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  סימ� צו
  מקורות בגמרא �סכי� וחרי� 

קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח : וקאמר... יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה � ב,חולי� קיא
אמר אביי האי היתרא בלע  �? מאי טעמא. וצנו� שחתכו בסכי� מותר לאכלו בכותח, )כי נבלע בה הד�(

, סו� סו� האי היתרא דאתי לידי איסורא הוא �? יכי בלע היתרא מאי הו: ל רבא"א. והאי איסורא בלע
  .אלא אמר רבא האי אפשר למטעמיה והאי לא אפשר למטעמיה�! דאיסורא קאכיל

צנו� שחתכו בסכי� . אמר חזקיה משו� אביי הלכתא דגי� שעלו בקערה מותר לאוכל� בכותח � ש�
. אבל קישות גריר לבי פסקיה ואכיל. מ צנו� דאגב חורפיה בלע"וה. שחת$ בה בשר אסור לאוכלו בכותח

  )3בעמוד ' הסבר הגמ( .ואי פת$ בהו דליפתא שפיר דמי. דסילקא אסירי, קילחי דליפתא שרי
  :הובאו שני הסברי� להבדל בי� קערה שעלו בה דגי� לסכי� י"ברש

, א$ סכי� לעתי� יש שמנונית עליו, סת� קערה מקנחי� אותה מהשומ� שעליה משו� מיאוס. א
  .ט הבא מ� הממש"הוי נ, בסכי�וכשחות$ 

ואגב דוחקא דסכינא פלט סכינא ובלע , הוא בלע יותר מדגי� רותחי�, משו� חורפיה דצנו�. ב
  .צנו�

  .וקורט של חלתית... ואי� איסור� איסור הנאה, � אסורי�"אלו דברי� של עכו � א,משנה עבודה זרה לט
ג "ג דאמר מר נטלפ"ואע. משו� דמפסק ליה בסכינא? קורט של חלתית מאי טעמא � גמרא ש�

  .ל כנות� טע� לשבח ואסור"והו, אגב חורפיה דחלתיתא מחליא ליה שמנוניתא, מותר
  

  : שני דיני� מוזכרי� ביחס לדברי� חריפי�
ובזה נחלקו הראשוני� א� זה רק חלתית או כל הדברי�  �חלתית הופכת פגו� למשובח . א

  .כפי שמובא להל�, החריפי�
ובזה נחלקו מה ה� בדיוק אות� דברי� חריפי� ובמה  �י דוחקא דסכינא "מבליע עדבר פגו� . ב

  .ה� נאסרי�
  

  )סעי� א(? בכמה נאסרי� הדברי� החריפי�
  .נחלקו הראשוני� בשאר דברי� חריפי� הא� דינ� כחלתית. פשוט שנאסרת כולה �החלתית 

  .א� בשאר דברי� אסור לגמרי כדי� חלתית � ה"או, �"ר, א"רשב
  .שאר דברי� אוסרי� רק כדי נטילה � ג"סמ, ה"רא, ד"ראב
והסביר שבחלתית אסור הכל משו� שהקרטי� קטני� ואינו . (שאר דברי� אסורי� כדי קליפה � ש"רא

ולא , ז הסבירו שמשו� חריפותה של חלתית בולעת הרבה"בע' והתוס. יכול לדעת באיזה מקו� חתכוהו
  )סגי הקליפה
  .ג להתיר בכדי נטילה"סמה ו"רא, ד"פסק כראב ע"השו
  .כתב שלכתחילה נוהגי� לאסור בכולו ובדיעבד משערי� בכדי נטילהא "הרמ

  .כוונתו שכבר נתבשל, דיעבד � #"ש
  .אפילו לפני הבישול נקרא בדיעבד � א"רעק

שהסביר שכל הסברא של הלבוש  # "השודחאו . הדברי� הנאסרי� נאסרי� לגמרי אפילו בדיעבד � לבוש
  .מתבססת על כ$ שחצי חתיכה נעשית נבלה

  

  )סעי� א(י מקונח "חת# צנו� או סלק בסכי� שאב
  :א$ נחלקו מה הדי� בשאר דברי� חריפי�. שהוא משביח פגו�' לגבי חלתית כתוב במפורש בגמ

