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בס"ד ,טו תשרי התשע"ב.

מסכת חולין דף קח – דף ק יד


דףקחע"א

נבלעבו.וכןכתבבחידושיהר"ן)לעילצח(:שהוסיףשאינוכדבריםהנבללין

א(מתני' ,טיפת חלב שנפלה על החתיכה וכו' .כתבו תוס' לעיל )צו (:ד"ה

לחבלחשכלאחדבלולבחברו.אמנםשיטתתוס'בעבודהזרה )שם(ד"ה

אם יש ,בשיטת רש"י לקמן )עמוד ב'( ד"ה ניער ,דמיירי אפילו בחתיכה

א"ריוחנן,הובאבחידושיהרשב"א)לעילשם(]ועייןגםתורתהבית)ב,א([,

המונחת מקצתה בתוך הרוטב ,ומכל מקום אין הרוטב ושאר החתיכות

וכן שיטת המהר"ם חלאווה )פסחים שם( ,דהבשר שנתבשל בו חלב חשיב

שבקדירה מסייעים לבטל טעם החלב ,היכא דלא ניער את הקדירה .וכתב

ממשו באיסור ,דממשו של חלב נבלע בבשר ,והא דחשיב הכא טעמו ולא

הבית יוסף )יור"ד סימן צב( בדעת הטור בשם רש"י ,וכן כתב הדרכי משה

ממשו ,היינו בגוונא ששותה החלב שאין בו אלא טעם הבשר .וכדביאר

)שם סק"א( בדעת המרדכי )סימן תרצא( ,דהיינו דוקא כשרק מקצת

המהר"םחלאווה,דאסרההתורהכשאיןבחלבאלאטעםבשר,כגוןבבשר

החתיכההיהמונחתברוטב,אבלאםהיתהכולהברוטב,אףאםהיופניה

כחוש שלא פלט שומן בחלב אלא טעם גרידא ,או שהוציאו השומן של

מגולות,מצטרףכלמהשבקדירהלבטלאתהטיפה.אמנםכתבהביתיוסף,

הבשרשנקלטבחלב.

דבהגהותמיימוניות בשםהסמ"ג משמע,דסביראליהבדעתרש"י,דאפילו

ד(רש"י ד"ה מ"ט ,בסוה"ד ,הלכך לא גמרינן חומרא מינייהו .עיין מה

בכהאיגוונאלאמצטרףמהשבקדירהלבטלאתהטיפה].ועייןמהשכתבנו

שכתבנובאותח.

לקמןאותי לגבישארהקדירה[.ושיטתתוס'לעיל )שם(והכאד"הטיפת,

ה(רש"י ד"ה אי חידוש ,בסוה"ד ,וכיון דלאו חדוש הוא גמרינן ליה מזרוע

דמיירי דוקא שהחתיכה מונחת כולה חוץ לרוטב ,אבל אם מקצתה היתה

בשלהוכו'.הקשההראשיוסף,האאמרינןהתםדזרועבשלהחידושהוא

בתוך הרוטב ,הרוטב ושאר החתיכות מבטלים את האיסור ,דטעם האיסור

]דהתירה תורה לבטל איסור לכתחילה ,או דאיכא מצוה לבטלם[ ,ולא

מתפשטעלידיהרוטבבכלהקדירה.

ילפינןמיניה.וכתב,דסביראליהלאביידפלוגתאהיאאיהויחידוש,ותנא

ב(מתני' ,אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור .כתבו התוס' ד"ה

דמתניתיןסברדלאוחידושהוא,ועייןמהשכתבעוד.

טיפת חלב ,דכל החתיכה אסורה ,משום שהחלב מפעפע בכולה .וביאר

ו(גמ' ,אמר ליה רבא דרך בשול אסרה תורה .פירש רש"י ד"ה אמר ליה

הראשיוסף,דהוקשהלהםאמאיאותהחתיכהנאסרתכולה,ולאסגיבכדי

רבא,דמדלאאסרהתורההבשראלאדרךבישול,מוכחדבעינןטעמא,דאין

קליפהאו כדי נטילה .וכוונתם לתרץ ,דלענין החתיכה עצמה מיקרי החלב

לך כגון זו שלא יתן טעם .ובחידושי הריטב"א כתב ,דסתם בישול יש בו

דבר שמן ,ואמרינן לעיל )צז (.דדבר שמן מתפשט בכל החתיכה ,אף בדרך

טעם.עודכתב,דאבייסביראליה,דאפשרלומרדרחמנאאסראפילובישל

צליה .אבל לאסור מחתיכה לחתיכה לא מקרי דבר שמן .וכן כתב הפרי

חלבמועטביורהגדולהשלבשר,דליכאטעםכלל.

חדש )יו"ד סימן צב סק"ג( דחלב הוי מקצת שמן .והר"ן )מג .מדפי הרי"ף(

ז(תוס'ד"הדחדושהוא,בתוה"ד,ומסיקדהיינוחדושודאיתרוליהכוליה

כתב יישב הטעם ,דכיון שחתיכה עומדת בקדרה ,מתוך שיש בה הבל

יומא בחלבא שרי וכו' .וכן כתב בחידושי הריטב"א ,ולפי זה כתב ,דאין

ולחות,האיסורמתפשטבכלהחתיכה.

כוונת אביי דבאמת לא הוי חידוש ,דוודאי חידוש הוא ,אלא לאמר ,שאין

ג(גמ',טעמוולאממשווכו',ומבשרבחלבמאיטעמאלאגמרינןוכו'.הא

חידושומועילבובהאיגוונאלשנותומשאראיסוריןדלאלילףמיניה,דאילו

דבשר בחלב הוי רק טעמו ולא ממשו ,כתב רש"י בפסחים )מד (:ד"ה בשר

היהנוהגבו,הווילןלמימרשיהאאוסרבמשהו.

בחלב,ובעבודהזרה)סז(:ד"הטעמו,דרקהבשרהויבעין,אבלטעםהחלב

ח(בא"ד,שם.כתבוהתוס'בסנהדרין)כז(.ד"האיןלך,דמוכחמהכא,דאף

לעילוינשמתמרת מריםחיהבתסימי ע "הנלב "עכהאדרב 'התשע " את .נ .צ  .ב .ה  .
 

נתרםע " יבנהידידנור ' משהיפרחשיחי '

מסכת חולין דף קח
טו תשרי התשע"ב
דבר דחידושו הוא קולא ,אין למדין ממנו אף חומרא ,דהא חידושא דהכא

מחתיכה לחתיכה ,כולן מותרות ,מאחר דסוף החלב להתפשט בכל

קולא הוא דאי תרו ליה כוליה יומא בחלבא שרי ,אף שבכל מקום כבוש

החתיכות.אמנםכתבו,דלשיטתרביאליעזרממיץ,דבחציחתיכהאיןשייך

כמבושל ,ואפילו הכי אמרינן דמשום הכי אין למדין ממנו לאסור טעם

לומרשתיעשהנבילה,איןראיהמכאן.

כעיקר].וכןכתבותוס'במועדקטן)ח(.ד"הנפקא,לפיגירסתהגהותמהר"י

יב(גמ' ,ומאי קסבר אי קסבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה אמאי נעשית

לנדא)שם(ובשו"תנודעביהודה)תנינאיור"דסימןלז([.וכתבובשו"תחתם

נבילה.פירשרש"יד"הומאיקסברוד"האיקסבר,דהכיקאמר,דאיסבררב

סופר )יור"ד סימן פה( ובשו"ת נודע ביהודה )שם( והשיירי קרבן )נזיר פ"ו

דאיסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ואסרו ,וחזר ובישל אותו עם היתר

ה"א כז (.והמלא הרועים )ח"ב אות ח בכלל מחידוש לא ילפינן( ובהקדמה

אחר ,הותר גם הראשון מפני שנפלט ההיתר ממנה ,אמאי חתיכה נעשית

לשו"ת העמק שאלה ,דמשום הכי נייד רש"י מפירוש התוס' ,דסבירא ליה

נבילה.וכתבהר"ן )מג:מדפיהרי"ף(,דמשמעמדבריודדאודאאחתהיא,

מכח סוגיין דלעיל )צח ,(:דלמדין חומרא מדבר שחידושו הוא לקולא .וכן

ואילאהאלאקיימאהא.והקשה,דלפיזהלאשייךלישנא"אמאיחתיכה

דייקבשו"תמהרש"ל)סימןלג.נדפסגםבשו"תהרמ"אסימןיג(מרש"יד"ה

נעשיתנבילה",דהאאיקסבראפשרלסוחטומותר,היינוהאדאיןהחתיכה

מ"ט ,דדבר שחידושו הוא לחומרא אין למדין ממנו חומרא ,אבל קולא

נעשיתנבילה.ולפיכךכתב,דאףאינימאדאפשרלסוחטומותר,הנימילי

למדין.ודלאכתוס')שם(.ובחידושיהריטב"אבמועדקטן)ז(:כתב,דנחלקו

איידעינןבודאישנסחטממנוהאיסור,אבלבלאוהכיאפילואימוסיףעליה

בזהרביורבייהודהשם].אמנםהנודעביהודהכתבכןמדעתו,והסיקדאין

לתשלום שיעור ששים ,אין האיסור שנבלע בתחילה בחתיכה ונסרך בה,

לפרש כן[ .והגינת ורדים )כלל נב( כתב ,שהחידוש בבשר בחלב הוא ,לאו

מתחלק בשוה בחתיכה ובתוספת ,ולעולם נשאר רובו בחתיכה ,ועיין שם

היינוהקולאדאיתרוליהכוליהיומאבחלבשרי,ולאהחומראדאיבישלו

עוד.ולפיזהכתב,דהאדאמרינןאפשרלסוחטומותר,היינועלידידטעים

אסור ,אלא עצם מה שבשרייה מותר ובבישול אסור .וכן משמע בריצב"א

ליהקפילאארמאהואמרשאיןבהטעםחלבכלל,אבללמאןדאמראפשר

בשיטהמקובצתבבאבתרא)לא.(:

לסוחטו אסור ,איסורו מגופו ואפילו נסחט כל החלב שבה ,עדיין אסורה

ט(תוס'ד"האמררבא,דיחויאבעלמאהואדמהכאליכאלמילףוכו'.אמנם

ועומדת .ומשום הכי היה אפשר לומר ,דאף למאן דאמר אפשר לסוחטו

שיטתרש"ילעיל )צח(:ד"הלטעם כעיקר,דרבאסביראליהדבחוליןטעם

מותר ,חתיכה נעשית נבילה ,היכא דנשאר בה טעם איסור ומשום הכי

כעיקרלאודאורייתא.וכןשיטתחידושיהרמב"ןוהרשב"אוהריטב"א והר"ן

מקשי,דאיאמרינןדאפשרלסוחטומותר,לאמסתברלומר,חתיכהנעשית

)שם(.

נבילה .אמנם בחידושי הרשב"א ובתורת הבית )ד ,א( כתב בשם הרמב"ן,

י(גמ' ,אמר רב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבילה וכו'.

דלכוליעלמאאיןהחתיכההאסורהיוצאתמידיאיסורהלעולם,דלאשייך

פירש רש"י ד"ה אמר רב ,דרצה לומר דהא דתנן במתניתין אם יש בנותן

שתפלוטאתכלהבלועבהלגמרי,אלאדמאןדאמראפשרלסוחטומותר,

טעם באותה חתיכה אסור ,לאסור כל הקדירה קאמר וכו' .וכתב הדרכי

סבירא ליה דאי הוי שייך לסוחטו היה מותר ,ולהכי סבירא ליה דהקדירה

משה )יור"דסימןצבסק"ב(בשםהר"ן )מג.מדפיהרי"ף,עייןשם(,דלדעת

מותרת דלא נעשית החתיכה נבילה ,מה שאין כן למאן דאמר אפשר

רש"י,אפילולאניעראתהקדירה,אוסרתהחתיכהאתכלהקדירה,הואיל

לסוחטו אסור ,אף אי הוי שייך לסוחטו היה אסור ,לפי דהחתיכה נעשית

ומקצתה ברוטב ,כמו שכתבנו באות א .אמנם הרשב"א בתורת הבית )ד,א(

כנבילה.

כתב,שאיןהרוטבמערבמהשבלעההחתיכהמחוץלרוטב,ומשוםהכיאף

יג(גמ',שם .כתבהרא"ה)בבדקהבית ד,א(,דהאדבסוגייןדלעיל )ק(.גבי

שהחתיכהנאסרתכולה,איןשארהקדירהאסורהעדשינעראחרכךאת

חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורין ,לא תלינן דברי רב בטעמא דאפשר

הקדירה .והמרדכי )סימן תרצא( כתב ,דיש שרוצין לומר ,דאף אותה

לסוחטואסור,לפידבשאראיסוריןלדבריהכלאפשרלסוחטואסור,דכיון

החתיכהעצמהאינהנאסרתאלאעדמקוםשמגעתברוטב,דהרוטבושאר

שנבלע האיסור בהיתר ,אמרינן דנאסר ואינו חוזר להיתרו ,מה שאין כן

החתיכותמסייעותלבטלאתהחלבשנבלעבחלקהחתיכהשבתוךהרוטב.

