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    """"ָׂשרָׂשרָׂשרָׂשרָּכל ַהָּב ָּכל ַהָּב ָּכל ַהָּב ָּכל ַהָּב """"    ––––' ' ' ' חחחחפרק פרק פרק פרק     חוליןחוליןחוליןחוליןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קד, אקד, אקד, אקד, א    ––––קג, ב קג, ב קג, ב קג, ב  .1

   ַמְתִניִתין

ר  ׂשָ ל ַהּבָ ר ּכָ ׂשָ ל ַהּבָ ר ּכָ ׂשָ ל ַהּבָ ר ּכָ ׂשָ ל ַהּבָ ָחָלב    ----ּכָ ל ּבְ ֵ ָחָלבָאסּור ְלַבׁשּ ל ּבְ ֵ ָחָלבָאסּור ְלַבׁשּ ל ּבְ ֵ ָחָלבָאסּור ְלַבׁשּ ל ּבְ ֵ             ....ָאסּור ְלַבׁשּ
ר    ::::חּוץחּוץחּוץחּוץ ׂשַ רִמּבְ ׂשַ רִמּבְ ׂשַ רִמּבְ ׂשַ ִגים        ִמּבְ ִגיםּדָ ִגיםּדָ ִגיםּדָ             ,,,,ּדָ

     ....ַוֲחָגִביםַוֲחָגִביםַוֲחָגִביםַוֲחָגִבים
ְלָחן ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ְלָחןְוָאסּור ְלַהֲעלֹות ִעם ַהּגְ ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ְלָחןְוָאסּור ְלַהֲעלֹות ִעם ַהּגְ ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ְלָחןְוָאסּור ְלַהֲעלֹות ִעם ַהּגְ ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ             ,,,,ְוָאסּור ְלַהֲעלֹות ִעם ַהּגְ

ר    ::::חּוץחּוץחּוץחּוץ ׂשַ רִמּבְ ׂשַ רִמּבְ ׂשַ רִמּבְ ׂשַ ִגים        ִמּבְ ִגיםּדָ ִגיםּדָ ִגיםּדָ             ,,,,ּדָ
        ....ַוֲחָגִביםַוֲחָגִביםַוֲחָגִביםַוֲחָגִבים

  
ר   קד,א ׂשָ ָב  - ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּבָ ר ּבְ רמּותָּ ִגים  ׂשָ    ,ּדָ

  .ַוֲחָגִבים
  

ָמָרא    ּגְ

אֹוַרְייָתא  ַמאן –ָהא עֹוף ָאסּור ִמּדְ    ?כְּ
  

י ֲעִקיָבא  ַרּבִ לֹא כְּ י ֲעִקיָבא -ּדְ ִאי ַרּבִ ה ְועֹוף ֵאינֹו ִמן ַהּתֹוָרה :ָהָאַמר ,ּדְ    .(חולין קיג.) ַחּיָ
ר " :ֵאיָמא ֵסיָפא ׂשָ ר  -ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּבָ ְבׂשַ ר ּבִ ִגיםמּותָּ    ,"ַוֲחָגִבים ,ּדָ

ָאַמר ,ָאסּור –ָהא עֹוף  י ֲעִקיָבא ּדְ יּה הּוא :ֲאָתָאן ְלַרּבִ ר ִמיּנֵ ִליַח ּבַ ִמיְמִליְך ֲעֵליּה ׁשָ י ּדְ ל ִמיּלֵ    .כָּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרק " ְדלּוִעין -ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּיָ ר ּבִ    .מּותָּ
י ֲעִקיָבאוְ     .אֹוֵסר ַרּבִ

י ֲע ָאְמרּו לֹו ְל  לּוחֹו ַקח ָלנּו ָיָרק   :ִקיָבאַרּבִ    ,ַוֲהלֹא אֹוֵמר ָאָדם ִלׁשְ
לּוִעין :ְוהּוא אֹוֵמר א ּדְ    .לֹא ָמָצאִתי ֶאּלָ

ָבר   :ָאַמר ָלֶהן ן ַהּדָ    ,ּכֵ
לּום אֹוֵמר א ִקְטִנית" :ּכְ    "?!לֹא ָמָצאִתי ֶאּלָ

לּוִעין  ּדְ א ׁשֶ ְכַלל ָיָרק -ֶאּלָ    ,ּבִ
ְכַלל  -ְוֵאין ִקְטִנית    . (נדרים נד.) "ָיָרקּבִ

א  ָנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
י ֲעִקיָבא -ְוֵסיָפא     ?!ַרּבִ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

י ִהיא    ,ֶרּבִ
ְנָדִרים ֵאי ּבִ ַתּנָ א ּדְ יּבָ    :ְוָנִסיב ָלּה ַאּלִ

י ֲעִקיָבאָסַבר ָלּה כְּ     ,ַרּבִ
ָחָלב ר ּבְ ָבׂשָ ָנן - ּבְ ַרּבָ    .ָסַבר ָלּה כְּ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ּה  י ֲעִקיָבאּכּוּלָ    ,ִהיא ַרּבִ
   :ְוָהֵכי ָקָאַמר
ר  ׂשָ ל ַהּבָ ָחָלב -כָּ ל ּבְ ֵ    ,ָאסּור ְלַבׁשּ

ְבֵרי ּתֹוָרה -ֵמֶהן     ,ִמּדִ
ְבֵרי סֹוְפִרים -ּוֵמֶהן     ,ִמּדִ

ִגים ַוֲחָגִבים  ר ּדָ ׂשַ ְבֵרי ּתֹוָרה   -חּוץ ִמּבְ ֵאיָנם לֹא ִמּדִ    ,ׁשֶ
ְבֵרי סֹוְפִרים   .ְולֹא ִמּדִ

  
  

 רש"י
מתי' כל הבשר אסור לבשל 

. דאע''ג דאמר רחמא גדי בחלב
הוא הדין לחיה ועוף ומיפלג 

לקמן (דף קיג.) איכא  פליגי בה
למ''ד דאורייתא ואיכא למ''ד 

. דילמא ואסור להעלות דרבן:
אתי למיכליהו כי הדדי דקא 
געי ובלעי מהדדי ואע''ג שמותר 
לאכול בשר אחר גביה 

  כדאמרין בגמרא:
. כל הודר אין הודר מן הבשר

דעתו אלא אחר לשון בי אדם 
שהוא קורא שם הדבר כך 

' דכל מין בשר ואשמועין מתי
אדם קורהו בשר חוץ מבשר 
דגים וחגבים: גמ' קס''ד האי 
איסור דמתיתין מדאורייתא 

   קאמר:
. במתיתין היא בהאי דר''ע

   פירקא (לקמן דף קיג.):
. שאין קורהו מותר בבשר דגים

   בשר:
. דבדרים אחר הא עוף אסור

לשון בי אדם או צריכין להלך 
תו ואשמועין מתי' דדרך לקרו

   בשר:
. כל מידי דמימליך עליה שליח

כל דבר שאיו שמע מן הסתם 
לא בתוך הכלל ולא מוצא הכלל 
וצריך השליח לחזור ולפרש 

   ולשאול רוצה אתה בזה:
. חשוב לעין דרים מייה הוא

מאותו המין כגון הכא שהאומר 
לשלוחו קה לו בשר מן השוק 
איו שמע לו מן הסתם בשר עוף 

בבעל הבית ושואל והוא מלך 
   כלום אי לוקח בשר עוף:

. מין בשר הוא שהרי מייה הוא
אמר לו קה לי בשר ואם לא היה 
עוף מין בשר לא היה מלך אם 

   יקח ממו דהא לאו בשר הוא:
. ואיו לא מצאתי אלא דילועין

לוקחן מיד כשמוצאן אלמא לא 
קרו ליה אישי ירק דהא האי 
 ירק סתם קאמר ליה ואי בכלל

   ירק הוא לא היה צריך לימלך:
. ומשם אי אמר להם כן הדבר

מביא ראיה שהוא מין ירק 
שאילו לא מצא אלא קטית לא 
היה משיבו לא מצאתי אלא 
קטית אלא לא מצאתי ירק 
ובדילועין היה אומר לא מצאתי 
ירק אחר אלא דילועין ולמה היה 
אומר כן אלא שיש לך ללמוד 

ן שהדילועין קראים ירק ואי
   הקטית בכלל ירק:

. דאע''ג דצריך סבר לה כר''ע
לאימלוכי ולא שקיל מייה הוא 
דאי לאו מייה הוא לא הוה אמר 

   אשקול מהאי:
   . בשר בהמה:ויש מהן מה''ת

  . חיה ועוף:ויש מדברי סופרים
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        בבבב----קד, אקד, אקד, אקד, א .2
ְלָחן, " ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ   ְוָאסּור ְלַהֲעלֹות ִעם ַהּגְ

ר ׂשַ ִגים, ַוֲחָגִבים חּוץ: ִמּבְ    ."ּדָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנָ ָחָלב  :ׁשְ ר עֹוף ּבְ ׂשָ אֹוַרְייָתא –ּבָ    .ּדְ

ךְ  ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ָנן   :ּדְ ַרּבָ    ,ּדְ
ֵזיָר  –ֲאִכיָלה ּגּוָפּה     ,הּגְ

   ?!ַוֲאַנן ִנְגַזר ַהֲעָלָאה ָאטּו ֲאִכיָלה
  

יְמָרא ֵזיָרה ִלְגֵזיָרה" :ּוְמָנא ּתֵ ְזִריָנן ּגְ לֹא ּגַ    "?ּדְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ת חּוָצה ָלָאֶרץ"   קד,ב ְלָחן^ - ַחּלַ ֻ ר ַעל ַהׁשּ    ,ֶנֱאֶכֶלת ִעם ַהּזָ

ְרֶצה  ּיִ ֶנת ְלָכל ּכֵֹהן ׁשֶ    !(חלה ד, ח) "ְוִניתֶּ
  

ייּה ָאַמר לֵ  ּיֵ    :ַאּבַ
מּוִעיָנן ָלָמא ִאי ַאׁשְ ׁשְ ת חּוָצה ְלֶאֶרץ" :ּבִ ָאֶרץ  "ַחּלַ    –ּבָ

אֹוַרְייָתא ת ָהָאֶרץ ּדְ ּום ַחּלַ א ְלִמיְגַזר ִמׁשּ ִאיכָּ ְזִריָנן ,ּדְ ּה  ,ְולֹא ּגַ ַמע ִמיּנָ א ְלַמׁשְ    .ִאיכָּ
א  א ְלִמיְגַזר הּוא - ֶרץָלָא  ץחוּ ֶאּלָ ֵליכָּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ִרית ֵליּה ַלֲאסּוֵקי עֹוף ּוְגִביָנה  -ָבל ָהָכא ֲא     ,ִאי ׁשָ
אֹוַרְייָתא ָחָלב ּדְ ר ּבְ ׂשָ ר ּוְגִביָנה ּוֵמיַכל ּבָ ׂשָ    !ָאֵתי ַלֲאסּוֵקי ּבָ

  
תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

צֹוֵנן הּוא    !סֹוף סֹוף צֹוֵנן ּבְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִאיְלּפָ  א ַיֲעֶלה ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ס רֹוֵתַח ּגְ

  
ִני הּוא ִלי ׁשֵ    ,סֹוף סֹוף כְּ
ל ֵ ִני ֵאינֹו ְמַבׁשּ    !ּוְכִלי ׁשֵ

  
ס ִראׁשֹון ִאיְלּפָ א ַיֲעֶלה ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ּגְ   .ֶאּלָ

  
  

 רש"י
. מדאסר עוף בהעלאה ש''מ

משום גזירת אכילה ש''מ איסור 
אכילה דידיה מדאורייתא ולא 

   רב אשי:כ
. אטו בשר אכילה גופה גזירה

   בהמה:
. איה אסורה לזרים חלת חו''ל

אלא מדרבן אבל חלת הארץ 
תרומה קרייה רחמא ואסורה 
לזרים מוכל זר לא יאכל קדש 

  (ויקרא כב):
. לכהן עם הזר ולא גזרין אכלת

דילמא שקיל זר מייה ואכיל 
דהא אכילה גופה לא מיתסרא 

אכילת בה אלא משום גזירת 
   חלת הארץ:

. אפילו לעם לכל כהן שירצה
הארץ שאין משמרה בטהרה מה 
שאין כן בחלת הארץ דכתיב 
(דה''ב לא) לתת מת לכהים 
למחזיקים בתורת ה' מחזיקים 
יש להם מת ולא שאין מחזיקין 
אלמא בדרבן לא גזרין העלאה 

   אטו אכילה:
בשלמא אי אשמועין תלת חו''ל 

 . שהביאה לארץבארץ
ואשמועין דאע''ג דיש כאן חלה 
דאורייתא ואיכא למיגזר הא 
אטו הא דאי מסקת חלת חוצה 
לארץ (לארץ) אתי לאסוקי חלת 
הארץ ומיכלה הזר הוה איכא 
למשמע מיה מתיתין מי אי לא 
דאכילת עוף דאורייתא לא הוה 
גזר העלאתו אטו אכילתו ולא 
אטו דבהמה אלא בחוצה לארץ 

מיגזר אטו טעמא משום דליכא ל
   שום איסור דאורייתא הוא:

. אע''ג דלא איבעי לן אבל הכא
למגזר העלאתו אטו אכילתו 
איכא למיגזר העלאתו אטו 
העלאת ואכילת בשר בהמה דכי 
מסיק להו הייו אכילה דאתי 

   למיכליהו בהדדי:
. אפילו מתקיף לה רב ששת

את''ל בשר עוף בחלב דאורייתא 
רה עדיין משכחת לה גזירה לגזי

דהא העלאה דרבן משום אכילה 
ואכילה גופה דרבן דהא סוף 
סוף צון וצון הוא ואפי' אכיל 
להו כי הדדי ליכא איסור 
דאורייתא דדרך בישול אסרה 

   תורה:
. בשר בהמה גזירה שמא יעלה

עם הגביה בתוך אילפס רותח 
  דה''ל בישול:
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב .3
   ַמְתִניִתין

ּוְלָחן ִביָנה ַעל ַהׁשּ    ,ָהעֹוף עֹוֶלה ִעם ַהּגְ
   ,ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל

ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ    .ּבֵ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

   ,לֹא עֹוֶלה
   .ְולֹא ֶנֱאָכל

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
י  איזֹו ִמּקּוּלֵ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ
לּוֵמחּוְמֵרי     .ֵבית ִהּלֵ

ֵאיֶזה ׁשּוְלָחן ָאְמרוּ     ?ּבְ
אֹוֵכל ָעָליו ׁשּוְלָחן ׁשֶ    ,ּבְ

יל  ְבׁשִ ּסֹוֵדר ָעָליו ֶאת ַהתַּ ׁשּוְלָחן ׁשֶ ַצד ֶזהנוֹ    -ֲאָבל ּבְ    ,ֵתן ֶזה ּבְ
ׁש    .ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

  

ָמָרא    ּגְ
א א ַקּמָ ּנָ י יֹוֵסי ַהְיינּו ּתַ    !ַרּבִ

  
יָמא יַנְייהוּ  :ְוִכי ּתֵ א ּבֵ    ,ֲאִכיָלה ּגּוָפּה ִאיכָּ

א א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ַהֲעָלָאה   :ּדְ    ,ָקא ִמיְפְלֵגי -ּבְ
ֲאִכיָלה  ִליֵגי -ּבַ    ,לֹא ּפְ

אי ּוֵמחּוְמֵרי  :י יֹוֵסיְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ  ּמַ ית ׁשַ י ּבֵ לֲאִכיָלה ּגּוָפּה ִמּקּוּלֵ    – ֵבית ִהּלֵ
   :ְוָהַתְנָיא

י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
י  ָבִרים ִמּקּוּלֵ ה ּדְ ָ ׁשּ איׁשִ ּמַ ית ׁשַ ל ּבֵ    :ְוזֹו ַאַחת ֵמֶהן ,ּוֵמחּוְמֵרי ֵבית ִהּלֵ

ּוְלָחן ִביָנה ַעל ַהׁשּ    ,ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ,עֹוף עֹוֶלה ִעם ַהּגְ
ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ    .ּבֵ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
   ,לֹא עֹוֶלה

  ! (עדויות ה, ב) "ְולֹא ֶנֱאָכל
  

א ַמע ָלן ,ֶאּלָ    :ָהא ָקַמׁשְ
א א ַקּמָ ּנָ י יֹוֵסי ?ַמאן ּתַ    .ַרּבִ

ם אֹוְמרוֹ  ׁשֵ ָבר ּבְ ל ָהאֹוֵמר ּדָ ה ָלעֹוָלם :כָּ אּוּלָ    ,ֵמִביא ּגְ
נֶּ  ָכי" :ֱאַמרׁשֶ ם ָמְרּדְ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ    .כב) (אסתר ב, 383383383383"ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ

  

                                                        
ַדע  383 ּוָ ָכיַוּיִ ם ָמְרּדֳ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ ה ַוּתֹאֶמר ֶאְסתֵּ ְלּכָ ר ַהּמַ ד ְלֶאְסתֵּ ּגֵ ַכי ַוּיַ ָבר ְלָמְרּדֳ   ַהּדָ

 רש"י
  מתי' 

   . עם הגביה:ואיו אכל
. בגמ' פריך זה כו'א''ר יוסי דבר 

   הייו תא קמא:
. דאיידי בשולחן שאוכל עליו

דממשמשי ביה ידא אתי 
   לאתוחי זה ע''ג זה:

  
  גמ' 

. יש רבי יוסי אומר ו' דברים כו'
אחרות הרבה אבל באלו ששה 
לא היו מודים לו חביריו שיהיו 
   ב''ש מקילין ובית הלל מחמירין:
. כל האומר דבר בשם אומרו

ולא הזכיר שמו והתא שכח 
  בתחילה וחזר והזכיר שמו:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––קד, ב קד, ב קד, ב קד, ב  .4
ָנא    :ּתָ

אָחמּוהַּ ּדְ  ַאְגָרא י ַאּבָ    :ַרּבִ
יקֹוֶרן -עֹוף ּוְגִביָנה  ַאּפִ    ."ֶנֱאָכִלין ּבְ

  
ֵני ָלּה ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ

לֹא ְנִטיַלת ָיַדִים"    ,ּבְ
ה ּוְבלֹא    ."ִקיּנּוַח ַהּפֶ

  
א ּיָ ְרׁשִ ַרב ְמׁשַ ֵריּה ּדְ ַלע ְלֵבי  ַרב ִיְצָחק ּבְ יִאיּקְ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ִביָנה     ,ָאַכל –ַאְייתּו ֵליּה ּגְ
ָרא  ׂשְ    ,ָאַכל  –ַאְייתּו ֵליּה ּבִ

א ְיֵדיּה     .ְולֹא ָמׁשָ
  

   :ַאְמֵרי ֵליּה 
אֵני אָחמּוהַּ ּדְ  ַאְגָרא" :ְוָהא ּתָ י ַאּבָ יקֹוֶרן -עֹוף ּוְגִביָנה  :ַרּבִ ַאּפִ    ."ֶנֱאָכִלין ּבְ

   ,יןִא  – "עֹוף ּוְגִביָנה"
ר ּוְגִביָנה  ׂשָ    !לֹא –ּבָ

  
   :ָאַמר ְלהוּ 

ֵליְלָיא י ּבְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
יָמָמא     :ָהא ָחִזיָנא -ֲאָבל ּבִ

ְנָיא    :ּתַ
אי" מַּ ית ׁשַ ַח  :אֹוְמִרים ּבֵ    .ְמַקּנֵ
לוּ     - "ִדיַח ֵמ  :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ַח "ַמאי     ?"ְמַקּנֵ
  ?"ֵמִדיַח "ּוַמאי 

אי אֹוְמִרים    :ִאיֵליָמא   קה,א ּמַ ית ׁשַ ַח  :ּבֵ ֵעי ֵמִדיַח  ,ְמַקּנֵ    ,ְולֹא ּבָ
ל אֹוְמִרים ַח  ,ֵמִדיַח  :ּוֵבית ִהּלֵ ֵעי ְמַקּנֵ     - ְולֹא ּבָ

ָאַמר  א ָהא ּדְ י ֵזיָראֶאּלָ ַפת  :ַרּבִ א ּבְ ה ֶאּלָ ַמאן כְ  -ֵאין ִקיּנּוַח ּפֶ איכְּ ּמַ ית ׁשַ    ?!ּבֵ
  

א אי אֹוְמִרים :ֶאּלָ ּמַ ית ׁשַ ַח  :ּבֵ ֵעי ֵמִדיַח  ,ְמַקּנֵ    ,ְולֹא ּבָ
ל אֹוְמִרים    .ַאף ֵמִדיַח  :ּוֵבית ִהּלֵ

  
אי ּמַ ית ׁשַ י ּבֵ ל ,ֲהֵוי ֵליּה ִמּקּוּלֵ ית ִהּלֵ    ,ּוֵמחּוְמֵרי ּבֵ

אי ּמַ ית ׁשַ י ּבֵ י קּוּלֵ ּבֵ לְוחוּ  ,ְוִלְתְנֵייּה ּגַ ית ִהּלֵ    !ְמֵרי ּבֵ
  

א אי אֹוְמִרים :ֶאּלָ ּמַ ית ׁשַ ַח  :ּבֵ ין ְלֵמִדיַח  ,ְמַקּנֵ    ,ְוהּוא ַהּדִ
ל אֹוְמִרים ַח  ,ֵמִדיַח  :ּוֵבית ִהּלֵ ין ִלְמַקּנֵ    .ְוהּוא ַהּדִ

  
   ,ָחָדא :ַמר ָאַמר

   ,ָחָדא :ּוַמר ָאַמר
ִליֵגי    .ְולֹא ּפְ

  

 רש"י
. דרך הפקר שאיו באפיקורן

   זהר בהן וכדמפרש:
   . כך קבלה סדורה מרבו:הוא תי

. והוא פירשה והוא אמר לה
   מסברא שלו דמאי אפיקורן:

. שאם אכל זה בלא קיוח הפה
ובקש לאכול זה אין צריך ליטול 
ידיו ולקח אבל בבשר בהמה בעי 

כדלקמן שלא יהא דבק  קיוח
   כלום מן הראשון בחיכיו:

. ידים ריקיות הא קא חזין
  שאין דבוק בהם כלום:

אילימא בית שמאי אומרים 
   . פיו:מקח

. במים שהקיוח יפה ולא מדיח
מן ההדחה ולא הוזכרה כאן 

   הדחה:
ובית הלל אומרים מדיח ולא בעי 

. דלא סגי ליה בקיוח אלא קיוח
וא עיקר ואין מדיח במים וה

   צריך קיוח:
. להכשיר לאכול אין קיוח פה

   בשר אחר גביה:
. אם כן קחו בפת דקיוח אלא

הפת שאוכל הפת ביתים היא 
   יפה:

. דאי בית ימא בית שמאי היא
הלל הדחה בעי ולא הוזכר 

   קיוח:
. תרוייהו בעין וקאמר אף מדיח

רבי זירא דקיוח בין למר ובין 
   למר בפת הוא:

. במסכת עדיות (פ''ד וליתייה
ופ''ה) שכל קולי ב''ש וחומרי 

   ב''ה שו שם:
  . דתרווייהו בעין:והוא הדין
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .5
   :ּגּוָפא

י ֵזיָראָאַמר " ַפת :ַרּבִ א ּבְ ה ֶאּלָ    ".ֵאין ִקיּנּוַח ַהּפֶ
  

י ְדִחיּטֵ י ּבִ י ִמיּלֵ    ,ְוַהּנֵ
ֲעֵרי  ְדׂשַ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
י לֹא ַאְמָרן י ַנּמִ א ,ּוְדִחיּטֵ ְקִריָרא :ֶאּלָ    ,ּבִ

ֲחִמיָמא  ְטֵרי -ֲאָבל ּבַ ַטר ׁשַ    .ִמׁשְ
  

י י ִמיּלֵ יָכא :ְוַהּנֵ ַרכִּ    ,ּבְ
א  ֲאקּוׁשָ    .לֹא –ֲאָבל ּבַ

  
י  :ְוִהְלְכָתא ָכל ִמיּלֵ    ,ֲהֵוי ִקיּנּוַח  -ּבְ

ְמָחא –ְלַבר     ,ִמּקִ
ְמֵרי    ,ּתַ
   .ְוַיְרָקא

  
  

 רש"י
. מפי שמתפרר בדשערי לא

בתוך הפה ואיו קשר יחד 
   כשלועסו לפיכך איו מקח:

. עשה רך ודבק בחיך שטר
ודוגמתו בהשוכר (ב''מ דף פה:) 
אשטר מישטר תחבושת על 

   ן:העי
. קשה יותר מדאי וגם אקושא

הוא מתפרר בתוך הפה כשל 
   שעורים:

  . רכין הן:קמחא תמרי וירקא
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .6
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבָ י יֹוָחָנןֵמ  ַרב ַאּסִ    :ַרּבִ

ִביָנה ר ַלּגְ ׂשָ ין ּבָ ֶהה ּבֵ ה ִיׁשְ ּמָ    ?כַּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ְולֹא ְכלּום

  
אַרב ִחְס ְוָהא ָאַמר  ?!ֵאיִני    :ּדָ
ר     ָאַכל ׂשָ ִביָנה -ּבָ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ּגְ

ִביָנה  ר -ּגְ ׂשָ ר ֶלֱאכֹול ּבָ    .מּוּתָ
  

ר ִביָנה ְלָבׂשָ ין ּגְ ֶהה ּבֵ ה ִיׁשְ ּמָ א כַּ    ?ֶאּלָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ְולֹא ְכלּום

  
  
  

   :ּגּוָפא
אָאַמר " ר   ָאַכל  :ַרב ִחְסּדָ ׂשָ ִביָנה -ּבָ    ,ָאסּור ֶלֱאכֹול ּגְ

ר -ִביָנה גְּ  ׂשָ ר ֶלֱאכֹול ּבָ    ".מּוּתָ
  

ר יֹוֵסףָאַמר ֵליּה  אְל  ַרב ַאָחא ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
ִים  יּנַ ִ ין ַהׁשּ ּבֵ ר ׁשֶ ׂשָ    ?ַמהוּ  –ּבָ

  
יֶהם" :ָקֵרי ֲעֵליּה  יּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנּו ּבֵ ׂשָ    .לג) (במדבר יא, 384384384384"ַהּבָ

  
   :ַמר עּוְקָבאָאַמר 

ָתא א ּבַ  :ֲאָנא ְלָהא ִמּלְ א ,ר ַחְמָראַחּלָ י ַאּבָ    .ְלַגּבֵ
א ּתָ ִביָנה ַעד ְלָמָחר ַעד ַהׁשְ ָרא ָהִאיְדָנא לֹא ֲהָוה ָאַכל ּגְ ׂשְ י ֲהָוה ָאִכיל ּבִ א כִּ ִאיּלּו ַאּבָ    ,ּדְ

לֹא ָאִכיְלָנא ָהא ְסעּוָדָתא הּוא ּדְ א ָאִכיְלָנא ,ְוִאיּלּו ֲאָנא ּבְ    .ִלְסעּוְדָתא ַאֲחִריּתָ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָתא א :ֲאָנא ְלָהא ִמּלְ י ַאּבָ ר ַחְמָרא ְלַגּבֵ א ּבַ    ,ַחּלָ

יר ִנְכֵסיּה  א ֲהָוה ַסּיֵ ִאיּלּו ַאּבָ יֹוָמא -ּדְ ֵרי ִזְמֵני ּבְ    ,ּתְ
א ָחָדא ִזיְמָנא    .ַוֲאָנא לֹא ָסֵייְרָנא ֶאּלָ

  
מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     ,ׁשְ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ל יוֹ  :ׁשְ ָסַייר ִנְכֵסיּה כָּ יָרא -ָמא ַמאן ּדְ ח ִאְסּתִ כַּ    .ַמׁשְ
  

י ּיֵ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ַאּבַ יר ִנְכֵסיּה כָּ    ,ֲהָוה ָסּיַ
אּוֵפי א ּדְ ְתכָּ ָדֵרי ּפִ ֲאִריֵסיּה ּדְ ַגע ּבַ    ,יֹוָמא ַחד ּפָ

י ְלֵהיָכא :ָאַמר ֵליּה     ?ַהּנֵ
   ,ְלֵבי ַמר :ָאַמר ֵליּה 
ָנן :ָאַמר ֵליּה  ָבר ְקָדמּוְך ַרּבָ    .כְּ

  
יַרב ַא  ל יֹוָמא ּסִ    ,ֲהָוה ָסֵייר ִנְכֵסיּה כָּ
יֵרי ּדְ  :ָאַמר י ַאְסּתִ ל ַהּנֵ מּוֵאלֵהיָכא ִניְנהּו כָּ    ?ַמר ׁשְ

ַאְרֵעיּה  ִבְדָקא ּבְ ּה  ,יֹוָמא ַחד ָחָזא ִציּנֹוָרא ּדְ ַגּוָ ְרֵכיּה אֹוְתֵביּה ּבְ ְקֵליּה ִלְגִליֵמיּה כַּ    ,ׁשַ
י ְסָכרוּ  -ָרָמא ָקָלא     ,ָה ָאתּו ִאיְנׁשֵ

ֵרי ּדְ  הּו ִאיְסּתְ יְנהּו ְלכּוּלְ ְחּתִ כַּ מּוֵאלַאׁשְ    .ַמר ׁשְ

                                                        
ֵרת ְוַאף  384 יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ ּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנּו ּבֵ ׂשָ ְך  ה'ַהּבָ ה ְמאֹד ה'ָחָרה ָבָעם ַוּיַ ה ַרּבָ ָעם ַמּכָ   ּבָ

 רש"י
. משמע שאכל בין בשר לגביה

   בשר ורוצה לאכול גביה:
. משום דבשר אסור לאכול גביה

מוציא שומן והוא דבק בפה 
   ומאריך בטעמו:

. מי חשיב בשר שבין השייים
עמו עד  בשר שלא לאכול גביה

   שיטלו:
. אלמא מיקרי הבשר עודו

   בשר:
. אא להא מילתא חלא בר חמרא

לדבר זה אי גרוע מאבי כחומץ 
   בן יין:

   . מעת לעת:למחר כי השתא
. הולך ורואה קרקעותיו סייר

   מה הן צריכות:
. מוצא סלע משכח איסתירא

   מפי שמתקם בכל הצריך:
. משוי עצים שהיה פתכא דאופי

   גובו:
. שאמרו שיהא אדם קדמוך

רואה כסיו בכל יום ויראה מה 
   יעשה:

. המים יוצאין חוץ צורא דבדקא
לגדותיהן ובאין לשטוף פירותיו 

   דרך פחת שבשפת האמה:
  . הרים קול וצווח:רמא קלא
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        בבבב----קה, אקה, אקה, אקה, א .7
ר ָאִביןָאַמר  ָייןָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ ר ַאׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ

   ,ִמְצָוה –ַמִים ִראׁשֹוִנים 
   .חֹוָבה –ְוַאֲחרֹוִנים 

  
   :ֵמיִתיֵבי

   ,חֹוָבה –ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים     ַמִים"
ים     !"ְרׁשּות -ֶאְמָצִעּיִ

  
י ְרׁשּות    .חֹוָבה ָקֵרי ָלּה  ,ִמְצָוה ְלַגּבֵ

  
  

   :ּגּוָפא
   ,חֹוָבה –ַמִים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים "

ים     .ְרׁשּות –ֶאְמָצִעּיִ
ְכִלי  -ִראׁשֹוִנים  ין ּבִ    ,נֹוְטִלין ּבֵ

י ַקְרַקע ּבֵ ין ַעל ּגַ    .ּבֵ
ְכִליֵאין נֹוְטִלין ֶא  -ַאֲחרֹוִנים  א ּבִ    .ּלָ
י ַקְרַקע :ְוַאְמֵרי ָלּה  ּבֵ    .ֵאין נֹוְטִלין ַעל ּגַ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

   .ִקיְנָסא
  

ין  :נֹוְטִלין –ִראׁשֹוִנים  ַמִים  ַחּמִ ין ּבְ    ,ּבֵ
צֹוֵנן ין ּבְ    .ּבֵ

צֹוֵנן -ַאֲחרֹוִנים  א ּבְ    ,ֵאין נֹוְטִלין ֶאּלָ
ֵני ׁשֶ  ַדִים ְוֵאין ַמֲעִביִרין ֶאת ַהּזּוֲהָמאִמּפְ ִעין ֶאת ַהּיָ ין ְמַפְעּפְ    ."ַחּמִ

  
ין - ַמִים ִראׁשֹוִנים" ַחּמִ ין ּבְ    ,נֹוְטִלין ּבֵ

צֹוֵנן ין ּבְ    ."ּבֵ
  

ר יֹוֵסףָאַמר  איָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ י ַיּנַ    :ַרּבִ
א   קה,ב נּו ֶאּלָ ד  :לֹא ׁשָ ֵאין ַהּיָ ֶהן^ׁשֶ    ,סֹוֶלֶדת ּבָ

ֶהן  ד סֹוֶלֶדת ּבָ ֶהן -ֲאָבל ַהּיָ    .ֵאין נֹוְטִלין ּבָ
  

יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ צֹוֵנן -ַאֲחרֹוִנים " :ְוִאיכָּ א ּבְ    – "ֵאין נֹוְטִלין ֶאּלָ
ין  ַחּמִ    .לֹא –ֲאָבל ּבְ

  
ר יֹוֵסףָאַמר  איָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ י ַיּנַ    :ַרּבִ

א נּו ֶאּלָ ד סוֹ  :לֹא ׁשָ ַהּיָ ֶהןׁשֶ    ,ֶלֶדת ּבָ
ֶהן  ד סֹוֶלֶדת ּבָ    .נֹוְטִלין –ֲאָבל ֵאין ַהּיָ

  
ִראׁשֹוִנים ַלל ּדְ ֶהן  ,ִמכְּ ד סֹוֶלֶדת ּבָ ַהּיָ י ׁשֶ ר –ַאף ַעל ּפִ    .מּוּתָ

  
ים "    ."ְרׁשּות –ֶאְמָצִעּיִ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
א נּו ֶאּלָ יל :לֹא ׁשָ יל ְלַתְבׁשִ ְבׁשִ ין ּתַ    ,ּבֵ

ין ּתַ  יל ִלְגִביָנה ֲאָבל ּבֵ    .חֹוָבה –ְבׁשִ
  

 רש"י
. עדיפא ממצוה ולקמיה חובה

   מפרש מאי חובותייהו:
   . לשמוע דברי חכמים:מצוה

בין תבשיל . שוטלין אמצעיים
   לתבשיל בעלמא:

. מצוה לגבי רשות חובה קרי לה
משום דתי אמצעיים בהדייהו 
קרי לראשוי' חובה דאע''פ 
שאין אלא מצוה חשיבות הן 

   אצל הרשות לקרותם חובה:
   . מתחתיהם לקבלם:בין בכלי

. אם ותן שפאי עצים קיסא
וקסמין תחתיהן למאן דאמר 

ין כלי הכא לאו כלי הוא ולמ''ד א
וטלין על גבי קרקע שפיר דמי 
ולקמן מפרש משום דרוח רעה 
   שורה עליהן כשהן על גבי קרקע:

. אשט''ט מרככין את מפעפעין
הידים ומבליעין בהן את זוהם 

  התבשיל:
. כוית אם היד סולדת סולדת

   בהן בטלו ושתו מתורת מים:
. לא שו איכא דמתי לה אסיפא

   דאחרוים בחמין לא:
. דבהך דאסר ו'מכלל כ

  לאחרוים שרי לראשוים:



  ""ָּכל ַהָּבָׂשר –מסכת חולין פרק ח' 
461

        קה, בקה, בקה, בקה, ב .8
יאָאַמר  י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ    :ַרב ְיהּוָדה ּבְ

ֵני ָמה ָאְמרוּ     "?חֹוָבה -ַמִים ַאֲחרֹוִנים " :ִמּפְ
ַלח ְסדֹוִמית ֵיׁש  ּמֶ א ֶאת ָהֵעיַנִים ,ׁשֶ ַסּמֵ ּמְ    .ׁשֶ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

כּוָרא י קּוְרָטא ּבְ ח כִּ כַּ ּתַ    .ּוִמׁשְ
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ל ִמְלָחא     ?ַמאי –כָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְעָיא    .לֹא ִמּבָ
  
  

 רש"י
. ואמרו שמלח סדומית יש

חכמים על כל אכילתך אכול 
מלח וכיון דגע במלח כי הדר 
יהיב ידו אעיים מסמא להו 

   ולפיכך צריך לטלן:
. ומשתכחא כי קורטא בכורא

   איה מצויה אלא קורט בכור:
. מדד מלח כמו (שמות כל מילחא

   ר וכלו בעומרא:טז) וימודו בעומ
  . צריך ליטול אחריו או לא:מאי
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        קו, אקו, אקו, אקו, א    ––––קה, ב קה, ב קה, ב קה, ב  .9
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ְתָרֵאי ַעל ַאְרָעא  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא א ּבַ לֹא ָמׁשּו ַמּיָ ּום –ַהאי ּדְ    ,זּוֲהָמא :ִמׁשּ
ְרָיא רּוַח ָרָעה ֲעַלְייהוּ  :ָאַמר ִלי ַמר ׁשַ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
י :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא ּתֵ ָסא ְלִמׁשְ י ָנִקיט ִאיִניׁש כָּ תֹוָרא כִּ ִקיל ִמיִדי ִמּפְ לֹא ׁשָ    ,ַהאי ּדְ

עּוָדה ּסְ ַבר ַקְלָקָלה ּבַ א ֶיֱאַרע ּדְ ּמָ    .ׁשֶ
י :ָאַמר ִלי ַמר ָקׁשֵ ּום ּדְ א ִמׁשּ    .ְלרּוַח ַצְרּדָ

  

ר ִקיל ְולֹא ַמְהּדַ ׁשָ א ּדְ    ,ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ
ַקל ְוַאֲהדּוֵרי  ּה  -ֲאָבל ִמׁשְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  

א ע ַאּמֹות :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ    ,חּוץ ְלַאְרּבַ
ּה  ע ַאּמֹות ֵלית ָלן ּבָ    .ֲאָבל ּתֹוְך ַאְרּבַ

  

א ְצִריְך לִ  :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ    ,ְסעּוְדָתאִמיִדי ּדִ
לֹא ְצִריְך ִלְסעּוְדָתא  ּה  -ֲאָבל ִמיִדי ּדְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
י ִ ר ַרב ַאׁשּ ַתְבֵלי ַמר ּבַ    ,ָקִפיד ֲאִפיּלּו ַאֲאִסיָתא ּובּוְכָנא ּדְ

ְצִריֵכי ִלְסעּוְדָתא    .ִמיִדי ּדִ
  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָווָרָא  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא י ָנׁשְ ָכְנׁשֵ ּום –ה ַהאי ּדְ ירּוָתא :ִמׁשּ    ,ְמַנּקִ

