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בגמ צז('איתא :):חולין

בששים כחל המנין מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב אמר

המנין מן ביצה ואין בששים ביצה המנין מן אמר.וכחל

נפל ואי אסור עצמו וכחל משרשיא דרב בריה יצחק רבי

אוסר אחרת כהנ.לקדרה רב בי הוינן כי אשי רב אאמר

מיניה דנפיק במאי או משערינן בדידיה משערינן כי לן איבעיא

מיניה?משערינן דנפק במאי דאי משערינן דבדידיה פשיטא

ידעינן מעתה.מנא יאסר,אלא לא אחרת לקדרה כיון,נפל

שויוה אסור עצמו וכחל משרשיא דרב בריה יצחק רב דאמר

דנבלה כחתיכה .רבנן

מגמ סתום'נראה דבר נעשיתהאם:זו מחתיכה אסור שהכחל אפשר

וג אחרות חתיכות ויאסר לביטול"נבילה המנין מן נחשב דב?כ דינים'כנראה

ביחד הולכים אינם הגמ,הללו מלשון זו'אבל סותרים לא ההלכות ששתי משמע

זו תוס1.את זה על עמדו כבר צז('ובאמת וכחל"ד:חולין כיון"וא"ל"וז)ה ת

כדאמר אסור עצמו אידכחל בסמוך חנ"נן נימא מכחלנ"כ לבד ששים ."וליבעי

צז(א"הרשב'ובחי יצחק"ד:חולין רב אמר התוס"ג)ה קושית את ציטט יש.כ

ברור באופן זו סוגיא על לעמוד כדי זו קושיא לתרץ בראשונים דרכים .כמה

ד)ל"הנ('תוס בכחל"מתרצים חלב טעם שיהא משום לאו איסור האי

בשר מבשאר חלביותר באותו ויש לתוכו כנוס והחלב גומות בו שיש לפי אלא

וא בשר קריעה"טעם ליה מהניא לא דתו שנתבשל מאחר הכחל מן להפריש ."א

משנה הכסף טו'הל(ומסביר אסורות "יח:מאכלות נאסר) הכחל שאין לפי

לבטלו בשר שאר כמו הוי לכך בגומות הכנוס חלב מחמת אלא עצמו ."מחמת

שפיגלרו1 אריה הנכבד מחברי נפלא דיוק על:שמעתי מוסיף משרשיא דרב בריה יצחק רבי

מהלשון נחמן רב של אסור"הדין עצמו ע."כחל אלו דינים ששני אחדמשמע שלחן על .ולים
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שא נראה חניומזה דין שנתבשל בכחל מקבלנ"ן לא הכחל שבשר לפי אמיתי