. ל לשבח"דאגב חורפיה דצנו� או ירק מחליא ליה והו, י"האיסור אפילו בסכי� שאב � ת"טור בש� סה
  )לגבי תבלין 4עיין עמוד  -א "שבונראה שכן פסק הר(

  .כיו� שרק חלתית מחליא ליה לשבח, י אפילו צנו� שרי"וכשאב. י"רק סכי� ב � �"רמב
  .ואול� אינו מוחה ביד המקילי�, א$ לא למעשה, י הוא מתיר הלכה"בסכי� שאב � �"מהר
  .א"ת בי"� בסת� ואת סה"הביא את דעת הרמב ע"השו
  )3ועיין סימן צה עמוד(י אסור "שבחרי� אפילו בסכי� שאב, א"פסק כי) ב"סימ� צה סוס( א"הרמ

  .וכ� נוהגי�, א וכתב שכ� דעת כל האחרוני�"כתב כרמ# "והש
  
  

  )סעי� א(? הא� מועילה טעימה
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  .ולאכול אותו ע� חלב, במקרה זה ג� ישראל יכול לטעו� א� יש בצנו� זה טע� בשר

  .ח"הפרפ "וכ, ע"השופ "וכ. א$ צרי$ הדחה תחילה, טעימה מועילה ג� לכתחילה � טור, ש"רא, א"רשב
) א� כבר בשלו(ל שרק בדיעבד "ומהרש, ח"ת, מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, �"משמע מהרמב �) ה"סק( #"ש

  !מותר כשטע� לפני כ�
ודחאו �שלא סומכי� היו� ג� על טעימת ישראל , טעימה לא מועילה אפילו בדיעבד �) $"מובא בש( לבוש

  )3ועיין סימן צח עמוד ( .$"הש
  
  

  6עיין סימן צד עמוד ) סעי� א( עבר ובישל

צרי$ ששי� כנגד  �ובשלו בקדירה חלבית , א� שגג וחת$ צנו� בסכי� בשרי � ד"שע, ק"סמ', תוס, ת"סה
  )פר& צרי$ ששי� כנגד כל הסכי� כי ח� מקצתו ח� כולו' ולדעת ר( .ע"השופ "וכ. מה שנגע מהסכי� בה�

וכל שאינו יודע צרי$ ששי� , כ אינו יודע באיזה מקו� נגע הסכי�"בד �) ה"סק( ז"ט, )ח"סק( #"ש
  .שכ� בדר$ כלל נהוג לחתו$ בכל הסכי�, כנגד כל הסכי�

  .א� א� יודע אינו נאמ� כיו� שמילתא דלא רמיא עליה לאו אדעתיה � ל"רש
כיו� שלא היה עליה� ֶש� , צ להסיר את הבצלי�"כשמבטל הבצל בששי� א �) ה"סק( ז"ט

צרי$ , א� א� חת$ בסכי� של איסור. (נעשו כשאר דברי� שבקדירה �וכשה� בקדירה . איסור
  )כיו� שנעשו נבלה, להסיר את הבצלי�
  :א� חת$ את הבצלי� דק דק

  .לא חילק בי� חת$ דק דק לחת$ במקו� אחד ע"השו
  ".וא� חתכ� דק דק צרי$ לשער ששי� נגד כל הצנו�"כתב א "הרמ

דאז בעינ� ששי� (או שהסכי� לא לפנינו , � דוקא כשהצנו� קט� מהסכי�א ה"דברי הרמ � #"ש
א$ כשהסכי� קט� מהצנו� ) י כ$ כל הצנו� נאסר"נ וע"כנגד הצנו� כיו� שכל חתיכה נאסרה כד

שהרי לא יתכ� שנבלע יותר מכל (פשוט שצרי$ ששי� רק כנגד הסכי� ולא יותר , והוא לפנינו
  .ע יודה לזה"וג� השו) הסכי�

דחה דבריו  #"והש. ג� כשלא חת$ דק דק משערי� בששי� כנגד כל הצנו� �) ט"$ סק"מובא בש( לבוש
  .נ בחצי חתיכה"כיו� שלא אמרינ� חנ

  
  

  )סעי� א(חת# דבר חרי� בסכי� של גוי 
  

  . צרי$ ששי� כנגד כל הירק � ת"סה
, ס"נ בשא"מרי� חנא$ לשיטת רבינו אפרי� שלא או. ס"נ בשא"ת אזיל לשיטתו שאומרי� חנ"סה � י"ב