בבשרוחלבדתרוייהוהיתראנינהו.והר"ן )מג:מדפיהרי"ף(כתב,דבאמת

אמנם שיטת הרא"ה )בבדק הבית שם( והר"ן )מג .מדפי הרי"ף( ,דאפילו

אף בשאר איסורין נחלקו אם אפשר לסוחטו אסור ,והא דלא אמרינן התם

היכאדלאהיתההחתיכהבתוךהרוטב,נאסרתהקדירהאפילוהיכאדלא

דהיינו טעמא דרב ,לפי שמה שחתיכה נעשית נבילה בשאר איסורין אינו

ניער וכיסה ,דכיון דהחתיכה נעשית נבילה ,חוזרת ואוסרת את הנוגע בה

אלא גזירה משום בשר בחלב] ,עיין מה שכתבנו בעמוד ב אות טו[ ,ולהכי

וכלהקדירהנאסרת.ועייןמהשכתבנובעמודב'אותכז.

לאאמרינןלהאלאהכא,דהויעיקראדדינא.

יא(גמ' ,שם .כתבו התוס' לעיל )ק (.ד"ה בשקדם ,דלפי זה ,היכא דאין בה



בנותן טעם בחתיכה מותרת ,אף שבתחילה נתנה הטיפה טעם במקום

דףקחע"ב

נפילתה,ולאאמרינןדאותומקוםייעשהנבילהלאסורכלהחתיכה,והיינו

יד(תוס' ד"ה אמאי ,מכאן היה מדקדק רבינו שמואל דלמ"ד מין במינו לא

ולפיזהכתבודחלבשנפלעלחתיכה
ֵ
משוםדסוףהחלבלהתפשטבכולה.

בטיל צריך תרי ששים ששים ברוטב לבטל טעם חתיכת נבלה וששים

שלבשררותחהמונחבסלמלאחתיכותבשררותחות,וישבחלבכדיליתן

בחתיכות היתר לבטל טעם רוטב היוצא מן הנבלה .וכן שיטת רש"י לקמן

טעםבחתיכהשנפלעליה,ואיןבוכדיליתןטעםבכולם,אםחלבמפעפע

)קט (.ד"ה ותו עיין שם אות ג .והקשה בחידושי הגרע"א ,מה מהני שיש

ב

מסכת חולין דף קח
טו תשרי התשע"ב
בחתיכות לבטל הרוטב מדין "סלק" ,הא כיון שנפלט מהבשר רוטב ממש

ואםכןשמנוניתהגדיבטלבששים.

שנעשה נבלה ,להוי כמו מיא דאיסורא שנבשלו עם מיא דהיתרא ,דאפילו

יט(גמ' ,חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה אמר רב לוקה על

היושםהרבהחתיכות,המיםאסורים,דלאשייךלומר"סלק",דבתוךהמים

אכילתו וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,מאי שנא מכל איסורין שבתורה

איכאטיפתמיםשלאיסור,ולאבטללרבייהודהדאמרמיןבמינולאבטל.

דאכילה בכזית ומשקין ברביעית ,והכא נמי יהיה שיעור החלב ברביעית,

וכתב דצריך לומר ,דמה שכתב הרשב"ם דאיכא שישים בחתיכות לבטל

ולפי זה לא יהיה חייב עד שיאכל כזית בשר בפני עצמו או רביעית מחלב

טעם רוטב ,היינו מוהל הבשר שיצא ממנו ,והוי כולה לח בלח ,ושפיר

בפניעצמו,ולאעלידיצירוף,דהאאוכלושותהאינומצטרף.

אמרינן"סלק".

כ(גמ',שם.כתבהפרימגדים )בפתיחהכוללתלהלכותפסחח"בפ"גאות

טו(בא"ד ,והלא בעלמא חתיכה של היתר נעשית נבלה מדרבנן .וכן כתב

ד(,דשיעוראדאיסורהנאהבבשרבחלב,בכלשהוא.והצל"ח)פסחים כב(:

הר"ן)מט:מדפיהרי"ף(,ד"חתיכהנעשיתנבלה"בשאראיסוריןהוימדרבנן,

כתב ,דהוא בכזית .ובשו"ת הגרע"א )מהדו"ק סימן קצ( כתב ,דהוא בשוה

משוםשגזרואטובשרבחלבדנאסרמןהתורה,משוםגזירתהכתובדבשר

פרוטה.וכןכתבהפרימגדיםבפתיחהלהלכותברכות)סימןרבאותח(.

שנתבשלבחלבנעשהאיסורמחמתעצמו.והיראים )השלםסימןמח(כתב,

כא(גמ',לעולםלאמצטרפיוכו'ולויאמראףלוקהעלבשולו.כתבהפרי

דכיוןדאיכא שםאיסורעלהחתיכה,חיישירבנןדאילאנצריךלשערלפי

מגדים )בפתיחהלבשרבחלבד"הוחצישיעור(,דאיסורחצישיעורבבישול

ששים,אףבחתיכתנבלהממשלאישערלפיכולה.אמנםהפלתי)סימןצב

בשרבחלב,לכאורהתלויבטעמאדחצישיעוראסורמןהתורה,דאינימא

סק"ט( והגרע"א )בגליון שולחן ערוך ליור"ד סימן צב לש"ך סקי"ב( כתבו

דהיינו משום דכל שעה חזי לאצטרופי ,ובעשייתו חצי שיעור אכתי יכול

בדעת תוס' לעיל )ק (.ד"ה בשקדם )בנמשך לעמוד ב( ,ולהלן ד"ה שנפל,

לעבוראיסורגמור,הכאאינואסורמןהתורה,דהאאףאםיבשלעודחצי

דאףבשאראיסוריןחתיכהעצמהנעשיתנבלהמןהתורה,ומכלמקוםאין

שיעור,לאיצטרףעםהחצישיעורהאחרלמלקות,ואימשוםשהיהאפשר

לוקין על כזית מן החתיכה ,וכדביאר בשו"ת מהרי"ק )שורש קנא( ,דהווי

בתחילהלעשותאיסורשלם,הכאנמיאסור.כתב בשו"תנפשחיה )יור"ד

כחצישיעור.ועייןעודבאותהבאה.

סימןיב(,דאיליכאאיסורמןהתורהלבשלפחותמכשיעור,לשיטותלקמן

טז(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת ,וכתב הפרישה )יור"ד סימן צב סקי"ג

)קיד (:דהאיסור הוא משום "לא תאכל כל תועבה" ,הוא הדין דלא נאסר

בהג"ה(,דאיחתיכהנעשיתנבילהמןהתורה,היינומשוםדגמרינןלהבקל

באכילה,דכיוןדאיןאיסורבבישולםאינובכללתועבה.

וחומרמבשרבחלבדמותריםבפניעצמן,ואפילוהכיכשנתבשלויחדנעשו

כב(גמ',ולויאמראףלוקהעלבשולו.כתבהמנחתחינוך)מצוהצב(,דללוי

נבלה,כלשכןאיסורשנבלעבהיתר.והפלתי )סימןצבסק"ט(כתב,דלרבא

חייבאףאםאחדמהםיותרמחציזיתוהשניפחותמחציזית,דהעיקרהוא,

דאמרלעיל)עמודא(,דבשרבחלבחידושהואואיןלמדיןממנו,כוליעלמא

שמשניהםיחדיהיהכזית.

מודו דאין חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורין אלא מדרבנן ,ודברי תוס'

כג(גמ' ,ובאי זה בשול אמרו בבשול שאחרים אוכלין אותו מחמת בשולו.

שהבאובאותהקודמת,דהוימדאורייתא,היינואליבאדאביידסברדלאהוי

פירש רש"י ד"ה אחרים ,דהיינו שנתבשל כל צרכו .וכתבו הפרי מגדים

חידוש ולמדין ממנו ,ולפי מה שכתבו התוס' לעיל )עמוד א'( ד"ה מבשר,

)בפתיחה להלכות בשר וחלב( והמנחת חינוך )מצוה ז אות ג( ,דרצה לומר

שאביי חזר בו ,אף לאביי אין חתיכה נעשית נבילה אלא מדרבנן .אמנם

דבעינן בישול גמור שראוי לרוב בני אדם .אמנם בחידושי הריטב"א הבין

הגרע"א )המובא באות הקודמת( סבר ,דשיטת תוס' לעיל )ק ,(:היינו אף

דכוונתרש"י,דסגיבבישולכמאכלבןדרוסאי,וחשיב"כלצרכו"לפישדרך

אליבא דהלכתא ,וכן פסק המהרי"ק )שורש קנא( ,דאף בשאר איסורין

הנכריםלאכול כך.וכןשיטתהפריחדש )סימןפזסק"ג(והחוותדעת )סימן

חתיכהנעשיתנבילהמןהתורה.

צאסק"ז(.

יז(רש"יד"הגדיאסרהתורה ,ואפילוחלבמותרואפילוהיהבבשרשיעור

כד(גמ' ,שם .כתבו הבית מאיר )יור"ד סימן פז( ובשו"ת בית יצחק )או"ח

גדול לתת טעם בשר בכל החלב ס"ל נמי לרב דחלב מותר .כתבו הראש

סימןפבאותב(,דמכלמקוםאסורמןהתורהלבשלאףבפחותמשיעורזה

יוסףוהלבאריה,דרש"י אזיללשיטתולעיל )צח(:ד"הלטעםכעיקר ,דטעם

משום חצי שיעור ,דהא חזי לאיצטרופי לאיסור שלם אי יבשלו כשיעור.

כעיקר נאסר מדרבנן ,ואין הכי נמי דמדרבנן מודה רש"י דנאסר החלב

אמנם בדעת הפרי חדש )יור"ד סימן פז סק"ב( כתב הבית מאיר ,דליכא

בכהאי גוונא ,ומשוםהכי נקט רב כזית בשרשנפל לתוך יורה,דבלאו הכי

איסורדחצישיעור,דחשיבחציאיסורולאחצישיעור,ודמילחצימלאכה

אסורמדרבנן.ועייןעודתוס'ד"הגדי,ומהשכתבנושםבאותהבאה.

בשבתדלאחשיבמלאכה.

יח(תוס'ד"הגדי,בתוה"ד,משוםדאםנפללתוךחלבמועטהיהנחשבהכל

כה(גמ' ,שם .בחידושי הריטב"א משמע ,דבפחות מהאי שיעורא ,אף

כגדימשוםשמנוניתהבשרוכו'.ביארהלבאריה,דכוונתםדהיהאסורמן

האוכלואינולוקה.אבלהפרימגדים )בפתיחהלבשרבחלב(כתב,דאינפל

התורה ,משום דסבירא להו דטעם כעיקר אסור מן התורה ,ולפי זה צריך

בשר לחלב שבכלי ראשון ,אפילו אי הוציאוהו משם מיד ,נאסר באכילה

לומרדהאדהתירההתורההחלב,היינואםישששיםלבטלהבשר,ואתיא

והנאה מן התורה ,דרק איסור בישול ליכא.והדרכי תשובה )יור"ד סימן פז

לאורויי,דלאנימאדהחלבהנכנסבבשרנאסרשםוחוזרואוסרשארהחלב

סק"ג(כתבבשםהישועותיעקב,לחלקביןהבשרלחלב,דהבשראינונאסר

מחמתמיןבמינו,ואףבדאיכאשישיםאסור,אלאהחלבמותרמצדעצמו,

בפחות משליש בישול ,אבל החלב נאסר מיד ,לפי שהחלב דרך לאוכלו

ג

מסכת חולין דף קח – דף קט
טו תשרי – טז תשרי התשע"ב
אפילוחי,והבשרנתןבוטעםמידבתחילתבישולו.

כזית וכו' .מבואר הכא ,דשיעור איסור אכילת דם הוא בכזית .וכן איתא

כו(רש"יד"הניער,בתוה"ד,וכןהמכסהאותהמפנישמיהשולייםעוליןעד

לעיל )פז .(:אמנם ביבמות )קיד (:קתני דשיעורו ברביעית .ותמה )שם(

פיהויורדין.כתבוהתוס'לעיל )צו(:ד"האם,דמשמעמדבריואלו,דאפילו

הרש"ש,דבכלדוכתיקתנידשיעורובכזית.וכתבליישב,עלפימאידאיתא

החתיכהשנפלההטיפהעליהמקצתהבתוךהרוטב,אילאניעראוכיסה,

בשבת )עז,(.דדםשישבורביעיתיכוללקרושולעמודעלכזית,לפיזהאם

אין הרוטב והחתיכות האחרות מסייעים לבטלה .וכתב המהרש"א )שם(,

אכלוכשהואקרוששיעורובכזית,אמנםאםאכלוצלולשיעורוברביעית.