הבשר טעם את מקבל החלב אלא החלב שיש'וסות.את הנחתם את שוללים

חנ חננ"דין דין בכחל שאין ומתרצים רבנןנ"אמיתי שויוה דנבלהאלא חתיכה

המנין מן שיהיה אפשר 2.ואז

אחר"הרמב,אמנם ביאור לו יש הרמב.ם אסורות'הל(ם"כתב מאכולות

"יח:טו בשיעורו) הקלו שביארנו כמו מדבריהם והכחל הואיל המנין מן ."וכחל

מהרמב אלא"נראה אינה שחוטה וחלב שחוטה חלב רק יש דבכחל כיון ם

המנין,מדרבנן מן עצמו הוא ויהא האי כולי מחמרינן ג.לא זו מופיע"הסבר כ

כ",)ל"הנ(א"הרשב'בחי החמירו לא בכחל אלאדשמא שאינו מפני כך ל

תורה דבר אינה מתה דחלב 3."מדבריהם

הרשב"אע שבחידושיו זו"פ לסברא מסכים הבית"מ,א בתורת א"ב(מ

טז"ש דף הרמב:)ד סברת את שמחמרינן"דחה דרבנן איסורי כמה שיש בגלל ם

הרשב4.ששיםוצריכים המנין"ושם מן דכחל שהטעם מסביר שהחתיכה"אע,א פ

נבלה מותר,נעשית עצמו שהכחל הר.בגלל כתב חולין"וכן הרי.לה(ן ף"בדפי

כחל"ד "ה איסורו) ואין הוא גמור והיתר בשר גופו דכחל משום המנין מן כחל

עצמו כחל שיהא הוא בדין ונתערב חלבו שיצא וכיון שבתוכו החלב מפני אלא

המנין הראב."מן כתב הרמב"וכן על בהשגתו "ל"הנ(ם"ד טעם) טוב מזהויש

בעצמו כשהוא התר שהוא ."מפני

הרדב הראב)שם(ז"ותמה דברי וז"על דא"ל"ד לי ראוי"קשיא היה כ

ראינו ולא האסור הדבר המנין מן שיהיה בחלב בשר של עירוב בכל להקל

כחל גבי אלא הרדב."שהזכירו זו קושיא כח הרמב"מפני כדעת הכריע .ם"ז

ע זו תמיה לתרץ חולין"אפשר משנה שם.).קט(פ קורעו",כתוב הכחל

חלבו את עליו;ומוציא עובר אינו קרעו בגמ."לא לשונות שתי חולין'ויש

רש2 צז(י"כתב אסור"ד:חולין עצמו וכחל "ה טעם) נתן לא והוא טעם בו נתן הבשר שהרי

היה שמועט לפי רש."בבשר כוונת תוספות"ואולי שתירצו למה ברש.י עוד קט"עיין חולין :י

כחל"ד אבל .ה

שהרמב3 לומר ד"אפשר ויש עומדת במקומה עדיין הקושיא שהנחת סובר חנם .אמיתינ"ין

הרמב לשון לפי הל"אבל אסורות'ם כן)יח:טו(מאכולות נראה .לא

ברשב4 צח"עיין חולין כמ"ד:א סובר הוא ששם בששים כחל הנ"ה הבית בתורת .ל"ש
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ו:)קט( עליו עובר אינו קמאל–האם עליואו–ישנא עובר אינו האם

בתראל–ו פענח'ומגמ.ישנא הצפנת מתרץ אסורות'הל(זו מאכלות

הרדב)יח:טו הרדב(זהאך",ל"וז,ז"קושית דחולין)ז"קושית קמא ללישנא רק

ק כ"דף דאסור בתרא ללישנא אבל דמותר עצמו"ט הכחל הוה שוב בו שהחלב ז

האיסור שלפי."כעצם קמאונראה יהי"אהלישנא בחלב בשר עירוב שבכל הנ

המנין בתרא,מן כלישנא פוסקים אנו איסוראבל יש דעדיין שיהיה"א,וכיון א

ב שייך בכחל בשרהדין עירוב .כל

הרשב קושית את הרמב"ולתרץ על משנה"א בכסף עיין ל"וז,)ל"הנ(ם

רבינו" דסבר למימר המנין)ם"הרמב(דאיכא מן האיסורים סופרים דבאיסורי

מכחל המשנה."דילפינן טו'הל(ובמרכבת אסורות על)יח:מאכלות עוד תירץ

לזו הסמוכה ההלכה הרמב"י'בהל.פי כתב וז"ט אפרוח",ל"ם בה שנמצא ביצה

מותרות הן הרי והיא ואחת ששים עם היתה אם המותרות ביצים עם .שנשלקה

הכל נאסרו בלבד ששים עם בה.היתה הכר עשו עצמה בפני בריה דהיא מפני

בשיעורה שדין5."והוסיפו נראה אלו דינים דבסמיכת מבאר המשנה והמרכבת

היכר מצד רק דר"כחל שחוטה שחלב שידעו למטעיכדי איכא דבהא ,בנן

א"משא דרבנן שהן לכל שידוע איסורין בשאר ובעינן"כ היכר לא."'סצ ממילא

הרשב קושית כנ"קשה חריג הוא שכחל בגלל דרבנן איסורי מכל שנא מאי .ל"א

משנה בלחם טו(ועיין אסורות ברמב)יח:מאכלות נפלא .ם"ביאור

מקשה"הלח כחל"מ בגמרא אמר לומ,למה לו דבריהםהיה של איסורים כל ."ר

הרשב קושית זוהי הנ"ובאמת ביותר,ל"א מויחד תירוצו מתרץ"הלח.אבל מ

אע" כחל וא"דאשמעינן נבלה נעשית עצמה חתיכה בחלב דבבשר בשר"פ האי כ

נבלה והוי הוא בתוס,וחלב שהקשו בו"קמ',וכמו שיש משום אסור דהאי ל

מ הוא ולכך התוספות שתירצו וכמו המניןגומות הלח."ן הרמב"לפי סובר"מ ם

התוס שיטת בגמ)ל"הנ('כמו ביאורים שני אלא דאינו נראה למה'ואז דידן

הרמב5 ביאור בגמ"זהו פירושו.)צח(חולין'ם על ראשונים רוב ברשב.ונחלקו חולין"עיין א

שיטות)שם( שלוש הנ"הרמב,דח:שמביא הרמב,ל"ם שיטת לפי"ועוד בשיעורה שמוספים ן

שוים כולם הם אם לראות עליהם משגיח אינו אותם לבטל והבא וקטנים גדולים ביצים .שיש

הרשב שיטת ביצה"ועוד של חשיבותה מפני בשיעורה שמוספים עצמו הרשב–א דחה"אבל א

כהרמב לבסוף ומכריע זו הסבר בש.ן"את הרשב)טו:פוד"יו(ך"עיין על בביאור"שחולק א

הרמב .ם"שיטת
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המנין מן לתוס.הכחל הרמב'ואין לסברת להסכים מחמרינן"צורך שלא ם