ולרבינו פרץ כנגד כל (מותר ג� כשחת$ הירקות בסכי� של גוי לבטל בששי� כנגד חלק הסכי� שנגע בצנו� 
  )6עיין סימן צד עמוד  -הסכין 

  .דבעינ� ששי� כנגד כל הסכי� כשעבר וחת$ �פסק שדי� סכי� של איסור כדי� סכי� של בשר  ע"השו
  .בעינ� ששי� כנגד מקו� הנטילה) כשבישל(ובדיעבד , לכתחילה צרי$ ששי� כנגד כל הירק �א "רמ

צרי$ להסיר הבצלי� כיו� שה� , ג� א� יש ששי� לבטל �כשחת$ בסכי� של גוי  �) ה"סק( ז"ט
  )עיין סימן קו(ובכל זאת צרי$ ששי� כנגד כל הבצלי� כי נעשו נבלה . ניכרי� ונאסרו

  
  :כשחת$ דק דק

כלומר שלפני הבישול הכל אסור ואחר " ששי� נגד כל הצנו� וא� חת$ דק דק צרי$ לשער" � א"רמ
  .הבישול בעינ� ששי� נגד הצנו�

ל "ע ורק כשחת$ במקו� אחד אמרינ� דכיו� שקיי"א אינו חולק על השו"הרמ �) ו"סק( ז"ט
וכשמבשל� (והצנו� כולו נאסר , כ כל חתיכה וחתיכה נעשתה נבילה"ס א"נ בשא"שאומרי� חנ

  )יהיה מותר �יחד א� יש ששי� כנגד הצנו� כולו 

  
  )סעי� א, #"ש(? איסור דבוק' כדי נטילה'הא� יש ב
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נ הוא נבלה יעשה את כל "וכשאתה מבשלו מכיו� שהכ, הא� אמרינ� שיש לו די� איסור דבוק: פירוש
  ?הצנו� נבלה

וכתב . (נטילהכ יש בצנו� כולו ששי� כנגד ה"נ אא"והצנו� כול נ, יש לו די� איסור דבוק � � מלובלי�"מהר
  )$ שיתכ� שזו סברת הלבוש שמצרי$ ששי� כנגד כל הצנו� אפילו כשלא חתכו דק דק"הש
  :אי� לו די� איסור דבוק �) ט"סק( #"ש

  .וג� אינו ניכר ומובדל, כיו� שאי� נטילה אסורה מחמת עצמה אלא בלוע. א
ע ולא על "ואי� אומרי� איסור דבוק אלא כשהחתיכה עומדת בפ, הצנו� נאסר רק בכדי נטילה. ב

  .ז"ח והט"הבפ "וכ, חצי חתיכה

  
  )סעי� ב(? מה נכלל בגדר דברי� חריפי�

  
תלוי הדבר בהבדל בי� שני פירושי  �ולגבי צנו� . מהמקורות דלעיל מוכח שחלתית מוגדרת כדבר חרי�

  .הראשוני� דנו בהרחבת המושג לכל דבר חמו& ומלוח) ז הביא את שניה� להלכה"הט. (י"רש
  .ושאר דברי� חריפי� כדי� חלתית, כרישי�, בצלי�, שומי�, אסר ג� צנו�� "הרמב

  .סלק וחלתית חשובי� חריפי�, ולכ� דוקא צנו�, אי� לנו אלא מה שאמרו חכמי� � א"רשב, יחיאל' ר
והפרישה ופוסקי� אחרי� , א"שטוע� שמשמע מדבריו כרשב �י "נחלקו הב ת"סהבדעת 

  .�"שטועני� שהוא פוסק כרמב
  .פירות חמוצי� כגו� תפוחי� הוו דבר חרי� כמו שומי� ובצלי� � ארחות חיי�

  )�"א הוסי� תמרא קריי"והרמ(וכ� הזכיר פירות חמוצי� ודגי� מלוחי� , �"פסק כרמבע "השו
ע "לשו) א"חכ. כגו� הערינג(לגבי דגי� מלוחי� דוקא כשהדגי� מלוחי� ביותר  �) ז"סקט( #"ש

צ "וא, לא חשיבי חרי� �אבל משו� מעט מלח . נ"כולו ובדיעבד כא לכתחילה "נ ולרמ"יצטר$ כ
  .אלא לגרור מקו� החת$

