עין מ ש פ ט
נר מצו ה
מהלכות
ע  kמיי'
ציצית הלכה ד סמג
משין פו טוש׳׳ע א״ח סי׳
יי סעיף פ ]וגרפ י/לפס
הלכות ציצית דף עח: [.
עא ב מיי׳ פ״ה מהל׳
טמייס הל׳ : 1P
ע ב ג מיי' פ׳ו מסל׳
מאכלות אסורות
הל' ז ועי׳ נמ״מ ופכ״מ
שהאריך סט; לאוין קלז
עוש״ע י״ד סי׳ עג
סעיף א :

]קדושין לא[.

י » ס ■C i t o i

גליון ה ש״ם
נ ם׳ מ״ש׳למיסר נפשה .
כעין זה לעיל דף
יב ע״נ  :רש׳יי ד׳ה
כפתוהו וכו׳ אפל מצות
פשה  .עי׳ פרא׳ם פרשת
יתרו י׳ת פסוק כ׳ :
תום׳ דיה עלית וט׳
ינשיס מפרכות  .עי׳
בהגהות אשי׳י פ״ג
דסוכה סי׳ לד :

]עי׳ היער פפי׳ יש׳י
שלפנינו שם כה :דיה
ואינהו וכו׳[

]צ׳׳ל פפרק[

צ״ל עחלא

]ונדע תום׳ פ׳מ קיד:
ל״ה ה״ג[

]צ״ל אמי[

220

כל הב שר

פ ר ק שמיני

מסורת הש׳ים

ת לין

טלית

כפ תו הו .על ה עמוד להלקותו כדתניא )כתוטת דף פו (.בד״א
שאולה פטור ה כל שלשים יום כו׳  .מדאורייתא פטורה
לעולם כדקאמר בראשית הגז )לקמן דף קלז (.כסותך ולא דארבעי ם ותו לא במצות לא תעשה שכבר נעשית העביר ה •אבל
של אחרים אלא לפי שנראית כשלו חייבוהו חכמים משלשים יום מצות עשה שלפניו ואינו רוצה לקיימה כגון אומרין לו עשה סוכה
ואיט עזשה ע שה לולב ואינו עושה מכין אותו ע ד שתצא נפשו :
ואילך דאין דרך לישאל יותר משלשים יום ומכאן מדקד ק ר׳׳ת דס ת ם
שמתן שכרה ב צד ה .למען יאריכון
שאלה שלשים יום כמו הלואה דאמרינן
ימיך)שמות כ( לכך פירש מתן שכרה
במכות )דף ג (:המלוה א ת חבירו ס ת ם **טלית שאולה כל שלשים יום פטורה מן
לומר אם לא תרך מנ ה זהו עונשו שלא
אין רשאי לתובעו פחות משלשים יוס
הציצית אדהכי אייתוה לההוא גברא דלא
תטול שכר ז ה :כ ב ד א מ ה א ת ם נוהגין
ונראה דאין ראיה מזה דה״נ אמרינן
בית הוד ,מורן אבוה ואמיה "כפתוהו אמר
בהתכלת)מנחות דף מד (.השוכר
בו .מותר לבשל בקדרה או אסור
בחוצה לארץ כל שלשים יום פטור להו שבקוהו דתניא כל מצות ע שה שמתן
מפני שפולט ד ם ואע״פ שכולו ד ם
 pהמזוזה אע׳׳ג ד ס ת ם שכירות לא שכרד ,בצדד ,אין בית דין שלמטה מוזהרין
אפ״ה לאחר שפירש ויצא הרי הוא ד ם
הרא שלשים יום ולענין ברכה נראה עליה אמר ליה חזינא לך דחריפת טובא אמר
ו א סו ר :כי סליק .רב ספרא :א שכחיה
לרבי זריקא.ובעא מיניה  :א מ ר ליה .
שאין לברך על השאולה א ע״ פ שאומר ליה אי הוית באתריה דרב יהודד ,אחוינא
ר׳ זריקא  :אנא שלקי לר׳ אמי ואכל .
ד׳ ת ®דנשים מברכות אסוכ ה אע״ג לך חורפאי אמר ליה אכיי לרב םפרא כי
בשלתי לו הכבד ו אכ לו:כי אתא  .רב
דפטורות דהוי אינה מצווה ועושה מלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון
ספ רא  :לגביה  .דאביי סיפר לו מ ה
מדאשכחן ״רב יוסך דאמר מאן ביה כי םליק אשכחיה לרב זריקא אמר
דאמר לי הלכה כרבי יהודה דאמר
ששמע  :א״ל  .אביי  :למיסר נפשה .
סומא פ טו ר מן המצות עבידנ א יומא ליה אנא שלקי ליה לרבי אמי ואכל כי
שיהא דם הנפלט מ מנ ה חוזר לתוכה
אתא לגביה אמר ליה למיםר נפ שה לא
ואוסרת  :לא מי ב עי א לי  .דפשיטא צי
טבא לרבק ואס לא היה יכול לברך
כל הברכות לא היה שמח בדבר מ״מ קא מיבעיא לי כי קמבעיא לי למיסר חבירתה
דכיון דטרודה היא לפלוט ולהוציא כל
לא דמי לטלית שאולה ד ה ת ס אדם ®מ״ש למיםר נפשד ,דלא מיבעיא לך דתנן
שעה לא בל ע ה :כי ק מי ב עי א לי למיסר
ח בי ר ת ה .אם דם היוצא מ מנ ה אוסר
אחר היה חייב שאיט סומא או שאינה אינה נאםרת למיסר חבירתה נמי לא
בשר אחר המתבשל ע מ ו  :ד תנן
אשה אבל הכא כל אד ם פטור כשאינו תבעי לך דתנן *הכבד "אוסרת ואינד,
הכבד ]אוסרת[ ו אינ ה נ א ס ר ת .
שלו ואעפ״כ המברך לא הפסיד וי״מ נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת
דאס היא של כלאים כגון תכלת
כלומר מדפשוט לך בדידה ד ש ד א
אמר ליה דילמא התם בכבדא דאיסורא
דאסורה כיון דפטורה מדאורייתא
אלמא שמיעא לך הא מתני׳ א ס כן
ומשום
למיסר נמי חבירתה לא תיבעי לך
ואומר ר״ת דאין לחוש מדאמרינן
בריש התכלת )מנחות דף מ (:ותכלת אין בה משוס כלאים ואפילו דהא הך משנה גופ ה תנן בה דאוסרת ובסדר זרעים היא :
א מ ר ליה דלמא ה היא ’ ב כ ב ד א ד אי סו רא  .כגון ד ט רפ ה :
בכילית פטור ה ומסיק כגון שהטיל למוטלת פירוש טלית שיש ב ה
ומשום
ציצית כבר ולא בעי למימר כגון שאחר כך הסיר הראשונים וקמ׳׳ל
דלא הויא פ ס ל ה משוס תעשה ולא מן העשוי ד א ס כן למה ליה למימר אין ב ה משוס כלאים לימא הטיל למוטלת כשרה אלא הא
קמ״ל כל טלית דאשתרי בה כלאים דהיינו בתכלת מותר בכל ענינים בין להתעטך בין להציע תחתיו בין לו בין לחבירו בין לאשתו
בין ביום בין בלילה דלגמרי שרא ביה כלאים והא דאמרינן בפרק במ ה מדליקין )שבת דף כה (:גזירה משוס כסות לילה לא כמו שפירש
ב קונ ט ר ס ״שמא יתכסה ב ה בלילה אלא גזירה משוס כסות המיוחד ללילה דלא אשתרי בה כלאים כלל ד אימ טיט מוראיתם ור׳ אלעזר
ממי״ן הקשה לו דא מר בריש ע ר כין) ד ף ג (:הכל חייבים בציצית כהנים לויס וישראלים ומפרש דכהנים אצטריך ליה דסלקא דע ת ך אמינא
הואיל ואשתרי כלאים גבייהו לא ליחייבו קמ״ל נהי ד אי ש תד בעידן עבודה שלא בעידן ע בו ד ה לא אישתרי ולא אמרינן דאישתרי בכל
ענין ואומר ר״ת ד ה תס נמי אישתרו בכל ענין אפילו שלא בעידן ע בוד ה כדאמרינן בפרק בא לו )יומא דף סח (.גבי בגדי כהונה ני ת ט
