי ליתן ט ע ס
מאי לא ניער ולא כסה אילימא לא ניער בלל
באותה חתיכה הכל אסור ואפילו ניער
המעורב בחלב ולא נתבטל :
את הקדרה דאיכא למימרנחלק לכולן
ש ג ^ ל לתוך יורה רותחת דמבלע ולא כסה כלל מבלע בלע מפלט לא
והרי אין בו כדי לאסור אפ׳׳ה אסור
בלע מפלט לא פלט־ תימה פלט ואלא יילא ניער בתחלה אלא בסוף
וטעמא מפרש לקמיהנמפני שהן מינה־
דדבר הנראה לעינים הוא דפליט ולא כסה בתחלה אלא בסוף אמאי הא
לפיכך אוסרת כולן ואפילו הן אלף שיש
דכשטתנין ירק בקדרה רותחת
משתנה בלע והא פלט קסבר יאפשר לסוחטו אסור
בהן כ ד לבטל חתיכת האיסור *כו׳
מראית המיס מן הירק וכן בשר שומן
מכלל
דכיון דמינו נינהו לא בטיל טעמא
נימוח לתוכה ונראה השמנונית על
הרוטב ופי׳ רבינו שמואל דהא דקאמר מפלט לא פליט היינו עד שיהא דבשר דנפיק מיניה שאף ט ע ם הבשר נאסר  :וחכ״א עד שתתן ט ע ם
שבע מלבלוע אבל לאחר ששבע חוזר ופולט וכן פירש הרב רבינו שמעיה כו׳ ־ קס״ד דאטפה קיימי עד שיהא בה כדי ליתן טעם בכולס אין כאן
סוף סוך כי נייח הדר פליט הייט כי נייח מבליעתו ומשני שקדם וסלקו איסור אפילו בחתיכה ראשונה מפני שהוא חוזר ונסחט  :קיפה • דק
קודם שגמר בליעתו ואותן כליס וקערות האסורות כשמגעילים אותס דק של בשר שיורד לשולי קדרה  :נראין כו׳ ־ מפרש לקמיה כולה מילתא
בתוך יורה גדולת ומניחין אותן מבפנים כשהמים רותחין היה מצריך דרבי  :ני ע ר ־ הגיס בה במגיס המנער את הקדרה מתפשט הטע ם
רביט שמואל להניחם שעה גדולה עד כדי שיהא להם שהות לגמור בכולה וכן המכסה אותת מפני שמי השוליים עולין עד) א( פה ויורדין :
בליעה ולחזור ולפלוט אח״כ ודבר תימת הוא דמי בקי לידע שיעור זה אילימא לא ני ער כלל • אמאי נאסרות האחרות  :מ ^ ע צלע •ההיא
ואומר ר״ת דהא דקאמר הכא מבלע בלע מפלט לא פליט הייט לא פליט חתיכה :מפלט לא פליט• באחרות את טעם החלב שהחלב בגגה של
מה שבלע עכשיו אבל מה שהיה בלוע מקודם פליט ואין להתיר מטעם חתיכה הוה  :לא ני ער בתחלה ־ וקבלה החתיכה את הטעס ואח״כ
זה להגעיל כלי שהוא בן יומו כשאין במים ששים לבטל האיסור ולהניחן ניער וחזרה ופלטתה באחרות  :הא בלע והא פלט ־ מה שבלעה וחזרה
בפנים כשהן רותחין משוס דמיס מבלע בלעי האיסור שבכלי ולא פלטי להתירה והאיסור שיצא ממנת אין בו כשיעור לאסור  :ק ס ב ר אפשר
דבמיס שהן צלולים לא שייך לומר בליעה דלא נלעי אלא שמתערב בהן לסוחטו אסור־ מפני שכולה נעשית איסור וכל הנסחט ממנה אסור
האיסור וגס אין סברא לומר דכי היכי דאמר מבלע בלע מפלט לא וכל הנשאר בה אסור וכיון דאף טעם בשר שבה נאסר חוזר ואוסר
האחרות אפילו הן אלף דמין במינו לא בטיל :
פליט מה שבלע הכי נמי מפלט פליט מבלע לא בלע מה שפלט ועוד
דא״כ יהא אסור להגעיל שני כלים זה אחר זה דבהגעלת הראשון נאסרו
ופרכינן
המיס והשני יבלע מן המיס האסורין דודאי פליטת עצכוו לא יבלע אבל פליטת כלי אחר יבלע וגס כלי הראשון אינו מכניס כולו בבת אחת במיס
רותחים וא״כ מה שנכנס תחלה פילט וצד השני שמכניס אח״כ בולע מה שפלט צדו הראשון לכך נראה דאין להגעיל כלי בן יומו כשאין במים ס׳
לבטל והגעלה דמדין דלא אסרה תורה אלא בן יומו* לא הגעילו אלא כלים קטנים בתוך הגדולים שהיה במיס ששיס לבטל האיסור ובערב
פסח קודם ארבע שעות מותר להגעיל כלי של חמץ אע״פ שאין במים ס׳ דאיכא ג׳ טחני ט ע ם של היתר החמץ נ״טבכלי והכלי נ״ט במים
והמיס חוזרין ונבלעין בכלי ועדיין הוא היתר שהוא קודם הפסח ■ ו ל ב ד י חכמים כשניער מאי ניער אילימא ניער בסוף ולא בתחלה •
ה״מ למיפרך מכלל דלרבנן אפילו לא ניער כלל מבלע בלע מיפלט לא פליט אלא דפריך טפי שפיר :
נראין