דראייתם ממה שכתב רש"י ,שמי השוליים עולין עד פיה ,ולא סגי ליה

אמנם בשו"ת בנין ציון )ח"א סימן מט( הוכיח מגמ' דלעיל )פז ,(:דאף דם

במעלההרתיחהבמקצתהחתיכה.והמהר"םשיףכתבלדייקכןמרש"יד"ה

צלול שיעורו בכזית ,אמנם הביא שם )בסימן נ( שהרב ר' עזריאל

מפלט,דכתבשהחלבבגגהשלחתיכההוה.

הילדסהיימר דחה ראייתו ,ועיין עוד שם בסימנים מט-נד .ובתורה שלמה

כז(גמ' ,אילימא לא ניער כלל ולא כסה כלל מבלע בלע מפלט לא פלט.

)פרשת צו( הביא דבכתב יד מינכן הגירסא בגמ' יבמות ,כזית ולא רביעית.

כתב הר"ן )מג .מדפי הרי"ף( ,דסלקא דעתין השתא דאפשרלסוחטו מותר,

וכןאיתאבמאירי)שם(,ולאקשהמידי.

ולהכי אין חתיכה זו שקבלה טעם מן החלב נידונת כחתיכת בשר אסור,

ו(בא"ד ,אבל בבהמה חייב כרת אם לא קרעו וכו' .שיטת רש"י בכריתות

אבללמאידמסקינןדאפשרלסוחטואסור,אףשלאניערכלל,אמרינןדכיון

)כב(.ד"הדכלדם,דאדםשבחללהלבחייביםכרת,לפישמושךהדםמבית

שאותה חתיכה נעשית נבלהאוסרת כל החתיכות כולן ,וכדביארנו בעמוד

השחיטהבנשימתו,וכונסובלבו,והוידםהנפש.אמנםשיטתהרי"ף )הכא

א'אותי.אמנםבחידושיהרשב"א כתב,דלכוליעלמאלאנאסרההקדירה

לט.מדפיהרי"ף(,דאינוחייבכרתאלאעלהדםהכנוסועומדלעולםבחללו

כולהאילאניעראוכיסה.וכןשיטתתוס'לעיל )צו(:ד"האפילו .ועייןעוד

שללב,וכדפירשהר"ן)לח.מדפיהרי"ף(,דאותודםלאהוהכדםהאיברים,

מהשכתבנולעילבעמודא'אותי.

כיוןשהואכנוסבתוכווכמונחבקופסא.
ז(תוס'ד"ההלב,בתוה"ד,ואיאפשרלומרכןדבהדיאאמרינןבהקומץרבה

דףקטע"א

דדםשבשלואינועוברעליואםאכלו.תוס'במנחות )כא(.ד"הכאן,כתבו

א(גמ' מכלל דר' יהודה סבר כי ניער מתחלה ועד סוף וכו' ,אלא ניער

בדעתרש"ידזעיריהואדאיתליהדדםשבישלואינוחייבעליו,אבללרבא

מתחלה ועד סוף וכו' .כתב הטור )יור"ד סימן צב ,ב( ,דלאו דוקא מתחלה

חייבעליו,וברש"י)שם( ד"הוהא מבואר,דאףזעירילאקאפטרלמסקנת

ועדסוף,דהואהדיןאיניעררקבתחלהופסק,נתערבהטעםבכלהקדירה.

סוגייא דהתם אלא בחטאות הפנימיות דוקא .וכן כתבו הסמ"ג )לאוין קטז(

וכתב הט"ז )שם סק"ו( ,דהיינו כשניער כל זמן שיש ממשות של החלב על

והשאגתאריה)החדשותסימןטז(בדעתרש"י.

גבי החתיכה .אמנם כתב הטור ,דהרמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות ה"ט(
סבר ,שאם ניער בתחלה ופסק ,אסורה ,וכתב הט"ז )שם( ,דהיינו משום

דףקטע"ב

דחיישינןשמאלאניעריפה.אמנםהביתיוסף )שםס"ק(כתבבשםמהר"י

ח(תוס' ד"ה אינו ,בתוה"ד ,ותוס' לקמן )קיא :ד"ה והא( בתר שמעתתא

בןחביב,דאףהרמב"םסברדאיןצריךניעוראלאבתחילה.

דכבדפי'בקונטרסוכו'.עייןמהשכתבנושםבאותכז.

ב(רש"י ד"ה ותו ,בתוה"ד ,ובין בחלב הדבוק בחתיכת בשר ויש בו ליתן

ט(גמ',הלבקורעוומוציאאתדמולאקרעוקורעולאחרבשולוומותר.כתב

ידח ֶלבובשר
ֵ
טעםבהוכו'.כתבהרי"דבספרהמכריע)סח(,דמבוארברש"

השפתאמת)פסחיםעד,(:דאינימאדטעםהיתרומשוםדכבולעוכךפולטו,

מיןבשאינומינוהוא,ולהכימצריךשהחלביתןטעםבבשר,דאיחשיבמין

האדלכתחילהצריךלקורעוקודםבישולו,היינומטעמאדכתבוהפוסקים,

בשר,אוסרהכלבכלגווני,דמיןבמינואינובטל.והקשהמהאשכתברש"י

דכלדברהצריךתיקוןאסורלכתחילהלעשותו,ואםכןהכינמיכיוןדבולע

דח ֶלבובשרמיןבמינוהוא.
בפסחים)ל(.ד"האמררבאֵ ,

הדם נהי דחוזר ופולטו ,מכל מקום אסור לכתחילה .ועוד ,שמא ישכח

ג(בא"ד,ואיןמועיליןשארהחתיכותלבטלהדכולןנאסרותואפילוהןאלף

ויאכלנוקודםגמרצלייתודעדייןלאפלט.

וכו'.כתבהאורגדול )סימןס,ח(דמבוארברש"יכשיטתהרשב"ם שהובאה

י(גמ' ,הא קמ"ל דלא בעינן שתי וערב וטחו בכותל .פירש רש"י ד"ה הא,

בתוס' לעיל )קח (:ד"ה אמאי ,דלמאן דאמר מין במינו לא בטיל לא מהני

דרביאלעזראתאלאשמועינןדלצלילאבעינןלקורעואלאאושתיאוערב,

ששים בחתיכות לבטל החתיכת נבלה אף היכא דבלעה איסור ממין אחר.

מהשאיןכןלקדירה.וכתבהראשיוסף,דבפשיטותכוונתרש"י,דהאדאמר

וכן הביא מרש"י בספר הפרדס הגדול )סימן רכד( ובספר האורה )סימן קז(.

רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל ,לקדירה מיירי ולא בצלי .אמנם

וכןכתבהמהר"םשיף.

בחידושיהרשב"א כתב,דלשיטתרש"יצריךלהחמירלכתחילהכשיטתרב

ד(מתני',הכחלקורעוומוציאחלבו.כתבוהידיהודה)סימןפזסק"יוסימןצ

יהודהלקורעושתיוערבאףלצלי.וכתבהביתיוסף )יור"דסימןצסק"א(,

פיה"ק סק"ב( והאור שמח )פ"ט ממאכלות אסורות ה"ו( ,דתקנת חכמים

דהרשב"אהביןבשיטתרש"י,דרביאלעזראתילאפלוגיאדרביהודה,דלרב

שיוציא חלבו ,לא הוי משום האכילה לבד ,אלא אסרו אף בישולו גרידא,

יהודה אף לצלי בעי לקורעו שתי וערב .אמנם הקשה ,אמאי לא כתב

משוםבישולבשרבחלב.

הרשב"אדבעיאףלטוחובכותל.והדרישה )שםסק"ח(כתב,דבודאימצריך

ה(רש"י ד"ה הלב ,בתוה"ד ,ובמס' כריתות מוקי לה בלב עוף שאין בדמו

הרשב"אאףלטוחובכותל,אלאשלאהוצרךלהאריך.

ד

מסכת חולין דף קט – דף קי
טז תשרי – יז תשרי התשע"ב
יא(רש"י ד"ה הא קמ"ל ,בתוה"ד ,ולא בעי שתי וערב אלא לקדרה .כתב

אפילו בקרעו .אמנם הלב אריה כתב ,דלכאורה אפשר לומר ,דרבין נהג

הריטב"א דגירסת רש"י" ,דלא בעינן שתי וערב וטחו בכותל אלא לקדרה".

כמנהגא דסורא דהחמירו שלא לאכול כחל כלל] .וכן צריך לומר לשיטת

והר"ן)לח:מדפיהרי"ף(נמיהביאגירסאזו.

רש"ידמתיראףללישנאבתראכחלשלמניקההיכאשקרעו[.

יב(גמ' ,מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה וכו' .כתב המהרש"א

ה(גמ' ,שם .כתב בספר הבתים )שערי בשר בחלב שער שני( ,דיש מן

)חדושי אגדות( ,דהיינו כדי שלא תאמר דאיסורי התורה הוא משום

הגדולים שכתב ,דהיינו שהניקה עתה קודם שחיטתה .ויש מי שאמר ,דאי

מאיסותה וכיוצא בזה ,אלא הכל מגזירת המלך ,דאי הוי משום מאיסותה

כברהניקהאףעלפישאינהמניקהעתה,דינוככחלמניקה.ובספרדמשק

וכדומההווהליהלאסורבכלגווני.

אליעזר )על המסכת( כתב ,דנחלקו בכך רש"י והרמב"ם ,דרש"י ד"ה כחל

יג(גמ',שראלןכבדא.כתבהלבוש )יור"דסימןעג,א(,דטעםהיתרוהוא,

מניקה ,כתב ,דיש בדדיה חלב כנוס הרבה ,והיינו דהניקה עתה .אבל

מדכתיב )בדברים יב ,כד( "לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים" ,ומשמע,

ברמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות הי"ב( דייק ,דכל שהניקה כבר קרי לה

דלאאסרהתורהאלאדםהנשפךכמים,והכבדקרושועומדמעיקרובגוף

מניקה,עייןשם.

הבהמה .ורבינו בחיי )שם ,כג( כתב ,דדרשינן לה מדכתיב )שם(" ,רק חזק

ו(גמ' ,חוץ לתחום אכלתינהו .שיטת תוס' לעיל )יח (:ד"ה הני מילי

לבלתיאכולהדם"ד"רק"אתילמעטכבד].והפרימגדיםבספרותיבתגומא

בתירוצםקמא,דהאדנותניןעליוחומרימקוםשהלךלשם,היינודוקאבאין

)פרשתויקראאותגימ"ל(תמה,מניןלודרשאזו[.והשואלומשיב )מהדו"ק

דעתו לחזור ,ולפיזה צריך לומר דהכא נמי לא היה דעתו לחזור .וכן כתב

ח"ג סימן מא( כתב ,דלא אסרה תורה אלא דם הראוי לכפרה על המזבח.

הר"ן בפסחים )יז :מדפי הרי"ף( ,דהוי מצי למימר ,דבצינעא שרי היכא

ועייןגםבערוךהשלחן)יור"דעג,א(.

שדעתולחזור,אלאדבעילשנוייאפילובגוונאדאיןדעתולחזור.וכתבהפרי

יד(גמ' ,לישנא דכוורא .כתבו התוס' במועד קטן )יא (.ד"ה כוורא ,דיש

חדש )או"חתסחסק"ד(,דלפיזה,האדחוץלתחוםמותר,היינולפישעדיין

מפרשים ד"כוורא" דהכא היינו שם דג ששמו "כוורא" ,דאין נראה שיהא

לאהוקבעלהיותכמותם.אמנםבתשובותהרשב"א )ח"אסימן שלז(כתב,

לכללשונותהדגיםטעםאחד.

דבאמת היתה דעתו לחזור ,ואפילו הכי היכא דהולך מבבל לבבל צריך

טו(תוס'ד"הנדה,בסוה"ד,והכלעשהע"פהירושלמי.ביארהשואלומשיב

להחמיר כמנהג המקום שהלך לשם ,וכשיטת תוס' לעיל )שם( בתירוצם

)מהדוראד'ח"אסימןיט(בשםאביו,דכתבותוס'בקידושין)כב(.ד"השלא

בתרא],אלאדנחלקובהולךמבבללארץישראל,עייןשם[.וכןכתבהתורת

ילחצנה במלחמה בשם הירושלמי ,דלא הותרה יפת תואר אלא לאחר

חיים.

שנתגיירה,ולכןעלפיהירושלמילאנקטכותית.וכןכתבבהגהותמהרש"ם.

ז(]גמ',ובמהטויתינהו.פירשרש"יד"הבמאי ,היכןהיולךשםעצים.והא
דהוצרךלצלותםמחוץלתחום,היינוכמושכתבנולעילקט.אותד,דהיכא

דףקיע"א

דאסורלאוכלואסוראףלבשלו[.