ליהטת בהם או לא ת״ש לא היו ישנים בבגדי כהונה שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכי ועוד תניא ה ת ם גבי בגדי כהונה דלצאת ב ה ם
במדינה א סו ר פירוש משום איסור הקדש ובמקדש מותר בין ב שעת ע בוד ה בק שלא ב שעת ע ט ד ה *והא דקאחר נהי דאשתרו ב שעת
ע בוד ה כלומר בגדי ם שלובשים ב שעת ע בוד ה שלא בשעת עבודה פירוש בגדי חול מי אישתרו בכלאים ומיהו מ שמע התם דלא שרו
אלא דרך לבישה דבעי למידק ה ת ם דני תט ליהנות בהם מדקתני פושטים אותם ומקפלים ומניחין אותם תחת ראשיהם ודחי לא תי מא
תח ת ראשיהם אלא אימא כנג ד ראשיהם וה"נ מ ס תב רא דאי ס״ד תח ת ראשיהם נהי דנתנו ליהנות ב הם תיפוק ליה משום כלאים ולפי
זה בטלית שאולה היה אסור להציעו תחתיו ומיהו נראה שיש לחלק בין טלית שכל עיקר לבישתה לצורך הנאתו ובין בגדי כהונה שעיקר
לבישתן לצורך ע בוד ה • כ ל מצות עשה שמתן שכרה כו'  .וא״ת והרי צדקה דכתיב פתוח תפתח את ידך וגו׳ כי בגלל הדבר
הזה יברכך וגו׳ )דכריסמו( ואמרינן בפ״ק דב״ב )דף ח (:ד ר ב א אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה א ר ב ע מאות זוז לצדקה ואומר
ר״ת דאכפייה הייט בדברים כדאשכחן פ׳ נ ע ר ה בכתובות )דף ע (.אכפייה ועל ועוד דבצדקה נמי איכא לאו לא תקפוץ ולא תאמץ)דנרים מו(״ :
ל ב ד א מה אתון ביה  .אומר ר״ת דכולה הך שמעתא איירי בכבד שלא נמלח דאי בחר מליחה ושהייה במלח פשיטא דשרי לבשלה
ב ה ד בשר שעל ידי מליחה יצא כל ה ד ם שכך נוהגין העולם לבשל אחר צלייה והוא הדין דשרי אחר מליחה דשיעור מליחה
פי׳ בה״ג דהוי כשיעור צלייה משוס דמליח הרי הוא כרותח דצלי ופולט על ידי מליחה כמו שפולט על ידי צלייה ״אבל בלא מליחה
מיבעיא ליה אי שרי לבשל ע ם בשר דשמא דם הכבד א ע״ פ שפירש מותר א ע״ פ שדם שאר האברים שפירש■ אסור כדאמרינן בפ׳ ק מ א
דכריתות )דף ד (:חד לדם האברים ול  pאמרינן לקמן )דף קיג (.דאין מולחין בשר אלא בכלי מ ט ק ב דם הכבד שמא שרי דהא b
הכבד דם הוא ושרייה רח מנא כדאמר לעיל )ד ף קמ (:שרא לן כבדא ונראה דמדאורייתא פשיטא ליה דדם הכבד מותר אך על פי שפירש
משום דכולו ד ם הוא כדפירשתי מדלא חשיב ״פרק ד ם שחיטה )כריפוח דף כא (:דם הכבד ״דקתני דם הטחול ודם הלב ודם הכליות ודם
מ ב עי א ליה ואפילו נאסור מדרבנן ד ם היוצא ממנו על ידי מליחה לפי שהוא בעין גזירה
האברים הרי אלו בלא תע שה אלא מדרבנן
אטו שאר ד ם ט היכי דגזרינן בד ם מהלכי שתים ד א מ רינן) ש ס דף כא (:שבין השינים מוצצו שעל הככר גוררו מ״מ מיבעיא ליה בבשול
לפי שאיט ניכר הד ס כלל ולכך יהא מותר ולא נגזור בשול כבד אטו בשול בשר אחר בלא מליחה ועוד יש לומר בע״ א דבלא מליחה
פשיטא דאסור ועל ידי מליחה הוא דמבעיא ליה טון שיש בכבד רוב דם שמא אינו יוצא כולו על ידי מליחה או שמא יוצא ומיהו קשה
קצת דקאמר בסמוך למיסר חבירתה נמי לא תבעי לך דתנן הכבד אוסר ת הא איכא לאוקמי בשלא נמלחה ולפירוש רבינו ת ם ניחא וי״ל
דמשמע ליה ד מיי ד אחר מליחה כמו שדרך לבשל בשר ולקמן )דף קיא (.גבי בר שבא דאייתו לקמיה כבדא שליקא ולא אכל לפירוש
ר׳׳ת צריך לומר דיודע היה שלא נמלחה הכבד והא נמי דפשיט מההוא דקריבי קניא בקופיה יודע הי ה שלא נמלחה הכבד אך על פי
שצ״ל כי הריאה והלב שהיו ע ם הכבד נמלחו ואין לתמוה על זה דכמ ה דברים היו עושין כדי להראות הלכה לתלמידים אי נמי כל
שלשתן נמלחו אלא דלכבד לא מהניא מליחה אלא בקריעת שתי וע רב וחתוכיה לתחת כדקאמר בסמוך ולקמן )שם( נמי דקאמר אבל
*לטחול שומנא בעלמא הוא ומייתי מדשמואל דעבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דהקזה היו יודעים דבלא מליחה היו עושין לו דבמליחה
כבדא נמי שרי א״נ ה ת ם קאי אקריעה שתי וערב הגי מילי כבדא אבל טחלא לא בעי קריע ה ט הא דשמואל כו׳ ויודעין היו דמטחול
שלם עבדי ליה ורב אלפס כ תב שמנהג בכל ישראל שלא לבשל כבד אפילו אחר מליי^ה בלא צלייה :
ד ת נ ן הכבד אוסר ת ואינה נ א ס ר ת מפני שהיא כו׳  .משנה היא במסכת תרומות )ס״י מי״א( ותימה רב ספ ר א מעיקרא מאי ס בר שלא
י הביא לו המשנה כמו שמביאה לבסוך דבס ת מא ג ם מתחלה היה יודע דמשניות ״"אפילו דזרעים ודטהרות היו שגורות בפיהם כדפי׳
בפרק תולין )שכת דף קליד (.גבי ע תיד ה תורה שתשתכח מישראל הא נמי מתניתין היא השרץ שנמצא בתנור הפ ת שבתוכו שניה מפני
שהתטר תחלה ויש לומר דג ם בתחלה היה יודע המשנה אבל היה סבור שאביי הוה מסופ ק בשלוקה אם נא סר ת או אינה נא סר ת
כמבושלת דפליגי בה תנאי בסמוך והיה מסופק היאך הלכה ועל כן הביא לו ראיה מר׳ זריקא ור׳ *אסי שלקו ליה ואכיל והשיב לו
אביי דלמיסר נפשה לא קמיבעיא ליה דאינה נא סרת כת״ק דרבי ישמעאל ב ט של רבי יוחנן בן ברוקה וכס ת ם מתניתין דתרומות והשיב
לו למה אין פשוט לך מתוך אותה משגה עצמה שאתה למד מ מנ ה שאינה נ א ס ר ת אפילו בשליקה ״שאפילו בבישול אוסר ת חבירתה :
ט

ערומות ס״י מי״א

]וע״ע מוס׳ מנחות מ:
ד״ה תכלת[

]וע׳׳ע תוע׳ פתוכות מע:
ותוע׳כ״כחזדסאכפייס[

i'S

אלא מסר׳מ

]צ״ל כדקתני[

רביינו גרשום
א'ןב״דשלםטח םווחרין
עליה  .כלומר ווו מתן
שברה בגידה למען
יאריכו!  :דלמא התם
בכבדא דאיסורא  .לרב
הפרא לא מיירי באינה
הבי
אלא
נאסרת
קאמר ליה לר׳ וירא
דלמא מה דאמר אוסרת
דאיסורא
בככדא
שמנונית 5
ומשום