צ״ל

בטתניתא

יפ״ל

]תוספתא פ״ח[

הגהו ת ה ב״ ח

)א( רש״י ד״ה ניער
ונו׳עד פיה ויורדי! :

]צ״ל נולה[

רבינו גרשום

טמנו
שנסחט החלב
ברתיחה אסור הבשר
חלב אמאי שרי כו׳ :
רב אמר לוקה על
אכילתו  .כלומר דאכל
כשיעור בין בשר ובין
חלב ואינו לוקה על
דלא
בישולו כלומר
]ססמים מי[:
בשיל אלא חצי שיעור :
טצטרפי
לא
לעולם
והכא בטאי עםקינן בבא
מיורה נרולה של בשר .
בחלב מבושל ולקח חצי
זית מאותו בשר וחצי
זית מאותו חלב וחור
ובישלן פעם אחת אבישולו לא לקי דבבר מבושל אאכילה לקי ראכיל כזית איסור .באי זה בישול אמרו כל שאחרים אוכלי! אותו כלומר דמתמלה לא נתבשל כל צרבו ובא הוא ונטל חצי זית מזה וחזוי זית טוה ובישלו כל
צרכו  :ואפשר לסוחפזו עצמו תנאי היא  .כלומר ר׳ יהודה דס״ל חתיכת עצמה נעשית נבילה ר\א ]ם״ל[ אפשר לסוחטו אסור וחכמים דסבירא להו עד שיתן טעם ברוטב כלומר אינו! סבירא לתו אפשר לסוחטו מותר לפי׳ אץ
אסור עד שית; טעם ברוטב  :א׳׳ר נו א־! דברי רבי יהודה בשלא ניער כו'  .כלומד ר'יהודה דסבירא ליה חתיכה עצמה נעשית נבלה נראין דבריו בשלא ניעד כו' כי לא ניעד ולא כיפה לא אזלי ניצוצות בכל הקדרה ובלעה
חתיכה ונעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות ודברי חכמים בשניער ושכסה דאזלי ניצוצות בכל הקדירה ולא מצי למיבלע בחתיכה אחת ואזיל החלב בכולהו חתיכות ואינו אסור עד שית! טעם בבולהו חתיכות ובקיפת וברוטב נ
מכלל

מסור ת הש׳יס

כל הב שר

פ ר ק שמיני

חולין

סט

עין מ שפט
נר מצוה.
ם א מיי׳ פ׳ע מהלכות
מאכלות אסורות הל'
יכסמג לאוין קמא עוש׳ע
י׳ד סי׳  5סעיף rfj

