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חולי� ד� מט. 
מחט שנמצאה בכבד במקומות דלהל�, מה הדי�? 

 
נמצאת בסמפו� הגדול שבכבד נמצאת בכבד (לעיל ד� מח:)1  

קופא לבר � חוד המחט תחוב 
בכבד 

כשרה2 טרפה 
קופא מלגו � חוד המחט מחו  

הכבד 
לסברת רב יוס�: טרפה 

לרב אשי: כשרה 
כשרה 

 
 

גרעיני תמר או של זית שנמצאו תו� המרה מה דינ�? [תוד"ה אבל]. 
 

גרעי� זית גרעי� (קשיתא) תמר3  
לרבנ) דמכשרי בריאה: כשרה כשרה לרש"י 

לרבנ) דמטרפי בריאה: טרפה4 
טרפה כשרה לתוס' 

 
 

איזה ברכות לומדי$ מהפסוקי$ דלהל�? 
 

"ואני אברכ$" "כה תברכו את בני ישראל"  
הקב"ה מבר( לכהני ברכה לישראל מפי כהני לר' ישמעאל 
הקב"ה מבר( לישראל5 ברכה לישראל מפי כהני לר' עקיבא 

 
                                                            

1 כתבו תוס' (בד"ה אי), דאי) חילוק בי) א חצי מהמחט רק תחוב בכבד, לבי) א נמצאת כל 
המחט בפני, (וע' ר")).  

2 כ) הסיק רבינא, ודלא כהונא בר בריה דרב אידי שהטרי�, ושונה כא) מנמצא תו( הכבד, דכיו) 
שנמצאת עדיי) תו( הסמפו) הגדול, ודאי שבאה דר( הקנה והריאה והסמפונות, ואי) לנו לחוש 

  .שמא בא דר( הקנה והדקי וניקבת
3 הכי אמר רב אשי, וחידש עוד דאפי' באופ) שהוא עתה לכאורה אינו יכול לעבור דר( הסמפונות, 
מ"מ כיו) שאינו חד ואינו מנקב, לא היה יכול לבוא דר( הוושט והדקי, ועל כרח( דסמפונא נקיט 

ואתאי, וע'"י הליכת הבהמה ונענועה נדחק בכח דר( הסמפונות ובא.  
4 רש"י בד"ה מיבזע בזע כתב, דמיבזע בזע כמחט, ומא) דטרי� במחט טרי� נמי בהא, ע"כ. 
והקשה המהרש"א מה הכרח של רש"י, הרי כא) קיימינ) בדבר שיש לחוש בו שמא בא דר( 
הוושט, וג מי שהכשיר במחט בריאה יסבור להטרי� כא) וכנ"ל. ותיר., דמרה חשבינ) לה 

כסמפונא רבא דכבדא הנ"ל, שבזה יש יותר סברא שסמפונא נקט ואתא.   
5 דמסכי על ברכת הכהני (ור' ישמעאל לא איצטרי( ליה קרא להכי, דפשיטא דמסכי, דהרי 
ציוה לה לבר( / תוד"ה והקדוש). ולר"ע ברכה לכהני ילי� מ"ואברכה מברכי(", ובכל אופ) לר' 
ישמעאל דוקא קרי ליה מסייע כהני, משו שלומד את ברכת במקו של ברכת ישראל, וזה 

עדי�, דמזה משמע שה מתברכי כול יחד.   
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חולי� ד� מט: 
מה די� החלבי$ דלהל�? 

 
חלב הקבה חלב הדקי�1  

אסור אסור לר' ישמעאל (למסקנא) 
מותר2 אסור לר' עקיבא (למסקנא) 

 
 

נקבי$ המטריפי$ שיש חלב שסותמ$, הא$ מועיל החלב לסותמ$ ולהכשיר$? 
 

חלב טהור חלב טמא  
מהני לא מהני3 לרב ורב פפא 

מהני מהני לרב ששת והו"א דרבא4 
 
 

הא$ משקי$ דלהל� אסור$ משו$ גילוי? 
 

שאר משקי$ (תוס') ציר5 חומ  שמ� דבש6 מוריס יי� מי$ וחלב  
אי) בו משו גילוי אי) בו משו גילוי יש גילוי לרבנ� 

אי) בו משו גילוי יש גילוי יש גילוי לר' שמעו� 
 

                                                            

1 היינו במקו דמתחילי המעי לצאת מ) הקבה, במש( אמה הוא חלק האסור. אול בהמש( 
הדקי שנכרכי סביב עצמ, ובי) הליפופי יש חלב ונקרא "כנתא דהדרא" / חלב זה הוא מותר.  
2 ביאור מחלוקת הוא הא דומה ל"חלב המכסה את הקרב", דחלב זה הוא כמי) שק שבו 
נמצאי כל אברי העיכול הקבה בית הכוסות הדקי, וחלב זה אסור באכילה, ור' ישמעאל אומר 
 מה החלב הזה הוא "קרו ונקל�", דהיינו שיש על החלב הזה קרו דק והוא נקל� א� כל "קרו
 ונקל�", וג חלב הקבה הוא קרו ונקל� / ואסור. ור"ע לומד מה חלב הקרב הוא "תותב קרו
ונקל�", דחלב הקרב מלבד מה שהוא קרו ונקל� הוא ג תותב, דהוא כמי) שק ומלבוש לכל 
אברי העיכול, משא"כ חלב הקבה אינו מכסה לכל הקנה כשמלה, אלא יש ש גושי וחתיכות של 

   .חלב המונחות ש
3 ואיבעי לר' זירא, הא במקומות כנגד בחיה, שהחלב שלה טהור (מותר באכילה), מה הדי). 
ופשט לו אביי דכיו) שהסיבה שחלב טמא לא מהני, משו שאינו מהודק טוב לסתו, א"כ אי) 
 הבדל בי) בהמה לחיה. וכתבו התוס' (ד"ה חלב), דדוקא בחלב ושומ) שכנגדו בבהמה טמא, אול

א אי) כנגדו בבהמה, וכגו) שומ) שעל קורקב) שסת איזה נקב שיש ש, חשיב סתימה  
/דמיהדק שפיר.   

4 כ) כתבו תוס' (ד"ה רב) דמסתברא דרבא נמי חזר בו.  
5 בציר נהגו להתיר, ויותר מזה, כשהיה מתגלה לה יי) או מי היו נותני אותו בתו( ציר, 

דהציר שור� את הארס ושוב אינו מזיק.   
6 בדבש הסיקו בסוגיי) שהלכה כר' שמעו) דיש לאסור, דר' שמעו) ב) אלעזר קאי כוותיה ואסר 

בדבש.  