צ״ל ואסיא

מסורת הש״ם

כ ל הב שר

פ ר ס יסמיני

קי א

ת לין

עין מ ש פ ט
נר מ צו ה

קאמר דאוסר ת את המתבשל ע מ ה לפי שבולע .כי הא דרב הונא חלנוי ליה בחלא ורב נחמן חלעי ליה ברותחץ  .עג א ב מיי׳ מהל׳
מאכלותאסלרועהל׳
נ א ס ר ת א ס של היתר היא ובשלה ע ם ע ר פ ה
וא״ת ותפ שו מ מינ ה דאסור מדהוו צריכי למחלעיהוי״ל דלדידהו ז תמג לאוין קלז עוש״ע
שערודה לפלוע כל שעה ואינה בולעת כלוס אבל נמי הוה מ ס פ ק א להו ולכך היו מחמירין ו ח ק א לבשל ע ם הבשר י׳ד שי׳ עג תעיף ב :
דכשרה מיבעיא לי אי אסיר אחריני אי לא דאיכא הוו חלמי ליה שלא תאסור הבשר אבל בפני עצמה אינה נ א ס ר ת  :עדנעוש׳עשםסעיףא:

ומשום שמגונית.
מן ה ע ר פ ה ואינה
אינה נא סר ת לפי
דמא ד נ פ ק מינה
למימר דמא דהיתירא הוא שהרי תור ה אור
עיקרה דס וכל זמן שלא פירש ומשום שמנוניתא משום דמא מאי כי הדר
פשיעא לי דמותר וכי פירש מיבעיא םליק אשכחיה לר׳ זריקא אמר ליה האי נמי
לי מאי  :קניא בקופי ה  .הקנ ה ע ם לא תבעי לך דאנא וינאי כריה דרבי אמי
כל המחובר לו הריאה והלב וכבד
וכולן נתבשלו יחד  :דלמא פי קנ ה איקלען לבי יהודה בריה ד ר שמעון בן פזי
חון לקדרה הוה  .וסימפוני הכבד ורןיבו לן קניא בקופיה ואכלנא מתקיף לה
שופכין דרך קנ ה הכבד לתוך קנ ה רב אשי ואיתימא ר שמואל מזרוקיניא
הגדול של ריאה ויוצא דם דרך חללו ודלמא פי קנה חוץ לקדרה הוה אי נמי
חוץ לקדרה  :אי נ מי חליע הו ה יימיתלט הוה הליט ליה מעיקרא כי הא דרב
מ עי ק ר א  .ונתבשל דמו בתוכו כדי
הונא חלטי ליה בחלא ורב נחמן חלטי ליה
שלא יפלוע עוד כשיבשלהו ע ם
י^ברותחין וםבר רב פפא קמיה דרבא למימר
האחר ודמו המובלע בתוכו
מותר הלא אסיר אמר ליה אי חלא אסיר איהו
כל זמן שלא יצא  :חלעי ליה בחלא .
צומתו בחומץ שהחומץ צומתו נמי אסיר כי היכי דפליט הדר בלע רב בר
שבא איקלע לבי רב נחמן אייתו ליה כבדא
אשערוינ״ע ושוב אינו פולע עולמית
שליקא ולא אכל אמרו ליה בר בי רב דלגיו
והדר מבשלי ליה ע ם מ ר אחר  :חלא
א סיר  .אותו חומץ שנצמת מ אסור לא אכיל ומנו רב בר שבא אמר להו רב
דקסבר מוציא מקצת  pהד ס  :כי נחמן נאמו לשבא כתנאי ר אליעזר אומר
היפי דפליע ה ד ר ב ל ע .מאותו חומץ
הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שפולטת
עצמו דכיון שנצמת ואיע ערוד לפלוע ואינה בולעת ר ישמעאל בנו של ר יוחנן
חתר ובולע  :א מרו ליה ב ר בי ר ב
בן ברוקה אומר מתובלת אוסרת ונאסרת
דלגיו לא אפיל  .אמרו לו לרב נחמן
]שנה  [.P'Pתלמיד שנתארח אצלך אי ע אוכל מ ס א[ שלוקה אוסרת ונאסרת ׳*רבה בר רב הונא
אקלע לבי רבה בר רב נחמן אייתי לקמיה
שהביאו ל פניו:ג א מו לשבא .הגמיאהו
והלעיעסו לשבא על כרחו על שם תלת סאוי טחאי אמר להו מי הוה ידעיתו
קראו  :מ חובל ה.
התבלין מרככין דאתינא אמרו ליה מי עריפת לן מינה דכתיב
.
אביו ,

ל כ בר שבא א ק ל ע לבי רב נחמן

אייתו ליה כבדא שליקא ולא ע ה ד מיי׳ שם הל׳ מ
ישמגשםעזש״נני׳ןי
אכל  .צריך לומר שלא היה נחלע
שי׳ עד ;
ברותחין ולפי שלא היה בשר א ח ר ע מו

עו ח מיי׳שם הלנה מ
לא הוצרכו לחלמו א ע״ פ שפולע ד ם
מוש׳ע י״ד JP
ואוסר ה רועב והכלים מזה לא היו שעיףד1סי׳ 5סעיף ד:

חוששץ כיון שהכבד עצמו מותר שאץ
לומר שנחלע וע״י כן היה רב נח מן
מתירו אבל א ם לא נחלנו היה אוסרו
ובר שבא היה סבור דחליעה אינה
מועלת א״כ לא מייתי שפיר כתנאי
דתנאים צא נחלקו בזה :
ו ח ת ל כ י ה לתחת .לבשלו בקדרה
אחר צלייתו אומליחתו
איירי דאי לאוכלו צלי למה לי חתוכה
דמה שפולע שריק ונופל ב[ *דמה שלא
נפלכן הוי ד ם האברים שלא פירש
ו שרי)א( פ׳ ד ם שחיכןה *)כריחוח דף
כא( ואי משום ד ם ס מ פו ט ת הכבד
צריך קריע ה אן! לצלי דהוי בכרת
אע״פ שלא פירש א״כ במחול נ מי
אי איכא ס מפונו ת למה לא יצמרך
קריע ה ועוד ד ס ב ר א הוא דאין במחול
סמפונות וא״כ מ ה בא להשמיענו
אבל דמחלא לא ובה״ג כתב האי מאן
דמצלי כבדא בשלומיה צריך לחתוכיה
מ״ מ דאזיל דמא ומכניס בסמפונות
והיכא דלא קרעי ה לקרעיה לאחר
אותה :שלוקה .תרבה מאד;נאסרה  .י ש ״ י י א ק ר א ת ל שבת עונג אדהכי א שכח ההוא
בשולו וחותך ויצא ד ם ה כ מ ס
כבדא רהוה בה סמפונא דבליעא דמא אמר
בסמפונות ולא חיישינן שמא ד ם
ובולעת  :הלח סאוי ע ח אי .שלש סאין
פת נקיה פני ה עוחין בשמן ודבש  :מי להו אמאי עבדיתו הכי אמרו ליה אלא היכי
הסמפונות חזר ונבלע בכבד דהא
נעביד אמר להו יקרעו שתי וערב וחיתוכא
מסקינן בכיצד צולין )פפסים דף עד(:
ע די פ ה לן מינ ה.יו ם השבת היה:א מאי
לתחת וה״מ כבדא אבל יטחלא שומנא
.דכבולעו כך פולמו :
ע בדי הו הפי .אע״פ שדם הנבלע בו
]שם קעיי■[ היתר הוא מיהו דם הכנוס בסמפונות בעלמא הוא כי הא *דשמואל עבדי ליה
א ב ל מחלא שומנא בעלמא הוא .
היינו דוקא גוך המחול הוא
דם הוא:וחהופא להחה .חתוכו למעה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מלתא אתמר
]צ״ל
שומן אבל דם היוצא ממנו אסור
משריגשרגשרענ׳[ערוך כשנתנוהו בתנור לצלות כדי שיזוב כבדא עילוי בשרא שרי דמא *משרק שריק
עלו
ה
קריע
דבעי
מילי.
הני
א:ו
צ
וי
ס
הד
כדתניא פ׳ ד ם שחימה)כריחוח דףכא:(:
כחלא עילוי בשרא אסור מאי טעמא חלב
עילוי בשרא א ^ א פ ר .
בכבדא מפני שדם כנוס לתוכו אבל סרוכי מסריך רב דימי מנהרדעא מתני אפבא
ל כ ת ח ל ה א פ ר ל כ ״ ע א ע ״ג
מחלא אין בו ד ם ואפילו לקדרה שרי :
פי ע בי ד מילהא  .הקזה  :פבדא עילוי כחלא עילוי בשרא שדי מ״ט חלב שחוטה
דבשרא עילוי בשרא שרי אפי׳ למאן
דרבנן כבדא עילוי בשרא אסור דם דאורייתא
דלית ליה בפרק כיצד צולין)פסחים
'בשרא• בתנור היו צולין כל צלי שלהן
כחלא
וחודו של שפוד תלוי ל ממה וכשהכבד דרש מרימו־ "הלכתא בין כבדא בין
דף עד (:כבולעו כך פולמו משום
נתון תחלה ואחר כך הבשר נמצא תותי בשרא שרי עילוי בשרא דיעבד אין
דדם מישרק שריק בכבד שיש בו רוב
דם שאינו יכול לצאת ע״י מליחה כמו
רבינו גרשוס הכבד עליון כשתולין אותו :ד מ א משרק לכתחלה לא רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא
בשאר בשר כדמ שמע ט לי ה שמעתין
קריבו ליה קניא בקופיה שריק .אע״פ שזב מן הכבד על הבשר חמוה תזייה לבריה דרמי בר אבא דקא
אין ב ע כלום לשי שהדס  S־' צלי
לא שריק שפיר ולפירוש ר״ת לא ניחא
שפיד
והק־בה והלב דנשלק איט ט ח ליבלע אלא מחליק ונופל :
כולי האי דבכולה שמעתין לא נ ס ת פ ק
“ינה^א“ם\ת^ ’^-ד  2מ ס ר ך ס רי ך .נדבק ונ ב ל ע :הלכחא כו׳  .ולדידן אסור לגמרי בדם הכבד כ״א להקל ולהתיר בלא מליחה ולא להחמיר ואע״פ שדברנו
פי קנה חוץ לקדרה לכתחלה לפי ששפודים שלנו אינן תלויין אלא שוכבות ופע מי ם לעיל שאינה בולעת מח מ ת שמרודה לפלומ לעולם מ״מ עיקר
שמרים זנב השפוד ונמצא התחתון עליון ופ ע מי ם שמשפילו ונמצא חברו
JlwVSn
ה שמועה אינה מדבר זה ולכאורה מ שמע שמאותו מ ע ם ■שדברמבכח
מחלט * תה ''חלים עליון הלכך בין שהכבד לצד הראש ובין שהוא לצד הזנב א סו ר:
ה ש פ ע ה הוא בא לאסור כבדא עילוי בישרא ומיהו י״ל דקאי א ^ י
5ןשוך
טע־קרא  .בלומר חלפי
דאמרינן מקמי הך מילתא הני מילי כבדא שיש בו רוב ד ם אבל
דשלקי ^ *' ד נ פ ק ס’”“ טחלא שומנא בעלמא היא • ל ס א משרק שריק  .וא״ת למה לי האי ט ע מ א תיפוק ליה דכבולעו כך פולטו וכ״ת דאצעריך להשיר אפילו
ימא מעיקרא ד^^קי למאן דלית׳ ליה בכיצד צולין )גז״ש( כבולעו כך פולטו אכתי ק שהד מ ס קינן ה ת ס דמוליישא שריא אפילו לכתחלה מהאי ט ע מ א והכא פסקינן
הפליט דטא'’'בחלאל דאסור לכתחלה לכולי עלמא ואי משוס ד פ ע מי ס נצלה הבשר שלמטה מן הכבד תחלה והכבד עדיין פולטת ונופל על הבשר וכשמסירין
נטעוה לשבא • כליטי הבשר הרי בלע ולא היה לו שהות לפלוט א״כ בשרא טלוי בשרא נמי ליתסר מהאי ט ע מ א כשהתחתון נצלה קוד ס ומסירין אותו מן השפוד
S n S L S S״! ויש לו מ רדכב ד שיש בו שפע דם לא אמרינן כבולטו כך פולטו והא דאמרינן בכיצד צולין)גז״ש( דלב קורעו אחר בישולו מ שוסדכבולעו
)מנחות דף
בלומר יטחמת תבלי! כך פולטו אע״פ שיש בו שפע ד ם ג[ הלב מתבשל ומתייבש במקומו בחלל הלכ= ד ם דאורייתא  .אע״ג דאמר ב ה קו מ ץ ר ב ה
ד ס שבשלו אינו עובר עליו מ״מ תחלהכ שנפלט ע ד שלא נתבשל היה ד או די ת א א ב ל חלב שחוטה תחלתו דרבנן ומיהו .קשה לפי מ ה
משריק שריק  .כלומר כשפירש ״הקונטרס לעיל* דד ם כבד אפילו פירש לאו דאורייתא מדלא חשיב ליה בפרק ד ם שחיטה)כריתות דף כא (:בהדי לב וטחול ו ^יו ת ;
 2ה ? אי « זב“לב  5ת ו ת י בשרא שרי  .וא״ת כחל היאך מותר תותי בשרא והלא שמנונית הבשר ט ט ך על הכחל ואי בקרעו שתי וערב וטחו בכותל א״כ
עילוי בשרא נמי לישתרי דהא מותר לבשלו ע ס הבשר בקדרה וי״ל דהכא נ ר ע טפי דאע״פ שקרעו עדיין נוטך החלב מן הכחל על הבשר
׳
שקרוב לו  :חלבא
מפריך פריך  .כלומר וניכר שהוא בעין ויש ללמוד מכאן היתר פשוט דהיכא דקרעו שתי וע רב וטחו בכותל דמותר לבשלו ע ם בשר בקדרה כדברי ר״ת ולא מצינו בקונט׳
אינו זב למטה אלא
סריך למעלה ונכנס שחולק עליו בזה דהא בהדיא שרי הכא תותי בשרא אע״ם ששמנוניה הבשר על הכחל ומה שנזהרים שלא לחתוך כחל רותח בסכין של בשר מנהג של
לבשר ובולע הכשר  :הבל הוא דאפי׳ בשפוד אחד שרינן הכא לכתחלה כשהכחל למטה ואפי׳ עילוי בשרא לכשחלה הוא דאסור מ ט ע ם דפרישית אבל בדיעבד שרי ;
מליח

]צ״ל זמה[
]ליתא שם ועיין תוס׳
לעיל יד .י״ה ונסכין[

שייטה מ^בצ ת
אוסרת
א[ שלוקה
ונאסרת  .נ״ב עי׳ תום׳
ובתים דף ע' ע״ב :
נ[ דמה שפולט שריק
ונופל וטה שלא נפלט
הוי דם האברים שלא
פירש ושרי ואפי' מצות
פרוש אין בו כראטרי׳
פ׳ דם שחיטה ואי ן
ג[ אע׳ם שיש בו שפע
דם דם הלב מתבשל ;

כב ד א

הג הות ה ב״ ח

)א( תום׳ ד״ה וחחונים
וכו׳ ושרי כדאמרי׳ פ׳
דם שמיעה ;