^ ף א ץ דברי ר׳ יהודה ואין נראין מבעיא ליה ־ תימה לימא דכ״ע
והרכינן מכלל דר׳ יהודה סבר כי ניטר הו׳־נמי אסירי דמדקאמר
׳ מין במינו לא במיל וה״ק נראין דברי ר׳ י סד ה לחכמים
רואה אני דברי ר׳ יהודה בשלא ניער בשחלה אבל איני רואה את מה
שהוא אוסר אן £בשניער מכלל דאיהו אןו בשניער אסר מדלא קתני בשלא ניער בשחלה אלא בסון! שחכמים לא נחלקו עליו אלא
אמר רבי לא אמר ר׳ יהודה אלא בשלא ניער  :הא לא כלמה • חתיכה
כשניער מתחלה ועדסון* דכי האי גוונא משני לעיל בפרק קמא)דף ס א ב מיי׳ פיו מהל׳
י (.3גבי אבדו לו גדייו ותרעוליו
מ׳א הלכה ו ועי׳
ראשונה יותר מן האחרוני :ובעיפה
3ה xות ונמ׳מ םמ 4לאוין
ובפרק המוכר את הספינה )ב״ג דף
קל; מושיע י״ד סי׳ עב
הזאת אין שיעור לאסור את כולן:שמא מכלל דר׳ יהודה סבר כי ניער מתחלה ועד
עמי( גבי בור ושובך ובכמה דוכתין
סעיף א;
לא >יער החלה יפה־ ובלעה ואח״כ סוף וכסה מתחלה ועד סוף אסור אמאי
וי שצומרדלא קאמראצא׳היכא דצא
פלמה כשניער בסון! ובהא גזירה לא
הא לא בלע כלל אימא לא ניער יפה יפה
אפשר ליה למימר בענין אחר* ] :וע׳ע סוס׳ ב׳מ נד
סבר לה רבי טותיה אבל בדאפשר
ד ה מכלל ותום׳ נדה נג
ולא כסה יפה יפה אמר מר ודברי חכמים
קורעו ומוציא את דמו לא ד ה שאף[
לסוחמו אסור ובמין במינו לא במיל
סבר לה סותיה  :אמר מר ודברי כשניער וכסה מאי ניער ומאי כסה אילימא
קרעו אינו עובר עליו • פירש
ס ב ג מיי׳ שס הל׳ ו:
בקונמרס במס׳ כריתות )דף כג־(מוקי
חכמים• המתירין את הכל נראין לרבי ניער בסוף ולא ניער בתחלה וכסה בסוף
לה בצב עון! דאין בדמו כזית אבל
כשניער אבל בשלא ני ע ר לא נראה לו ולא בסה בתחלה האמרת נראין דברי ר׳
בבהמה חייב כרת אס לא קרעו לאחר
מכלל דהם מתירין אן £בשלא ניער  :יהודה בהא אלא ניער מתחלה ועד סוף
בשולו ואי אפשר לומר כן דבהדיא
ומאי ניער■ דקאמר רבי  :אילימא וכסה מתחלה ועד סוף מכלל דרבנן סברי
אמרינן בהקומץ רבה )מנתוח דף כא־(
גיטר בסון* ו ^ בהחלה ־ דאע״ג ניער בסוף ולא ניער בתחלה כסה בסוף ולא
דדם שבשלו אינו עובר עליו אם אכלו
דקבלה א ת ה מ ע ם קאמר רבי דרואה כסה בתחלה מותר אלמא קסברי אפשר
והא דמוקי לה בפ׳ דם שחימה)פריחות
הוא את דברי המתירין הואיל וניער
בסון! וחזר ונסחע דקסבר אפשר לסוחטו מותר א״ל רב אחא מדיפתי לרבינא
דף פג■( בלב עון! משוס דבכל ענין
קחני מתנישין דאיט עובר עליו בין חי
לסוחשו מושר האמרת נראין דברי ר׳ ממאי דבאפשר לסוחטו פליגי דלמא אפשר
בין ממשל ומה שפירש בקונטרס דבשר
יהודה בהא  :ניער מהחלה ועד סון* • לסוחטו דברי הכל אסור והבא במין במינו
הלב אינו נאסר שהלב חלק הוא ואינו
])עיל לן■ וש׳נ^ ראה את דברי המתיריןבזו דכיוןדפשש קא מיפלני ורבי יהודה לטעמיה *דאמר מין
בולע דהכי אמרינן בפסחים )דף עד(:
מתחלה הע ע ם בכולה קדרה ואין בה במינו לא בטיל ורבנן לטעמייהו דאמרי מין
שאני לב דשיע אומר ר״ת דאין לסמוך
כדי לאסור את כולה מותר ולא ראה במינו בטיל האי מאי אי אמרת בשלמא
על זה לעשות מעשה דדחייה בעלמא
דברי ר׳ יהודה החושש שמא לא ניער דרבנן במין במינו הכא כרבי יהודה סבירא
הוא בפ׳ כיצד צולין )פסחיה דף עד(:
יפה יפ ה :מכלל דרבנן סברי כו׳•
דבריהם להו ובאפשר לסוחטו פליגי היינו דקאמר רבי
דהוה בעי למיפשט מיניה דאמרינן
מדקאמר רואה אני את
בשניער בתחלה ואק אני רואה את נדאין דברי רבי יהודה בהא ודברי חכמים
כבולעו כך פולטו מדקתני קורעו לאחר
בשולו ודחי שאני לב דשיע אבל למאי
דבריהם מה שהתירו בשלא ניער בהא אלא אי אמרת אפשר לסוחטו דבדי
דמסיק דכבולעו כך פולטו תו לא
מתחלה והן משירין אותו )א( בניעור הבל אסור והכא במין במינו קמיפלגי האי
אמרי׳ דשיע ולא בלע וקורעו לאחר ]סוכה לו :וש׳נ[
שבסו^ ומשום סחיעה מכלל דקסברי נראיןדברי ר׳ יהודה ואין נראין מבעי ליה*ותו
כשולו היינו לאחר צלייתו דשייך ביה
*''הכחל קורעו ומוציא את
'*'®יי ״”®״ייי^י אפשר לסחמו מותר:וממאי דבאפשר לא מידי*
כטלעו כך פולטו שהדס טפל לחוץ פסחים עד :כנייתות כב•
לסוחטו פליגי־והאי עד שתתן דקאמרי חלבו לא קרעו אינו עובר עליו *®הלב קורעו
אבל בקדרה אסור ולא אמרינן דשיע
רבנן אעיפה קאי ושרי אן! החשיכה ומוציא את דמדלא קרעו אינו עובר עליוזג ם׳
ולא בלע :
דילמא חתיכה קמייתא ודאי אסירא
אמר
אינו
ואסיפא דמילתיה דרבי יהודה דאסר

