עין מ שפט
נר מצוה
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ס ח א מיי׳ פמ׳ו מהל׳
מאכלות אסורות הל׳
ל ממג לאוין קלח טוס״ע
׳ו׳׳ד סי׳ צח כעי׳ א :
ס ט ב מ״׳ פ׳ ם בם הלכה
יח ועי־ן נהשכות ונכ׳־מ
כמג לאו׳; קמא טוב׳ע
׳ו״ד סי׳ צא פעיך .ה וכי׳
קה סעיף ט ;
ע ג מ״׳ פט״ו שס
הלכה לד ופט״ו
מהלכות חרומות הלכה
ט י טוש״ע י ' 1ד סי' ר,ה
כעיף א ;
ע א ד מיי' שם הל׳ כד
כמג לאוי) קלח
טוש״ע יו׳ד סי'  5ט
סעיף ד:
עב ה מיי׳ בם טושיע
שם וכעי' א :
ע ג ו מיי׳ שם הלי׳ז כמג
שם טוש״ע יו׳ד סי'
ק סעיף כ :
עד ! מיי׳ בם הלי׳ח
ועיין בהשגות וככיט
סמג לאוין קמא טוש״ע
יו׳׳ד סי' צ סעיף א וסי׳
צח העיף ח ;
עד ,ח מיי׳ שם הלי׳ט
סמג שס טוש״ע יז״ד
סי׳ צח סעיף ז וסי׳ פו
סעי' ה :
עו טמיי׳ פ׳ט שם הלי׳׳ג
סמג שם טוש״ע ירד
סי׳ צ סעי׳ א :
עז י מיי׳ שס טוש׳ע
בם וסי׳ צח סעיף ד :
מיי׳ שם
עח כ
טוש״ע שם סי׳ צ
סעיף א :

שיטה מקובצת
כ הי תר

גיד ת ש ה

ם'

א[ ואין
אומד־ן
קדרה :
בקדרד,
הדבר כ מו ת יטהוא בא
לפנינו מעוערינן ליה
ולא מיטערינן לא ברןררה
ולא בטאי דבל עה קדרה:
ג [ ) כ ל איסורין ע ב תו ר ה
לבד גיד הניביה דכב שר
בלפת הוא( נרשם על

כמה בל״י־
ב[ ולא מע ערינן
עצמה“'"״י' ”
י”
ועיקר

י^יי ’יי ' י■' י*י “If
שיהא בד,יתר ששים
אלא במה שפלט זה ;
ה[ שהלך כל טעמו
בתבשיל דאי לאו הכי :
עד שלא נ צט מק
ז[
דמ שנתנה הקדרה :

