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  סימ� קא
  
  

  המקורות בגמרא �חתיכה הראויה להתכבד 
  

בזמ� , וכ� חתיכה של נבלה וכ� חתיכה של דג טמא שנתבשלה ע� החתיכות"... � ב,משנה חולי� צו
  ."כול� אסורות והרוטב בנות� טע��וא� לאו , שמכיר� בנות� טע�

  ".ד בה לפני אורחי�שאני חתיכה הואיל וראויה להתכב�! ...ותבטיל ברובא" � א,חולי� ק, גמרא
הרי אלו אסורי� ... יי� נס� ועבודת כוכבי�: אלו אסורי� ואוסרי� בכל שהוא" � א,ז עד"משנה ע

  ."ואוסרי� בכל שהוא
' הרי אלו'.. דבר שבמניי�  ואסורי הנאה: האי תנא תרתי אית ליה�...? תנא מאי קחשיב" � גמרא

אי נמי למעוטי אסורי הנאה ולא דבר , למיעוטי דבר שבמני� ולא איסורי הנאה�? למעוטי מאי
  ."שבמניי�

אבל . תעלה...חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאת טהורות  � ב,יבמות פא
  .דברי הכל לא תעלה...חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולי� טהורות 

  
  
  

  
  )סעי� א(ל "די� חהר

  
ל בטלה אלא א� כ� היא מאיסורי "ונראה שהוא סובר שחהרלא פסק את המשנה בחולי�  �"הרי

  .ז"כפי שמוכח מהגמרא בע�הנאה 
  .ל אינה בטלה אפילו באל" וא" א� היא אינה מאיסורי הנאה"פסקו שחהרשאר הראשוני� 

  .מ"ל בטל דומיא דדשיל"מ א� במי� בשאינו מינו ג� חהר"ל אינו בטל רק במב"חהר � ה"או
  .ל אינו בטל בי� במי� במינו ובי� בשאינו מינו"חהר � שאר הפוסקי� 

וכנראה שמדובר �? ל הוא דבר גדול וכיצד בטל בשאינו מינו"הרי ברור שחהר �  "ש
  .שהטע� שונה א� במראה ה� שוי�

שאזלינ� בתר שמא אפשר לומר שמדובר שהטע� ) ב,צח( א"הרמנראה שלשיטתו של 
  )5ועיין סימן צח עמוד (. והמראה שוי� א� הש� שונה

  
  
  

  )סעי� א(ל בספק ובאיסור דרבנ� "חהר
  

  .ל אינו בטל הוא די� דרבנ� ולכ� בספק יש להקל בו"הדי� שחהר � א"רמ
ל וספק א� "א� א� ברור שזהו חהר, ל או לא"הכוונה שישנו ספק א� זה חהר � ז"ט,  "ש

  .אזלינ� לחומרא�הוא אסור או לא 
  .ל אינו בטל שיי� אפילו באיסורי דרבנ�"הדי� שחהר � א"רמ

מ מחמירי� שבספק "ורק בדיני דשיל, א� בספק איסור דרבנ� יש להקל והוא בטל � ז"ט
  .איסור דרבנ� אינו בטל

  .א בטל"כיו� שזהו ספק אחד בגופו אינו בטל ולפי הרמ) ט,סימ� קי(ע "לפי השו � ר"דגמ
א� בשר , הכוונה רק לאיסורי� האסורי� מדינא כגו� ביצת נבלה או עו" בחלב � א"רעק

  .בטל�שנתערב , שהוא חומרא בלבד, שנתעל� מ� העי�
  .יש להקל, כגו� עו" כבוש בחלב, נראה שג� בתרי דרבנ� � כ� החיי�

  

  
  

  ) ד,ג,ב,סעיפי� א(ל "דיני חהר
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  )סעי� א(ל "הגדרת חהר
  

אלא שא� תתבטל תהיה , להתכבדמותרת אי� הכוונה שהיא , חתיכה הראויה להתכבד � ר"טור ושא
  .ל"ולכ� ג� אסורי הנאה נחשבי� חהר,ראויה

' חתיכה שלא ניקרה מגידי� וחלבה מיקרי ראויה להתכבד הואיל וראויה לגוי': מצאתי כתוב � א"רמ
  .דהא אפילו באיסורי הנאה אמרינ� די� חתיכה הראויה להתכבד, ואי� אנו צריכי� לטע� זה