מתני׳

את השאר אפילו הן אלן! מפני שהן מינה פליגי רבנן ואמרי לעולם אין חתיכה זו אוסרת את השאר עד שיהא בחתיכה כדי לתת
טעם בכולן דמין במינו נמי בטיל ורבי הכי קאמר רואה אני את דברי רבי יהודה לאסור אף בשאר החתיכות כשלא ניער בתחלה
יקבלה ט ע ם האיסור ונעשת איסור אלא )ב( בסוף וחזרה ופלטה באחרות ומין במינו לא בטיל ואין אני רואה דבריו בשניער בתחלה
דהא לא נעשת איסור ולשמא לא ניער יפה לא חיישינן ורואה אני את דברי המתירין כשניער בתחלה כדפרישית דלא נעשת איסור
ולשמא לא ניער לא חיישינן ואין אני רואה׳ היתר אפילו באחרות בשלא ניער בתחלה אלא בסוף דנעשת איסור מתחלה ואוסרת בסוף
את חברותיה במשהו דמין במיט לא בטיל  :סאימאי אי אמרה בשלמא במין במינו• כולם מודים דלא בטיל ובחתיכה קמייתא שרו רבנן
דגהות הב״ח
(( רש׳י דיס מפלל ופו' משום דאפשר לסוחטו מותר ועד שתתן דקתני אטיפה קאי  :היינו • דשייך למימר נראין דברי חכמים המתירין בשניער בתחלה דלא
זיריןאותו נשניער בסוף בלעה  :אלא אי אמרח אפשר לסוחטו לרבנן נמי אסור • והאי דקשרו רבנן בין שניער בתחלה ובין שלא ניער בתחלה אשארא הוא
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ו׳ אלא שבסוף מרה דקשרו ומשום דמין במיט בטל ועד שתתן דקתני אחתיכה קאי היט מני רבי למיתני נראין דברי חכמים בשניער והא רבנן נמי אסרי
ופלמה
לה לחתיכה דאית להו גזרה שמא לא ניער יפה יפה ורבי מדתלי טע מ א דהיתרא בשניער מכלל דשרי אף בקמייתא משום דלא בלעה
י
ואין נראין לו בה לא דברי רבי יהודה האוסר בכולן ולא דברי חכמים המתירין באחרות ואוסרין מיהא בראשונה ואם בא רבי להשמיעט
דמין במיט לא בטיל ועוד דלא חיישינן לשמא לא ניער יפה הכי איבעי ליה למיתני נראין דברי רבי יהודה שאוסר בכולן בשלא ניער
בתחלה אלא ניער בסוף דכיון שקבלה הט ע ם ונאסרה אוסרת חברותיה בכל שהוא דמין במינו לא בטיל ואין נראין דבריו כשניער
דאיהו חושש לשמא לא ניער יפה ואוסרת כולן דכיון דניער לא חיישינן להכי ואף הראשונה מותרת ומדקאמר נראין דברי חכמים
מכלל דרבנן בקמייתא נמי שרו ועד שהתן אטיפה קאי וקסברי אפשר לפ ח טו מותר ולא נעשית החתיכה נבלה  :וחו לא מידי • אין
י  -לשנות את ה סגי א והשתא דקם ליה רבי בשיטתיה דר׳ יהודה דאפשר לסוחטו אסור ורב ורבי יוחנן ורבי חנינא נמי סותיה סברי
אע״ג דאיפליגו עלייהו שמואל ור״ל הא אמרינן שמואל באיסורי במקום רב ליתא וכן לגבי רבי יוחנן ליתא ועבדינן *כרבי יהודה בין
־־בינו גרשום בטיפת חלב שנפל על החתיכה ולא ניער ויש בה כדי ליתן ט ע ם באותה חתיכה ובין בחלב ה ד ט ק בחתיכת בשר ויש בו ליתן ט ע ם