י ַלֲעִנּיּוָתא :ָאַמר ִלי ַמר ָקׁשֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ֲעִנּיּוָתא ָרא ּדַ ר ֲעֵליּה ׂשָ ֲהָוה ְמַהּדַ ְבָרא ּדַ ָווָרא טּוָבא ,ַההּוא ּגַ ׁשְ ָקא ָזִהיר ַאּנָ    .ְולֹא ֲהָוה ָיִכיל ֵליּה ּדְ
ַרְך  אִר יֹוָמא ַחד כָּ ֵלי 385385385385יְפּתָ ּבְ יָדִאי :רָאַמ  ,ַאּיַ אי ָנַפל ּבִ א ַוּדַ ּתָ    ,ַהׁשְ

ִדיְנהּו ְלַנֲהָרא ֵלי ׁשְ ָאִכיל ַאְייֵתי ָמָרא ַעְקִריְנהּו ְלַיּבְ ַתר ּדְ    ,ּבָ
ָקָאַמר ְמֵעיּה ּדְ יֵתיּה  :ׁשַ ְבָרא ִמּבֵ ַאְפֵקיּה ַההּוא ּגַ    .ַווי ּדְ

  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵתי  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא לֹא ׁשָ ּום – אּוְפָיאַהאי ּדְ    ,ְמִאיסּוָתא :ִמׁשּ

י ְלַכְרָסם :ָאַמר ִלי ַמר ָקׁשֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ֵיּה  ּתְ ה ְלַכְרָסם -ִמיׁשְ    .ָקׁשֶ
יּה  ח ּבֵ א -ִמיְנּפָ ָיא ְלֵריׁשָ    .ַקׁשְ

ֲחֵייּה  ָיא ַלֲעִנּיּוָתא -ִמּדְ    .ַקׁשְ
  

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

ּקּוֵעי ֵעיּה ׁשַ ּקְ    .ְלׁשַ
  

ַחְמָרא     םְלַכְרָס  יְכָרא –ּדְ    .ׁשִ
יְכָרא  ׁשִ א –ּדְ    .ַמּיָ

א  ַמּיָ א    -ּדְ ְנּתָ ּקַ    .ֵלית ֵליּה ּתַ
י ַאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ַתר ַעְנָיא ַאְזָלא ֲעִנּיּוָתא :ְוַהְיינּו ּדְ    .ּבָ

  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָאַסר  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא א ּדְ יׁשָ לֹא ַאְכֵלי ַיְרָקא ִמכִּ ָאה ַהאי ּדְ יּנָ ּום –ּגִ נּוָתא :ִמׁשּ ַרַעְבּתָ ֶמיֱחֵזי כְּ    .ּדְ

ִפים :ָאַמר ִלי ַמר י ִלְכׁשָ ָקׁשֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

                                                        
אמסורת הש"ס. גירסת וילא:  385   ִליְפתָּ

 רש"י
. שריחן מסריח משום זוהמא

   וראות מאוסות:
. כשאדם שותה אין למישתי

   לוקחין כלום מלפיו:
. שמא יכעוס דבר קלקלה

השותה שחפץ באותו דבר היטל 
   וכי יכעוס יסתכן ויחק:

   . אשטורדישי''ן:רוח צרדא
חוץ . שמוציאו חוץ לארבע אמות

   לארבע אמות של שולחן:
. שמכבדין דכשי שווראה

   פירורי אוכלין מן הבית:
   . לקר הבית קיון:מקירותא

. מהדר אבתריה שרא דעיותא
שר הממוה על העיות היה רודף 

   ללוכדו ולהביאו לידי עיות:
   . על עשבים שבאפר:איבלי

. שלא יוכל ללקט פל לידאי
ו הפירורין מבין העשבים ויה

   למדרס רגלים ואלכדו בכך:
. ההוא גברא לההוא שמעיה

   שרא:
. דקאמר ווי דאפקיה מביתיה

   הוציאי זה ממקום מוחתי:
   . אשקומ''א:אופיא

. רירין הבאין מן לכרסם
   החוטם:

   . בידו לצדדין:מדחיה
. בתוך המשקה לישקעיה שקועי

   עד שיכלה מאליו:
. שבא לו מחמת לכרסם דחמרא
   :אופיא דחמרא

   . רפואתו לשתות שכר:שכרא
. שבא מחמת לכרסם דשכרא

   אופיא דשכרא לישתי מיא:
. זה שלא היה לו אלא בתר עיא

   מים לשתות:
. שאין מכישא דאסר גיאה

מוציאין שום או כרישין מאגודה 
   שאוגדין מוכרי ירק לאוכלו:

. שאין יכול להמתין כרעבתותא
   עד שיתירו:

ל . הרואה אותו יכולכשפים
לעשות לו כשפים והשמר ממו 

  אין כשפים וחין לחול עליו:
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א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ א ַרּבָ ַאְרּבָ    ,ֲהוּו ָקַאְזֵלי ּבְ
ֲהַדְייכוּ  :ָאְמָרה ְלהּו ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא    ,אֹוְתַבן ּבַ

   .לֹא אֹוְתבּוָה 
ָתאָאְמ  א ,ָרה ִמּלְ ּה ְלַאְרּבָ    .ֲאַסְרּתָ

ָתא ְריּוָה  ,ָאְמרּו ִאיְנהּו ִמיּלְ    .ׁשַ
א  :ַמאי ֶאיֱעֵביד ְלכוּ  :ָאְמָרה ְלהוּ  ַחְסּפָ ח ְלכּו ּבְ לֹא ְמַקּנַ    ,ּדְ

ַנְייכוּ  ה ַאּמָ יּנָ    ,ְולֹא ְקִטיל ְלכּו כִּ
ָאה יּנָ ָאַסר ּגִ א ּדְ יׁשָ    .ְולֹא ָאִכיל ְלכּו ַיְרָקא ִמכִּ

  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָנַפל ַהאי ּדְ  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא אִמ לֹא ַאְכֵלי ַיְרָקא ּדְ כָּ ּום - 386386386386ּתַ    .ְמִאיסּוָתא :ִמׁשּ

ה :ָאַמר ִלי ַמר ה ְלֵריַח ַהּפֶ ָקׁשֶ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
לֹא ַיְתֵבי ּתֹוֵתי ַמְרֵזיָבא :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא ּום – ַהאי ּדְ    .ׁשֹוְפִכים :ִמׁשּ

יִקין :ָאַמר ִלי ַמר ִכיֵחי ַמּזִ ׁשְ ּום ּדִ    .ִמׁשּ
  

פּוֵחי עּו ְלִאיּתְ ַחְמָרא ּבָ רּו ֲחִביָתא ּדְ ֲהוּו ּדָ קֹוָלֵאי ּדַ    ,ַהְנהּו ׁשָ
ְקָעה ,אֹוְתבּוָה ּתֹוֵתי ַמְרֵזיָבא    .ּפָ

יּה ּדְ  יָאתּו ְלַקּמֵ ִ ר ַרב ַאׁשּ ּפּוֵר  ַמר ּבַ יק ׁשִ ֵתיּה ַאּפִ ּמְ יּה , י ׁשַ    ,ָאָתא ְלַקּמֵ
ֲעִביד ָהִכי :ָאַמר ֵליּה  אי ּתַ    ?ַאּמַ
אי ?ֵהיֵכי ַאֲעִביד :ָאַמר ֵליּה  אּוּנַ י אֹוְתֵביּה ּבְ    .כִּ
ִעית :ָאַמר ֵליּה  ים ַמאי ּבָ ִכיֵחי ַרּבִ ׁשְ א ּדִ דּוְכּתָ ית ?ַאּתְ ּבְ ּנֵ ׁשַ ים ,ַאּתְ הּוא ּדְ ּלֵ    .ִזיל ׁשַ

ע ִלי ַמר ִזיְמָנאָאַמר ֵליּה ַהׁשְ  י ִליְקּבַ א ַנּמִ    .ְוֶאְפַרע ,ּתָ
ב ,ָקַבע ֵליּה ִזיְמָנא י ָמָטא ִזיְמָנא ִאיַעכַּ    ,כִּ

י ָאָתא ָאַמר ֵליּה  ִזְמָנךְ  :כִּ אי לֹא ָאִתית ּבְ    ?ַאּמַ
י :ָאַמר ֵליּה  ל ִמיּלֵ ָצֵייר    :כָּ    ,ּדְ

   ,ְוָחִתים
   ,ְוָכֵייל
יּה ֵלית ָלן ְרׁשּוָתא  -ּוָמֵני  ַקל ִמיּנֵ    ,ְלִמׁשְ

ֶהְפֵקָרא ִחיָנן ִמיִדי ּדְ כְּ ַמׁשְ    .ַעד ּדְ
  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
א  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא ַחְצּבָ א ִמּפּוָמא ּדְ ֵדי ַמּיָ ׁשָ ּום –ַהאי ּדְ א :ִמׁשּ    .ִציְבּתָ

א ַמִים ָהָרִעים :ָאַמר ִלי ַמר ִאיכָּ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

יָדא ּדַ  ר ׁשֵ י ַההּוא ּבַ אֲהָוה ּבֵ ּפָ    ,ַרב ּפָ
ב ֲהָרא ִאיַעכַּ א ִמּנַ    .ָאַזל ַלֲאתּוֵיי ַמּיָ

י ָאָתא ָאְמרּו ֵליּה  ְבּתְ  :כִּ אי ִאיַעכַּ    ?ַאּמַ
ָחְלֵפי ַמִים ָהָרִעים :ָאַמר ְלהוּ     ,ַעד ּדְ

ָהִכי    קו,א א^ַאּדְ ַחְצּבָ א ִמּפּוָמא ּדְ דּו ַמּיָ ָקא ׁשָ    ,ֲחַזְנהּו ּדְ
ְרִגיִליתּו ְלֶמיֱעַבד ָהִכי  ָאַמר ִאי ֲהָוה ִבי -ָיַדְעָנא ּדִ    .לֹא ִאיַעכְּ

  
  

                                                        
אין יעקב וכתבי יד. גירסת וילא: ע 386 כָּ  ַאתַּ

 רש"י
אותבן  . כרית:מטרויתא

. הושיבוי עמכם בהדייכו
   בספיה:

. לחש של אמרה מילתא
   מכשפות:

. שלא זזה אסרתה לארבא
   ממקומה:

. אף הן היו אמרי איהו מילתא
בקיאין בדבר ועושין להציל 
עצמם מיד המכשול ואיכא 

שאמרו שם ולא מוכחא דאמרי 
   מילתא:

. שאין מכשפות מאי איעבד לכו
שולטת בכם שאתם שמרין מכל 

   דבר הקשה להן:
. אין דלא מקח לכו בחספא

אתם מקחין עצמכם בחרס 
בבית הכסא ואין אתם הורגין 

   כיה במלבושכם:
. ציור המקלח מים מן מרזיבא

   הגג:
. שמא ירדו עליו מים שופכין

מתשמיש  מאוסין המקלחים
המשתמשין על הגג ושופכין מי 

   תשמיש והן באין לציור:
   . ושאי משאות בשכר:שקולאי

   . ששברה המזיק:פקעה
   . למזיק:שמתיה

. הושיבוה דאותביה באואי
   באזי שהייתי ישן שם:

. כלומר באחד מכל דצייר וחתים
   אלו אין לו רשות:

. השותה בכד שופך דשדו מיא
   :תחלה מן המים לארץ

. קסמין וקשין משום ציבתא
   שעל פי המים:

. פעמים ששתה מהן מים רעים
   שד וזו תקתן:

. שהיה דהוה בי רב פפא
   משמשו:

. ששתו עד דחלפי מים הרעים
  המזיקין מהן:
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        קו, אקו, אקו, אקו, א .10
י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ

ר ֲחִזיר -ָהִראׁשֹוִנים   :ַמִים ׂשַ    .ֶהֱאִכילּו ּבְ
ְעָלּה  -ַאֲחרֹוִנים  ה ִמּבַ ָ    .הֹוִציאּו ֶאת ָהִאׁשּ

  
י ָאָתא     :ָאַמר ָרִביןכִּ

ר ְנֵבָלהֶהֱאִכיל -ִראׁשֹוִנים  ׂשַ    .ּו ּבְ
ֶפׁש  -ַאֲחרֹוִנים     .ָהְרגּו ֶאת ַהּנֶ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

יִמיָאָתא  :ְוִסיָמָניךְ  ָקּה  – ַרב ּדִ    ,ַאּפְ
   .ַקְטָלּה  – ָרִביןָאָתא 

  
א י ַאּבָ    ,ַמְתֵני ָחָדא ְמָהֵני ַרּבִ

   .ְוָחָדא ְמָהֵני ְלחּוְמָרא
  
  
  
  

 רש"י
. שהיה חוי האכילו בשר חזיר

ישראל מוכר בשר שחוטה 
לישראל ומבשל ומאכילם 
וכשהעובד כוכבים בא בחותו 

ו בלות ובא יהודי אחד מאכיל
לאכול ולא טל ידיו וכסבור זה 
שעובד כוכבים הוא והאכילו 

   בשר חזיר:
הוציאו אשה מבעלה והרגו את 

. בפרק בתרא דיומא הפש
בעובדא דכידור איכא למ''ד 
קטלה ואיכא למ''ד לא קטלה 

   אלא אפקה:
. שלא תטעה מי מהם וסימיך

אמר הוציאו ומי מהם אמר 
   הרגו:

ב דימי אמר אפקה אתא אתא ר
. הראשון רבין אמר קטלה

הוציאה והשי הרגה אחוז 
הסימן כאילו שיהם עשו בה 
גירושין והריגה ושוב לא תטעה 
דודאי אין להחליף ולומר 
הראשון הרגה והשי הוציאה 
והם היו יודעין דרב דימי אתא 

   מארץ ישראל מקמי רבין:
. חדא מהי כו' לחומרא

כרב דימי ראשוים בשר חזיר 
אחרוים הרגו כרבין. בשר חזיר 
חמור מבלה דאית ביה תרי 

  איסורי:
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        קו, אקו, אקו, אקו, א .11
ַמר    :ִאיּתְ

י ָהאֹור    :ַחּמֵ
ה    :ָאַמר ִחְזִקּיָ

   .ֵאין נֹוְטִלים ֵמֶהן ְלָיַדִים
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

   .נֹוְטִלין ֵמֶהם ְלָיַדִים
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
י ֶאת  ַאְלּתִ יׁשָ ל ֶרּבִ נֹו ׁשֶ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ    ,ְואֹוֵכל ְטָהרֹות ַרּבָ

ִלי :ְוָאַמר ִלי דֹוֵלי ּגָ ל ּגְ ןכָּ ין כֵּ    .ל עֹוׂשִ
  
  

י ְטֶבְרָיא    :ַחּמֵ
ה ַדִים   :ָאַמר ִחְזִקּיָ    ,ֵאין נֹוְטִלין ֵמֶהם ַלּיָ

ַדִים ֶהן ַהּיָ יִלין ּבָ    .ֲאָבל ַמְטּבִ
י יֹוָחָנןוְ  ל ּגּופֹו    :ָאַמר ַרּבִ ֶהן -כָּ    ,טֹוֵבל ּבָ

ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו -ֲאָבל     .לֹא ּפָ
  

א  ּתָ ל ּגּופֹו טוֹ "ַהׁשְ ֶהםכָּ ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו" – "ֵבל ּבָ ןלֹא  "ּפָ כֵּ ל ׁשֶ    ?!כָּ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְמקֹוָמן  ֵרי -ּבִ ׁשָ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ    ,ּדְ

ָמָנא ְייהּו ּבְ ַקל ִמיּנַ י ַעְלָמא - ִמׁשְ כּוּלֵ ָאִסיר ּדְ ִליֵגי ּדְ    ,לֹא ּפְ
ִליֵגי י ּפְ ַב  :כִּ ַפְסִקיְנהּו ּבְ אּדְ יְרּתָ    :ת ּבִ
א ָאטּו ָמָנא :ַמר ָסַבר יְרּתָ ת ּבִ ְזִריָנן ּבַ    .ּגַ

ְזִריָנן :ּוַמר ָסַבר    .לֹא ּגַ
  

ֵאי ַתּנָ    :כְּ
ֵהָמה" ית ּבְ ִתּיַ ְ ְפְסלּו ִמׁשּ ּנִ    :ַמִים ׁשֶ

ֵכִלים  סּוִלים –ּבְ    ,ּפְ
ַקְרַקע  ִרין –ּבְ ׁשֵ    .ּכְ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַקְרַקע  ַאף ל ּגּופוֹ  -ּבְ ֶהן ּכָ    ,טֹוֵבל ּבָ

ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו -ֲאָבל לֹא     ."ּפָ
א  ּתָ ֶהן"ַהׁשְ ל ּגּופֹו טֹוֵבל ּבָ ןלֹא  "ָיָדיו ְוַרְגָליו" – "ּכָ כֵּ ל ׁשֶ    ?!כָּ

  
א יְרּתָ ַבת ּבִ ַפְסִקיְנהּו ּבְ א ָלאו ּדְ    ,ֶאּלָ

ִליֵגי    :ּוְבָהא ּפְ
ַמר ָסַבר ְזִר  :ּדְ א ָאטּו ָמָנאּגַ יְרּתָ ת ּבִ    ,יָנן ּבַ
ְזִריָנן :ּוַמר ָסַבר    .לֹא ּגַ

  

 רש"י
. מים אין וטלין מהם

הראשוים ופליג אדלעיל 
   וחזקיה תא הוא:
. בו של רבי רבן גמליאל ברבי

ואוכל טהרות היה: חמי טבריא 
חזקיה אמר אין וטלין מהם 
לידים אבל מטבילין בהן הידים. 

  אה:אי איכא מ' ס
. אם טמא כל גופו טובל בהן

   ראויות הן לטבילת כל גופו:
. אם אבל לא פיו ידיו ורגליו

טבל בהם פיו ידיו ורגליו אין 
   טבילה עולה לידים ולאכילה:

. הלא אף השתא כל גופו כו'
טבילה עולה לידים יותר מן 
הטילה כדאמרין בחגיגה (דף 
יח:) וטלין לידים לחולין 

מטבילין אלמא ולמעשר ולקדש 
טבילת ידים עדיפא ולכל גופו 

   חזו לטבילה לידיו לא כל שכן:
. בחיבורן אם בא במקומן

   להטביל ידיו בהן:
. דשם טבילה דכ''ע שפיר דמי

   עליהם ככל מעייות ומקוואות:
. לשפוך על משקל מיייהו במא

   ידיו כדין הטילה:
. דכי תקון רבן דכ''ע אסור

ן והי טילה לאו בחמין תקו
גריעי מחמי האור שלא היתה 

   להן שעת הכושר:
. חריץ דאפסקיהו בבת בירתא

קצר והמים פוים שם ואין שם 
שיעור מקוה אבל מחוברין 
למקוה דגזירה בעלמא הוא אטו 

  מא:
. כגון שפסלו משתיית בהמה

   סרוחין או חמי טבריא:
. להטביל ידיו בקרקע כשרין

דהא מקוה יהו אבל טילה לא 
תקו רבן אלא בראוין לשתיית 

   בהמה:
. אפילו אבל לא פיו ידיו ורגליו

דרך טבילה פיו ורגליו משום 
ידיו קט להו ואורחא בעלמא 

   קט:
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        קו, אקו, אקו, אקו, א .12
ר ָאִביןָאַמר  ָיאןָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ ר ַאׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ

ין  רּוָמה -ְנִטיַלת ָיַדִים ְלחּוּלִ ֵני ְסַרְך ּתְ    .ִמּפְ
  

ּום ִמְצָוה    .ְועֹוד ִמׁשּ
  

   "?ִמְצָוה"ַמאי 
  

יֵּ ָאַמר     :יַאּבַ
ְבֵרי ֲחָכִמים מֹוַע ּדִ    .ִמְצָוה ִלׁשְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ְבֵרי  מֹוַע ּדִ יִמְצָוה ִלׁשְ ן ֲעָרךְ  ַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּבֶ
ְכִתיב ִים" :ּדִ ּמָ ַטף ּבַ ב ְוָיָדיו לֹא ׁשָ ע ּבֹו ַהּזָ ר ִיּגַ    .יא) (ויקרא טו, 387387387387"ְוכֹל ֲאׁשֶ

ן ֲעָרךְ ָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ אן ָס  :ַרּבִ    .ְמכּו ֲחָכִמים ִלְנִטיַלת ָיַדִים ִמן ַהּתֹוָרהִמכָּ
  

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ

ְכִתיב ִים" :ּדִ ּמָ ַטף ּבַ    ,יא) (ויקרא טו, "ְוָיָדיו לֹא ׁשָ
ַטף     .ָטהֹור –ָהא ׁשָ

  
ֵעי    !ָהא ְטִביָלה ּבָ

  
א ַטף  :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ ּלֹא ׁשָ    .ָטֵמא –ְוַאַחר ׁשֶ

  
  
  
  

                                                        
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 387 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ִים ְוִכּבֶ ּמָ ַטף ּבַ ב ְוָיָדיו לֹא ׁשָ ע ּבֹו ַהזָּ ר ִיּגַ   ְוכֹל ֲאׁשֶ

 רש"י
. ט''י לחולין מפי סרך תרומה

הוצרכה שהידים שיות ופוסלות 
את התרומה אבל חולין לא מהי 
בהו שי ומפי סרך תרומה 

רומה ליטול שירגילו אוכלי ת
   ידיהם הוהגת בחולין:

. מצוה לשמוע דברי חכמים
   שתקוה:
. דאורייתא היא מצוה רבא אמר

   כרבי אלעזר בן ערך:
   . כדמפרש ואזיל:מכאן סמכו

. במים את ידיו טהור הא שטף
  מגיעתו בזב בתמיה:

. הוגע בזב ומי שאיו אלא ה''ק
שוטף את ידיו שיהם טמאין 

  ואסמכתא בעלמא היא:



  ""ָּכל ַהָּבָׂשר –מסכת חולין פרק ח' 
467

        קו, אקו, אקו, אקו, א .13
י ֶאְלָעָזרָאַמר  ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ּום ְנִקּיּות ,לֹא ָאְמרּו ְנִטיַלת ָיַדִים ְלֵפירֹות א ִמׁשּ    .ֶאּלָ
  

ּה  א  :ָסבּור ִמיּנָ ֵליכָּ    ,חֹוָבה הּוא ּדְ
א –ָהא ִמְצָוה     .ִאיכָּ

  
   :ָרָבאָאַמר ְלהּו 
   ,לֹא חֹוָבה

   ,ְולֹא ִמְצָוה
א ְרׁשּותֶא     .ּלָ
  

ַרב ַנְחָמן    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר     :ַרב ַנְחָמןּדְ

י ָהרּוַח  -ַהּנֹוֵטל ָיָדיו ְלֵפירֹות  ּסֵ א ִמּגַ    .ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
יּה ּדְ  יֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ    ,ַרּבִ
לָ  ְלכָּ ְייהּו כַּ יֵריַאְייתּו ְלַקּמַ ּפֵ    .ּוָבִריְך ַחד ַחד ְלחּוֵדיּה  ,ְולֹא ָיֲהבּו ִלי ִמיִדי ,ְולֹא ָמׁשּו ָיַדְייהוּ  ,ְוָאְכלוּ  ,ה ּדְ

ַלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ֵאין ְנִטיַלת ָיַדִים ְלֵפירֹות :ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ירֹות :ּוׁשְ ִנין ַעל ַהּפֵ    .ֵאין ְמַזּמְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָאְכלּו ִמְצָוה ֵליָחֵלק :ּוׁשְ ַנִים ׁשֶ    .ׁשְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָאְכלּו " ַנִים ׁשֶ    .ִמְצָוה ֵליָחֵלק -ׁשְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֵניֶהם סֹוְפִרים :ּבַ ָהיּו ׁשְ    ,ׁשֶ

   ."ּובּור יֹוֵצא ,סֹוֵפר ְמָבֵרךְ  -ֲאָבל ֶאָחד סֹוֵפר ְוֶאָחד ּבּור 
  

 רש"י
ופליגא דרב חמן דאמר גסות 

. ואסור להוג עצמו בגסות הוא
   הרוח ולאו רשות היא:

. שלא חשו ולא יהבו לי מידי
לצרפי עמהם לזימון דקסברי 
אין מזמין על הפירות לומר 

   ברך:
. מדברכו כל חד וחד וש''מ

לחודיה לאחריהם ולא יצא 
האחד בברכת חבירו שמע מיה 

הואיל ואין  בשים מצוה ליחלק
  כאן שלשה:
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        בבבב----קו, אקו, אקו, אקו, א .14
נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ

   :ְנִטיַלת ָיַדִים"
ין  ֶרק -ְלחּוּלִ    .ַעד ַהּפֶ

ֶרק^ -ִלְתרּוָמה    קו,ב    .ַעד ַהּפֶ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ֶרק -ִקיּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבַ    .ַעד ַהּפֶ

  

ּגּוף  ְטִביָלה ּבַ חֹוֵצץ ּבִ ָבר ׁשֶ ין   -ְוָכל ּדָ ְנִטיַלת ָיַדִים ְלחּוּלִ    ,חֹוֵצץ ּבִ
ׁש ּוְבִקיּדּוׁש יָ  ְקּדָ ּמִ    ."ַדִים ְוַרְגַלִים ּבַ

  
   :ַרבָאַמר 

ין אן ְלחּוּלִ    ,ַעד כָּ
אן ִלְתרּוָמה    .ַעד כָּ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

אן  ין ִלְתרּוָמה -ַעד כָּ ין ּבֵ ין ְלחּוּלִ    .ְלחּוְמָרא ,ּבֵ
  
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

ין ִלְתרּוָמה ין ּבֵ ין ְלחּוּלִ אן ּבֵ א ,ַעד כָּ    .ְלקּוּלָ
  

ר ֶהְדָיאָאַמר  יּה ּדְ  ּבַ יֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ י ַאּמִ    ,ַרּבִ
ין ִלְתרּוָמה :ְוָאַמר ין ּבֵ ין ְלחּוּלִ אן ּבֵ    .ְלחּוְמָרא ,ַעד כָּ

יָמא י :ְולֹא ּתֵ י ַאּמִ כֵֹהן הּוא ַרּבִ ּום ּדְ ָהא  - ִמׁשּ ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ר ּבְ א ּבַ י ְמָייׁשָ    ,ּוא ִליָוִאיה ַרּבִ
ין ִלְתרּוָמה :ְוָאַמר ין ּבֵ ין ְלחּוּלִ אן ּבֵ    .ְלחּוְמָרא ,ַעד כָּ

  
  
  

 רש"י
. השי שבאמצע עד הפרק

אצבעות דכיון דמשום סרך 
תרומה בעלמא הוא דיו אם טל 
במה שוגע במאכל דהייו ראשי 

   אצבעות:
. פרק השלישי לתרומה עד הפרק

   והוא בגב היד:
   . מן הכיור:קידוש ידים ורגלים

. העליון מקום חבור עד הפרק
   היד והזרוע:

. מראה היה בידו חוליןעד כאן ל
   כמו שפירשתי:
. פרק החולין ושמואל אמר

והתרומה שוין ולחומרא בפרק 
   השלישי והוא שבגב היד:

. ורגיל בתרומה משום דכהן הוא
לפיכך החמיר על עצמו להרגיל 
אף בחולין כן כדי שיהא רגיל 

   בה:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א    ––––קו, ב קו, ב קו, ב קו, ב  .15
   :ַרבָאַמר 

ֲחִרית י ָיָדיו ׁשַ ּתֵ    ,נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ׁשְ
ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ     .ּוַמְתֶנה ֲעֵליֶהן כָּ

  
י ָאִביָנאָאַמר ְלהּו    קז,א א ּדַ ^ִלְבֵני  ַרּבִ ְקּתָ    ,ֲעָרבֹותּפַ

א ִכיֵחי ְלכּו ַמּיָ לֹא ׁשְ גֹון ַאּתּון ּדְ א יֹוָמא ,כְּ ְפָרא ְוַאְתנּו ֲעַלְייהּו ְלכּוּלָ    .ַמׁשּו ְיַדְייכּו ִמּצַ
  

ַאְמֵרי א ּדְ ָחק    :ִאיכָּ ַעת ַהּדְ ׁשְ    ,יןִא  –ּבִ
ָחק  ַעת ַהּדְ ׁשְ ּלֹא ּבִ    .לֹא –ׁשֶ

ַרב    .ּוְפִליָגא ּדְ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ָחק ַעת ַהּדְ ׁשְ ּלֹא ּבִ י ,ֲאִפיּלּו ׁשֶ    .ַנּמִ

ַרב    .ְוַהְיינּו ּדְ
  
  
  

 רש"י
. לאכילה ובלבד שיזהר ומתה

  מלטפם ומלטמאם:
קעה של אותה . בפקתא דערבות

   מדיה ואין מים מצויין להם:
. דשרי אפי' בלא ופליגא דרב

  דחק:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א .16
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ֵאי ַדּלָ ַדִים - ַהאי ֲאִריָתא ּדְ ּנּו ַלּיָ ְבָרא ,ֵאין נֹוְטִלין ִמּמֶ לֹא ָאתּו ִמּכַֹח ּגַ    .ּדְ
ְבָר  ָקָאתּו ִמּכַֹח ּגַ ְוָלא ּדְ י ּדַ ֵרב ְלַגּבֵ ַדִים -א ְוִאי ִמיּקָ ּנּו ַלּיָ    .נֹוְטִלין ִמּמֶ

ֶקה  כֹוֵנס ַמׁשְ ְוָלא ּבְ ִזיַע ּדַ ַדִים ,ֵמיַלף ַלְייֵפי -ְוִאי ּבְ ּה ֶאת ַהּיָ יל ּבָ    .ּוַמְטּבִ
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ֶקה  כֹוֵנס ַמׁשְ ב ּבְ יּקַ ּנִ ִלי ׁשֶ ּנּו ְלָיַדִים -כְּ    .ֵאין נֹוְטִלין ִמּמֶ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ֵא  ִלי ׁשֶ ּנּו ְלָיַדִים -ין ּבֹו ְרִביִעית כְּ    .ֵאין נֹוְטִלין ִמּמֶ
  

   :ָרָבאֵאיִני ְוָהָאַמר 
ֵאין ַמֲחִזיק ְרִביִעית  ִלי ׁשֶ ּנּו ְלָיַדִים -כְּ    .ֵאין נֹוְטִלין ִמּמֶ

ב -ָהא ַמֲחִזיק  יּה  ַאף ַעל ּגַ ֵלית ּבֵ    !ּדְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
   ,ְלַחד –ָהא 
   .ִלְתֵרי –ָהא 

  
ַתנְ     :ָיאּדְ

   ,נֹוְטִלין ְלָיַדִים -ֵמי ְרִביִעית "
ַנִים ,ְלֶאָחד   . (ידים א, א) "ַוֲאִפיּלּו ִלׁשְ

  
  

תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ    :ֲאֵמיַמרלַ  ַרב ׁשֵ
ָנא    ?ָקְפִדיתּו ַאּמָ

  
   .יןִא  :ָאַמר ֵליּה 

  
   ?ַאֲחזּוָתא

  
   .יןִא  :ָאַמר ֵליּה 

  
יעּוָרא ִ    ?ַאׁשּ

  
   .יןִא  :ָאַמר ֵליּה 

  
א  ַאְמֵריִאיכָּ    :ּדְ

ָנא   :ָהִכי ָאַמר ֵליּה     ,ַאּמָ
   ,ַקְפִדיָנן –ְוַאֲחזּוָתא 

יעּוָרא  ִ    .לֹא ַקְפִדיָנן -ַאׁשּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,ְלֶאָחד   –ֵמי ְרִביִעית נֹוְטִלין ְלָיַדִים "

ַנִים   . (ידים א, א) "ַוֲאִפיּלּו ִלׁשְ
  

   ,ְולֹא ִהיא
 ְ ָקָאתּו ִמׁשּ ּום ּדְ אִני ָהָתם ִמׁשּ    .ָיֵרי ָטֳהָרהׁשַ

  
קֹודַאְתִקין  ַהר ּפְ ת ְרִביֲעָתא ַרב ַיֲעקֹב ִמּנְ    .ַנְטָלא ּבַ

  
יַאְתִקין  ִ ת ְרִביֲעָתא ַרב ַאׁשּ הּוָצל ּכּוָזא ּבַ    .ּבְ

 רש"י
. ציור האי אריתא דדלאי

ששופכין לו מים מן היאור בדלי 
   והוא מוליך מים לשדות:
. לתת אין וטלין ממו לידים

ידיו לתוכו ויקלחו המים לתוכן 
דלאו מכח גברא אתו שכבר עבר 

אליהם כח השופך והן מקלחין מ
ואין כאן לא טילה ולא טבילה 
טילה דלאו מכח גברא קאתו 
טביל' מי בציור ליתא שאין 

   כאן שעור מקוה:
. כשהדולה ואי מיקרב גבי דולא

שופך וזה ותן ידיו סמוך למקום 
השפיכה והמים מקלחין מכח 

   השפיכה לתוך ידיו שפיר דמי:
. ואי בזיע דולא בכוס משקה

גדול הוא כשהקב מכיס משקה 
קצת וקילוח היוצא ממו ראה 
והשופך שופך דרך פיו לציור 

   והקב מקלח מאחוריו ליאור:
. הציור עם היאור מילף לייף

ע''י דלי ומטבילין בציור את 
הידים דלאו טבילה גמורה היא 
ודיה בחבור זה ולא בעין 
כשפופרת הוד כדין עירוב 

   מקואות דעלמא:
י הוא . לאו כלכלי שיקב כו'
   דרבן כלי תקון:

. לחד רביעית הא לחד והא לתרי
בעין מתחלה אבל לתרי שהיה 
בו רביעית וטל הראשון ואח''כ 
טל השי אע''ג דלא הוי רביעית 
בטילת שי שפיר דמי הואיל 
ומשירי טהרה אתו כדמפרש 

   לקמיה מי רביעית:
   . שיהא כלי שלם:קפדיתו אמא

   :. שיהא בהן מראה מיםאחזותא
   . דרביעית:אשיעורא

. אבל דקאתו משירי טהרה
   מעיקרא צריך שיהא בו רביעית:

. של זכוכית טלא בת רביעית
קרי טלא והיתה מוצעת לשער 
בה כלי של כל איש ואיש 

   שמתקו ליטול ידיו:
  . של חרס:כוזא
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        קז, אקז, אקז, אקז, א .17
   :ָרָבאְוָאַמר 

ָנּה  ּקְ ּתִ ה ְלָיַדִים -ְמגּוַפת ָחִבית ׁשֶ ּנָ    .נֹוְטִלין ִמּמֶ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ָנּה " ּקְ תִּ ה ְלָיַדִים -ְמגּוַפת ָחִבית ׁשֶ ּנָ    .נֹוְטִלין ִמּמֶ

ָנן  ,ֵחֶמת ּקְ תִּ ה ׁשֶ    .נֹוְטִלין ֵמֶהם ְלָיַדִים -ּוְכִפיׁשָ
ה ק ְוקּוּפָ ִלים  ,ׂשַ ַקּבְ ּמְ י ׁשֶ    ."ֵאין נֹוְטִלין ֵמֶהם ְלָיַדִים -ַאף ַעל ּפִ

  
  

 רש"י
. חקקה לקבל רביעית שתקה

אף על גב דמעיקרא לאו 
אין לאישתמושי בגווה עבידא ו

   חללה עשוי לתוכו:
. מיי ודות של חמת וכפישה

   עור הן:
. אין מלאכתן למים שק וקופה

  דרובן אין מקבלין מים:
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        בבבב----קז, אקז, אקז, אקז, א .18
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

הַמהּו ֶלֱאכֹול ּבְ     ?ַמּפָ
  

ְלָמא ָנַגע יָנן ּדִ    ,ִמי ַחְייׁשִ
   :אוֹ 
   ?לֹא

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְתנּו לֹו ְל " ּנָ י ָצדֹוקּוְכׁשֶ יָצה  ַרּבִ ּבֵ חֹות ִמּכַ ה   -אֹוֶכל ּפָ ַמּפָ    ,נֹוְטלֹו ּבְ
ה    ,ְואֹוְכלֹו חּוץ ַלּסּוּכָ

  .(סוכה כו.) "ְוֵאין ְמָבֵרְך ַאֲחָריו
ֵביָצה     .ֵעי ְנִטיַלת ָיַדִיםּבָ  -ַמאי ָלאו ָהא כְּ

  
ֵביָצה  ְלָמא ָהא כְּ ה -ּדִ ֵעי סּוכָּ    ,ּבָ

ָרָכה    .ּוָבֵעי ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאלּדִ  ֵחיּה לְ  ׁשְ כְּ ה ַרבַאׁשְ ַמּפָ ָקָאִכיל ּבְ    ,ּדְ

ֵדין^ :ָאַמר ֵליּה    קז,ב    ?ָעְבִדין כְּ
י ְקָצָרה ָעַלי :ָאַמר ֵליּה  ְעּתִ    .ּדַ

  
י ָסִליק  י כִּ ִחיְנהּו לְ  ֵזיָראַרּבִ כְּ יַאׁשְ י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ ְבָלֵאי ֲחָמתֹות ַרּבִ ָקַאְכֵלי ּבִ    ,ּדְ

מּוֵאל" :ָאַמר ְדַרב ּוׁשְ ָווַתְייכּו ִליְטעּו ּבִ ְבֵרי ַרְבְרֵבי כְּ ֵרי ּגַ י ְקָצָרה"ָהא  ?!"ּתְ ְעּתִ    !ָקָאַמר "ּדַ
  

ָאַמר  יְטֵתיּה ָהא ּדְ ּמִ ּתַ ְחִליָפאִאׁשְ ר ֲאִביִמי ַרב ּתַ מּוֵאלָאַמר  ּבַ    :ׁשְ
רּוָמה ה ְלאֹוְכֵלי ּתְ ירּו ַמּפָ    ,ִהּתִ

ה ְלאֹוְכֵלי ְטָהרֹות ירּו ַמּפָ    .ְולֹא ִהּתִ
יוְ  י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ    .ּכֲֹהִנים ֲהווּ  ַרּבִ
  

 רש"י
. מי שלא טל ידיו מהו במפה

לפרוש מפה על ידיו ולא יגע 
   באוכלין ויאכל:

. במסכת וכשתו לו לר' צדוק
סוכה כשהיו ותין לו לרבי 

צה צדוק אוכל שהוא פחות מכבי
וטלו במפה ואוכלו ולא היה 
וטל ידיו ולא היה מצריכו סוכה 
ולא ברכת המזון: לא הא דקט 
פחות מכביצה משום סוכה 

  וברכה קט ליה:
. וכי עושין כן לאכול עבדין כדין

   בלא טילה:
. אסטיס אי דעתי קצרה

דאע''פ שטלתי ידי אי אפשי 
   לאכול בידי:

. חמתות בלויין בבלאי חמתות
רכין ידיהן בהם ואוכלים וכו

   בלא טילת ידים:
. ליטעו בדרב [ושמואל]

כסבורים אתם דהא דאשכחיה 
שמואל לדרב דאכיל במפה 

   משום דלא טל ידיו הוא:
. והא דעתי קצרה קאמר ליה

   אלמא טל ידיו:
. התירו מפה לאוכלי תרומה

   דהכהים זריזין הן ולא געי:
. לאוכלי חוליהם ולא התירו
פי שאים למודין בטהרה ל

  להשמר כמו כהים:
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .19
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