פ ר ק שביעי

חולין

מסור ת ה ש׳׳ם

א י כ א דאמרי בקדרה עצמה  .תימה אם שיעור עובי הקדרה ואמור ר מ ן בששים .בפרק בתרא דמסכת ע״ז )דף המ (.פסקינן
כחמשיס זיתים ונתן בה מיס כשיעור עשרה זיתים ובשל הלכתא בכל איסורין שבתורה )בששים( בין בשר בחלב ובין שאר
באות; המיס כזית חלב היאך יתבעל אותו כזית חלב במים הא פשימא איסורין בששים  :מץ בשאיגו מיגו .שהאדס יכול להבחין טעמו
שיש במים ע ע ס חלש וגראה לפרש דהכא מיירי כגון דליתיה ושניהם של היתר שיכול בן ברית לטעמו כגון תרומה וחולין :
לאיסורא בעיניה דנבלע בה בהדרה
בנו ע מ א .יטעימנו כהן אס אין
תרומה נותנת ט ע ס בחולין יאכל
כזית חלב והיא היתה כבר בלועה ואמור רבנן בששים הלכך מין בשאינו מינו
התבשיל אף לזרים  :דאיסורא  .כגון
מהיתר וחח״כ חזר ובשל היתר רהיתרא בטעמא ”ראיסורא בקפילא ומין
דמשערינן בקדרה עצמה לבעל האיסור
בשר בחלב שאין בן ברית יכול
במינו דליכא למיקם אטעמא אי נמי מין
לטעמו סמכינן אקפילא  :ומין במינו .
שנבלע כי׳י ־ כ ל איסורי; שבתורה
בשאינו מינו ראיסורא ) א( רליכא קפילא
משערינן אותן כאילו הן בצל וקפלוע .
בין דהיתרא ובין דאיסורא דליכא
מדלא נקע כבשר בלפת כדקתני בשישים הנהו אטמהתא דאימליחו בי ריש
להבחין טעמו  :אי נמי מין בשאינו
במתניתין)לעיל דף צו (:גבי גיד הנשה נלותא בגידא נשיא רבינא אסר רב אהא *בר
מינו דאיסורא וליכא קפילא  .עובד
משנזע דאין שיעורן שוה דגיד לא רב ) כ ( אשי שרי אתו שיילוה למר בר רב
כוכבים דליטעמיה משערינן בששים :
מאי דעתיך  .דאסרת ליה אי משוס
יהיב שיעמא כולי האי הוא דמשערינן אשי אמר להו אבא שרי א״ל רב אחא בר רב
דשמואל דאמר כו׳ והא רותח גיד
כבשר בלפת אבל שאר איסורים דיהבי לרבינא מאי דעתיך *ראמר שמואל "מליח
דהכא שרי דהאמר שמואל קולף
מעגזא מפי משערינן בבצל וקפלוע הרי הוא כרותח ’ בבוש הרי הוא כמבושל
ומדאמר רב נחנזן גיד בששים משמע
ואוכל  :כבוש  .בחומץ ותבלין וכבש
דבשר בלפת הוה שיעורה בששים ■ ׳*והאמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה
בהן איסור והיתר יחד שוליני״ר
ולפי זה פליג רבי יוחנן אדרבא דלעיל אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד
בלע״ז  :כשהן משמרין  .האיסור
דאמר כל איסורין שבתורה בששים וכ״ת מאי כרותח דקאמר כרותח דמבושל
בששים ומשעריק אוחו שיהא בו אחד
וכרבא קיי״ל להוא בתרא וכן פסקינן והא מדקאמר כבוש הרי,הוא כמבושל מכלל
מששים ברוטב וקיפה ובחתיכות
ובקדרה  :ק י פ ה  .פונדריל״אדק דק
בפ׳ בתרא דמסכת ע״ז )דף סנז (.דרותח דצלי קאמר *קשיא אמר רבי חנינא
של בשר ותבלין המתאסף בשולי
גבי עכברא בשיכרא :
» iיכשהן משערין משערין ברוטב ובקיפה
קדרה  :״במאי דבלעה קדרה  .אס
המנין  .וא״ת כיון דכחל עצמו אסור ובהתיכות ובקדרה איכא ראטרי בקדרה
ראינוהו כשנפל שס קודם שנתמעט
כדאמרינן בסמוך א״כ נימא חתיכת עצמה ואיכא דאמרי ייבמאי דבלעה קדרה
עצמה נעשה נ ^ ה וליבעי ששים לבד
ואנן משערינן אוהו לאחר שנתבשל
מכחל וי״ל דהאי דאסור לאו ,משוס אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין
לכמות שנפל שם ואין בהיתר ששים
שיהא מעם חלב בכחל יותר מבשאר שבתורה משערינן כאילו הן בצל וקפלוט
א[ בו אומדים כמה בלעה קדרה מן
בפלפלין
בשר אלא לפי שיש בו גומות והחלב אמר ליה רבי אבאלאביי ולשערינהו
ההיתר לפי שכשנפל שם היה היתר
הרבה ונתמעט בבליעת הקדרה אבל
כנוס לתוכו ויש באותו חלב מעם ותבלין דאפילו באלף לא בטלין א״ל שיערו
בקדרה עצמה לא משערינן וכיון
בשר ואי אפשר להפרישו מן הכחל חכמים דאין נותן טעם באיסורין יותר מבצל
דאיפליגו לישני ואיסורא דאורייתא
מאחר שנתבשל דהו לא מהטא ליה וקפלוט אמר רב נחמן יגיד בששים ואין גיד
היא אזלינן לחומרא ולא משערינן
קריעה וא״ת ומה ע ע ם הכחל עצמו מן המנין 'כחל בששים וכחל מן המנין
בקדרה ב[ ועיקר הדבר כמות שהוא
אסור והלא כל החלב הכנוס לתוכו
"ביצה בששים ואין ביצה מן המנין אמר רבי
בא לפנינו משערינן ליה ולא משערינן
בגומות נפלע לחוץ ונתפשע ונפלע
בשוה לכל החתיכוהכדאמרדמשערינן יצהק בריה דרב משרשיא “ובהל עצמו אסור
במאי דבלעה קדרה מן ההיתר לפי
בכוליה ופריך נמי אלא מעתה נפל ואי נפל לקדרה אחרת אוסר אמר רב אשי
שאף מן האיסור נבלע ונתמעט
לקדרה אחרת לא יאסור משמע כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן כי משערינן
מכמות שהיה וכדאמרי׳ לקמן)דף 5ח(.
אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע:
דפשיעא ליה שיוצא כולו כמו שאפרש בדידיה משערינן או במאי דנפק מיניה
ג[כל אישורין שבתורה .לבד גיד הנשה
בסמוך וי״ל לפי שמתחלת בשולו קודם משערינן פשיטא 'דבדיריה משערינן דאי
דכבשר בלפת הוא:מ שערינן .אותם
שיצא החלב לגמרי נאסר החלב במה דנפק מיניה מנא ידעינן אלא מעתה
כאילו האיסור בצל או קפלוט ואילו
שבכחל מפני ע ע ס הבשר שבו ואז נפל לקדרה אחרת לא יאסר כיון דאמר
היה נותן ט ע ס בהיתר זה שנתבשל
לא היה יכול לצאת בקריעה הילכך
אך לאחר שנגמר בישולו שכבר יצא רב יצחק בריה דרב משרשיא וכחל
עמו אוסרו ובהך איסורי דלא מצי
כולו הו לא לישתרי ®דאפשר לסוחעו עצמו אסור"שויוה רבנן כחתיכה דנבלה :
למיעעמינהו האמר כגון מין ומיט
אסור ואפילו למ״ד אפשר לסוחעו ביצה בששים ואין ביצה מן המנין :
ואי נמי שאינו’ מינו דאיסורא וליכא
נוותר הכא גזרינן שמא יאכלנו קודס אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי
קפילא ואכפי לא איפסיק הלכתא
בששים  :פלפלין .נותנים טע ם
שיצא כולו ואע״גלגבי בישרא דאסמיק למימרא דיהבה טעמא ®והא אמרי אינשי כי
באלף כמותן  :שיערו חכמים  .אין
)לעיל דף ע (:שרינן כי שפדיה בשפודא מיא רביעי בעלמא א״ל הבא במאי עסקינן
באיסורין בנ״ט יותר מבצל וקפלוט :
לבתר שנצלה לגנורי וצא גזריק דלמא
בביצת
 wתס שדרך הדם לצאת טל ידי ואי גיד מן המנין .רבעינן ששים דהיתר לבד מיניה אבל כחל הואיל
קודס גמר צלייתו שאני ר
אתי למיכל V
מליחה וצלייה ולכך צולהו כדי להוציא דמו גס לבסוף פירש כל הדס ומין היתר הוא אס נתבשל טס הבשר משערינן ליה בששיס צבהדי
לגמרי וגופל לחוץ אבל הכא כשיצא נמי כל החלב נדנו נשאר הוא דידיה  :ביצה  .של עוף טמא  :וכחל עצמו אסור  .שהרי הבשר נתן
בקדרה אלא שמתבטל ואי שריא לבסוף אתי למיכליניה קודם  :בו ט ע ס והוא לא נתן ט ע ס בבשר לפי שמועט היה  :בדידיה
עצמו אסור  .יש ספרים דגרסי אסור היכא דלא קרעיה• משערינן  .דכעינן שיהא בהיתר ששים כמותו  :או במאי דנפיק מיניה.
ובשליה בהדי בשר וא״ת כי בשיל ליה נמי לחודיה ליתסר אין ד[ צריכין שיהא בהיתר אלא בששיס מה שפלט זה דהאי מאי דאתי
משוס טעם בשר הכ חל)ג( שבפלב שבגומות וי״ל משוס לישנא קמן לאו בקדרה הוא ומישדא שדינן ליה לבר  :אלא מעחה  .הואיל
קמא דרב בפ׳ כל הבשר)צקמן לף קס (:דאמר לא קרעו אינו עובר ובדידיה משערינן הא איבטיל כוליה שהלך כל ה[ עצמו בתבשיל דאי
לאו הכי אמאי בעית ששיס כמות כולו וכיון דכוליה בטילתיה נפל
 .עליו ומותר לכך צריך להעמיד כשנתבשל ע ס הבשר* :
א ל א מעפה נפל לקדרה אחרת לא יאסור  .דכיון דבכוליה בקדרה אחרת אל יאסר :כיון דאמר רב יצחק כו׳ .מפני שבתחלה
משערינן א״כ נפיק כוליה אבל אי במה דנפיק מיניה נאסר עד שלא נצעמק ו[ משנתנה הקדרה בו ט ע ם מיד נאסר ומאז
משערינן א״ש דאוסר קדרה אחרת דלא נפיק כוליה וא״ת ודלמא שויוה רבנן כחתיכת איסור שהיא לעולם אסורה כדאמר במהניתין
הא דמשערינן בכוליר sמשוס דמספקא לן אי נפיק כוליה ולכך נפל בזמן שמכירו כו׳  :למימרא דיהבה עעמא .כי מבשלה בהדי אחריני :
אפרוח
לקדרה אחרת אוסר משוס דדלננא לא נפיק כוליה וי״ל דזה פשוט לו
ואין ספק בדבר וידוע היה להס אס יוצא כולו או מקצחו ועוד דמספר לא היה אוסר קדרה אחרת כיון דחלב שחוטה דרבנן ועוד נראה לפרש
דאלא מעתה קאי אהא דאמר וכחל מן המנין אלמא לאיחשבינן ליה חתיכה דאימרא
לקדרה אחרת לא יאסור דכל מה שסופו לצאת מן החלב יצא בקדרה ר א שיג ה ^נ פ ל לקדרה אחרת אל יאסור.הא לא פריך הוא גופיה לא ליתסר

וכחל

]נרי״ף זניא״ש ליתא
מיהו נשאלתות פרשה
וישלח פ׳־סכ״ד אי הא רב
אחא בריר ,דרכונו' אסר
ליד ,רב אחא בריר ,דרב
לרבינא ונו׳[
ססחיס עו .לק» 1קיא:

י,ינ .קיג.
לעיל 5ו:

]נשאלתות שם איתא שטע
טינה[

ע״) נר״ן ותמ5א שם
גיאור דני׳ לש׳י נוה

הגהות הב״וז
)א( נם׳ דאיסורא וליכא
קסילא ) :ב( שם רב
אחא נר מ שרי כצ׳>
ופינת אשי נמחק ,
)נ( תום׳ ד ה וכחל ונו׳
הכחל טצ״ו שנחלג
שנגומות :

גיליון ה ש״ם
גם' והא אמרי אינשי .
ע״ל דף סה עיג נרש׳י
ד״ה גיעולי ניצים  :תום׳
ד׳ ה וכחל מן המנץ וכי׳
דאסשר לסוחטו אסור.
לא זכיחי להכין הא נשר
הכחל לא נאסר רק החלנ
קנל טעם נשר ונאסר
החלג והוא נגומוה ואשור
לאכול הכחל מצד שאוכל
נ״כ החלנ ואחר גמר
ניפולו שיצא ההלכ לחון
ממילא יהיה מוחי דכא
כנשר לא נאסר כלל ומה
ש״ן לאסשי לסוחטו
אסור :

וכחל

3יע״ע

לקי!! קע:

לעיל ־ ב י צ ח בס׳  .וה״ה בשאר איסורין וביצה איצעריך

־

רבי־נו גרשום
דאטר שמואל מלוח הרי
דעא כרו ת ח  .כלומר
ובולע הירך שומן דניד
מח מ ת המלח  :וכי תימא
כ רו ת ח כ רו ת ח
מאי
דמבושל  .כלומר ולא
כדור,ח דצלי ; כשהן
טשערין כו׳ כלומר כשה;
;
בששים
משערי!
ואיכא דאמדי בקדירה
עצמי!’ ע ו ^י ל ו לי׳ ל ם ^ ?
:GW

