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  סימ� צד
  
  
  

  7עיין סימן צח עמוד  -) סעיף א(דינו של רבינו פרץ 
  5עיין סימן קה עמוד  -) ז סעיף א"ט(ג האש "כלי ראשון ע

  
  

  )סעי� א, ש"פת(כ� שנתחבה בקדרה 
  
המכניס כ� לקדרה צרי� לשער לא רק כנגד מה שבתו� התבשיל אלא ג מה שכנגד דפנות  � פ"כו

  .ערב ג את מה שלא בתו� התבשילשהבל הקדירה מחמ ומ, הקדירה
בדי וכ� פסק . נראה שאי� צור� להחמיר בכ� ומספיק לשער כנגד מה שנתחב בתבשיל � א"חכ, ס"חת

  )ד"סק( השולח�
  .ערו� השולח�וכ� פסק , פ למרות שאי� זה מעיקר הדי�"יש להחמיר ככו � ד"חוו
ב צרי� ששי ג כנגד מה שלא היה "א היתה זיעה רבה והיתה חמה בחו שהיס � ג"פמ

  .רק כנגד מה שבתבשיל�וא לא , בתבשיל
  
  

  
  

  )סעי� א, ש"פת(' ח� מקצתו ח� כולו'
  

די� זה  �" משערי בכולו משו דח מקצתו ח כולו, יש מי שאומר שא הכ� של מתכת" � ע"שו
  )7עיי� בסימ� צח עמוד (מקורו ברבינו פר! 

  .מ"לדעה זו א לא בהפסע יש לחשוש "פ כללי השו"ע �) ז"סקט( ח"כה
  .וממילא משערינ� רק כנגד מה שנתחב, סברא ראשונה עיקר � א"רמ

  
  :הוב� באופני שוני" ח מקצתו ח כולו"הביטוי  �) ג"סק( ש"פת
, לכ�. כש שהחו מתפשט בכל הכלי כ� ג האיסור בי� להבלעה ובי� להפלטה � ה"רא, רבינו פר 

  .משערינ� בכולו, למרות שרק חלק מהכ� נתחב
א� האיסור מתפשט רק לעניי� , החו מתפשט בכל הכלי �) ד"ח תנא סקכ"או( מג� אברה�, בית הלל

א� כשתוחב רק חלק מכ� מתכת , נאסר כולו, לכ� כשתוחב את חלקו לאיסור. בליעה ולא לעניי� הפלטה
  .משערינ� רק כנגד מה שתחב, לתבשיל מותר, אסורה

והרי : כשהקשה לגבי שיפוד שכל יו מגעיל את חברו, בסימ� צג א"הרשבנראה שזו ג שיטתו של  �
מדי� ח מקצתו �והרי כל השיפוד בלוע מאיסור , הוא מגעיל רק את החלק הנוגע בבשר, כשהוא מגעיל

  .מוכח שהוא אומר כ� רק בבליעה ולא בפליטה! ח כולו
ולא לבליעה ולא , הדי� של ח מקצתו ח כולו נאמר רק ביחס לחו �) ג"סק(� "ש, � מי "מהר, �"ר

. הכלי נאסר כי ח מקצתו ח כולו, והאיסור נגע בחלק הקר, כלומר שא חלק מהכלי ח. לפליטה
  .י האור אמרינ� ח מקצתו ח כולו ג לעניי� הבלעה והפלטה"א� א הכלי חומ ע � �"ש

לו והבליעה כולה אמרינ� ח מקצתו ח כו, ב"רק א כל הכלי ח בחו שהיס � פני� מאירות
  .מתפשטת

  :להלכה
א שלא אומרי ח מקצתו ח "פוסק שבהפסד מרובה נית� לסמו� על שיטת הרמ כ� החיי�

  )פרטים נוספים בסימן קכב(. כולו בכלל א הכ� אינה חמה בפועל
  

  

  
  )סעי� ב(כ� שנתחב פעמיי� בקדירה 
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צרי� שתי פעמי ששי מכיו� שחוששי שבפע הראשונה שנתחב נעשה נבלה וצרי� לשער  � ק"סמ
  .כנגד כל הכ� שוב