הלח לפי אבל דרבנן הרמב"באיסור צריך תוס"מ לדברי להסכים .'ם

מרכזית שאלה יש עדיין הכל ככלות הכחל,באמת,אם:בסוגיאואחרי

המנין מן האחרות,עצמו החתיכות את לאסור הכחל יכול אופן ובאמת?באיזה

בתוס מופיע זו החלב",ל"וז)ל"הנ(קושיא כל הלא אסור עצמו הכחל טעם ומה

כדאמר החתיכות לכל בשוה ונפלט ונתפשט לחוץ נפלט בגומות לתוכו הכנוס

מ אלא נמי ופריך בכוליה משמעדמשערינן יאסור לא אחרת לקדרה נפל עתה

כולו שיוצא ליה "?דפשיטא

ש'תוס נאסר"מתרצים לגמרי החלב שיצא קודם בשולו שמתחלת לפי

אף הילכך בקריעה לצאת יכול היה לא ואז שבו הדבר טעם מפני שבכחל החלב

אסור לסוחטו דאפשר לישתרי לא תו כולו יצא שכבר בישולו שנגמר ."לאחר

מכאן אסור"שאעונראה לסוחטו שאפשר כיון הכחל מן החלב שיוצא והכי–פ

האחרות–הלכתא יאסור ש'ותוס.הכחל למ"מוספים לסוחטו"אפילו אפשר ד

כולו שיצא קודם יאכלו שמא גזרינן הכא ."מותר

רעק זה על הש"ותמה בגליון וז"א בשר"ל"ס הא להבין זכיתי לא

קי החלב רק נאסר לא ואסורהכחל בגומות והוא החלב ונאסר בשר טעם בל

ג שאוכל מצד הכחל יהיה"לאכול ממילא לחוץ החלב שיצא ואחר החלב כ

אסור לסוחטו לאפשר שייך ומה כלל נאסר לא הבשר דהא ."מותר

שהרא לומר זו"אפשר נקודה מדגיש הרא.ש ז(ש"כתב )כז:חולין

החלב"אע" כל יוצא בשולו דבגמר מקום...פ נאסרמכל בשולו גמר קודם

בשולו קודם יאכלנו שמא דחיישינן משתרי לא ותו שבגומות והנראה."החלב

שהרא ובאמת"ברור כלל לסוחטו אפשר של ענין לתוך עצמו את מכניס לא ש

מ גם דעתו גזירה"לפי מטעם אחרות יאסור שהכחל סובר אסור לסחטו אפשר .ד

רעק השגת הרא"אולי וביאור ביח"א הולכים 6.דש

מהרא תוס"מובן של מהביאורים וחד חתיכות'ש יאסור שכחל שהדין

בעלמא גזירה רק אלא פורמלי כאיסור נחשב אינו חילוק.אחרות להבין ועלינו

ברור באופן .זו

הרא6 על טוב יום במעדני לזו דומה הערה ראיתי הנ"ושוב ת"ש אות .'ל
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בר סגנון"והמעיין באותו ביאור שיש יראה בסוגיא מסביר"הר.ן ן