, א� הדג לא הודח מהמלח שעליו כשנחת$ בסכי� �) ח"ש סקמ"מובא בבדה( יד יהודה
  .אז צרי$ לקלו� מקו� החת$

  .מובא שתפוחי� חמוצי� לא נקראי� דבר חרי� ה"האובש�  ח"בתו: לגבי פירות חמוצי�
  .ה"במקו� הפסד יש לסמו$ על האו �) ט"סק( ז"ט

  

  
  )סעי� ד" (קלחי דליפתא שרי"

  
  .ואי� טע� שומ� ניכר בו, כי הוא מתוק, ולא צרי$ אפילו הדחה, בלפת מותר � �"ר

  .ע"השופ "וכ) ודבר זה הוא פשוט ולכ� לא כתבוהו. (צרי$ הדחה � א"רשב
  

  )סעי� ה" (ואי פת# בהו דליפתא שפיר דמי"
  

מבטל הלפת מהסכי� את טע� הבשר ומותר , כ חת$ בה דבר חרי�"ואח�כי� בשרית לפת א� חת$ בס
  ?הא� דבר זה הוא דוקא בלפת. לאכול הדבר החרי� ע� חָלב

  .ומבטל טע� הנפלט מהסכי�, טע� הלפת משונה � י"רש
פירות או , א$ א� חת$ בסכי� לח�, י משמע שדוקא א� חת$ לפת"מטעמו של רש � ת"סה

  .כ צנו� ולאכלו בחָלב"אסור לחתו$ בו אח, ירקות
א אמר "ובדעת הרשב. � נראה שג� לח� או פרי אחר מועיל לבטל טע� הבשר"מהרמב � י"ב

מ לחתו$ בו סלק ולא לחתו$ בו צנו� "י שאפילו לפת אינו מבטל כח הבשר לגמרי אלא רק ע"הב
  !או שאר דברי� חריפי�

  
  .א"ודלא כרשב, י הדחה ולא רק סלק"אפילו צנו� ע כ מותר"וכתב שאח, פסק די� זה רק בלפת ע"השו

י "ב. (כ חת$ כל פע� לפת בי� צנו� לצנו�"אא, שרי לחתו$ ע� הסכי� רק פע� אחת, ואול�, א"הרמכ "וכ
  )ג"בש� סמ

 ל"המהרשא$ . ה"האופ "וכ, שלכתחילה אסור לחתו$ בסכי� זה צנו� לאכול בחלב) ג"סקכ( #"הש וכתב
, א$ כל זה דוקא כשכבר חת$ בסכי� את הלפת) ג"ת וסמ"סה, ד"משעוכ� משמע (התיר א� לכתחילה 

  .ע"אסור לכו �) לחתו$ הלפת כדי לחתו$ הצנו� שנית� יהיה לאלכו בחלב(אבל לתכנ� הכל מתחילה 
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  .יש להקל א� לתכנ� זאת מלכתחילה) ש"מובא בבדה( מנחת יעקב
וטע� המתירי� הוא , להסברת האוסרי� לכתחילה היא משו� שאי� מבטלי� איסור לכתחי

. וכיו� שאינו מתכוו� לבטל האיסור שרי, שאיני מתכוו� לבטל את האיסור אלא רק לחתו$ הצנו�
$ "כ מוב� מה שכתב הש"וע )ב"א ונו"שאין זה מספיק לדעת רעק 4עיין סימן צט עמוד (

  .ע משו� אי� מבטלי� איסור לכתחילה"שלתכנ� הכל לכתחילה אסור לכו

  
  )סעי� א, א"רמ(ירק שעל הצנו� וזנבות שו� ובצל 

. מותר בחלבי לפי שהזנבות אינ� חריפי� ובקליפה סגי �זנבות שו� ובצל שנחתכו בסכי� בשרית  � ה"או
  )א"$ סקי"כ בשמו הש"וכ(

  .ג הצנו�"וכ� הדי� בירק שע � א"רמ
  
  

  )סעי� א, א"רמ(ספק א� נחת# בסכי� איסור  
שתולי� שחיתו$ זה נעשה ממרא , � הצנונות שחותכי� לצד הזנבולכ� קוני, בספק אזלינ� לקולא � א"רמ

  .וחצינא ולא מסכי�
אבל למעלה מזה , דוקא כשחתו$ עד חצי הצנו� � ה"ח בש� הגהות או"בש� תו) ד"סקי( #"ש