— ׳׳?<י< 0ו׳^■■

■I

הגהו ת מ ה ר״ ב
רנ שבורג

א[ תום׳ ד״ס כנדא
עילויכפראשרי וט׳כצ״ג

]דף קי! ר ה נ3דו<[

עין משפט
נר מצוד.
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כ ל הב שר

פר ק שמיני

חולין

מ ל י ח אינו כרותח  .והא דחניא)לקמן דף קיג (.דכומא מליס ומהור
תפל א פ ר היינו בדגים דרפו קרמייהו • א מ ר אביי שנוחנין כלי לקבל השומן כדרך שאנו עושין לאווזין והוא נקרא
עי׳מהי״ם האי היתרא בלע ס׳ * .לא ר״ל משוס דהוי נותן מטס בר נותן בי דוגי בלשון ארמי  :בשרא עילוי כבדא נמי אסור  .לפי שדם
ע ו א ב מיי׳ פ׳ז מהל׳ מטס כ מ דגים שעלו בקערה דאביי למעמיה דחשיב ליה חד מטמא הכבד נוטן! לתוך הבי דוגי וגמצא אוכלו  :ומ״ש מדמא דבשרא .
מאכלות
והרי אך דם הבשר כשאין שם כב
אסורות משוס חורפיה דצנון ואע״ג דלקמן
הל׳ כ סמג לאוץ קלז
זב עם השומן ואנו אוכלי! אותו :
נוושיע
י׳ד נ :סימן י אסר אביי אליבא דרב כהנא קאמר שפיר כבדאעילר בשרא אמר כמה ידדר האי
סעיף
ומשני דמא דבשרא שכן .יורד לשולי
לה  :ו ל א היא שאני החס דנפיש מרבנן אימר דאמור רבנן דייעבד לכתחלה
ע ח נ מיי׳ שם הל׳ כא מרריה .כלומר מכאן אין להוכיח
הכלי והשומן צך למעלה ומניחין לתוך
אבל מי אמור ואי איבא בי דוגי* בשרא עילי
סמג שם סוש״ע י״ד הוא בפירוש אמרה כדמוכח בסמוך :
הכלי מראה אדמומית שבשולים  :ק פי.
סי׳ סע סעיף  : IPא ב א בר אבא .אבוה דשמואל הוה כבדאנמיאסיר ומ״שמדמא דבשרא דמא
צף למעלה כמו )מלכים ב ו( ויצך
כדאמרינן בפרק מי שמפו דבשרא שכן דמא דכבדא קפי אמר רב
ע ט ד מיי׳ סיד מהלכות
הברזל ומחרגמינן וקפא פרזלא .
גרכות הל׳ ו וע״ש
חייא בר נחמן אמר שמואל א["סכין ששחט בה אסור
והלכות כחל כבר למדנו למעלה לצלי
סמג עשין כז טוש״ע )ברכומ דף יח; (:
בעי קריעה שתי וערב ואס לא קרעו
או״ח סי׳ קעז סעיף א  :אבא ס׳׳ל.אין הלכה כן אלא כדפסקינן לחתוך בה רותח *צונן אמרי לה)א( ■"בעיא
מותר כלישנא קמא דרב דהא חניא
פ ה מיי׳ וסמג שם בפרק כיצד מברטן) שס דף מא : (:הדחה ואמרי לה לא בעיא הדחה אמר רב
כוותיה ולקדרה קורטו שתי וערב
עוש׳ע א״ח סי׳
דגים שעלו בקערה  .יהודה אמר שמואל 'קערה שמלח בה בשר
קעד סעיף כ !
וטחו בכותל  :ס כין ששחט בה  .איידי
של בשר מושר לאוכלן אסור לאכול בה רותח ושמואל לטעמיה
דבית השחיטה רותח בולע הסכין
פא ו מיי׳ פ׳ע מהל׳
מאכלות אסורות בכותח אם הקערה והדגים צוננים לא *דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח וכבוש
מן הדס ואסור לחחוך בה רותח
הל׳ פ; סמג לאוין
קמאה איצמריך לפסוק דליכא מאן דפליג הרי הוא כמבושל כי אתא רבין א״ר יוחנן
מפני שחוזר ופולט בו  :צונן  .ואס
עוש״ע י״ד
סעיף א :סימן  5אלא כשהאחד מהן רותח דבין עלאה
כמבושל
אינו
וכבוש
כרותח
אינו
מליח
חתך בה צונן  :בעי הדחה  .ההוא
בעי
מיהא
קליפה
גבר
תחאה
בין
גבר
אמר אביי הא דרבין ליתא דההיא פינכא
צונן  :קערה שמלח בה בשר אסור
פ ב ז מיי׳ שם הל׳
כד כדאמרי׳ בפ׳ כיצד צולין)ססחיס
סמג שם עוש׳ע י׳ד
לאכול בה דבר רוהח  .לפי שנבלע
דףעו (.דהוה בי ר׳ אמי רמלה ביה בשרא וחבריה
סי׳ 5ו סעיף א  :אדמיקר ליה בלע  .בשם רש״י ב[ פי׳
בה הדס ונותן טעס ראשון הוי
ריב״ןחפנו דוקא עלו שרו אבל נתבשלו מכדי רבי אמי תלמיד דר׳ יוחנן הוה מאי
כאיסור גמור  :הא דרבין  .דאמר
אסור דכחד מטמא חשיב ובא מעשה טעמא תבריה לאו משום דשמיעא ליה
רבי יוחנן מיקל ליפא  :דההיא פינכא
לפניו בביצים שנתבשלו בקדרה של מיניה דר׳ יותן דאמר מליח הרי הוא כרותה
גרסינן .קערה של חרס שאין לה
חלב ואסר לעשוח מהם מולייחא של *יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמיה
תקנה בהגעלה  :מכדי רבי אמי
בה
בשר ויש להביא ראיה לדבריו מצנון דרב הונא ויתיב וקאמר קערה שמלח
חלמיד דר׳ יוחנן כו׳ .אביי מסיק ליה
שחתכו בסכין דאסור לאוכלו בכותח בשר אסור לאכול בה רותח וצנון שחתכו
למילפיה  :וצנון שחחכו בסכין  .אע״ג
שיטה מקובצת משוס דאגב חורפיה בלע טפי וחשיב בסכין מותר לאבלו בכותח מאי טעמא
דאגב חורפיה דצנון איגר״ש בלע״ז
כחד מטמא ונהבשלו לא גרע מצנון
הוא בולע משמנונית הסכין הקרוש
א[ סכין ששחט בה  .ומיפ לפירוש לשון אחר שפי׳ בקונט׳ אמר אביי האי היתרא בלע והאי איסורא
ניב עי' תום' לעיל
עליו והוי האי צנון נתינת ט עס
דף דטעמא דאסור משוס שהשומן קרוש בלע א״ל רבא כי בלע היתרא מאי הוי סוף
ח' ע׳ב  :נ[ עי' ריב׳ן
ראשון שהרי בלע איסור ממש והוי
חתנו  .ניב עי׳ תום׳ על הסכין ואיט ניכר והוי טעם ראשון סוף האי היתרא דאתי לידי איסורא הוא
זבחים דף צ׳ו ע׳א :
כבשר:מוחרלאכלו.לאותו צנון בכותח
בצק אין ראיה משם ומתוך לשון הקונט׳ דאיסורא קאכיל אלא אמר רבא האי אפשר
שיש בו נסיובי דחלבא כדמפרש
משמע דאין חלוק בין עלו לנחבשלו
למטעמיה והאי לא אפשר למטעמיה א״ל
טעמא דכיון שבלע מן השמנונית
דלעיל גבי טחן טעם בר נותן טעם רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה
דהיחרא בלע :ו ה אי איסורא ב ל ע.
]צ״ל תניא[ פירש בקונטרס דאם היו מבושלים מי לא *תנן *קדרה שבישל בה בשר לא
קערה בלעה דס  :סוך סוך האי
עם בשר ממש או לאכול חלב יבשל בה חלב ואם בשל בנותן טעם בשל
היהירא לידי אסורא אחי  .כשנותנו
בקערה מודה שמואל דאסור דהוי
בכותח  :האי  .צנון אפשר לו לישראל
טחן טעם ראשון משמע מתוך בה תרומה לא יבשל בה חולין ואם בשל
לטועמו קודם שיחננו בכותח והאי
פירושו דמבושלים עם בשר הוא בנותן טעם ואמרינן *בשלמא תרומה טעים
מופר דקאמר כנון שטעמו בחחלה
דאסור אבל מבושלים עם הקערה שרי לה כהן אלא בשר בחלב מאן טעים לה
ולא היה בו טעם שמטנית  :והאי .
והא
ליטעמיה
1אמר לן ליטעמיה ר!פילא ה״נ
דם הקערה  :לא אפשר למעעמיה.
בקערה
שעלו
דגים
איתמר
:
קפילא
דליכא
קאמינא
קפילא ה״נ כי
לפי שאסור הוא הלכך אין לו תקנח
אמר
רב
בכותח
לאכלן
מותר
אמר
ושמואל
בכותח
לאכלן
רב אמר אסור
היתר  :קפילא  .נחתום עובד
אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותר נותן טעם בר נ״ט הוא והא דרב *לאו
כוכבים  :כי קאמיגא  .דאסור לאסל
הגד.ות הב״ח בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דרב איקלע לבי רב שימי בר חייא בר
בה רוחח בדליכא קפילא  :דגים
)א( גם׳ אמרי לה 3עי
שעלו בקערה .מן הצלי כשהיו רותחין
הדחה וכו׳לא כעי הדחה :בריה חש בעיניו עבדו ליה שייפא בצעא בתר הכי רמו ליה בשולא בנווה
)נ( שם דליספי
נחנן לחוך הקערה שאכלו בה בשר :
סכירא !לי מידי טעים ליה טעמא דשייפא אמר יהיב טעמא כולי האי ולא היא שאני התם
דלא
אסור לאוכלן בכותח  .לפי שהבשר
דנפיש מררה טפי רבי אלעזר הוה קאים קמיה דמר שמואל אייתו לקמיה
טחן בהם טעם  :גוחן ע ע ס בר
דנים שעלו בקערה וקא אכיל בכותח יהיב ליה ולא אכל א״ל *לרבך יהיבי
גוחן ע ע ס הוא .אס היו מבושלים
א״ל
ליה ואכל ואת לא אכלת אתא לקמיה דרב א״ל הדר ביה מר משמעתיה
טם בשר ממש היה אסור לאוכלן
]קדושין מד* [:חם ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי )ב( ולא סבירא לי רב הונא
בכוחח אי נמי מודה שמואל שאפר
ורב חייא בר אשי הוו יתבי חד בהאי גיסא דמברא דסורא וחד בהאי גיסא
לאכול חלב רוחח בקערה דנותן טעם
ראשון הוי כבשר גמור אבל קערה זו
דמברא למר אייתו ליה דגים שעלו בקערה ואכל בכותח למר אייתו ליה
היא עצמה אינה בשר אלא על ידי
]ע׳ז יג [:תאנים וענבים בתוך הסעודה ואכל ולא בריך מר א״ל לחבריה *יתמא
טחן טעם ואינה כבשר  :שייפא .
עבד רבך הכי ומר א״ל לחבריה יתמא עבד רבך הכי מר א״ל לחבריה
משיחה מסממנים  :בצעא  .קערה :
נרפות מא! עיש אנא כשמואל סבירא לי ומר א״ל לחבריה אנא כר׳ חייא סבירא לי *דתגי
רמו בישולא .באושה קערה לאחר
ר׳ חייא יפת פוטרת כל מיני מאכל ״ויין פוטר כל מיני משקין אמר
זמן  :אמר יהיב עעמא .בקערה :
בכותח
חזקיה משום אביי הלכתא ידגים שעלו בקערה מותר לאוכלן
כולי האי .שחוזר ונוהן טעם בבישול
’צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכוחה וה״מ צנון
ומאן דשמע סבר דאית ליה לרב
דאנב
נתינת טעם בר נתינח טעם נמי
בעלמא :ולא היא .דגבי סממנים נפיש מררייהו מרים הם מאד:קאים קמיה .משמש לפניו בסעודה לרבך  .רב שלמדת ממנו שאסור
אבא בר אב א .אבוה דשמואל הוה וחסיד גדול היה  :דליספי לי מידי דלא סבירא צי  .לא היו דברים מעולם  :ב ה ך גיסא דמברא דסורא .שהיה
הנהר מפסיקן  :חאגים וענבים  .לא אתו לליפחן וקיימא לן)ברכות דף מא (:דבריס הבאים לאחר סעודה כלומר הרגילים לבא לאחר
סעודה טעונין ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם אפילו הביאן בחוך הסעודה דכיון דאינן ליפהן אין הפח פוטרתן  :יתמא  .בלא דעת :
קישות