: ונראה שיש שתי סברות להתיר, לא ראינו מי ששואל א נתחבה הכ� פע או פעמיי � ד"תרוה, ה"או
  )8עיין סימן קה עמוד (. כיו� שהוצאה הכ� היא כבר מוגדרת ככלי שני ואינה אוסרת. א

  .)10עיין סימן צח עמוד (נ בבלוע "� שלא אומרי חנ"נראה שבזה סומכי על דעת הרמב. ב
  .ב והמיקל לא הפסיד"המחמיר תע � ד"תרוה

  ".וא תחב הכ� בקדרה שתי פעמי ולא נודע בנתיי צרי� שתי פעמי ששי: "ק"פסק כסמהטור 
  .זה מתבטל באות ששי, וכשתוחב שוב, הסביר שא נודע בנתיי הרי שכבר נתבטל בששי י"הב

  :להלכה
א תחב הכ� בקדירה : "וזה לשונו, ס"נ בשא"שהרי לדעתו אי� חנ, ח"א� רק בבב, ק"פסק כסמ ע"השו

  .ל"הרשפ "וכ". שתי פעמי ולא נודע בנתיי צרי� שתי פעמי ששי
שהרי הסברא , ע מדוקדקת בכ� שכתב דוקא שתי פעמי"לשונו של השו �) ד"סק( �"ש

אבל בתחיבה השניה כבר לא , גשוח היא מכיו� שזה שני מיני היתר שנפ"נ בבב"שאומרי חנ
ד "ונלע( .וא� א תחב אל� פעמי מספיק פעמיי ששי, נ כי זה כבר לא היתר"ייעשה חנ

דלדעת , ך בסימן קג סעיף ז"ע והש"ך לא דק שהרי דברים אלו נתונים במחלוקת השו"דהש
  !)ח נעשה נבלה"ע בב"השו
, ג א תחב אל� פעמי צר� ששי כנגד כל תחיבה ותחיבה �) ב"ח סקכ"מובא בכה( ח"פר

  .לאו דוקא �כ שתי פעמי "ומש
ע ויש מי שסובר שא� לא צרי� פעמיי ששי "כיו� שזו מחלוקת בדעת השו � ח"כה

  .נראה להקל �) ד"תרוה(
ואילו בסימ� צט פסק , ע מדוע פה לא אומרי חוזר וניעור"יש להבי� בדעת השו �) ה"סק( �"ש
 �? כ נפל עוד זית איסור הוא חוזר וניעור"לששי זיתי היתר ואחד שזית שנופל "י כהגהש"הב

א� פה כל הסיבה לאסור היא מדי� , ונראה לחלק שש באמת יש טע איסור ולכ� חוזר וניעור
  .ובזה לא אומרי חוזר וניעור, נ"חנ

  .ד שמספיק פע אחת ששי אפילו כשלא נודע וכתב שכ� נוהגי"הביא את דעת תרוה א"הרמ
כ תחבו לקדירה ולא היה "ואח, א תחבו לקדירה והיה בה ששי �) ד"ש סק"מובא בפת(חמודי דניאל 

א יודה שצרי� ששי כנגד הכ� שוב כיו� "נראה שא� הרמ, כ החזיר לקדירה הראשונה"ואח, בה ששי
  )כי אז קיי רק הטע השני שהוזכר לעיל ולא הראשו�. (שנעשה נבלה

  

  )סעי� ג(די� הכ� כשיש ששי� לבטלו 
א� הכ� עצמה אסורה אפילו בדיעבד בי� , הקדרה והתבשיל מותרי כשיש ששי כנגד הכ� � ד"הגהש

  .לבשר ובי� לחלב
  .כיו� שנעשה נבלה, והוא הדי� לשאר דברי �) ט"סק( �"ש

ק "עונה הסמ �? ותהיה היא מותרת כמו הקדרה, מדוע שלא ייחשב זה כהגעלה לגבי הכ�, וקשה � ק"סמ
  :שתי תשובות

  .ע אינו מועיל"וזה לכו �חיישינ� שמא יטעו ויבואו להתיר ג כשלא נתחבה כל הכ� . א
  .ב"הגעלה מועילה דוקא במי רותחי� אבל הכ� נאסרת כבר בחו שהיס. ב