   ,אֹוֵכל ֵמֲחַמת ַמֲאִכיל
   ,ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים

   :אוֹ 
   ?לֹא

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר ְסחֹוָרהּדְ  יּה ּדְ  ַרב הּוָנא ּבַ ַלם ֵליּה אּוְמָצא ְוָאִכיל ַרב ַהְמנּוָנאֲהָוה ָקֵאי ַקּמֵ    ,ּבָ
   .לֹא ָסִפיָנא ָלךְ  ,ַאּתְ  ַרב ַהְמנּוָנאִאי ָלאו ּדְ  :ָאַמר ֵליּה 

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָזִהיר ְולֹא ָנַגע ּום ּדְ    .ָלאו ִמׁשּ

  
ָזִריז !לֹא ָרא ּדְ י ְיֵדיּה ֵמִעיּקָ    .ָקִדים ּוָמׁשֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאַמר  י ֵזיָראּדְ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ׁש  ּמָ ל ׁשַ יו ׁשֶ רּוָסה ְלתֹוְך ּפִ ן ָאָדם ּפְ א ִא לֹא ִיּתֵ ַטל ָיָדיו ןכֵּ ם ֶאּלָ ּנָ    .יֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ

ׁש  ּמָ ַ ל ּכֹוס ְוכֹוס -ְוַהׁשּ    ,ְמָבֵרְך ַעל כָּ
רּוָסה ּוְפרּוָסה -ְך ְוֵאינֹו ְמָבֵר  ל ּפְ    .ַעל כָּ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

רּוָסה ּוְפרּוָסה ל ּפְ    .ְמָבֵרְך ַעל כָּ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ָיא י יֹוָחָנן לֹא ַקׁשְ ַרב ְוַרּבִ ָלָמא ּדְ ׁשְ    :ּבִ

א ָאָדם ָחׁשּוב -ָהא  ִאיכָּ    ,ּדְ
א ָאָדם ָחׁשּוב -ָהא  ֵליכָּ    .ּדְ

ל ָמקוֹ  א ִא " :ם ָהא ָקָאַמרִמכָּ ַטל ָיָדיו ןכֵּ ם ֶאּלָ ּנָ    "!יֹוֵדַע ׁשֶ
  

ָטִריד ׁש ּדְ ּמָ אִני ׁשַ    .ׁשַ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש " ּמָ ַ רּוָסה ַלׁשּ ן ָאָדם ּפְ    ,לֹא ִיתֵּ

ָידוֹ  ַהּכֹוס ּבְ ין ׁשֶ    ,ּבֵ
ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָידֹו ׁשֶ ַהּכֹוס ּבְ ין ׁשֶ    ,ּבֵ

ַבר ַקְלָק  א ֶיֱאַרע ּדְ ּמָ עּוָדהׁשֶ סְּ    .ָלה ּבַ
ּלֹא ָנַטל ָיָדיו  ׁש ׁשֶ ּמָ ַ יו -ְוַהׁשּ רּוָסה ְלתֹוְך ּפִ ן ּפְ    ."ָאסּור ִליתֵּ

  
  

 רש"י
. אדם אוכל מחמת מאכיל

שאוכל מיד חבירו התוחב לתוך 
פיו צריך האוכל טילת ידים או 

   אין צריך:
. חתך לו חתיכת בלם ליה אומצא

   בשר:
. במ''ם סתומה כמו (תהלים בלם

לב) עדיו לבלום שהמתג והרסן 
מחתכין עדיו (לבלום) של סוס 

ליה אומצא לשון ולי ראה בלם 
הטמה בגחלים כמו (בכורות דף 
מ:) פיו בלום גבי מומין של בכור 
שפיו סגור שאין יכול לפותחו 

   אלא מעט ורגליו מבולמות:
. אדם אי לאו דרב המוא את

חכם וזריז כדמפרש ואזיל לא 
   הויא ספיא לך בלא טילה:

   . חוכמתיה:מאי
. אלמא אין לאו דזהיר ולא גע

לת ידים ובלבד שלא צריך טי
   יגע:

. הכי קא''ל אי לאו דרב לא
המוא את ויודע אי בך שטלת 
ידיך. זריז עדיף מזהיר זהיר 
שיודע להזהר בשעת מעשה שלא 
יעבור על המצוה זריז הרואה את 
הולד ומתקן עצמו שלא יבא 
לידי כך והייו דאמרין בע''ז (דף 
   כ:) זהירות מביאה לידי זריזות:

. רך על כל כוס וכוסהשמש מב
לפי שאין קבע לשתיית השמש 
שאיו יודע אם יתו לו עוד הלכך 

   אסח דעתיה מן השתיה:
ואיו מברך על כל פרוסה 

. דבטוח הוא שלא ימעו ופרוסה
  ממו לחם:

. בסעודה אי איכא אדם חשוב
בטוח השמש שיתן לו לחם כל 

   הצורך:
. לשמש את המסובין דטריד

ע באוכלין ושוכח שלא טל ווג
שיאכל ואע''פ שוגע בכל 
הסעודה לא איכפת לן שלא 
הצריכו טילה לוגעין אלא 

   לאוכלין:
. לא יתן אדם פרוסה לשמש

באחד מן האורחים קאמר שלא 
יכעוס בעה''ב כשהוא שותה 
חוקו לו יין ומזיק לו ובלאו כעס 
מי מתוך שחש שלא יכלה הלחם 
לאורחים הוא מביט ומציץ במה 

ן והכוס שפך מידו שזה ות
ואפילו הכוס ביד השמש שמא 

  ישפכו:
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .20
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

   ,ַמֲאִכיל ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים
   :אוֹ 

   ?ֵאינֹו ָצִריךְ 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵבי  ָתֵני ּדְ הּדְ ֶ    :ְמַנׁשּ

ן גַּ " ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ְמִליֵאלַרּבָ
ת ִלְבָנּה ָקָטן ַמִים ְונֹוֶתֶנת ּפַ ה ְמִדיָחה ֶאת ָיָדּה ַאַחת ּבְ ָ    .ִאׁשּ

ֵקןָאְמרּו ָעָליו ַעל  אי ַהּזָ מַּ ָידֹו ַאַחת ׁשַ ּלֹא ָרָצה ְלַהֲאִכיל ּבְ    ,ׁשֶ
י ָיָדיו תֵּ ׁשְ ֲאִכיל ּבִ ּיַ    ."ְוָגְזרּו ָעָליו ׁשֶ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

וּ  אָהָתם ִמׁשּ יְבּתָ    .ם ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאלּדַ  ׁשְ ִכי ֲאבּוהַּ ּדִ ָקא ּבָ מּוֵאל ּדְ ֵחיּה ִלׁשְ כְּ    ,ַאׁשְ

ִכית :ָאַמר ֵליּה  אי ָקא ּבָ    ?ַאּמַ
ִאי ַמְחַיין ַרּבָ    .ּדְ

אי    ?ַאּמַ
ָאַמר ִלי ית ְיֵדיּה " :ּדְ    ".ָקא ָסִפית ִלְבָרִאי ְולֹא ָמׁשִ

ית אי לֹא ָמׁשִ    ?ְוַאּמַ
יָנא :ֵליּה  ָאַמר    ?!הּוא ָאִכיל ַוֲאָנא ָמׁשִ

ִמיר :ָאַמר ֵליּה  לֹא ּגָ יּה ּדְ ּיֵ י ָמִחי ,לֹא ִמיְסּתַ    ?!ִמיְמָחא ַנּמִ
  

   :ְוִהְלְכָתא
   ,ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים -אֹוֵכל ֵמֲחַמת ַמֲאִכיל 

  .ֵאינֹו ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים -ַמֲאִכיל 

        
  

  

  

  

  

  

  

    

  

 רש"י
. ביום אשה מדיחה ידה במים

הכפורים דאע''פ שאסור 
ברחיצה התירו לאשה להדיח 

   ידה אחת וליגע בפת:
. שלא רצה להאכיל בידו אחת

אפילו ידו אחת לא רצה להדיח 
כדי ליתן פת לתיוק ביוה''כ 
ומוע מלהאכילו אלמא מאכיל 

   טילה: צריך
. רוח רעה התם משום שיבתא

שורה על ידים שלא טלו שחרית 
אבל טל ידיו שחרית ולא זהר 
בהן ובא להאכיל את חבירו אין 
צריך טילה ולא אמרין דאסתם 
   ותן לתוך פיו תקון רבן טילה:

. קספית לבראי דמחיין רבאי
בדלא משית. האכלת את בי 

   ולא רחצת ידים תחלה:
. לא די לו דלא גמיר לא מסתייה

שאיו בקי בהלכות טילה 
  שהמאכיל אין צריך ליטול:
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .21
   ַמְתִניִתין

ַחת ַאַחת ִמְטּפַ ר ּוְגִביָנה ּבְ ׂשָ    ,צֹוֵרר ָאָדם ּבָ
ֶזה ּלֹא ְיהּו נֹוְגִעין ֶזה ּבָ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ִביָנה ר ְוֶזה ּגְ ׂשָ ְלָחן ֶאָחד ֶזה ּבָ ֵני ַאְכְסָנִאין אֹוְכִלין ַעל ׁשֻ ין - ׁשְ ׁשִ   .ְוֵאין חֹוׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

ֶזה ַמאי ֲהֵוי צֹוֵנן הּוא ?ְוִכי נֹוֵגַע ֶזה ּבָ    !צֹוֵנן ּבְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְקִליָפה  ֵעי -ְנִהי ּדִ    ,לֹא ּבָ

ֵעי -ֲהָדָחה    ?!ִמי לֹא ּבָ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. אין לחוש שיאכל שי אכסאין
  זה משל חבירו:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א    ––––קז, ב קז, ב קז, ב קז, ב  .22
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ֵני ַאְכְסָנִאין אֹוְכִלין ַעל ׁשּוְלָחן ֶאָחד ֶזה  ִביָנהׁשְ ר ְוֶזה ּגְ ׂשָ ין - ּבָ ׁשִ    ."ְוֵאין חֹוׁשְ
  

יָאַמר  ר ַאּמִ מּוֵאלָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ    :ׁשְ
יִרין ֶזה ֶאת ֶזה ֵאין ַמכִּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

יִרין ֶזה ֶאת ֶזה     .ָאסּור –ֲאָבל ַמכִּ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ק ֶאָחדׁשְ  ְתָאְרחּו ְלפּוְנּדָ ּנִ    ,ֵני ַאְכְסָנִאים ׁשֶ
פֹון א ִמן ַהּצָ רֹום ,ֶזה ּבָ א ִמן ַהּדָ    ,ְוֶזה ּבָ
ֲחִתיָכתוֹ  א ּבַ ְגִביָנתוֹ  ,ֶזה ּבָ א ּבִ ְלָחן ֶאָחד    - ְוֶזה ּבָ    ,אֹוְכִלין ַעל ׁשֻ

ִביָנה ר ְוֶזה ּגְ ׂשָ    ,ֶזה ּבָ
ין ׁשִ    .ְוֵאין חֹוׁשְ

ְתִפיָסה ַאַחתְולֹא ָאְסרּו ֶא  א ּבִ    ."ּלָ
  
ִפיָסה ַאַחת" ךְ  - "תְּ ְעּתָ    ?!ַסְלָקא ּדַ
  

ִפיָסה ַאַחת ֵעין ּתְ א כְּ    .ֶאּלָ
  
  

ַלְמָיא ָאַמר ֵליּה  ר ׁשְ ילְ  ַרב ֵייַמר ּבַ ּיֵ    :ַאּבַ
יִדין ֶזה ַעל ֶזה  ֵני ַאִחין ּוַמְקּפִ    ?ַמהוּ  –ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִריִקין ֲאס :יֹאְמרוּ " ל ַהסְּ ִריןּכָ ְייּתּוס מּותָּ    .?!"ּוִרין ּוְסִריֵקי ּבַ
  

ָאַמר  יּוְלַטֲעֵמיְך ָהא ּדְ י ַאּסִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
א ָחלּוק ֶאָחד  ֵאין לֹו ֶאּלָ ל מֹוֵעד -ִמי ׁשֶ חּוּלֹו ׁשֶ סֹו ּבְ ר ְלַכּבְ    .מּוּתָ

ְיי :יֹאְמרוּ "   קח,א ִריִקין ֲאסּוִרין ּוְסִריֵקי ּבַ ל ַהסְּ ִריןּכָ   !?!"ּתּוס מּותָּ
  

יָהָתם ָהא ָאַמר  ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ַמר ּבַ
  .ֵאיזֹורֹו מֹוִכיַח ָעָליו

  
  

 רש"י
  גמ' 

. אלמא דוקא זה בא מן הצפון כו'
   בשאין מכירין זה את זה קאמר:

. להעלות בשר עם ולא אסרו
   הגביה על השולחן:
   אחד:. בכרך אלא בתפיסה אחת

. הא בלא תפיסה אחת ס''ד
   שלחן אוכל עליו מי אסור:

. כיון דמקפידין שאין זה מהו
  אוכל משל זה מותר או לא:

. לעין מצות כל הסריקין אסורין
דפסח תא אין עושין סריקין 
המצויירין בפסח מפי שהאשה 
שוהה עליהן ומחמצתן וחתום 
אחד ובייתוס שמו היה לו דפוס 

ה מושיב לתוכו אחד מצוייר והי
את הסריק והוא מצוייר מיד 
אמר להם אפשר יעשה בדפוס 
ויקבעה מיד אמרו לו א''כ 
יאמרו כל הסריקין אסורין 
וסריקי בייתוס מותרין והכא 
מי יאמרו כל האחין אסורין 

   ואלו מותרין:
. האיזור איזורו מוכיח עליו

תמיד הוא קבוע בחלוקו וכשהוא 
חר פושט חלוקו ולובש חלוק א

וטל האיזור מזה וקובעו בזה 
וזה שאין לו אחר מכבסו עם 
איזורו והרואה כשהוא מכבסו 
ואיזורו עמו יודע שאין לו חלוק 

  אחר ולכך התירו לו חכמים:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .23
   ַמְתִניִתין

ְפָלה ַעל ַהֲחִתיָכה ּנָ ת ָחָלב ׁשֶ    :ִטיּפַ
אֹוָתּה ֲחִתיָכה  נֹוֵתן ַטַעם ּבְ ּה ּבְ    .ָאסּור –ִאם ֵיׁש ּבָ

ֵדָרה    :ִניֵער ֶאת ַהּקְ
ּה ּבְ  אֹוָתּה ְקֵדָרה ִאם ֵיׁש ּבָ   .ָאסּור –נֹוֵתן ַטַעם ּבְ

  

ָמָרא    ּגְ
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ׁשוֹ  ָעְלָמא  ַטְעמֹו ְולֹא ַמּמָ אֹוַרְייָתא –ּבְ    .ּדְ
ָנן ַרּבָ ְך ּדְ ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ    ,ּדְ

ְמִריָנן ָחָלב ַמאי ַטְעָמא לֹא ּגַ ר ּבְ ׂשָ ִחּדּוׁש הּוא ?ִמּבָ    ,ּדְ
יַא  -ִאי ִחּדּוׁש הּוא  א נֹוֵתן ַטַעם ַנּמִ ֵליכָּ ב ּדְ    .ף ַעל ּגַ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ּול ָאְסָרה ּתֹוָרה ׁשּ ֶרְך ּבִ  ּדֶ
   .(שמות כג, יט) 388388388388

  
  
  

                                                        
ית  388 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמ  ה'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   וֹ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

 רש"י
  מתי' 

. טיפת חלב שפלה על החתיכה
בתוך הקדירה על אחת מן 
החתיכות ולא הגיס את הקדירה 
ולא חלק טעם הטיפה אלא 

   כה בלבד:לאותה חתי
. באותה אם יש בה בותן טעם

חתיכה כלומר שאין באותה 
חתיכה לבדה ששים לבטל 
הטיפה מיד אסרת החתיכה 
ובשאר חתיכות דקדרה לא 
איירי תא דמתי' ובגמרא פליגי 
בה אם חוזרת אותה חתיכה 

   ואוסרתן או לאו:
. הגיס בה מיד יער את הקדרה

קודם שקבלה החתיכה טעם מן 
תא תערבה הטיפה הטיפה דהש

   בכולן:
. אם יש בה ב''ט באותה קדרה

כלומר אין כח בטיפה לאסור 
כולן אא''כ יש ב''ט ליתן בכל 

   הקדרה:
  

  גמ' 
אמר אביי טעמו ולא ממשו 

. הא דאסרין בעלמא דאורייתא
בכל איסורין משתו טעם 
בהיתר אע''פ שאין אוכל ממש 
כגון סילק האיסור ואין כאן 

רייתא היא אלא טעמו דאו
דגמרין מבשר בחלב דאסריה 
רחמא באכילה כדגמרין לקמן 
(דף קטו:) מלא תבשל שלשה 
פעמים האמורים בתורה ואע''ג 
דכי מסלק זה מתוך זה לאחר 
בשולו אין כאן אלא הטעם 
ומייה גמרין לכל איסורין במה 

   מציו:
. בכל שאר איסורין דאי ס''ד

טעמו דרבן היא דלא גמרין להו 
   בשר בחלב:מ

מ''ט לא גמרין מייה משום 
. דשיהם מין היתר דחדוש הוא

זה לבדו וזה לבדו וכשתערבו 
אסרו ועוד שדרך בשול אסרו 
בלא אכילה הילכך לא גמרין 

   חומרא מיייהו:
. אמאי קתי מתי' אי חדוש הוא

דבעיא טעמא בלא ותן טעם מי 
אסור דהא חדושא חדיש ביה 

דהו דהא בשר רחמא ואפי' כל 
בחלב הוא אלא ש''מ לאו חדושא 
דאהכי קפיד רחמא דומיא 
דכלאי הכרם דמתסרי מי משום 
כלאי תערובת דכיון דלאו חדוש 
הוא גמרין ליה (לעיל דף צח.) 
מזרוע בשלה דמישתרי כל כמה 

   דליכא טעמא:
. לעולם אימא לך אמר ליה רבא

חדוש הוא ודקאמרת אע''ג 
ליכא  דליכא טעמא ליתסר דהא

למגמריה מזרוע בשלה על כרחך 
בגופיה גלי קרא דבעין טעמא 
מדלא אסרתו תורה אלא דרך 
בשול שאסר הבשר להתבשל 
בחלב ואין לך כגון זו שלא יתן 

  טעם:
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        בבבב----קח, אקח, אקח, אקח, א .24
   :ַרבָאַמר 

ֲחִתיָכה  ַתן ַטַעם ּבַ ּנָ יָון ׁשֶ ית ְנֵבָלה   -כֵּ    ,ֲחִתיָכה ַעְצָמּה ַנֲעׂשֵ
ן ל ַהֲחִתיכֹות ּכּוּלָ    ,ְואֹוֶסֶרת כָּ

ֵהן ִמיָנּה  ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ַרב ָמִריָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ    :ָרִביָנאלְ  ַמר זּוְטָרא ּבְ
יּה  ַמְעּתֵ ַמאן ָאַמר ִלׁשְ    ?ִמְכִדי ַרב כְּ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ,כְּ
ָאַמר ִמינֹו  :ּדְ ִטיל -ִמין ּבְ    .לֹא ּבָ
ָרָבא :ֵליָמא ִליָגא ַאּדְ    ,ּפְ

ָאַמר  הּוא ִמין ּוִמינֹו ְוָדָבר ַאֵחר ָקָסַבר ַרּבִ  :ָרָבאּדְ ל ׁשֶ ֵאינוֹ    -י ְיהּוָדה כָּ ִמי ׁשֶ ק ֶאת ִמינֹו כְּ    ,ַסּלֵ
לוֹ  ֵאינֹו ִמינֹו ָרָבה ָעָליו ּוְמַבּטְ    !ְוׁשֶ

  
ה  :ָאַמר ֵליּה  רֹוֶטב ַרכָּ ָנַפל ּבְ י -ִאי ּדְ    ,ָהִכי ַנּמִ

ַמאי ַעְסִקיָנן רֹוֶטב ָעָבה :ָהָכא ּבְ ָנַפל ּבְ    .ּדְ
  
   ?ַמאי ָקָסַברוּ 

ר  :ִאי ָקָסַבר ר ְלסֹוֲחטֹו מּוּתָ ית ְנֵבָלה -ֶאְפׁשָ אי ַנֲעׂשֵ    ?ֲחִתיָכה ַאּמַ
א ָקָסַבר ר ְלסֹוֲחטֹו  :ֶאּלָ    .ָאסּור –ֶאְפׁשָ

  
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

י ֲחִניָנאוְ  ַרב י יֹוָחָנןוְ  ַרּבִ ַאְמֵרי ַרּבִ    :ּדְ
ר ְלסֹוֲחטֹו     .ָאסּור –ֶאְפׁשָ

מּוֵאל יַר וְ  ׁשְ ר ֶרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַאְמֵרי ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ּבִ    :ּדְ
ר ְלסֹוֲחטֹו  ר –ֶאְפׁשָ    .מּוּתָ

  
ר ְלסֹוֲחטֹו "ְוָסַבר ַרב     "?!ָאסּור –ֶאְפׁשָ
ַמר    :ְוָהִאיּתְ

ל ָחָלב ַפל ְלתֹוְך יֹוָרה ׁשֶ ּנָ ר ׁשֶ ׂשָ ַזִית ּבָ    :כְּ
   :ַרבָאַמר 
ר  ׂשָ    ,ָאסּור –ּבָ
ר –ְוָחָלב     .מּוּתָ

ךְ    קח,ב ְעּתָ ר ְלסֹוֲחטֹו ָאסּור :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ר^ - ֶאְפׁשָ אי מּוּתָ    !ָחָלב ְנֵבָלה הּוא ?ָחָלב ַאּמַ
  

ר ְלסֹוֲחטֹו  :ָקָסַבר ַרב ,ְלעֹוָלם    ,ָאסּור –ֶאְפׁשָ
אִני ָהָתם ָאַמר ְקָרא ,ְוׁשַ ֲחֵלב ִאּמוֹ " :ּדְ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ    – (שמות כג, יט) "לֹא ְתַבׁשּ

ִד "    .ְולֹא ָחָלב ,ָאְסָרה ּתֹוָרה - "יּגְ
  

ִדי""ְוָסַבר ַרב     ?!"ָאְסָרה ּתֹוָרה ְולֹא ָחָלב - "ּגְ
ַמר    :ְוָהא ִאיּתְ

ָלן ֶזה ִעם ֶזה ְ ׁשּ ּבִ ר ַוֲחִצי ַזִית ָחָלב ׁשֶ ׂשָ    :ֲחִצי ַזִית ּבָ
   :ַרבָאַמר 
   ,ַעל ֲאִכיָלתוֹ  -לֹוֶקה 

ּולוֹ  -ְוֵאינֹו לֹוֶקה  ׁשּ    .ַעל ּבִ

ךְ וְ  ְעּתָ ִדי"" :ִאי ַסְלָקא ּדַ אי לֹוֶקה - "ָאְסָרה ּתֹוָרה ְולֹא ָחָלב - "ּגְ יעּור הּוא ?ַאֲאִכיָלה ַאּמַ    !ֲחִצי ׁשִ
  

א י ָאסּור :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ַרב ,ֶאּלָ    ,ָחָלב ַנּמִ
ַמאי ַעְסִקיָנן ַפל ְלתֹוְך יֹוָרה רֹוַתַחת :ְוָהָכא ּבְ ּנָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

ִמְבַלע     ,ַלעּבָ  –ּדְ
ַלט -ִמְפַלט     .לֹא ּפָ

  
ִליט יח ָהַדר ּפָ י ָנּיַ    !סֹוף סֹוף כִּ

  
קוֹ  ַדם ְוִסיּלְ ּקָ ׁשֶ    .כְּ

 רש"י
. הא דתן במתיתין אם יש אמר רב

בותן טעם באותה חתיכה לאסור את 
כל הקדרה דכיון דאסרה החתיכה 

איסור  היא עצמה כולה עשית
ואוסרת כל החתיכות כולן ואפילו יש 
בהן כדי לבטל החתיכה כולה אסרות 

   כולן:
. ורב סבר לה כרבי מפי שהן מיה

   יהודה דאמר מין במיו לא בטיל:
. בפ' גיד לימא פליגא אדרבא דאמר

השה (לעיל דף ק:) קסבר רבי יהודה 
כל מין ומיו ודבר אחר שעם מיו 

ערב עם מיו כלומר מין דאיסור שת
ובשאיו מיו דהיתר סלק את מיו 
דהיתר כמי שאיו מועיל לא לבטלו 
לאיסור דמין במיו לא בטיל ולא 
תוספת הוא וסף עליו להיות שיהם 
איסור ולא יוכל מין האחר לרבות 
עליו ולבטלו אלא סלקהו כאילו איו 
כאן וירבה שאיו מיו של היתר על 

ש כאן האיסור ויבטלו והכא מי י
רוטב שיוכל לבטל את כל החתיכה 

   האסרת ואמאי אוסרת:
. דק דק של בשר ושומן ברוטב עבה

   דכוליה מין בשר הוא:
. רב באפשר לסוחטו ומאי קסבר

באיסור שבלע בהיתר ותן בו טעם 
ואסרו וחזר ובישל ההיתר הזה עם 
היתר אחר שאפשר האיסור הבלע 
בזה ליסחט ממו וליחלק בהיתר 

ן ואין בו כשיעור לאסור את האחרו
   האחרון:

. הותר גם הראשון מפי אי קסבר
שפלט האיסור ממו ולכתחלה הוא 
דאסור שאין מבטלין איסור לכתחלה 
   ומיהו דיעבד שרי לאכול אף הראשון:

. הא אפשר אמאי חתיכה עשת בלה
היא ליסחט ממה וליחלק לאחרים 
שלא קבלו ממה כלום ואין לו 

יתן החלב טעם בכולן לאסור עד ש
דליכא למימר אפשר ליסחט מזה 
וליבלע בזה שהרי כולן שוין בטעמו 

   ואיזה תתיר ואיזה תאסור:
. משאסרה החתיכה שוב אלא קסבר

אין לה היתר בסחיטה ואשמועין אף 
ההיתר שבה עשה איסור להיות כאן 

   שיעור גדול לאסור אחרים הרבה:
   . אף הראשון שאסר:מותר

  . שתן החלב טעם בו:רבשר אסו
. הרי חלב מעט חלב אמאי מותר

שבלע בבשר עשה בלה שהרי אסר 
וכשחזר ופלט בשאר החלב הוה ליה 
מין במיו חלב אסור בחלב היתר ורב 

   אית ליה מין במיו לא בטיל:
   . זה שבלע וסחט:חלב בלה הוא

. ואפילו גדי אסרה תורה ולא חלב
שיעור  חלב מותר ואפילו היה בבשר

גדול לתת טעם בשר בכל החלב ס''ל 
   מי לרב דחלב מותר:

. הכי משערין יין וחלב חצי זית חלב
וכל משקה לשערו בכזית מביא כוס 
מלא משקין ומביא זית וותן לתוכו 
הזית והמשקה יוצא לחוץ וההוא 
דפיק הוי כזית וכך היא שויה 

   בתוספתא בפרק זיר שאכל:
   ת איסור אכל:. דכזילוקה על אכילתו

. לקמן מפרש ואיו לוקה על בשולו
   טעמא בשמעתין:

. אלא לעולם קסבר רב חלב מי אסור
גרסי' היכא דיש בו טעם איסור או 

   איסור מיו בלא טעם:
. דאמר רב לעיל והכא במאי עסקין

בשר אסור חלב מותר כגון שפל אותו 
זית לתוך יורה רותחת דמה שבולע 

שאיו ח איו פולט שכל זמן 
   מרתיחותיו איו פולט:

. לאותו זית קודם כשקדם וסילקו
  שתוח:
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        קח, בקח, בקח, בקח, ב .25
   :ּגּוָפא

ָלן ֶזה ִעם ֶזה" ְ ׁשּ ּבִ ר ַוֲחִצי ַזִית ָחָלב ׁשֶ ׂשָ    :ֲחִצי ַזִית ּבָ
   :ַרבָאַמר 
   ,ַעל ֲאִכיָלתוֹ  -לֹוֶקה 

ּולוֹ  -ְוֵאינֹו לֹוֶקה  ׁשּ    ".ַעל ּבִ
  

ךְ  י ִליְלֵקי -ִאי ִמְצָטְרִפין    :ָמה ַנְפׁשָ ּול ַנּמִ ׁשּ    !ַאּבִ
י לֹא ִליְלֵקי -ִאי לֹא ִמְצָטְרִפין     !ַאֲאִכיָלּה ַנּמִ

  
   ,ְלעֹוָלם לֹא ִמְצָטְרֵפי
דֹוָלה    .ּוְבָבא ִמּיֹוָרה ּגְ

  
   :ָאַמר ֵלִויוְ 

ּולוֹ  ׁשּ    .ַאף לֹוֶקה ַעל ּבִ
  

ֵני     :389389389389אְתִניָת ַמ ּבְ  ֵלִויְוֵכן ּתָ
ּלֹוֶקה ַעל ֲאִכיָלתֹו " ם ׁשֶ ׁשֵ ּולוֹ  -ּכְ ׁשּ ְך לֹוֶקה ַעל ּבִ    .ּכָ

ּול ׁשּ    ?ָאְמרוּ  ּוְבֵאי ֶזה ּבִ
ּולוֹ  ׁשּ ֲאֵחִרים אֹוְכִלין אֹותֹו ֵמֲחַמת ּבִ ּול ׁשֶ ִבׁשּ    ."ּבְ

  
  
  
  

                                                        
ַמְתִניִתיןמסורת הש"ס. גירסת וילא:  389  ּבְ

 רש"י
. לעשות לעולם לא מצטרפי

איסור אא''כ היה בו בתחלה 
כשיעור וכי אמר רב לוקה על 
אכילתו שבא מיורה גדולה 
ולצדדין אמר רב למילתיה אכל 
חצי זית בשר וחצי זית חלב הבא 
מיורה גדולה שתבשל בה שיעור 

ה ומזה ואסרו לוקה על מז
אכילתו שאכל שיעור שלם 
איסור של שם אחד ואין לוקה 
על בשולו דאם בשל כחצי זית 
בשר וכחצי זית חלב זה עם זה 
לפי שאין מצטרפין מכלל היתרן 
לקרות איסור עד שיהא בכל 

   אחד ליעשות איסור לעצמו:
. עובדי כוכבים כלומר אחרים

  שתבשל כל צרכו:
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        קט, אקט, אקט, אקט, א    ––––קח, ב קח, ב קח, ב קח, ב  .26
ר ְלסֹוֲחטוֹ " ֵאי ִהיא -ַעְצמֹו  "ְוֶאְפׁשָ ּנָ    :ּתַ

ַתְניָ     :אּדְ
ְפָלה ַעל ַהֲחִתיָכה" ּנָ ת ָחָלב ׁשֶ    :ִטּפַ

ֲחִתיָכה  ְתָנה ַטַעם ּבַ ּנָ יָון ׁשֶ ת ְנֵבָלה  -ּכֵ    ,ַהֲחִתיָכה ַעְצָמּה ַנֲעׂשֵ
ן ל ַהֲחִתיכֹות ּכּוּלָ    ,ְואֹוֶסֶרת ּכָ

ֵהן ִמיָנּה  ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ן  תֵּ תִּ רֹוֶטב    :ַטַעםַעד ׁשֶ    ,ּבָ

יָפה    ,ּוַבּקִ
   .ּוַבֲחִתיכֹות

יָאַמר     :ַרּבִ
י ְיהּוָדה   :ִנְרִאין ְבֵרי ַרּבִ לֹא ִניֵער    -ּדִ ׁשֶ    ,ּבְ

ה סָּ לֹא ּכִ    .ְוׁשֶ
יֵער  –ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים  ּנִ ׁשֶ    ,ּבְ

ה    ."ְוִכסָּ
  

ה"ַמאי  סָּ    ?"לֹא ִניֵער ְולֹא ּכִ
ָלל    :ִאיֵליָמא ָלל  ,לֹא ִניֵער כְּ ה כְּ ַלע -ְולֹא ִכּסָ ַלט ,ִמְבַלע ּבָ    !ִמְפַלט לֹא ּפָ

ּסֹוף א ּבַ ה ֶאּלָ ִחּלָ ּתְ א לֹא ִניֵער ּבַ ּסֹוף  ,ְוֶאּלָ א ּבַ ה ֶאּלָ ִחּלָ ּתְ ה ּבַ אי –ְולֹא ִכּסָ    ?ַאּמַ
ַלע ַלט !ָהא ּבָ    !ְוָהא ּפָ

ר ְלסֹוֲחטֹו  :ָקָסַבר    .ָאסּור –ֶאְפׁשָ
  

ַלל ּדְ    קט,א יִמכְּ ה ְוַעד סֹוף :ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ ִחּלָ י ִניֵער ִמּתְ ה ְוַעד סֹוף  ,כִּ ִחּלָ ה ִמּתְ    .ָאסּור –ְוִכּסָ
אי ָלל ?ַאּמַ ַלע כְּ    !ָהא לֹא ּבָ

  
   ,לֹא ִניֵער ָיֶפה ָיֶפה   :ֵאיָמא

ה ָיֶפה ָיֶפה ּסָ    .ְולֹא כִּ
  
  

 רש"י
ה טעם באותה כיון שת

. כלומר כיון שיש בה כדי חתיכה
ליתן טעם באותה חתיכה הכל 
אסור ואפילו יער את הקדרה 
דאיכא למימר חלק לכולן והרי 
אין בו כדי לאסור אפ''ה אסור 

   וטעמא מפרש לקמיה:
. לפיכך אוסרת מפי שהן מיה

כולן ואפילו הן אלף שיש בהן 
כדי לבטל חתיכת האיסור כו' 

יו יהו לא בטיל דכיון דמ
טעמא דבשר דפיק מייה שאף 

   טעם הבשר אסר:
. וחכ''א עד שתתן טעם כו'

קס''ד דאטפה קיימי עד שיהא 
בה כדי ליתן טעם בכולם אין 
כאן איסור אפילו בחתיכה 
ראשוה מפי שהוא חוזר 

   וסחט:
. דק דק של בשר שיורד קיפה

   לשולי קדרה:
. מפרש לקמיה כולה ראין כו'

   לתא דרבי:מי
. הגיס בה במגיס המער את יער

הקדרה מתפשט הטעם בכולה 
וכן המכסה אותה מפי שמי 

   השוליים עולין עד פה ויורדין:
. אמאי אילימא לא יער כלל

   אסרות האחרות:
   . ההיא חתיכה:מבלע בלע

. באחרות את מפלט לא פליט
טעם החלב שהחלב בגגה של 

   חתיכה הוה:
קבלה . ולא יער בתחלה

החתיכה את הטעם ואח''כ יער 
   וחזרה ופלטתה באחרות:

. מה שבלעה הא בלע והא פלט
וחזרה להתירה והאיסור שיצא 

   ממה אין בו כשיעור לאסור:
. קסבר אפשר לסוחטו אסור

מפי שכולה עשית איסור וכל 
הסחט ממה אסור וכל השאר 
בה אסור וכיון דאף טעם בשר 

חרות שבה אסר חוזר ואוסר הא
אפילו הן אלף דמין במיו לא 

  בטיל:
ופרכין מכלל דר' יהודה סבר כי 

. מי אסירי דמדקאמר יער כו'
רואה אי דברי ר' יהודה בשלא 
יער בתחלה אבל איי רואה את 
מה שהוא אוסר אף בשיער 
מכלל דאיהו אף בשיער אסר 
מדלא קתי אמר רבי לא אמר ר' 

   יהודה אלא בשלא יער:
. חתיכה ראשוה בלעההא לא 

יותר מן האחרוה ובטיפה הזאת 
   אין שיעור לאסור את כולן:

. ובלעה שמא לא יער תחלה יפה
ואח''כ פלטה כשיער בסוף 
ובהא גזירה לא סבר לה רבי 
כוותיה אבל בדאפשר לסוחטו 
אסור ובמין במיו לא בטיל סבר 

  לה כוותיה:
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        קט, אקט, אקט, אקט, א .27
   :ָאַמר ַמר

יֵער ְוִכסָּ  :ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים" ּנִ ׁשֶ    ."הּכְ
  

ה"ּוַמאי  ?"ִניֵער"ַמאי  סָּ    ?"ּכִ
ה :ִאיֵליָמא ִחּלָ ּתְ ּסֹוף ְולֹא ִניֵער ּבַ ה ,ִניֵער ּבַ ִחּלָ ּתְ ה ּבַ ּסָ ּסֹוף ְולֹא כִּ ה ּבַ     - ְוִכּסָ
ְבֵרי  :ָהָאְמַרּתְ  יִנְרִאין ּדִ ָהא ַרּבִ    !ְיהּוָדה ּבְ

ה ְוַעד סֹוף ִחּלָ א ִניֵער ִמּתְ ִחלָּ  ,ֶאּלָ ה ִמּתְ    .ה ְוַעד סֹוףְוִכּסָ
ָנן ַסְבֵרי ַרּבָ ַלל ּדְ    :ִמכְּ

ה ִחּלָ ּתְ ּסֹוף ְולֹא ִניֵער ּבַ ה  ,ִניֵער ּבַ ִחּלָ ּתְ ה ּבַ ּסָ ּסֹוף ְולֹא כִּ ה ּבַ ּסָ ר –כִּ    .מּוּתָ
ר ְלסֹוֲחטֹו  :ַאְלָמא ָקַסְבֵרי ר –ֶאְפׁשָ    .מּוּתָ

  
י ָאַמר ֵליּה  יְפּתִ    :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
אי ּדִ  ִליֵגיִמּמַ ר ְלסֹוֲחטֹו ּפְ    ?ְבֶאְפׁשָ

ְלָמא ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור :ּדִ ר ְלסֹוֲחטֹו ּדִ    ,ֶאְפׁשָ
ִמינֹו ָקא ִמיְפְלֵגי ִמין ּבְ    ,ְוָהָכא ּבְ

י ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ָאַמר ,ְוַרּבִ ִמינֹו  :ּדְ ִטיל -ִמין ּבְ    ,לֹא ּבָ
ָנן ְלַטְעַמְייהוּ  ַאְמֵרי ,ְוַרּבָ ִמינוֹ  :ּדְ ִטיל – ִמין ּבְ    !ּבָ

  
   ?ַהאי ַמאי

ָלָמא ׁשְ ִמינֹו  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִמין ּבְ ָנן ּבְ ַרּבָ י ְיהּוָדה ְסִביָרא ְלהוּ  -ּדְ ַרּבִ    ,ָהָכא כְּ
ִליֵגי ר ְלסֹוֲחטֹו ּפְ    ,ּוְבֶאְפׁשָ

י ָקָאַמר ֶרּבִ ָהא :ַהְיינּו ּדְ י ְיהּוָדה ּבְ ְבֵרי ַרּבִ    ,ָהאְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ  ,ִנְרִאין ּדִ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור :ֶאּלָ ר ְלסֹוֲחטֹו ּדִ ִמינֹו ָקִמיְפְלֵגי ,ֶאְפׁשָ ִמין ּבְ    ,ְוָהָכא ּבְ