כל’”' אי ™׳;

ויפלוט

נותנין טעם עד ששים
בביצת
אבל יותר מששים לא י,־,יב טעם דאין נותן ]טעם[ באיסורא בנון ה תיכ ה של נבילה וכנו! דג ]טמא[ וניד ר,נשה ־ .ביצה בשימים  ,כנו! ביצה דאית ב ־ אפרוח שהיא כנבלה שנתב של עם ביצים טוערים  :בדידיה משערינן .
בלומר כבתו‘ שנתב של עם הב שר  :אלא מע תה נפל לתוך קדירד ,אהדר ,כו' כלומר ה שתא ד א מרת דבדידיר ,משערינן דבששים הוא עצמו בטל  .נפל לתוך קדירד ,אחר ת אל יאסור דר,א בטל הוא מתחילה :
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פרק שביעי

צח

חולין

ב ב י צ ת אפרוח  .וה״ה )כ( בשאר בנמצא בה רם דשדא תיכלא
א פ רו ח .שהבשר נותן מ ע ם ולא שנא ממאה ול״ש מהורה ונבלה
בכולה ונראה דממאה שהיא קלופה אפשר לאסורה
היא  :אכל ממאה  .בלא אפרוח לא  :פיון ו אי ה ב ה אפרוח קרי
לה ממאה  .ואפילו של עון! מהור  :ביצים מהורות ששלקן כו׳  :ובירושלמי *גבי גיעולי ביצים משמע דיש חילוק בין קלופות לשאין
מכלל דרישא  .דנקמ ממאה ממאה ממש קאמר ולאו אפרוח דאי קלופות ושמא לענין זה נמי יש חילוק והא דלא משני הכא הא בקלופה
הא בשאינה חלופה משוס דסתם
במהורה ואפרוח תרתי למה לי ׳• תורה אור
ביצים מבשלים אותן בקליפתן :
פיצד ששלקן ונמצא אפרוח צאייח י׳בביצת אפרוח אבל טמאה לא אי תי פ ה
פ י ל ל ש י ק א מפרש .ז[ הכ אל א
מהם  .וזו היא טומאתו ומלן מן *ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות
פריך א״ה אסורות אסורות למה
הטהור  :השתא דלית ב ה אפרוח  .אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות הבא
לי וכן בכמה דוכתין ובכמה דוכתין
אשמועינן דיהבא טע מ א ואסורה
ואע״ג דמיא בעלמא הוא  :יש ב ה נמי בביצת אפרוח ואמאי קרי לה טמאה
בדיקולא ד מ ר א .
פריך*
אפרוח  .אפילו טהורה  :מיבעיא  .כיון דאית ב ה אפרוח קרי לה טמאה והא
בערוך ״חברו בהדי היא ניימא ודיקולא
מדקתני סיפא *ביצים ששלקן ונמצא אפרוח
שפיל* פירוש קלתא וכתוב בתשובת
כ״ש דיהבא טעמ א דהא אפרוח נבלה
הגאונים דהכי קאמר דנפל ליורה
היא  :בדיקולא  .קלחת  :ס ב ר ר ב
באחת מהן אם יש בהן בנותן טעם כולן
גדולה שיש בה שיעור דיקולא* וקשה
אשי לשעוריה .היתרא ולאוסופי עלה אסורות מכלל דרישא דלית בהאפרוחעסקינן
כיון דלאו לדיקולא נפל מאי קאמר
מה שבלעה קדרה כדי לבטל את פירושי קא מפרש ביצים טהורות ששלקן עם
סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלעה
האיסור והאיסור היה משער כמו ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן
דיקולא ובקונטרס פירש דיקולא
שהוא בא לפנינו מצומקת  :רבנן .
תלמידים  :ד אי סו ר א לא בל ע .בתמיה אסורות כיצד כגון ששלקן ונמצא אפרוח
קלחת וקלחת הוא כלי שנובשלין בה
באחת מהן ה״נ מסתברא דאי ם״ד רישא
בשר כדאמר בהמוכר את הספינה
אך האיסור נצטמק וכשנפל היה בו
יותר אלא הכל משערים כמות שאט דלית בה אפרוח ה שתא דלית בה אפרוח
)נ״נ עד (.כל שלשים יום מהפך להם
גיהנס כבשר בקלחת ואפשר דקרי
רואים  :בחלתין פלגי דזיתי  .משום אסורה דאית בה אפרוח מיבעיא אי משום
ליה דיקולא משוס הרתיחות שעולות
דלא היה כשיעור היה מזלזל בבטולו
הא לא איריא תנא סיפא לגלויי רישא שלא
בתוכו שנקךאים דיקולי כדאמרפרק
בשיעורי
ולא בעי ששים  :לא תזלזל
תאמר רישא דאית בה אפרוח אבל לית בה
כל שעה )ססחיס דף לע (:אכזר רב
דלא
במידי
דרבנן  .כלומר אפילו
אפרוח שריא תנא סיפא דאית בה אפרוח
יוסך לא ליחלט איניש תרתי חיטי
לא תזלזל
מיתסר מדאורייתא
מכלל דרישא דלית בה אפרוח ואפילו הכי
בהדי הדדי דילמא אזל חד א)ג( בצדי
בשיעוריה ועוד הא מדאורייתא אסור
דחצי שיעור אסור מן התורה א[ וחצי אסירא ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא
דחברתה ולא סליק ליה דיקולא דמיא
שיעור מנין ת״ל כל חלב בפרק דבשרא סבר רב *אסי ל שעוריהבמאי דבלע
מד׳ ח ח ת א * :ו א י ב ע י א להו
בתרא דיומא )דף עד : (.ראה שאתה דיקולא אמרי ליה רבנן לרב אשי ^אטו
בששים ואחד כו׳ .ומדלא פירש בהדיא
בששים והיא מותרת ליכא למיפשט
מעיל ב ה גבול .ראה מה אתה עושה דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע ההוא פלגא
מידי דשמא רבי יהושע בן לוי עצמו
שלא תטעה ותכשיל הסמוכים עליך דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא סבר
הוא מסופק ומיהו קשה דלקמן
שאתה נזטיל בה גבול להתירה בס׳ מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי דזיתא
קאמר רבי יהושע בן לוי כל איסורין
ואחת ואינך מפרש אי בהדי דידה אי אמר ליה אבוה לאו אמינא לך 'לא תזלזל
שבתורה בששים משמע ח[ בששים
לבר מינה והשומעים יעלה על דעתם
הדור בשיעורין דרבנן ועוד *האמר ר׳ יוחנן יחצי
של היתר כמו גיד בששים ואין גיד מן
בהדי דידה והרי שני גדולי
נשאלה מהם ולא פירשוה ומאן נינהו שיעור אסור מן התורה אמר רב שמן בר
המנין ויש לומר דהתס משמיה דבר
אבא אמר רב אידי בר אידי בר גרשם אמר
קפרא קאמר לה אבל הכא מדקאמר
רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר
בששים אסור משמע שפיר דבששים
נחמני  :ואיבעיא להו גרסינן  :פשיע לוי בר פרטא אמר רבי נחום אמר רבי ביריים
של היתר נמי אסור להכי אית לן
מיפשע  .שאינך מטיל שוס ספק בדבר משום זקן אחד ורבי יעקב שמיה דבי נשיאה
למימר דלדידיה הוה מספקא ליה :
לוננר ואיני יודע אם היא מן המנין אמרו ביצה בם׳ אסורה בם׳ ואחת מותרת
כ ל איסורין שבתורה בששים  .פירש
של ס״א או לא  :ב ס׳ ואחת והיא  .אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא ראה שאתה
בקונטרס דאך כי לא יהיב טעמא
דהוו להו ס״ב  :ההוא דאתא פו׳  .מטיל בה גבול היתר שהרי שני גדולי הדור
בעי ששים ואין נראה ומה שהביא
פלגא דזיתא דאיסורא הוה וכן עובדא
דר״ש בר רבי  :אבא  .הלא בא לא פירשו את הדבר רבי יעקב בר אידי ורבי
ראיה מלקמןאפרש לקמן בעזרת הש׳׳י:
^
שמואל בר נחמני תרוייהו מ שמיה דרבי
איז
מעשה כזה לפניו ולא מצא אלא מ״ז
והתיר שמע מינה לאו ס׳ בעי אך יהושע בן לוי אמרי ביצה בם׳ אסורה בס׳ ואחת מותרת ואיבעיא להו בס׳
ואחת בהדי דידה או דילמא לבר מינה ולא פשיט ומר פ שיט לה מפ שט אתמר
אני מתיר בזה שאיני מוצא בו אלא
מ״ה ולי נראה דהכי קאמר אבא לא אמר רבי חלבו אמר רב הונא"ביצה בם׳ והיא אסורה בם׳ ואחת והיא מותרת
שיער בארבעים ושבע אני אשער
ההוא דאתא לקמיה דר״ג בר רבי א״ל אבא לא שיער בארבעים ושבע ואני
מעשה
במ״ה בתמיה אבא בא לפניו
אשער בארבעים וחמש ההוא דאתא לקמיה דר״ש בר רבי א״ל אבא לא שיער
והיה יכול לבטלו במ״ז ולא שיערו
במ״ה ואני אשער במ״ג ההוא דאתא לקמיה דר׳ חייא א״ל כלום יש שלשים
להתיר ואסר ואני אתירנו במ״ה
וללשון זה אין צריך לפרש בחצי זית טעמא דליכא שלשים הא איכא שלשים משערין אמר ר׳ חנינא גוזמא אמר ר׳
אלא ב[ אך בשיעור שלם  :הא איפא חייא בר אבא אמר ר׳ יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה בם׳
שלשים משערינן .בתמיה וכולי האי אמר לפניו ר׳ שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר
מי ג[ מזלזלין :גוזמא .כלומר למה באש ר׳ יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה במאה ושניהם לא למדוה
לישאל עליו והלא אפילו שלשים אין״ייי•אלא מזרוע ב שלה דכתיב °ולקח הכהן את הזרוע ב שלה וגו׳ ותניא ב שלה
אין
בו בהיתר כמוה האיסור ולאו דוקא
קאמר ליה אלא דבר שאינו יכול לעמוד כלומר כלום יש שם אפילו שלשים ואע״פ שאינו ניתר בכך  :ב ם׳  .היכא דבדקניה
ולא יהיב עע מא אי נמי ליכא למיקם אעעמא כגון מין ומינו אבל היכא דבדקניה ויהיב עע מא לעולם עע מ א לא במיל כדאמר
בכמה דוכתין ולקמן )דף צמ (.נמי אמרינן יש בהן בנותן מע ם בין שיש)א( להעלות במאה ואחד ובין שאין כו׳ אסור ד[ וכי לא יהיב
תעמא בעינן ששים לבתוליה כדלקמן דקתני אין בהן בנ״מ בין שיש להעלות כו׳ מותר דאמרינן אין בהן להעלות בק״א אלא ה[ במאי
לאו בששים אלמא כי לא יהיב עע מ א נמי בעינן ששים למר ומאה למר  :ושניהם לא למדוה פו׳  .ואע״ג דאי אתי למילך מיניה
מצית למילך אפילו היכא דיהיב טעמא דהא הכא איכא למימר דאי שלא במינו הוה יהיב עע מ א אפילו הכי רבנן אחמור ואמור עע מ א
לא בטיל  :זרוע  .של איל נזיר הוא המורם ממנו ומניפין אותו וניתן לכהן ואסור לזרים ו[ והאיל כולו נאכל לבעליו דהא שלמים הוא :
אין