א� . א בסימ� צג שהרי הוא כתב שנחלש ונקלש טע החלב"נראה שדברי אלו אינ כדעת הרשב � י"ב
כיו� שפה תחב כ� חולבת בקדירה , ירוח שדוקא ש אומרי כ� ולא פה' ראולי יש לחלק כפי שחילק 

  .הוא זה שיתיר, של בשר ואי� נראה שהדבר שכרגיל אוסר
ד שהכ� נאסרת ואוסרת א� בדיעבד בי� בבשר בי� בחלב א "אכ� פסק את דברי הגהש) סעי� ג(ע "השו

  .הכ� בת יומה
י א יש בה רק "א הכ� תיאסר אפילו א תחב כ� חולבת בקדירה בשרית ב"לדעת הרמ �) ח"סק( �"ש

ע "א� לפי השו, והכ� נותנת טע במי וזהו בישול, החלב נות� טע בכ�: טי"מי שהרי יש פה שני נ
  )ועיי� בסימ� צה עמוד   . (דוקא א נתחבה בתבשיל בשרי

� א מודה כשיש ששי במי שהכ"� תמוהי שהרי א� הרמ"דברי אלו של הש �א "רעק
  .כיו� שאי� בשר בעי�, מותרת

  
  

  :נחלקו האחרוני �' כשהכ� בת יומא'ע "בהגדרת השו
אפילו שהיא בת יומא מהתחיבה  �ע "א� א עבר מעל, הכוונה שהיא בת יומא מהשימוש הראשו� � ח"ב

  .אינה אוסרת
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, מ"ה והד"האוכ "וכ, שהרי בשימוש הזה נעשתה נבלה, פשוט שהכוונה בת יומא מהשימוש השני � �"ש
  .ח אינ מובני"ודברי הב

ומדוע , והחלב כבר נות� טע לפג, ח"שהרי הכ� אסור מדי� בב, � פשוטי כלל"אי� דברי הש � א"רעק
  .ע לדינא"ולכ� צ� )2עיין עמוד  -ד "תרוה(שהרי יש דיעות שבכלל לא נעשה נבלה , ועוד? שיאסור

  

  )סעי� ג(די� הקדירה כשאי� ששי� כנגדו 
  .א� מותר לשי בתוכה צונ�, אי� ששי הכל אסור בהנאה ואפילו הקדרהא  �טור 

  .כל שהוא צונ�, משמע שאפילו דבר לח מותר � י"ב
כגו� מי חמי לרחו! , אפילו דבר ח מותר לשי בכ� א אינו לצור� אכילה � שערי דורא

  .ראשו
  .דליתא לאיסורא בעיניה, דוקא לשי בתוכה דבר יבש מותר � מרדכי

  .ואפילו לכלב שאינו שלו, ע משליכו לבית הכסא וא� לא לכלב"לכו, לגבי המאכל שנאסר � ז"ט
ח יכול ליתנו לכלב "א� בבב, זו חומרא שנאמרה רק בחמ! בפסח �) ה"ש סק"מובא בפת( מקור חיי�
  .)8ועיין סימן קג עמוד (. שאינו שלו

  
  כשאינה בת יומא

י כי אי� חילוק "ח אוסרת אפילו כשאינה ב"בה בב קדרה שבישלו � י"מהרא, ז"או, י"הגהות אשר
י "י המאכל אסור ללא תקנה וכשאינה ב"אלא שכשהיא ב, באיסורי הנאה בי� ב� יומו לשאינו ב� יומו

  .ל"רשפ "וכ. והתבשיל מותר, ישלי� דמי הקדרה לנהר
  ).ט"סקל(ש ובדי השולח� "ערוהוכ� פסקו . אי� לחוש לכ� בדיעבד � דרכי משה, ה"או

  

  )סעי� ד(א� הכ� אינה בת יומא 
  .א� הכ� אסורה לכתחילה ומותרת בדיעבד, הקדרה והתבשיל מותרי כיו� שאינה בת יומא � ע"שו

חלב / הוא שהכ� בלעה איסור , שמותרת �לקדירה , שאסורה לכתחילה, ההבדל בי� הכ� � י"ב
פגו ואי� ש  אבל הקדירה בלעה כשכבר היה, כ הטע נפג"בזמ� שהטע היה משובח ואח