ֵעי ֵליּה  י ְיהּוָדה ְוֵאין ִנְרִאין ִמּבָ ְבֵרי ַרּבִ    !ַהאי ִנְרִאין ּדִ
  

   .ְותּו לֹא ִמיִדי
  
  

 רש"י
ראין . המתירין את הכל אמר מר ודברי חכמים

לרבי כשיער אבל בשלא יער לא ראה לו מכלל 
   דהם מתירין אף בשלא יער:

   . דקאמר רבי:ומאי יער
. דאע''ג דקבלה אילימא יער בסוף ולא בתחלה

את הטעם קאמר רבי דרואה הוא את דברי 
המתירין הואיל ויער בסוף וחזר וסחט דקסבר 
אפשר לסוחטו מותר האמרת ראין דברי ר' 

   ה בהא:יהוד
. ראה את דברי המתירין יער מתחלה ועד סוף

בזו דכיון דפשט מתחלה הטעם בכולה קדרה 
ואין בה כדי לאסור את כולה מותר ולא ראה 

   דברי ר' יהודה החושש שמא לא יער יפה יפה:
. מדקאמר רואה אי את מכלל דרבן סברי כו'

דבריהם בשיער בתחלה ואין אי רואה את 
ירו בשלא יער מתחלה והן דבריהם מה שהת

מתירין אותו ביעור שבסוף ומשום סחיטה 
   מכלל דקסברי אפשר לסוחטו מותר:

. והאי עד שתתן וממאי דבאפשר לסוחטו פליגי
דקאמרי רבן אטיפה קאי ושרי אף החתיכה 
דילמא חתיכה קמייתא ודאי אסירא ואסיפא 
דמילתיה דרבי יהודה דאסר את השאר אפילו הן 

שהן מיה פליגי רבן ואמרי לעולם אין אלף מפי 
חתיכה זו אוסרת את השאר עד שיהא בחתיכה 
כדי לתת טעם בכולן דמין במיו מי בטיל ורבי 
הכי קאמר רואה אי את דברי רבי יהודה לאסור 
אף בשאר החתיכות בשלא יער בתחלה וקבלה 
טעם האיסור ועשת איסור אלא בסוף וחזרה 

ו לא בטיל ואין אי ופלטה באחרות ומין במי
רואה דבריו בשיער בתחלה דהא לא עשת 
איסור ולשמא לא יער יפה לא חיישין ורואה 
אי את דברי המתירין כשיער בתחלה 
כדפרישית דלא עשת איסור ולשמא לא יער לא 
חיישין ואין אי רואה היתר אפילו באחרות 
בשלא יער בתחלה אלא בסוף דעשת איסור 

וסרת בסוף את חברותיה במשהו מתחלה וא
   דמין במיו לא בטיל:

. כולם האי מאי אי אמרת בשלמא במין במיו
מודים דלא בטיל ובחתיכה קמייתא שרו רבן 
משום דאפשר לסוחטו מותר ועד שתתן דקתי 

   אטיפה קאי:
. דשייך למימר ראין דברי חכמים הייו

   המתירין בשיער בתחלה דלא בלעה:
. אפשר לסוחטו לרבן מי אסוראלא אי אמרת 

והאי דקשרו רבן בין שיער בתחלה ובין שלא 
יער בתחלה אשארא הוא דקשרו ומשום דמין 
במיו בטל ועד שתתן דקתי אחתיכה קאי היכי 
מצי רבי למיתי ראין דברי חכמים בשיער והא 
רבן מי אסרי לה לחתיכה דאית להו גזרה שמא 

תלי טעמא דהיתרא לא יער יפה יפה ורבי מד
בשיער מכלל דשרי אף בקמייתא משום דלא 
בלעה ואין ראין לו בה לא דברי רבי יהודה 
האוסר בכולן ולא דברי חכמים המתירין 
באחרות ואוסרין מיהא בראשוה ואם בא רבי 
להשמיעו דמין במיו לא בטיל ועוד דלא חיישין 
לשמא לא יער יפה הכי איבעי ליה למיתי ראין 
דברי רבי יהודה שאוסר בכולן בשלא יער 
בתחלה אלא יער בסוף דכיון שקבלה הטעם 
ואסרה אוסרת חברותיה בכל שהוא דמין במיו 
לא בטיל ואין ראין דבריו כשיער דאיהו חושש 
לשמא לא יער יפה ואוסרת כולן דכיון דיער לא 
חיישין להכי ואף הראשוה מותרת ומדקאמר 

ם מכלל דרבן בקמייתא מי ראין דברי חכמי
שרו ועד שתתן אטיפה קאי וקסברי אפשר 

   לסוחטו מותר ולא עשית החתיכה בלה:

. אין לשות את הסוגיא והשתא דקם ליה רבי בשיטתיה דר' יהודה דאפשר לסוחטו אסור ורב ורבי יוחן ורבי חיא מי כוותיה סברי אע''ג ותו לא מידי
מרין שמואל באיסורי במקום רב ליתא וכן לגבי רבי יוחן ליתא ועבדין כרבי יהודה בין בטיפת חלב שפל על החתיכה דאיפליגו עלייהו שמואל ור''ל הא א

מן התורה  ולא יער ויש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה ובין בחלב הדבוק בחתיכת בשר ויש בו ליתן טעם בה ואפילו אין בו כזית דהוי חצי שיעור אסור
שית בלה ואין מועילין שאר החתיכות לבטלה דכולן אסרות ואפילו הן אלף דבהא מי קיימא לן כרבי יהודה דמין במיו לא בטיל דהא והחתיכה עצמה ע

ודה זרה קם ליה רבי בשיטתיה ורב ושמואל מי בשיטתיה קיימי דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במיו במשהו ותיא כותייהו במסכת עב
חמרא כו'  עג:) ואע''ג דאיפלוג עלייהו רבי יוחן ור''ל התם ותיא מי כוותייהו שמעין לאביי ורבא דבתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו(דף 

א במיו במשהו במסכת עבודה זרה (דף סו.) ובפסחים (דף ל.) מי פסק רבא הלכתא כרב דמין במיו במשהו דאמר רבא הלכתא חמץ בזמו בין במיו בין של
מייה ומפרשין טעמא במיו במשהו רב לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה במיו במשהו ובשלא במיו גזר רב בחמץ אטו מיו משום דלא בדילי אישי 

אבל אם יש ברוטב לבדו יותר  ואתו לזלזולי ביה שמע מיה בתרוייהו הלכה כר' יהודה בין באפשר לסוחטו אסור וכולה עשית בלה בין במין במיו לא בטיל
מי מששים בכל החתיכה שקבלה את הטעם הרוטב מבטלה ומשליכה וכולן מותרות דבהא אפי' רבי יהודה מודי דכל מין ומיו ודבר אחר סלק את מיו כ

ה כו' ולא אפשר לאוקמא דא''כ כולהו שאיו ושאיו מיו רבה עליו ומבטלו ואית ספרים דמתיא בהו איפכא אמר רבי ראין דברי רבי יהודה בשיער וכס
קת אלא מודו בקמייתא דאסירא דכיון דמוקי פלוגתייהו מי בשלא יער כלל א''כ על כרחך לרבן מי קמייתא אסורה דהא בלע ולא פלט ואין כאן מחלו

  באחרוות ולא איירי באפשר לסוחטו מידי הילכך לא גרסין לה:
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   ַמְתִניִתין

ָחל    :ַהּכְ
   .ִציא ֶאת ֲחָלבוֹ קֹוְרעֹו ּומוֹ 
   .ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו 

  
ב    :ַהּלֵ

מוֹ     ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ
  .ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו 

  

ָמָרא   ּגְ
י ֵזיָראָאַמר    קט,ב    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

   ,ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו
ר    .ּומּוּתָ

  
ַנן לֹא ָעַבר - "יוֵאינֹו עֹוֵבר ָעָל " :ְוָהא ֲאַנן ּתְ א ,ֶמיֱעַבר הּוא ּדְ    !ָהא ִאיּסּוָרא ִאיכָּ

  
א י ֵליכָּ ִאיּסּוָרא ַנּמִ ִדין הּוא ּדְ    ,ּבְ
ָבָעא ְלִמיְתָנא ֵסיָפא ב" :ְוַאְייֵדי ּדְ מוֹ  :ַהּלֵ    ,"ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו  ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ

לֹא ָעַבר -ָהָתם  א ,ֶמיֱעַבר הּוא ּדְ    ,ָהא ִאיּסּוָרא ִאיכָּ
א  י ֵריׁשָ ָנא ַנּמִ    ."ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו"ּתָ

  
יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ

ָחל"    ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ֶחְלּבוֹ  :ַהּכְ
   .ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו 

ב מוֹ   :ַהּלֵ    ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ
ּולוֹ קֹוְרעֹו ְלַאַחר     -לֹא ְקָרעֹו  ׁשּ    ,ּבִ

ר    ."ּומּותָּ
ָבֵעי ְקִריָעה    ,ֵלב הּוא ּדְ

ֵעי ְקִריָעהֲאָבל כְּ     .ָחל לֹא ּבָ
  

ְלָמא ֵלב  ְקִריָעה -ּדִ י ֵליּה ּבִ ַסּגִ    ,הּוא ּדְ
ָחל  ְקִריָעה -ֲאָבל כְּ י ֵליּה ּבִ    .לֹא ַסּגִ

  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרּבִ
   .ְוָאסּור – "ֵבר ָעָליוֵאינֹו עוֹ "
  

יַע ֵליּה     ,ֵליָמא ְמַסּיֵ
לֹא ָעַבר    - "ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו"    ,ֶמיֱעַבר הּוא ּדְ

א –ָהא ִאיּסּוָרא     .ִאיכָּ
  

א י ֵליכָּ ִאיּסּוָרא ַנּמִ ִדין הּוא ּדְ    ,ּבְ
ָבָעא ְלִמיְתָנא ֵסיָפא ב" :ְוַאְייֵדי ּדְ מוֹ  :ַהּלֵ    – "ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו  ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ

לֹא ָעַבר ָהָתם ֶמיֱעַבר הּוא ּדְ    ,ּדְ
א –ָהא ִאיּסּוָרא    .ִאיכָּ

א י ֵריׁשָ ָנא ַנּמִ    ."ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו" :ּתָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָחל"    ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ֲחָלבוֹ  :ַהּכְ

   .ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו 
מוֹ   :בַהּלֵ     ,קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ

ּולוֹ  -לֹא ְקָרעֹו  ׁשּ ר ,קֹוְרעֹו ְלַאַחר ּבִ    ."ּומּותָּ

 רש"י
  מתי' 

. על אכילתו לא קרעו איו עובר
ללקות ולא על בשולו דלאו חלב 
מקרי ובגמרא מפרש אי איכא 

   מיהא איסורא דרבן או לא:
הלב קורעו ומוציא את דמו לא 

. להיות ובר עליוקרעו איו ע
בכרת ובמס' כריתות (דף כב.) 
מוקים לה בלב עוף שאין בדמו 
כזית אבל בבהמה חייב כרת אם 
לא קרעו לאחר בשולו אבל בשרו 
איו אסר שהלב חלק הוא ואיו 
בולע והכי מי אמרין בפסחים 

   (דף עד:) שאי לב דשיע:
  

  גמ'
. אמר רב איו עובר עליו
 מדאורייתא ומותר לכתחלה
באכילה אם בשלו ולא אמרין 
אסור מיהא מדרבן דהא אפילו 
סחט ממו ויצא אמרין לקמן 
(דף קיא.) חלב שחוטה מדרבן 
הוא והאי כיון דמובלע ולא פירש 

   אפי' איסור דרבן ליכא:
. דהתם מיעבר הוא דלא עבר

   ללקות דאין בו כזית:
. דחצי שיעור הא איסורא איכא

   אסור מה''ת:
. לאחר בעי קריעה הא כחל לא

הבישול מדלא תא ביה לא קרעו 
   קורעו לאחר בשולו:

. משום הכי לא תייה דלמא
משום דלב הוא דסגי ליה 
בקריעה דלאחר בשול משום 

   דבשעת בשול לא בלע דשיע:
. שהוא רך כבר בלע בו אבל כחל

החלב ע''י בשול ולא סגי ליה תו 
   בקריעה:

. של טלה או של עגל קבה
  החלב לתוך קבתן:שיוקים 
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ָבֵעי ְקִריָעה -ֵלב     ,הּוא ּדְ
ָחל  ֵעי ְקִריָעה -ֲאָבל כְּ    .לֹא ּבָ

  
ְלָמא ְקִריָעה :ּדִ י ֵליּה ּבִ ַסּגִ    ,ֵלב הּוא ּדְ

ְקִריָעה י ֵליּה ּבִ ָחל לֹא ַסּגִ    !ֲאָבל כְּ
  

ַרב א ּדְ ָנא ַקּמָ ִליׁשְ ְנָיא כְּ    :ּתַ
ֲחָלבֹו " לּו ּבַ ְ ׁשּ ּבִ ָחל ׁשֶ ר –ּכְ    .מּותָּ

ֲחָלָבּה  ָלּה ּבַ ְ ׁשּ ּבִ    .ָאסּור –ֵקָבה ׁשֶ
ין ֶזה ְלֶזה    ?ּוַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

ֵמָעיו -ֶזה  נּוס ּבְ    ,ּכָ
ֵמָעיו -ְוֶזה  נּוס ּבְ    ."ֵאין ּכָ

  

 רש"י
. ומשיצא מדדי זה כוס במעיו

הבהמה חלב הוא וכחל איו 
כוס במעיו שלא יצא מדדי 
הבהמה בחייה ולא אסף אלא 
מובלע בבשר הוא ולא בא לכלל 
חלב ומיהו לכתחלה בעי קריעה 

  מדרבן:
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יַצד     ?"קֹוְרעוֹ "כֵּ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִתי ָוֵעֶרב    ,קֹוְרעֹו ׁשְ
ּכֹוֶתל    .ְוָטחֹו ּבַ

  
י ָאַמר ֵליּה  ְמֵעיּה  ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :ְלׁשַ

   .ַוֲאָנא ֵאיכּול -ְקַרע ִלי 
  

ַמע ָלןַמאי     !ִהיא ןַמְתִניִתי ?ָקא ַמׁשְ
  

ַמע ָלןָהא     :ָקא ַמׁשְ
ִעיָנן לֹא ּבְ ִתי ָוֵעֶרב   :ּדְ    ,ׁשְ

ּכֹוֶתל ְוָטחוֹ     .ּבַ
  

א לְ     :ַרב ַנְחָמןָאְמָרה ֵליּה ַיְלּתָ
ָאַסר ָלן ַרְחָמָנאִמכְ  ל ּדְ וֵתיּה , ִדי כָּ ּוָ ָרא ָלן כַּ ָמא   ָאַסר ָלן  :ׁשָ ְבָדא -ּדָ ָרא ָלן כַּ    .ׁשָ

ה  ם טֹוַהר -ִנּדָ    .ּדַ
ֵהָמה  ה -ֵחֶלב ּבְ    .ֵחֶלב ַחּיָ

יּבּוָטא -ֲחִזיר  ׁשִ    .מֹוָחא ּדְ
ירּוָתא ַכְווָרא - ּגִ ָנא ּדְ ָ    .ִליׁשּ

ת ִאיׁש  ְעָלּה  -ֵאׁשֶ י ּבַ ַחּיֵ ה ּבְ רּוׁשָ    .ּגְ
ת ָאח     .ְיָבָמה –ֵאׁשֶ

   .ְיַפת ּתַֹאר -ּכּוִתית 
ֲחָלָבא ָרא ּבַ ׂשְ ִעיָנן ְלֵמיַכל ּבִ    !ּבְ

ֵחי ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו  ֲחֵלי :ְלַטּבָ    .ְזִויקּו ָלּה כַּ
  

ַנן    !"קֹוְרעוֹ " :ְוָהֲאַנן ּתְ
  

   .ַההּוא ִלְקֵדָרה
  

ֵני לוֹ " :ְוָהא ָקּתָ ְ ׁשּ ּבִ    ,"ׁשֶ
יֲעַבד     ,יןִא  –ּדִ

ה  ִחּלָ    !לֹא –ְלַכּתְ
  

ין ֲאִפי הּוא ַהּדִ ה לוּ ּדַ ִחּלָ    ,ְלַכּתְ
ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא   קי,א ָקא ּבָ ֲחָלָבּה ^ ֵקָבה" :ְוַאְייֵדי ּדְ ָלּה ּבַ ְ ׁשּ ּבִ ֲאִפיּלּו ּדִ  - "ֲאסּוָרה -ׁשֶ י לֹאּדַ    ,יֲעַבד ַנּמִ

א י ֵריׁשָ ָנא ַנּמִ ָלּה " :ּתָ ְ ׁשּ ּבִ    ."ׁשֶ
  
  
  
  

 רש"י
. כובשו בידיו לכותל וטחו בכותל

   כדי שיסחט חלבו:
צלו . כחל קודם שתקרע לי

   ואא איכול:
. דקורעו מתחלתו מתיתין היא

   ומותר:
. קריעה בעלמא קא''ל הא קמ''ל

או שתי או ערב לפי שהחלב 
הוטף יוצא למטה ומשיצא והרי 
הוא חלב לא חזר ולא בעי שתי 
וערב אלא לקדרה דהתם ודאי 
צריך להוציא כולו מתחלה לפי 
שכשהוא יוצא הרי הוא חלב 

ו ודקתי גמור וחוזר ומתבשל עמ
לעיל שבשלו מותר בצלי קאמר 
דצלי מי קרי בשול דכתיב 
בדברי הימים (ב לה) ויבשלו 

   (את) הפסח:
   . אשתו:ילתא
. כולו דם הוא קרוש טעם הכבד

   דם לו:
. של בתולין ושל ימי דם טוהר

   טוהר של יולדת:
. של דג ששמו שיבוטא טעמו מוח

   כטעם חזיר:
   . עוף טמא הוא:גירותא

. יש לו טעם דכווראלישא 
   גירותא:

. שרא לן אסר לן אשת איש
   גרושה ואע''פ שבעלה חי:

. בעיא למיכל בישרא בחלבא
   ומה אמצא היתר דוגמתו:

. שפודו תו לה כחל זויקו
   בשפוד:

והא אן קורעו תן ההוא 
. דכי פיק מייה הוי חלב לקדרה

שחוטה וכי הדר ומיבלע ליה 
יו אסר ליה ודקתי לא קרעו א

עובר עליו רב חמן סבירא ליה 
כלישא בתרא דרב וברייתא 
מוקי לה בצלי דכתיב ויבשלו 

  (את) הפסח בדברי הימים:
. והא והא קתי שבשלו בדיעבד

ודאי בצלי הוא מדקתי מותר 
דאי בקדרה אמאי מותר הא יצא 

  החלב וחזר ובלע:
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י ָסִליק  י ֶאְלָעָזרכִּ ֵחיּה לִ  ַרּבִ כְּ    ,ְזִעיִריַאׁשְ
ָחל :ָאַמר ֵליּה  ַאְתְנֵייּה ְלַרב כְּ א ּדְ ּנָ א ּתַ    ?ִאיכָּ
ר ֲאבּוִדיִמיַאְחְוֵייּה לְ  רֲאִני לֹ    :ָאַמר ֵליּה  ,ַרב ִיְצָחק ּבַ ל ִעיּקָ ָחל כָּ ִניִתי לֹו כְּ    ,א ׁשָ

ְקָעה ָמָצא ַרבוְ  ֵדר ,ּבִ ּה ּגָ    .ְוָגַדר ּבָ
ַלע ְלַטְטָלפּוׁש  ַרבּדְ     ,ִאיּקְ

ּה  ָקַאְמָרה ַלֲחֶביְרּתָ ָתא ּדְ ְמָעּה ְלַהִהיא ִאיּתְ ּוֵלי" :ׁשָ ֵעי ְלַבׁשּ ה ַחְלָבא ּבָ ּמָ ָרא כַּ ִבׂשְ    ?"ִריְבָעא ּדְ
ִמיֵרי  :ָאַמר ָחָלב ָאסּורלֹא ּגְ ר ּבְ ָבׂשָ    ?!ּדְ

ֲחֵלי ב ְוָקָאַסר ְלהּו כַּ    .ִאיַעכַּ
  

ֲהָנא    .ָהִכי ַמְתֵני ַרב ּכַ
א ר ַאּבָ י יֹוֵסי ּבַ    :ַמְתֵני ַרּבִ

ִניִתי לוֹ  ל ֵמִניָקה ׁשָ ָחל ׁשֶ    ,ֲאָנא כְּ
ל  ְלּפּולֹו ׁשֶ יאּוִמּפִ י ִחּיָ ָנה ֵליּה  ַרּבִ ָחל ְסָתם :ׁשָ    .כְּ

  
ר יֹוֵסףַרב יִ וְ  ָרִבין ַלעּו ְלֵבי  ְצָחק ּבַ יִאיּקְ ּפִ ְכָחל ַרב ּפַ יָלא ּדִ ְבׁשִ ְייהּו ּתַ    ,ַאְייתּו ְלַקּמַ

ר יֹוֵסף    ,ָאַכל ַרב ִיְצָחק ּבַ
   .לֹא ָאַכל ָרִבין

יָאַמר  ּיֵ כָ  ָרִבין :ַאּבַ אי לֹא ָאַכלּתְ ִביְתהּו ּדְ  ?ָלא ַאּמַ יִמְכִדי ּדְ ּפִ יּה ּדְ  ַרב ּפַ ְרּתֵ    ,ֲהָוִאי ִיְצָחק ַנְפָחא יּבִ ַר ּבַ
א ֲהָוה ַנְפָחא ִיְצָחק יּבִ ַר וְ  עּוְבּדָ    ,ָמֵריּה ּדְ

א לֹא ֲהָוה ָעְבָדא י ָנׁשָ ִמיַע ָלּה ִמּבֵ ׁשְ    .ִאי ָלאו ּדִ
  
  

 רש"י
   . בהאי דוכתא:איכא תא

י . יש כאן מדאתייה לרב כחל
ששה לרב כחל שבשלו בלא 
קריעה אסור באכילה ולישא 
בתרא דרב הוה שמיעא ליה לרבי 

   אלעזר:
   . בי המקום:אחוייה

. אמרו לו לרבי אלעזר לרב יצחק
   זה שאה לו:

. אי לא שיתי לו כחל כל עיקר
כלומר שום כחל לא שיתי לו 
לאיסור בין כחל מיקה ובין כחל 

  שאיה מיקה:
   להם כחל שאסור:. ששה ורב

. כלומר ראה שהיו בקעה מצא
מזלזלים באיסור בשר בחלב 

   והחמיר עליהן: לטטלפוש:
   . ליטרא:ריבעא

. כמו רב כהא מתי הכי
שאמרו שכן השיבו רב יצחק 
לרבי אלעזר לא שיתי לו כל 

   עיקר:
. שהיתה מיקה ויש כחל מיקה

   בדדיה חלב כוס הרבה:
. אומתוך פלפולו של רבי חיי

שהוא מחודד מאד ומבין מעצמו 
וכסבור שתלמידיו מחודדין 
כמותו כשחזר ושאה לפי ר' 
חייא שה לו סתם וסבור שיבין 
רב שאין אסור אלא מיקה ולא 

   הבין:
   . שכול קובר את ביו:תכלא

. זהיר במעשים מרא דעובדא
   טובים:
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סּוָרא  ֲחֵלי -ּבְ    .לֹא ַאְכֵלי כַּ

ִדיָתא  פּוְמּבְ ֲחֵלי -ּבְ    .ַאְכֵלי כַּ
  

ְמֵרי ר ּתַ הּוא  ָרִמי ּבַ יקּוֵליָר ּדְ ר ּדִ ִכּפּוֵרי ִמי ּבַ ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ ַלע ְלסּוָרא ּבְ ִדיָתא ִאיּקְ    ,ִמּפּוְמּבְ
י ַעְלָמא ְלַכֲחִליְנהוּ  ִקיְנהּו ּכּוּלֵ ִדיְנהוּ  ,ַאּפְ    .ׁשָ

   .ַאְכִליְנהוּ  ,ַנְקִטיְנהוּ  ,ָאַזל ִאיהוּ 
יּה ּדְ  אַאְייתּוהָּ ְלַקּמֵ אי  :ָאַמר ֵליּה  ,ַרב ִחְסּדָ ֲעֵביד ָהִכיַאּמַ    ?ּתַ

ָאִכיל ,ֲאָנא ַרב ְיהּוָדהֵמַאְתָרא ּדְ  :ָאַמר ֵליּה     .ּדְ
ם  :נֹוְתִנין ָעָליו"ְוֵלית ָלְך  :ָאַמר ֵליּה  ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ קֹום ׁשֶ    ,חּוְמֵרי ַהּמָ

ם ָהַלְך ְלׁשָ קֹום ׁשֶ    ?!(פסחים ד, א) "ְוחּוְמֵרי ַהּמָ
יְנהוּ  :ָאַמר ֵליּה  חּום ֲאַכְלּתִ    .חּוץ ַלּתְ

   ?ּוְבַמה ְטִויִתיְנהוּ 
פּוְרָצֵני :ָאַמר ֵליּה     .ּבְ

ין ֶנֶסְך ַהְוָיא    !ְוִדְלָמא ִמּיֵ
ר חֶֹדׁש ֲהווּ  :ָאַמר ֵליּה  ֵנים ָעׂשָ    .ְלַאַחר ׁשְ

ָגֵזל ֲהָוה    !ְוִדְלָמא ּדְ
הּו ִחיְלֵפי :ָאַמר ֵליּה  ָקְדחּו ּבְ ָעִלים ֲהָוה ּדְ    .ֵיאּוׁש ּבְ

לֹא ֲהוָ  ין ַחְזֵיּיה ּדְ ִפיּלִ ח ּתְ ין :ָאַמר ֵליּה  -ה ַמּנַ ִפיּלִ ַחּתְ ּתְ    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא ַמּנְ
   .חֹוֵלי ֵמַעִיין הּוא   :ָאַמר ֵליּה 

ין -חֹוֵלי ֵמַעִיין  :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר  ִפיּלִ טּור ִמן ַהּתְ    .ּפָ
לֹא ֲהָוה ָקא ָרִמי חּוֵטי    ?ָלְך חּוֵטי ַמאי ַטְעָמא ֵלית :ָאַמר ֵליּה  - ַחְזֵיּיה ּדְ

אּוָלה ִהיא :ָאַמר ֵליּה  ית ׁשְ    ,ַטּלִ
ים יֹום ^ :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר      קי,ב לֹׁשִ ל ׁשְ אּוָלה כָּ ית ׁשְ יִצית -ַטּלִ טּוָרה ִמן ַהּצִ    .ּפְ

ָהֵכי יּה  ,ַאּדְ לֹא ֲהָוה מֹוַקר ֲאבּוהַּ ְוִאּמֵ ְבָרא ּדְ ְפּתּוהוּ  ,ַאְייתּוהָּ ְלַההּוא ּגַ    .כַּ
ְבקּוהוּ  :הוּ ָאַמר לְ     ,ׁשִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה מּוְזָהִרין ָעֶליָה " ַמטָּ ּלְ ין ׁשֶ ית ּדִ ּה ֵאין ּבֵ ִצּדָ ָכָרּה ּבְ ן ׂשְ תַּ ּמַ ה ׁשֶ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ    ."ּכָ

ֲחִריַפת טּוָבא :ָאַמר ֵליּה     .ָחִזיָנא ָלְך ּדַ
ַאְתֵריּה ּדְ  :ָאַמר ֵליּה     .חּוְרָפִאי ַאְחִויָנא ָלךְ  ,ַרב ְיהּוָדהִאי ָהֵוית ּבְ

  
  

 רש"י
. לגמרי אפילו צלי לא אכלי כחלי
  ואפילו קרעו:

. היכן הוו לך שם יתיהובמאי טו
   עצים:

. חרצים שאצל היקבים בפורצי
   והבערתים:

. לאחר שים עשר חדש הוה
ותן במס' ע''ז (דף לד.) לחים 
אסורין יבשין מותרין ואלו הם 

   לחים כל שים עשר חדש:
. גדלו בהם דקדחו בהו חילפי

   מחמת שרקבו ועשו עפר:
. אורטיי''ש והואיל חילפי

ורקבין ולא טלו ומתקלקלין 
  משם ש''מ איו חושש:

. מפי שצריך פטור מן התפילין
   לחלצן תדיר:

. לא הטיל דלא הוה רמי חוטי
  ציצית לטליתו:

. על העמוד להלקותו כפתוהו
כדתיא (כתובות דף פו.) בד''א 
דארבעים ותו לא במצות לא 
תעשה שכבר עשית העבירה 
אבל מצות עשה שלפיו ואיו 

כגון אומרין לו  רוצה לקיימה
עשה סוכה ואיו עושה עשה 
לולב ואיו עושה מכין אותו עד 

   שתצא פשו:
. למען שמתן שכרה בצדה

יאריכון ימיך (שמות כ) לכך 
פירש מתן שכרה לומר אם לא 
תקיימה זהו עושו שלא תטול 

  שכר זה:
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        קיא, אקיא, אקיא, אקיא, א    ––––קי, ב קי, ב קי, ב קי, ב  .32
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב ַסְפָראלְ  ַאּבַ

י ָסַלְקּתְ ְלָהָתם ְייהוּ  ,כִּ ֵעי ִמיּנַ ְבָדא  :ּבָ יּה  -כַּ    ?ָמה ַאּתּון ּבֵ
ֵחיּה לְ  כָּ י ָסִליק ַאׁשְ ְלֵקי ֵליּה לְ  :ָאַמר ֵליּה  ,ַרב ְזִריָקאכִּ יֲאָנא ׁשַ י ַאּמִ    .ְוָאַכל ַרּבִ

י ָא  יּה כִּ ְעָיא ִלי :ָאַמר ֵליּה  ,ָתא ְלַגּבֵ ּה לֹא ָקא ִמיּבָ    ,ְלֵמיַסר ַנְפׁשָ
ְעָיא ִלי י ָקִמּבַ ּה  :כִּ    ?ְלֵמיַסר ֲחֶביְרּתָ

  
ָנא ְעָיא ָלךְ  ַמאי ׁשְ לֹא ִמיּבָ ּה ּדְ    ,ְלֵמיַסר ַנְפׁשָ

ְתַנן    :ּדִ
  , (תרומות י, יא) "ֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת"

ּה  ֵעי ָלךְ ַנּמִ  -ְלֵמיַסר ֲחֶביְרּתָ ּבָ    ,י לֹא ּתִ
ְתַנן    :ּדִ

ֵבד "    ,אֹוֶסֶרת   –ַהּכָ
   ,ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת

ִהיא ּפֹוֶלֶטת ְוֵאיָנּה ּבֹוַלַעת ֵני ׁשֶ    !(תרומות י, יא) "ִמּפְ
  

ִאיּסּוָרא :ָאַמר ֵליּה  ַכְבָדא ּדְ יְלָמא ָהָתם ּבְ    ,ּדִ
ְמנּוִניָתא   אקיא, ּום ׁשַ    ,ּוִמׁשּ

ָמא  ּום ּדָ    ?ַמאי –ִמׁשּ
  

י ֲהַדר ָסִליק ֵחיּה  ,כִּ כְּ י ְזִריָקאלְ  ַאׁשְ    ,ַרּבִ
ֵעי ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה  ּבָ י לֹא ּתִ    ,ַהאי ַנּמִ

ֲאָנא וְ  איּדַ ֵריּה ּדְ  ַיּנַ יּבְ י ַאּמִ ְלָען ְלֵבי  ַרּבִ ֵריּה  ְיהּוָדהִאיּקַ יּדְ ּבְ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ
קֹוֵפיּה     . ַוֲאַכְלָנאְוָקִריבּו ָלן ַקְנָיא ּבְ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ִ יָמא ָרב ַאׁשּ רּוִקיְנָיא ְוִאיּתֵ מּוֵאל ִמזְּ י ׁשְ    :ַרּבִ

י ָקֶנה חּוץ ִלְקֵדָרה ֲהָוה    !ְוִדְלָמא ּפִ
  

י ָרא ,ִאי ַנּמִ    !ִמיְחַלט ֲהָוה ָחִליט ֵליּה ֵמִעיּקָ
  

י ָהא ּדְ  א ַרב הּוָנאכִּ ַחּלָ    .ָחְלֵטי ֵליּה ּבְ
רֹוְתִחיןָח  ַרב ַנְחָמןוְ     .ְלֵטי ֵליּה ּבְ

אְוָסַבר  ּפָ יּה ּדְ  ַרב ּפָ א ָאִסיר :ְלֵמיַמר ָרָבאַקּמֵ    .ַחּלָ
א ָאִסיר  :ָאַמר ֵליּה  י ָאִסיר -ִאי ַחּלָ ַלע ,ִאיהּו ַנּמִ ָפִליט ָהַדר ּבָ י ֵהיֵכי ּדְ    !כִּ

  
ָבא ר ׁשְ ַלע ְלֵבי  ַרב ּבַ ְבָדא ׁשְ  ַרב ַנְחָמןִאיּקְ    .ִליָקא ְולֹא ָאַכלַאְייתּו ֵליּה כַּ

ְלַגיו  ,ָאְמרּו ֵליּה  י ַרב ּדִ ר ּבֵ א ?ּוַמּנוּ  ,לֹא ָאִכיל -ּבַ ּבָ ר ׁשַ   ַרב ּבַ
א :ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו  ּבָ אמּו ְלׁשַ    .ּגַ

  
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵבד    ,אֹוֶסֶרת ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת :ַהּכָ

ּפֹוֶלֶטת ֵני ׁשֶ    .יָנּה ּבֹוַלַעתְוֵא  ,ִמּפְ
רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶלת     ,ְוֶנֱאֶסֶרת ,אֹוֶסֶרת –ְמתּוּבֶ
לּוָקה     ."אֹוֶסֶרת ְוֶנֱאֶסֶרת -ׁשְ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ַלע ְלֵבי  ַרּבָ ר ַרב ַנְחָמןִאּקְ    ,ָרָבה ּבַ

ַלת ָס  יּה ּתְ    .אֵוי ַטַחאיַאְייֵתי ְלַקּמֵ
ָאִתיָנא :ָאַמר ְלהוּ     ?ִמי ֲהָוה ָיְדִעיתּו ּדְ

ּה  :ָאְמרּו ֵליּה  ְכִתיב ,ִמי ֲעִדיַפּתְ ָלן ִמיּנָ ת עֹוֶנג" :ּדִ ּבָ ַ    .(ישעיה נח, יג) 390390390390"ְוָקָראָת ַלׁשּ
ָהֵכי ָמא ,ַאּדְ ְבִליָעא ּדְ ּה ִסְמּפֹוָנא ּדִ ֲהָוה ּבָ ְבָדא ּדַ ח ַההּוא כַּ כַּ    ,ַאׁשְ

אי ָעְבִדיתּו ָהִכי :ר ְלהוּ ָאַמ    ?ַאּמַ
א ֵהיֵכי ַנֲעִביד :ָאְמרּו ֵליּה      ?ֶאּלָ

                                                        
ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש  390 ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָבר ה'ִאם תָּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ   ְמֻכּבָ

 רש"י
. מותר לבשל כבדא מה אתם והגין בו

בקדרה או אסור מפי שפולט דם 
אע''פ שכולו דם אפ''ה לאחר שפירש ו

   ויצא הרי הוא דם ואסור:
   . רב ספרא:כי סליק

   . ובעא מייה:אשכחיה לרבי זריקא
   . ר' זריקא:אמר ליה

. בשלתי לו אא שלקי לר' אמי ואכל
   הכבד ואכלו:

   . רב ספרא:כי אתא
   . דאביי סיפר לו מה ששמע:לגביה

   . אביי:א''ל
פלט ממה . שיהא דם הלמיסר פשה

   חוזר לתוכה ואוסרת:
. דפשיטא לי דכיון לא מיבעיא לי

דטרודה היא לפלוט ולהוציא כל שעה 
   לא בלעה:

. אם כי קמיבעיא לי למיסר חבירתה
דם היוצא ממה אוסר בשר אחר 

   המתבשל עמו:
. דתן הכבד [אוסרת] ואיה אסרת

כלומר מדפשוט לך בדידה דשריא 
כן  אלמא שמיעא לך הא מתי' אם

למיסר מי חבירתה לא תיבעי לך דהא 
הך משה גופה תן בה דאוסרת ובסדר 

   זרעים היא:
אמר ליה דלמא ההיא בכבדא 

  . כגון דטרפה:דאיסורא
. קאמר דאוסרת את ומשום שמוית

המתבשל עמה לפי שבולע מן הטרפה 
ואיה אסרת אם של היתר היא 
ובשלה עם טרפה איה אסרת לפי 

כל שעה ואיה בולעת שטרודה לפלוט 
כלום אבל דמא דפיק מיה דכשרה 
מיבעיא לי אי אסיר אחריי אי לא 
דאיכא למימר דמא דהיתירא הוא 
שהרי עיקרה דם וכל זמן שלא פירש 
פשיטא לי דמותר וכי פירש מיבעיא לי 

   מאי:
. הקה עם כל המחובר קיא בקופיה

לו הריאה והלב וכבד וכולן תבשלו 
   יחד:

. קה חוץ לקדרה הוהדלמא פי 
וסימפוי הכבד שופכין דרך קה הכבד 
לתוך קה הגדול של ריאה ויוצא דם 

   דרך חללו חוץ לקדרה:
. ותבשל אי מי חליט הוה מעיקרא

דמו בתוכו כדי שלא יפלוט עוד 
כשיבשלהו עם האחר ודמו המובלע 

   בתוכו מותר כל זמן שלא יצא:
. צומתו בחומץ חלטי ליה בחלא

צומתו אשטרוי''ט ושוב שהחומץ 
איו פולט עולמית והדר מבשלי ליה 

   עם בשר אחר:
. אותו חומץ שצמת בו חלא אסיר

   אסור דקסבר מוציא מקצת מן הדם:
. מאותו כי היכי דפליט הדר בלע

חומץ עצמו דכיון שצמת ואיו טרוד 
   לפלוט חוזר ובולע:

. אמרו ליה בר בי רב דלגיו לא אכיל
ן תלמיד שתארח אמרו לו לרב חמ

   אצלך איו אוכל מה שהביאו לפיו:
. הגמיאהו והלעיטהו גאמו לשבא

   לשבא על כרחו על שם אביו קראו:
   . התבלין מרככין אותה:מתובלת
   . הרבה מאד:שלוקה
. לפי שלאחר שגמרה פליטתה אסרת

   חוזרת ובולעת:
. שלש סאין פת קיה תלת סאוי טחאי

   פיה טוחין בשמן ודבש:
   . יום השבת היה:עדיפת לן מיה מי

. אע''פ שדם הבלע אמאי עבדיתו הכי
בו היתר הוא מיהו דם הכוס 

  בסמפוות דם הוא:



488                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ִתי ְוֵעֶרב ְוִחיּתּוָכא ְלַתַחת :ָאַמר ְלהוּ     .ִקְרעּו ׁשְ
  

