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  ' א�סעי
  
  :)חולי� צו". (א� אינו מכירו כול� אסורי�, גיד הנשה שהתבשל ע� הגידי�. הרי זו אסורה, א� יש בה בנות� טע�, יר� שהתבשל בה גיד הנשה "– שנהמ

  :)חולי� צט". (בריה שאני? ולבטיל ברובא "– גמרא
  

  ?בכמה בטלה בריה
  .#960והיה מבטלו ג� ב, בו� ביטל עכבר באל�' יוסי בר ר' שר) ה"י ה"תרומות פ(פ הירושלמי "ע, #960 בטלה ב– רבנו שמשו�, א"רשב
כי בריה לא בטלה ,  הכוונה שהתיר עכבראי�א� , שבמקו� מסוי� ידע שנות� טע� עד אל�, היינו ש� מקו�, שכתוב ש�' עכברא'מ ש" י– טור, ש"רא

  .לעול�
וחתיכה כזו ודאי לא בטלה אפילו , כי שנינו שבריה וחתיכה הראויה להתכבד שכול� אסורי� ,א ורבנו שמשו� לא מחוורי�" דברי הרשב– �"ר, תוספות
זה לא בתורת בריה אלא בתורת , ומה שכתוב בירושלמי להתיר באל�. כ אי� הבדל בי� בריה לחתיכה הראויה להתכבד"וא, פ תוספתא מפורשת"באל� ע

  .ולבטל פליטתה, טע�
  .ה שבריה לא בטלה לעול� וכ� הלכה"� ומאו"� ומהרמב"וכ� משמע מהרי

  

  ?מהי בריה
וכ� לאפוקי שור , כי מותרת מתחילתה, הור אינה בריהאבל נבלת עו� ט, עו� טמא, דג טמא, גיד הנשה: כגו�, דבר שאסור מתחילתו – ש"רא .1

  .הנסקל

וכ� , בר נבלה אפילו חתו� קרוי אבר נבלהאבל א, וכ� חתיכת גיד, כמו עו� חתו� שנקרא חתיכת עו�, דבר שא� יחת� אי� שמו עליו – ש"רא .2
 .ערלה וכלאי הכר� אינ� בריה כי שמ� לא ישתנה, חלב הכליות

 )ש ותוספות לא הסכימו לכלל זה"הרא. (א� חיטה של איסור אינה בריה, ב"כמו גיד הנשה וכיו, ברית נשמה – ה"או, �"ר .3

 .שמולאפוקי חלב שאינו מקוב- כאחד ונשאר , � ושלדמקוב� כאח – �"ר .4

  
ואת כל ,  אפילו באל�לא בטל, 1ביצה ע� אפרוח, אבר מ� החי, גיד הנשה, עו� טמא,  נמלהדבר שהוא בריה כגו� פסק את המשנה והגמרא ש– מחבר

  )ו"קא ס' וא� התרסקה עיי� לקמ� ס(. דבר של� שא� יחלק אי� שמו עליו, אסורה מתחילתה, ברית נשמה: ל"התנאי� הנ
ובאו חכמי� והחמירו בתערובת בריה שלא ,  אפילו בפחות מכזיתשהתורה החמירה לתת על זה מלקות, בטל הוא מדרבנ� איסור בריה שלא – ז"ט

  .לא בטל וכדלקמ�, א� א� זה ודאי בריה רק ספק איסור בריה, שספק דרבנ� לקולא ותתבטל בששי�, מ לעניי� ספק א� הוי בריה או לא"ונפק, תתבטל
  )ל"גבי חהר' ק ב"קא ס' � ס"א ובש"קי ס' א לקמ� בס"ע ברמ"וע. ל וספק דבר שבמני�"רלפי זה יש להקל ג� בספק חה(
  

  פתחי תשובה
ורק לאחר שפרשו ה� , כי מתחילת בריית� ה� מותרות, אינ� כבריהשנמלי� , ניסה ללמד זכות על אות� אנשי� שאוכלי� פרות אלו – פ"כו :די� נמלי� שגדלות בפרות וקמח .1