  .איסור עליו
אבל לשאר דברי מותרת א� , הכ� אסורה דוקא לבשר ולחלב �) ג"סקי( �"ש

  .לכתחילה
  )א סעי� ה"רמ(כדלקמ�  �אבל ממנהגא אסרינ� לה לכל דבר , כל זה מדינא, ואול

  
  

  )סעי� ה(שתי כפות בקדירה חדשה 
כ חזר ובישל בה מי ותחב בה כ� בשרית "קדרה חדשה שבישל בה מי ותחב בה כ� חלבית ואח � ק"סמ

� �אסור להשתמש , ובא� אחד מ� הפעמי לא היה ששי במי לבטל את הכ�, ושתי הכפות היו בני יומ
  .ע"השופ "וכ. א� שאר דברי מותר, בקדרה לא לבשר ולא לחלב

  .מותר להשתמש בקדירה כמי� הכ� האחרונה שהשתמש בה � ה"או
מדוע רק  �וא לא , מדוע מותר �שהרי א זה נחשב נתינת טע ,שיטתו תמוהה �) ו"סק( מ"ד

�  . ק"לכ� נראי יותר דברי הסמ? כמי� האחרו
  ]קדירה�מי�כ��חלב[? וכיצד אוסר, ט"ט בר נ"הרי זהו נ: א� בעצ הדי� הזה יש לשאול

א� חוששי לדעה שסוברת לחלק בי� דגי שעלו בקערה לדגי , מעיקר הדי� באמת מותר �) ו"סק( מ"ד
  .ולכ� פשוט שבדיעבד זה יהיה מותר, שנתבשלו בקערה

שמכיו� שאפשר , כוונתו שהקדירה הזו אסורה לבשר ולחלב �) ב"ש סקנ"מובא בבדה', ד� אחרו�'ב( ז"ט
  .ט לכתחילה וזה אסור"ט בר נ"בדברי אחרי הרי זה כמו תכנו� נ

  .א בסעי� זה"חומרא שמובאת בדברי הרמכמו ה, אי� זה מעיקר הדי� אלא חומרא בעלמא �) ו"סק( ז"ט
ע מתחיבת הכ� הראשונה יכול להשתמש "כשעבר מעל �) ג"ש סקנ"מובא בבדה( יד יהודה

 �י "י אטו ב"פ שגזרו כלי שאב"ואע. פ"בקדירה א� לכתחילה במי� התחיבה השניה שהרי זה נטל
�  .לא גזרינ� �שהיה רק בלוע  �וכא� , זה רק כשהשתמש בדבר בעי

  
  
  

  )סעי� ה(' מאחר שהיתה חדשה'



  4עמוד , סימ� צד

 

  
כ חזרו ובשלו בה מי פע אחרת "א בשלו מי בקדרה חדשה ותחבו בה כ� חולבת ואח" � ע"שו

אסור להשתמש בקדרה לא בשר ולא חלב אבל שאר ... ושתי הכפות היו בני יומ�, ותחבו בה כ� של בשר
  ".דברי מותר לבשל מאחר שהיתה חדשה שלא בשלו בה מעול

  :הוב� בשתי דרכי שונות' אחר שהיתה חדשהמ'הביטוי 
�"ש � וזה סותר את דבריו , משמע שא לא היתה חדשה היה אסור לבשל בה אפילו שאר דברי
  !שכלי בשרי שהודח ע כלי חלביי מותר) ג,צה(
כלומר , הוא צד להחמיר' מאחר שהיתה חדשה'הביטוי  �) ה"ש סקנ"מובא בבדה, ד� אחרו�( ז"ט

שהסיבה שאסור לבשל בה בשר או חלב היא מכיו� שהקדרה חדשה ולא נקבע עליה ש של בשר 
  .ט"ט בר נ"מותר היה לבשל בה א� בשר או חלב ככל נ, אבל א היתה ישנה, או חלב

והדי� באמת הוא שמותר א� , ק"חולק על הדי� הזה וטוע� שמקורו בגרסא מוטעית בספרי הסמ �"הש
 �בשר [טי "א ומצריכי שלושה נ"זאת אפילו להולכי בשיטת הרמו, ט"ט בר נ"לכתחילה מכיו� שזה נ