ְבָדא י כַּ י ִמיּלֵ    ,ְוַהּנֵ
ַעְלָמא הּוא -ֲאָבל ַטֲחָלא     .ׁשּוְמָנא ּבְ

  
י ָהא    ,כִּ

מּוֵאלּדִ  ְבׁשִ  ׁשְ ָתאַעְבֵדי ֵליּה ּתַ ָעִביד ִמּלְ יֹוָמא ּדְ ְטָחֵלי ּבְ    .יָלא ּדִ
  
  

 רש"י
. חתוכו למטה וחתוכא לתחת

כשתוהו בתור לצלות כדי 
  שיזוב הדם ויצא:

. דבעי קריעה בכבדא והי מילי
מפי שדם כוס לתוכו אבל 

ה טחלא אין בו דם ואפילו לקדר
   שרי:

   . הקזה:כי עביד מילתא
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        בבבב----קיא, אקיא, אקיא, אקיא, א .33
ַמר    :ִאּתְ

ָרא  ׂשְ ֵוי ּבִ ְבָדא ִעיּלָ ֵרי –כַּ    .ׁשָ
ָמא  ִריק -ּדְ ַרק ׁשָ    .ִמׁשְ
ֲחָלא ָרא  כַּ ׂשְ ֵוי ּבִ    .ָאסּור –ִעיּלָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ִריךְ     .ָחָלב ָסרּוֵכי ִמּסְ

  
ָעא ַהְרּדָ יִמי ִמּנְ ָכא ֵניַמְת  ַרב ּדִ    :ִאּפְ

ָרא  ׂשְ ֵוי ּבִ ֲחָלא ִעיּלָ ֵרי –כַּ    .ׁשָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָנן ַרּבָ חּוָטה ּדְ    .ֲחֵלב ׁשְ
  

ָרא  ׂשְ ֵוי ּבִ ְבָדא ִעיּלָ    ,ָאסּור –כַּ
ם  אֹוַרְייָתא –ּדָ    .ּדְ

  
ַרׁש     :ְמֵריַמרּדָ

   :ִהְלְכָתא
ֲחָלא ין כַּ ְבָדא ּבֵ ין כַּ    :ּבֵ

ָרא  ׂשְ ֵר  –ּתּוֵתי ּבִ    ,יׁשָ
ָרא  ׂשְ ֵוי ּבִ יֲעַבד ִא    -ִעיּלָ    ,יןּדִ

ה לֹא ִחּלָ    .ְלַכּתְ
  

י ִ ַלע ְלֵבי  ַרב ַאׁשּ אִאיּקְ ר ַאּבָ    ,ֲחמּוהַּ  ָרִמי ּבַ
ָקא    קיא,ב א ּדְ ר ַאּבָ ָרֵמי ּבַ ָרא^ַחְזֵיּיה ִלְבֵריּה ּדְ ׂשְ ֵוי ּבִ ְבָדא ִעיּלָ ִפיד כַּ    ,ׁשָ

ָנן :ָאַמר ה ָיִהיר ַהאי ֵמַרּבָ ּמָ יֲעַבד ,כַּ ָנן ּדִ ָאמּור ַרּבָ ה ִמי ָאמּור ,ֵאיַמר ּדְ ִחּלָ    ?!ְלַכּתְ
  

י ּדּוֵגי א ּבֵ י ֲאִסיר ,ְוִאי ִאיכָּ ְבָדא ַנּמִ ֵוי כַּ ָרא ִעיּלָ ׂשְ    .ּבִ
  
ָנאוּ  ָרא ַמאי ׁשְ ִבׂשְ ָמא ּדְ    ?ִמּדְ
  

ָרא  ִבׂשְ ָמא ּדְ ָכן –ּדְ    ,ׁשָ
א  ַכְבּדָ ָמא ּדְ    .ָקֵפי –ּדָ

  

 רש"י
. בתור היו כבדא עילוי בשרא

צולין כל צלי שלהן וחודו של 
שפוד תלוי למטה וכשהכבד תון 
תחלה ואחר כך הבשר מצא 

   הכבד עליון כשתולין אותו:
. אע''פ שזב דמא משרק שריק

מן הכבד על הבשר אין בכך כלום 
לפי שהדם ע''י צלי איו וח 

   לא מחליק וופל:ליבלע א
   . דבק ובלע:מסרך סריך
. ולדידן אסור לגמרי הלכתא כו'

לכתחלה לפי ששפודים שלו 
אין תלויין אלא שוכבות 
ופעמים שמרים זב השפוד 
ומצא התחתון עליון ופעמים 
שמשפילו ומצא חברו עליון 
הלכך בין שהכבד לצד הראש 

  ובין שהוא לצד הזב אסור:
ולא היה חש  . ותן בשפודשפיד

   למה שהכבד יהיה עליון:
. שותין כלי לקבל בי דוגי

השומן כדרך שאו עושין לאווזין 
   והוא קרא בי דוגי בלשון ארמי:
. בשרא עילוי כבדא מי אסור

לפי שדם הכבד וטף לתוך הבי 
   דוגי ומצא אוכלו:

. והרי אף ומ''ש מדמא דבשרא
דם הבשר כשאין שם כבד זב עם 

ו אוכלין אותו:השומן וא   
. יורד ומשי דמא דבשרא שכן

לשולי הכלי והשומן צף למעלה 
ומיחין לתוך הכלי מראה 

   אדמומית שבשולים:
. צף למעלה כמו (מלכים ב ו) קפי

ויצף הברזל ומתרגמין וקפא 
פרזלא. והלכות כחל כבר למדו 
למעלה לצלי בעי קריעה שתי 
וערב ואם לא קרעו מותר 

דהא תיא כלישא קמא דרב 
כוותיה ולקדרה קורעו שתי וערב 

  וטחו בכותל:
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מּוֵאלָאַמר  ב ַנְחָמןַר ָאַמר     :ׁשְ

ּה  ַחט ּבָ ָ ׁשּ ין ׁשֶ    :ַסכִּ
ּה רֹוֵתַח    .ָאסּור ַלְחּתֹוְך ּבָ

ְעָיא ֲהָדָחה :ַאְמֵרי ָלּה  -צֹוֵנן     ,ּבַ
ְעָיא :ְוַאְמֵרי ָלּה     .ֲהָדָחה לֹא ּבַ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ר  ׂשָ ּה ּבָ ַלח ּבָ ּמָ ּה רֹוֵתַח  ָאסּור ֶלֱאכֹול -ְקָעָרה ׁשֶ    .ּבָ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     ,ּוׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ
רֹוֵתַח  -ָמִליַח     .ֲהֵרי הּוא כְּ

ל -ְוָכבּוׁש  ָ ְמבּוׁשּ    .ֲהֵרי הּוא כִּ
  

י ָאָתא  י יֹוָחָנן ָאַמר ָרִביןכִּ    :ַרּבִ
רֹוֵתַח  -ָמִליַח     ,ֵאינֹו כְּ

ל -ְוָכבּוׁש  ָ ְמבּוׁשּ    .ֵאינֹו כִּ
  

יַאּבַ ָאַמר     :ּיֵ
ָרִבין ֵליָתא    ,ָהא ּדְ

י ֲהָוה ּבֵ א ּדַ יְנכָּ ַהִהיא ּפִ י ּדְ י ַאּמִ ָרא ְוַתְבֵריּה  ַרּבִ ׂשְ יּה ּבִ ָמַלח ּבֵ    ,ּדְ
ְלִמיד י ּתַ י ַאּמִ ִדי ַרּבִ י  ִמכְּ ַרּבִ ְבֵריּה  ,יֹוָחָנן ֲהָוהּדְ    ?ַמאי ַטְעָמא ּתַ

יּה ּדְ  ִמיָעא ֵליּה ִמיּנֵ ׁשְ ּום ּדִ ָאַמר י יֹוָחָנןַרּבִ ָלאו ִמׁשּ רֹוֵתַח  -ָמִליַח  :ּדְ    .ֲהֵרי הּוא כְּ
  

ֲהָנאָיִתיב  יּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדהֲאחּוהַּ ּדְ  ַרב ּכַ    :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרב הּוָנאַקּמֵ
ר  ׂשָ ּה ּבָ ַלח ּבָ ּמָ ּה רֹוֵתַח  -ְקָעָרה ׁשֶ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבָ

ין  ַסכִּ ֲחָתכֹו ּבְ ר ְלָא  -ּוְצנֹון ׁשֶ חמּוּתָ כּוּתָ    .ְכלֹו ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַלע -ַהאי  ָרא ּבָ    ,ֶהיּתֵ

ַלע -ְוַהאי     .ִאיּסּוָרא ּבָ
  

   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
ָרא ַמאי ֲהֵוי ַלע ֶהיּתֵ י ּבָ ָאֵתי ִליֵדי ִאיּסּוָרא הּוא ?כִּ ָרא ּדְ ִאיּסּוָרא ָקָאִכיל ,סֹוף סֹוף ַהאי ֶהיּתֵ    !ּדְ

  
א     :ָרָבאָאַמר ֶאּלָ
ר ְלִמְטֲעֵמיּה  -ַהאי     ,ֶאְפׁשָ

ר ְלִמְטֲעֵמיּה  -ְוַהאי     .לֹא ֶאְפׁשָ
  

א ָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפָ
ָאה יּה ְקֵפיָלא ֲאַרּמָ    ,ְוִליְטֲעּמֵ

ַנן ר" :ִמי לֹא ּתְ ׂשָ ּה ּבָ ל ּבָ ֵ יׁשּ ּבִ ּה ָחָלב   - ְקֵדָרה ׁשֶ ל ּבָ ֵ    .לֹא ְיַבׁשּ
ל ּבְ  ֵ ׁשּ    .נֹוֵתן ַטַעםְוִאם ּבִ

רּוָמה  ּה תְּ ל ּבָ ֵ ׁשּ ין  -ּבִ ּה חּוּלִ ל ּבָ ֵ    ,לֹא ְיַבׁשּ
נֹוֵתן ַטַעם ל ּבְ ֵ ׁשּ    ."ְוִאם ּבִ

ָלָמא ,ְוַאְמִריָנן ׁשְ רּוָמה    :ּבִ   ,ָטִעים ָלּה ּכֵֹהן -ּתְ
ָחָלב  ר ּבְ ׂשָ א ּבָ    ?ַמאן ָטִעים ָלּה  -ֶאּלָ

יּה ְקֵפיָלא :ָלן ּתְ ְוָאַמְר     ,ִליְטֲעּמֵ
י יּה ְקֵפיָלא ָהָכא ַנּמִ    !ִליְטֲעּמֵ

  
י יָהכִ     ,ַנּמִ

א ְקֵפיָלא ֵליכָּ י ָקֲאִמיָנא ּדְ   .כִּ

 רש"י
. איידי דבית סכין ששחט בה

השחיטה רותח בולע הסכין מן 
הדם ואסור לחתוך בה רותח 

   מפי שחוזר ופולט בו:
   . ואם חתך בה צון:צון

   . ההוא צון:בעי הדחה
קערה שמלח בה בשר אסור 

. לפי שבלע לאכול בה דבר רותח
ם וותן טעם ראשון הוי בה הד

   כאיסור גמור:
. דאמר רבי יוחן מיקל הא דרבין

   ליתא:
. קערה של דההיא פיכא גרסין

   חרס שאין לה תקה בהגעלה:
מכדי רבי אמי תלמיד דר' יוחן 

   . אביי מסיק ליה למילתיה:כו'
. אע''ג דאגב וצון שחתכו בסכין

חורפיה דצון איגר''ש בלע''ז 
ית הסכין הוא בולע משמו

הקרוש עליו והוי האי צון תית 
טעם ראשון שהרי בלע איסור 

   ממש והוי כבשר:
. לאותו צון בכותח מותר לאכלו

שיש בו סיובי דחלבא כדמפרש 
טעמא דכיון שבלע מן השמוית 

   דהיתרא בלע:
. קערה בלעה והאי איסורא בלע

   דם:
סוף סוף האי היתירא לידי 

 בכותח:. כשותו איסורא אתי
. צון אפשר לו לישראל האי

לטועמו קודם שיתו בכותח 
והאי מותר דקאמר כגון שטעמו 
בתחלה ולא היה בו טעם 

   שמוית:
  . דם הקערה:והאי

. לפי לא אפשר למטעמיה
שאסור הוא הלכך אין לו תקת 

   היתר:
   . חתום עובד כוכבים:קפילא

. דאסור לאוכל בה כי קאמיא
  :רותח בדליכא קפילא
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ַמר    :ִאיּתְ

ְקָעָרה ָעלּו ּבִ ִגים ׁשֶ    :ּדָ
   :ָאַמר ַרב

ח כּוּתָ    .ָאסּור ְלָאְכָלן ּבְ
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ח כּוּתָ ר ְלָאְכָלן ּבְ    .מּוּתָ
  
   .נֹוֵתן ַטַעם הּוא - "ָאסּור :ָאַמר ַרב"
מּוֵאלוּ " ר :ָאַמר ׁשְ ר נֹוֵתן ַטַעם הּוא - "מּוּתָ    .נֹוֵתן ַטַעם ּבַ
  

ַמר ֵפירּוׁש ִאיּתְ ַרב ָלאו ּבְ    ,ְוָהא ּדְ
ַמר ָלָלא ִאיּתְ א ִמכְּ    .ֶאּלָ

  
ַלע ְלֵבי  ַרבּדְ  יאִאיּקְ ר ִחּיָ יִמי ּבַ ֵריּה  ַרב ׁשִ ר ּבְ ֵעיָניו ּבַ ָצָעאָעְב  ,ָחׁש ּבְ ָייָפא ּבְ    ,דּו ֵליּה ׁשְ

ּוה ַגּוָ ּוָלא ּבְ ׁשּ ַתר ָהִכי ָרמּו ֵליּה ּבִ    ,ּבָ
ָייָפא ׁשְ    .ָטִעים ֵליּה ַטְעָמא ּדִ
י ַהאי    .ָאַמר ָיִהיב ַטְעָמא ּכּוּלֵ

  
   ,ְולֹא ִהיא

ְנִפיׁש ְמָרָרּה ְטֵפי אִני ָהָתם ּדִ    .ׁשַ
  

י ֶאְלָעָזר יּה ּדְ  ַרּבִ מּוֵאלַמ ֲהָוה ָקִאים ַקּמֵ    ,ר ׁשְ
ְקָעָרה ָעלּו ּבִ ִגים ׁשֶ יּה ּדָ ח ,ַאְייתּו ְלַקּמֵ כּוּתָ    .ְוָקא ָאִכיל ּבְ

   .ְולֹא ָאַכל -ָיִהיב ֵליּה 
ְך ָיִהיִבי ֵליּה ְוָאַכל :ָאַמר ֵליּה     ?!ְוַאּתְ לֹא ָאְכַלּתְ  ,ְלַרּבָ

יּה ּדְ     ,ַרבָאָתא ְלַקּמֵ
ַמְע  :ָאַמר ֵליּה  ְ יּה ַמר ִמׁשּ יּה ֲהַדר ּבֵ    ?ּתֵ
י ִלי ִמיִדי ְולֹא ְסִביָרא ִלי :ָאַמר ֵליּה  ִליְסּפֵ א ּדְ ר ַאּבָ א ּבַ ַאּבָ    .ָחס ֵליּה ְלַזְרֵעיּה ּדְ

  
יוְ  ַרב הּוָנא ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    ,ֲהוּו ַיְתֵבי ַרב ִחּיָ

סּוָרא -ַחד  ָרא ּדְ ַמּבָ יָסא ּדְ ַהאי ּגִ    ,ּבְ
ָרא -ְוַחד  ַמּבָ יָסא ּדְ ַהאי ּגִ    ,ּבְ
ְקָעָרה - ְלַמר ָעלּו ּבִ ִגים ׁשֶ ח ,ַאְייתּו ֵליּה ּדָ כּוּתָ    ,ְוָאַכל ּבְ
עּוָדה -ְלַמר  תֹוְך ַהּסְ ֵאִנים ַוֲעָנִבים ּבְ ִריְך ַמר ,ַאְייתּו ֵליּה ּתְ    .ְוָאַכל ְולֹא ּבָ

ְך ָהִכי !ַיְתָמא :ְלַחְבֵריּה  ָאַמר ֵליּה     ?!ָעַבד ַרּבָ
ְך ָהִכי !אַיְתָמ  :ְלַחְבֵריּה  ָאַמר ֵליּה ּוַמר     ?!ָעַבד ַרּבָ
מּוֵאל ְסִביָרא ִלי :ְלַחְבֵריּה  ָאַמר ֵליּה ַמר  ׁשְ    .ֲאָנא כִּ

י ֲאָנא כְּ    :ְלַחְבֵריּה  ָאַמר ֵליּה ּוַמר  יא ְסִביָרא ִליַרּבִ    .ִחּיָ
ָתֵני יא ּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ת " ל ִמיֵני ַמֲאָכל -ּפַ    ,ּפֹוֶטֶרת ּכָ
ל ִמיֵני -ְוַיִין  ִקין ּפֹוֵטר ּכָ    ."ַמׁשְ

  
  

הָאַמר  ּום  ִחְזִקּיָ יִמׁשּ ּיֵ    :ַאּבַ
   :ִהְלְכָתא

ְקָעָרה  ָעלּו ּבִ ִגים ׁשֶ ח - ּדָ כּוּתָ ר ְלאֹוְכָלן ּבְ    .מּוּתָ
ר  ׂשָ ּה ּבָ ָחַתְך ּבָ ין ׁשֶ ַסכִּ ֲחָתכֹו ּבְ ח -ְצנֹון ׁשֶ כּוּתָ    ,ָאסּור ְלאֹוְכלֹו ּבְ

י ְצנֹון    קיב,א י ִמיּלֵ ב^ְוַהּנֵ ַאּגַ ַלע ּדְ    ,חּוְרֵפיּה ּבָ
ּות  ְסֵקיּה ְוָאִכיל -ֲאָבל ִקיׁשּ ִריר ְלֵבי ּפַ    .ּגָ

א  ִליְפּתָ ֵרי –ִקיְלֵחי ּדְ    ,ׁשָ
ִסיְלָקא     ,ֲאִסיֵרי –ּדְ

א  ִליְפּתָ הּו ּדְ ַתְך ּבְ ֵמי -ְוִאי ּפָ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

 רש"י
. מן הצלי דגים שעלו בקערה

כשהיו רותחין תן לתוך הקערה 
   שאכלו בה בשר:

. לפי אסור לאוכלן בכותח
   שהבשר ותן בהם טעם:

. אם ותן טעם בר ותן טעם הוא
היו מבושלים עם בשר ממש היה 
אסור לאוכלן בכותח אי מי 
מודה שמואל שאסור לאכול 
חלב רותח בקערה דותן טעם 

הוי כבשר גמור אבל  ראשון
קערה זו היא עצמה איה בשר 
אלא על ידי ותן טעם ואיה 

   כבשר:
   . משיחה מסממים:שייפא
   . קערה:בצעא

. באותה קערה רמו בישולא
   לאחר זמן:

   . בקערה:אמר יהיב טעמא
. שחוזר וותן טעם כולי האי

בבישול ומאן דשמע סבר דאית 
ליה לרב תית טעם בר תית 

   י בעלמא:טעם מ
. דגבי סממים פיש ולא היא

   מררייהו מרים הם מאד:
. משמש לפיו קאים קמיה

   בסעודה:
   . רב שלמדת ממו שאסור:לרבך

. אבוה דשמואל אבא בר אבא
   הוה וחסיד גדול היה:

. דליספי לי מידי דלא סבירא לי
   לא היו דברים מעולם:

. שהיה בהך גיסא דמברא דסורא
   ההר מפסיקן:

ביםתאלא אתו לליפתן ים וע .
וקיימא לן (ברכות דף מא:) 
דברים הבאים לאחר סעודה 
כלומר הרגילים לבא לאחר 
סעודה טעוין ברכה בין לפיהם 
ובין לאחריהם אפילו הביאן 
בתוך הסעודה דכיון דאין ליפתן 

   אין הפת פוטרתן:
  . בלא דעת:יתמא

. מתוקה היא ואיו בלע קישות
וית צף ועומד בתוכה אלא השמ

על מקום החתך הלכך גריר לבי 
פסקיה למקום חתך גורר מעט 
בסכין ואכיל אף בכותח הלכך 
דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן 
בכותח כדאמר דאין ותן טעם 
הבא מן הממש אלא ותן טעם 
הבא מותן טעם דסתם קערה 
מקחין אותה משומן הקרוש 
עליה משום מיאוס אבל לסכין 

וית קרוש עליו פעמים שהשמ
ואיו יכר וכשחותך בצון הוי 
ותן טעם הבא מן הממש ועוד 
דמשום חורפיה בלע טפי מדגים 
הרותחים ואגב דוחקא דסכיא 

  פליט סכיא ובלע צון:
   . קלחים:קלחי

. לפת איו חריף אלא ליפתא
   מתוק ואין טעם שומן יכר בו:

. לפי שותן טעם דסילקא אסירי
   בהן:

. ערבן בעת דליפתא ואי פתך בהו
חתוכן שחתך אחת של לפת 
ואחת של תרדין הלפת מבטל 
טעם השמוית מן הסכין ואין 

  התרדין מקבלין טעם הימו:
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .36
יּה  ָעא ִמיּנֵ יִמיּבָ    :ַרב ַנְחָמןֵמ  ַרב ּדִ
אַמהּו ְלַאּנּוֵח  ַכְמכָּ א ּדְ ּדָ י כַּ ּבֵ ִמְלָחא ּגַ א ּדְ ּדָ    ?י כַּ

  
   .ָאסּור :ָאַמר ֵליּה 

  
א  ַחּלָ    ?ַמאי –ּדְ

  
ֵרי :ָאַמר ֵליּה     .ׁשָ

  
ָנא    ?ּוַמאי ׁשְ

  
ִמְלָחא יכּול ֲעָלּה ּכֹוָרא ּדְ    .ְלִכי ּתֵ

  
  ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵעיֵניּה  -ַהאי     ,ִאיֵתיּה ִאיּסּוָרא ּבְ

ֵעיֵניּה ֵליֵתיּה ִא  -ְוַהאי     .יּסּוָרא ּבְ
  

א  ַכְמכָּ א ּדְ ָנַפל ְלַכּדָ ר ּגֹוָזָלא ּדְ ְרֵייּה  -ַההּוא ּבַ רֹוְנָיאׁשַ ׁשְ ָרָבא ִמּפַ ֵריּה ּדְ ָנא ּבְ    .ַרב ִחיּנְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְווָנא י ַהאי ּגַ ֵרי כִּ ים ְלִמיׁשְ    ?ַמאן ַחכִּ

רֹונְ ִאי ָלאו  ׁשְ ָרָבא ִמּפַ ֵריּה ּדְ ָנא ּבְ    ,ָיאַרב ִחיּנְ
י ָאַמר  מּוֵאלָקָסַבר כִּ רֹוֵתַח  -ָמִליַח " :ׁשְ    ",ֲהֵרי הּוא כְּ

ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחוֹ  י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
   .ֲאָבל ַהאי ּכּוְתָחא ֲהֵרי ֶנֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחוֹ 

  
י י ִמיּלֵ    ,ַחי :ְוַהּנֵ
ֵעי ְקִליָפה -ֲאָבל ָצִלי     .ּבָ

יּה  יֵלי ְוִאי ִאית ּבֵ יּה ָאסּור - ּפִ    ,ּכּוּלֵ
ַתְבִלין  ל ּבְ יּה ָאסּור -ְוִאי ְמַתּבֵ    .ּכּוּלֵ

  
  
  

 רש"י
. כותח מי חיישין שמא כמכא

יפול מן הכותח במלח והוא לא 
   ידע וימלחו ממו קדרת בשר:

. דרך לתת חומץ לתוך דחלא מאי
 התבשיל מי חיישין שמא יפול
מן הכותח בחומץ ויחזור ויתן 

   ממו לתבשיל:
. כשתמדוד לי עליה לכי תיכול

כור של מלח בשכרי אומר לך 
   טעמו של דבר:

. כותח הופל במלח ראה האי
ויכר מפי שהוא עב ולא בטיל 
אבל כותח הופל בחומץ ליתיה 
בעייה וטעמא מי לא יהיב 

   כותח בחומץ:
. אע''פ שרייה רב חיא

   מליח הוא:שהכותח 
. איו דאיו אכל מחמת מלחו

וח ליאכל מרוב מלח שבו עד 
ששורין ומדיחין אותו במים 

   כעין מליחת בשר להציע:
. כלומר אכל מחמת מלחו הוא

   אכל במלחו הוא:
   . מלמעלה סביב:קליפה

. בקעים והוא ואי אית ביה פילי
צלי לא סגיא ליה בקליפה לפי 

   אסור:שבולע דרך הקבים וכולו 
. התבלין ואי מתבל בתבלין

שתבשלו עמו מרככין אותו ווח 
לבלוע וכשפל לכותח היה צמא 

  לבלוע ובלע:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ׁשְ

ר  ׂשָ ָחַתְך ָעֶליָה ּבָ ר ׁשֶ כָּ    .ָאסּור ְלָאְכָלּה  -כִּ
  

ַאְסִמיק י ּדְ י ִמיּלֵ    .ְוַהּנֵ
ַאְבֵריּה  י ּדְ י ִמיּלֵ    .ְוַהּנֵ

ַאְסְמֵכיּה ְוַהנֵּ  י ּדְ    ,י ִמיּלֵ
א  ּתָ ּה  -ֲאָבל ְקִליׁשְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
מּוֵאל יּה  ׁשְ ֵדי ֵליּה ְלַכְלּבֵ    .ׁשָ
ְמֵעיּה  ַרב הּוָנא    .ָיִהיב ֵליּה ְלׁשַ

  
ֵרי  ְך ִאי ׁשָ ְפׁשָ ֵרי -ַמה ּנַ י ַעְלָמא ׁשָ    ,ְלכּוּלֵ

י ַעְלָמא ָאסּור -ִאי ָאסּור     !ְלכּוּלֵ
  

אִני  יּה  אַרב הּונָ ׁשַ ְעּתֵ ֲאִניָנא ּדַ    .ּדַ
  
  

   ,ָאִכיל ֵליּה  ָרָבא
ר"ְוָקֵרי ֵליּה  ׂשָ    ".ֲחַמר ּבָ

  
  

 רש"י
. כשהוא חותך שחתך עליה בשר

   מן הצלי:
. מפי שהדם יוצא אסור לאכלה

   ובלע בו:
. שהיה הבשר וה''מ דאסמיק

   אדום שקטרוד''א:
. שקב הדם והי מילי דאבריה

כלומר עבר מצדו לצדו את הככר 
   עד שראה משי צדדין:

הכי גרסין והי מילי 
. שהיה אותו מוהל דאסמכיה

היוצא מן הבשר עבה אבל צלול 
   לאו דם הוא:

   . לההוא ככר:שדי ליה לכלביה
. דאיהו לא בעי מה פשך

למיכליה ולשמעיה ספי ליה 
   איסורא:

. האי דלא אכיל דאיא דעתיה
וה ולאו ליה משום דאיסטיס ה

   משום איסורא:
  . יין הבשר:חמר בשר
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        בבבב----קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .38
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ׁשְ

ּבוֹ  ל ַמְרֵאה ַאְדמּוִמית ׁשֶ ְכֶלה כָּ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ׂשָ ַחת ּבָ ִלי ּתַ יִחין כְּ    .ֵאין ַמּנִ
  

   ?ְמָנא ַיְדִעיָנן
  

ֵמיּה ּדְ  ַמר זּוְטָרא ְ אִמׁשּ ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ
יְמָרתוֹ  ֲעֶלה ּתִ ּתַ ֶ    .ִמׁשּ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ָאה  ּתָ    ,ָמָטא –ְוִדְלָמא ּתַ
ָאה     !לֹא ָמָטא -ִעיּלָ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ ִ    :ַרב ַאׁשּ

א ְנּתָ ּקַ    ,ֵלית ֵליּה ּתַ
ְלֵלי ִמְלָח    קיב,ב י ּגַ ְרּתֵ יּה ּתַ א ּבֵ ּדָ א ִמׁשְ ֵייּה ^ ,אֶאּלָ ּפְ    .ּוִמׁשְ

  
ַרב ִאיָקאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ

מּוֵאל ָהִכי    ?ּוִמי ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלְוָהָאַמר  ר  :ׁשְ ׂשָ ָחַתְך ָעֶליָה ּבָ ר ׁשֶ כָּ    !ָאסּור ְלָאְכָלּה  -כִּ

  
אִני ָהָתם ִליט ,ׁשַ יָנא ּפָ ַסכִּ ב ּדּוְחָקא ּדְ ַאּגַ    .ּדְ

  
  

 רש"י
. בי דוגי דלעיל אין מיחין כלי

   (דף קיא:):
. שיהא כל דמו כבר עד שיכלה

   פלט ממו:
. שהבשר משתעלה תימרתו

מעלה עשן לישא אחריא שיהו 
הגחלים מעלין עשן שכל זמן 
שהדם שותת עליהן אין אלא 
כבין והולכים אבל כשהשומן 

   ן מעלין עשן. לשון מורי:וטף ה
. צד ודילמא תתאה מטא

התחתון של צד גחלים צלה 
   והעליון לא צלה:
. בין על הבשר תרי גללי דמלחא

ובין בתוך הכלי והדם גרר אצל 
  המלח לשוליים:

. כמו (ב''מ דף ס.) ומשפייה
השופה יין לחבירו קולי''ר 
כלומר יערה השומן העליון בחת 

א יתערב מכלי אל כלי כדי של
הדם בו וראיתי בהלכות גדולות 
דדוקא קט תרי גללי כלומר 
מעט מלח אבל מלח הרבה פוסק 
כח הדם ועושהו כמים והוא 

   עכר ומתערב עם השומן:
. דלאחר ומי אמר שמואל הכי

שיכלה כל מראה אדמומית שבו 
   מותר:

. והאי בשר והאמר שמואל כו'
   כבר צלה:

שאי התם דאגב דוחקא 
. לעולם כשתעלה פליטדסכיא 

תמרתו אין הדם יוצא ממו ע''י 
האור ושמוית הוא ומותר אבל 
כשחותכו וכובש עליו את הסכין 
הוא דוחקו ואם שאר בו דם 

  דוחקו והוא יוצא:
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   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָלָחן ֶזה ִעם ֶזה  ּמְ ִגים ְועֹופֹות ׁשֶ    .ֲאסּוִרין –ּדָ
  

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
ב ִאי ּבִ  ֵאינֹו ְמנּוּקָ י ֲאִסיֵרי וּ לּ ֲאִפי -ְכִלי ׁשֶ    !עֹופֹות ְועֹופֹות ַנּמִ

ב  ְכִלי ְמנּוּקָ ֵרי ֲאִפיּלוּ  -ִאי ּבִ י ׁשָ ִגים ְועֹופֹות ַנּמִ    !ּדָ
  

ב ְכִלי ְמנּוּקָ    ,ְלעֹוָלם ּבִ
ָרפּו ְקָרַמְייהוּ  -ְוָדִגים  ּום ּדְ    ,ָקְדֵמי ּוָפְלֵטי ,ִמׁשּ

יּה  ,ְקִמיֵטי –ְועֹופֹות  ְלֵעי ִמיּנֵ ִליֵטי עֹופֹות ַוֲהַדר ּבָ ִגים ּפְ ָנְיֵחי ּדָ ַתר ּדְ    .ּבָ
  

ר ָרֵחל ֲהֵדי ּבְ  ַרב ָמִרי ּבַ חּוָטה ּבַ ר ׁשְ ׂשַ ר ְטֵרָפהִאיְמַלח ֵליּה ּבְ    .ׂשַ
יּה ּדְ     ,ָרָבאָאָתא ְלַקּמֵ

ֵמִאים" :ָאַמר ֵליּה     ,ִציָרן  :ֶלֱאסֹור – (ויקרא יא, לא) 391391391391"ַהּטְ
ן    ,ְורֹוְטּבָ

ֶהן ּלָ    .ְוִקיָפה ׁשֶ
  

מּוֵאל   קיג,א ׁשְ    ,ְוֵליָמא ֵליּה ִמּדִ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ
רֹוֵתַח  -ָמִליַח     ,ֲהֵרי הּוא כְּ

ל ֲהֵרי -ְוָכבּוׁש  ָ ְמבּוׁשּ    !הּוא כִּ
  

מּוֵאל ׁשְ ָמן :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ִמּדִ י ּדָ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
ן     ,לֹא –ֲאָבל ִציָרן ְורֹוְטּבָ

ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ג ָטֵמא " ְלחּו ִעם ּדָ ּמָ ג ָטהֹור ׁשֶ ר -ּדָ    ."מּותָּ

ֵניֶהן ְמלּוִחין ָהיּו ׁשְ    !ַמאי ָלאו ׁשֶ
  

גֹון ׁשֶ  ,לֹא ֵפל ,ָהָיה ָטהֹור ָמִליַח כְּ    .ְוָטֵמא ּתָ
  

ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ֵפל " :ְוָהא ִמּדְ ר -ָהָיה ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא תָּ    ,392392392392"מּותָּ
ֵניֶהם ְמלּוִחין ַעְסִקיָנן ְ ׁשּ ׁשֶ א ּבְ ֵריׁשָ ַלל ּדְ    !ִמכְּ

  
י ָקא ְמָפֵרׁש  רּוׁשֵ ג ָטֵמא    :ּפָ ָלחֹו ִעם ּדָ ּמְ ר –ָטהֹור ׁשֶ    ,מּוּתָ

ֵפל ?יַצדכֵּ  ָהָיה ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא ּתָ    .ׁשֶ
  

י ָרא ָהָכא ַנּמִ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ךְ  ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ֵניֶהם ְמלּוִחים  :ּדְ א ׁשְ ֵרי   -ֵריׁשָ ֵניֶהם ְמלּוִחים ׁשָ א ׁשְ ּתָ    ,ַהׁשְ

ְעָיא ֵפל ִמיּבָ    ?!ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא ּתָ
  

ּום ָהא     !לֹא ִאיְרָיא -ִאי ִמׁשּ
אּתָ     ,ָנא ֵסיָפא ְלַגּלּוֵיי ֵריׁשָ

יָמא לֹא ּתֵ ֵפל    :ּדְ א ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא ּתָ    ,ֵריׁשָ
ֵניֶהם ְמלּוִחין     .ָאסּור –ֲאָבל ׁשְ

ָנא ֵסיָפא ֵפל" :ּתָ    ,"ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא תָּ
א ֵריׁשָ ַלל ּדְ ֵרי :ִמכְּ ֵניֶהן ְמלּוִחין ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ׁשָ    .ׁשְ

  
ַמ  א ׁשְ    :עּתָ

ֵסיָפא יָפא ּדְ ֵפל " :ִמּסֵ    ."ָאסּור -ֲאָבל ִאם ָהָיה ָטֵמא ָמִליַח ְוָטהֹור תָּ
ֵפל  ָאסּור -ָטֵמא ָמִליַח ְוָטהֹור ּתָ    ,הּוא ּדְ

                                                        
ֵמִאים לָ  391 ה ַהּטְ מָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבֵאּלֶ ֶהם ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבָ ֶרץ ּכָ ָ ָכל ַהׁשּ   ֶכם ּבְ
ֵפל)( מסורת הש"ס. גירסת וילא: 392  ֲאָבל ִאם ָהָיה ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא תָּ

 רש"י
. לאו דווקא עופות דגים ועופות

דכל שכן בשר אחר לפי שהוא 
   קשה מבשר עופות:

. [הדגים לבדן] שהדם אסורין
   הבשר ובלע בדגים: יוצא מן

אפילו עופות ועופות [מי] 
. כדאמרין לקמן (דף אסירי

קיג.) אין מולחין בשר אלא על 
גבי כלי מוקב לפי שהדם היוצא 

   שאר בכלי וחוזר ובלע בבשר:
. אפילו עופות ודגים [מי] שרי

שהרי הדם יוצא דמה לי דגים 
ומה לי שאר שתי חתיכות 

''ג המלחות זו על גב זו שאע
שהדם יוצא מעליוה לתחתוה 

   אין אסרין אם הכלי מוקב:
. והייו לעולם בכלי מוקב
   טעמא דדגים אסורין:

. משום דדגים רפו קרמייהו
   קרום שלהן רך:

. ממהרין לפלוט וקדמי ופלטי
   ציר שלהן:

. צומתין ועופות קמיטי
אשטרי''ט כלומר אין ממהרין 
לפלוט וכבר חו הדגים מלפלוט 

דיין עופות פולטין הלכך בלעי וע
דגים אבל בשר ובשר כמה שזה 
שוהה לפלוט כך זה שוהה לפלוט 
ושיהם פולטין יחד וכל זמן 
שהתחתון טרוד בפליטה איו 

   בולע:
אימלח ליה בשר שחוטה בהדי 

. ובכלי מוקב כמשפט בשר בלה
המולחים בשר וקמיבעיא ליה מי 
אמרין כי היכי דגבי דם לא 

דלמא פלט עליון ובלע חיישין ל
תחתון דאמרין כל זמן 
שטרודים בפליטה אין בולעין 
 ''חין יחד מפליטתן ה יהםוש

   לא שא או לא:
. ה''א יתירא אמר ליה הטמאים

דגבי הטמאים לכם בכל השרץ 
   (ויקרא יא):

. לאסור צירן ורוטבן וקיפה
פירמא בשר ותבלין הקפה 
בשולי הקדירה וכיון דצירן 

יתסר הבשר השחוט אסור מ
מחמת ציר הטרפה שהוא וח 

  ליבלע מן הדם:
. כלומר הי מילי הי מילי דמן

לגבי דם וכגון בכלי שאיו מוקב 
   דבתר דפלט הדר בלע:

. זיעה הוא ולא מיתסר אבל צירן
והכא לדם ליכא למיחש דמוקב 

   הוא וא''כ כשרה וכשרה מי:
. דציר אסור וציר וח קמ''ל

   ליבלע הוא:
. ושמע אי לאו שיהם מלוחיםמ

מיה ציר מי לא מיבלע כל זמן 
שעסוקים בפליטה וש''מ צירן 

   מותר לא גרסין:
. מבלי מלח דהשתא לא תפל

פליט טמא מידי אבל שיהם 
מלוחים דטמא מי פליט אסור 

  וכ''ש טמא מליח וטהור תפל:
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ֵניֶהן ְמלּוִחין  ֵרי –ָהא ׁשְ    .ׁשָ
  

א ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ֵפל" :ַאּיְ    ,"ָטהֹור ָמִליַח ְוָטֵמא תָּ
י ֵסיָפא ָנא ַנּמִ ֵפלָט " :ּתָ    ."ֵמא ָמִליַח ְוָטהֹור תָּ

  
  
  

 רש"י
. הא שיהם מלוחים שרי

דשיהם טרודים בפליטה: רב 
א בעי הדחה ברישא הוא דל

בדחלליה בי טבחא כל רחיצת 
  הבשר מתרגמין חילול:
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .40
ָמַנח ַנְפקּוָתא) ָרא ּדְ יׂשְ    (ִסיָמן ּבִ

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ן א ִאם כֵּ מֹו ֶאּלָ ר יֹוֵצא ִמיֵדי ּדָ ׂשָ    ,מֹוְלחֹו ָיֶפה ָיֶפה   :ֵאין ַהּבָ