דנ פל

]שם[

]5״ל א׳שי[

יזמא מג :עד.

ר מנו גרשום
סבר רב אשי לשעוריה
בטאי דבלע נטי דיקולא.
היה
כלומר דיקולא
רותח ונפל כזיתא תרבא
לתוך דיקולא רותח
וסבר רב אשי לשעוריח
ששים בטאי דבלע כו׳.
ההוא )כי( פלנא (יתא
כו' כלומר נפל לריקולא
ת ת ח .לשעוריה בתלתין
פלני רזיתי כלוטר דאי
דרו שם שלשים חצאי
דבישרא היה
זיתא
טקיל
מתירו שהיה
ביותר  .ההוא דאתא
לקטיה דרבן גמליאל .
כלומר חצי זית חלב
שנפל לתוך יורה של
בשר רותחת  .אבא לא
שיער כו' שהיה טקיל
בחצי שיעור:

מיט£:ט
נר מצו ה

]סוף שרקי׳ דהיונגות[
ע ט א מיי׳ פע׳ו מהל'
מאכלות אסורות הל׳
ינו סמג לאוין קמא עוש׳ע
יו׳י סי׳ פו סעיף ה ו :

]עיין תום׳ נכורזת לא:
ד״ה ז^זכ[
]ערך דקל א[
]סנהדרין [. r
]עד כאן בערוך[
פ ב מיי׳ פיט מהל׳
מאכלות אסורות הל'
ט׳ סמג לאוין קמא טוב׳ע
יו׳ד סי׳  5סעיף א וסי'
צט סעיף ד :
פ א ג טוש׳ע ירד סין
צח סעיף ו :
פ ב ד מיי׳ פי׳יד מהל׳
מאכלות אסורות
הל׳ב ופ״ב מהל׳ בביתה
עטר הלכה ג :

]וע׳ע תוס׳ לקנין ק.

ד״ה כשקדם[

פ ג ה מיי׳ פט׳ו מהל׳
מאכלות אסורות
הלי׳ט סמג לאוין קלב
קמא טוש״עיו״דסי׳ פו
סעי׳ ה ושי׳ צח סעיף : t

---------- -- -

שיטה מקובצת
א[ רחצי שיעור אסור
מן התורה כדאטרינן חצי
שיעור מנין  :ב[ בחצי
זית אלא בשיעור שלם :
ג[ בתמיד .וכולי האי טי
טולולינן  :ד[ ובין שאין
ובו׳ אסור ואי^ גי לא
יהיב טעטא  :ה[ אלא
בכמה לאו בששים
אלטא  :ו[ ואסור לורים
והאיל נאכל לבעליו דהא
שלטים הוא כצ״ל ועל
שאר כל הרבור עד סוף
העמוד נרשם עליו :
ז[ הבא לא פריך  .נ׳ב
עי׳ תום׳ כבורות ד ^ ׳ א
ע׳׳ב :ח[ טשטע טפי
דבששים של היתר :

הג הו ת ה ב״ ח
)א( רש׳י ד׳׳ה בם׳ ובו׳
שיש בהן להעלות) :ב( תום'
ד״ה בביצת אפרוח וה״ה
בנמצא כצ׳ל ותיבת בשאר
נמרוק ) :ג( ד״ר ,דנסל
וכו׳ דילמא אול חדא
ויתיב בצירי׳ דחנרתה
ולא סליק ל» דיר\לא ־