, ועוד צד להקל הוא שפה שני מבי� שלושת מקבלי הטע ה כלי, ועדיי� היתר] קדרה �מי  �כ� 
  .א� לכתחילה יש להשתמש בקדירה רק כמי� תחיבת האחרו�. וכלי קולטי פחות מאוכל

ו "ק, ולשיטתו שקערות של בשר שהודחו ע קערות של חלב מותרות, ע "אי� יסוד לדינו של השו � ח"פר
� �א שכלי שהודחו אסורי לכתחילה "ורק להולכי לשיטת הרמ, שזה מותר א� במי� תחיבת הראשו

  ).ז"סקמ( כ� החיי�פ "וכ. יש לאסור במי� תחיבת הראשו� לכתחילה
  
  

  

  )סעי� ה(' קדירה שבשלו בה ירקות'
  

הכל , י או שיש במאכל ששי"ואחד מה אב, בה ירקות ותחב בה כ� בשרית קדרה חלבית שבלו � א"רמ
א� זו רק , י"ונוהגי להחמיר לאכול את התבשיל כמי� הכלי שהוא ב� יומו ולאסור את הכ� שאב, מותר

  .חומרא
 �בשר : [ט"והרי לשיטתו זה מעיקר הדי� כיו� שיש רק שני נ, לא ברור מדוע זו רק חומרא � �"ש

כלומר שהדיו� הוא באיזה �' במי� הכלי' �' כמי� הכלי'לכ� נראה שיש לגרוס במקו , ]מי �כלי 
  .טי"כ יש שלושה נ"וא, כלי לשי את הירקות

כיו� שיכול לאכלו ללא בשר : ט"ט בר נ"א את הטע לחומרא הזו למרות שיש פה נ"מסביר הרמ ח"בתו
  .ט"ט בר נ"זה כמו תכנו� נ, או חלב

א להניח דגי שעלו בקערה חלבית לכלי בשרי "להבי� מדוע מתיר הרמ יש �) ח"סקי( �"ש
י "� שהחומרא פה היא מכיו� שא שניה היו ב"עונה הש? י ופה הוא אוסר"למרות שהקערה ב

  .כ� ג ש, י אינו אוסר"היה אסור מעיקר הדי� והוא עלול לחשוב שכש שכא� הכלי שהוא ב
א שיש לאסור שמא יגעו הכלי באופ� ישיר זה "הרי לגבי רחיצת כלי שכתב הרמ �) ז"סק( ז"ט

עיין (? א שזו רק חומרא"ומדוע כותב הרמ, חשש זה קיי ג פה, כ"וא, בזה ללא מי באמצע
שמא המי : א אסר רחיצת כלי מסיבה אחרת"לכ� נראה לומר שהרמ � )4סימן צה עמוד 

חשש זה אכ� לא שיי� פה כי יש . �ייעשו נבלה כיו� שקבלו טע מ� הבשר מחד ומ� החלב מאיד
תיר! שבבישול ) ח"סקי( �"הש. ששי במי כנגד הבשר והחלב או שאחד מה אינו ב� יומו

  .מחמירי יותר מבהדחה
א יש ג לאכול את התבשיל בכ� חדשה ובאותה קדרה ולא לצקת "לפי דינו של הרמ � ל"רש

  .לקדרה אחרת
  .י"א� יש להקפיד לערות רק לכלי שהוא כמינו של הב, אינו צרי�, כיו� שזו רק חומרא � ז"ט

י "ה נאסרי למרות שהכלי אב, א התבשיל המבושל בקדרה הוא מי �) ט"סקי( �"ש, )ט"סק( ז"ט
זו רק חומרא ולא , ד"כפי שמוכח בסימ� צה סקי, �"השולדעת . (כי התורה חסה על תבשיל ולא על מי

�  ).מעיקר הדי
  
  

  
  

  )סעי� ו(ובישל� בקדרה חולבת ירקות שבלועי� מבשר 
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א ידוע כמה בשר בלוע בבצלי , בצלי או ירקות שבלועי מבשר ובישל בקדרה חולבת" � ע"שו
  ".צ אלא ששי כנגד הבשר"ובירקות א
שאז החריפות ע דוחק  �הכוונה מבשר עצמו או שנחתכו מסכי� בשר דק דק ' בלועי' � ז"ט