  . נקראות בריה ולא בטלות– טורי אב�. אסורות
וחקרו  ?פ זכות עליה�"כ צרי� לבאר כיצד לימד הכו"וא". זה כשנוצר האיסור" תחלת ברייתו"הסביר ש" מטה יהונת�"וה, באר כא� החוות דעת שנמלי� שנולדת מפרי היא בריה

, ולכ� העיקר זה איסור מחמת עצמו, תחלת ברייתו זה סימ� לאיסור מחמת עצמואיסור מ, א"לרשב? הא� איסור מתחילת ברייתו זה תנאי בבריה או שזה איסור עצמיהאחרוני� 
  ?פ זכות"כ עדיי� צריכי� אנו לדעת כיצד לימד הכו"א. וכ� שר- משו� איסור עצמי, ולכ� ביצת אפרוח היא בריה

א� , כ" שש� מדובר בבריה שנוצרה לא פגומה ונסרחה אחא תר�"גרה? ולכאורה הרי כל נמלה היא מאוסה ויש לה די� בריה, א שבריה פגומה אינה בריה"קג פסק הרמ' בס
  .א"ג לגר"כ יש מחלוקת בי� הפמ"א. תתבטל מלהיות בריה, ותגיע למצב שלא תהיה ראויה לגר, שג� נמלה א� תסרח יותר ממה שהיא, ג פרש"פמה

יש די� , וברגע שתיכנס לתערובת ותיפג� ש�, פ שטעמה פגו�"ת� כ� חייבי� עליה אעשנמלה ס, לבריה בתערובת, שיש הבדל בי� בריה עצמה, א� ערו� השולח� תר� תרו� אחר
 .שפיר דמי, ללמד זכות עליה�, פ שאי� להתיר כ� לכתחילה"ואע, שכל התלועי� המעורבות בקמח מאוסות, פ"כ אפשר כא� ללמד זכות כדעת הכו"א. פ ותהיה סרוחה"נטל

 . נקרא בריה ג� בלי כזית בשר– ג" פמ.כמו כל יבש ביבש, א� פחות מכזית בטל, גידי� ועצמות, שיש בו כזית של בשרנקרא בריה דוקא כ: פני אריה: אבר מ� החי .2

 .אפילו ידע שהיא בריה ולא בטלה, מותר הכלי, וא� הוא מסופק א� היה ששי�, הכלי אסור, א� בישל בכלי אבר מ� החי ולא היה ששי� בקדרה .3

  

  ?)גיד החיצון (ם בבריה מדרבנןהאם קיימת חומרת איסור בריה ג
או שבריה זה כל דבר חשוב , הא� בריה זה כל דבר שהתורה הענישה עליו מלקות בפחות מכזית?  על חולי� צו חקר מהי בריה"ראש יוס�"ג בספרו "הפמ

  .זה מלקות בפחות מכזית, וסימ� לכ�
והוא החשיב את , י שבריה היא כל דבר חשוב"והסביר רש, כמו כל בריה" יהאחשב"כי הוא , כתב על הנשבע שלא יאכל שחייב בכלשהו:  בשבועות כי"רש

  .ולכ� נאסר בכלשהו, כל המאכלי� כול� כמו בריה
כלומר כל דבר שיש עליו מלקות ,  אותו בי� קט� בי� גדול כגו� נמלה שהתורה גזרה לא לאכול דברוכתב שבריה היא, לא פרש כ�.  בחולי� צוא� תוספות

  .ולתוספות המלקות ה� סיבה לבריה, לבריה י המלקות ה� סימ�"כלומר לרש, גלל חשיבותולא ב, בכלשהו
  .ז"א והט"ועתה נעבור לבאר את שיטות הרמ

כי אחד , ז חלק עליו"והט. ויש לזה די� בריה, כי על שר- לוקה בכעדשה, א ששר- שנחת� והתערב בחתיכות אפילו באל� לא בטל"קד פסק הרמ' בס
א� , וזה קיי� ג� בשר- חתו�, א די� בריה מגיע כאשר יש מהתורה מלקות בכלשהו"כ לרמ"א. וזה לא דבר חשוב בעודו חתו�,  של�התנאי� זה שיהיה