עין משפט
נר מצור!
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מסורת

הש״ם

™ 2א י ו בשלה אלא שלימה  .פירש בקונשרס דלא נתפרש באיזה אין בשלה אלא שלימה .לא נתפרש באיזה לשון  :יפ״ע  .ת״ק ור״ש :
®י **
׳ לשון ונראה לפרש דמשנוע בשלה כמו בשל לה למ״ד דגושה בהדי איל מבשל לה  .דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא משמע
S '5א ; ״
עלמא דעם האיל א[ מבשלו  :ה״ק סבר ממהר לה  .מן האיל והדר מבשל לה
ומפיק ה״א כמו שיש לה כלומר כמו שהיא ־
בהדי איל מבשל לה  .דאין מקרא יוצא מידי פשומו אבל לאיכא בהד ה ואשמועינן שלימה מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות  .ור״ש אתא
תורה אור לאשמועינן דכמות שהיא מחוברת
דאמרי דבקדרה אחרת מכשל לה
לאיל מבשלה  :ללישכא קמא כו
לתנא קמא מוציא אותו מידי פשוטו  :אין בשלה אלא שלימד! ר׳ שמעון בן יוחאי
והשתא קא מסיים למלתיה דאמרן
מ ר סבר מחתך לה והדר מבשל לה .אומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל
פירש בקונטרס דהיינו ת״ק
לעיל ושניהם לא למדוה ללישנא קמא
שיטה מקובצת ושלימה דקאמר הייט דאין מחתכין דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה מר סבר
דאוקמינן דבין ת״ק ובין ר״ש בהדי
א[דעםהא'>;טתנע1לת :לחתיכות והשתא לא הוי מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה ומד סבר מבשל
איל מבשל לה ילפי הנך אמוראי
ב[ וליויענא בתרא
לת״ק קמא ללישנא קמא כמ׳׳ס קמא דאיכא לה והדר מחתך לה ואי בעית אימא דכ״ע
דלעיל מזרוע בשלה אליבא דדברי
דאוקימ נא
דבקדירה אחרת  :דאמרי דהוי ר״ש ונראה לפרש מר מחתך לה והדר מבשל לה מיהו מר סבר
הכל :וללישנא בהרא .כ{ דאוקמינן
ג[ ולהאי מילתא קתני
ת״ק דבקדרה אחרת מבשל לה ילפי
 :ד[ דד,א קים ל 1סבר מחתך לה והדר מבשל לה היינו בהדי איל מבשל לה ומר סבר בקדרה אחרת
בתו טאחדי רבים
מילתייהו מדר״ש דחזינן דבשיל היתר
בעינן :ר״ש בן יוחאי אבל ת״ק סבר דמבשל מבשל לה ללישנא קמא אליבא דדברי הכל
ה[ אלא מדרבנן
בהדי איסור ובזרוע יש עצם הרבה
ששים והכי נטי שמעינן :והדר מחתך והיינו שלימה דקאמר ללישנא בתרא אליבא דרבי שמעון בן יוחאי
ובשר מועט)א( שהכתך אינו בכלל
ו[ דרוגה לומר דטעם
טעם שתהא מחוברת לאחר בישול והשתא מאן דאמר *׳בששים סבר בשר ועצמות
כעיגך דקאמר לאו
זרוע דתנן בפרק הזרוע )לקמן דף
טעם כל הוי מר סבר קמא ר״ש בן יוחאי
גמור הוא אלא
ליה
והוד!
משערינן
ועצמות
בשר
בהדי
קלד (:איזהו זרוע מן הפרק של
דהו קאסר דהא בטיל כמו לאידך לישנא ומיהו ללישנא
בק׳ ום׳ ובכי ד,׳נ אסור בתרא צריך לומר שלינוה היינו שלא בששים מאן דאמר במאה סבר בשר ב הד
ארכובה עד ״גך של יד אשפלד״ו ] :צ״לנף[
בקדשים ואע׳ג ובו' :
בשר משערינן והוד! ליה במאה ומי ילפינן
בשר ועצם  .דזרוע  :בהדי בשר
יחתכנה חתיכות :
ז[ אף בשאד קדשים
:
ועצמוה  .דאיל משערינן וקיס להו
בק׳ ום׳ כזרוע בשלה  1ס א ו דאמר בששים סבר בשר מינה והתניא זהו היתר הבא מכלל איסור
לרבנן דששים איכא ושרייה רחמנא :
׳ וטצמות כו׳  .לאו דרשא זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין
ומ״ד מאה  .סבר עצם לא בעיא
גמורה היא למילך מינה לענין מין שבתורה אמר אביי לא נצרכא אלא
לשעוריה דהא לא פליט טעמא מינה ]לר,מןק.וש״»[
בשאינו מינו דטעס כעיקר דאורייתא לרבי יהודה דאמר *מין במינו לא בטיל
וכי משערת בשר דזרוע בהדי בשר
דהכא מין במינו הוא דמדאורייתא
ומאה קמ״ל דהכא בטיל ולינמר מיניה נלי
דאיל איכא מאה  :זהו היהר
בטילה ברובא אלא בששים
קבלה היתה בידם ואסמכוה אהאי רחמנא ״ולקח מדם הפר ומדם ה׳^<ע'יייי‘ הנ’ הייBנלל^םוישהדsVע■■א'i
קרא ומכל מקום פריך שפיר מהא תרוייהו בהדי הדדי נינדו ולא בטלי וטא' ״ ס! הזרוע והסירו לו » י ! ו נ  :לא1
חזית דגמרי׳ מהאיך לינמר מהאי *הדוש למעוטי .שאר איסורים דלא ילפינן
דתניא זהו היתר הבא מכלל איסור
נצרכא .האי זהו :
הוא ומחדוש לא גמרינן אי הבי למאה ום׳ להו מיניה  :לא
הגהות הב״ח
דמשמע שיש כאן היתר דבעלמא
)א( רש׳י ד״ה
אלא לרבי יהודה יאמר  .במנחות
וללישנא .אסור כיוצא בו  :ל או למעוטי כל נמי לא ליגמר אטו אנן לקולא נמרינן
נהרא וכו' ונשר מועם
)דף כב (:מין במינו לא בטיל ובהאי
קושיא
ומאי
וא״ת
.
שבתורה
איסורין
לתרן
נזס
נ״נ דעהו!״ל
לחומרא נמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל
אם אם מוליאץ עלמות
איל בטיל להכי אמר זהו דלא ילפינן
מהזרוע כן ג״כ מוציאים דילמא היינו דוקא לענין שאין רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר
מהאיל וא'נ אין נו מאה מבטלין איסור לכתחילה והכא שרי
מיניה דליבטל מין במינו אבל מין ]מיין תוס' מנחות  6ג.
מכלל *דבקדשיםאסור קאמ שמע לן דהכאשרי
בשאינו מינו ילפינן מיניה למאה ד׳ה מה חמאת והוש'
אבל נירושלמי פ׳ ג' וי״ל דלשון זהו היתר הבא
זנחיס צח.ד״האיכא[
מינים בנזיר מתרן קושיא
ולינמר
זו דאף שעצמות זרוע איסור משמע מכלל דבר האסור
אין מצנורפין מ׳מ )אין( לאכילה  :מ א י חזית דגמרינן מהא כו׳  .ואך על גב דלחומרא ליה :וליגמר מיניה
לבטולי מין במינו  :ולקח מדם הפר
הצמות איל מצםרפין וא׳כ
שנזרוע מקשינן כיון דאיכא לאוקומי קרא דדם הפר בעולין כרבנן בהקונזץ ומדם השעיר  .באחרי מות גבי קרנות מזבח הפנימי וקסבר
א*צ לזה שמיש׳י
נשר מעם וק׳ל וכן נמיר רבה )מנחות דף כג (:אית לן למילך מזרוע בשלה אע״ג דלקולא וכן רבי יהודה שמערה דם שניהם לכלי אחד והדבר ידוע שדם המ•
פ׳ נשא דף רמב ע׳ג  :בסמוך פריך )ג( דאדרבה ניגמר מהכא לקולא דאיכא לאוקונזי מרובה מדם השעיר וקרי ליה דם השעיר אלמא לא מבטל ליה :
)נ( ד׳ה תדוש וכו׳
ד.תיר לנטל ; )ג( תום' קרא דחטאת ורמשרת להיתר מצטרך לאיסור וצריכי כדאמר בפרק חדוש הוא  .דלכתחלה )ב( היתר לבטל האיסור  :אטו אנן  .הא
• ל ח ל מ ר א גמרינן דמדאורייתא דגמרינן מיניה מאה או ששים קולא הוא דתימא חדוש הוא דחדיש
ד׳המאיוכו׳פרין אדרבה שלשה מיט! )״’ י י ו
דניגמר :
ברובא בטיל  .וא״ת הא תינח במינו אבל בשאינו מינו לא בטיל רחמנא ואקיל גביה ולא גמרינן מיניה  :הא חומרא היא  .דלא
דטעם כעיקר דאורייתא וי״ל דלאו דרשא גמורה היא כדפרישית תימא ליבטול ברובא וחומרא שפיר גמרינן מיניה דכ״ש הוא ומה
ולענין מין במינו גמרינן לחומרא וכשאינו מינו קיס להו דביותר איל נזיר דאקיל גביה לא אקיל אלא במאה או בששים כ״ש באיסורי
מששים למר ומאה למר פוסק הטעם ואסמכינהו נמי אהאי קרא ועוד אחריני  :דמדאורייהא  .כלומר אי לאו מהאי גמרינן ומשוינן ביטול
דזימנין פוסק בפחות מששים או ממאה א"כ הא דילפינן לאסור עד טעם כשאר בטולי דאורייתא ברובא הוה לן לבטולי כדכתיב ) ש מו ת מ(
ששים ונזאה חומרא בעלמא היא י־ ר ב א אמר לא נצרכא אלא אחרי רבים להטות  :לטעם כעיקר  .נותן טעם קיס לן דאסור
לטעם כעיקר דבקדשיס אסור  .פירש בקונטרס דזהו למעוטי שאר בקדשים כעיקר ממשו של איסור ג[ ולהא מילתא קתני זהו למעוטי שאר
קדשים אבל חולין שפיר ילפינן מיניה למאה וששים דמדאורייתא בטלי
קדשים אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים דהא קיס לן ד[
ברוב וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטל אלא במאה וששים משמע מאחרי רבים להטות דבטלי ברובא וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטיל
דר״ל דטעם כעיקר דקאמר לאו ו[ לטעם גמור הוא דהא בטיל במאה אלא ״במאה ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפר  pןא[יל ]צ׳׳ל נמאה וששים[
וששים אלא טעם כל דהו קאמר וגס צ״ל דכה״ג אסור בקדשים ואע״ג מדאורייתא ברובא בטיל אלא מדרבנן ה[ והכי נמי שמעינן ליה לר׳
]צ״ל נשאר קדשים[ דלא הוי אלא משהו וכי פריך וליגמר מיניה היינו דלישתרו אך ז[ *בשר יוחנן במסכת ע״ז ) ד ף סי (.כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו והא
קדשים בק׳ וס׳ כזרוע בשלה והשתא תימה כיון דהכא לא איירי דילפינן ליה בפסחים ) ד ף מד (.מנזיר ומשרת ליתן טעם כעיקר סבירא
בטעם גמור אלא בכל שהוא מי דחקו לפרש דרבא אית ליה טעם להו אמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא ולאו מילך הוא דהוו להו
כעיקר בחולין לאו דאורייתא כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא נדר וגיעולי עובדי כוכבים ב׳ כתובין הבאין כאחד אי נמי גיעולי
בכל שהוא כדפרישית ועוד תימה דעל כרחיך אין כל שהוא אוסר עובדי כוכבים חדוש הוא כדאמרינן התס ומשרת להיתר מצטרך לאיסור :רבינו גרשום
אק בשלה אלא שלימה .
בקדשים דלא אסר במשהו אלא עולין דוקא לרבנן ומין במינו לר׳
וליגמר
כלומר ללישנא קמא
יהודה כדאמרינן בהדיא בהקומץ רבה ) מנ חו ת דף כב .כג (.וכן בפ' התערובת )זבחים עח (.אמר ר״ל הפגול והנותר והכימא שבללן זה בזה שלימה ששלימה נתבשל
ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא אלמא משמע דאפילו כדי נתינת טעם לא אסר במינו וזרוע בשלה וחטאת עם האיל כלומר חתך
לו! והדר טבשלה עם
]צ׳ל ש5א נקמצו[
דשמעתין במינו עסקינן ועוד אמר בהקומן רבה ) מנ חו ת דף »  ( :שתי מנחות *שנקמצו ונתערבו דבטל ברוב לרבנן דאמרי מין במינו בטיל חאיל .ואיבעית תימא
אלמא אין■ כל שהוא אוסר בקדשים וכן בכמה דוכתין ונראה לפרש דהכא איירי בטעם גמור דבקדשים אסור מקרא דחטאת והוא הדין דכ׳ע מחתך חתך לה
ומבשל לה  .מר סבר
דבחולין אסור מקרא דמשרת אלא נקט קדשים משום דבזרוע בשלה דהוי קדשים קאי והכא שרי דפעמיס שהזרוע ומקצת מן האיל בהדי איל זהו רשב׳י
היו חוץ לרוטב ונותן הזרוע טעם במה שחוץ וזימנין נמי שיש משמנונית הזרוע הרבה על אותו מקצת עד שלא יהא רוב באותו ומר סבר בקדרה לחוד
וזת ת״ק  .ומאי דקאמר
מקצת לבטלו ובכל ענין שיבשל התיר הכתוב ורבא לא פליג אר׳ יוחנן דמשרת אתא לטעם כעיקר ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא אין בשלה אלא ^ימדז
דמדר״ע נשמע לרבנן דדריש לה להיתר מצטרך לאיסור דלקי והוא הדין דלרבנן דמוקי לה לטעם כעיקר נמי לקי והא דאמר אביי דשליטהנותן לו ומבשלה
בקדרה לחוד .ללישנא
בפרק כל הבשר )לקמן דף קח(-ש״מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן להו דחדושהואאי
קמא אליבא דדברי הכל
נצ*ל ליה[ חדוש הוא אע״ג דליכא נותן טע ם נמי אמר *לך רבא דרך בישול אסרה פורה פירוש לעולם דרבנן התם דיחוי בעלמא הוא כלומר מהכא למדוה מן הזרוע בשלה
]צ״ל הייט[ לא תידוק ובפרק בתרא דמסכת ע״ז )דף סז (.דאמר רבי יוחנן טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו *והיינו במינו דמדאורייתא ברובא ר' חייא בר אבא בששים
ו^ שמואל בר רב יצחק
בטל וטעמו וממשו דקאמר התס דלוקין כגון שהאיסור בעין ומכירו וכי קתני טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו במאה.מאןדאםר בששים
בשר
ה״ה אפילו טעמו וממשו אם אין מכירו אלא מילתא דפשיקא נקט בכל ענין אי נמי נקט ולא ממשו לרבותא דאפ״ה אסור קסכר כלומר