  .כ עמוק"כי אי� דרכו של המעדר לחתו$ כ, לא
לא התירו אלא בחריי� כי ה� סמכו על , א"ה שה� מקורו של הרמ"ד והגהות או"הגהש �) ב"סקי( #"ש

, י אלא שמסופק א� בו חתכו את הצנו� או לא"ולכ� כל שידוע שהסכי� ב, י אינו אוסר"הדעות שכלי שאב
  .וספיקא לחומרא, ע"בודאי אסור לכו

הוכיח התולדות יצחק א$ , אפילו בצנו� יש להתיר בספק כי מעמידי� אותו על חזקתו � פ"ש בש� כו"פת
  .שכבר הורעה חזקתו

  :מקו� שיש רק חתוכי� בסכי�ב
  .י נטילת מקו�"נוהגי� לקנותו ולהתיר ע �א "רמ
א שכתב "כ הלכתחילה שכא� הוא הדיעבד של הרמ"וא, הטע� הוא כיו� שאי� למצוא אחר �) ח"סק( ז"ט

� שרק קורט של חלתית "ועיקר הסברא להקל היא כי הרבה הוכחות יש לשיטת מהר. שדי בנטילת מקו�
ע "ולדעת השו" יש להקל בשאר דברי� חריפי� במקו� שיש קצת סברא להקל, ועל כ�", נחשב דבר חרי�

  .י הוא יאסור"ורק א� יודע שהסכי� ב, נראה פשוט שמותר שהרי הוא פסק שרק חלתית משויא לשבח
  
  

  )סעי� ב, א"רמ(די� זנגביל 
  

אפילו , יבשי� לגמריא$ בדברי� , כל האיסור הוא רק בדברי� חריפי� ולחי� קצת �ג "ה בש� סמ"או
  .מותר בהדחה �ולכ� זנגביל שנחת$ בסכי� של גוי . מותר בהדחה �) כזנגביל(ה� חריפי� 
ולכ� נראה שקולא . ה אסור"ע שהרי חלתית דבר יבש הוא יותר מזנגביל ואפ"ה צ"דברי האו � דרכי משה

שמדמה כל , א פוסק כמותו"שהרמ, ת"א$ לדברי סה, � ודעמיה שדוקא חלתית אסור"זו היא למהר
  .אי� חילוק בי� לח ליבש �הדברי� החריפי� 

י "תלינ� שנתלש ולא נחת$ ע �א$ בסת� , � אסור"מ שזנגביל שנחת$ בסכי� של עכו"פוסק הד, להלכה
  .שיש לה� כלי� מיוחדי� לכ$: והוסי� טע� נוס� לקולא. א"ברמפ "וכ. �"עכו
� כיו� "ואפילו ודאי חתכו בסכי� של עכו, ותרג שזנבגיל אפילו לח מ"יש לפסוק כסמ �) ז"סקי( #"ש

 כאפי רברביודלא , א שאפילו צנו� לא"י ויש להקל שזנגביל אינו מחליא לשבח שהרי י"שסת� סכי� אב
  .י קליפה"שהתיר רק בזנגביל יבש וע

  
  

  )סעי� ג(אכילת� בחָלב  �תבלי� שנדוכו במדוכה של בשר 
. כצנו�, ונחשב כטע� ממש, שהרי תבלי� חזק וחרי�, ט"ט בר נ"א להתיר לאכל� בחלב משו� נ"א � ת"סה
  .י"דאסור לאכל� בחלב כשהמדוכה היא בע "שופ "וכ
  ).א"רשב(י "א שאסור לאכלו אפילו כשאב"י � א"רמ

  .י"א שאפילו אינו ב"משמע כרמ, ת שכותב שדי� זה הוא כצנו�"מדברי סה �) ט"סקי( #"ש
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ו כתב איסור זה ג� "והרי בסימ� קג ס,  י"תב דוקא בועוד קשה על המחבר מדוע כ �) י"סק( ז"ט
  !י"באב
  :הביא שני תירוצי� ליישב את הסתירה בדברי המחבר א"רעק

וש�  �ט בחרי� ודוחקא "ט בר נ"כא� הוא מצר� ג� את הדעה שאומרי� נ �בש� האחרוני� . א
  .ט"ט בר נ"זה איסור ופשוט שאי� נ