  .אי� זה דבר חשוב, פ שלוקה"וכא� א� נחת� אע, ז בריה זה עניי� של חשיבות"לט
  .ז יש די� בריה ג� בדרבנ� כי זה דבר חשוב"א� לתוספות ולט, כי אי� מלקות, אי� די� בריה בדרבנ�, א"י ולרמ"לרש. מ בחקירה זו היא נידו� דיד�"הנפק

ז חלק ולכ� כתב כא� "א� הט, א"כי בבריה אי� חומרא כזו לרמ, �ל מדרבנ� יש חומרא ולא כא"א שג� בחהר"ל מגיה הרמ"א בדי� חהר"קא ס' לכ� רק בס
  .מ זה דבר חשוב"כי בכ, יש להחמיר שלא תתבטל,  מהתורה או לאשא� זה ודאי בריה א� ספק א� אסורה

א� , א"י וכרמ"והוא סובר כרש, כי אחרת לא ילקו על זה ואי� בריה, צרי� כזית בשר" פני אריה"של, ש בעניי� אבר מ� החי"זו ג� המחלוקת שמביא הפת
  .ז"כטוהוא יסבור כתוספות ו, מ"כי זה דבר חשוב בכ, ג לא מצרי� כזית בשר"הפמ

ואילו כא� הוא מביא ביצה זו בי� אלו שנמני� , ח פסק שביצה שיש בה אפרוח שלא יצאה לאויר העול� אסורה מדרבנ�"פו ס' בס? מהי שיטת המחבר
� שכתב בפרוש "א שלמד כ� מדברי הרמב"כ הגר"וכ. ובריה היא כל דבר חשוב, שג� בדרבנ� יש בריה, ז"משמע שהוא סובר כתוספות וכט, כבריה

  .שבריה זה כל דבר חשוב
  

  'סעי� ב
  

, כי בריה לא בטלה, אבל הרוטב אסור בנות� טע� או בששי�, והכל אסור, אפילו באל� לא בטלה,  בריה שהתבשלה ע� ההתר–) פ המשנה לעיל"ע (טור
  .ד כל הבריה מותרי� והאחרי� והרוטב בנות� טע� או א� יש ששי� נג,מוציא אותה וזורק אותה, וא� הכיר את הבריה. א� טעמה בטל

  

  דין גיד הנשה
  .ולכ� אי� טעמו אוסר כלל, "אי� בגידי� בנות� טע�"ל ש"דקי,  חו- מגיד הנשה– טור
  .אבל שומ� הגידי� אוסר,  טע� הגידי� לא אוסר– א"רשב, �"רמב, �"ר, ש"רא, �"רי, י"רש
  .כ לא אוסר כמו הגידי� עצמ�" שומ� הגידי� ג– מ בתוספות"ר
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כי היתה , � כתב שג� ביצת אפרוח מלכתחילה יש  להתיר"הש (.קי שכתב שמותרת מתחילתה' ולא כמחבר בס, כי מותרת מתחילתה, אינה בריה, אבל ביצת ד�,  דוקא ביצת אפרוח– �"ש 

 )ש"ע, � שהביצה היא הגריה ולא האפרוח"הסביר הש' ק טז"ס' פ' ובס. ע פסקו שביצת אפרוח היא בריה"� והשו"כי הרמב, אלא שאי� להקל בזה, מותרת מתחילתה
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, וא� יש בו ששי� נגד שומנו, וא� אינו מכירו הכל אסור, א� מכירו זורקו וכל השאר מותר א� יש בו ששי� נגד שומנו, בשל ע� גידויר� שהת, לכ�
  )ולתוספות צרי� ששי� נגד הגיד והקליפה שמסביבו (.א� טעמה ושומנה בטל, ריה לא בטלהבכי , הרוטב מותר והאחרי� אסורי�

  .וצרי� ששי� נגדו, התורה אסרה אותו, פ שאי� בו טע� והרי הוא כע-"אע, כ� שאינו ניכר יותר,  א� נמוח הגיד– א"רשב ?מה הדי� א� נמוח הגיד
  