דטלי

ועצמות ולא הוי אלא
ועוד
ששים לפי שעצם נדול
יש בו בורוע ולא הוה לידו כל האיל אלא בששים ונמרינן מיניה דאיסור נתבשל עם היתר ולא נאסר ההיתר  .קסבר בשר לבהרי בשר סשערי' בו' דב!רוע מעט ביבר יש בו והוי באיל מאד .חלקים בשר כבזרוע  :ם־תיבי !ר1
היתר הבא מכלל איסור  .כלומר הזרוע שנתבשל עם האיל !הו היתר הבא מכלל איסור שהורוע טוקרשין ואין מותר לישראל שמתנה לכהן הוא והאיל של חולין נתבשל עטו ואעפ׳יב מותר לישראל למעוט־ מאי לאו
למעוטי בו' כלומר לאו למעוטי כל איסורין שבתורה שאם נתבשל עם היתר שאסור אפי' בששים  .אמר אביי לא צריכא לר' יתדה כו'  .כלומר הא רתנן ורע היתר הבא טבלל איסור לאו למעט בל איסורין שבתורה .
אלא לד' יתדה איצטריך למיתנא  .ולינמר מיניה כו' כלומר וליגמר מיניה ר' יהורה כן הזרוע בשלה דכמה ד^ם בטל אע׳פ שהוא מין במינו כך ידע בטלין כל איסורין שבתורה אע׳ג דטין נטינו  .הא נלי רחמנא ולקח
הכהן מדס הפר כו' כלומר שדם השעיר טועם ודם הפר מרובה ונשטערבן לקרנות המזבח מזכיד הכתוב דם השעיר כדם הפר שתא מין במינו ולא בטל ומיניה נמר ר' יתדה דמין במינו לא בטיל נ
ליגמר
י

