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  .ידד�  ביצה
  ?היכ� יכול לדוכ�, ט תבלי� או מלח"הרוצה לדו
 ביו

  
  )בפני עצמו (מלח  תבלי�  

  )אבל לא במדוכה (1בכ� גדולהובפ  חרס   )אבל לא בשל אב$(במדו  של ע�   לבית שמאי
  )אבל לא בשל אב$(במדו  של ע�   כדרכ$ במדו  אב$  לבית הלל

  3ולצלי,  בפ  חרס ובכ� גדולה:ש"לב  2 ג� ע� מלח*כדרכ$ במדו  אב$   מאיר' לר
  5לקדרה' אפי, 4 כדרכ$ במדו  אב$:ה"לב

  
  ? כדרכו או צרי
 שינוימה הדי� באופני� דלהל� הא� מותר לדו
 תבלי�

  
  בידע מאתמול   

  מה רוצה לבשל
  והתבלי� מפיג טע�

   !בכרכו� 
  אינו מפיג טע�

  ולא ידע מה יבשל
  לרב הונא  מותר כדרכו  צרי  שינוי  ת צריכות תבלי� לא כל הקדרו!חד אמר 

  צרי  שינוי  מותר כדרכו   תבלי� מפיג טעמו!וחד אמר   ורב חסדא
  

  ?הא� מותר לכתוש במכתשת מיני� דלהל�
  

  לתבשיל חלקא ודייסא   כותש כל חיטה לארבעה!טיסני   
  אסור  אסור  מכתשת גדולה

  6 אסור:לאביי  )של תבלי�(מכתשת קטנה 
  7תרמובבבל , י אסור"בא :לרבא

  מותר

  
                                                           

, )וזה המדוכה(אלא ד  אותו בתו  הפח חרס שש� נמצא המלח , $ בעלי ומדוכהשלא דכ', פי 1
 .  דהיינו כ� גדולה שבה מגיסי� את הקדרה*ובמקו� עלי משתמש בע� הפרור 

ולא עוד , ה לגבי תבלי$ שאפשר לדוכו כדרכו"ש וב"מ חולק על משנתנו וסובר שלא נחלקו ב"ר 2
 .ישיכול לתת עמו מלח ולדוכ� יחד בלא שינו

ועוד חומרא שלא , אחת שלא ידו  במדוכה כלל אלא רק בפח חרס ובכ�, דהיינו שתי חומרות 3
אבל לא כמו שנותני� כדי לבשל בשר , ידו  כמות גדולה אלא מעט מלח כמו שנותני� לצלי

 .בקדרה
כלומר א� שאי$ . שיטה את המדוכה על צידה מתי שהוא ד , אכ$ אמר רב אחא ברדלא לבנו 4

 .מ צרי  לעשות שינוי במעשיו"מ, יכול לדו  באות� כלי� שד  בחולבמה שצרי  לעשות שינוי 
 .וג� יכול לדו  כל כמות שצרי , במדו  של אב$' שג� יכול לדו  כדרכו אפי, והיינו שתי קולות 5
במכתשת קטנה '  אפי*שאי$ עושי� טיסני כלל )  א:ולשיטתו באה הברייתא לומר שני דיני� 6

לחילקא ולדייסא שאי$ '  שאי$ כותשי� במכתשת גדולה כלל אפי)ב, משו� שיש בו הרבה טורח
  .בה� הרבה טורח

' אפידנ " ואה, משו� שאי$ כותשי� במכתשת*דאי$ עושי� טיסני , והברייתא באה לומר די$ אחד 7
י שיש לה� עבדי� שמכיני� לה� מאכל ומזלזלי� ועושי� "אומיירי לבני  *במכתשת קטנה אסור 

 מיירי בקטנה ולבני בבל *והברייתא השניה שהתירה מכתשת . בגדולה ואומרי� בקטנה עשינו
  .שאי$ לה� עבדי�
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  :ביצה ד� יד
  ?הא� מותר, ט באופני� דלהל�"הרוצה לברור קטניות ביו

  
  לברור פסולת מאוכל   לאוכלו מיד!לברור אוכל   

  1אסור  מותר   לבית שמאי
  3 מותר: בקנו� ובתמחוי2בחיקו  מותר  לבית הלל

   אסור:4או להדיח ולשלות, בטבלא נפה וכברה
   ולשלותלהדיח' מותר אפי  מותר  לרב� גמליאל

  
  ?ט מיני� דלהל�"הא� מותר לשלח ביו
  

  מנות בשר   
  ודגי� מוכנות

  , לא שחוט' בהמה חיה ועו� אפי
  שמני� סלתות וקטניות לא מוכני�

  תבואה
  אי$ משלחי�  אי$ משלחי�  5משלחי�  לבית שמאי
  אי$ משלחי�  משלחי�  משלחי�  לבית הלל

  משלחי�  משלחי�  משלחי�  שמעו�' לר
  

                                                           
 . וזה אסור*והדר  לברור היא פסולת מתו  אוכל , דצרי  לעשות שינוי 1
 .ות ומגלגל$ עד שנבררי�היינו שנות$ סדי$ בחיקו ועליו נות$ את הקטני 2
ה מודי� "אבל כשהפסולת מרובה על האוכל ג� ב, ג שהואכל מרובה על הפסולת"ודוקא בכה 3

, כשהפסולת מרובה הכל אסור משו� מוקצה' ומקשה הגמ. שאסור לברור פסולת מתו  אוכל
ומתרצת שהכוונה בפסולת מרובה בטירחתה שהיא קטנה ודקה שאז חשוב פסולת מרובה 

  .ה שיבורר אוכל מתו  פסולת דוקא" ובזה מודי� ב* על טירחת האוכל בטירחא
ואז צפה הפסולת למעלה והוא שולה , ומדיח ומצי� אות� בהרבה מי�, נותני� הכל בדלי', פי 4

 .אותה והקטנית נשארת למטה
אול� אסור לשלוח דבר שיש לחוש שהמקבל ,  באופ$ שאי$ הדר  להשאיר אות� למחר,כלומר 5

 .ט טירחא שלא לצור "כ נמצא שטרח ביו" דא*למחר יניחנו 