א(רש"י ד"ה אחוייה ,בני המקום .כתב הרש"ש ,דלכאורה משמע ,דזעירי

ח(גמ' ,ודילמא מיין נסך הויא .בספר המאורות פירש ,שהיתה עירשרובה

גופיהאחויהליה.

גוים .ובחידושי הרמב"ן כתב ,דבודאי לא בעי למיחש ,אלא דלשבושי הוא

ב(גמ' ,אמר ליה איכא תנא דאתנייה לרב כחל וכו' .כתב הראש יוסף,

דבעי משום דעבר אמנהגייהו ,והוא נמי לחרופיה קא מהדר ליה .ועיין גם

דלשיטת רש"י ד"ה דאתנייה ,הכי פירושו ,דרבי אלעזר תמה איך פליג רב

באותהבאה.

אברייתאדקתניבהדיא"כחלשבשלומותר"עלכלפניםבדיעבד,ואמרליה

ט(גמ',ודילמאדגזלהוה.כתבבחידושיהחתםסופר ,דאףעלפישבאמצע

]בלישנא בתרא[ אני שניתי לו כחל של מניקה לאסור בדיעבד לצלי בלא

הדרךנמצאו,ואםכןהוהמצילמימרליהדשייךלמוצאו,מכלמקוםרצה

קריעהכלל,ורבהואדטעה,משוםשרביחייאשנאהלוסתם,והיהבדעתו

להחזיק עצמו כתלמיד חכם דמחמיר על עצמו אף בכהאי גוונא ,כדאיתא

דאף באין מניקה אסור ,דסבר דהאי תנא פליג אברייתא דכחל שבישלו

בירושלמי בשקלים )פ"ז ה"ב( .אמנם בחידושי הרמב"ן משמע ,דחששא

מותר,ואינוכן,דברייתאמייריבאינהמניקהואיהובכחלמניקהשנהליה.

דהכא היינו דשמא בעלי היקב גזלו זה ,אי הוו גוים ,וכפשטא דלישנא

ג(גמ' ,אנא כחל של מניקה שניתי לו .כתב בחידושי הריטב"א ,דלפי זה

דילמא גזל הוה .מדכתב ,דהא קאמר ליה דלמא דגזל הוה ,לשבושיה הוא

כחל של אינה מניקה שרי לכתחילה אפילו בלא קריעה ,וכן הוכיח

דבעי ,משום דעבר אמנהגייהו ,והוא נמי לאחוויי חורפיה קא מהדר ליה,

מהתוספתא )פ"חה"ב(,דקתני,כחלשלמניקה קורעוומוציאאתחלבו.וכן

אבל מיחש לא חיישינן להכי ,דאם לא כן לא ניקח שום דבר בעולם מן

כתברש"יבכתביד)מובאבהגהותוציונים,עוזוהדראותח(.אמנםכתב

הגוייםשמאשלגזלהוא.

הריטב"א,דהגאוניםוהרמב"ם )פ"טממאכלותאסורותהי"ב(,לאחילקובין
מניקה לשאינה מניקה .וכן כתב בחידושי הרשב"א ,ודחה הראיה

דףקיע"ב

מהתוספתא.

י(תוס' ד"ה טלית ,בתוה"ד ,ונראה דאין ראיה מזה דה"נ אמרינן בהתכלת

ד(גמ' ,רבין לא אכל .כתבו תוס' ד"ה דאתנייה ,דהא דלא אכל ,דמיירי

השוכר בית בחוצה לארץ כל שלשים יום פטור מן המזוזה אע"ג דסתם

בכחלשלמניקה,וסביראליהכלישנאבתראדלעיל,דכחלשלמניקהאסור

שכירות לא הויא שלשים יום .וכן כתב הרא"ש )בפסקיו סימן פו

ה

מסכת חולין דף קי – דף קיא
יז תשרי – יח תשרי התשע"ב

ובתוספותיו( ,והוסיף,דכיוןשאיןסתםשכירותשלשיםיום,בהכרחדהיינו

מליחה ,מכל מקום למה נאמר שחולק על רבינו תם ,הואיל ויכול להיות

טעמא משום דלאחר שלשים יום נראה כשלו .וכתב הים של שלמה )סימן

שאינוחולק.ובספרהתרומה)סימןנז(ובשערידורא)סימןכד(כתבו,שרש"י

נג( ,דלפי זה אין לפרש כדפירשו בתחילת דבריהם דאין דרך לישאל יותר

פירש כפירוש התוס' .וכן כתב הרא"ש )סימן כז( ,דכן נראה מפירוש רש"י.

משלשים יום ,דהא בשכירות דרך להשכיר יותר משלשים יום ,אלא עיקר

אמנםהפריחדש)יור"דעגסק"א(כתב,דאיןלומרכןבשיטתרש"ישלפנינו,

הטעם דשלשים יום חשוב קבוע ,ונראית כשלו .וכעין זה כתב בתשובות

דהאכתבלהדיאלקמן)קיא(.ד"הומשום,דהספקהוא,שמאאיןדםהכבד

ופסקים לחכמי אשכנז וצרפת )סימן עט( ,דעד שלשים יום סבורים העולם

אוסרכלל.

שהטלית והפונדק שאולין לו ,אבל מכאן ואילך סבורין שהן שלו .ובשם

יז(תוס'ד"הכבדא,בתוה"ד,ולקמןנמידקאמראבללטחולוכו',היויודעים

רבינואלחנןכתבו,דלאחרשלשיםיוםהויקביעות,ונקבעכאילוהםשלו.

דבלאמליחההיועושיןלווכו'.ביארהמהרש"א,דסביראלהוהשתא,דהא

יא(בא"ד ,ואעפ"כ המברך לא הפסיד .וכן שיטת הנמוקי יוסף )מנחות -

דקאמר והני מילי כבדא אבל טחלא וכו' ,קאי אהא דמספקא ליה לאביי

הלכות ציצית יב .מדפי הרי"ף( ,דמברכים על טלית שאולה .וכתב העמק

בכבדא.ולהכילפיפירושםדמספקאליהאימהנימליחהלכבדאתישפיר

ברכה )ציצית אות י עמוד כד( ,דלהאי גיסא ,הא דבעינן כסותך ולא של

בפשיטות,דהכיקאמר,דלטחולמהנימליחה,אבללפירושרבינותםדבלא

אחרים ,אינו פסול ותנאי בגוף המצוה ,דלא מיקיימא מצות ציצית בכסות

מליחהקמיבעיאליה,צריךלומרדלטחוללאבעימליחה,ולפיזההוצרכו

של אחרים ,אלא הוי תנאי בחיובא דגברי ,דכסות של אחרים פטרתו

לומר,דהאדמייתימדשמואל,לפישהיויודעיןדבלאמליחההיועושיןלו.

התורה.

ועייןעודמהשכתבנולקמןקיא.אותיד.

יב(בא"ד ,אלא הא קמ"ל כל טלית דאשתרי בה כלאים וכו' ,בין ביום בין

יח(רש"י ד"ה לא מיבעיא לי ,דפשיטא לי דכיון דטרודה היא לפלוט

בלילהוכו'.כתבוהתוס'במנחות )מ(:ד"התכלת,דרבינותם סותרפירושו

ולהוציא כלשעהלאבלעה.הרשב"אבתורתהבית)ביתגשערג(והמאירי

שם בתוס' ד"ה משום ,דכתב ,דכסות לילה חייב אפילו בלילה .וביארו

כתבו לפרש ,דאינה נאסרת לפי שהכבד חלק מבחוץ ,ואינו בולע .אמנם

הברכתהזבחוהעולתשלמה)שם(,דלפישיטתודכסותיוםחייבאףבלילה,

תוס'בפסחים)עד(:ד"השאני,כתבודלאנאמרהאיטעמאאלאבלב.

ודאידאיןחידושדאינועוברבכלאיםבלילה,ובדבריוהכאמשמעדסבירא

יט(תוס'ד"הדתנן,בתוה"ד,דבסתמאגםמתחלההיהיודעדמשניותאפילו

ליהשאיןחייבתבלילה,ואפילוהכיאיןעוברעלכלאים.ובצפנתפענח)פ"ג

דזרעים וטהרות היו שגורות בפיהם .כתב התפארת יעקב ,דברש"י בבבא

מציצית ה"ז( כתב ,דלרבנו תם אף דכסות יום חייבת בלילה ,מכל מקום

מציעא )קיד(:ד"הבארבעה מבואר,דזרעיםוטהרותלאהיושגורותבפיהם

בלילהליכאקיוםמצוה.

כל כך] .וכן כתב להדיא רבינו חננאל )שם( בשיטת הקדמונים[ .והוסיף,

יג(בא"ד,ולפיזהבטליתשאולההיהאסורלהציעותחתיו.הקשההרש"ש,

דהיא נמי כוונת רש"י )הכא( ד"ה דתנן ,דכתב ,דבסדר זרעים היא .ומה

מאי איריא שאולה ,אפילו של עצמו נמי .וכתב ,דנראה למחוק "בטלית

שהביאוראיהמפרקתוליןדחה,דבניארץישראלהיובקיאיןבהם,משום

שאולה".

שהיונוהגיןזרעיםוטהרותולאבשארהארצות.אמנםאכתיהקשה,דמכל

יד(תוס' ד"ה כל ,וא"ת והרי צדקהוכו' .כתבו תוס' בבבא בתרא )ח (:ד"ה

מקוםכשחזררבספראבודאיידעהמשנה,ולמהלאפשיטליהמינה.

אכפיה בשם הריצב"א ,דמפרש דהא דקתני אין בית דין שלמטה מוזהרין,
היינו שאינן חייבים לכופו ,אבל אפשר לכופו ,ומה שאמר ליה שבקוהו,

דףקיאע"א

היינו שאינכם חייבים לכופו ,דבשאר מצוות חייבים כדאמרינן בכתובות

א(גמ' ,וקריבו לן קניא בקופיה ואכלנא .כתב התפארת יעקב ,דלשון

)פו,(.דכופיןאותועדשתצאנפשו.

"ואכלנא" אינו מובן ,דאיך בא לפשוט ממה שאכל הוא גופיה .ואי אתי

טו(גמ' ,כבדא מה אתון ביה .עיין מה שכתבנו לעיל )קט (:אות יג ,מנין

לפשוטמיהודהבריהדרבישמעוןבןפזי,איןצורךלומרואכלנא.ואיאתי

שהתורההתירהאכילתהכבד.

לפשוטמבנושלרביאמי,לאהוהליהלכלולאתעצמו.וכתב,דהיהאפשר

טז(גמ',שם .שיטתרבינותםבתוס'ד"הכבדא,דהספקהואקודםמליחה,

לומר דיהודה בריה דרבי שמעון בן פזי היה רוצה לנסותם ועשה להם כך

אבלאחרמליחהודאישרי,דהאיצאכלדמו.והתוס' כתבואיפכא,דקודם

לראותמה הםיעשו,ואיירצולאכולימנעם,והםאכלוולאמנעם,ומוכח

מליחה ודאי דאסור ,והספק הוא לאחר מליחה ,אי אכתי יוצא דם .וכתב

דדעתו דמותר לאכול .וברבינו גרשום ובתורת הבית )בית ג שער ג( ובר"ן

בחידושיהריטב"א,דמלשוןרש"יד"הכבדא ,משמע,דהספקהואביןקודם

)לט :מדפי הרי"ף( הגירסא ,וקריבו ליה קניא בקופיה ואכל ,וכן הגירסא

מליחהביןלאחרמליחה.דמספקינןאםדםהכבדמותרלאחרשפירש,ואם

בכתבייד,ולפיזהאתישפירדהראיההיאמינאיבריהדרביאמי.

כןמותראףקודםמליחה,אודלמאאסורלאחרשפירש,ואםכןאסוראף

ב(גמ' ,מתקיף לה רב אשי וכו' ודלמא פי קנה חוץ וכו' .הקשה התפארת

לאחרמליחה.וכתבוהראשיוסףוהלבאריה,דאיןלומרדכוונתרש"ידוקא

יעקב,מאיקושיא,האכיוןדרבזריקאפשטמהתםמסתמאידעשלאהיה

קודם מליחה ,דאם כן הוה ליה לפרש זאת .אמנם האור זרוע )סימן תסה(

כך.וכתב,דמדלאקאמררבזריקאאלאדקריבולןוכו',ולאהזכירהבישול,

כתב,דאףשאפשרלומרבשיטתרש"ידאףלאחרמליחהמספקאלןדילמא

שמע מינה דהפשיטות מהא בלבד ,ולהכי מקשי דילמא נתבשל באופן

אסיר ,לפי שכולו דם ויש בו דם יותר משאר בשר ,ולא נפלט טוב על ידי

המותר.
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ג(גמ' ,ודילמא פי קנה חוץ לקדרה .הקשה בחידושי הרשב"א ,מכל מקום,

הלב הנמשך אליו ממקומות אחרים אינו אלא בלאו ,היינו דוקא מפני

מאי מהני הא פולט אף מדפניו לתוך הקדרה .וכתב ,דשמא כיון שיש לו

שנמשךבשעתשחיטה,אבלדםסמפונותהכבדלכוליעלמאהויבכרת.

