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גמ' קד ! .קה.

פ"ח כל הבשר

רק בשר דגי וחגבי מותר לבשל בחלב ,לר"ע חיה ועו מדרבנ
הנודר מבשר אסור בעו )נדרי נד  .ודגי כשאי כאב עיני( ]כר"ע דהוי מינו כששליח מימל[
לב"ה אסור להעלות עו ע גבינה אשולח שאוכל ]רב יוס  עו בחלב דאו' ,אביי  אטו העלאת
בשר בהמה ע גבינה באילפס ראשו[
חלת חו"ל נאכלת ע הזר בשלח אחד
בי גבינה ובשר צרי קינוח והדחה ,ונט"י בלילה
אגרא  ולא בי עו לגבינה
לר' זירא קינוח בפת חיטי קר ור ,להל' בכל מילי חו $מקמח תמרי וירק
אי אוכלי גבינה אחר בשר עד סעודה אחרת ]לרש"י  נדבק בפה ומארי בטעמו[
}מר עוקבא/שמואל כחלא בר חמרא לגבי אבא{

רש"י קד  :קה.

לרש"י יכול לית חלת חו"ל לע"ה
לרש"י קינוח עדי מהדחה

גמ' קה ! .קו.

מי ראשוני מצוה ]סר תרומה ,מצוה לשמוע דברי חכמי ,אסמכתא  וידיו לא שט[
לל"ק ולחזקיה לא ביד סולדת ]רש"י  בטלו ונשתנו מתורת מי[ ,לל"ב ולר' יוחנ מותר
ולא בחמי טבריה ]רש"י  לא היתה שעת הכושר[ ,ולא בנפסל משתיית בהמה
מי אמצעי בי תבשיל לתבשיל רשות
בי תבשיל של בשר לגבינה חובה
מי אחרוני חובה ]מלח סדומית מסמא עיני[
ואסור ע"ג קרקע ]רוח רעה[ ומח' ע"ג עצי וקסמי
לא בחמי ]אינו מעביר זוהמא[ ולל"ב מותר באי היד סולדת
כששותה לא יקח מלפניו דבר שצרי לסעודה חו $לד' אמות אא"כ מחזירו ]רוח צרדא[
מכבדי פירורי אוכל ]קשי לעניותא[
}מב"ר אשי שמתי' למזיק; בר שידא שימש ר"פ{
טבילת ידי בחמי טבריה מותר במקומ
ובבת בירתא )לרש"י  חרי שמחובר למקוה( 
לחזקיה ות"ק מותר ,לר' יוחנ ור"ש ב אלעזר אסור ]אטו בכלי[
ר' אושעיא  נט"י לפירות רשות ]נקיות[ ,ר"נ  גסי רוח
אי זימו אפירות ,ב' שאכלו יבר כ"א לעצמו

גמ' קו ! :קז:

נט"י לחולי לרב  עד פרק השני דאצבעות
לשמואל לחומרא  עד פרק ג'
לתרומה  עד פרק ג'
לקידוש ידי ורגלי  עד הקנה
החוצ $לטבילה חוצ $לנט"י
רב  נוטל ידיו שחרית ומתנה לכל היו אפי' שלא בשעת הדחק

ל"ק דרב אבינא  דוקא בשעת הדחק
דלה מי מיאור לצינור  קרוב למקו השפיכה מהני ]מכח גברא[
בקילוח מדלי ליאור בכונס משקה מהני טבילת ידי בצינור ]חבור )הקילו לידי([
כלי פסול בנקב כונס משקה ,אינו מחזיק רביעית ,אי בו רביעית )ולשני מהני שיורי טהרה( ,שק וקופה
]רש"י  אי מלאכת למי[
במפה אסור ]דלמא נגע[ חו $מלאוכלי תרומה ]זריזי[
אוכל מחמת מאכיל צרי נט"י ,ולא המאכיל  חו $משו רוח רעה )לרש"י על ידי בלא נטל שחרית(
שמש מבר על כל כוס ,בדליכא אד חשוב  על כל פרוסה ]מסיח דעתו[

גמ' קז ! :קט.