:לל דר׳ ידצדה סבר
וי' ניער מתחילה כו'  .בה ואפילו אין בו כזית דהוי חצי שיעור א ס ו ר ק התורה והחתיכה עצמה נעשית נבלה ואין מועילין ^ ר החתיכות לבטלה דכולן נאסרות
!ומר טדאמר ר׳ נראץ ואפילו הן אלף דבהא נמי קיימא לן כרבי יהודה דמין במינו לא בטיל דהא קם ליה רבי בשיטתיה ורב ושמואל נמי בשיטתיה קיימי
:ריר׳ יהודה בהא מכלל
־' יהודה מחמיר טפי דרב ושמואל דאמרי תרוריהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו ותניא כותייהו במסכת עבודה זרה )דף עג (:ואע״ג דאיפלוג עלייהו
ופי' ניער בו׳ מכלל רבי יוחנן ור״ל התם ותניא נמי כוותייהו שמעינן לאביי ורבא דבתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא ט׳ במסכת
•בנן סברי א( אפי׳
ואפי' עבודה זרה )דף סו•( ובפסחים )דף ל•( נמי פסק רבא הלכתא כרב דמין במיט במשהו דאמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במיט בין
ער בסוף דפלט
:ה בנצף ולא ניער שלא במיט במשהו ומפרשינן טעמא במינו במשהו רב לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה במינו במ שט ובשלא במיט גזר רב בחמץ אטו מיט
;חלר׳ דבלע ואפילו משום דלא בדילי אינשי מיניה ואתו לזלזולי ביה שמע מינה בתרוייהו הלכה כר׳ יהודה בין באפשר לסוחטו א מ ר וכולה נעשית נבלה בין במין
סר׳ בסוף ולא כיסה
וחלה מותר ביון במינו לא בטיל אבל אם יש ברוטב לבדו יותר מששים בכל החתיכה שקבלה את הטע ם הרוטב מבטלה ומשליכה וכולן מותרות דבהא אפי׳
!בסוף נסחט מטנו רבי יהודה מודי דכל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאיט מינו רבה עליו ומבטלו ואית ספרים דמתניא בהו איפכא אמר רבי
מיסוד קסברי אפשר
!והטו מותר  :ורבי נראין דברי רבי יהודה בשניער וכסה ט׳ ולא אפשר לאוקמא דא״כ טלהו מודו בקמייתא דאסירא דכיון דמוקי פלוגתייהו נמי בשלא ניער כלל א׳׳ה
וודה לטעמי׳ טין במינו על כרחך לרבנן נמי קמייתא אסורה דהא בלע ולא פלט ואין כאן מחלוקת אלא באחרונות ולא איירי באפשר לסוחטו מידי הילכך לא גרסינן ל ה:
 1בטיל  .כלומר לפי'
זיכה עצמי׳ נעשית מ ת נ י ׳ לא קרעו אינו עופר• על אכילתו ללקות ולא על בשולו ד ^ חלב מקרי ובגמרא מפרש אי איכא מיהא איסורא דרבנן או לא :
ב ל ח ואוסרת כל הלב קורעו ומוציא אה דמו לא קרעו אינו עובר עליו • להיות בכרת ובמס׳ כריתות)דף כב•( מוקיס לה בלב עוף שאין בדמו כזית אבל בבהמה
חייב כרת אס לא קרעו לאחר בשולו אבל בשרו אינו נאסר שהלב חלק הוא ואיט בולע והכי נמי אמרינן בפסחים )לף על (:שאני לכ דשיע • ג ם '
אמר
לן אלא באותה חתיכה