מקוםלצאת,משםהואעושהדרכוופולט.

יב(בא"ד ,ועוד דסברא הוא וכו' .הבית יוסף )יור"ד סימן עג ס"ג( כתב,

ד(גמ',אינמימיחלטהוהחליט.כתבוהתוס'לעיל)יד(.ד"הונסבין,דמוכח

דלפירושם לדם שבסמפונות ליכא למיחש ,דכיון דצלול הוא ,נורא מישב

מהכאדדםהאבריםכלזמןשלאפירששרי,דהא החליטהלאמהניאאלא

שייב ליה .אמנם המהרש"א כתב ,דלדבריהם לאו משום סמפונות דכבד

שלאיצאהדם.

בלחודהואדבעיחתיכה,אלאאףמשוםדםדכולהכבדשלאפירשבצליה

ה(גמ' ,שם .הקשה המהר"ח אור זרוע )סימן קמח( ,לפי מה שכתבו התוס'

אובמליחהויצאאחרכךבבישול.וכתב,דלפיזה",סמפונאדבליעהדמא"

לעיל )קי(:ד"הכבדא בשםרבינותם,דמהנימליחהבכבד,ויודעהיההכא

דנקט,היינולאודוקא,אלאדהכיהוהעובדאדחזאדםבסמפוןדכבד.

שרקהכבדלאנמלחכדילהראותההלכה,והריאהוהלבמלחו,אםכןלפי

יג(בא"ד ,ובה"ג כתב והיכא דלא קרעיה לקרעיה לאחר בשולו .כתב

מאידמקשיעתהדאפשרדסברידצריךמליחה,למהבאמתלאחלטוהכל

המעדני יו"ט )אות ג( ,בשם האיסור והיתר הארוך )שער טז סימן י( ,דרצה

או מלחו הכל .וכתב ,דשמא חלטו הכבד להודיע דחליטה מהני .והמהר"ם

לומרלאחרצלייתו.וכןכתבבהערותשער החדש עלהעיטור )שערראשון

שיף תירץ,דאפשרדאילומלחוהכל,לאהיהנשמעדצריךמליחה,דשמא

באות כט( .אמנם הביא ,דבאור זרוע הבין ,דכוונת הבה"ג לאחר בישולו,

אגבשארהמחוברבומלחוהו,אבלעתהשמלחוזהבלאזהוחזרווחלטו,

וחלקעליודלאאמרינןהכידקורעולאחרבישולואלאגבילבדשיע.אולם

חזינן כן .אלא דהעיר ,דאכתי הוה להו למלוח הכבד אחר כך לבדו .ולכך

הראבי"ה )אלף קיא( דייק כן ,מדכתב "לאחר בישולו" ולא "אחר טווייתו",

תירץ ,דצריך לומר דידע שהכבד לא נמלחה ,אבל שאר המחובר לא ידע,

וכתבדדימהוללב,והסכיםעמו,עייןשם.

ופריך,דלמאהכללאהיהמלוחוחלטוהו.

יד(גמ',וה"מכבדאאבלטחלאשומנאבעלמאהוא.פירשרש"יד"הוהני

ו(רש"יד"האינמיחליטהוהמעיקרא,ונתבשלדמובתוכוכדישלאיפלוט

מילי ,דטחלא אין בו דם ואפילו לקדרה שרי .וכתב בחידושי הריטב"א,

עוד וכו' .וכן כתב ברש"י לקמן ד"ה חלטי ,לגבי חליטה בחומץ ,דהחומץ

דמשמעות דבריו ,שאין בו דם כלל ,ומותר לקדרה בלא מליחה .ותמה,

צומתו ושוב אינו פולט עולמית .אמנם המאירי )בעמוד ב ,ועיין גם מאירי

דקתני להדיא בבכורות )כא (:דדמו אסור ,וכמו שכתבו התוס' ד"ה אבל.

פסחיםעד(:ורבינוגרשוםפירשו,דהחליטהמהנילהפליטכלדמו,כמליחה.

אמנםתוס'לעיל)קי(:ד"הכבדאנמיכתבולפרשכןבפירושםקמא,לפירוש

ז(גמ' ,ההוא כבדא דהוה בה סמפונא וכו' .כתב המהר"ם שיף ,דלפי

רבינותם,דטחוללאבעימליחה.וכתבשםהמהרש"א,דלפיזהצריךלומר,

המבוארהכאדדםשבסמפונותככנוסבכליהואואסור,צריךלומרדסוגיא

דהאדקתניבבכורותדדםהטחולאסור,היינודוקאדםהיוצאבעיןמעצמו,

דלעיל דרב זריקא שדי ליה לקדירה בהדי בשר ,איירי שהוציא מהן

ולא דם שנפלט על ידי בישול דהוי כשומנא בעלמא] .והתוס' )הכא( ד"ה

הסמפונות.

טחול ,הוי לפירושו בתרא שם[ .והמהר"ם שיף כתב ליישב ,דהא דדם

ח(גמ' ,קרעו שתי וערב וכו' .שיטת הבה"ג בתוס' ד"ה וחתוכיה ,דמיירי

הטחול אסור ,היינו דווקא היוצא מגידין שבטחול .ועיין עוד באות הבאה

היכא דרוצה לאוכלו צלי .וכתב בחידושי הרמב"ן )לעיל קי ,(:דכן משמע

ביאוראחרבשיטתרש"י.

מפירוש רש"י הכא ד"ה וחתוכא] ,דכתב סתמא ,כשנתנוהו בתנור לצלות[,

טו(רש"י ד"ה והני מילי ,דבעי קריעה וכו' ואפילו לקדרה שרי .עיין מה

וכן כתב הר"ן )לט :מדפי הרי"ף(בשיטת רש"י ,דרק לאוכלו צלישרי,אבל

שכתבנובאותהקודמתבשםהריטב"א לבארכונתרש"י.אמנםהידיהודה

לקדרהעםבשרליתלןתקנתאבהכי.

)סימןיטסק"צ(ביארבכוונתרש"י,דאתאלאשמועינןתרתי,חדא,דהכחל

ט(רש"יד"הוחתוכא,בתוה"ד ,כשנתנוהובתנורלצלות.כתבהראשיוסף,

חלוק מהכבד דאינו צריך קריעה שתי וערב .וכן שהכחל מהני ליה מליחה

דמדלא פירש דמיירי בשעת מליחה מוכח דסבירא ליה דמליחה לא מהני

להתירו בקדירה מה שאין כן בכבד .עיין גם מה שכתבנו לעיל קי :אות טז

בכבד.ועייןמהשכתבנולעילקי:אותטז.

בשיטתרש"ילגבימליחתכבד.

י(תוס'ד"הוחתוכיה לתחת ,לבשלובקדרהאחרצלייתואומליחתואיירי.

טז(גמ' ,כבדא עילוי בשרא שרי דמא משרק שריק .בחידושי הרשב"א

כתב הלב אריה )לעיל קי ,(:דמה שכתבו אחר מליחתו ,היינו דוקא לשיטת

מבואר,דשרי היינודמותרלכתחילה].וכןמשמעברש"יד"הכבדא דכתב

רבינותם)בתוס'ד"הכבדא(,שהמליחהמוציאהאתכלדמואםקרעוקודם

"דאין בכך כלום"[ .אמנם תוס' ד"ה כבדא כתבו ,דלכתחילה אסור לכולי

מליחתו,אבללפירושהשני)בתוס'שם(,איןהכבדניתרבמליחה.וכןכתב

עלמא .ומכל מקום מבואר ברשב"א דאף לפי פירושו היכא דאסרינן היינו

הרא"ש)סימןכז(להדיאדמייריאחרצלייתו,אומליחתולפירושרבינותם.

אפילובדיעבד,ומרימרהואדעבידפשרהבינייהודלכתחילהאסורובדיעבד

וכןכתבהאורזרוע )סימןתסה(.אמנםהראשיוסף )לעילשם(כתב,דמודו

שרי] .ודלא כמו שכתב המהר"ם שי"ף )בסוגריים בתוס' ד"ה כבדא( דאי

התוס'דמהנימליחהאחרקריעה.וכןשיטתהרשב"אלעילשם,אףשפירש

נימאדשריהיינולכתחילה,היכאדאסרינןהיינורקלכתחילה,ומרימרפסק

כפירושהתוס'ודלאכרבינותם.

לחומראבתרוויהו[.

יא(בא"ד,ואימשוםדםסמפונותהכבדוכו'דהויבכרת.כתבבשו"תשער

יז(תוס' ד"ה כבדא ,לכתחילה אסור לכ"ע וכו' .כתב המהרש"א ,דראייתם

אפרים )סימןפח(,דאףלשיטתהרי"ף )הובאלעילקט.אותו(דדםשבחלל

מדקאמר רב אשי לקמן בסתמא "אימור דאמור רבנן דעבד לכתחילה מי

ז
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אמור",משמעדליכאמאןדשרילכתחילה.

לבנונית כעין חלב ונסרך על הבשר ונראה כבשר בחלב .אמנם היד יהודה

יח(גמ' ,דם דאורייתא .שיטת תוס' לעיל )קי (:ד"ה כבדא ,דדם הכבד

)סימן צ סק"ב( כתב ,שרבינו ירוחם ביאר כוונת תוס' ,דבאמת נשאר חלב

שפירשאינואסוראלאמדרבנןמדלאקחשיבליהבכריתותבהדילבוטחול

ממשואפילוהכיכיוןשאינוניכרלאגזורביהמשוםבשרבחלב.

וכליות .והקשו התוס' ד"ה דם ,דהכא אמרינן דהוי מדאורייתא] .ועיין מה

כה(בא"ד,ולאמצינובקונטרסשחולקעליו.אמנםהביתיוסף)יור"דסימןצ

שכתבנו בדבריהם באות טז[ .ושיטת חידושי הרמב"ן והרשב"א והריטב"א

סק"א(הביאמספרהתרומה )סימןנז(,שכתבבדעתרש"י,שמותררקבלא

)לעיל שם( דהוי מדאורייתא .וכתב הריטב"א דהא דלא קחשיב ליה

בשר ,אבל עם בשר לכתחילה אסור .וכן באור זרוע )ח"א סימן תס"ג(

בכריתותמשוםדדםהכבדפשיטאליהטפי.

ובמרדכי )תרחצ( הביאו מתשובות רש"י שאוסר לבשלן עם בשר .וכן כתב

יט(גמ' ,שם .הרשב"א בחידושיו הוכיח מכאן כפירושו השני דתוס' לעיל

בספרהפרדסהגדול)סימןרמה(.

)קי(:ד"הכבדא,דדםהפורשמןהכבדבודאינאסרולאמספקאלןאלאאי
פורשדםלאחרהמליחה.אמנםבחידושיהריטב"א)לעילקי(:כתב,דאףאי

דףקיאע"ב

נימאדהאגופהמספקאלן,אתישפיר,דהכאאמסקנאאיתמר,דסביראלהו

כו(גמ',ואיאיכאבידוגיבשראעילויכבדאנמיאסיר.גירסתהפסקירי"ד

לאמוראישהכבדאוסרתמשוםדם,כפשטאדמתניתין.

וחידושיהרא"הוהערוך)ערךבידוגי(",ואיאיכאבידוגיתותיכבדאאסיר".

כ(תוס'ד"הדםדאורייתא ,אע"גדאמרבהקומץרבהדםשבשלואינועובר

וכתבהמוסףהערוך)עלהערוך(,דאףלגירסאדילןהכיהוי.

אלאוכו'.אמנםעייןמהשכתבנולעילקט.אותזבשיטתרש"ידאינואסור

כז(רש"יד"הוהלכותכחל,כברלמדנולמעלהלצליבעיקריעהשתיוערב.

אלאמדרבנן.עייןשם.

הקשה הבית יוסף )יור"ד סימן צ סק"א( ,מדוע בעינן שתי וערב ,הא כתב

כא(בא"ד ,מ"מ תחלה כשנפלט עד שלא נתבשל היה דאורייתא ,ביאר

רש"י לעיל )קט (:בד"ה הא ,דלצלי לא בעינן אלא או שתי או ערב .אמנם

בתשובותביתיעקב )סימןקעא(,דכלשנפלטמהבשרקודםשהגיעלשיעור

תוס'לעיל)שם(ד"האינו,כתבובשםרש"יהכא,דלצליבעיקריעהשתיאו

בישול והיינו כמאכל בן דרוסאי ,חשיב דם גמור ועוברים עליו .וכן שיטת

ערב .וכתב בשו"ת הרדב"ז )ח"ב תתכז( ,דכן הגירסא בספרים מדויקים

הרא"הבבדקהבית )ביתגשערג(.וכןכתבהפרימגדים )בפתיחהלהלכות

ברש"י הכא .אמנם בספר התרומה )סימן נו( ובסמ"ק )מצוה ריג( והרא"ש

מליחה( להוכיח מהרשב"א במשמרת הבית .אמנם כתב ,דמתוס' הכא אין

)סימן כד( כתבו בשם רש"י ,דבעי קריעה שתי וערב .וכתב הבית יוסף,

להוכיחכדבריהביתיעקב,דאפשרלומרדכוונתםאםנפלטעלידיסחיטה

דדוחק לומר דכוונתם "או ערב" .אמנם המעדני יו"ט )אות ו( והפרי חדש

קודםהבישול.וכןכתבבחידושיהרשב"אבשםתוס'.