  .אבל א לא נחת� דק דק מספיק ששי כנגד נטילת מקו החת�, הסכי� מפליטי
נ "ס אינו כ� שהרי לדעתו אי� חנ"ח אינה לומר שבשא"העובדה שנקט דוקא בב �) ג"סקכ( �"ש

לא מספיק  �כלומר שיש בה חלב ממש , אלא שכוונתו שא הבצלי היו בלועי מחלב, ס"בשא
א לעמוד על "זר לבצל ואששי כנגד הבשר כי חוששי שמעט חלב יצא לבשר ונעשה נבלה וח

  .טעמו
הכל אסור עד שיהיה ששי כנגד כל  �אבל א יש , כל הדי� הזה דוקא כשאי� חלב בעי� � א"רעק

  .נ וחזר ויצא"כי חוששי שחלב נ, הבצלי
נ ג "ולכ� לא נ, הוא יכול לצאת כשמגיע הבצל לרתיחה, כיו� שבבצל בלוע היתר �) ה"סימ� צו סק(ז "ט

� מלובלי�"א ג בדעת המהר"כ� הבי� הרעק. א יש חלב בעי.  
  
  

  
  
  

  )9עיין סימן צו עמוד () )סעי� ז(סכי� חולבת שחת� בה בשר רותח 
  
וממילא החלב , שצרי� לשער כנגד כל הסכי� כיו� שח מקצתו ח כולו) סעי� א(הול� לשיטתו  פר ' ר

�  .כאילו בלוע בכל הסכי
וכיו� , ער כנגד כל הסכי� כיו� שאינו יכול לדעת כמה הכניספר! יש לש' אומר שא� ללא שיטת ר � ל"הרש

  .לאו אדעתיה, הרי שחל פה הכלל שמילתא דלא רמיא עליה דאיניש �שלא ידע שזה איסור 
בשר רותח שחתכו בסכי� חולבת כל החתיכה אסורה א אי� בה ששי כנגד מקו : "פסק ע"השואבל 

  ".הסכי� שחת� הבשר
וא ברור לו שלא , הכלל שמילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה אינו חל �) ח"סקכ( �"ש

מ א לא "א� מ. א"ע והרמ"וזו ג כוונת השו �חת� בכל הסכי� משערי כנגד מה שחת� בו 
  .מ� הסת השתמש בכל הסכי�, ברור לו

  :א הסכי� אינו ב� יומו
, ולכאורה �" נו אוסר אלא כדי קליפהאבל א אינו ב� יומו או א אינו יודע שהוא ב� יומו אי" � ע"שו

  ?י"מדוע זה אוסר א זה אב
סת סכי� שמנוניתו עליו  �י "ע היא שלגבי סכי� אפילו שאב"הרי דעתו של השו �) ט"סקכ( �"ש
ע שהסכי� אוסר "א� לגבי צנו� פסק השו. ק"וצרי� לומר ששמנונית זו אינה אוסרת יותר מכ �
  .נ כי החריפות ודוחקא דסכינא משוי ליה ב� יומו"כ

  
  6עיין סימן קה עמוד - :א הבשר הוא בכלי שני

ש הבשר "אבל בכ, כל הדי� הזה הוא רק בבשר רותח בכלי ראשו� ואז א� הסכי� צרי� הגעלה � א"רמ
 �  .נעיצה �צרי� קליפה והסכי

ד היד סולדת כל עו �כיו� שזהו דבר גוש דינו ככלי ראשו� אפילו א הוא בכלי שני ושלישי  � ל"רש, ה"או
  .בו

א� כשתוחב כ� לאורז , ל במקרה ויש ג דוחקא דסכינא"יש להחמיר כדעת הרש �) ד"סקי( ז"ט
 �  .אי� להחמיר �ודוח

, ל אלא א כ� יש ע הגוש ג רוטב"יש להחמיר כרש �) ז"ש סק"מובא בפת( תורת האש�
  .הוא מקרר את הגוש �שכש שהרוטב מתקרר 

  
  

  

  )סעי� ח(נפלה גבינה לקערת בשר 
  
פ שהגבינה "ואע, ש בקליפה"י הפנאד"ש גבינה והתיר ר"מעשה היה ונפל לתו� תנור של פנאד � ירוח�' ר

