
 

  יזפרק | ויקרא א. 

ר ַהָגר  ל ּוִמן ַהגֵּ ית ִיְשָראֵּ ר  )י( ְוִאיׁש ִאיׁש ִמבֵּ ְבתֹוָכם ֲאׁשֶׁ

ת ַהָדם  ת אֶׁ לֶׁ ׁש ָהאֹכֶׁ פֶׁ ְוִהְכַרִתי יֹאַכל ָכל ָדם ְוָנַתִתי ָפַני ַבנֶׁ

ׁש ַהָבָשר ַבָדם ִהוא ַוֲאִני  פֶׁ ב ַעָמּה: )יא( ִכי נֶׁ רֶׁ ְנַתִתיו אָֹתּה ִמקֶׁ

יֶכם ר ַעל ַנְפשֹׁתֵּ ַח ְלַכפֵּ ׁש ָלֶכם ַעל ַהִמְזבֵּ פֶׁ  ִכי ַהָדם הּוא ַבנֶׁ

ם ֹלא  ׁש ִמכֶׁ פֶׁ ל ָכל נֶׁ י ִיְשָראֵּ ן ָאַמְרִתי ִלְבנֵּ ר: )יב( ַעל כֵּ ְיַכפֵּ

ם ֹלא יֹאַכל ָדם: )יג( ְוִאיׁש ִאיׁש  ר ַהָגר ְבתֹוְככֶׁ תֹאַכל ָדם ְוַהגֵּ

יד ַחָיה אֹו  ר ָיצּוד צֵּ ר ַהָגר ְבתֹוָכם ֲאׁשֶׁ ל ּוִמן ַהגֵּ י ִיְשָראֵּ ִמְבנֵּ

ל וְ  ָאכֵּ ר יֵּ ׁש עֹוף ֲאׁשֶׁ פֶׁ ָעָפר: )יד( ִכי נֶׁ ת ָדמֹו ְוִכָסהּו בֶׁ ָׁשַפְך אֶׁ

ל ַדם ָכל ָבָשר  י ִיְשָראֵּ ָכל ָבָשר ָדמֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבנֵּ

ׁש ָכל  ָבָשר ָדמֹו ִהוא  פֶׁ לּו ִכי נֶׁ תֹלא תֹאכֵּ  :ָכל אְֹׁכָליו ִיָכרֵּ

 

 מאכלות אסורות, פרק ו'|  רמב"ם. ה

ן לקדרה קורעו ומוציא ו. הלב בין לצלי בי

את דמו ואחר כך מולחו, ואם בשל הלב ולא 

קרעו קורעו אחר שבשלו ומותר ואם לא 

קרעו ואכלו אינו חייב עליו כרת, במה 

דברים אמורים בלב העוף שאין בו כזית דם, 

שהרי יש  אבל אם היה לב בהמה חייב כרת

בו כזית מדם שבתוך הלב שחייבין עליו 

כתב הראב"ד ז"ל א"א  וכו'.הלב בין לצלי כרת. 

 לא נאמר אלא בצלי דכבולעו כך פולטו, עכ"ל.

 

 שם|  מגיד משנה. ו

אבל אם היה לב בהמה וכו'. בפ' דם 

שחיטה כריתות )דף צ"ה( שהוא ]כ"ב[ הובא 

בהלכות ויש מי שכתב שכשאמרו שבלב 

בהמה חייב כרת דוקא אכלו קודם בשול 

שבשלו אינו חייב  אבל אחר בשול לא דדם

עליו כדאיתא במנחות בפרק הקומץ רבה 

 :ולא נתבאר זה בדברי רבינו)דף כ"א( 

 

 סימן פ"ז|  שו"ע יו"ד. יא

המעושן והמבושל בחמי טבריא, אין לוקין עליו. וכן ו. 
המבשל בשר במי חלב, או בחלב מתה, או בחלב זכר, או 

ואין לוקין על אכילתו משום שבישל דם בחלב, פטור, 
 בשר בחלב. 

 ש"ך

כל' הזה כתב  -)פמ"ג( ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב  טו

הרמב"ם ומשמע דעתו דמשום בשר בחלב הוא דאין לוקין על אכילתו 

הא משום דם לוקין על אכילתו אף על פי שבשלו דס"ל דם שבשלו 

 עובר עליו מיהו אנן קי"ל דדם שבישלו או שמלחו אינו אלא מדרבנן

 ל"ט ובכמה דוכתי: וכמש"ל סימן ס"ט ס"ק

 

 יו"ד, פ"ט|  דרכי משה הקצר. יב

)יט( ונראה דלא צריכין לטעמיה 

דמליח הוא כרותח ואפילו הכי אינו 

אסור אלא מדרבנן דהרי הוא מבושל 

ומהאי טעמא אם מלגה  לפנינו

תרנגולת ולא ידעינן אי בכלי ראשון 

נאמנת דאף אי עבדה  או שני נמי

בכלי ראשון אינו אלא איסור דרבנן 

 ולכך נאמנת כנ"ל:

 

 כריתות ד:. ב

 חולין קט.. ג

 חולין קכ.. ד

 שם|  לחם משנה. ז

עוד כתב שם במ"ש ה"ה בדין דם מבושל ... 

דלשון רבינו שלא נתבאר בדברי רבינו. 

משמע הפך יש מי שכתב דאפילו על דם 

כתב רבינו אבל אם היה  מדלא בישול חייב

לב בהמה חייב כרת אם אכלו קודם בישול 

והעד שלא כתב בשום מקום בספרו 

המימרא של פרק הקומץ רבה דם שבישלו 

שאינו חייב כרת משמע דס"ל דאינה הלכה. 

ותמה על ה"ה איך כתב שלא נתבאר בדברי 

 רבינו:

 

 חולין קיא.. ט

 מנחות כא.. י

 מאכלות אסורות, פרק ט'|  רמב"ם. ח

המעושן והמבושל בחמי טבריא וכיוצא בהן אין ו. 

עליו, וכן המבשל בשר במי חלב או בחלב  לוקין

ואינו מתה או בחלב זכר או שבשל דם בחלב פטור 

, אבל המבשל לוקה על אכילתו משום בשר בחלב

בשר מתה או חלב וכיוצא בהן בחלב לוקה על 

בשולו ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב, 

שאין איסור בשר בחלב חל על איסור נבילה או 

ן כאן לא איסור כולל ולא איסור איסור חלב, שאי

 מוסיף ולא איסור בת אחת. 

 

 דם שמלחו
 ודם שבשלו 

 