שאע עין מראית משום אסור עצמו שכחל יצא"שהטעם שהחלב מפ מ"ממנו

נבילה חתיכת למשרי אתי שמא ז.מחמרינן שם אסרינן",ל"וכתב דכי תימא דלא

לפלוט לו שהיה מה כל פלט כבר ומיהו החלב מן בתוכו שנשאר לפי לכחל

יאסור לא אחרת לקדרה נפל שאם ליתי,ונימא דלא היכי כי אלא דליתא

דנבלה החתיכה העין...לאיחלופי מראית מפני רבנן דנבלהשויוה כחתיכה

אוסר"אע אחרת לקדרה נפל אי שנתבטל הר."פ שלפי מטעם"מובן רק זו דין ן

פורמלי איסור משום ולא וחשש ראשונים.גזירה קבוצת שיש ,ש"הרא–נראה

מ'תוס מותר"לפי לסוחטו אפשר משום–ן"והר,ד איסור רק זו שדין שסוברים

ואע בעלמא ח"גזירה לאותו מסכימים לא שהם מפ שזו"שש סוברים כולם מ

גזירה משום .אסור

הבית"הרשב,אמנם בתורת ש"ב(א טז"א עמוד הוא:)ד זה שדין סובר

פורמלי חתיכות.איסור לתוך החלב יפלוט שמא חוששין שאנו מסביר הוא

מדינא איסור ויהיה בשר חתיכות אם מעורב חלב טעם יהיה ובאמת אחרות

החלב"אא לבטל ששים יש .כ

הנ"הרומביא נ"ן שיש יסודית"ל הר.מ נאסר"ן"כתב שאינו שכיון

מבראשונה יותר שניה בקדרה להחמיר אין העין מראית מפני אומרת."אלא זאת

לבטל נט אלא צריך ואינו המנין מן כחל ראשונה שבקדרה שניה,שכמו בקדרה

ג לתוכו נפל המנין"שכחל מן שהכחל בגלל נט אלא צריך אינו רק.כ זה אבל

הרשב לפי אבל גזירה מטעם יאסור שכחל הסוברים השיטות ותוס"לפי בדעת'א

אסור"מ לסוחטו אפשר ס,ד לצריך שניה בקדרה מחמרינן אנו לבטל'מסברא

המנין מן אינו 7.והכחל

להראב קשור ענין בר"ואותו שהובא הנ"ד שרק"הראב.ל"ן מחדש ד

החוז בדבר מיניה דנפק במאי ולא בכוליה שאינומשעירנן בדבר אבל להתירו ר

להתירו בלועים–חוזר כלים מיניה–כמו דנפק במאי הר.משעירנן ן"ומסביר

גופן כל אסורים אינם הבלועים שבכלים בכולן,שכיון שמשעירנן הדין מן 8.אינו

נ7 הרשב"ועוד שיטת בין התוס"מ ושיטת בט'א יו"נמצא ס"ז שם,ב:קו'ד .עיין

ברא8 ז(ש"עיין דגמ)כז:חולין ספיקא או:)צז(חולין'שמביא בכוליה משערינן במאיהאם

מיניה שם.דנפק משעירנן",וכתב דבדידיה ליה פשיטא איסורים שאר וכל וביצה ובכחל,דגים

אסור גופו שאין לפי ליה דמיבעיא לכאן"וק."הוא וביצה דגים ענין מאי עמד?ל כבר ובאמת
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הר מאי"ן"ומוסיף ידענין דלא משום טעמא דתלי דכיון אמרו בתוספות אבל

מיניה ה9דנפיק בדבר בכוליהאפילו משערינן להכשרו 10."חוזר

הראב סובר מה להסביר דידן"ועלינו בסוגיא שזו.ד סובר הוא האם

גזירה מטעם איסור או פורמלי לענ?איסור דהראב"וברור שהטעם"ד סובר ד

גזירה משום הוא אחרות חתיכות יאסור פורמלי"דאת.שכחל איסור שיש ל

ל אם להתירו חוזר הדבר אם מינא נפקא יאסור,אלמאי פנים כל על הלא

הדין מן דהראב.החתיכות מוכח הר"אלא כמן סובר והרא"ד ותוס"ן דעת'ש לפי

מותר"מ לסוחטו אפשר 11.ד

ב אות טוב יום המעדני זה חמודות'על בדברי קיז(ומתרץ הרא)אות כמו"שבאמת סובר ש

ה"הראב שהני"נד וביצה–ל כחל–דגים כמן להתירן חוזרים שאינם אלו.דברים בדברים לכן

בגופו אסור אינו שהוא בלבד בכחל ספק ויש בדידיה שמשערינן שהרא.פשיטא אפשר ש"אבל

מיניה דנפיק במאי משערינן להתירו החוזר שדבר .סובר

הרשב9 שיטת זו הנ"ובאמת הבית בתורת המובא .ל"א

מו"הר10 והנן ישנה בכף אלא שנו שלא ל"סיף רק האלו שיטות בין הסובריםמ הראשונים פי

חנ דין הרמב–בבליעותנ"שיש כמו חנ"ולא שאין הסובר אפילו.בבליעותנ"ן ישנה בכף אבל

בכוליה"הראב שמשערינן מודה .ד

משנ11 בהערה"ולפי הרא,8ל דעת מצטרפים ודעת"אם גזירה מטעם שהאיסור שסובר ש

שהראה חמודות כהראב"דברי סובר שהראב,ד"ש לצדד איסור"אפשר רק זו שאיסור סובר ד

עצמאי איסור ולא גזירה .משום