  .כ"לחה כיו� שאי� דר� לגבינה להכנס כ
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נחלקו . שאינה צריכה אלא קליפה, אפשר ללמוד מזה שא נפלה גבינה לתו� קערת בשר בת יומה � י"ב
  :ירוח' ז בהבנת ר"� והט"הש

ק הוא מכיו� שאי� דר� לגבינה "והטע שזה אוסר רק כ, ש עצמו"מדובר שנפל על הפנאד � �"ש
הרי שבגבינה צרי� כדי נטילה ככל , ש מספיק כדי קליפה"לפי זה למרות שבפנאד. כ"להכנס כ

  . צליה
בכל מקרה  �וכיו� שאי� אנו בקיאי� , נאסרה הגבינה כולה, ש שמ�"וא הפנאד � ר"דגמ

  .נאסרה כולה
  .והקערה צריכה קליפה. ש עצמו"מדובר שנפל על הקערה ולא על הפנאד � ז"ט

פ הסבר זה אפשר לומר שהסברא אינה ייחודיות בגבינה אלא "ע �) ו"סק, כב( א"חזו
  .ק"שבליעה בכלי אוסרת רק כ

  .ש"ברור שהכוונה שנפלה גבינה על הקערה ולא על הפנאד, ירוח' ע למד מר"לגבי הדי� שהשו
וכ� ! ק ככל תתאה גבר"שהרי א היא קרה פשוט שמספיק כ, לומר שהקערה חמה צרי� � �"ש

, פ שבסימ� קה כתב לאסור כולו"ואע, א אינו מגיה פה"שהרי הרמ, צרי� לומר שהגבינה נגובה
�ובבלוע כבר . כא� הוא מיקל כי מדובר בכלי ואי� האיסור בעי�, דלא בקיאינ� בי� כחוש לשמ

 �  )12עיין סימן קה עמוד (אמרנו שבקיאי בי� כחוש לשמ
 �וא היא רטובה , נ"צרי� כ, וא הגבינה לחה קצת �) ט"סק( א"א בש� הרשב"גר

  .צרי� ששי כנגד כל הקערה

  )סעי� ט(עירוי דבש מכלי בשרי ח� לכלי חלבי 
  

מכיו� שדבש פוג , א בישלו דבש בקערת בשר בת יומה והריקוה לכלי חלבי ב� יומו מותר � מרדכי
  )3עיין סימן קג עמוד (. שרבב
די�  ע"השולכ� פסק . ט"ט בר נ"והסיבה שזה מותר הוא משו נ, פ"אי� הוא צרי� את טע הנטל � י"ב

  .פ"זה ללא איזכור לדי� נטל
י שלטע המרדכי אפילו א יש בשר בעי� "מ בי� טעמי המרדכי והב"יש נפק �) ז"סקי( ז"ט

, ט מ� הממש"ט בר נ"י זה אסור כי זה נ"א� לפי טע הב, הכל מותר �במחבת שבה בושל הדבש 
  .ע להשמיט את טעמו של המרדכי"כ אסור היה לשו"וא

וכא� כתב רק את מה , פ"ע שהרי אי� הוא עוסק פה בדיני נטל"אי� זה קשה על השו � כ"נקה
  .שקשור לענייננו 

ולפי זה , מקרה מותרשהרי אחרת בכל , חייבי לומר שמדובר פה שלא נפסק הקילוח �) ד"סקל( �"ש
ומדוע לא הגיה ) עיין סימן צה סעיף ג(א למרות שהדבש מותר הכלי נאסר "חייבי לומר שלדעת הרמ

א לומר שהוא מסתמ� על טעמו של "וא! ע משמע שהכלי לא נאסר"שהרי מפשט לשו� השו, א"פה הרמ
ולא משמע , מ"א אי� אומרי שבשר פוג בדבש כי א בההפ"פ שהרי לדעת הרמ"המרדכי שזה נטל

  )פ בבשר"שבזה כול מסכימי שנטל(שמדובר כא� במשקה העשוי מדבש 
דעת הפוסקי כמחבר שכשנתבשלו יש די� : כי יש פה תרתי למעליותא, א פה להקל"ונראה שדעת הרמ �
  .א מודה שהקערה מותרת"ולפי זה ג הרמ, וכ� דעת הפוסקי ששמנונית פוגמת בדבש, ט"ט בר נ"נ
  