]תשגת תיס׳ ע״ז המצא
לעיל צד דה אמר רגא
ופן גהוס׳ פשמים ל•
ד׳ה אמר[

ויא אופרת חתיכות אחרות ורבנן לטעטייהו דאמרי טין במינו בטל לפי' לא יהא אסור עד שיתן טעם בחתיכות כולן  :האי מאי אי אמרת בשלמא רבנן דהכא במין ומינו כר' יהודה סבירא להו ובאפשר לסוחטו 6לעי' היינו
:מר ר' נראין דברי ר׳ יהודה בהא י בלומר בשלא ניער בתחילה אלא לבסוף )כלומר( דבלע ופלט לבסוף נסחט ממנו האיסור ואע׳ג דלבסוף נסחם ממנו אסור דקכבר אפשר לסוהטו אסור ודברי חכמים בשניער ^ ז ל ה
ד סוף דלא בלע ולפיכך צריך שיתן טעם החלב שנפל על החתיכה אחת בכל החתיכות ואם ■לא נתן טעם ככל החתיכות לא אמרינן חתיכה עצטד׳ נעשית נבילה דלא הוד׳ להן פנאי לבלוע איסורא אלא אי אמרת אפשר
ווחטו דברי הכל אסור כלומר דרבנן סבירא לד׳ו כר׳ יהודה דאפשר לסוחטו דאסור רבנן מאן דכר שמייהו לענין אפשר לסוהטו ביון דרבנן כר׳ יהודה סבירא להו לענין אפשד לסוחטו דאסורב(ודלא מיידי במין ומינו אלז:
:פשר לסוחטו נימא נראין דברי ר' יהודה בשלא ניער מתחלה אלא לבסוף ולא נראין דברי ר' יהודה בשניער מתחלה ועד סוף דלא בלעה החתיכה ולא נעשית כחתיכר ,של נבילה וד־ו׳ה לרבנן דלא פליגי באפשר לסוחטו
אלא ודאי באפשר לסוחטו פליני לפיכך אמר נראין דברי ר' יהודה בהא ידברי חכמים בהא  :הכחל קורעו ומוציא את חלבו  .כלומר לענין בישול בפני עצמו :
ליטא
א( צ״ל אסי׳ ניער בסוף ,ולא בתחלה או כיסה בסוף ולא כינה בתחלה אף דכבר בלע מינהלה מוסר כיון דלנסוף וכו׳  ( 3 .נראה דצ׳ל ולא מייד אלא בצוין במינו ולא באסשר לסוחעז.