בשר וגבינה במטפחת א' מותר אא"כ נוגעי ]בעי הדחה[
רשב"ג  ב' אכסנאי אוכלי אשלח א' אא"כ מכירי זא"ז )לרש"י הפסק מהני(
או ב' אחי אע"פ שמקפידי זה על זה
טיפת חלב משערי בחתיכה שנפלה עליו
רב כר"י  חתיכה נעשית נבילה ואוסרת מינה בכ"ש אא"כ יש רוטב רכה כנגד החתיכה ]סלק מינו[
בהגיס או כיסה מיד  משנתנו ,רבי להל'  משערי בכל הקדרה; לר"י  בחתיכה ]שמא לא
ניער/כיסה יפה[
אביי  טע כעיקר דאו' ]כבב"ח[ ורבא חולק ]חידוש[
בב"ח בנות טע ]רש"י  לאביי מזרוע בשלה ,לרבא  דר בישול אסרה תורה[
רב ,ר' חנינא ,ר' יוחנ כר"י  אפשר לסחוט האיסור אסור
שמואל ,ר"ש בר רבי ,ר"ל כרבנ  מותר )רש"י  ג בראשו בדיעבד ]אי מבטלי איסור[(
בשר לחלב רותחת בולע ואינו פולט החנ"נ עד דנח )לרש"י  מרתיחה(

רש"י קח  :קט.

לוקה על בישול בשר בחלב שנתבשל כל צרכו
חנ"נ אפי' בחצי שיעור

גמ' קט ! .קי:

כחל  קורעו שתי וערב וטח בכותל ומוציא חלבו 
ר' אלעזר  לקדרה אבל לצלי מספיק שתי או ערב
ר"נ לרש"י  לצלי א"צ קריעה
לא קרע  לל"ק דרב )להל'( בשלו )לרש"י  צלי( מותר לכתחלה ]רש"י  לא פירש לא גזרו אחלב שחוטה[
לל"ב דרב אסור מדרבנ
ר' יצחק בר אבודימי לר' יוסי בר אבא  דוקא כחל של מניקה שבשל בלי קריעה אסור ]רש"י  חלב
כנוס הרבה[
בסורא לא אכלו כחל )רש"י  אפי' צלי אפי' קרעו(
}כל דאסר ל רחמנא שרא ל כוותיה{
לב עו  קורעו ומוציא דמו ,לא קרע אסור ]רש"י  חצי שיעור[ ,קרע לאחר בישול מותר
קיבה שבשלה בחלבה אסור ]כנוס )רש"י  חלב הוא משיצא מדדי אמו([
אי כופי על מ"ע שמת שכרה בצדה

רש"י קט  .קי.

לרש"י  לב בהמה )כזית ד( בכרת א לא קרעו לאחר בשולו
לרש"י  לב חלק ואינו בולע

לרש"י  בשל כחל ע ס' במי מותר ,בשלו ע בשר אסור משו טע בשר הנבלע בחלב שבכחל
כבולעו כ פולטו נאמר רק בד
לשיטת רש"י ר"נ מיקל טפי מל"ק דרב
חולי מעיי פטור מתפילי  דצרי לחלצ תמיד

גמ' קי ! :קיא:

כבד שבישל לר"א ,ר' אמי ,ר"נ מותר אפי' ע טרפה ]רש"י  טרודה לפלוט כל שעה לא בלעה[
לר' ישמעאל בריב"ב נאסרת במתובלת ]רש"י  ר [ ושלוקה )רש"י  הרבה מאד ]בולעת אחר שגומרת
פליטתה[(

ואוסרת בשר המתבשל עמה )לצד א' רק כשהיא טרפה( חו :$מקנה חו $לקדרה ]יוצא ד דר
חללו[ ,חלט ברותחי או חומ] $צומתו[ )והחומ $מותר(
קריעת כבד שתי וערב וחיתוכו למטה )לרש"י  לצלות(
טחול א"צ קריעה ]לרש"י  אי בו ד[
צלית כבד ע"ג בשר מותר ]ד שריק[ ,לרב דימי אסור ,להל' בדיעבד מותר
כחל ע"ג בשר אסור ]חלב סרי[
לרב דימי מותר ]חלב שחוטה דרבנ[ ,להל' בדיעבד מותר
בי דוגי )כלי לקבל שומ דצלי( תחת בשר מותר ]שומ צ ע"ג ד[ ,תחת כבד אסור ]ד צ[
סכי ששחט ]רש"י  בית השחיטה רותח ובולע ד[ אסור לחתו רותח,
וצונ מח' אי בעי הדחה )לרש"י  הבשר(
שמואל  קערה שמלח בשר אסור ברותח ]מליח כרותח[ רבא  אא"כ טעמו נחתו גוי

רש"י קיא.