)יור"דשםסק"א(כתבודכןצריךלומר.

כב(בא"ד,ומיהוקשהלפימהשפירשנולעילוכו'.כתבוהראשיוסףוהלב

כח(גמ',צונןאמרילהבעיהדחה .פירשרש"יד"הבעיהדחה,ההואצונן.

אריה ,דאפשר לומר דכוונת הגמ' ,דאי נבלע דם אחר בבשר על ידי צליה

אמנםתוס'לעיל )ח (:ד"הוהלכתאכתבו,דקאיאסכין.והוכיחוכןמדקתני

נאסרהבשרמדאורייתא,להכיאחמוררבנןהכאאףבדםכבד,מהשאיןכן

בעיאלשוןנקבה.אמנםרש"יגריסבעי.והר"ן)מ.מדפיהרי"ף(כתב,דרש"י

בכחלבכבדהקילו,דאףאםחלבממשנבלעבבשרעלידיצליהאינואוסר

מיאן לפרש דקאי אסכין ,משום דקשיא ליה ,דמאחר דקיימא לן דבית

מדאורייתא] .וכשיטת המאירי )לעיל קח (:והר"ן )מד :מדפי הרי"ף(.

השחיטהצונןהוא,ממילאאםהדיחאתהסכין,רותחנמימותרלחתוךבו,

וכדביארו הפרי תואר )סימן פז סק"ג( והחוות דעת )שם סק"א( על פי רש"י

ומוכחדהכאמייריבלאהדחתהסכין.אמנםכתבהראשיוסף,דבדעתרש"י

בסנהדרין)ד(:ד"הדרךבישול,דכתבדבטיגוןבשרבחלבמותרמדאורייתא,

גופיה אין לתרץ כן ,דהא ברש"י ד"ה סכין פירש ,דשמואל סבר דבית

דדרך בישול אסרה תורה ולא דרך טיגון ,אם כן הוא הדין לצלי .אמנם

השחיטה רותח הוא ,ולהכי לרותח לא סגיא בהדחה .וכתב בדעת רש"י,

הדברי חמודות )אות רלז( הוכיח מהרמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות ה"ו(

דאיירי הכא בסכין שקנחו אחר השחיטה .ואפילו הכי איכא מאן דאמר

דאףבצליאיכאאיסורמדאורייתא,דבכללבישולהוא.וכןלגביטיגוןשיטת

דהמאכלצריךהדחה,דמחמתדוחקהסכין,נפלטקצת.

המאירי)לעילשם(דהויבכללבישול[.

כט(גמ' ,קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח .הקשה בחידושי

כג(תוס' ד"ה תותי בשרא שרי ,וא"ת כחל היאך מותר תותי בשרא וכו'.

הרשב"א לעיל )קח ,(:הא אמרינן )שם( ,דבלא ניער וכיסה לא פליט ,דאין

בחידושי הרשב"א כתב ,דבאמת מיירי אף דלא קרעו ,והא דתותי בשרא

הבלועיוצאבלארוטב,והכארותחסתמאקאמראפילויבש.ותירץ,דדוקא

שרי ,משום שהשמנונית הנבלע בכחל דבר מועט הוא ואינו נראה כבשר

מאוכל אין נפלט הבלוע בלא רוטב ,דהבליעה נסרכת ומתפשטת בכולה,

בחלב ,וכן עילוי בשרא אינו אוסר בדיעבד ,דחלב הנוטף דבר מועט הוא

אבל כלים בליעתן אינה נסרכת בהן כל כך אלא עומדת בתוכן ,ויוצאת

דרובונופלבאש,ובהאיגוונאלאגזוררבנןלאסורבדיעבד.

אפילובלארוטב.

כד(בא"ד ,וי"ל דהכא גרע טפי דאע"פ שקרעו עדיין נוטף החלב מן הכחל

ל(גמ',שם.כתבהרא"ש )סימןכח(,דמיירידוקאבכלישאינומנוקב,אבל

על הבשר וכו' .כתב הים של שלמה )סימן נה( ,דאין כוונתם שנשאר חלב

בכלימנוקבהדםמישרקשריקולאנבלעבקערה.אמנםבחידושיהרשב"א

ממש ,דאם כן איך יכול לצלות בשר על הכחל הא נבלע שמנונית הבשר

הביא בשם הראב"ד ,דמיירי אפילו בכלי מנוקב .וכתב ,דלפי זה ההיתר

בחלב ,אלא כוונתם כמו שכתב הסמ"ג )לאוין קלז( ,דאכתי יוצא ממנו

למלוחפעםשניהבקערה,משוםדכיוןדטרידהבשרלמיפלטדם,לאבלע.

ח

מסכת חולין דף קיא – דף קיב
יח תשרי – יט תשרי התשע"ב
לא(גמ' ,דההיא פינכא כו' דמלח בה בישרא .כתב הר"ן )מ :מדפי הרי"ף(,

דלאמהניליההדחה,כיוןשהקישותלח,ועלידהדחהיבלעבויותר,עוד

דלאהיהמנוקב.וביארהמעדנייו"ט )אותע(,דהוצרךלומרכן,משוםדאם

כתב ,ד"גרירה" פחותה מ"קליפה" ,ד"קליפה" בעינן שתוכל לינטל כולה

היה מנוקב ,לא הוה ליה לתברה ,שהרי יכול היה לקיימה למלוח בה.

כאחת.

והקשה הר"ן ,מכל מקום אמאי תברה ,הא יכול היה לנקבה ולמלוח בה

ב(גמ' ,קילחי דליפתא שרי .כתבו בחידושי הרשב"א והרא"ש )סימן לא(,

בשר.ותירץ,שאיןנוחלנקובקדירהשלחרס,שנשברתבנקיבתה.

דלפימהשפירש רש"יד"הקישות,שיששמנוניתבעין,היינועלידיהדחה.

לב(גמ',דגיםשעלובקערהוכו' .כתבבחידושיהרמב"ן ,דאףדטעםהבשר

אבל הר"ן )מא .מדפי הרי"ף( כתב ,דלא בעינן ,לפי שאין טעם השמנונית

שבדגים)אףשהואטעםשני(חשיבטעםגמור,כדחזינןלעניןקדרהשבישל

ניכרבלפת.וכתב,דכןמטיןדברירש"יד"הליפתא.

בהבשרלאיבשלבהחלב,הכאשרי,משוםשאיןכחבטעםשנילתתטעם

ג(גמ' ,דסילקא אסירי .כתב הרשב"א בתורת הבית )בית ד שער א(,

באחר ,ואף דהחלב נותן טעם בדג ,לא אסרה תורה אלא כשנתנו הבשר

דהסילקא הוא דבר חריף קצת ולהכי יש בה כח משיכה מועט ,והא דשרי

והחלב טעם זה בזה ,אבל הכא רק החלב נותן טעם בבשר .ולפי זה כתב,

בפתךבהליפתא,לפידמתיקותהלפתמבטלתאותוכח,ומכלמקוםהדחה

דהא דמדמינן לה לשייפא בצעא ,מיירי שהיה מעורב בה דבר מר ,ולא

בעיכמובליפתא],עייןאותהקודמת[.וכתבהביתיוסף)סוףסימןצו(,דלפי

שהיה עיקר ממשו ממנו ,וכיון שנתן טעם בבשול היה נותן טעם בר נותן

זה לא מהני פתך בה ליפתא אלא להתיר סילקא ,אבל לא להתיר צנון

טעם.אמנםבשו"תהגרע"א )קמאסימןרז(הוכיחמתוס'בזבחים )צו(.ד"ה

שנחתךאחריו,משוםשהצנוןחריפותומרובה,ואיןכחבלפתלהחלישאת

ואם ]וכן מתוס' הכא ד"ה הלכתא[ ,דטעם היוצא מהטעם הראשון אכתי

חריפותו.

חשיב לטעם ,אבל לאחר שנכנסלחתיכה מתבטל ,ומעתה לא שייך שיחול

ד(גמ',והנימיליחיאבלצליוכו' .כתבהר"ן )מא:מדפיהרי"ף(,דחיהיינו

איסורבשרבחלב.

צונןוצליהיינורותח.אמנםהרא"ש)סימןלג(כתב,דעלידיהצליהמתרכך

לג(גמ',שם.כתבהביתיוסף )יור"דסימןקהסק"א(,דהסמ"ק מדייקמלשון

ובולעאפילוכשיצטנן.וכןשיטתהתוס'לעיל )צו(:ד"העד .דכתבו,דהיינו

"דגים שעלו" ,דהיינו דוקא בדיעבד ,אבל לכתחילה לא יעלם בקערה של

משום דבן יונה רכיך.ובחידושי הרשב"א )לעיל עו (:והרא"ש )פ"ד סימן ח(

בשרעלמנתלאכלםבכותח.אמנםבשםבעלהתרומהכתב,דמותרלאכול

כתבובשם רבינוחננאל,דהואהדיןשארעופות.והרמ"א )סימןצאסעיףז(

אפילולכתחילה.והדר"מ)שםסק"ב(תמה,דבודאילאמתירלכתחילה.

כתב,דהואהדיןאפויומבושל.ובגליוןהגרע"א )שם(מביא,שהמנחתיעקב

לד(גמ',חסליהלזרעיהדאבאבראבאוכו'.הקשההריטב"א,אםכןהיאך

נסתפקבכבוש.

אמר שמואל" ,לרבך יהיבנא ואכל" .וכתב ,דיש לומר דמגזים היה בדבריו,

ה(גמ' ,ואי אית ביה פילי כוליה אסור .פירש רש"י ד"ה ואי ,דמיירי בצלי.

שאילוהיהנותןלרבהיהאוכל,כלומר,שהיהמקפחובדבריםעדשיאכל.

אבלבחיבהדחהסגי.אמנםבספרהתרומה)סימןסג(כתב,דבאיתליהפילי

ובשםרבוכתב,ד"רבך"דקאמר,לאכיווןלרב,אלאלאחדמרבותיו.ודלא

אסוראפילוחי,וכןכתבהשערידורא)סימןכב(.

כרש"י ד"ה לרבך ,שפירש דהיינו רב .והבאר שבע כתב ,דאפשר שנתן

ו(תוס' ד"ה הני מילי ,בתוה"ד ,ובקונטרס נמי פירש וכו' ,כעין בשר

שמואללרבלאכולואכל,ושמואלחשבשאכלאףעלפישידע,אבלבאמת

שמולחים להצניע .כתב המעדני יו"ט )סימן לג אות ד( ,דמשמעות דברי

רבלאידע,ומשוםהכיאמרשלאהיודבריםמעולם.עייןעודשם.

התוס',דרש"ילאפליגאשיטתר'יעקבישראל.אמנםכתב,דבקיצורפסקי

לה(תוס'ד"ההלכתא,בתוה"ד,בשםרש"יוכו'אבלנתבשלואסור.המרדכי

הרא"שובטור)יור"דסימןצאס"ה(משמעדפליגי.ולכךכתבדלעולםפליגי,

)תשי( כתב בשם הראבי"ה ,דלרש"י דוקא צלי שרי אבל בישול אסור.

והאדתוס'עבדילהוחדאשיטתא,משוםדתרוייהושויםדלאכרבינותם.

והקשההראבי"ה,אםכןמאימייתיראיהמדרב,האהתםרמוליהבשוליה

ז(גמ' ,ככר שחתך עליה בשר וכו' .שיטת תוס' לעיל )יד (.ד"ה יושבין,

ואיךמוכיחעלצלי.ותירץ,דהכיקאמר,מדיהיבטעמאכוליהאי,הביןרב

והרא"ש )פ"א סימן יט( ,דמיירי שלא נצלה כל צורכו ,והככר אסור משום

שאילוהיהבצליהיה מרגישנמיבטעמו.ולפיזהאיןחילוקלרש"יאםהוא

דהוידםגמור,והבשרמותרלפישדםאיבריםשלאפירשמותר.וכןשיטת

על האש או לא ,אלא דרך בישול או צליה] .אמנם בתוס' מוכח לא כן,

הסמ"ג )לאוין קמג( שהוסיף ,דמיירי אף בצלאו כל צרכו ,משום דחיישינן

מדהוכיחולהלן מתנורשטחושהפתנאסרתאף ששםהיתהאפיה,משמע

שיצא על ידי דוחק הסכין .אמנם בחידושי הרמב"ן והרשב"א והר"ן )מא:

שלמדודלרש"ידוקאעלושאחדמהםקרשריובשניהםחמיםאסור[.