   .ּוְמִדיחֹו ָיֶפה ָיֶפה
  

ַמר    :ִאּתְ
   :ָאַמר ַרב הּוָנא

   .מֹוֵלַח ּוֵמִדיַח 
  
ָנאַמְתִניּבְ     :ָתא ּתָ
   !"ֵמִדיַח ּומֹוֵלַח ּוֵמִדיַח "
  

ִליֵגי    :ְולֹא ּפְ
ָחא -ָהא  י ַטּבָ ֵליּה ּבֵ ַחּלְ    ,ּדְ
ָחא -ָהא  י ַטּבָ ֵליּה ּבֵ לֹא ַחּלְ    .ּדְ

  
ָעא ַהְרּדָ יִמי ִמּנְ ַלְלִניָתא ַרב ּדִ ִמיְלָחא ּגְ יץ ֵליּה  ,ָמַלח ֵליּה ּבְ    .ּוְמַנּפֵ

  
ְר ָאַמר  אַרב ְמׁשַ ּיָ    :ׁשִ

ְבֵני ֵמַעִיים ם ּבִ    .ֵאין ַמֲחִזיִקין ּדָ
  

ָמא ְרּגְ א  :ּתִ ׁשָ ְרכְּ    ,ַאכַּ
יא    ,ּוֵמַעּיָ

א ַכְנּתָ    .ְוַהְדָרא ּדְ
  
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
א ר ָמִליַח ֶאּלָ ׂשָ יִחין ּבָ ב ֵאין ַמּנִ ִלי ְמנּוּקָ י כְּ ּבֵ    .ַעל ּגַ

  
ת ׁשֶ ָרָמא ַרב ׁשֵ ָרָמא ּגְ    .ָמַלח ֵליּה ּגְ

  
ֵרי     ?ַמאי ַטְעָמא לֹא -ּתְ

  
ָפִריׁש ֵמַהאי ּוָבַלע ַהאי ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
יָסא יָסא ּוָבַלע ַהאי ּגִ ִריׁש ֵמַהאי ּגִ י ּפָ    !ַחד ַנּמִ

  
א ָנא :ֶאּלָ    .לֹא ׁשְ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ּום ׁשְ יא ִמׁשּ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ֵצא נַ  ּתֵ ֵהָמה קֹוֶדם ׁשֶ ל ּבְ ּה ׁשֶ ֹוֵבר ַמְפַרְקּתָ ּה ַהׁשּ    ,ְפׁשָ

ר ׂשָ יד ֶאת ַהּבָ    ,ֲהֵרי ֶזה ַמְכּבִ
ִרּיֹות    ,ְוגֹוֵזל ֶאת ַהּבְ

ֵאָבִרים ם ּבְ    .ּוַמְבִליַע ּדָ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
   ?ֵהיֵכי ָקָאַמר

ר" ׂשָ יד ֶאת ַהּבָ ִרּיֹות ,ַמְכּבִ ֵאָבִרים  "ְוגֹוֵזל ֶאת ַהּבְ ם ּבָ ַמְבִליַע ּדָ ּום ּדְ ּפִ  -ִמׁשּ ֵמיָהא ְלִדיֵדיּה ׁשַ    ,יר ּדָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

י ָאסּור    ?ְלִדיֵדיּה ַנּמִ
  

יקוּ    .ּתֵ

 רש"י
. מלח גסה מילחא גלליתא

   שלמי''א:
. למילחא לאחר זמן ומפיץ ליה

מפי שהדם בלע בה אבל מלח 
דקה אין צריך לפץ שהיא תכת 

   מעצמה:
. אין בחזקת אין מחזיקין דם

   דם ליאסר אם לא מלחו:
ין שסביב . דקהדרא דכתא

   הכתא אטרי''ל:
   . קבה וכרס ושאר הדקין:ומעיא

. טבחייא אבל הלב וכרכשא
והריאה והכבד וכתא גופה יש 

   בהן דם וצריכין לימלח:
. ומותר וטעמא אלא ל''ש

כדפרשין לעיל (דף קיב: ד''ה 
ועופות) דכל זמן שטרודים 
לפלוט אין בולעים וכשח זה 

   כבר ח זה:
. לפי הבשר הרי זה מכביד את

שבשעת שחיטתה היא טרודה 
להוציא דם וכששובר מפרקתה 
מתוך צרתה אין בה כח להתאח 
ולהוציא דם והיא חה ושוקטת 
והדם בלע באבריה ומכביד 
הבשר ומצא גוזל את הבריות 
כשהוא מוכרה במשקל והדם 

   שוקל:
. האי איבעיא להו היכי קאמר

ומבליע דם דקתי כוליה חד 
ה''ק מכביד את איסורא הוא ו

הבשר ומצא גוזל את הבריות 
הוא משום דמבליע דם שמכביד 
את משקלה והבלעת דם לפרושי 

   גוזל את הבריות קט לה:
. דליכא למימר הא לדידיה

משום גזילה שרי לפי שהוא חוזר 
   ויוצא ע''י מלח:

. או דילמא לדידיה מי אסור
ותרתי איסורי קחשיב חדא 

מבליע דגוזל את הבריות וחדא ד
   דם ושוב איו יוצא ואוכל דם:
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .41
   ַמְתִניִתין

ְלָחן  ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ֲעֶלה ֶאת ָהעֹוף ִעם ַהּגְ ה -ַהּמַ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   .ֵאינֹו עֹוֵבר ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

ה -ָהא אֹוְכלֹו  לֹא ַתֲעׂשֶ    .עֹוֵבר ּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ר עוֹ  ׂשַ ָחָלב ּבְ אֹוַרְייָתא –ף ּבְ    .ּדְ

  
ּוְלָחן  :ֵאיָמא ִביָנה ַעל ַהׁשּ ֲעֶלה ֶאת ָהעֹוף ִעם ַהּגְ הַהּמַ א ִליֵדי לֹא ַתֲעׂשֶ   .ֵאינֹו ּבָ

  
  

 רש"י
  מתי' 

. היא גופה איו עובר בלא תעשה
לא איצטריך דהעלאה לאו 
דאורייתא אלא דיוקא דילה 
איצטריך למידק מיה הא אוכל 
עוף בחלב עובר ולאפוקי מדרבי 

   עקיבא דאמר פרט לעופות:
  

  גמ' 
. כלומר איו בא לידי לא תעשה

ויעבור אין לחוש שמא יאכלו 
  עליו דאי מי אכיל ליה לא עבר:
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        בבבב----קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .42
   ַמְתִניִתין

ֵהָמה ְטהֹוָרה  ֲחֵלב ּבְ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבַ ר ּבְ ׂשַ ל   -ּבְ ֵ    ,ָאסּור ְלַבׁשּ
ֲהָנָאה    .ְוָאסּור ּבַ

ׂשַ  ֵהָמה ְטֵמָאהּבְ ֲחֵלב ּבְ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבַ    ,ר ּבְ
ֵהָמה ְטהֹוָרה  ֲחֵלב ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ּבַ ר ּבְ ׂשַ ל  -ּבְ ֵ ר ְלַבׁשּ    ,מּותָּ

ֲהָנָאה ר ּבַ    .ּומּותָּ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ְועֹוף     ,ֵאיָנם ִמן ַהּתֹוָרה -ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ֲחֵלב ִא " :ׁשֶ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ָעִמים ); לד, כו; דברים יד, כא(שמות כג, יט 393393393393"ּמוֹ לֹא ְתַבׁשּ לֹׁש ּפְ    ,ׁשָ
ָרט ְל  ה  :ּפְ    ,ַחּיָ

   ,ּוְלעֹוף
   .ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,(דברים יד, כא) "לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה" :ֶנֱאַמר

ֲחֵלב ִאּמוֹ " :ְוֶנֱאַמר ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ    – ים יד, כא)(דבר "לֹא ְתַבׁשּ
ּום ָאסּור ִמׁשּ ָחָל  - "ְנֵבָלה" :ֶאת ׁשֶ ל ּבְ ֵ    .בָאסּור ְלַבׁשּ
ּום ָאסּור ִמׁשּ ָחָלב "ְנֵבָלה" :עֹוף ׁשֶ ל ּבְ ֵ    ?ָיכֹול ְיֵהא ָאסּור ְלַבׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחֵלב ִאּמוֹ " :תַּ ֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם - "ּבַ   ."ָיָצא עֹוף ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

י ִמילֵּ     ?יְמָנא ַהּנֵ
  

י ָאַמר    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ים" :ָאַמר ְקָרא ִדי ָהִעּזִ ַלח ְיהּוָדה ֶאת ּגְ ׁשְ   .(בראשית לח, כ) 394394394394"ַוּיִ

  
אן    קיג,ב ים -כָּ ִדי ִעּזִ    ,ּגְ

ִדי ְסָתם  ֱאַמר ּגְ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ַמע -ָהא כָּ ַמׁשְ ָרה ְוָרֵחל ּבְ    .ֲאִפיּלּו ּפָ
  

יּה     !ְוֵליַלף ִמיּנֵ
  

ִתיב ְקָרא ים" :ַאֲחִריָנא כְּ ָדֵיי ָהִעּזִ    ,(בראשית כז, טז) 395395395395"ְוֶאת עֹורֹות ּגְ
אן  ים -כָּ ָדֵיי ָהִעּזִ    ,ּגְ

ִדי ְסָתם  ֱאַמר ּגְ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ַמע -ָהא כָּ ַמׁשְ ָרה ְוָרֵחל ּבְ    .ֲאִפיּלּו ּפָ
  

יּה     !ְוֵליַלף ִמיּנֵ
  

ֶאָחד ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ    ,ֲהוּו ְלהּו ׁשְ
ֶאָחד ְוכָ  ִאים כְּ תּוִבים ַהּבָ ֵני כְּ ִדין -ל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ
  

ָאַמרָהִניָחא  ִדין" :ְלַמאן ּדְ    ",ֵאין ְמַלּמְ
א  ָאַמרֶאּלָ ִדין" :ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר - "ְמַלּמְ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
ִתיֵבי ֵרי ִמיעּוֵטי כְּ ים" :ּתְ ים" –" ִעּזִ    ."ָהִעּזִ

  

                                                        
ית  393 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ט)(שמות כג, י ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

ית  ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )לד, כו(שמות  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
ה לַ  י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתבַ  ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )דברים יד, כא( ׁשּ

ה ְולֹא ְמָצָאהּ  394 ָ ד ָהִאׁשּ ִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמּיַ ַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדּלָ ים ּבְ ִדי ָהִעּזִ ַלח ְיהּוָדה ֶאת ּגְ ׁשְ   ַוּיִ
אָריו 395 ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָ יׁשָ ים ִהְלּבִ ָדֵיי ָהִעּזִ   ְוֵאת עֹרֹת ּגְ

 רש"י
  מתי' 

. דאין מותר לבשל ומותר בהאה
בו משום בשר בחלב כדיליף 
בגמרא ובאכילה מיהא אסור 

   משום איסור טמאה:
. פרט לעוף וחיה ובהמה טמאה

גדי פרט לעוף שאיו בהמה גדי 
פרט לחיה שאיה בהמה דאע''ג 
דחיה בכלל בהמה אתא קרא 

מפקיע גדי ולא את יתירא ו
הבהמה טמאה אבל בהמה 
טהורה דלאו גדי כגון פרה ורחל 
איתרבאי מקראי כדקתי 

   בברייתא בגמרא:
. אמר לא תאכלו כל בלה ואמר

באותו פסוק עצמו לא תבשל גדי 
בחלב אמו דמשמע כל שוהג בו 
איסור בלה יש בו משום בשר 

   בחלב:
  

  גמ' 
. דכל בהמה מהי מילי

  במשמע:
. פירש לך הכתוב שגדי זה ןכא

   מעזים היה:
. אם לא פירש יש במשמע אף הא

שאר בהמה מדאיצטריך ביה 
   לפרושי:

. גזירה שוה מייה מה גדי וילף
האמור כאן עזים אף גדי האמור 

   בבשר וחלב עזים הוא:
. ה''א דכתיב תרי מיעוטי כתיבי

  בכל חד מיעוטא הוא:
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .43
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ִדי"    .ֶאת ַהֵחֶלב :ְלַרּבֹות – ); לד, כו; דברים יד, כא(שמות כג, יט 396396396396"ּגְ
ִדי" ָתה :ְלַרּבֹות – "ּגְ    .ֶאת ַהּמֵ
ִדי" ִליל :ְלַרּבֹות – "ּגְ ְ    .ֶאת ַהׁשּ
ִדי" ם :ְלהֹוִציא – "ּגְ    .ֶאת ַהּדָ
ִדי" ְלָיא :ְלהֹוִציא – "ּגְ ִ    .ֶאת ַהׁשּ
ִדי" ֵמ  :ְלהֹוִציא – "ּגְ    .ָאהֶאת ַהּטְ
ֲחֵלב ִאּמוֹ " ֲחֵלב ָזָכר - ); לד, כו; דברים יד, כא(שמות כג, יט "ּבַ    .ְולֹא ּבַ
ֲחֵלב ִאּמוֹ " חּוָטה - "ּבַ ֲחֵלב ׁשְ    .ְולֹא ּבַ
ֲחֵלב ִאּמוֹ " ֲחֵלב ְטֵמָאה  - "ּבַ    .ְולֹא ּבַ
  

ָלָתא  ִדי"ָהא ּתְ ִתיֵבי "ּגְ יָנן ,כְּ ְרׁשִ א ּדַ יּתָ    !ַוֲאַנן ׁשִ
  

   ,ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :מּוֵאלָקָסַבר ׁשְ 
   .ּוֵמָתה ֵמַחד ְקָרא ַנְפֵקי ,בְוִאיּסּור ֵחלֶ 

ִדי הּוא י ָלאו ּגְ ם ַנּמִ    .ּדָ
ָעְלָמא הּוא א ּבְ יְרׁשָ י ּפִ ְלָיא ַנּמִ    .ְוׁשִ

ֵרי ׁשּו ְלהּו ּתְ ִליל -ַחד    :ּפָ ְ    ,ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
ֵהָמה ְטֵמָאה -ְוַחד     .ִלְמעּוֵטי ּבְ

  
מּוֵאל    ?!ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ְוָסַבר ׁשְ

מּוֵאלְוָהָאַמר  ּום ׁשְ י ִמׁשּ    :397397397397ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ִין ְלכֵֹהן ָטֵמא רּוָמה ְטֵמָאה ,ִמּנַ ָאַכל ּתְ ִמיָתה ,ׁשֶ ֵאינֹו ּבְ    ?ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ לּוהוּ " :ׁשֶ י ְיַחּלְ    – (ויקרא כב, ט) 398398398398"ּוֵמתּו בֹו ּכִ
ּמְ  ָרט ָלזֹו ׁשֶ ֶלת ְועֹוֶמֶדתּפְ    !חּוּלֶ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ָעְלָמא     ,ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור -ּבְ
ִמיֵעט ַרְחָמָנא אִני ָהָתם ּדְ    ."ּוֵמתּו ּבוֹ " :ְוׁשַ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ָעְלָמא  מּוֵאל -ּבְ    ,ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ָקָסַבר ׁשְ
י ַרְחָמ  ַרּבִ אִני ָהָכא ּדְ ִדי" :ָנאְוׁשַ    ."ּגְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

יֵדיּה  –ָהא     ,ּדִ
יּה  –ָהא  ַרּבֵ    .ּדְ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבָ ר ַאּמִ    :399399399399ַרבֵמ  ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ
לֹא ֵהִניָקה  ִדי ׁשֶ ֲחֵלב ּגְ ל ּבַ ֵ ַבׁשּ    ?ַמהוּ  –ַהּמְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

מּוֵאל ְלֵמיַמר ִאיְצְטִריָכא ִלׁשְ ֲחֵלב ִא " :ִמּדְ ֲחֵלב ָזָכר - "ּמוֹ ּבַ    ,ְולֹא ּבַ
לֹא ָאֵתי ִלְכַלל ֵאם    ,ָזָכר הּוא ּדְ

ָבא ִלְכַלל ֵאם  יָון ּדְ    .ָאסּור –ֲאָבל ַהאי כֵּ

                                                        
ית ֵראׁשִ  396 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ית ּבִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   (שמות כג, יט) ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

ית  ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )לד, כו(שמות  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
ׁשְ  ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה לַ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ָעֶריָך תִּ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )דברים יד, כא( ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

  ֶאְלָעָזר מסורת הש"ס. גירסת וילא: 397
אּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו כִּ  398 י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ֻלהּו ֲאִני ְוׁשָ ם ה'י ְיַחּלְ ׁשָ   ְמַקּדְ
מסורת הש"ס גורס רבא, ויש שגרסו רבה, ודקדוקי סופרים לפי הכתב"י גורס רב חמן. ומצד הסברה קשה להשאיר את  399

  גירסת וילא.

 רש"י
דרשה ודרשין להו . קרא יתירא כתיב לאמר שמואל

   ולקמן פריך תלתא קראי כתיבי ושמואל שיתא דריש:
. שאם בשל חלב בחלב ואכלו עובר לרבות את החלב

   משום חלב ומשום בשר בחלב:
. שאם בשל בשר בלה בחלב ואכלו עובר את המתה

משום בשר בחלב ואף על גב דבעלמא אין איסור חל על 
ר בלה לאיסור איסור וכאן הרי קדמו איסור חלב ואיסו

   בשר בחלב אתא קרא ורביהו:
. בשר בהמה טמאה שבשל אפילו להוציא את הטמאה
   בחלב בהמה טהורה:

. שהיה לו חלב מועט מן הדדים כגון אם ולא בחלב זכר
   שתה והיו לו דדים:

. דאמו משמע הראויה להיות אם ולא ולא בחלב שחוטה
   מששחטה:

א ממין שאסר . משמע שלא אסר חלב אלבחלב אמו
בשר וגדי הא איתרבאי ביה כל בהמה טהורה ולא טמאה 
הלכך חלב כגדי דהא אמו כתיב וקא ממעט חלב טמאה 

   אפילו הבשר טהור:
. אי שמעתי דגרס ליה והכי פירושו איסור חל על איסור

איסור חל על איסור ולא אצטריך קרא לא לחלב ולא 
   למתה:

גופיה פקי דאם . כלומר מההוא קרא דאתא למחד קרא
בשל חלב או בשר בלה בחלב אף הם במשמע וקשיא לי 
הא דאמרין לקמן בפירקין (דף קטז.) לר''ע משום דאית 
ליה איסור חל על איסור מייתרי ליה כולהו תלתא גדי 
לדרשה ואמרין חלב ומתה לא צריכי קרא והכא 
לשמואל מי דאית ליה איסור חל על איסור אמרין חלב 

ד קרא פקי ולא מייתרי כולהו אלא תרי וראה ומתה מח
בעיי דלא גרסין להאי קסבר שמואל איסור חל על 
איסור אלא הכי גרסין חלב ומתה מחד קרא פקי כו' 
דכולהו תלתא גדי מייתרי לדרשה דהוה ליה למיכתב לא 
תבשל בחלב אמו כל מי שיש לו חלב אם בהמה כיון 

וטלה כדאמרן לעיל  דסופיו להביא במשמע גדי אף עגל
ומדכתב גדי לדרשה אתי חד לחלב ומתה לאשמועין 
שיהא איסור חל על איסור ואיתרבו להו תרוייהו דהא 
מין גדי הן והי מיייהו מפקת וחד לשליל וחד למעוטי 
טמאה ולקמן מי בשמעתין אמרין שאי הכא דרבי 
רחמא גדי אלמא איסור חל על איסור לשמואל הכא 

ליה מריבויא והא דפריך לקמן וסבר שמואל מגדי פקא 
איסור חל על איסור הא קשיא ליה דמדרבי שמואל חלב 

   ומתה אלמא איסור חל על איסור:
. לא בעיא קרא למעוטיהו דהא לאו גדי יהו דם ושליא

   ומהיכא תיתי לאיסורא:
. באוכל תרומה בטומאת גופו כתיב דהא לעיל ומתו בו

   ע וגו':מייה כתיב איש איש מזר
. אלמא לא אתי איסור טומאת הגוף שהוא פרט לזו כו'

במיתה בידי שמים וחייל אאיסור טומאת תרומה 
שאסורה ועומדת עליו באיסור עשה כדמפרש ביבמות 
בפ' הערל (דף עג:) מבשעריך תאכלו הטמא והטהור 
דמשמע טמא וטהור אוכלין בקערה אחת בשר פסולי 

הן איסור טומאה וכתיב המוקדשין לאחר פדיון דאין ב
תאכלו לזה ולא לאחר כלומר בזה התרתי לטהור לאכול 
עם הטמא ואע''פ שאוכל בשר טמא שמותר לאכול פסולי 
המוקדשין בין בטומאת הגוף ובין בטומאת עצמן אבל 
בתרומה לא התרתי לך לאכול בטומאת עצמה ולאו הבא 
מכלל עשה עשה אבל אוכל תרומה בטומאת הגוף מפורש 

לא תעשה דכתיב בקדשים לא יאכל וכתיב בתריה ובא  בו
השמש וטהר ואחר יאכל וגו' ומוקמין ליה בתרומה 
ביבמות (דף עד:): ה''ג בעלמא סבר שמואל איסור חל על 
איסור ושאי הכא דגלי רחמא ומתו בו כי יחללוהו 
ואבע''א בעלמא קסבר אין איסור חל על איסור ושאי 

ון ששמעתי קשיא לי כיון דחד הכא דרבי רחמא גדי ולש
   לגופיה הי רבי והי מייתר והא דרשיהו:

. רבי אלעזר שאמר לעיל שמואל משמו וכל הא דרביה
היכא דקתי משום פלוי לא שמע מפיו אלא מפי אחרים 
שאמרו מפיו ושמואל לא ראה את רבי אלעזר מימיו דר' 

בן אלעזר בחורבן היה (גיטין דף ו.) מתלמידי רבן יוחן 
זכאי ושמואל מדורות האחרוים היה בסוף שותיו 

   דרבי:
. לא ילדה מעולם ויש לה חלב כשהיא שלא היקה

קרובה לימי לידתה מי דייקין אמו שהיתה אמו כבר או 
  לא:
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ַמר    :ִאּתְ

ָחָלב ל ֵחֶלב ּבְ ֵ ַבׁשּ    :ַהּמְ
י י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ    :ַרּבִ
   .לֹוֶקה :ַחד ָאַמר

   .ֵאינֹו לֹוֶקה :ְוַחד ָאַמר
  

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ֵליָמא ּבְ
ָאַמר ַמאן ּדְ    .ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ָקָסַבר – "לֹוֶקה" :ּדְ
ָאַמר    .ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ָקָסַבר – "ֵאינֹו לֹוֶקה" :ּוַמאן ּדְ

  
   !לֹא

י ַעְלָמא כּוּלֵ    ,ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור   :ּדְ
כּולֵּ ַאֲאִכיָלּה  לֹא ָלֵקי י ַעְלָמאּדְ ִליֵגי ּדְ    .לֹא ּפְ
ִליֵגי  י ּפְ ּול –כִּ ׁשּ    ,ַאּבִ

ָאַמר    .ַחד ִאיּסּוָרא הּוא - "לֹוֶקה" :ַמאן ּדְ
ָאַמרוּ  ּול - "ֵאינֹו לֹוֶקה" :ַמאן ּדְ יׁשּ ְלׁשֹון ּבִ ָקה ַרְחָמָנא ַלֲאִכיָלה ּבִ    ,ְלָהֵכי ַאּפְ

ַעל ֲאִכיָלה לֹא ָלֵקי   קיד,א יָון ּדְ י לֹא ָלֵקי - כֵּ ּול ַנּמִ יׁשּ    .ַאּבִ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
יׁשּ  ִליֵגי - ּולַאּבִ י ַעְלָמא לֹא ּפְ ָלֵקי :ּכּוּלֵ    ,ּדְ

ִליֵגי  י ּפְ    .ַאֲאִכיָלה –כִּ
ָאַמר ָהא ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור - "ֵאינֹו לֹוֶקה" :ַמאן ּדְ    .ּדְ

ָאַמר ּולְלָהֵכי  - "לֹוֶקה" :ּוַמאן ּדְ יׁשּ ְלׁשֹון ּבִ ָקה ַרְחָמָנא ַלֲאִכיָלה ּבִ    ,ַאּפְ
ּול ָלֵקי  יׁשּ ַאּבִ יָון ּדְ י ָלֵקי -כֵּ    .ַאֲאִכיָלה ַנּמִ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

   ,ָאַמר ָחָדא -ַמר 
   ,ָאַמר ָחָדא -ּוַמר 

ִליֵגי    .ְולֹא ּפְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵמי ָחָלב " ל ּבְ ֵ ַבׁשּ טּור –ַהּמְ    .ּפָ

ּבִ  ם ׁשֶ ָחָלב ּדָ לֹו ּבְ ְ טּור –ׁשּ    .ּפָ
   ,ָהֲעָצמֹות
יִדים    ,ְוַהּגִ

ְרַנִים    ,ְוַהּקַ
ָחָלב  ָלן ּבְ ְ ׁשּ ּבִ ָלַפִים ׁשֶ טּור –ְוַהטְּ    .ּפָ

ּגּול    ,ַהּפִ
   ,ְוַהּנֹוָתר

ָחָלב  ָלן ּבְ ְ ׁשּ ּבִ ֵמא ׁשֶ יב -ְוַהטָּ   !"ַחּיָ
  

א ָסַבר ּנָ    .ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ַהאי ּתַ
  
  

 רש"י
. קס''ד דאאכילה חד אמר לוקה

קאמר (והם) התרו בו משום 
   בשר בחלב:

. ולא אין איסור חל על איסור
גופיה וקרא פיק מקרא דל

יתירא לית לן לרבויי דאיכא 
למימר חד לרבויי שליל אתא 
דחד איסור הוא דאיכא וחד 
למעוטי שליא אתא דלא ס''ל 
פירשא הוא ובעי קרא למעוטי 
דאילו למעוטי דם וטמאה לא 
איצטריך דכיון דאין איסור חל 
על איסור מהיכא תיתי לן 

   דליתסרו דבעי למעוטיהו:
רי החלב . שהכי פליגי אבשול

וכל שאר איסורין לא אסרו 
לבשל אלא בשר בחלב הלכך גבי 
בשול אין כאן אלא איסור בשר 

  בחלב:
. מ''ד לוקה ומר אמר חדא כו'

קאי אבישול דחדא איסורא הוא 
ומ''ד אין לוקה קאי אאכילה 
דאם לא התרו בו משום אכילת 
חלב אלא משום בשר בחלב איו 
לוקה דלא אתי איסור בשר 

   ייל אאיסור חלב:בחלב וח
   . מישג''א בלע''ז:במי חלב

. אלמא אע''ג הפגול והותר
דאסירי וקיימי אתי איסור בשר 
בחלב וחייל עלייהו והוא הדין 
מי אם בשל חלב בחלב אלמא 
מרבויא דגדי פקא לן דחייל על 

   כל איסורין:
. מי סבר בכל איסורין האי תא

דאיסור חל על איסור ואיהו 
''ד אין איסור חל על סברי לה כמ

  איסור ותאי טובא איפליגו בה:
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ֵמי ָחָלב " ל ּבְ ֵ ַבׁשּ טּור -ַהּמְ    ."ּפָ
  

יַע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש     ,ְמַסּיֵ
ְתַנן    :ּדִ

ָחָלב -ֵמי ָחָלב "    ,ֲהֵרי ֵהן ּכְ
ֶמן -ל ְוַהּמֹוַח  ׁשֶ    ."ֲהֵרי הּוא ּכְ

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָרִעים יר ֶאת ַהּזְ א ְלַהְכׁשִ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

וּ  יׁשּ ָחָלבֲאָבל ְלִעְנַין ּבִ ר ּבְ ׂשָ ָחָלב -ֵמי ָחָלב  :ל ּבָ    .ֵאינֹו כְּ
  
  

 רש"י
. להכשיר את הרי הן כחלב

הזרעים וחלב קרא משקה 
דכתיב (שופטים ד) ותפתח את 

   אד החלב ותשקהו:
. משקה הזב מן והמוחל

   הזיתים:
. ושמן איקרי הרי הוא כשמן

משקה דכתיב (ישעיהו כה) 
  משתה שמים:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֲחֵלב ִאּמוֹ ""    – ); לד, כו; דברים יד, כא(שמות כג, יט 400400400400"ּבַ
ֲחֵלב ִאּמוֹ  א ּבַ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ָרה ְוָרֵחל ִמּנַ ֲחֵלב ּפָ    ?ּבַ

   :ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר
לֹא נֶ  ָעה ּוָמה ִאּמֹו ׁשֶ ַהְרּבָ ּולוֹ  -ֶאְסָרה ִעּמֹו ּבְ ִבׁשּ    ,ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבְ

ָעה ַהְרּבָ ֶאְסרּו ִעּמֹו ּבְ ּנֶ ָרה ְוָרֵחל ׁשֶ ּולוֹ  - ּפָ ִבׁשּ ֶאְסרּו ִעּמֹו ּבְ ּנֶ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחֵלב ִאּמוֹ " :תַּ    .""ּבַ
  

ה ִלי ְקָרא    !ָהא ַאְתָיא ֵליּה  ?ְוָהא ָלּמָ
  

יר ָאַמ  ִ    :ַרב ַאׁשּ
יְרָכא ִדיָנא ּפִ ָרא ּדְ א ְלֵמיַמר ֵמִעיּקָ ִאיכָּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

   ,"ִאּמוֹ "ֵמ  ?ֵמֵהיָכא ָקא ַמְייִתית ָלּה 
ִחיָטה  ׁשְ ן ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבִ כֵּ ִאּמֹו ׁשֶ ִחיָטה -ַמה ּלְ ׁשְ לֹא ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבִ ָפָרה ׁשֶ    ,ּתֹאַמר ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחלֵ " :ּתַ    ."ב ִאּמוֹ ּבַ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ֲחֵלב ִאּמוֹ "" ֲחֵלב ִאּמוֹ  - "ּבַ א ּבַ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ דֹוָלה ִמּנַ ֲחֵלב ֲאחֹותֹו ּגְ    ?ּבַ
   :ַקל ָוחֹוֶמרָאְמַרתְּ 

ר  ֵ ְכְנָסה ִעּמֹו ְלִדיר ְלִהְתַעׁשּ ּנִ ּול -ּוָמה ִאּמֹו ׁשֶ ִבׁשּ    ,ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבְ
לֹא נִ  ר ֲאחֹותֹו ׁשֶ ֵ ּול -ְכְנָסה ִעּמֹו ְלִדיר ְלִהְתַעׂשּ ִבׁשּ ֶאְסָרה ִעּמֹו ּבְ ּנֶ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחֵלב ִאּמוֹ " :תַּ    .""ּבַ
  

ה ִלי ְקָרא    !ָהא ַאְתָיא ֵליּה  ?ְוָהא ָלּמָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
יְרָכא ִדיָנא ּפִ ָרא ּדְ א ְלֵמיַמר ֵמִעיּקָ ִאיכָּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ית ָלּה     ,"ִאּמוֹ "ֵמ  ?ֵמֵהיָכא ָקא ַמְייּתִ
ִחיָטה  ׁשְ ן ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבִ כֵּ ִאּמֹו ׁשֶ ִחיָטה -ַמה ּלְ ׁשְ לֹא ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ֲאחֹותֹו ּגְ    ,ּתֹאַמר ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחֵלב ִאּמוֹ " :ּתַ    ."ּבַ
  

דֹוָלה ָחן ֲאחֹותֹו ּגְ כְּ ה ִמ  ,ַאׁשְ ִיןֲאחֹותֹו ְקַטּנָ    ?ּנַ
  

א יַנּיָ    ,ַאְתָיא ִמּבֵ
יֵתי    ?ֵמֵהי ּתֵ

יֵתי ֵמִאּמֹו  ִחיָטה -ּתֵ ׁשְ ן ֶנֶאְסָרה ִעּמֹו ּבִ כֵּ ִאּמֹו ׁשֶ    !ַמה ּלְ
דֹוָלה ּתֹוִכיַח  ר - ֲאחֹותֹו ּגְ ֵ לֹא ִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלִדיר ְלִהְתַעׂשּ דֹוָלה ׁשֶ ֲאחֹותֹו ּגְ    !ַמה ּלַ

   .ִאּמֹו ּתֹוִכיַח 
יןְוָחַזר ַה  ְרִאי ֶזה ,ּדִ ְרִאי ֶזה ,לֹא ְרִאי ֶזה כִּ    ,ְולֹא ְרִאי ֶזה כִּ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ר :ַהּצַ ׂשָ הּוא ּבָ ָחָלב ,ׁשֶ ל ּבְ ֵ    ,ְוָאסּור ְלַבׁשּ
ה ָחָלב ,ַאף ֲאִני ָאִביא ֲאחֹותֹו ְקַטּנָ ל ּבְ ֵ ר ְוָאסּור ְלַבׁשּ ׂשָ הּוא ּבָ    .ׁשֶ

  
דֹוָלה נַ  ,ִאי ָהִכי אֲאחֹותֹו ּגְ יַנּיָ יֵתי ִמּבֵ י ּתֵ    !ּמִ

  
י    ,ֵאין ָהִכי ַנּמִ

א  ֲחֵלב ִאּמוֹ "ֶאּלָ ה ִלי - "ּבַ    ?ָלּמָ
ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ִמּבָ

ֲחֵלב ִאּמוֹ ""   קיד,ב ֲחֵלב ִאּמוֹ  - "ּבַ א ּבַ ִין^ ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ֲחָלָבּה ִמּנַ    ?ִהיא ַעְצָמּה ּבַ
ָמק :ַקל ָוחֹוֶמרָאַמְרתָּ  ִחיָטה ּוַמה ּבְ ׁשְ ִרי ּבִ ִרי ִעם ּפְ לֹא ֶנֱאַסר ּפְ    –ֹום ׁשֶ

ִחיָטה ׁשְ ִרי ִעם ָהֵאם ּבִ    .ֶנֱאַסר ּפְ
ּול  ִבׁשּ ִרי ּבְ ִרי ִעם ּפְ ֱאַסר ּפְ ּנֶ ּול -ָמקֹום ׁשֶ ִבׁשּ ִרי ִעם ָהֵאם ּבְ ֱאַסר ּפְ ּנֶ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחֵלב ִאּמוֹ " :תַּ    .""ּבַ
                                                        

ית  400 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ); לד, כוג, יט(שמות כ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
ה לַ   י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )דברים יד, כא( ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

 רש"י
   . כלומר עז:מואין לי אלא בחלב א

   . מקרא שי:ת''ל
. דמייתר לרבויי כל חלב בחלב אמו

בהמה טהורה דהאי תא לא מצריך 
ליה לכדשמואל דחלב זכר וחלב 
שחוטה וחלב טמאה מחד קרא דלגופי' 
פקי דהא אמו כתיב ולא שחוטה ולא 
זכר ולא טמאה דהא גדי כתיב 
ובטהורה משתעי כדאמרן להוציא את 

אמו מי טהורה הטמאה ועל כרחיך 
דאי אמו טמאה לא הוי איהו טהור 
הלכך להכי לא אתא וגדי משמע ליה 
גדי דווקא ובשר חיה ושאר בהמות 
מגדי יתירא פקי לאיסורא דאי סבירא 
ליה גדי הכל במשמע אפילו עגל וטלה 
למה ליה לרבויי חלב פרה ורחל והא 
אמו כתיב ולקמן (דף קטז.) דמשמע לן 

'ע למעוטי חיה ועוף יתורא דגדי גדי לר'
הי מילי למאן דמשמע ליה גדי ואפילו 
עגל וטלה אתי קרא יתירא למעוטי 
אבל למאן דמשמע ליה גדי דווקא 
קראי יתירי לרבויי אתו דאי למעוטי 
לא איצטריך וחד למעוטי טמאה 
ולשליל לא איצטריך קרא דממשמעות 
יליף ליה כדאשכחא גבי ר''ע לקמן 

   דאמר שליל גדי מעליא:
   . שפיר בק''ו:הא אתיא ליה

. מתחלת הדין דקתי מעיקרא דדיא
מה אמו שלא אסרה עמו בהרבעה 
אסרה עמו בבשול זהו תחלתו של ק''ו 
ויש להקשות מה לאמו שכן אסרה 
לישחט עמו ביום אחד ולהכי קט 
מעיקרא דדיא פירכא משום דפעמים 
מקשה על סוף הדין כגון דקתי סיפא 

רו עמו בהרבעה איו פרה ורחל שאס
דין שאסרו עמו בבשול זהו סוף הדין 
ואם היה מקשה ואומר בהמה טמאה 
תוכיח שאסרה עמו בהרבעה ולא 
אסרה עמו בבישול אף אתה אל תתמה 
על פרה ורחל כו' זו היא פירכא על סוף 

   הדין:
. אי שמעתי חלב אחותו גדולה מין

דהייו פרה שהיא מין בהמה כמותה 
גדול הוא ומהאי קרא גופיה אבל מין 

דריש ותא אחריא הוא ולישיה הוא 
דשי ועוד דלא פק ליה פרה ורחל 
מיתורא דחד קרא אלא פרה לחודה 
דחלוקה מן הגדי בשי חילוקין חדא 
דאסרה עמו בהרבעה וחדא דאין 
כסת עמו לדיר להתעשר אבל רחל 
שכסת עמו לדיר להתעשר דהא מעשר 

יקרא כז) וכל צאן בקר וצאן כתיב (ו
במשמע לא פקא ליה מייה שתאסר 
עמו בבישול הלכך יליף ברישא פרה 
והדר אתיא ליה רחל בהצד השוה 
כדלקמן בקר איו כס עם הצאן 
להתעשר בפרק בתרא דבכורות (דף 

   ג.):
. שאיה חלוקה ממו לעין ומה אמו

מעשר דהא מיה היא ואע''פ שכבר 
כס עמו לדיר ילדה עדיין היא ראויה לי

להתעשר דגדייה יולדת בתוך שתה 
וכסת עם בה לדיר להתעשר כשעדיין 
לא כסה להתעשר כדתיא בבכורות 
(דף כ:) גדייה שילדה שלש בות וכל 
בותיה ילדו שלש [שלש] כולן כסות 
לדיר להתעשר ואפ''ה חלקה הכתוב 

   ממו לאוסרה עמו בבישול:
   סת כו':. פרה שאיה כאחותו גדולה

. קרא יתירא תלמוד לומר בחלב אמו
לרבויי כל חלב וממילא איתרבאי פרה 
דאשכחן דחלקה ממו לעין מעשר 

   תיחלק ממו לבישול:
   . רחל:אחותו קטה

   . מאמו ומאחותו גדולה:מבייא
  

  המשך הרש"י בעמוד הבא למטה
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ה ִלי    !ָהא ַאְתָיא ָלּה  ?ְקָרא ָהא ָלּמָ

  
יָאַמר  ר ַאּמִ    :ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ

ן סּוְסָיא א ְלֵמיַמר סּוס ּבֶ ִאיכָּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ה יֹוִכיַח  ְרּדָ    ,ֲאִחי ּפִ