אסור לצלות כבד ובשר בשפוד שוכבת דלפעמי משפילו

גמ' קיא ! :קיג.

רב כהנא  צנו שחתכו בסכי בשרי מותר ע כותח ]לאביי  היתר בלע ,רבא  כשאי טע שמנונית
בצנו[
אביי להל'  אסור ]אגב חורפיה בלע )רש"י  לפעמי שמנונית קרוש עליו ,בלע טפי מרותחי ואגב דוחקא
דסכינא פליט סכי ובלע צנו([
קישות להל' גריר מקו חת ,קלחי דליפתא שרי ,דסילקא אסור אא"כ חת לפת לפני כל חת
נ"ט בר נ"ט )לאכול דגי רותחי בקערה בשרי ע כותח( לרב אסור,
לשמואל ואביי להל' מותר )אולי חו $מסממני ]נפיש מררה[(
כותח ליד כד מלח אסור ]איסורא בעי[ ליד חומ $מותר ]לאו בעי[
עו שנפל לכותח מותר ]מליח כרותח רק באינו נאכל מחמת מלחו )לרש"י  אינו נוח ליאכל  כמליחת בשר
להצניע([,
צלי בעי קליפה ,בקעי )רש"י  צלי( או מתובל כולו אסור
חת בשר אדו )רש"י  צלי( על ככר ועבר מוהל עבה לצד השני  לשמואל אסור ]פלט מדוחקא דסכי[,
לרב הונא ורבא מותר
הנחת כלי תחת הצלי  ר"פ לשמואל  משתעלה תימרתו )רש"י  הבשר ,הגחלי(,
רב אשי  מלח בכלי )רש"י  ועל הבשר( שואב הד לשוליי ושפייה שומ העליו מהכלי
דגי שמלח ע עופות בכלי מנוקב אסור ]רפו קרמייהו ונחו מלפלוט קוד ובלעי[
בשר שנמלח ע טרפה אסור ]ציר ]הטמאי[ נוח ליבלע[
דג טהור מליח ע טמא תפל מותר ,להיפ או שניה מלוחי אסור
בשר מדיח ומולח יפה ע"ג כלי מנוקב ומדיח יפה ,וצרי לנפ $מלח גסה )רש"י  דקה א"צ ]נתכת[(
כרכשתא מעיי והדרא דכנתא אינ בחזקת ד

השובר מפרקתה קוד שתצא נפשה מכביד אבריה בד  וספק אי שוב אינו יוצא

רש"י קיא  :קיג.

משמעות רש"י  דגי שנתבשלו בקערה בשרי ג"כ הוי נ"ט בר נ"ט ,וריב" בש רש"י חולק

מליחת בשר בבשר  לרש"י  שניה נחי מלפלוט ביחד

גמ' קיג ! :קטז.