מדפיהרי"ף(,פירשובשםהראב"ד,דהדםשפירשאסורמשוםמראיתהעין,

לו(גמ' ,צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח .שיטת

ורבאכילולאחיישלמראיתהעין.והר"ןכתבבשםהראב"ד,דכלשנצלה

הרא"ש )סימןלא(,דנאסרבכדיקליפה.והר"ן )מא.מדפיהרי"ף(הביאדעת

בשיעור מאכל בן דרוסאי ,אין בו כבר איסור דם .אבל הרשב"א כתב,

הראב"ד ,דנאסרכדינטילה.ובחידושיהרשב"א כתבדכולונאסר,דחריפות

דלפירוש הראב"ד מיירי בבשר שנצלה לגמרי ,ומשום הכי לית בה אלא

הצנוןבלעטפימרתיחתאש.

משוםמראיתהעין.
ח(גמ' ,אלא אמר רב אשי וכו' .כתב בחידושי הרשב"א ,דרב אשי התיר

דףקיבע"א

דוקאלאחרשתעלהתמרתו,דבספיקאשמאלאנצלהחלקהעליון,שרינן

א(גמ',אבלקישותגרירלביפסקיה.כתבהר"ן )מא.מדפיהרי"ף(,דמשמע

בכהאיגוונא,אבלכלהיכאשלאעלתהתמרתואיכאודאידם,ואיןלהתיר

ט

מסכת חולין דף קיב – דף קיג
יט תשרי – כ תשרי התשע"ב
על ידי מלח .אמנם הרי"ף )מא :מדפי הרי"ף( והרמב"ם )פ"ו ממאכלות

דףקיגע"א

אסורותהט"ו( פסקוכרבאשיולאהביאודברירבפפאכלל.וכתבהמגיד

א(גמ',כגוןשהיהטהורמליחוטמאתפל.הקשהבחידושיהרשב"א ,אמאי

משנה,דסברידאףקודםשתעלהתמרתושריעלידימלח.

שרי ,הא מלח שעל גבי דג טהור מודבק הוא גם על הטמא והוה ליה

ט(תוס'ד"התרי,בתוה"ד,ולאדמילאפשרלסחטןדהתםאיןהאיסוריוצא

כשניהם מלוחין .וכתב ,דשמא מיירי בשקדם וסילקו קודם שיעור מליחה,

לגמריאלאשמתבטל.אמנםשיטתהר"ן)מד.מדפיהרי"ף(,דאינימאדאי

דבהאי גוונא לא הוי כרותח .אמנם הקשה ,דאם כן לא הוה ליה למיסתם

אפשר לסחטו אסור ,היינו אפילו אם יצא האיסור לגמרי ,לפי שכבר חל

מלפרשלהבהדיא.והר"ן)מב.מדפיהרי"ף(כתב,דמייריהכאשלאנגעוזה

איסורעלהחתיכה.

בזה,אלאעומדיןבסמוךבאופןשפליטןנוגעתזובזו.
ב(תוס' ד"ה טהור ,גבי מליח כרותח לא שייך לא עילאה גבר וכו' .שיטת

דףקיבע"ב

הרשב"א )תורתהביתב"דש"א(,דאמנםהיכאדהטהורמליחוהטמאתפל

י(תוס' ד"ה דגים ,בתוה"ד ,ונראה דאין העופות נאסרים וכו' .הרא"ש

איןחילוקביןעילאהלתתאה,אבלבטמאמליחוטהורתפלדקתנידנאסר

)בפסקיו סימן לו ובתוספותיו( הביא ,דכן פירש רבינו שמואל ,דאף עופות

התפל,היינודוקאאםהטמאלמטה,אבלאםהיההטמאהמלוחלמעלה,

אסורים,לפישהדגיםשנאסריםנעשיםנבלהוחוזריןואוסריןאתהעופות.

לאנאסרהטהור,דאיןהמלחעדיףמחוםשעלידיהאש,וכיוןדבחוםשעל

יא(תוס'ד"הודגים,בתוה"ד ,ופירושותימהכשמולחיןהרבהחתיכותיחד

ידיהאשאיןהעליוןהחםאוסרהתחתון,הואהדיןבמליח.

וכו' .הר"ן )מב .מדפי הרי"ף( הקשה ,דלפירוש רש"י יהיה אסור למלוח

ג(בא"ד ,שם .כתב הבית יוסף )יור"ד סימן קה סי"א( בשם הסמ"ק ,דהיינו

חתיכת בשר גדולה יחד עם חתיכה קטנה ,דחתיכה קטנה גומרת לפלוט

טעמא,דלעולםאיןהאיסורנפלטונבלעבהיתר,אלאאםכןישכחבאיסור

דמהקודםלגדולה.ותירץ,דאףשהחתיכההקטנהגומרתלפלוטדםקודם

עצמו מחמת מליחה או חמימות האור ,אלא דעדיין יש חילוק ,דמחמת

לגדולה ,עדיין פולטת ציר ,וכל זמן שפולטת ציר אכתי אינה בולעת דם.

האור,אותושגוברמרתיחאתחברואומצננו,אבלמחמתמליחהאיןכח

וכמושכתבותוס'להלן.

בתפללבטלכחהמליחה,וכןאיןכחבמליחלעשותהטפלמליח,ולהכילא

יב(בא"ד ,ונראה דהיינו טעמא משום דדם מישרק שריק במליחה כמו

אזלינןאלאבתרהאיסור.

בצליה .כתב האור זרוע ,דמרש"י משמע דסבירא ליה דלא שריק על ידי

ד(גמ' ,מולחו יפה יפה .הרא"ש )סימן מג( כתב ,דצריך לפזר עליו מלח

מליחה כמו על ידי צלי .וכן כתב בחידושי הרמב"ן דלא מסתבר לומר כן,

הרבה,עדשלאישארבו מקוםבלימלח.אבלדעתהרשב"אבתורתהבית

דדווקא בצלי מישרק שריק ,משום שיש בכוח האש להפליט ,ובכך גורם

)ב"גש"ג(דסגישיפזרהמלח,עדשלאיהאנאכלמחמתמלחו.

שהדםשנפלטאינונבלע.

ה(גמ',ומדיחויפהיפה.פירש בחידושיהרמב"ן,דהינושתיהדחות,אחת

יג(בא"ד ,ומיהו היכא דאיכא גומות וכו' ,קשה למה יהיו מותרין וכו'.

בכלימנוקבלהעבירהמלחשעליו,ואחתבאינומנוקבלהעבירטיפותהדם

הרא"ש )בפסקיו סימן לז ובתוספותיו( כתב ,דנשאל רבינו שמואל על דבר

שעליו .והרא"ש )סימן מד( כתב ,דבעי שתי הדחות ,אחת להסיר את הדם

זה,והשיב,דכיוןדדםהאיבריםדרבנן,איןלהטריחיותרמדאי,כיוןדעשה

מהבשר ,והדחה שניה להסיר מים הראשונים שנגעו בדם ונאסרו .והאור

כתיקון חכמים למלוח בכלי מנוקב ,דבכל גוונא אי אפשר שלא ישאר ציר

זרוע )הלכות מליחה סימן תעד( כתב ,דצריך שלש הדחות ,אחת להסיר

מועט בין חתיכה לחתיכה .אמנם הרא"ש תמה עליו ,דדם האיברים אחר

לכלוכי הדם הדבוקין בו ,והדחה שניה כדי להסיר מעליו את המים

שפירשאסורמדאורייתא.

המלוכלכיםמההדחהראשונה,והדחהשלישיתכדילהסירמעליומיהדחה

יד(תוס' ד"ה ורוטבן ,וא"ת תיפוק ליה ממשרת וכו' .כתב בחידושי

השנייםשנגעובמיההדחההראשונים.

הריטב"א ,דודאי דברייתא זו אתיא אף למאן דאמר טעם כעיקר לאו

ו(גמ' ,מדיח ומולח .כתב הר"ן )מב .מדפי הרי"ף( בשם הרא"ה ,דטעמא

דאורייתא,והיינומשוםדכלשהטעםעומדבעצמושלאנבלע,לכוליעלמא

דבעינןהדחהקודםהמליחה,כדילהעבירהדםהיבששעלפניהבשר,דאין

אסור,דלאנחלקואלאכשנבלעהטעםבדבראחר.

מלח מפליטו ,ושמא אחרי שינוח הבשר מלפלוט דם וציר ,יהא ניתך הדם

טו(]בא"ד,דס"דדבשתיהלאמיחייבכיוןדאכילהכתיבאביה.תוס'לקמן

ויבלענו.והר"ןכתב,שהואלרכךהבשרשיצאדמועלידיהמליחה.

)קכ (:ד"ה היכא כתבו ,דאיכא נמי חסרון ,דבכל איסורי תורה לא אסרה

ז(רש"י ד"ה ומנפיץ ,בתוה"ד ,אבל מלח דקה וכו' .שיטת הרמב"ם )פ"ו

תורה אלא האיסור כשהוא בעין ,ואם נשתנה אינו אסור .ולפי זה מבואר

ממאכלות אסורות הי"א( ,דאין למלוח במלח דק כלל כיון שנבלע ולא

דאףטעםזהגרעמטעםכעיקר[.

מפליטהדם.ובחידושיהרמב"ןוהר"ן)מב.מדפיהרי"ף(כתבו,דישמפרשים

טז(תוס' ד"ה וקיפה ,בסוה"ד ,ומיהו לא היה לו לומר הנקפה .ביאר

שלאהיהמדיחואלאמנפץהמלח,וכלזהבמלחגסה,אבלבדקהלאמהני

המהר"ם ,דהיינו משום דאתא לאשמועינן דשתיה הוי כאכילה ,וכשנקפה

שאינו מתנפץ יפה ובעי הדחה .ובשם הראב"ד פירשו ,דבמלח גסה על ידי

לאהוישתיהכיאםאכילה.והלבאריהכתב,דאיןכוונתרש"ינקרש,אלא

הניפוץיכוללהדיחופעםאחתבכלישאינומנוקב,מהשאיןכןבמלחדק,

ששוקע לשולי הקדירה ,מלשון "קפא תהומא" דמסכת סוכה )נג .(.וכמו

בעי הדחה קמייתא להסיר המלח בכלי מנוקב שלא יאסרו המים ויחזרו

שכתברש"ילקמן)קכ(.ד"הקיפה,שצוללליסודהקדירה.

ויבלעובבשר,והדחהשניהבכלישאינומנוקב,להסירהדםשעלהבשר.

י

מסכת חולין דף קיג – דף קיד
כ תשרי – כא תשרי התשע"ב
ח(גמ' ,אין מניחין בשר מליח אלא ע"ג כלי מנוקב .כתב הר"ן )מב :מדפי

כלל,מהשאיןכןמיחלבשאסורמדרבנן.

הרי"ף( ,דמדקאמר אין מניחין ולא קאמר אין מולחין ,משמע דאף לאחר

טז(גמ',קסברשמואלאיסורחלעלאיסורואיסורחלבוכו'.הרמב"ם)פ"ט

מליחה אין מניחין ,וכן מסקנת חידושי הרשב"א .אמנם גירסת רש"י לעיל

ממאכלות אסורות ה"ו( כתב ,דאין בזה לא איסור כולל ולא איסור מוסיף.

)קיב(:ד"האפילועופותועופות,איןמולחין.

דהחלב בודאי נאסר דלא
ָ
ותמה בחידושי הגרע"א ,הא איכא איסור כולל ,

ט(גמ' ,חד נמי פריש מהאי גיסא וכו' .תוס' לעיל )יג (.ד"ה ונסבין כתבו,

היהבואיסורמתחילה,ולאהויאיסורחלעלאיסור,וכיוןשכןאףהבשר

דבשר שלא נצלה כל כך מותר לאכלו אף על פי שנפלט מבפנים מצד זה

צריךלהיאסרבאיסורכולל.ותירץ,דהבשרוהחלבהוישניעניניםנפרדים,

לצדזה,דאינואסורעדשיצאלחוץ,ולפיזהכתבו,דהכארצהלומרשיוצא

דהחלבנאסרמחמתטעםהבשרשנכנסבו,וטעםהחלבשנכנסלבשראוסר

לחוץלגמרי.ועייןעודאותהבאה.

הבשר,הלכךלאחשיבכולל.והקובץהערות)סימןלבאותב'(תירץ,עלפי

י(גמ',איבעיאלהווכו',האלדידיהשפירדמיאודלמאלדידיהנמיאסור

מהשכתבנולעיל )קיא:אותלב(בשםהרמב"ן ,דלאנאסרבשרבחלבאלא

תיקו .שיטת תוס' לעיל )יד (.ד"ה ונסבין ,דדם האיברים שלא פירש לחוץ,

היכא דשניהם נאסרים ,והכא כיון דאין הבשר נאסר ,אף החלב לא נאסר

אףשפירשממקוםלמקוםמותר.וכתבהב"ח)יור"דסימןסזסק"ד(,דלפיזה

וליכאכולל.ועייןשם.