שיש , אבל פה. ובזה אומרי� שחורפיה מחליא ליה לשבח, ש� מדובר בנתבשל בכלי �א "רעק. ב
  .ע פוסק שאי� אומרי� כ� אלא בחלתית"השו �רק דוחקא 

  
  )סעי� ד(לימוני� 

  
דאגב חורפיה , מ� הדי� לאסר�, לימוני� של גויי� שחותכי� אות� בסכי� � ישעיה' שבלי הלקט בש� ר

כי ה� , ואי� אוסרי� ראשו� ושני. (י�ל שבטל טע� הסכ"אלא שמפני שחותכי� הרבה בסכי� אחד י. בלעו
  .ע"השופ "וכ) וכ� הדי� בתבניות דג מלוח. בטלי� ברוב
שהרי הסכי� אי� יכול לאסור אלא עד ששי� "ה "הסביר את הסברא של שבל) ט"סקנ( ש"בדה

אי� יכול לאסור , נ של כל לימו� הוא עשר פעמי� שיעור עובי להב הסכי�"וכגו� א� הכד. כנגדו
כ עד "ומשחת$ כ... רק מקצת�, אי יכול לאסור כול�, אבל יותר מזה, אלא רק חמשה מה�

כדי� כל (הרי נתבטלו האסורי� במותרי�  �שרבו הלימוני� המותרי� על הלימוני� האסורי� 
 11משחת$  �ל "וכגו� בציור הנ) דבטל ברוב, איסור שנתערב בהיתר יבש ביבש ואינו ניכר

ומתבטלי� , כיו� שלכל היותר לא נאסרו אלא חמשה מה�, י�נתבטלו האסורי� במותר, לימוני�
  ".אצל הששה של היתר

ויש מקומות שמחמירי� בזה . "�"י עכו"פ שנחת$ ע"מכא� למדי� לאכול כרוב אחר שנתחמ& אע � א"רמ
כגו� תפוחי� או לפתות יבשי� נוהגי� בה� היתר , אבל שאר דברי� שאינ� חריפי� , ואי� לשנות המנהג �

  ".ואי� להחמיר כלל, כמו בלימונייש
  .יש לגרוס פירות יבשי�, במקו� לפתות יבשי� �) ז"ח סקנ"מובא בכה( ד"חוו

משו� שטע� , שצריכי� להחמיר ג� בלימוני�, פשוט שבאות� מקומות שמחמירי� בכרוב �) ב"סק( ז"ט
  .אחד לה�

. רפיה מחליא אלא בחלתיתכי לדבריו כל ההיתר בנוי על הדיעה שלא אומרי� חו, ע"חולק על השו ח"הב
ומה ההבדל . החמיר בזיתי�) ח"באו(ע "השו, ועוד. הלימוני� כול� אסורי� �ת "ל כסה"א$ לדיד� דקיי

  ?בי� זיתי� ללימוני�
, א$ לעניי� דינא. רק כדי ליישב המנהג, א כתב היתר בלימוני� ודכוותייהו"כתב שהרמ) א"סקכ( #"והש

  )יתכ� שלימו� פחות חרי� מהזיתי� ולכ� הקלו בה�, ועוד. (אי� להקל �במקו� שאי� נוהגי� כ$ 
וכתב , ח"פ כה"וכ ,ש"ערוה, ד"חוו, פ"הכופ "וכ, א"ע ורמ"כתב שהלבוש פסק כשו) ד"סקנ( ח"ובכה

ובודאי סמכו על . וה� חתוכי� לחתיכות, שנוהגי� בעירו לאכול השומי� היבשי� שמביאי� מערי פרס
ודאי שיש לה� , ל דכיו� שעושי� הרבה"ועוד י. ממנו הרבה ביחדא שהתירו מטע� שמביאי� "מר� ורמ

  .ואינ� מביאי� סכי� מהבית, סכיני� מיוחדי� לכ$
  
  

  )סעי� ב, ש"פת(דבר חרי� שנתבשל 
  .דבר חרי� שמתבשל פוקעת ממנו החריפות �) ק ד"ש סוס"מובא בפת( פני� מאירות

  .וצרי$ המורה לבדוק, עינינו רואות שג� לאחר שנתבשל לפעמי� זה חרי� � ר יוס�"מוהר
וג� , יש להקל ג� א� אינו יודע בוודאות שפקעה החריפות כיו� שאולי אכ� פקעה החריפות � באר יעקב