מסורת חש׳׳ם

גיד תשה

פרק שביעי

חולק

צט

עין משפט

נר מצות
וליגמר מיניה .למשרי אן! שאר קדשים בששים או מאה כגון ט ח ר ועוד י״ל דתתס איירי בשלא בטיט והיכא דאיכא כזית ב כ ד אכילת פ ה  kמיי׳ סיס מהל*
מעס׳ק הלמ׳ו ;
או פגול ; להיוה פמוה  .הנוגע בה ובלע ממנה *• שאם פסולה  .פרס קרי ליה טעמו וממשו והיכא דליכא כזית בכדי אכילת פרם
היא יפסל הבולע  :ואם פשרה  .היא תאכל זו  [3כחמור שבחטאת קרי ליה טעמו ולא ממשו והרב רבי יוסך מאורלייג״ס היה מפרש פו ב מיי׳ פי׳ג פסל*
תרומות הל׳נ :
שאפי׳ הן שלמים אסורין ליאכל אלא לזכרי כהוני^ ליום ולילה ולפנים מן
דאע״ג ד ט ע ס כעיקר דאורייתא לא לקי א ט ע ם אפי׳ שלא במיט
הקלעים ג[ ומהכא גמרינן לכל איסורי תו ר ה אור
דרבי יוחנן סבר לה כר״ע דיליך ט ע ם
כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים וליכא
ל^ג״ייץי׳וליגמר מיניה א[ גלי רחמנא גבי חטאת °כל
קדשים דלא נמלי
פסקים מה« .יר ל> :מהאי  .וליבטלו בק׳  :אלא חדוש
אלא עשה דתעבירו באש דמצריך
ייילודותת כמוה
אשר יגע בבשרה יקדש ‘* א לו ד ר
הוא ל״ג אלא ; מדוש הוא  .כדפרישית
ליבון והגעלה ור״ת השיב לו דאית
דלכתחלה מבטלינן ליה ומייחינן ליה שאם פסולה תפסל ואם כשרה תאבל
לן למימר דאהדרינהו לאיסוריה
לידי כך בידים  :לא נצרפא  .זהו  :כחמור שבה ומאי חזית דגמרינן מהאיך
כדאמרי׳ בהלוקח עובר פרתו)כיורות
גמרינן
אלא למקום מהר  .דבעלמא בכל ליגמר מהאי תדוש הוא ומחדוש לא
סו (:דתנן הגוזז והעובד פי׳ בפסולי
איסור והיתר המחוברים כגון הוציא אי הכי למאה וששים נמי לא ליגמר אטו
המוקדשין סופג את הארבעים ואע״ג
העובר את ידו וכגון אבר המדולדל אנן לקולא קא גמרינן לחומרא קא גמרינן
דלא נפקא לן אלא מתזבח ולא גיזה
אלא היינו ט ע מ א משוס דאהדריה
נלעיל ם״־■[ כולן אסורין ד[ כדאמרינן בבהמה דמדאורייתא ברובא בטיל רבינא אמר *לא
לאיסוריה דלא תעבוד ולא תגוז מיהו
המקשה)צעיל דף סח:(:להא ש מעפא .גצרכא אלא למקום חתך דאמר מקום חתך
דרב שמואל בר רב יצחק  :למה
לא דמי כל כך דהתס משמע ודאי
אמרו בעלמא אסור והבא שרי יתיב רב דימי וקאמר
א מ רו .המחמץ לאיזו איסור
דאהדריה והכי קאמר תזבח זביחה
לתרומה שהמחמץ חולין בשאור שלה לה להא שמעתא אמר ליה אביי וכל איסורין
התרתי לך בקדשיס שהוממו ולא גיזה
או מתבל קדרה חולין בתבלי תרומה שבתורה במאה והתנן* למה אמרו כל
והא דקאמר בירושלמי דערלה בפ׳
או מדמע ומבשל חולין ותרומה יחד המחמץ ומתבל ומדמע להחמיר מין ומינו
שני אמר ר׳ יוחנן כל נותני ט ע ס אין
שאנו הולכים אחריו להחמיר :למין להקל ולהחמיר מין ושאינו מינו וקתני
לוקין עליהם חוץ מנותן ט ע ס דנזיר
י״ל דבהיתר מצטרך לאיסור איירי
]שם ״'׳׳[ ומינו  .אמרו כן דאזלינן ביה לחומרא ס^פא *להקל ולהחמיר מין ושאינו מינו
דהכי איתא בהדיא בפ׳ ואלו עוברין
כדקתני לקמיה  :ולמה אמרו להקל כיצד "גריסין שנתבשלו עם העדשים אם
)פסחים דף מג (:ובפרק שלשה מינין
ולהחמיר .שפעמים להקל ופעמים יש בהם בנותן טעם בין יש בהן להעלות
להחמיר  :מין ה[ ושאינו מינו .על זה
)נזיר לה (:אמר ר׳ אבהו א״ר יוחנן
אמרו פעמים להקל ופעמים להחמיר :במאה ואחד בין אין בהן להעלות במאה
כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרך
גריסין.ו[ שלפול דתרומה :שנהגשלו ואחד אסור אין בהן בנותן טעם בין שיש
לאיסור חוץ מאיסורי נזיר וקרי ליה
ע ם עדשים .של חולין וטעמנוס דש בהן להעלות במאה ואחד בין אין בהן
בירושלמי נותן ט ע ם וא״ת אם ט ע ם
בהם י[ ט ע ם תרומה בחולין אע״פ להעלות במאה ואחד מותר אין בהן להעלות
כעיקר דאורייתא מאי פריך בפ׳ אלו
שיש בחולין מאה ואחד ח[שתרומה דינה במאה ואחד אלא במאי לאו .בששים
עוברין ובפ' שלשה מינין גבי שתי
לבטל בכך דנפקא לן בספרי מקראי
לא
קופות אחת של חולין ואחת של
מכל חלבו את מקדשו ממנו שאם נפל בתוכו הרי הוא מקדשו תרומה ולפניהן שתי סאין כו׳ ופריך מיניה ואי אמרת כזית בכדי
ובתרומת מעשרמ שתעי קרא שהיא אחד ממאה וקאמר שאס חזרה אכילת פ ר ס ראורייתא אמאי אמרינן שאני אומר והשתא כי נמי אמרינן
לתוך התשעים ותשעה מקדשתן מכאן אמרו תרומה במאה ע ם כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תקשה ליה אמאי אמר שאני
האסור אסורה במאה והיא מותרת והכא כיון ד ט תנ ת ט ע ם אע״פ אומר כיון ד ט ע ס כעיקר דאורייתא וי״ל דהתס איירי במינו וכן מ שמע
שיש כאן היתר כדי לבטל איסור אסור דטע מא לא בטיל הרי להחמיר  :בסוך הערל)׳כמות ס (:3דמוקי לה ר״ל והוא שרבו חולין על התרומה שיטה מקובצת
ומין שלא במינו לא שייך רבוי וא״ת ואי במיט כיון דרבו בטלי א[ גלי רחמנא נכי
אין בהן בנותן מ ע ם  .אע״פ שאין כאן היתר כרי לבטל מותר דכי
חטאת .נ״ב עי' תום'
]צ׳ל י״אה[ בעינן אחד *ממאה היכא דאיסורא בעיניה הוא כגון חטין בחטין להו ברובא אפי׳ איכא כזית בכדי אכילת פ רס וי״ל דמ״מ פריך דאי "בחעדף^ח  7״אי’ ח
או כל דבר שלא נתבשל אבל הכא דליתיה בעיניה לא בעינן אחד כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא יש לט להחמיר אך  3מען ןלין{ טה :ב[ ואם כשרה היא
שננעה בה
ומאה הרי להקל אבל מין ומינו לעולם להחמיר כדאמרינן לקמן
”י
וטהכא
נ[
לן למימר שאני אומר כיון דלקי בשאינו מינו ומיהו קשה דסוגיא דאלו כחטור :
עוברין )פסחים דף מד (.ודפרק שלשה מינין )נזיר דף לה (:אליבא גטדינן  .נ׳ב עיין רש’ י
דלא מישתרי ע ד דאיכא תרתי לטיבותא אין נותן ט ע ם ואחד
זבחים דף  1Sע׳ב
ומאה  :קתני מיהא דכי לא יהיב ט ע מ א לא בעינן מאה ואחד ובמאי דר׳ יוחנן ור׳ יוחנן מוקי לה בהערל)יבמות דף פכ (.אע״ג דלא רבו
שיבלע ;
ד״ה ער
וא״כ כי נמי כזית בכדי אכילת פ רס לאו דאורייתא תקשי ליהאמאי י[ כדאטרינן בבהמה
בטיל לאו בששיסאלמאמ[ביטולא היכא דליכא ט ע מ א בששים הוא :
אמרינן שאני אומר דכיון דלא רבו ספיקא דאורייתא היא וי״ל דהוה המקשה וכלישנא קסא
לא
ואליבא דר׳ש בן יוחי
]וע״עתום׳ )נחים עט.
מצי למימר וציטעמיך וכי האי גוונא יש בכמה דוכתי*  :ג ל י רחמנא גבי חטאת כו׳  .הקשה ר״ת דהאי קרא דחטאת מייתי הכא לטעס כטיקר דאטר טבשל לה והדר
ד ה אמור[
ובפ׳ אלו עוברין )פסחים דף מה (.מוקי להיתר מצטרך לאיסור לכ״ע ו טע ם כעיקר מפיק ליה ממשרת ולר״ע מגיעולי טובדי כוכביס לכך טחתך לה! להאשטעהא
וכ ד! ה[ טין ושאער
נראה לר״ת דגרסינן הכא לא נצרכא אלא להיתר מצטרך לאיסור דבכל ענין התיר הכתוב ואפילו יש חצי זית בעין משמנונית של זרוע על __
טיט לטין בשאינו מינו
חתיכת האיל שחוץ לרוטב ומיהו א״צ להגיה הספרים דאיכא למימר דנקט הדרשה הפשוטה דאי לאו קרא דמשרת ודגיעולי עובדי מכבי ם דאחן אסרו כן'  :ו[ נריסין
פולין י ת מ ט ה  :ז[ ויש
לטעם כעיקר הוה מו ק מי ק ר א דחטאת לטעם כעיקר וצא להיתר מצטרך לאיסור וכי האי גוונ אאיכ א בכמה הכתין ועוד  ,״ j
בהם בנ״פזתרוטה בתולין:
ע״ש רש׳׳׳ ד ה כשוב[ דהכא אתיא כי סוגיא דנזיר פ׳ שלשה מינין )דףלז (*:דגרסינן התס ורבנן תיפוק להו דהיתר מצטרך לאיסור מחטאת ומשני ה ת סנ מי ס[ מאד .וא' בתרוטת
ודינד .ליבטל !  [Pובטאי
לטעם כעיקר הוא דאתא ואע״גדמ שרת נמי אתי לטעם כעיקר מצרךצריכי דאי כתב רחמנא חטאת הו ה א מינ אנזי ר צ א א תי מיניה דנזיר
בטיל לאו בששים אלטא
כחמור שבה  .כי לא יחבא טעטא
מקדשים לא ילפינן ואי כתב רחמנא נזיר הוה אמינא חטאת מנזיר לא ילפיק דחמיר איסורו דאפי׳ חרצן אסיר ליה :
בששים הו א:
רבינו חננאל גריס תאכל כחמור שבהן משמע דאיכא חומרא בשלמים דליכא בחטאת כגון שבשל שלמים דאתמול בקדירה ד ח ט א תד היוס
דרמינן עלייהו חומרא דחטאת לאסור לזרים לנשים ולעבדים וחומראדשלמיס שאין נחכלין אלא ע ד הלילה וחטאת של היום זמן אכילתה ע ד
נצרכא אלא למקוס חתך  .דבעלמא אסור כגון שהוציא העובר את ידו לחוץ דנפקא לן בפ׳ בהמה המקשה )לעיל דף סיו (:דמקוס
רביינו גרשום למחר :
ליגסר םר,כא .כלומר מן חתך אסור מדאצטריך פרסה החזיר אכול מקוס חתך מכלל דאי לא החזירה אסור ונראה דשאר קדשים כגון חזה ושוק ואימורין שרי נמי מקום
הזרוע בשלה :אלא חרוש
הוא כו'  .כלומר חרוש חתך שלהס דהא לא אשכחן קרא בזרוע בשלה יותר מבשאר קדשים ואי ילפי בהו מעובר דאסור מקום חתך בזרוע בשלה נמי ליתסר אלא בכולן
עם
הוא שאיסור נתבשל
לא אסר הכתוב מקוס חתך דזרוע בשלה והזה ושוק ואימוריס צוה הכתוב להסיר ולא מקום חתך והא דקאמר הכא דבעלמא אסור הייט באבר
היתר טוקדשין שאסיר
בהס בנותן ט ע ס אע״פ שאין בהן כדי להעלות
לישראל ]נתבשל[ עם שיצא לחוץ והכא שרי בכל הקדשים ולכך לא פריך הכא מאי חזית דגמרת כו׳ כדפריך אאינך :
החולין ואינו אוסרו = מותר  .פי׳ בקונטרס וכי בעינן מאה ואחד הייט היכא דאיסור בעיניה אבל הכא דליתיה בעיניה י לא בעינן מאה ואחד אלמא צ״ל לפירושו דהכא
ואחד וקשה ילפירושו אמאי ]5׳ל דאי[
מחה ומחד
ואיכא ממשות החיסור
שאינו מכירן וחיכח
להסירם שחינו
אפשר נהסירס
אי חפשר
״דאז חי
?קרא iמיירי כגון שהסיר הגריסים מתוך העדשים ^דחז
האיסור היה צריך מאה
אתרי רבים להטות.אמר נקט רישא שאור של תטיס שנפל לתוך עיסה של חטין דהוי מין במינו אפי׳ בשלא במינו נמי בעינן מאה ואחד היכא ראיתיה לאיסור
י
.
. y
  /״ 1..
y . ..
.
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בעיניה וי״ל דנקט מין במינו דאפילו הסיר אחרי כן השאור בעינן מאה ואחד לבטל אבל שלא במינו לא בעינן ונראה דא״צ לדחוק כן
יתנאזתי^היתר הבא דשאינו מיט בטל בששים כשאר איסורין אפילו איתיה לאיסורא בעיניה כיון דאיט מכירו ובמינו הוא דבעינן מאת ואחד דהא
מכלל איסור ’לאו ’למעוטי דדרשינן בספרי את מקדשו ממנו ממנו שנפל לתוכו הרי הוא מקדשו במינו כתיב  :א ל א במאי לאו בששים  .וא״ת הא דבטל
”
כל איסורין שבתורה אלא
לטעם כעיקר כו' :ואם הכא בששים היינו דטעמיה כהן ואפי׳ בפחות היה בטל אי טעמיה כהן ואין נותן ט ע ם ולא כמו שפירש בקונטרס לעיל* אבל בסתמא ]דף  stד ה נס׳[
כשרה יאכל נהנערשבת בעינן מאה ואחד לבטלה דהא רישא נמי דקתני אם יש בהן בנותן ט ע ם אסור אפי׳ יש בהן להעלות במאה ואחד על כרחך איירי בטעמיה
שאם מבשל שום קדשים
עם הטאת אפי' אות; כהן וי״ל דממשנה יתירה דייק דבסיפא הוה ליה למיתני אין בהן בנותן ט ע ם מותר ותו לא ושפיר ידעינן דאבין יש לו להעלות במאה ואחד
קדשים שמבשל עם ובי אין לו להעלות במאה ואחד דארישא קאי אלא להכי הדר תנא לאשגנועינן דבבציר חמאה ואחד יש שיעור לבטל נתינת ט ע ם :