צריך לומר דספיקא דהכא אינו אלא לקדירה ,דאסור מספק שמא אין כל

יז(גמ',וסברשמואלאיסורחלעלאיסורוכו'.כתבו התוס'לעיל )קא(.ד"ה

דמויוצאעלידימליחה,ועלידיבישולהואיוצאלחוץואסור.אבלגירסת

איסור ,דמבואר הכא ,דאיסור הנאה לא חשיב איסור מוסיף דאי חשיב

הרי"ף)מב:מדפיהרי"ף(הכא",מישרילמיכלמינהבאומצאאולא".וכתב

מוסיףלאקשיאמידי,דדילמאאיסורמוסיףאיתליהואיסורכוללליתליה.

הר"ן )שם( ,דלגירסא זו ,היא גופה מספקא לן ,היכא דפירש הדם ממקום

והרמב"םבפירושהמשניותכריתות )פ"גמ"ד(ביארטעמאדלאהוימוסיף,

למקוםאיהוהכדםאיבריםשפירשדאסור,אילאו.והוסיף,דלהאיגירסא,

דלאנאסרהההנאהאלאמחמתשאסרהכתובאכילתו,וכלשלאחלאיסור

דוקאבאומצאמיבעיאלן,אבלעלידימליחהפשיטאדשרי,דמליחהמפיק

אכילה לא חייל איסור הנאה .אמנם בחידושי הרמב"ן כתב ,דסוגיא דהכא

ליהלדמא.

לאסברהדאיסורמוסיףחלעלאיסור.

יא(רש"י ד"ה מותר ,בתוה"ד ,ובאכילה מיהא אסור משום איסור טומאה.

יח(גמ',שנאמרומתובווכו' .כתבוהתוס'לעיל )קא(.ד"הבנטמא ,דמהכא

כתבהש"ך )יור"דסימןפזסק"ג(,דמשמעמרש"י,דבטמאהאיןאיסורבשר

ילפינןדאיןאיסורחלעלאיסורבכלהתורהכולה].והיינולמאןדאיתליה

בחלבאפילומדרבנן,דכיוןדבלאוהכיאסורמשוםטמאלאגזרובוחכמים.

דאיןאיסורחלעלאיסוראףבאיסורכולל,דהאהכאכוללהוא,כדאמרינן

אמנםשיטתהב"ח)יור"דשםסק"א(,דישבטמאאיסורבשרבחלבמדרבנן.

לעיל)שם([.

דףקיגע"ב

דףקידע"א

יב(תוס'ד"האלא,טובאכתיביאלאכלהנהודרבקהחשיבלהוכחד וכו'.

א(תוס' ד"ה כיון ,תימה אימא איפכא וכו' .הריטב"א תירץ ,דלא אמרינן

וכן כתב הריטב"א ,וביאר ,דהיינו משום דכיון דעל ידי סיפור הוא .אמנם

איפכא אף דהוי לחומרא ,דעדיף שלא יסתור הכלל דאין איסור חל על

תוס' ביומא )ס (.ד"ה תרי כתבו כן אף לענין תרומת הדשן ,וביארו דכיון

איסור.וכןכתבהמהר"םשיף.

דנכתבבמקוםאחדפעמייםהויכמיעוטאחרמיעוט,דאינואלאלרבות.

ב(גמ',מיתיביהמבשלבמיחלבוכו'.כתבהמהרש"א,דאףדאיכאלמימר

יג(תוס'ד"העזים העזים,תימהדבחדמיעוטאסגיוכו'.התוס'בפסחים)כו(.

דדוקאאבישולמחייבהתנאולאאאכילה,מכלמקוםתיקשיללישנאקמא,

ד"ה כתיב ,תירצו ,דבעינן תרי מיעוטין ,משום דאי הוה כתיב מיעוט אחד

דכיוןדאאכילהלאלקיאבישולנמילאלקי.אמנםהגרע"אבגליוןהשו"ע

בלבד,לאהוהממעטינןאלאמהשלאנראהכלכךלאסור.

)יור"דפ"ז,ו(הוכיחמרש"יד"ההפגולדלאכמהרש"א,דכתב,דחזינןמהכא

יד(גמ' ,גדי להוציא את הדם .כתב המגיד משנה )פ"ט ממאכלות אסורות

דמרבויאדגדינפקאלןדחיילעלכלאיסורין.ולכךכתבלתרץ,דעלכרחך

ה"ו( ,דמשמע ברמב"ם )שם( ,דמכל מקום איכא איסור דרבנן בבישולו.

הא דקתני "המבשל" היינו "האוכל" ,דהא קתני פטור ומשמע דאיסורא

ותמה הגרע"א )בגליון שולחן ערוך יו"ד פז סעיף ו( ,דמאי שנא דם מבשר

איכא,והיינודוקאבאכילהולאבבישול,כמובחיהועוףדרבנן,שאיןאיסור

בהמהטמאהדמותרבישולובהנאה.ועייןבאותהבאה.

בישול .אמנם מדברי הרמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות ה"ו( הוכיח ,דאף

טו(גמ' ,בחלב אמו ולא בחלב זכר .כתב המגיד משנה )פ"ט ממאכלות

בבישולאיכאאיסוראבמיחלב.

אסורות ה"ו( ,דמשמע ברמב"ם )שם( ,דמכל מקום איכא איסור דרבנן

ג(תוס' ד"ה המבשל ,בתוה"ד ,דהא כותח מנסיובי דחלבא וכו' .אמנם

בבישולו.וכןבמיחלבדקתנילקמן)קיד(.דמותרמדאורייתאבבשר.והקשה

הרא"ש)סימןנא(כתבלדחותראייתם,דבאמתנסיוביהויחלבמדאורייתא,

הגרע"א)בגליוןשו"עיו"דפזס"ו(,דמאישנאמבשרחיהועוףדשריבבישול

ומיחלבהיינושהוציאוממנואתכלהאוכלולאנשאראלאמיאבעלמא.

והנאה כיון דהווי דרבנן .וכתב בשם התפארת למשה ,דהכא שאני ,דהם

ולפיזהאיןראיהמכותחדאסורמיחלבמדרבנן.

מיניבהמהטהורהדנאסרמדאורייתא.אמנםהדרכימשה )שםסק"ה(כתב

ד(גמ',מיחלבהריהןכחלבוכו'אמררישלקישלאשנואלאלהכשיראת

בשםהאיסורוהיתרהארוך,דחלבזכרמותראפילומדרבנןדלאחשיבחלב

הזרעים וכו' .כתב הרא"ש )סימן נא( דה"ר שמחה ,הוכיח מהא דמי חלב

יא

מסכת חולין דף קיד
כא תשרי התשע"ב
מכשירין דמי חלב הוו כחלב ,והא דאין בהם איסור בשר בחלב ,הוא

במיןאמו.ותמההבניןציון )בחידושיולחולין(,אמאיהוצרךלפרשכן,הא

מדכתיב בחלב "חלב אמו" דמשמע דאינו אסור אלא כשהוא עדיין מעורב

אמרינןבסנהדרין)נח,(:דהעבדנושאאתאמו.

כמושיצאמאמו,ולאכשהפרידוהומהחלב.ולפיזהכתב,דכיהיכידגמרינן

י(גמ' ,דהא חיטי ושערי בכדא ולא מיתסרו .כתב הראש יוסף ,דמשמע

בבכורות)ו(:דאיןבחלבאיסוראברמןהחיהואהדיןבמיחלב.אמנםבשם

דבכהאי גוונא אם יניחם בקרקע ,דהיינו בגוונא שעדיין לא השרישו עובר

הרמב"ם כתב ,דמי החלב אסורין משום אבר מן החי ,דאינן בכלל היתר

משעתזריעה.וכןכתבהחזוןאיש )כלאיםסימןבסק"ד(,דאםזרעכלאים

החלב,וכןכתב היראים)סימןשיב(,דמיהחלבאסוריןמשוםאברמןהחי,

וחשב להניחם בקרקע שישרישו ,חייב אף אם לבסוף הוציאם קודם

מדאמרינןהכאדלאחשיבחלבלגביאיסורבשרבחלב.וכתבבשו"תהחתם

השרשה .ורק אם חשב בשעת זריעה לעקרם קודם השרשה ,מותר מן

סופר )יור"דסימןע(,דלפיזהצריךלומר,דהאדמיחלבמכשיריןאףדאינן

התורה.

בכללחלב,משוםדלעניןהכשרכיוןדשייךלשתותםחשיבבכללחלב.ועיין

יא(רש"יד"ההריהוא,בתוה"ד ,כגוןעלידיקטןאוע"יעובדכוכבים.כתב

שם.

המנחת חינוך )מצוה יח אות ט( ,דהיינו דוקא על ידי מעשה אדם ,אבל

ה(רש"יד"הבחלבאמו,בתוה"ד,ובשרחיהושארבהמותמגדייתיראנפקי

בגוונא דממילא לא .ותוס' תמורה )ד (:ד"ה רבא כתבו ,דאפילו נפל הבשר

לאיסורא וכו'.הקשה התוספותהרא"ש ,האאכתי כיון דמרבי מגדי יתירא

מאליולחלבנחשבכלשתעבתי.

כל בהמות ,למא לי לרבויי פרה ורחל ,הא אמו כתיב .ותירץ ,דכיון דלא

יב(גמ' ,רבי יהודה אומר דברים ככתבן לגר בנתינה ולעובד כוכבים

נפקיממשמעותשלגדיאלאמיתורא,איכאלמימרדלאנתרבואלאשלא

במכירה .פירש רש"י בפסחים )כא (:ד"ה דברים ,דכך מצותה ולא יתננה

לבשלםבחלבאמושלגדי.

לנכריולאימכרנהלגר.אבלהרמב"ם )פ"גמזכיהומתנההי"א(כתב,דלגוי

ו(תוס'ד"הבחלבפרה,בתוה"ד,אבלפרהבחלבעצמהוכו'.כתבהמהר"ם,

לאשריאלאבמכירהולאבמתנה,אבללגרמותרביןבנתינהביןבמכירה.

דאין כוונתם לחלב עצמה ממש ,דהא לקמן )עמוד ב'( קאמר היא עצמה

יג(גמ' ,שם .הקשו התוס' בעבודה זרה )כ (.ד"ה רבי יהודה ,לרבי יהודה

בחלבהמניןוכו',אלאכוונתםפרהבחלבשהיאמינה.

למה לי "לא תחנם" לאסור מתנת חנם לגוי ,תיפוק ליה מהכא .ותירצו,

ז(בא"ד ,ובחנם דחק בקונטרס וכו' .כתב המהרש"א ,דלשיטת רש"י דהך

ד"לא תחנם" איצטריך ליתן בו לאו ,והכא איצטריך לעשה ,או לגלות על

ברייתאסבראדגדידווקא,ומהאיקלוחומרליכאלמילףבחלבפרהורחל

נתינהדגרשהואמתנהממשולאנתינהבדמים.

אלא כשאינו מינו ,צריך לומר ,דפרה ורחל במינו ,יליף לה במה מצינו

יד(תוס'ד"העד שיפרוט,בתוה"ד,ודווקאבא"ישאיןעובדיכוכביםמצויין

מפלגאדדינאמשאינומינו,וכי פרכתמהלשאינומינושנאסרהבהרבעה,

שם וכו' .כתב התוספות הרא"ש ,דבאמת אין כוונת הגמ' שצריך להקדים

מינודגדייוכיח,ותוליכאלמיפרךמידי.

נתינה לגר למכירהלגוי ,אלא כוונתה שיש להקדיםאתהגר לפני הגוי הן

ח(תוס' ד"ה פרה ורחל ,וא"ת חיה ועוף וכו' .כתב המהרש"א ,דלא קשיא

בנתינה הן במכירה ,והא דקתני להקדים נתינה לגר למכירה לגוי ,לישנא

להודבהמהטמאהתוכיחלכוליעלמא.משוםדאיכאלמימר,דמהלבהמה

דקראנקטידכתיב"נתינה"בגרו"מכירה"בגוי.

טמאהדאיןאיסורחלעלאיסור,ומדלאלקיאאכילה,אבישולנמילאלקי.

טו(תוס' ד"ה רבי יהודה ,בתוה"ד ,וא"ת והתנן שולח אדם וכו' .בשו"ת
הרשב"א )ח"אסימןח(תירץ,דמייריבגוישאינועובדעבודהזרהדבכהאי
גוונא שרי .אמנם הבית יוסף )חו"מ סימן רמט סק"ב( כתב ,דאסור לתת

דףקידע"ב

מתנה

ט(גמ',עבדבןשפחהוכו'ומותרפריעםהאם.כתברש"יד"העבד,דמותר

יב

אף

לגוי

שאינו

עובד

עבודה

זרה.