איסור בב"ח בפרה ורחל ]גדי העיזי  ב' כתובי; העזי מיעוטי[,
ֵחלב ונבלה ופיגול נותר וטמא לשמואל וברייתא ]גדי ,איסור חל על איסור[ ,שליל ]גדי[,
בחלב דלפני לידתה ]אתי לכלל א[ ,דפרה ורחל ]לפי' א' ברש"י  מאמו ורחל/פרה ,בחלב אמו[,
דעצמה ]הו"א  ק"ו מאותו ואת בנו ,בחלב אמו[,
עו לת"ק
ולא :בטמאה ]הוקש לנבלה  האסור משו נבלה ,גדי ,אי איסור חל על איסור[,
בעו לר"ע וריה"ג ]ר"ע  גדי ,ריה"ג  בחלב אמו[ )לר"ע אסור מדרבנ ,לריה"ג מותר(
חיה לר"ע ]גדי[ )ואסור מדרבנ(
ד ,שליא ]לאו גדי ,ד  איסור על איסור[ ,עצמות וגידי וכו',
חלב דזכר ,שחוטה )קיא  .אסור מדרבנ( ,טמאה ]אמו[ ,מי חלב
מח' תירוצי בגמ' אי לשמואל איסור חל על איסור בעלמא ]רש"י  נלמד מֵחלב ומתה בָחלב[
מח' ר' אמי ור' אסי אי לוקה על ֵחלב בָחלב ]מח' א איסור חל על איסור; מח' רק בבישול  ולא לקי
דומיא דאכילה מדאפקיה אכילה בלשו בישול; מח' רק באכילה  ולקי דומיא דבישול
מדאפקי' בלשו בישול; לכו"ע אבישול לקי ולא אאכילה[
איסור אכילה ]לא תאכל כל תועבה  כל שתעבתי ,ובשל מבושל  יש בישול אחר כזה,
לא תאכלנו  למד מענינו  ב' מיני כפסולי המקודשי )לרש"י  כחולי ומקדשי( ,מדאסר בהנאה
]לא תבשלנה ותמכרנה[ ,ג"פ לא תבשל,
ג"ש ע קדוש  ואנשי קדש וכו' טרפה לא תאכלו[
איסור הנאה ]ר' אבהו  לא תאכל  מדפרט היתר בנבלה ,ובשל מבושל  יש בישול אחר כזה )רש"י 
יצא לשריפה( ,ג"ש כי ע קדש  ולא יהיה קדש )הנאה( ,או מכור לנכרי לא תבשל  לא תבשלנה
ותמכרנה ,ג"פ לא תבשל ,ק"ו מערלה חמ $וכלאי כר[
לר"ש מותר בהנאה ]ג"ש לואנשי קדש  כטרפה[
אי איסור כל שתעבתי :בשבת ]קדש היא לכ  ולא מעשיה[,
חורש בכלאי וחסימה )לרש"י הזרעי והדישה( ]ק"ו משבת[,
כלאי זרעי ]היקש לבהמה[ ,כלאי בהמה ואותו ואת בנו ]מדאסר רק לגבוה[ ,שילוח הק )רש"י 
נטל הא; הא נאסרה באותה שעה( ]לא שלח לתקלה[
פירכא על ק"ו )או מה מצינו( :מדבר א' פרכינ צד קל או חמור ,מתרתי )יוכיח( פרכינ כל דהו ,מתלת:
מה הצד פרכינ כל דהו ,יוכיח פרכינ צד קולא וחומרא
כלאי כר  זריעה בכר נאסר בהשרשה ]הזרע[,
1
נשרש בהיתר ואח"כ העבירו לכר  משהוסי ] /200המלאה[

גמ' קטז ! .קיז:

חלב בקבת נבלה אסור ,למסקנא מותר ]כנוס במעיה )לרש"י  לאו גופה([
מעמיד בעור קבה אסור בנ"ט )רש"י  או מליחה ]נ"ט ראשו בחלב ונעשית נבלה והוי במינו ע חלב הגבינה
בכ"ש[(

חלב בקבה שלוקח מגוי אסור ]שמא ינק מטמאה[
גבינת עכו" אסור ]מעמידי בעור קבת נבלה[ )מדאו'(
שינק מטרפה אסור )לרש"י אפי' קרוש ]חלב גמור[(
לר"א אי מעמידי בחלב מקבת שחיטת גוי ]סת מחשבתו לע"ז וניחא בנפחיה[ ,להל' מותר

בד אי מעילה ,נותר ,טמא )רש"י  בטומאת הגו(( ]לכ ,לכפר  ולא למעילה ,הוא  כלאחר כפרה[,
פיגול ]ד עצמו מתיר ]רש"י  אינו כשלמי[[
ֵחלב רק בבהמה וטהורה ]רש"י  מ הבהמה אשר יקריבו ממנה[ משא"כ ד
מעילה באימורי קדשי קלי ]כאשר יור משור זבח השלמי  דומיא דפר כה המשיח ,כל חלב לה'[
אליה מותרת באכילה ]כל חלב שור וכשב ועז  השוה בכול[
נעשית מצותו אי מועלי ,חו :$מתרומת הדש ,בגדי כהונה לרבנ דר' דוסא ,עגלה ערופה

רש"י קטז:

נמלח חלב קרוש שבקבה עמה  לרש"י אסור