ִרי ִרי ִעם ּפְ ָאסּור ּפְ ִרי ִעם ָהֵאם ,ׁשֶ ר ּפְ    .ּומּוּתָ
  

ִרים -ָהָתם  ָקא ּגָ    .ֶזַרע ָהָאב הּוא ּדְ
  

ֶרד  ָהא ּפֶ ה יֹוִכיַח ּדְ ְרּדָ ן סּוְסָיא ֲאִחי ּפִ ִרי –ּבֶ ִרי ִעם ּפְ ר ּפְ ּמּוּתָ    ,ׁשֶ
ִרי ִעם ָהֵאם    .ְוָאסּור ּפְ

  
א ָאַמר  ָרִביָנאֶאּלָ ֵריּה ּדְ    :ַמר ּבְ

א ְלֵמיַמר ִאיכָּ ּום ּדְ ְפָחה ֲאִחי ְמׁשּוְחֶרֶרת יֹוִכיַח  :ִמׁשּ ן ׁשִ ִרי   -ֶעֶבד ּבֶ ִרי ִעם ּפְ ָאסּור ּפְ    ,ׁשֶ
ִרי ִעם ָהֵאםוּ  ר ּפְ    !מּוּתָ

  
ִרים ָקא ּגָ יְחרּור הּוא ּדְ ט ׁשִ    .ָהָתם ּגֵ

  
ְפָחה יֹוִכיַח  ן ְמׁשּוְחֶרֶרת ֲאִחי ׁשִ ָהא ֶעֶבד ּבֶ ִרי  -ּדְ ִרי ִעם ּפְ ר ּפְ ּמּוּתָ    ,ׁשֶ

ִרי ִעם ָהֵאם    .ְוָאסּור ּפְ
  

א ָאַמר  ר ָאִביןֶאּלָ    :ַרב ִאיִדי ּבַ
א ְלֵמיַמ  ִאיכָּ ּום ּדְ ְלֵאי ְזָרִעים יֹוִכיחּו ִמׁשּ ִרי  -ר כִּ ִרי ִעם ּפְ ָאסּור ּפְ    ,ׁשֶ

ִרי ִעם ָהֵאם ר ּפְ    !ּומּוּתָ
  

א ִרי ֶאּלָ ִרי ִעם ּפְ לּום ֶנֱאַסר ּפְ    !ָהֵאם ַעל ְיֵדי כְּ
  

ְסרוּ  א ְולֹא ִמיּתַ ַכּדָ ֲעֵרי ּבְ י ְוׂשַ ָהא ִחיּטֵ    .ּדְ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ִ    :ַרב ַאׁשּ
א ִאיכָּ ּום ּדְ ִרי :ְלֵמיַמר ִמׁשּ ְפִרי ִעם ּפְ ֵני ּגּוִפים  ,ַמה ּלִ ן ׁשְ כֵּ ְפִרי ִעם ָהֵאם -ׁשֶ ן ּגּוף ֶאָחד ,ּתֹאַמר ּבִ כֵּ    ?!ׁשֶ

ּום ָהִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא     .ִמׁשּ
  

 רש"י
. הכא לא אמר רב אחדבוי כו'

אמרי מעיקרא דדיא פירכא 
עיל משום דמקשי על סוף כדל

   הדין:
. שילדתה הסוסיא מן אחי פרדה

החמור והיה לה בן אחר מן 
הסוס הרי בן מותר עם אמו 

   ואסור עם אחותו:
. ואיסורא התם זרע אב קא גרים

לאו משום פרי עם פרי הוא אלא 
משום פרי עם שאיו פרי כלומר 
משום צד אביהן שהוא חלוק 
אבל גדי בחלב אמו שיהם על 

ם אמן קראן הכתוב ואפ''ה ש
אסריהו ותדע דטעמא משום 
חלוק האב הוא דהא זימין דהוי 
איסור איפכא דפרי עם האם 

   אסור ופרי עם פרי מותר:
. שילדתו מן דהא פרד בן סוסיא

החמור והוא אחי פרדה שהיתה 
לה לסוסיא זו עוד בת אחת מן 

   החמור:
. מותר במין אמו עבד בן שפחה

   :ואסור בבת חורין
ופרכין התם גט שחרור קא 

. ולאו משום פרי עם פרי גרים
הוא דהא זימין דהוי איפכא 

   ומיתסר:
. חטין עם עדשין כלאי זרעים

   שאסור לזרוע זה עם זה:
. לזרוע כל אחד עם אמו ומותר

   עם הקרקע:
ופרכין התם פרי עם פרי מי 

. כלום אסר פרי עם פרי מיתסר
   :אלא בזריעה דהייו ע''י האם

. שהיח הא חטי ושערי בכדא
  בכד להציע שם:

 מעמוד הקודם רש"יהמשך 
דמה אמו שלא אסרה עמו בהרבעה אסרה עמו בבישול אחותו קטה שאסרה עמו בהרבעה איו דין שאסרה עמו בבישול: מה  .תיתי מאמו

   לאמו כו':
. מאמו ומאחותו קטה ומחצי הדין שהרי אין להשיב עליו והכי דין מה אמו שכסת עמו לדיר אסרה אי הכי אחותו גדולה מי תיתי מבייא

תו גדולה לא כל שכן וכי פרכת מה לאמו שכן אסרה עמו בשחיטה תאמר באחותו גדולה אחותו קטה תוכיח ותו ליכא למיפרך עמו בבשול אחו
מה לאחותו קטה שכן לא כסה כו' אלמא מפלגי דיא פקא לן כך שמעתי וקשיא לי היכי ימא אחותו קטה תוכיח הא אכתי לא קיימא לן 

תי דהכי פריך מאי חזית דאחותו גדולה פקא לן מקרא וקטה מבייא תיפוק ליה אחותו קטה מרבויא אחותו קטה לאיסורא ואי שמע
לאיסורא רבי שאסרה עמו במעשר אבל קטה לא ועוד מאי קא  דקרא וגדולה מבייא וקשיא לי חדא דמסתברא קרא כי רבי לאחותו גדולה

קטה ורואה אי את דברי ר' יוסף טוב עלם ז''ל שראיתי תשובת כתב ידו דאחותו מותיב לקמיה בחלב אמו למאי אתא טובא איצטריך לאחותו 
גדולה ואחותו קטה אמיו ממש קאמר שהן מין גדי כמותו וגדולה זו היא זקה שכבר תעשרה וקטה זו היא גדייה שלא תעשרה עדיין והאי 

והשתא קא דריש לאידך וה''ק אחותו גדולה שתעשרה כבר מין וע''כ תא הייו תא גופיה דלעיל דאתיא ליה פרה ורחל מחד מקראי יתירי 
קט גדולה משום דסופו יליף לה מרבויא וקטה לא מיתרביא ליה מייה משום דמסתברא כי רבי קרא לאיסורא גדולה רבי דאסרה עמו 

פרה ורחל דאסורין עמו בהרבעה אבל אחותו במעשר דאילו מקרא יתירא קמא לא מצי לרבויי דאיכא למימר כי רבי לאיסורא לא רבי אלא 
  לא ולהכי אשמעין קרא אחריא לאחותו גדולה וקטה אתיא מבייא:

   . דקטה אתיא לה מבייא:אי הכי
. לא תיבעי קרא ותיתי מבייא דאמו ופרה ודרוש הכי מה אמו שכסה עמו לדיר אסרה עמו בבשול אחותו גדולה לא כ''ש אחותו גדולה מי

מו שכן אסרה עמו בשחיטה פרה תוכיח מה לפרה שכן אסרה עמו בהרבעה ובמעשר אמו תוכיח שמותרת עמו בהרבעה ובמעשר וחזר מה לא
   הדין הצד השוה שבהן שהם חלב כו' ואתיא מבייא בין אחותו גדולה ובין קטה:

   . קרא שלישי למאי אתא קמא לגופיה תייא לפרה ורחל ואידך למאי:אלא
. שיצא ממה בעודה חיה מין כו' ואף מדרשה זו ראין הדברים דלאחותו ממש מצריך תלמודא או מקרא או מבייא דהא בחלבההיא עצמה 

אפילו להיא עצמה מצרכין תלמודא אלמא לא פקא לן מקרא דלגופיה כל מין גדי אלא אמו דווקא אבל היא עצמה לא וה''ה אחותו גדולה 
   וקטה:

   שוחטין שי בי פרה אחת ביום אחד:. שפרי עם פרי בשחיטה
  . גדי עם החלב:פרי עם פרי בבישול
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        קיד, בקיד, בקיד, בקיד, ב .47
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ֲאִכיָלה ָאסּור ּבַ ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ִין ְלָבׂשָ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ל ּתֹוֵעָבה לֹא תֹאַכל" :ׁשֶ    ,(דברים יד, ג) "ּכָ

י ְלָך  ַעְבּתִ ּתִ ל ׁשֶ    ."ּתֹאַכל ַבל"ֲהֵרי הּוא ּבְ  -כָּ
ֲאִכיָלה א ּבַ ִין ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ֲהָנָאה ִמּנַ    ?ּבַ

  
הוּ  י ַאּבָ ְדַרּבִ    ,כִּ

ָאַמר הוּ  ּדְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ    :ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,"לֹא יֹאַכל"   :כָּ

   ,"לֹא ּתֹאַכל"
   - "לֹא תֹאְכלוּ "

ַמע ,ֶאָחד ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ    ,ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה ּבְ
ַרט ְלךָ  ּפָ ֶדֶרְך ׁשֶ תּוב כְּ ְפרֹוט ְלָך ַהכָּ ּיִ ְנֵבָלה"  :ַעד ׁשֶ   .(דברים יד, כא) 401401401401"ּבִ

ְנִתיָנה –ְלֵגר     ,ּבִ
ְמִכיָרה –ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים     .ּבִ

  
ַתנְ     :ָיאּדְ

ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹור ְלָנְכִרי"" ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ    .(דברים יד, כא) "לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ
א ְלֵגר ְנִתיָנה - ֵאין ִלי ֶאּלָ ְמִכיָרה –ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ,ּבִ    ,ּבִ

ְמִכיָרה  ִין –ְלֵגר ּבִ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ר " :תַּ ה אֹו ָמכֹורַלּגֵ ֶנּנָ ּתְ    .(דברים יד, כא) "ּתִ

ְנִתיָנה  ִין –ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבִ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ְכִרי" :תַּ ה אֹו ָמכֹור ַלּנָ ֶנּנָ ּתְ    ."ּתִ

ר    ,ְוֶאָחד עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ,ִנְמָצא ֶאָחד ּגֵ
ְנִתיָנה ין ּבִ ְמִכיָרה ּבֵ ין ּבִ    ,ּבֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדהַר     :אֹוֵמר ּבִ

ְכָתָבן ָבִרים ּכִ ְנִתיָנה –ְלֵגר  :ּדְ ִכיָרה -ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ,ּבִ ּמְ    ."ּבַ
  

י ְיהּוָדה ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ    ?ּדְ
  

ְדָקָאַמר  ְך כִּ ְעּתָ י ֵמִאירִאי ַסְלָקא ּדַ    ,ַרּבִ
ר" :ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא ר ֲאׁשֶ ל ְנֵבָלה ַלּגֵ ה ַוֲאָכָלּה ּוָמכֹור לֹא ֹתאֵכלּו כָּ ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ    ",ּבִ

ה ִלי - "אוֹ "    ?ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָאָתא :ׁשְ ְכָתָבן הּוא ּדְ ְנִתיָנה –ְלֵגר  ,ִלְדָבִרים כִּ ְמִכיָרה –ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ,ּבִ    .ּבִ

  
י ֵמִאירוְ     ?ַרּבִ
  

   ,ָאַמר ָלךְ 
ֵגר "אוֹ "ַהאי  ים ְנִתיָנה ּדְ עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ,ְלַהְקּדִ    .ִלְמִכיָרה ּדְ

  
י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ

  
עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ֵגר ִלְמִכיָרה ּדְ ים ְנִתיָנה ּדְ    !ְסָבָרא הּוא ,לֹא ָצִריְך ְקָרא -ְלַהְקּדִ

ה ְלַהֲחיֹותוֹ  -ֶזה  ה ְמצּוּוֶ    ,ַאּתָ
ה ְלַהֲחיֹותוֹ  -ְוֶזה  ה ְמצּוּוֶ    .ִאי ַאּתָ

  

                                                        
ָעֶרי 401 ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה לַ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ָך תִּ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

 רש"י
. כל שאסרתי כל שתיעבתי לך

   לך לתעבו ולהתרחק ממו:
. עולמית הרי הוא בבל תאכל

בכל עיין שהוא בין שבא 
בעבירה ובין שלא בא בעבירה 
כגון ע''י קטן או ע''י עובד 
כוכבים מאחר שתיעבתי לך 
אסור והאי הרי תיעבתיו לך 

בשולו שלא לבשלם להתרחק מ
   יחד:

עד שיפרוט לך הכתוב שהוא 
מותר בהאה כדרך שפרט לך 

. שאע''פ שלא כתב לך בבלה
אלא לא תאכל הוצרך לפרש בה 
היתר האה הא כל מקום שלא 
פירש לך בה היתר האה הוי 
במשמע איסור האה מלא 
תאכל: מדכתיב מכירה ותיה 
באמצע שמע מיה אחד מכירה 

ימי בין אגר ובין ואחד תיה קי
אעובד כוכבים דאי דוקא כתיב 
הוה ליה למכתב הכי תתה לגר 

  ותמכרה לעובד כוכבים:
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יָאַמר [  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ֲאִכיָלה ָאסּור ּבַ ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ִין ְלָבׂשָ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ל ּתֹוֵעָבה" :ׁשֶ    ,(דברים יד, ג) "לֹא תֹאַכל ּכָ

י ְלָך  ַעְבּתִ ּתִ ל ׁשֶ    ."ּתֹאַכל ַבל"ֲהֵרי הּוא ּבְ  -כָּ
ֲאִכיָלה א ּבַ ִין ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ֲהָנָאה ִמּנַ   ?].ּבַ

  
ת ּבָ ן) (ִסיָמן ׁשַ יּלּוַח ַהּקֵ נֹו ְוׁשִ    .חֹוֵרׁש ְוִכְלֵאי ְזָרִעים אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

  
ה   קטו,א א ֵמַעּתָ ְסרוּ ^ ,ֶאּלָ ת ִליּתְ ּבָ ה ׁשַ י ְלָך הּוא ,ַמֲעׂשֶ יַעְבּתִ ָהא ּתִ    !ּדְ

  
י קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם" :ָאַמר ְקָרא יָה קֶֹדׁש  ",קֶֹדׁש "ִהיא  - (שמות לא, יד) 402402402402"ּכִ    .ְוֵאין ַמֲעׂשֶ

  
  

ׁשֹור ּוַבֲחמֹור ָרה ,(דברים כב, י) 403403403403חֹוֵרׁש ּבְ י ּפָ ּה  (דברים כה, ד) 404404404404ְוחֹוֵסם ּפִ    –ְוָדׁש ּבָ
י ְלָך הּוא יַעְבּתִ ָהא ּתִ ְסרּו ּדְ    !ִליּתְ

  
א ּתָ ִרים  ,ַהׁשְ יָה מּוּתָ ֲחִמיָרא ַמֲעׂשֶ ת ּדַ ּבָ ן -ּוַמה ׁשַ כֵּ ל ׁשֶ י לֹא כָּ    ?!ַהּנֵ

  
  

ְלֵאי ְזָרִעים  י ְלָך הּואלִ  -כִּ יַעְבּתִ ָהא ּתִ ְסרּו ּדְ    !יּתְ
  

ֶרם  ְלֵאי ַהכֶּ י כִּ ּבֵ י ַרְחָמָנא ּגַ ַגּלֵ ׁש "ִמּדְ ְקּדַ ן ּתִ ן ּתּוַקד ֵאׁש  - (דברים כב, ט) 405405405405"ּפֶ    ,ּפֶ
רוּ  ִכְלֵאי ְזָרִעים ׁשָ ַלל ּדְ    .ִמכְּ

  
ֶרם     :ְוֵאיָמא ְלֵאי כֶּ ֲהָנָא  -כִּ ין ּבַ ֲאִכיָלה ּבֵ ין ּבַ    ,הֲאסּוִרין ּבֵ

ְלֵאי ְזָרִעים  ֲאִכיָלה ֲאִסיֵרי -כִּ רוּ  ,ּבַ ֲהָנָאה ׁשָ    ?ּבַ
  

ֵהָמה    ,ִאיְתקּוׁש ְלִכְלֵאי ּבְ
ְכִתיב ְלָאִים" :ּדִ ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ    – (ויקרא יט, יט) 406406406406"ּבְ

ה  ּנָ ָך ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ ֶהְמּתְ ֶרת –ַמה ּבְ    ,מוּתֶ
ּנּו ַאף  ְדָך ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ ר –ׂשָ    .מּוּתָ

  
ֵהָמה ּגּוַפְייהּו ְמָנא ָלן    ?ְוִכְלֵאי ּבְ

  
ְלַאִים ְלָגבֹוהַּ  ָאַסר ַרְחָמָנא כִּ    ,ִמּדְ

ְלֶהְדיֹוט  ַלל ּדִ ֵרי –ִמכְּ    .ׁשָ
  
  
נוֹ " ַסר – (ויקרא כב, כח) 407407407407"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    !ִליּתְ
  

ר ְזַמן ָאַסר ַרְחָמָנא ְמחּוּסָ בֹוהַּ  ִמּדְ    ,ַלּגָ
ְלֶהְדיֹוט  ַלל ּדִ ֵרי –ִמכְּ    .ׁשָ

  
  

ן  יּלּוַח ַהּקֵ ַסר –ׁשִ    !ִליּתְ
  

ָלה ח ְלַתּקָ ּלַ    .לֹא ָאְמָרה ּתֹוָרה ׁשַ

                                                        
ה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ  402 ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ּכִ ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרתֶּ יהָ ֶפׁש ּוׁשְ ֶרב ַעּמֶ   ַהִהוא ִמּקֶ
ו 403 ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ
ִדיׁשוֹ   404  לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְ

ֶרם 405 ְזָרע ּוְתבּוַאת ַהּכָ ר תִּ ַרע ֲאׁשֶ ׁש ַהְמֵלָאה ַהּזֶ ְקּדַ ן תִּ ְלָאִים ּפֶ ְרְמָך ּכִ   לֹא ִתְזַרע ּכַ
ָך לֹא ַתְרבִּ  406 ֶהְמתְּ מֹרּו ּבְ ׁשְ ַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ ֶאת ֻחּקַֹתי תִּ ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים ּוֶבֶגד ּכִ ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ ְלַאִים ׂשָ   יַע ּכִ
יֹום ֶאָחד 407 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
. כגון המבשל בשבת מעשה שבת

ליתסרו באכילה לכל ישראל 
דהא הזהרתיך לתעבו ולהתרחק 
ממו ואן תן במזיד לא יאכל 
הוא משום קס אבל אחרים 

   אוכלין בפ''ק (לעיל טו.):
. הזרעים והדישה דהא סרולית

הרחקתיך מהם כל הך דקאמר 
ליתסרו באכילה ובהאה קאמר 

   דליתסרו:
. אבל בבשר בחלב הי לא כ''ש

לא אמרין האי ק''ו דהא כתיב 
לא תאכל כל שתיעבתי לך 
ומסתברא דאיסורא דקרא עליה 
קאמר דהא אכיל תועבה גופה 
אבל האי לא אכיל החרישה 

וסם עצמה אלא הבא ממה והח
והדש מי לאו חסימה גופה 
קאכיל אלא מעשה הבא על ידה 
וילפין משבת דאין הבא מכחה 

   קדש:
. הן עצמן תועבה כלאי זרעים

   וליתסרו:
. אסירי לגבוה דתיא שור כלאים

או כשב או עז פרט לכלאים 
   בגמרא דהשוחט (לעיל לח:):

. איו אלא מחוסר אותו ואת בו
   זמן שהיום אסור ומחר מותר:

. כגון טל את שילוח הקן ליתסר
האם מעל הבים ובא לפיו 
וחייבוהו לשלח כדתן לקמן 
(דף קמא.) משלח ואיו לוקה 
תאסר לאכילה עולמית דהא 

   עבדה בה עבירה:
. לא אמרה תורה שלח לתקלה

וכאן הרי אמרה שלח דכתיב 
(דברים כב) לא תקח האם והדר 
שלח תשלח דאם לקחת אותה 

ואם היתה אסורה  חזור ושלחה
לא היה אומר לך שלחה ויכשלו 
בה בי אדם וה''ה דמצי למימר 
מי בכל הי מה שבת דחמירא 
כו' ומיהו מידי דמשכח פירוקא 
מגופיה לא יליף מאחריי לישא 
אחריא שילוח הקן ליתסר כל 
שילוח הקן ליתסר האם לעולם 
ואפילו שלחה דהא כל שתיעבתי 

ל תאכל לך הרי הוא לך לעולם בב
והרי אסרתיה לך באותה שעה 
וזה ראה לי עיקר דהא לא 
קאמר רב אשי דכל דבר שעבדה 
בו עבירה ומתחלה הוא מותר 
אסור דאם כן החורש בשור 
וחמור והמרביע כלאים והחוסם 
יאסרו הבהמות ואן לא פרכין 
מיייהו מידי אלא מן היוצא 

  מהן:
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   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ָאסּור ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ִין ְלָבׂשָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל ְמב" :ּתַ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ לַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ ָ    .(שמות יב, ט) 408408408408"ּוׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר  ֵאין ּתַ ל"ׁשֶ ָ ְלמּוד לֹוַמר  ,"ְמבּוׁשּ ל"ַמה ּתַ ָ    ?"ְמבּוׁשּ
ֶזה ְוֵאי ֶזה :לֹוַמר ְלךְ  הּוא כָּ ּול ַאֵחר ׁשֶ ׁשּ    ?ֵיׁש ְלָך ּבִ

ָחָלב ר ּבְ ׂשָ    .ֶזה ּבָ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ָנה ֶרּבִ   קטו,ב ָ ׁשּ עּוָרה זֹו ׁשֶ    ?!יכְּ

ר - (דברים יב, כה) 409409409409"לֹא ּתֹאְכֶלּנוּ "" תּוב ְמַדּבֵ ָחָלב ַהּכָ ר ּבְ ָבׂשָ    ,ּבְ
ר תּוב ְמַדּבֵ ָחָלב ַהּכָ ר ּבְ ָבׂשָ ה אֹוֵמר ּבְ    ,ַאתָּ

ּתֹוָרה :אוֹ  ּבַ ל ָהִאיּסּוִרין ׁשֶ ֶאָחד ִמּכָ א ּבְ    ?ֵאינֹו ֶאּלָ
ַהּת  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לׁש ֶעׂשְ ֶהןָאַמְרתָּ ֵצא ּוְלַמד ִמׁשְ ת ּבָ ֵמד ֵמִעְנָינוֹ  :ֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ָבר ַהּלָ    ,ּדָ

ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמָ    ?ּבַ
ֵני ִמיִנין ׁשְ    ,ּבִ

ֵני ִמיִנין ׁשְ אן ּבִ    !"ַאף ּכָ
  

ֲאִכיָלה :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ֵמַהִהיא י ּבַ י ִמיּלֵ ֲהָנָאה  ,ַהּנֵ    !לֹא –ֲאָבל ּבַ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
י ֲהנָ  ,ְוֶרּבִ    ?ְמָנא ֵליּה  -ָאה ּבַ

  
   :ַנְפָקא ֵליּה ֵמָהָכא

אן ה ַלה'" :ֶנֱאַמר כָּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ    ,(דברים יד, כא) 410410410410"ּכִ
ן ָרֵאל" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ְבֵני ִיׂשְ    ,(דברים כג, יח) 411411411411"ְולֹא ִיְהֶיה ָקֵדׁש ּבִ

ֲהָנָאה  ן ּבַ ַהּלָ ֲהָנָאה -ַמה ּלְ אן ּבַ    .ַאף כָּ
  
  

ֵבי  י ּדְ ָנא ֱאִליֶעֶזרַרּבִ    :ּתָ

ל ְנֵבָלה""    ,לֹא תֹאְכלּו ּכָ
ה ַוֲאָכָלּה  ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ    ,ַלּגֵ

   ,אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי
ה ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ  י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ    ,ּכִ

ֲחֵלב ִאּמוֹ  ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ    .(דברים יד, כא) "לֹא ְתַבׁשּ
ְמּכְ  :ָאְמָרה ּתֹוָרה תִּ ׁשֶ ה ּכְ ה -ֶרּנָ ֶרּנָ ה ְוִתְמּכְ ֶלּנָ ְ ַבׁשּ    ."לֹא תְּ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

ֲחֵלב ִאּמוֹ "" ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ָעִמים - ); לד, כו; דברים יד, כא(שמות כג, יט "לֹא ְתַבׁשּ לֹׁש ּפְ    :ׁשָ
   ,ְלִאיּסּור ֲאִכיָלה -ֶאָחד 

   ,ְלִאיּסּור ֲהָנָאה -ְוֶאָחד 
ּוללְ  -ְוֶאָחד  ׁשּ    .ִאיּסּור ּבִ

  
ְנָיא    :ּתַ

ן ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ִאיִסי ּבֶ
ָאסּור ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ִין ְלָבׂשָ    ?ִמּנַ

אן ה" :ֶנֱאַמר ּכָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ    ,(דברים יד, כא) "ּכִ
ן ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלוּ " :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש ּתִ    – (שמות כב, ל) 412"ְוַאְנׁשֵ

ן ָאסּור  ַהּלָ אן ָאסּור -ַמה ּלְ    .ַאף ּכָ
ֲאִכיָלה א ּבַ ֲהָנָאה  ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ִין –ּבַ    ?ִמּנַ

                                                        
י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל כְּ  408 ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ   ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ֵעיֵני  409 ר ּבְ ׁשָ ה ַהּיָ י ַתֲעׂשֶ   ה'לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּכִ
ה לַ  410 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ ֱאלֹהֶ  ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   יָך לֹא ְתַבׁשּ
ָרֵאל 411 ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמּבְ נֹות ִיׂשְ ה ִמּבְ   לֹא ִתְהֶיה ְקֵדׁשָ
ִלכּון אֹתוֹ  412 ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ  ְוַאְנׁשֵ

 רש"י
. שאסור באכילה שהוא כזה

  כזה:
. כלומר וכי זו ששה רבי כעורה

מכוערת היא בעייך משה זו 
ששה רבי ולמדה לבשר בחלב 

   ממקרא הזה:
. יתירא דכתיב בראה לא תאכלו

אכי גבי פסולי המוקדשין 
שפדו רק הדם לא תאכלו על 
הארץ תשפכו כמים והדר כתיב 
לא תאכלו למען ייטב לך וגו' 
לדם לא איצטריך דהא כתיבי 

מוקי ליה לבשר קראי טובא ו
   בחלב:

. דבר סתום דבר הלמד מעיו
שאין מפורש בו במה מדבר הוי 
לומדו מן העין פרשה שכתב בה 

   במה העין מיירי:
. פסולי המוקדשין בשי מיין

שפדו שי מיין הן מותרין 
באכילה כחולין ואסורין בגיזה 
ועבודה כקדשים כדאמר 
בבכורות (דף טו.) תזבח ולא גיזה 

   ולא חלב: בשר
. מהאי אבל בהאה לא קמ''ל

קרא דכתיבא אזהרה דידיה גבי 
פסח מה פסח מבושל אסור 
באכילה ובהאה דכל קדשים 
שאים ראוים לאכילה תעובר 
צורתן ויצאו לבית השריפה אף 

   זה אסור בהאה:
. לא תבשל כי עם קדוש אתה

   גדי:
. [בעילה] האה מה להלן בהאה

   היא:
. בסיפיה הלא תאכלו כל בל

   דקרא כתיב בשר בחלב:
. בחלבו ותמכרה לא תבשלה

  אלמא אסורה בהאה:



508                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ּה ֲעֵביָרה   :ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר לֹא ֶנֶעְבָדה ּבָ ֲהָנָאה -ּוָמה ָעְרָלה ׁשֶ    ,ֲאסּוָרה ּבַ
ֶעְבָדה ּבֹו ֲעֵביָרה  ּנֶ ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ֲהָנָאה -ּבָ ָאסּור ּבַ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ ן לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ּכֵ ָעְרָלה ׁשֶ    !ַמה ּלְ
ֶפַסח יֹוִכיַח  ר -ָחֵמץ ּבְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ ֲהָנָאה ,ׁשֶ    .ְוָאסּור ּבַ

ֵרת ן ֲענּוׁש ּכָ ּכֵ ֶפַסח ׁשֶ ָחֵמץ ּבְ    !ַמה ּלְ
ֶרם יֹוִכיחּו ׁשֶ  ְלֵאי ַהּכֶ ֵרתּכִ ֲהָנָאה ,ֵאין ָענּוׁש ּכָ    ."ְוָאסּור ּבַ

  
ה ִלי  ָוהָלּמָ ֵזיָרה ׁשָ ַקל ָוחֹוֶמר ֵמָעְרָלה? ּגְ ּה ּבְ    !ֵלייֵתי ּכּוּלָ

ּה ֲעֵביָרה  לֹא ֶנֶעְבָדה ּבָ ֲאִכיָלה -ּוָמה ָעְרָלה ׁשֶ ין ּבַ ֲהָנָאה ,ֲאסּוָרה ּבֵ ין ּבַ    .ּבֵ
ֶעְבָדה ּבֹו ֲעֵב  ּנֶ ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ָאסּור -יָרה ּבָ ין ׁשֶ ֲאִכיָלה ,ֵאינֹו ּדִ ין ּבַ ֲהָנָאה ,ּבֵ ין ּבַ    ?!ּבֵ

  
א ְלֵמיַמר ִאיכָּ ּום ּדְ ׁשֹור ּוַבֲחמֹור :ִמׁשּ ּה יֹוִכיַח  ,חֹוֵרׁש ּבְ ָרה ְוָדׁש ּבָ י ּפָ    ,ְוחֹוֵסם ּפִ
ֶהם ֲעֵביָרה  ֶעְבָדה ּבָ ּנֶ רוּ  –ׁשֶ    !ְוׁשָ

  
ֶר  ְלֵאי ַהכֶּ ה ִלי ְלֵמיַמר כִּ יָנא !ֵליָמא ָעְרָלה ּתֹוִכיַח  ?ם יֹוִכיחוּ ָלּמָ ד ,ְוֶליֱהַדר ּדִ ַמה ַהּצַ    !ְוֵליֵתי ּבְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

א ְלֵמיַמר ִאיכָּ ּום ּדְ ֲאִכיָלה :ִמׁשּ ֲאסּוָרה ּבַ ֲהָנָאה ,ְנֵבָלה ּתֹוִכיַח ׁשֶ ֶרת ּבַ    .ּומּוּתֶ
  

ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֵמיּה ּדְ ָהִכי ַאְמ  ְ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ִריָנן ִמׁשּ

ל  ד"כָּ ְרִכיָנן -ִמּגּופֹו   ":ַמה ַהּצַ    ,ּפַ
ְרִכיָנן -ֵמַעְלָמא     .לֹא ּפַ

  
ד ,ִאי ָהִכי ַמה ַהּצַ יֵתי ּבְ    !ּתֵ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ ּדּוֵלי ַקְרַקע :ִמׁשּ ן ּגִ כֵּ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ    .ַמה ּלְ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ,יִאי ָהכִ  י ִאיכָּ א ַנּמִ ּתָ ּדּוֵלי ַקְרַקע :ַהׁשְ ן ּגִ כֵּ ֶרם ׁשֶ ִכְלֵאי ַהכֶּ    !ַמה ּלְ

  
ַכי ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ֵמיּה ּדְ  ְ ל  :ֵריׁש ָלִקיׁש ָהִכי ַאְמִריָנן ִמׁשּ ד"כָּ הוּ  - "ַמה ַהּצַ ל ּדְ ְרִכיָנן כָּ    .ּפַ
ְרִכיָנן -ָוחֹוֶמר  ַקל  :413413413413"לֹא ִאם ָאַמְרּתָ "    ,ּפַ

הּו  ל ּדְ ְרִכיָנן -כָּ    .לֹא ּפַ
  

הוּ  ּדּוֵלי ַקְרַקע - ְוִליְפרֹוְך ְלכּוּלְ ן ּגִ כֵּ הּו ׁשֶ כּוּלְ    !ַמה ּלְ
  

א ָאַמר ֵליּה  ַכיֶאּלָ ילְ  ַרב ָמְרּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֵמיּה ּדְ  ְ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ָהִכי ַאְמִריָנן ִמׁשּ

א ְוחּוְמָרא קוּ   :ֲחָדא ֵמֲחָדא  קטז,א ְרִכיָנן -ּלָ    ,ּפַ
הּו  ל ּדְ ְרִכיָנן -כָּ    .לֹא ּפַ

י ְרּתֵ הּו  :ֲחָדא ִמּתַ ל ּדָ ְרִכיָנן –ֲאִפיּלּו כָּ    .ּפַ
ַלת ד    :ֲחָדא ִמּתְ ַמה ַהּצַ יָנא ְוָאֵתי ּבְ הוּ  -ִאי ָהַדר ּדִ ל ּדְ ְרִכיָנן כָּ    ,ּפַ

ְרִכיָנן  -ְוִאי לֹא  א ְוחּוְמָרא ּפַ    ,קּוּלָ
ל  ְרִכיָנןכָּ הּו לֹא ּפַ    .ּדְ

  
   :ְוִלְפרֹוךְ 

ֶרם  ִכְלֵאי ַהכֶּ ר -ַמה ּלְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ן לֹא ָהְיָתה ָלֶהן ׁשְ כֵּ    !ׁשֶ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ָרן ֶנֱאָסר :זֹאת אֹוֶמֶרת ֶרם ִעיּקָ ְלֵאי ַהכֶּ ה ,כִּ ָרׁשָ ר קֹוֶדם ַהׁשְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    .ְוָהְיָתה ָלֶהן ׁשְ

  
ר ְזֵעיָראיב ֵמִת  ָמֵעיּה ּבַ    :ַרב ׁשְ

ֶכֶרם" ֲעִביר ָעִציץ ָנקּוב ּבְ    :ַהּמַ

                                                        
 (ֲחָדא ֵמֲחָדא) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 413

 רש"י
   . בבישול:שעבדה בו עבירה

. פרי הערלה באיסור לא היתה לו שעת הכושר
גדל אבל בשר בחלב היתה לו שעת הכושר קודם 

   שיתן בשר בחלב:
. לקמן פריך ל''ל כלאי הכרם כלאי הכרם יוכיחו

וכיח וחזר הדין ועוד פריך ימא מה ימא ערלה ת
   לכלאי הכרם שכן לא היתה [להן] שעת הכושר:

. לאיסור אכילה כי היכי דיליף למה לי גז''ש
   לאיסור האה מערלה ילף מי לאיסור אכילה:
. משום דאיכא למימר חורש בשור ובחמור יוכיח

שעבדה בו עבירה ומותר באכילה אבל השתא 
ש ילפין האה בק''ו דקיימא לן אכילה מג''

וליכא למימר חורש בשור וחמור יוכיח דמה 
לחורש בשור וחמור דמותר באכילה תאמר בבשר 

   בחלב שאסור באכילה:
. לעיל כלאים יוכיח דאיצטריך למה ליה למימר

ליה לאהדורי אכלאים דהוה ליה למד חדא 
מתלת בשר בחלב מערלה וחמץ וכלאים לימא 

  תי שפיר:ערלה תוכיח ותיתי חדא מתר
. וכשיחזור הדין מה לערלה שכן לא וליהדר דיא

היתה לה שעת הכושר חמץ יוכיח מה לחמץ שכן 
כרת ערלה תוכיח וגמרין ומייתין לה במה הצד 
כגון לא ראי ערלה כראי חמץ ולא ראי חמץ כראי 
ערלה הצד השוה שבהן שאסורין באכילה 
ואסורין בהאה אף אי אביא בשר בחלב דהואיל 

   סור באכילה מגז''ש יהא אסור אף בהאה:וא
. האי בלה תוכיח הכי אמרין משמיה דר''ל

איה תשובה דכל הבאה במה הצד מגופיה פרכין 
אם יש להשיב בשיהם מה להצד השוה 
שבשיהם שכן כך וכך יש בהם תאמר בזה שלא 
הושווה להן במדה זו (היא) פרכין אבל מעלמא 

   ן:כגון פלוי יוכיח לא פרכי
. אע''ג דאין חומר להיות אסרין שכן גדולי קרקע

   בכך אפ''ה אמרין:
. כל דבר הלמד בהצד כל מה הצד פרכין כל דהו

השוה ויש להשיב שום דבר שהמלמדין שוין בו 
והלמד איו שוה להן בו אפילו שאיו לא קל ולא 

   חמור פרכין ליה:
. אי הוה הדר דיא ואתי במה לא אם אמרת כו'

ד הוה פרכין כל דהו אבל השתא דאתי הצ
מכלאים ואתה בא להשיב לא אם אמרת בכלאים 
שכן גדולי קרקע אין זו תשובה דקולא וחומרא 
פרכין אם או צריכין ללמוד קולא יש לך להשיב 
לא אם אמרת בזה שכן יש בו צד קל אחר ואם 
או לומדים חומר צריך אתה להשיב לא אם 

חמור כגון הי דאמרין אמרת בזה שכן יש בו צד 
לעיל מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר 
וכגון חמץ בפסח שהשבו לא אם אמרת בחמץ 
בפסח שכן כרת אבל כל דהו כי האי שכן גדולי 

   קרקע לאו פירכא היא:
. דכיון דלאו חדא מחדא היא וליפרוך לכולהו כו'

אלא חד מתלת כמה הצד דמי הלכך ליפרוך 
לאו קולא וחומרא היא דקא ס''ד בכולהו ואע''ג ד

דכי אמרין בלא אם אמרת דלא פרכין ביה כל 
דהו ה''מ היכא דאתיא חדא מחדא כגון בריש 
מלתא דבעי לאתויי מערלה לחודה אבל חדא 
מתרתי או מתלת כמה הצד דמיא ואף על גב דלא 
  אמרין וחזר הדין פרכין לכולהו פירכא כל דהו:

א דבעי לאתויי . כגון בריש מילתחדא מחדא
   מערלה לחודה פרכין קולא וחומרא ולא כל דהו:

. כגון שהשבו מה לערלה שכן לא חדא מתרתי
היתה כו' וסייעתו ראיית דבריו בדבר אחר כגון 
חמץ בפסח יוכיח פרכין אפילו כל דהו אם לא 
היה בידיו תשובת קולא וחומרא שהשבו מה 

ה כל דהו לחמץ בפסח שכן כרת והיה בידיו תשוב
השוה בשי המלמדין הייו משיבין אותה אע''פ 

   שלא חזר הדין ולא באו להצד השוה:
. כגון זו שאמרו כלאים יוכיחו אבל חדא מתלת

אי הדר דיא ואתי במה הצד אם היה בידיו 
תשובת קולא וחומרא להשיב על כלאים כגון מה 
לכלאים שכן כך וכך דליצטריך מיהדר דיא 

הצד פרכין כל דהו על מה הצד אבל ומייתי במה 
כל כמה דלא הדר דיא לא פרכין כל דהו אפילו 