וא� זרק את , כ יש ששי� נגד הרוטב שאז רק הרוטב מותר"אא, שא� בישל בריה הכל אסור,  פסק את המשנה והטור להלכה וככל הראשוני�– מחבר
והוסי�  .א"כרשב, וא� נמוח הגיד צרי� ששי� נגדו.  ובגיד א� זרקו צרי� ששי� נגד שומנו כדי להתיר את הכל.הכל מותר, הבריה ויש ששי� נגדה

  .הולכי� להקל ובטל ברוב רגיל, לכ� א� יש ספק א� היה ששי� נגד הגיד הנמוח, ט"כי לעול� לא נ, א שיתבטל ברוב רגיל"שמכיוו� שיש הו, �"הש
לא מהני להכיר אותו ולזרוק אותו ולהצרי� ששי� נגד , יר� שהתבשל ע� גידו, נ באיסור דבוק"וכ� שיש חנ, סורי�נ בכל האי"ל חנ" לדיד� דקי– �"ש

א הסובר איסור "� על הרמ"ותמה הש. שדי� איסור דבוק נלמד מיר� שהתבשל ע� גידו', עב ועג' וכ� משמע בס,  אלא צרי� ששי� נגד כל היר�,השומ�
 ואז א� יש ששי� ,ואינו דבוק כללהכוונה שהתבשל הגיד ע� היר� כשהוא חתו� מהיר� ש ,� לדחוק"וכתב הש?  המחברמדוע לא הגיה כלו� על, דבוק

  .א"כ הגר"וכ, הרוטב מותר, נגד שומנו
יכה שבלעה צרי� ששי� נגד כל החת, וא� אי�, משו� איסור דבוק, 2צרי� באותה חתיכה ששי� נגד שומ� הגיד,  א� השומ� היה דבוק בחתיכה אחת– ז"ט

  .נ בכל האיסורי�"ל חנ"לדיד� דקי, את השומ�
  

  'סעי� ג
  

  .וא� הקדרה, הכל מותר, וראו שאי� ש� כלו�, וא� נתנו מהמרק בכ� או בקערה, הכל אסור,  קדרה של מרק שנפלה ש� בריה ואבדה– א"רשב
  .את המרק� "שמתיר ה, נו�סיי " אפשר להתירו עוא�. א� נפלה בו בריה ונאבדה, שכל המרק אסור, א" פסק את תחילת דברי הרשב– מחבר

  

  'סעי� ד
  

א "וכשה� מבושלי� א, וצריכי� בדיקה, כי הוחזקו שיש בה� איסורי בריה, הירקות אסורי�,  תולעי� ירקות שהתבשלו ונמצאו בה� שלוש– א"רשב
  .לבדוקאפשר לרחו- ו, וכ� א� בישלו בה� בשר, כי אפשר לסננ�, אבל מי שלקות מותרי�, לבודק�
  .י בענייני� אלו"ט וס"פד ס' ע בס"וע. א" פסק את כל דברי הרשב– מחבר

  .הירקות הוחזקו, ולכ� א� נמצאו שתי תולעי�, שחזקה באה אחרי שתי פעמי�,  צרי� להחמיר כדעת רבי– ח"ב
וכ� אישה ,  השלישי כי ספק נפשות להקלש שכרבי פוסקי� רק בשתי תינוקות שמתו מברית מילה שלא ימולו את"והביא בש� הרא,  חלק עליו– ז"ט

שחזקה היא , ג"ל כרשב"קי, אבל בשאר דברי� שאי� בה� ספק נפשות, לא תתחת� שוב כי מוחזקת כקטלנית משו� ספק נפשות להקל, שמתו שני בעליה
  .הירקות יאסרו אחרי שנמצאו בה� שלוש תולעי� ויצטרכו בדיקה, ולכ� בנידו� דיד�, אחרי שלוש פעמי�

  .ע"ג בשו"לעיל בסד שהרי ודאי יש בו בריה כ\אסור המרק אפילו בתולעת אחת,  א� ראה שנפלה תולעת לתו� מרקאבל
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 .קו' ע בזה בס"וע, גד שומ� הגיד ויחזור ויאסורכי אחרת ייגרע ממנה ולא יהיה ששי� נ, אסור להוציא חלק מחתיכת ההתר עד שהכל יצטנ�, שבמצב כזה, א" יוס� הביא בש� הרשבהבית 