תאכל

אין

חטאת יהיו נאכלין לשני
לא
. .
.
יטים ולילת אחר כיו;
שבשלו עם חטאת יהא נאכל ליום ולילה כחטאת דנות; טעם כעיקר חשוב :רבינא אמר לא נצרכא אלא למקום חתך כלומר הא דאטרי׳ זהו היתר הבא מכלל איסור יאפי' מקום חתך הזרוע מותר יאמר מקום חתך מ * 1א
אסור כנו; שהוציא עובר את ידו ושתם את אמו ואח־כ החזירה אסור אפי׳ בטקום חתך והנא שרי אפי׳ במקום חתך  :א״ל אביי וכל איסורי; שבתורה בסאה והתנ; כל המתבל כלומר מתבל בקדרה של חולץ
מהבלי; של תרומה וםחם׳ן בשאור של תרוטד .עיסה של חולין ופרטע תרומת עם חולי;  :גריסי; שנתבשלו עם עדשים בלומר גריסי; עזל תרופה שנתבשלו עם עדשים של חולי; בי; שיש בה; להעלות
באחר וסאה כלומר שיש טאר .של חולין לבד ם; התרוטד ,בין שאין להעלות באחר ומאה שאין מאה של חולין לבד ם; התדוטה אבל בכלל התרומה יש סאה אסור לפי שיש באיסור בנוח; טעם .

הא