מסורת תש״ם

ש&יד .טחן בשפוד ולא היה חש למה שהכבד יהיה עליון :בי דוגי.

כרבי

]עי' תום׳ לעיל ח :ד׳ה
והלכתא ונו׳ שהשיגו
אניש׳י דהכא[

הלבתא

ססחים עו .לעיל ;15
]לקמן קיג .קיג[.

]נרנ אלפס איתא יתיב
רב כהנא וקזי-טר קערח
ונו׳ אכל ניא״ש איהא
יתיב רב כהנא אחוריה
דרב יהודה ויתיב ר׳י
קטיה דר״ח וקאמר[

]תוספתא דפרומות פ׳מ[
לעיל צו .זנסים 5ו:

]לעיל צו[.

צ׳ל ואטרת

]ברכות ט .וש׳נ[

]עי׳ נספר באר שנע[

רבי־נו גרשום

אסור לחתוך בה רותח:
ואי א־כא בי דוני  .בלי
שמשימין תחת השפוד
לקבל בו השומן אסור
משום דטא דכבדא :
וט׳ש מדטא דבשרא .
כלומר שטשיטין כלי
תחת הבשר לקבל בו
את השומ.דםא דבשרא
שכן ולא מתערב בהדי
שומן אלא שכן לתחת
וטישרא כל השומן ולא יאכל דם אבל דסא דכבדא קפי ומתערב בהדי שוסן ואסור  :אסור לחתוך בו׳  .כלומר דמחמת דהוא רותח בולע הדם שבסכין :צונן אמרי לה בעי הדחה  .הםכ־ן  :אסור לאכול’ בה רותח  .כלומר
דמחמת רתיחא בולע הדם שבקערה  :שמואל לטעמיה דאמר מלוח הרי הוא כרותח  .כלומר מחטת מלח ב^עה הקערה הדם  :כביש הרי ת א כמבושל לענין בישולי עובדי כוכבים ראם עובד כוכבים כובש שלקות כאילו
טבשלן  :צנון שחתכו בסכין שחתך בר ,בשר מותר לאכול אותו צנון בכיתה  .ט׳ט )אמר אביי האי ה־תירא בלע מא־( אמרי' קערה שמלח בה בשר אסור לאנול רותח דאטרי' מהמת טלה בלע קערה הדם והבא לענין
סכין מקילין בצנון  :אמר אביי האי היתירא בלע  .כלומר סכין בלע דרדתירא הבשר שמותר לאכול אבל הקערר .בלעה דם דאסור  :סוף םוף א־סור קא בלע אכיל  .כלומר כי חתך הצנון בםבין ויש בו טעם בשר
דבלע צנון טחמת חורפיר ,כי אכיל ליה בכותח איסורא אכיל  .האי אפשר למיטעמיה א( דאיטעסיה אוכל דם  :קם־לא  .אופה  :דגים שעלו בקערה  .כלומר קערר ,שאוכלין בה תבשיל של בשר אסור לאוכלן בפותח בקערת
יש בה נותן טעם בשר  .נותן טעם בר ניתן טעם הוא  :שייפא  .קילורית  :בצעא  .כלומר קערה  :א״ל חדר ליה מר טשמעתיה  .דהוא היה בר אבא  :אנא עבדי כשמואל  .דאמר דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח !
אבל
א( צ׳ל והאי לא אפשר לטטעמיה אי איכא דם .