   שוים בכולהו כך המדות מסורות בידיו מסיי:
ולפרוך מה לכלאי הכרם שכן לא היתה להם 

. דקס''ד אין הזריעה אסרת אלא שעת הכושר
   הגידולים ולהם לא היתה שעת הכושר מעולם:

כי ש''מ כלאי הכרם . מדלא פריך הזאת אומרת
עיקרן אסר אפילו הזריעה עצמה אסרת 

   מששרשה:
. השרשתן אסרת ולזריעה הזאת היתה לה עיקרן

   שעת היתר כל ימיה משבאה לעולם עד ששרשה:
. וזרעים בו והעבירו בכרם וכיון דקוב עציץ קוב

  הוא יוק מן הכרם:
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  . (כלאים ז, ח) "ָאסּור -ִאם הֹוִסיף ָמאַתִים 
   ,יןִא  –הֹוִסיף 

   !לֹא –לֹא הֹוִסיף 
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִתיֵבי ֵרי ְקָרֵאי כְּ    :ּתְ

ִתיב ׁש ַהְמֵלָאה" :כְּ ְקּדַ ן ּתִ    ,(דברים כב, ט) 414414414414"ּפֶ
ַרע" :ּוְכִתיב    !(דברים כב, ט) "ַהּזֶ

יַצד    ?ָהא כֵּ
רֹו  ה –ָזרּוַע ֵמִעיּקָ ָרׁשָ ַהׁשְ    ,ּבְ

   .לֹא הֹוִסיף לֹא ,יןהֹוִסיף ִא  -ָזרּוַע ּוָבא 
  
  

א ַמְתִניִתין ּנָ י ַהאי ּתַ לֹא כִּ    ,ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעוֹ אֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ    :ןַרּבִ
ָחָלב  ר ּבְ ׂשָ ֲאִכיָלה   -ּבָ    ,ָאסּור ּבַ

ֲהָנָאה ר ּבַ    ,ּומּותָּ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ    ,(דברים יד, כא) "ּכִ

ן ְהיּון ִלי" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ י קֶֹדׁש ּתִ    – (שמות כב, ל) 415"ְוַאְנׁשֵ
ֲהָנָאה  ר ּבַ ֲאִכיָלה ּומּותָּ ן ָאסּור ּבַ ַהּלָ ֲהָנָאהַאף ּכָ  -ַמה ּלְ ר ּבַ ֲאִכיָלה ּומּותָּ    ."אן ָאסּור ּבַ

  

                                                        
ֶרם 414 ְזָרע ּוְתבּוַאת ַהּכָ ר תִּ ַרע ֲאׁשֶ ׁש ַהְמֵלָאה ַהּזֶ ְקּדַ ן תִּ ְלָאִים ּפֶ ְרְמָך ּכִ   לֹא ִתְזַרע ּכַ
ִלכּון אֹתוֹ  415 ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ  ְוַאְנׁשֵ

 רש"י
. הוסיף בתוך הוסיף מאתים

גדל הכרם אחד ממאתים ש
הירק או גרעיי הזרעים בתוכו 
דהוו להו מאה ותשעים ותשעה 
דהיתר וחלק המאתים הוי 
איסור אסור וכל שכן אם הוסיף 
יותר דכלאי הכרם אין בטלים 
עד שיהו בו מאתים דהיתר 

   והאחד (ומאתים) של איסור:
. מאתים אלא פחות לא הוסיף

כל דהו וכגון שיש בהיתר 
מאתים בו דהוי איהו אחד 

   אתים מותר:ומ
. משמע מילויו המלאה

   ותוספתו:
. דמשמע זריעה וכתיב הזרע

   עצמה:
. בתוך הכרם אסר זרוע מעיקרו

   מיד בהשרשה:
. שהיה שרש כבר זרוע ובא

   בהיתר חוץ לכרם בעין מלאה:
. דקתי בשר בחלב מתיתין

   אסור בהאה דלא כי האי תא:
. דכתיב מה להלן מותר בהאה

  כון אותו:ביה לכלב תשלי



510                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .50
י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ְועֹוף    ,ֵאיָנם ִמן ַהּתֹוָרה -  ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ " :ׁשֶ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ָעִמים ); לד, כו; דברים יד, כא(שמות כג, יט 416416416416"לֹא ְתַבׁשּ לֹׁש ּפְ    ,ׁשָ
ָרט ְל  ה  :ּפְ    ,ַחּיָ

   ,עֹוףּוְל 
   ."ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה

  
מּוֵאל ִקיְנהּו ִלְכִדׁשְ י ָהא ַאּפְ    !ַהּנֵ

  
י ֲעִקיָבא    .ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ָקָסַבר ַרּבִ

   ,לֹא ְצִריֵכי ְקָרא -ֵחֶלב ּוֵמָתה 
ִליל  ָיא הּוא -ׁשְ ִדי ְמַעּלְ    .ּגְ

הוּ  יְתרּו ְלהּו ּכּוּלְ    ,ַאּיַ
ָרט לְ  ה    :ּפְ    ,ַחּיָ

   ,ףְועוֹ 
  .ְוִלְבֵהָמה ְטֵמָאה

  

                                                        
ּכּוֵרי ַאְדָמְתךָ  416 ית ּבִ ית ֵראׁשִ ִביא ּבֵ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה' תָּ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   (שמות כג, יט) ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

ית  ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )לד, כו(שמות  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
ה וַ  ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה לַ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   )דברים יד, כא( ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

 רש"י
. חד הא דרשיהו לכדשמואל

לחלב ומתה וחד לרבות שליל 
וחד להוציא טמאה (לעיל דף 

   קיג:):
. וכל הי גדי קראי קסבר ר''ע כו'

יתירי יהו לדרשה מדהוה ליה 
למיכתב בכולהו לא תבשל 
בהמה וכתב גדי שמע מיה 
לדרשה פרט לבהמה טמאה 
ולחיה ולעוף וחלב ומתה 

דגדי משמע מי ממשמעותיה 
חלב ומתה ואי משום דאסירי 
וקיימי ואין איסור חל על איסור 
אי לא כתיב רבויא קסבר ר''ע 
איסור חל על איסור הילכך חלב 
ומתה לא צריכי קרא לרבויי 

  ואתו ממשמעותא וכן שליל:
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .51
ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוַמר ַרּבִ

   (דברים יד, כא) 417"לֹא תֹאְכלוּ " :ֶנֱאַמר
ֲחֵלב ִאּמוֹ " :ְוֶנֱאַמר[ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ    – (דברים יד, כא) "לֹא ְתַבׁשּ

ּום ָאסּור ִמׁשּ ָחָל  - "ְנֵבָלה" :ֶאת ׁשֶ ל ּבְ ֵ    .בָאסּור ְלַבׁשּ
ָאס ּוםעֹוף ׁשֶ ָחָלב "ְנֵבָלה" :ּור ִמׁשּ ל ּבְ ֵ    ?ָיכֹול ְיֵהא ָאסּור ְלַבׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ֲחֵלב ִאּמוֹ " :תַּ ֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם - "ּבַ   ]."ָיָצא עֹוף ׁשֶ
  

י ֲעִקיָבא ִליִלי ְלַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ין ַרּבִ א ּבֵ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ה :ִאיכָּ    .ַחּיָ
י יֹוֵסי ַהגְּ  אֹוַרְייָתא :ִליִלי ָסַברַרּבִ ה ּדְ    .ַחּיָ

י  ָנן :ֲעִקיָבא ָסַברְוַרּבִ ַרּבָ ה ּדְ    .ַחּיָ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ    .עֹוף ִאיכָּ

י  ה ְועֹוף ֵאיָנן ִמן ַהּתֹוָרה :ֲעִקיָבא ָסַברַרּבִ ָנן  ,ַחּיָ ַרּבָ    .ֲאִסיֵרי –ָהא ִמּדְ
י  ִליִלי ָסַברְוַרּבִ י לֹא ֲאִסיר :יֹוֵסי ַהּגְ ָנן ַנּמִ ַרּבָ    .עֹוף ֲאִפיּלּו ִמּדְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ל " ְמקֹומֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרּבִ ְרֶזל ַרּבִ ָחִמין ַלֲעׂשֹות ּבַ    .ָהיּו ּכֹוְרִתין ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ
ל  ְמקֹומֹו ׁשֶ ִליִליּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ָחָל  ַרּבִ ר עֹוף ּבְ ׂשָ    ."בָהיּו אֹוְכִלין ּבָ

  
א  ֵלִוי יּה ֵריׁשָ א ַאְייתּו ְלַקּמֵ ּבָ ַלע ְלֵבי יֹוֵסף ִריׁשְ ֲחָלָבא 418418418418אוָס וָּ ַט ּדְ ִאיּקְ    ,ּבַ

   .ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיִדי
יּה ּדְ  י ָאָתא ְלַקּמֵ יכִּ ִתיְנהוּ  :ָאַמר ֵליּה  ,ַרּבִ ּמְ ׁשַ אי לֹא ּתְ    ?ַאּמַ

י ְיהּוָדה ּבֶ  :ָאַמר ֵליּה  ַרּבִ ֵתיָרא הּואַאְתֵריּה ּדְ    ,ן ּבְ
ִליִלי :ַוֲאִמיָנא י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ַרׁש ְלהּו כְּ ָאַמר ,ּדָ ֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם" :ּדְ   ."ָיָצא עֹוף ׁשֶ

  

                                                        
ה לַ  417 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ ֱאלֶֹהי ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ָך לֹא ְתַבׁשּ
ְטיּוָסאמסורת הש"ס. גירסת וילא:  418  ּדִ

 רש"י
. דפקא ליה מאי איכא בין ר''ע

מגדי פרט לעוף ובין רבי יוסי 
   לב אמו:הגלילי דפקא ליה מבח

רבי יוסי הגלילי סבר חיה 
. דכל שהוא אסור דאורייתא

משום בלה והג בו בשר בחלב 
   חוץ מן העוף שאין לו חלב אם:

. ר''ע דפריש עוף איכא ביייהו
דאיו מן התורה משמע הא 
מדרבן יש לו אבל רבי יוסי 
הגלילי דלא פריש האי לישא 

   שרי ליה לגמרי:
י . דלרבי יוסתיא מי הכי

הגלילי אפילו איסורא דרבן לית 
ליה בעוף: רבי אליעזר אית ליה 
מכשירי מצוה דוחין את השבת 
במצוה שדוחה את השבת ואם 
אין לו אזמל למולו בשבת 
כורתין עצים לעשות פחמין 

   ועושין אזמל:
. צייד עופות רישבא לשון רישבא

   אין פורסין רישבין ליוים:
  . פואו''ן:טווסא
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   ַמְתִניִתין

ל ְנֵבָלה     .ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה -ֵקַבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוׁשֶ
ל ֵקָבה עֹור ׁשֶ ֲעִמיד ּבְ       419:ַהּמַ

נֹוֵתן ַטַעם ִאם יֵ   קטז,ב     .ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה -ׁש ּבְ
ֵרָפה ְנָקה ִמן ַהטְּ ּיָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ    .ֵקָבָתּה ֲאסּוָרה - ּכְ
ָרה  ׁשֵ ְנָקה ִמן ַהּכְ ּיָ ֶרת -ְטֵרָפה ׁשֶ    ,ֵקָבָתּה מּותֶּ

ֵמֶעיָה  נּוס ּבְ ּכָ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?!ָאטּו ֵקַבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ָלאו ְנֵבָלה ִהיא
  
   :ַרב הּוָנאַמר ָא 

ִדי ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַעְסִקיָנן לֹוֵקַח ּגְ    ,ָהָכא ּבְ
ֵרָפה א ָיַנק ִמן ַהּטְ ּמָ יָנן ׁשֶ    .ְוַחְייׁשִ

  
ֵרָפה א ָיַנק ִמן ַהּטְ ּמָ יָנן ׁשֶ    ?!ּוִמי ַחְייׁשִ

   :ְוָהְתַנן
יִצים ִמן ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים"    ,לֹוְקִחים ּבֵ

ין ׁשִ ּום ְנֵבָלה    :ְוֵאין חֹוׁשְ    ,לֹא ִמׁשּ
ּום ְטֵרָפה    !"ְולֹא ִמׁשּ

  
א ֵאיָמא ֵמָאה :ֶאּלָ א ָיַנק ִמן ַהּטְ ּמָ יָנן ׁשֶ    .ַחְייׁשִ

  
יָנן לֹא ַחְייׁשִ ָנא ְטֵרָפה ּדְ    ,ּוַמאי ׁשְ

יָנן ַחְייׁשִ ָנא ְטֵמָאה ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ִכיָחא -ְטֵרָפה     .לֹא ׁשְ
ִכיָחא –ְטֵמָאה     .ׁשְ

  
ִכי יַדן ֵניחּוׁש ִאי ׁשְ י ּדִ ּבֵ    !ָחא ֲאִפיּלּו ּגַ

  
ְייהוּ  ַבְדִליָנן ִמיּנַ יָנן ְלהוּ  ְוִכי ֲחִזיָנן ְלהוּ  ,ֲאַנן ּדְ ָנן - ַמְפְרׁשִ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .לֹא ּגָ

ְייהוּ  ִדיֵלי ִמיּנַ לֹא ּבְ י ְלהּו  ,ִאיְנהּו ּדְ ָנן -ְוִכי ָחזּו ְלהּו לֹא ַמְפְרׁשֵ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .ּגָ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ֵני ִחיַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  :ָחָדא ָקּתָ    .ְנֵבָלה –ֵקַבת ׁשְ
  

מּוֵאל ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלְוָהָאַמר  ִביַנת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים :ׁשְ ֵני ָמה ָאְסרּו ּגְ    ?ִמּפְ

עֹור ֵקַבת ְנֵבָלה ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
ְרָיא –ָבה ּגּוָפּה ָהא ֵק     !ׁשַ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן     ,קֹוֶדם ֲחָזָרה -כָּ
אן     .ְלַאַחר ֲחָזָרה -כָּ

  

                                                        
ָרההגהות הב"ח, וכתב"י. גירסת וילא:  419 ׁשֵ   ּכְ

 רש"י
  מתי' 

   . זהו חלב קרוש שבתוך הקבה:קבה
   . בגמרא פריך אטו דעובד כוכבים לאו בלה היא:ושל בלה
   . חלב:המעמיד

  . דהוא בשר:בעור הקבה
   . ליתן טעם בחלב:אם יש בה

. וחלב המצא קרוש בעור הקבה שמולחין הרי זו אסורה
אותה בעורה בין שותין עמו חלב אחר ובין שמולחין אותה 

בעיי איסור גמור כבשר בחלב ממש לאסור עמה ראה 
הגביה איסור גמור ואין בידי כח להתיר ויש מתירין אותו 
ומביאין ראיה מדגים שעלו בקערה שפסקו (לעיל דף קיא:) 
שמותר לאוכלן בכותח משום דהוה ליה ותן טעם בר ותן 
טעם שחלב הקבה לא אסר אלא משום תית טעם וכי הדר 

ותן טעם יהיב טעמא בגבי ותן טעם בר ה הוה ליה
ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב מהאי טעמא דדגים 
שעלו בקערה אע''פ שבלעו את טעמה עדיין היתר גמור הן 
לאוכלן וכשבא לאוכלן בכותח למה אתה אוסר עליו מפי 
טעם בשר שלה ההוא טעם בשר לאו טעם הוא שהרי לא בא 

המלח בבשר משתו מן הממש אלא מ''ט אחר אבל חלב 
טעם זה בזה עשו שיהם איסור כדקיימא לן (לעיל דף קח.) 
חתיכה עצמה עשית בלה וכל טעם היוצא עוד מן החלב 
בין טעם חלב שבו בין טעם בשר שבו הכל אסור לפי שכולה 
בלה וכשמתערב חלב זה עם חלב הגביות הוה ליה מין 

יכה עצמה במיו חלב בלה בחלב היתר וכבר פסקו חת
עשית בלה ואוסרת כל החתיכות כולן ולא אמרין ותן 
טעם בר ותן טעם הוא מפי שאף טעם חלב שבו שהיה 
מתחלה עשה כולו בלה וכן הלכה כרב וגם פסקו בפסחים 
(דף כט:) הלכה דמין במיו בכל שהוא ואי הייתי והג היתר 

בכך עד הה ובלבד שלא יתו בה חלב אחר וטועה הייתי 
שהייתי סבור כדאמרין בע''ז (דף כט:) גבי קבת עולה כהן 
שדעתו יפה שורפה חיה שמע מיה פירשא בעלמא היא ולא 
מיתסרא ולא היא חלב גמור הוא מדתא במתיתין כשרה 
שיקה מן הטרפה קבתה אסורה שמע מיה חלב הוא ותיא 
מי קבה שבשלה בחלבה אסורה וקבת עולה דשריא משום 

ופה היא אלא שיקתו מאמו והוה ליה כוס במעיה דלאו ג
כתון בקערה ומותר כדתיא טרפה שיקה מן הכשרה 
קבתה מותרת מפי שכוס במעיה ודמייתי ראיה במסכת 
ע''ז מיה דאיסורי האה שרי פירשייהו וגבי עגלי עבודת 
כוכבים דאסור פירשייהו מדקתי קבת עגלי עבודת כוכבים 

בה פירשא חשיב לה לעין עיכול אסירא לאו משום דק
דתיהוי כפירשא למפקע שם חלב מיה אלא הכי מייתי 
ראייה מיה מדאסר קבת עבודת כוכבים ש''מ פירשא אסור 
דהא קבתה מי לאו גופה היא ומיתסר משום דיחא ליה 
בפח כשהבמה ראת שמה ויפה לעבודה זרה וה''ה לשאר 

תסר אלא גופה אבל הפרש ומדשרי לה גבי עולה ש''מ לא מי
פירשא שרי כי האי גווא דאין קדושה חלה אלא על הראוי 
ממה למזבח מידי דהוי אעור של עולה שהוא מתחלק 

   לכהים כן מצאתי בימוקי רביו שלמה ברבי מאיר:
  

  גמ' 
. ושחטו קרי ליה קבת עובד בלוקח גדי מן העובד כוכבים

   כוכבים ואסורה:
   מן הטרפה:. חלב זה חיישין שמא יק

   . שמא מצא בתרגולת בלה:לא משום בלות
. שמא מעוף טרפה היא דאמרין באלו ולא משום טרפה

   טרפות (לעיל דף ח.) ומודים בביצת טרפה שאסורה:
. גדיים שלו מי תהא אסורה קבתן משום גבי דידן

   דחיישין שמא יק חלב זה מן (הטמאה) בהמה טמאה:
   בלה היא אסר לה:. משום דשל חדא קתי

   . קבת בלה אסורה אלמא כגופה דמי:ומי אמר שמואל
. במסכת ע''ז מפי שמעמידין אותה בעור והאמר שמואל

קבת בלה הא קבה גופה חלב הקרוש קרי קבה וקאמר 
   דשריא:

. בפרק אין מעמידין (ע''ז דף כט:) שאל כאן קודם חזרה כו'
ן גביות העובדי רבי ישמעאל את רבי יהושע מפי מה אסורי

כוכבים אמר לו מפי שמעמידין אותה בקבת בלה כלומר 
בחלב הקרוש שבה אמר לו והלא קבת העולה חמורה מקבת 
בלה ואמרו כל כהן שדעתו יפה שורפה חיה אמר לו מפי 
שמעמידין אותה בקבת עגלי עבודה זרה אלמא חזר בו 
מקבת בלה משום דלאו גופה היא ואסורה משום עבודה 
זרה דאפילו פירשא דידה אסור כדמפרש התם משום דיחא 
ליה בפחיה הלכך משתיו זאת שית קודם חזרה ומשום 
הכי אסר וכי אתמר דשמואל דעור קבה הוא דאסור הא 
קבה שריא לאחר חזרה קאמר ומשתיו זאת מכיון ששית 
אף על פי שחזר בו לא זזה ממקומה ולא סילקוה ולא אמרו 

  עוד: שלא לשותה
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ֵרָפה" ְנָקה ִמן ַהטְּ ּיָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ    .ֲאסּוָרה ֵקָבָתּה  - ּכְ

ָרה  ׁשֵ ְנָקה ִמן ַהּכְ ּיָ ֶרת   -ְטֵרָפה ׁשֶ    ,ֵקָבָתּה מּותֶּ
ֵמֶעיָה  נּוס ּבְ ּכָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
א ֵני ֵריׁשָ ל ְנֵבָלה " :ְוָהא ָקּתָ    !"ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה -ֵקַבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוׁשֶ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

א  אֹוֵכל ְנֵבלֹות -ֵריׁשָ    .ִנְרֶאה כְּ
ִחיָטה -ָהָכא  א ׁשְ    .ִאיכָּ

  
   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 

ֵכן הּוא ל ּדְ    ?ְוַלאו כָּ
ִא  ְמִאיָסה ּדְ ֵבָלה ּדִ ִרית ֵליּה ֵקָבָתּה ּוַמה ּנְ ּה  -י ׁשָ    ,לֹא ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנָ

   .לֹא :ָאְמַרּתְ 
חּוָטה  ּה  -ְטֵרָפה ׁשְ ִרית ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנָ ִאי ׁשָ ןלֹא  ,ּדְ כֵּ ל ׁשֶ    ?!כָּ

  
א ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרּבִ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן     ,קֹוֶדם ֲחָזָרה -כָּ
אן     ,ַחר ֲחָזָרהְלַא  -כָּ

קֹוָמּה  ָנה לֹא ָזָזה ִמּמְ    .ּוִמׁשְ
  
  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֵקַבת ְנֵבלֹות -ַמֲעִמיִדין     ,ּבְ

ִחיַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים -ְוֵאין ַמֲעִמיִדין  ֵקַבת ׁשְ    .ּבְ
  

אָאַמר ְלָפָניו  ר ַאּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ    :ַרּבִ
ַמ     ?אןכְּ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,כְּ
ֶבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ָאַמר ְסָתם ַמְחׁשֶ    .ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַמאן א כְּ    ?ְוֶאּלָ
  

י ָאָתא  ר ַרב ִיְצָחקכִּ מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשְ    :ַרּבִ
ֵקַבת ְנֵבָלה ין ּבְ   ,ַמֲעִמיִדין ּבֵ

ִחי  ֵקַבת ׁשְ ין ּבְ    ,ַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִביםּבֵ
י ֱאִליֶעֶזר לֹא ָלחּוׁש ְלִדְבֵרי ַרּבִ    .ׁשֶ

  
   :ְוִהְלְכָתא

עֹור ֵקַבת ְנֵבָלה -ֵאין ַמֲעִמיִדין     ,ּבְ
ֵקַבת ְנֵבָלה   -ֲאָבל ַמֲעִמיִדין     ,ּבְ

ִחיַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ּוְבֵקַבת ׁשְ
  

ֵרָפה ְנָקה ִמן ַהּטְ ּיָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ    ,(ּוְבֵקַבת ּכְ
ֵקַבתוְ  ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָרה ּכָ ׁשֵ ְנָקה ִמן ַהּכְ ּיָ   .ְטֵרָפה ׁשֶ

  ?ַמאי ַטְעָמא

סב לָ ָח  כּוּנָ ָעְלָמא הּוא) – ּה ּבָ  ַהּמְ א ּבְ יְרׁשָ   .ּפִ

 רש"י
והא קתי רישא קבת בלה 

. והדר קתי קבת טרפה אסורה
מותרת דקתי טרפה שיקה מן 

   הכשרה קבתה מותרת:
. ולא מאיסה כולי איכא שחיטה

האי כבלה ואיסור אין כאן לא 
בזו ולא בזו כדקתי מפי שכוס 
במעיה אסף הוא במעיה מן 
אחרים ולא משל עצמה: משה 

ה שית הראשוה קודם חזר
וכיון ששית לא זזה ממקומה 

   וחזרו ושו אחרוה להיתר:
מחשבת עובד כוכבים לעבודת 

. הילכך אף על גב דלאו כוכבים
גופה הוא מיתסר כדפרישית 
דאפילו פירשא מיתסר משום 

   דיחא ליה ביפחיה:
. כלומר לא הוצרכת ואלא כמאן

   לשאול:
. מעמידין בין בקבת בלה כו'

וא אלא כוס דלאו מגופה ה
  במעיה:
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   ַמְתִניִתין

ָדם ֵחֶלב ִמּבְ    ,חֹוֶמר ּבְ
ֵחֶלב ָדם ִמּבְ    .ְוחֹוֶמר ּבְ

ֵחֶלב"   קיז,א ַהֵחֶל    – "חֹוֶמר ּבְ    ,מֹוֲעִלין ּבוֹ ^ בׁשֶ
ּום יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול :ְוַחּיָ    ,ּפִ

   ,ְונֹוָתר
   .ְוָטֵמא

ָדם ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ
ָדם" ם נֹוֵהג - "ְוחֹוֶמר ּבְ ַהּדָ ְבֵהָמה  :ׁשֶ    ,ּבִ

ה    ,ְוַחּיָ
   .ְועֹוף

ין ְטֵמִאים ּוֵבין ְטהֹוִרים    .ּבֵ
ְבֵהָמה  א ּבִ ְלַבדְוֵחֶלב ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ   .ְטהֹוָרה ּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  

אי ָאַמר י ַיּנַ    :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא ָלִמים" :ּדְ ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ ר יּוַרם ִמׁשּ ֲאׁשֶ    .(ויקרא ד, י) 420420420420"ּכַ

ַמְדנּו  ָלִמים"ְוִכי ַמה ּלָ ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ ה "ִמׁשּ    ?ֵמַעּתָ
ד ְוִנְמָצא ָלֵמ  א ְלַלּמֵ    ,דֲהֵרי ֶזה ּבָ

יׁש  ָלִמים"ַמּקִ ְ יַח  "ׁשֹור ֶזַבח ַהׁשּ    ,ְלַפר ּכֵֹהן ָמׁשִ
יַח  ר ּכֵֹהן ָמׁשִ    ,ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה -ַמה ּפַ

ָלִמים  ְ    .ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה -ַאף ׁשֹור ֶזַבח ַהׁשּ
  

י ֲחִניָנאָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
י ָנה ֶרּבִ ָ ׁשּ עּוָרה זֹו ׁשֶ    ?!כְּ

ל ֵחֶלב ַלה'" ים ִלְמִעיָלה - ג, טז)(ויקרא  421421421421"ּכָ ים ַקּלִ    .ְלַרּבֹות ֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ַתב ַרְחָמָנא ִאי כָּ    ,יןֵחֶלב ִא   :ֲהָוה ֲאִמיָנא - (ויקרא ג, טז) "ֵחֶלב" :ּדְ
ָליֹות  י כְּ ּתֵ    .לֹא –יֹוֶתֶרת ּוׁשְ

ַתב ַרְחָמָנא ר יּוַרם" :כָּ ֲאׁשֶ    .י)(ויקרא ד,  "ּכַ
ַתב ַרְחָמָנא ר יּוַרם" :ְוִאי כָּ ֲאׁשֶ ׁשֹור     :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ּכַ ֵליָתא ּבְ    ,לֹא –ֵחֶלב ַאְלָיה ּדְ

ַתב ַרְחָמָנא ל ֵחֶלב" :כָּ    ."ּכָ
  

   :ַרב ְזִבידְל  ַרב ָמִרי ָאַמר ֵליּה 
ַראי ֵחֶלב  ֲאִכיָלה -ִאי ַאְלָיה ִאיּקְ יְתַסר ּבַ    !ּתִ

  
ב ָוֵעז" :ָאַמר ְקָראָעֶליָך  :ָאַמר ֵליּה  ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ב ְוֵעז - (ויקרא ז, כג) 422422422422"ּכָ ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ֶוה ּבְ ָ ָבר ַהׁשּ    .ּדָ

  
י ִ    )ט, ויקרא ג( :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ָרֵאי –ָהַאְלָיה  423423423423ֵחֶלב"    ,ִאיּקְ
ָמא  ַראי -ֵחֶלב ְסּתָ    .לֹא ִאיּקְ

  
ּה  ה לֹא ִיְמֲעלּו ּבָ א ֵמַעּתָ    !ֶאּלָ

  
ְדַרב ְזִבידא ֶאלָּ  א כִּ    .ַמְחַווְרּתָ

                                                        
ח ָהעָֹלה 420 ָלִמים ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַעל ִמְזּבַ ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ ר יּוָרם ִמׁשּ ֲאׁשֶ   ּכַ
ָחה ֶלֶח  421 ְזּבֵ ל ֵחֶלב לַ ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַהּמִ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ּכָ ֶ   ה'ם ִאׁשּ
ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכל 422 ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
  ֶחְלּבוֹ מסורת הש"ס. גירסת וילא:  423

 רש"י
  מתי' 

. אם קרבן הוא דהא מועלין בו
קדשי ה' הן ואים לכהים והדם 

   אין מועלין בו כדיליף בגמרא:
. אם אכלו בטומאת הגוף וטמא

חייב שתי חטאות אחת משום 
חלב ואחת משום טומאת הגוף 

   שהיא בכרת:
   . מפרש בגמרא:משא''כ בדם

. כדכתיב אלא בבהמה טהורה
קרא ז) מן הבהמה אשר (וי

   יקריבו ממה וגו':
  

  גמ' 
. דחלב יש בו מעילה ולא מה''מ

מפליג דאפילו חלב קדשים קלים 
אע''ג דאין בהן מעילה בחייהן 
דהא ממון בעלים הן יש בו 
מעילה באימוריהם לאחר 

   שזרק דמן:
. באימורי פר כהן כאשר יורם
   משיח כתיב:
. דקאמר ככל מה ומה למדו

ם אימורים משלמים שמפרישי
כך יפרשו מזה אף כאן 
האימורים מפורשים את החלב 
המכסה [על הקרב] ואת כל 

   החלב ואת שתי הכליות וגו':
. מה פר כהן משיח יש מעילה

באימורים דהא מחיים הוה ביה 
   מעילה דקדשי קדשים הוא:

   . בחלבו:יש בו מעילה
. בקדשים קלים כל חלב לה'

 כתיב ולהכי כתיב בהו לה'
למימרא דקדשי ה' קריא ביה 

   לעין מעילה:
. דלאו יותרת ושתי הכליות לא

   חלב איקרו:
. לימד על כל כאשר יורם

האימורים שהוקשו לאימורי פר 
   כהן משיח:

. מעלו אליה דליתא בשור לא
בה כי מייתו כבש לשלמים 
דאלית הכבש קריא ביה כתב 
רחמא כל חלב ואשכחן אליה 

(ויקרא ג) דאיקרי חלב דכתיב 
   חלבו האליה תמימה:

   . כל אלית כבש באכילה:תיתסר
. לא אסרה כל חלב שור וכשב ועז

תורה אלא הוהג בכולן ואליה 
   איה והגת לא בשור ולא בעז:

. דהא מעילה מכל לא ימעלו בה
חלב לה' פקא לן והא אמרת 

  דלאו חלב איקראי:
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ֵחֶלב"[ ַהֵחֶלב    – "חֹוֶמר ּבְ    ,מֹוֲעִלין ּבוֹ  ׁשֶ

ּום יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול  :ְוַחּיָ    ,ּפִ
   ,ְונֹוָתר
  ].ְוָטֵמא

ָדם ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
ָאַמר ְקָרא ֶכם ְיֵהא -    ז, יא)(ויקרא י 424"ָלֶכם" :ּדְ ּלָ    .ׁשֶ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

ר"" יו ְולֹא ִלְמִעיָלה - (ויקרא יז, יא) "ְלַכּפֵ ָרה ְנַתתִּ    ."ְלַכּפָ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָרה   - (ויקרא יז, יא) "הּוא" :ָאַמר ְקָרא ּפָ ְלַאַחר כַּ ָרה כִּ ּפָ    ,הּוא ִלְפֵני כַּ
ַאַחר ָרה  ַמה ּלְ ּפָ    ,ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה -כַּ

ָרה  ּפָ    .ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה -ַאף ִלְפֵני כַּ
  

ָרה :ְוֵאיָמא ּפָ ִלְפֵני כַּ ָרה כְּ ּפָ    ,הּוא ְלַאַחר כַּ
ָרה  ּפָ ְפֵני כַּ    ,ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה -ַמה ּלִ

ָרה  ּפָ   !ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה -ַאף ְלַאַחר כַּ
  

ה ֲעׂשָ ּנַ ָבר ׁשֶ    .ּומֹוֲעִלין ּבוֹ  ,ִמְצָותוֹ  ֵאין ְלָך ּדָ
  

   ?!ְולֹא
ה ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלין ּבוֹ  ַנֲעׂשָ ן ּדְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ    ,ַוֲהֵרי ּתְ

ְכִתיב ַח " :ּדִ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ     !(ויקרא ו, ג) 425425425425"ְוׂשָ
  

ִאי תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ ה ׁשְ הּוּנָ ן ּוִבְגֵדי כְּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ֲהָוִאי ּתְ ּום ּדַ ֶאָחדִמׁשּ    ,ן כְּ
ֶאָחד  ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ ִדין -ְוָכל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ

  
ַאְמֵרי ָנן ּדְ ם" :ָהִניָחא ְלַרּבָ יָחם ׁשָ ִניָזה - (ויקרא טז, כג) 426426426426"ְוִהּנִ עּוִנין ּגְ ּטְ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

א י  ֶאּלָ ָאַמר ,ּדֹוָסאְלַרּבִ ֶהן ְליֹום ַהכִּ  :ּדְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ לֹא ִיׁשְ א ְלֵמיַמר - ּפּוִרים ַאֵחרׁשֶ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ֶאָחד ִאין כְּ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ן ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ׁשְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ֲהָוִאי ּתְ ּום ּדַ א ִמׁשּ    ,ֶאּלָ
ֶאָחד  ִאין כְּ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ִדין -ְוָכל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ

  
ָאַמרָהִניָחא  ִדין :ְלַמאן ּדְ    ,ֵאין ְמַלּמְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִדין  :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר - ְמַלּמְ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ֵרי    קיז,ב ִתיֵבי^ּתְ    ,ִמיעּוֵטי כְּ
ִתיב מוֹ " :ָהָכא כְּ    ,(ויקרא ו, ג) "ְוׂשָ
ִתיב    .)ו, דברים כא( 427427427427"ָהֲערּוָפה" :ָהָתם כְּ

  
ָדם ה ליּמָ לָ ּוְתָלָתא ְקָרֵאי     ?ּבְ

   ,ְלַמעּוֵטי ִמּנֹוָתר -ַחד 
ִעי -ְוַחד     ,ָלהְלַמעּוֵטי ִמּמְ

   .ְוַחד ְלַמעּוֵטי ִמּטּוְמָאה
  

ּגּול לֹא ָצִריְך ְקָרא    .ֲאָבל ִמּפִ
                                                        

ר ַעל ַנְפׁשֹ  424 ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ יו ָלֶכם ַעל ַהּמִ ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתתִּ ּדָ ר ּבַ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ רּכִ ֶפׁש ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ  ֵתיֶכם ּכִ

ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה 425 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   ַעל ַהּמִ
ם:ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד וּ  ּוָבא 426 יָחם ׁשָ בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ ר ָלַבׁש ּבְ ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ   ָפׁשַ
ַחל 427 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבּנָ   ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהקְּ

 רש"י
. ואי תתיו לכם וגו' שלכם לכם

   לאו קדשי גבוה הוא:יהא אלמא 
. ולא שיהא קרוי לכפרה תתיו

שלי למעול בו שאיה עומדת 
   אלא לכפר בשבילכם:

. משמע בהוייתו יהא לעולם הוא
דיו שוה בין לפי כפרה ובין 
לאחר כפרה שתן מתותיו 

   ושארו השיריים:
. מה לאחר כפרה אין מעילה

בשיריים כדלקמן דאין לך דבר 
ן בו שהרי שעשה מצותו ומועלי

כבר עשה צורך גבוה ממו ולאו 
   קדשי ה' קריא ביה:

. כל בקר תורם תרומת הדשן
מדשן מזבח מלא מחתה וותו 
בצדי המזבח ובלעת שם 
במקומה כדכתיב והרים את 
הדשן אשר תאכל האש וגו' ושמו 
אצל המזבח מלמד שטעון שימה 

   וגיזה אלמא אסור בהאה:
בן . ארבעה בגדי לבגדי כהוה

שכ''ג כס בהן לפי ולפים ביום 
הכפורים וטעוין גיזה עולמית 
ואין הדיוט עובד בהן כל השה 
ולא [כ''ג] ליום כפורים אחר 
כדכתיב ופשט את בגדי הבד 

   והיחם שם:
. כשרין אלא לרבי דוסא דאמר

הן לכהן הדיוט כל השה שכהן 
הדיוט משמש בהן בארבעה 
כלים ומה ת''ל והיחם שם 

מד שלא ישתמש הוא ליוה''כ מל
   אחר מאי איכא למימר:

. אף על פי שעשה עגלה ערופה
מצותה אסורה בהאה דכתיב 
וערפו שם שם תהא קבורתה 

  (כריתות דף ו.):
. אפילו למ''ד מיעוטי כתיבי

בעלמא מלמדין הי אין מלמדין 
דמיעוטי כתיבי בהו דמשמע הי 

   ולא אחריי:
. לכם לכפר תלתא קראי בדם

   וא:ה
. שאם תותר ושגג בין לותר

בדם ובין בותר ואכלו איו חייב 
   אלא משום דם:

. אם אכלו בטומאת מטומאה
   הגוף איו חייב אלא משום דם:

. למעוטי אבל מפגול לא צריך
דשאם היה הזבח פגול ואכל 
מדמו פשיטא לן דאין בו משום 

   פגול:
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ְתַנן    :ּדִ

ּגּול" ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ ַח ַחּיָ ְזּבֵ ין ְלָאָדם ּוֵבין ַלּמִ יִרין ּבֵ ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ל ׁשֶ    .)זבחים מג.( "ּכָ
יר הּוא -ְוָדם ּגּוֵפיּה    .ַמּתִ

  

        הדרן עלך כל הבשרהדרן עלך כל הבשרהדרן עלך כל הבשרהדרן עלך כל הבשר

 רש"י
. שדבר דתן כל שיש לו מתירין

ן שהוא אחר מתיר אותו בי
מתירו לאדם כגון בשר קדשים 
שהדם מתירו לכהים בזריקתו 
ובין שיש לו מתירין למזבח ולא 
לאדם כגון עולה שדמה מתירה 
למזבח דאם לא זרק דמה אין 
אבריה קטרים כדכתיב (ויקרא 
יז) וזרק הכהן את הדם על מזבח 
ה' והדר והקטיר החלב לריח 

   יחוח:
. אם חייבין עליו משום פגול

יגל את הזבח באחת מארבע פ
עבודות הדם ואח''כ אכל מן 
הבשר שהיה בכלל היתר הדם או 
מן האימורים שאף הן בהיתר 
הדם חייב כרת אבל כל דבר 
שאין אחר מתירו אלא הוא 
מתיר עצמו כגון הדם והקומץ 
והקטורת ומחת כהים שכולה 
כליל אין חייבין עליהם משום 
פגול משום דעיקר פגול בשלמים 

יב ומיייהו ילפין מה שלמים כת
יש להם מתירין לאדם ולמזבח 
חייבין עליהם משום פגול אף כל 

  כו':