  .יש הסוברי� שרק חלתית אוסרת �א� לא 
  
  

  :השלמות בעניי� סכי� מסימני� אחרי�
  

  

  )סעי� ז, סימ� קכא(די� הכשר הסכי� 
  ".שפה והיא טהורה �הסכי� " � ב,משנה עבודה זרה עד
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ובקרקע : ר הונא בריה דרב יהושע"א. ונועצה בקרקע עשר פעמי�: ר עוקבא בר חמא"א � גמרא ש�
: ר הונא ברי דרב יהושע"א. ובסכי� יפה שאי� לה גומות: ר כהנא"א). 'ובקרקע קשה': ג"וי(שאינה עבודה 

  .ולאכול בה צונ�
  
  

  :פרטי דיני הנעיצה
  ?הא� נעיצה עשר פעמי� בדוקא

  .ואכ� בירושלמי כתוב שלוש פעמי�, לאו דוקא � �"ר, ש"רא
  .דוקא עשר פעמי� �) א"� והרשב"י שכ$ משמע מהרמב"וכתב הב(' תוס

  .הכי נקטינ�, מסכימי� לדעה אחת) א"� ורשב"רמב(וכיו� ששניה�  � י"ב
  סוג הקרקע 

  .קע תעביר השומ�משו� שצרי$ שהקר, )כאב�(א$ לא קשה יותר מדי , דוקא בקרקע קשה � 'תוס
 ע"השופ "וכ. שצרי$ שהקרקע תהיה קשה בכל נעיצה ונעיצה, ובכל פע� שנוע& ינע& במקו� אחר � ה"רמ

  ).סעי� ז(
  

  :שיפה ונעיצה
  .לשימוש בצונ� צרי$ שיפה ונעיצה � י"רש
  .הטורפ "וכ. או שיפה או נעיצה � א"� רשב"רמב, �"ר, ש"רא
  

  :למה מועילה הנעיצה
  .שהנעיצה מועילה לצונ� בלבד' מפורש בגמ

  ).סעי� ז( ע"השופ "וכ) כגו� צנו�(הנעיצה מועילה אפילו בצונ� שהוא חרי�  � א"רשב
  .צרי$ להגעיל אפילו צונ��א$ להשתמש בקביעות . שכל זה להשתמש באקראי � א"הרמוהוסי� 

  
  

  'שפה'פירוש 
  

  ?שיפה במשחזת דוקא
פרש ששיי$ שיפה ג� בבגד צמר שאינו חָלק ומעביר מ' ובגמ. לוטשה באב� של נפחי� �) במשנה(י "רש

  .השמנונית בזה
א$ למא� . הוא רק לשיטתו שצרי$ ג� שיפה וג� נעיצה, להקל בשיפה ג� בבגד צמר' י בגמ"דברי רש � י"ב

  .צרי$ שפשו� של משחזת דוקא �דסגי באחד מה� 
  ).ע"פ הטוש"וכ(הוא במשחזת דוקא ' שפה' � ר"שא, א"רשב, �"רמב

  
  ?למה מועילה השיפה

ופשוט ). שבמשנה' שפה'נאמר ג� על " ולאכול בה צונ�"' דברי הגמ(השיפה מועילה רק לצונ�  � א"רשב
  .שג� נעיצה מועילה לצונ� בלבד

נ "אמנ� בפיהמש). נאמרו רק על נעיצה בקרקע" ולאכול בה צונ�' דברי הגמ. (מועילה א� לרותח � �"רמב
  .� חזר בו ובמשנה תורה פסק שא� לרותח"רמבי שה"א$ הוכיח הב, כתב שרק לצונ�

  .כיו� שהירושלמי מסייע לו, �"ולעניי� הלכה נקטינ� כרמב � י"ב
  .�"ורק בדיעבד סומכי� על הרמב. לכתחילה השחזה מועילה רק לצונ� �) ז"ס( א"רמ

  
  :שימוש לרותח

  .א� רוצה להשתמש בה רותח צרי$ להגעיל � טור
  .הגעלה �וסכי� קטנה ) כי דר$ לצלות בה בשר(סכי� גדולה צרי$ ליבו�  � ת"ר