מזו ת ר.ש'ם

כל הב שר

פרק שמיני

חולין

היב

קישוה .מתוקה היא ואינו נבלע בתוכה אלא השמנונית צף וטומד והא דאמרינן פרק כל שעה )פסחים דף ל (:אין משין התנור באליה
על מקום החתך הלכך גריר לבי פסקיה למקום חתך גורר מע מ ואם עש כל הפת אסורה עד שיוסק התנור ולא סגי בקטח אין ראיה
בסכין ואכיל ^ בכותח הלכך דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן משם דנתבשל אסור מדלא חשיב ליה בקנוח נותן טעם בר נותן
בכותח כדאמר דאין נותן מע ם הבא מן הממש אלא נותן מע ם הבא מע ם דאומר ר״ת דאי אפשר לתנור להתקנח יפה כשנדבק בו
השמנונית והוי בעין עד שיוסק ויש
מנותן מע ם דסתם קערה מקנחין
לדקדק דאפילו נתבשלו שרי כדאמרינן
אותה משומן הקרוש עליה משום דאגב חורפיה בלע ״אבל ^שות גריר לבי
פרק דם חמאת )זכחים דף צז (.דכל
מיאוס אבל )א( לסכין פעמים פסקיה ואכיל י^קילחי דליפתא שרי'דסילקא
יום ויום נעשה גיעול לחבירו ומיתר
דמי
שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר אסירי יואי פתך בהו דליפתא שפיר
לבשל שלמים האידנא בקדרה שבשל
וכשחותך בצנון הוי נותן מע ם הבא
מן הממש ועוד דמשום חורפיה בלע בעא מיניה רב דימי מרב נחמן מהו לאנוחי
בה שלמים אתמול דלא אמרינן דקא
מפי מדגים הרותחים ואגב דוחקא כדא דמלחא נבי כדא דכמכא אמר ליה
מ מעט באכילת שלמים דהאידנא
דסכינא פלימ סכינא ובלע צנון " :אסור דחלא מאי אמר ליה ישרי ומאי שנא
משום דטעם שני הוא ונתבטל קודם
לעיל
שכת ד.
שיבא ליד איסור ואין לומר דשאני
לו [.ע .קלחי  .קלחים  :ליפחא  .לפת אינו *לכי חיבול עלה בורא דמלחא מאי טעמא
]עייוכין
התם דהוי מע ם שלישי לפי שיש מים
חריף אלא מתוק ואין מע ם שומן האי איתיה איסורא בעיניה והאי ליתיה
בקדרה מטע ם זה יהיו נמי הביצים
]פסחים עו [.ניכר בו  :דסילקא אסירי .לפי שמתן איסורא בעיניה •ההוא בר נוזלא דנפל לברא
מותרים שנתבשלו במים בקדרה ועוד
מעם בהן  :ואי פהך ב הוד ליפ ה א .דכמכא שרייה רב חיננא בריה דרבא
דגבי שפוד ואסכלה מייתי בסוף מסכ׳
ערבן בעת חתוכן שחתך אחת
כי
של מפשחניא אמר רבא מאן חכים למישרי
ע״ז )דף עו (.ההיא דכל יום ויום
לפת ואחת של תרדין הלפת מבטל
טעם השמנונית מן הסכין ואין האי נוונא אי לאו רב חיננא בריה דרבא
ומיהו ע״כ
נעשה גיעול לחבירו
]לעיל צז :קיא!
לקיון קיג .התרדין מקבלין ט ע ס הימנו  :פמכא  .מפשרוניא קסבר •יכי אמר שמואל מליח
אין ראיה משם דהא אפילו בשל בה
פסחים עו[.
כותח מי חיישינן שמא יפול מן הרי הוא כרותח הני מילי היכא דאינו נאכל
חמאת שרי לבשל באותה קדרה
שלמים בסוף מסכת ע״ז) פ ס( והרי
הכותח במלח והוא לא ידע וימלחו מחמת מלחו אבל האי כותחא הרי נאכל
ממעט באכילתה דמתסרי לזרים
ממנו קדרת בשר  :וחלא מאי  .דרך מחמת מלחו והני מילי "חי אבל צלי־ בעי
ולנשים ולעבדים דאין נאכלת אלא
לתת חומן לתוך התבשיל מי חיישינן קליפה “ואי אית ביה פילי כוליה אסור 'ואי
לזכרי כהונה וגם מפסלי ביוצא דהוי
שמא יפול מן הכותח בחומץ
ויחזור מתבל בתבלין כוליה אסור אמר רב נחמן
טעם שני באיסור ועל כרחיך התם
ויתן ממנו לתבשיל  :לכי היכול .
אסור
בשר
עליה
שחתך
ככר
שמואל
אמר
הוי טעמא משום דמין במיט
כשתמדוד לי עליה כור של מלח בשכרי
אומר לך מעמו של דבר  :האי  .כותח לאבלה והני מילי דאסמיק והני מילי דאבריה
מדאורייתא בטל ברוב ובכלי מקדש
הנופל במלח נראה וניכר מפני שהיא והני מילי דאסמכיה אבל קלישתא לית לן בה
וקערות
אדאודיתא
אוקמוה
רבינו גרשום עב ולא במיל אבל כותח הנופל בחומץ שמואל שדי ליה לכלביה רב הונא יהיב ליה
שמשתמשין בהן בשר שהודחו במחבת
אנל קישות נריד ליה
של חלב בכלי ראשון ושניהם בני יומן
נויד ליתיה בעיניה ומעמא נמי לא יהיב לשמעיה מה נפשך אי שרי לכולי עלמא
לפסקיר . ,כלומר
יש לאסור אפילו אם נאמר לאו דוקא
.
חינגא
רב
שרייה
:
בחומץ
תח
ס
קישות נטקום החך
שרי אי אסור לכולי עלמא אסור שאני רב
לאוכלה
ואה׳כ מותר
עלו אלא אפילו נתבשלו אס השמנונית
בכותח  :קולטי דליפתא אע״פ שהכותח מליח הוא  :דאיגו הונא דאגינא דעתיה רבא יאכיל ליה וקרי
בעין על הקערות דהוי כסכין שלא
שרי  .כלומר טכין■ נאכל מחמה מלחו .אינו נוח ליאכל
שד,תך בה בשר ופסק מרוב מלח שבו עד ששורין ומדיחין ליה חמר בשר אמר רב נחמן אמר שמואל
נתקנח דאסר בקונטרס ללשון אחר
בה קולסא דליפתא
שרי אותו במים כעין מליחת בשר להצניע^ :אין מניחין כלי תחת בשר עד שיכלה כל
ואפילו אין שמנונית בעין אסור
למיכליהבכותח דאין בה
זוטרא
מר
ידעינן
מנא
שבו
אדמומית
מראה
בלע
חורפא כל כך ולא
דהקערות נוגעות במחבת ונפלט
נאכל מחמה מלחו הוא .כלומר נאכל
אבל רסילקא לא דבלע :
דליפתא במלחו הוא  :קליפה  .מלמעלה סביב :משמיה דרב פפא אמר משתעלה חימרתו
מע ם מזה לזה והוי טע ם שני באיסור
ואי פתק בהו
ועוד דלא דמי כלל לדגים שעלו
כו׳  .כלומר סנין ואי איה ביה פילי .בקעים והוא מתקיף לה רב אשי ודלמא חתאה מטא
בשר
בה
שחתך
בקערה דהא כשהטעם שני של בשר
וקודםשנחתך טלקא צלי לא סגיא ליה בחליפה לפי שבולע עילאה לא מטא אלא אמר רב אשי לית ליה
מחבל
:ואי
חסור
וכולו
הנקבים
דרך
חתך בו דליפתא דמה
ושל חלב נכנס במים מ  7נאסרו
תקנתא אלא משדא ביה תרתי גללי מלחא
המיס וחוזרין ואוסרין הקערות
שהיה בו טעם בשר בתבלין .התבלין שנתבשלו עמו
ומשפייה
בסכין העביר הליפתא
אחרי כן שרי למיפסקיה מרככין אותו ונוח לבלוע וכשנפל
והמחבת ואס האחד אינו בן יומו אז
טלקא וטיכליה בכיתת  :לכותח היה צמא לבלוע ובלע :שחחך עליה בשר .כשהוא חותך מן אותו שהוא בן יומו מותר = א ג ב חורפיה בלע  .יש ליזהר שלא
מרו לאנוחי כדא דמלחא.
כלומר טילחא שמולחין הצלי  :א סו ר לאכלה .מפני שהדם יוצא ונבלע בו  :ו ה ״ מ דאסמיק  .לחתוך שומין כרישין ובצלים בסכין חולבת משוס דחריפי מובא
בו בשר מרו לאנוחי שהיה הבשר אדום שנקמרוד״א  :והני מילי דאבריה  .שנקב הדם ו הי ^ דחתך ונתנן בקדרה מלאה מים רותחת מותר בששים לבטל
גבי כרא דפמכא  .כלומר
כטכא עשוי רוא מחלב את הככר כלומר עבר מצדו לצדו עד שנראה משני צדדין  :טעם הבלוע בירק)ב( ונפלט מן הסכין אבל חתכו בסכין של עובד
ומ־בעיא ליה מי היישינן הכי גרסינן והני מילי דאסמכיה  .שהיה אותו מוהל היוצא מן כוכבים נעשה הירק כולו נבלה וצריך ששים לבטל הירק וצריך עיון
אי מניהו נכי
כדאדכמכא הבשר עב ה אבל צלול לאו דם הוא  :שדי ליה לכלביה .לההוא אם הס טן מקונח ואין בן יומו אי חורפא דידהו מחליא לשבח
דלמאנפל)טפה(]טינ־ה[
כדאמר גבי חלתית פרק אין מעמידין )ע״ז דף לפ: (.
במילחא ומולח בו בשר ככר  :מה נפשך  .דאיהו לא בעי למיכליה ולשמעיה ספי ליה
ובלע הבשר חלב שבמלה:
הלא איסורא :דאניגא דטחיה .האי דלא אכיל ליה משום דאיסמניס
מ ך ן ן לאנוחי כדא דמלחא ב ה ד כדא דכמכא א״ל אסור  .אץ
דחלא מאי  .כלומר
לאסור מטע ם זה להניח בתבה אחת כד של בשר אצל כד של
שחולטין בו בשר  :האי הוה ולאו משום איסורא  :חמר בשר  .יין הבשר  :אין מניחין
איתליה איסורא בעיניה .כלי  .בי דוגי דלעיל )דף קיא : (:מד שיכלה  .שיהא כל דמו חלב דהתם נזהר יפה שלא יפול מזה על זה אבל הכא לא מסקי
כלומר במלח ]איתא[
איטירא בעיניה אבל כבר נפלט מ מנו :משהמלה חימרתו
שהבשר מעלה עשן אדעתייהו ליזהר שלא יפול מן הכותח במלח ולא ידע וימלח מ מ ט
בחלא ליתא לאיסורא לישנא אחרינא שיהו הגחלים מעלין עשן שכל זמן שהדם שותת בשר וכן דחלא כי דרך לתת חומץ בתבשיל וחיישינן שמא יפול מן
בעיניה דנימם בחלא :
הרוא בר יונח דנפל עליהן אינן אלא כבין והולכים אבל כשהשומן נוטף הן מעלין עשן  .הכותח לתוכו ויחזור ויתן לתוך התגשיל= ח נ י מילי דאיט נאכל
לכרא דכטכא  .חי נפל לשון מורי  :ודילמא ההאה ממא  .צד התחתון של צד גחלים מחמת מלחו  .הר״ר יעקב ישראל התיר פע ם אחת גיגית מלאה בשר
לא צלי ולא מבושל
אבל מליח היה  :הני נצלה והעליון לא נצלה :
הרי גללי דמלחא  .בין על שנמלחה יפה ע ם חתיכת נבלה ואמר דלא חשיב אינו נאכל מחמת
מילי דאינו נאכל מחמת הבשר ובין בתוך הכלי והדם נגרר אצל המלח לשוליים  :מלחו אא״כ נמלח כעין עבוד כדאמר פרק כלל גדול)פבה דף עה(:
מלחו  .כלומר דטלוח
ומוקי לה דבעי
מאן דמלח בישרא בשבת חייב משוס מעבד
.
האי ■
ומשפייה
יותר מדאי דאין כל אדם
כול לאוכלו מפני מלח לאורחא אבל לביתא לא משוי איניש מיכליה עץ ובקונטרס נמי פירש אינו נאכל מרוב מלח שבו עד ששורהו ומדיחו במים כעין בשר
שמולחים להצניע וקשיא לר״ת דאטו הנהו אטמהתא דאימליחו בגידא דנשיא בי ריש גלותא בפרקגיד הנשה )לעיל דף צז (:דמייתי עלה
"״י
ד,אי בר יונת לאחיה מליח הרי יטא כרותח וכי נמלחו לאורחא וכן )לעיל דף קיא (:קערה שנמלח בה בשר אסור לאסל בה רותח וההיא פינכא דהוה בי רבי
טליחביותר י׳ייי^״"" אמי וכן רב מרי דאימלח ליה בשר שחוטה בהדי טרפה בסמוך אטו כל הני הוו לאורחא או להצניע כפי׳ הקונטרס ואור״ת דכל מליחות
בעי' קליפת' .כלומר שאנו עושין לקדרה חשיבי אין נאכלין מחמת מלחן מדפירש בהלכות גדולות דשיעור מליחה כשיעור צלייה משום דמליח הרי הוא כרותח
יטחמח צלייה בלע ! דצלי וכן משמע בהקומץ רבה )מנפח דף כא (.דקאמר טעמא דמעטיה קרא הא לאו הכי ]הו״א[ דם ליבעי מלח והא נפק ליה מתורת
ואי טתבל בתבלי כולירי
אסור  .כלומר דטחמת דם דאמר רב יהודה דם שמלחו אינו עובר עליו אלמא מליחת קדשים הוי אין נאכל מחמת מלחו מדפטר דם שמלחו כמו דם שבשלו
תבלין בולע ! חני טילי דאמרינן התם דאין עובר עליו וקאמר התם רבה על מליחת קדשים וכן לקדרה אלמא למליחת קדרות צריך שלא יהו נאכלים מחמת מלחן* :
דאםט־ק  .כלומר דאסטיק
שהכו ת ר י גללי דמלחא ומשפייה .שהדם נגרר אצל המלח בשולים ואפילו למ״ד )לעיל דף קח (:אפשר לסוחטו אסור יש לס pיך ן אן ןלא
הבשר מחיים
הבהמה באותו מקום
אמרינן מיד כשנוטף השומן מן הבשר נאסר מחמת דם המעורב בו ושוב לא יועיל לו תרי גללי דמלחא דכיון שהדם נפרש
זנצרר הדם  :והני טילי
ראבריה  .כלוטר שהדם ממנו לג מ ד אין נשאר בו טע ם ואפילו משהו דכך היו בקיאין בדבר)ג( המותר ולא דמי לאפשר לסוחטו דלעיל דהתס אץ האיסור יוצא
נקבה להלחם :והני טילי לגמרי אלא שמתבטל ועכשיו אין להתיר על ידי תרי גללי דמלחא לפי מה שפירש בהלכות גדולות דדוקא נקט תרי גללי אבל הרבה
קלישתא אבל סטיכתא
מלח פוסק כח הדם ואין אנו בקיאין בדבר שלא להרבות ושלא למעט :
לא  .כלומר אם הלחם
דגיס
_קלוש ודאי _
הלך הדם