או מתק� בו נר של , שפעמי� מהפ$ בו הנכרי בשר אצל האש(בסכי� של נכרי תמיד צרי$ ליבו�  � �"ריב
  .כדלעיל, ע מועילה ג� השחזה"א$ לשיטת השו). ז"ס(ע "השופ "וכ, )חֶלב בעוד שהוא דולק

  
  :כשיש גומות בסכי�

  :א� יש בה גומות". ובסכי� שאי� בה גומות: אמר רב כהנא: "נאמר' בגמ
  .צרי$ ליבו� היטב � ר"טור ושא

  .כשיש גומות מלב� או משחיז היטב � ע"שו
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א$ א� יוכל להשחיז את , מועילה לכתחילה רק בצונ� ולא ברותח או בגומות, כאמור, השחזה � א"רמ
  .מהני �הגומות 

  

  )סימ� צה סעי� ב, א"רמ(ט בדבר חרי� "ט בר נ"נ
ולכ� א� בישלו דבר חרי� בכלי בשרי . ט בדבר חרי�"ט בר נ"א שאי די� נ"ה והרשב"למד מהאו א"הרמ

עד שיש ששי� כנגד הבשר הבלוע , אוסר אפילו בדיעבד �או שדכו תבלי� במדו$ בשרי ) י"אפילו אינו ב(
  )מ למד זאת"א בד"אלא שהרמ, א"ה וברשב"דבר זה לא מפורש באו. (בתבשיל

שאי� זאת , ט בדבר חרי�"ט בר נ"חלק על זה שאי� די� נ שהמקו� שמואלבא מו) ד"סק( ש"בפת
ובדבר . טי�"ה החמיר בדי� המדו$ משו� שיש כא� רק שני נ"אלא האו. א"ה ורשב"משמעות דברי או

 �) נתבשל דבר חרי� בכלי בשרי(א "ולכ� הדי� הראשו� שהביא הרמ. טי�"חרי� מחמיר להצרי$ שלושה נ
 ד"שפע "וע. יש להתיר �א$ בספק חרי� . א"יש לפסוק כרמ �א$ להלכה מסיק שבדבר חרי� גמור . מותר

  )ב,צו(

  )סימ� צה, ש"פת(? מדאוריתא �' חורפיה מחליא לשבח'
  .די� זה הוא חידוש מדרבנ� � כנסת יחזקאל
  .להקל בספיקות �ונפקא מינה . זהו די� דאורייתא � שיבת ציו�, פני� מאירות

  
  

  הגדרת חרי�
  

  .ורובו ככולו, רק א� כולו הוא דבר חרי�, מ לא מקרי דבר חרי� משו� מעט תבלי� שבו"ומ � א"רמ
  .מלח נחשב לדבר חרי� �) ה"סקכ, צה( #"ש

  
  

  6עיין סימן צד עמוד ) ז"ס, סימ� צד(חת# בשר רותח בסכי� חלבית 
� בבית "כמו שמתירי� במקרה ששחט בסכי� של עכו. (י קליפה"יש שרוצי� להתיר במקרה כזה ע

  .)השחיטה ברותח
אלא מקו� השחיטה , שש� אי� כל הבהמה רותחת, מקרה זה אינו דומה לבית השחיטה. א � רבינו פר-

א� (וכולה אסורה , בחתיכה מתפשט הטע� בכולה �ולכ� להלכה . א$ כא� החתיכה כולה רותחת, בלבד
פ "וכ. די בקליפה �י ודאי "ו בש באינ"י וכ"א$ בספק ב, י"ודוקא בסכי� ב) אי� בה ששי� כנגד הסכי�

  ).סעי� ז( ע"השו
  )ואז ג� הסכי� צריכה הגעלה. (ר"די� זה הוא רק בבשר רותח בכ. א � א"רמ

י צרי$ "וג� א� אי� הסכי� ב) והסכי� נעיצה בקרקע(ש הבשר צרי$ קליפה "א� הבשר בכ. ב
  .לקלו� הבשר משו� שמנונית הסכי�

, א"נ א� לדעת הרמ"החמירו בבישול יותר מאשר בסכי� שחת$ בה צנו� שאוסר בדיעבד כ � #"ש
פ שיש פוסקי� שסוברי� שחורפיה דצנו� "ואע. בישול עדי� �משו� שלעניי� להתפשט בכולה 

  .ט לשבח"י משוי ליה נ"שאפילו אי� הסכי� ב, עדי� מרותח
  