עץ מ שפט
נר מצוד.
פ ג א ב מיי' ס׳מ מהל׳
אסוחת
מאכלות
הל׳ כד מוש׳ע י״ד סי׳
צו סעיף ה :
פד ג) מיי' שם( ע'ש
נכ'מ עוש׳ע שם
סעיף א :

פ ה ד) מיי' שס( ע׳ש
נכ״מ עוש׳ע שם סעיף ה:
פו ד ,ו מיי׳ שם הצ' כה
וע׳ש כהשגות וגכ׳מ
סמ; לאוין קמא נווש״ע
י׳ד סי׳ צה סעיף ה :
פז ז מיי׳ שה הל׳ יח
וע׳ש בהשגות ונכ׳מ
סמג שם עוש״ע י״ד
סי׳ צא סעיף ה :
פ ח ח ט י מיי׳ שם הל׳
יע עור ש׳ע שם
סעיף [ :
פט כ מיי׳
עז סמג
עוש׳ע י״ד
סעיף

פ׳ו,שס הל
לאוין קל
סי׳ עו
ה:

צ ל מיי׳ שם הל׳ עו
עוש״ע שם סעיף ו :

הגהות הב״ח
)א( רש׳י ד״ה קישות
וכו׳ אגל סכק כצ׳ל
ואות ל׳ נמחק) :ב( תום׳
ד״ה אגב וכו׳ בירק
שנתלע ) :ג( ד׳ר ,סיי
וש׳ בקיאין נדבר ומוסר:

הגהות מהר״ב
רגשבורג
א[ תום' ד׳ה )נעמוד
הקודס( הלכתא ובו׳
ומיהו ע׳׳כ  .נ״ב עי׳
מהר׳ס לובלין ונשו׳ה
עבודת הגרשוני סי׳
קע׳ז ודו׳ק :

]ועי׳ תום' לעיל יד .ד״ה

»  \'kותום׳ מנחות כא.
עד! ד׳ה ס« מו^תא[
’

בכל הלחם ופשטי איסורו בכל אבל פמיכתא א( שעבר הלחם קולפו מלמעלה והשאר מותר ! שמואל שדי לר\ לכלבא  .כלומר הכבר שחתך עליה בשר  :שאני רב הונא דאנינא דעתיה  .כלומר ודאי לכ׳ע שרי אבל הוא לא
יכיל לטיכליד : .אין טניחין כלי תחת הבשר  .כלומר תחת השפוד בשעת צלייתו  :משיעלה .המרתו  .כלומר משיתחילו הפהמין ל'?“'״ תחתיו מפני שמנו  :דלטא תתאה טיטוי עילאה לא מיטוי  .כלומר תתאה דבקרוב לאור
נצלה כל צרכו וכלה אדמומית שבו אבל עליונה חתיכה שא־נה קרובה לאור כל כך אימא עדיין לא כלה אדמוטיר ,שבו  :אלא אמר רב אשי לית ליה תקנתא  .כלומר אין בו תקנה לשומן שטקבלין תחת השפוד עד שיורוק בו
בכלי מעם מלח שישכון הדם שבו למטה טן השוטן  :ובתר הכי שפי ליה ; כלומר אחר שיהיה הדם לטסה מן השומן יריקנו מכלי אל בלי השומן וישאר הדם בכלי ומה שיריק מכלי אל כל■ הוא מותר דודאי אין בו דם .
״
טי

א( נראה דצ׳ל בודאי לא עני בכל הלחם וקילסו זכו׳ .