ל מכיו� שג� א� תתבטל "חהר ח שנתערבה בחתיכות נבלה אינה נחשבת"חתיכת בב � כ� החיי�
  .ולכ� כול� מותרות בהנאה, אסורה באכילה

  
  

  )סעי� ב(אסורה מחמת עצמה 
ל יוגדר כ� רק א� היא אסורה מחמת עצמה א� א� אסורה מחמת איסור הבלוע "חהר � ר"טור ושא

  .ל מכיו� שהאיסור עצמו אינו ראוי להתכבד"בה אינה חהר
  .ל מכיו� שאסורה רק מכח הד� הבלוע בה"לכ� חתיכה שלא הומלחה אינה חהר� ה"או

ל האסורה מאיסור בלוע "ג� חהר) י סימ� קה סעי" ט"מצוטט במרדכי סימ� תרעד ובב( � ה"ראבי
  .אינה בטלה

  

  )סעי� ג(חתיכה שאינה מוכנה להגשה 
ואפילו , תרנגולת בנוצתה וחתיכה חיה כיו� שאינ� ראויות עתה לא חשיבי ראויה להתכבד � ק"סמ

  .א� חסרו� מליחה אינו חסרו� מעשה. ה שלמהבהמ
ואילו חתיכה חיה , א� רק בתרנגולת בנוצתה מכיו� שחסרה מעשה גדול, וכ� נוהגי� � א"רמ

  .ל"אינה מחוסרת מעשה גדול ונקראת חהר
ל מכיו� שיש צור� לעשות בה "נראה לומר שחתיכה שאינה מנוקרת אינה נחשבת חהר � ב"נו

  .העובדה שמותרת לגוי אינה הופכת חתיכה זו לראויה להתכבד. מלאכה רבה
ל כי ה� מחוסרי� "רגליי� שלא הוסרו הטלפיי� מה� אינ� חהר �שערי דורא 

  .מעשה
קיצו& הטלפיי� אינו נקרא מעשה גדול ולכ� א� נקבל את  � הגהות שערי דורא

  .ל"זהו חהר�הצור� דוקא במעשה גדול 
א וממילא ג� א� חסר מעשה "ות של הרמק ללא הסתייג"פוסק את דעת הסמ שולח� ערו 

  .ל"קט� יותר אינו מוגדר כחהר
שיעור ראויה להתכבד אינו אלא לגדלה א� העובדה שאינה מבושלת אינה מורידה  � ש"רא

  .מחשיבותה
  

  :להלכה
שאר חתיכות המצריכות . פוסק כ� רק בתרנגות בנוצתה א"והרמ, פוסק שחתיכה זו בטלה ע"השו

  .טרחה נחשבות ראויות להתכבד ואינ� בטלות
  .בהפסד מרובה מאוד ובתוספת ספק נוס" נית� לסמו� על דעת המחבר � ס"ש בש� חת"פת

א היות "א� במקו� שאי� מנהג יש להחמיר כרמ, במקו� שנהגו להקל כמחבר יש להקל � כ� החיי�
  .ע בסימ� קי"וכ� משמע בשו

  

  )סעי� ג(חתיכה גדולה מדי 
  ".בעלי חיי� חשיבי ולא בטלי�! ...וניבטל ברובא�... ערבוכל הזבחי� שהת" � א,זבחי� עב

ל מכיו� שיש צור� לחתו� אותו ואינו ראוי להתכבד "כבש של� אינו נקרא חהר � א"רשב
  .כ� מוכח ג� מהגמרא בזבחי� שא� לא היו חיי� ה� היו בטלי�. בגודל כזה

, העובדה שחתיכה אחת מכילה הרבה חתיכות חשובות אינה מורידה מחשיבותה � ש"רא
  !ל ואינו בטל"וג� כבש של� נקרא חהר

  .ש"פסק כרא א"והרמא "פסק כרשב ע"השו
  

  )סעי� ב(גבינות של גויי� 
� אי� חשש שמא "בגבינה של עכו. ל שמא ערבו בו חלב מבהמה טמאה"� נאסר מגזירת חז"חלב עכו

  :�"ת עכוא� בכל זאת גזרו על גבינ. נעשה מחלב טמא כי חלב טמא אינו עומד ומתגב�
  .שמא העמידו החלב בקיבת נבלה. א
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  .שמא העמידו הגבינה בעור קיבתה של נבלה. ב
  .שאכ� יכולה להתגב�, שמא יצרוה מתערובת של חלב טהור וטמא. ג

ושמא מטע� דמאחר . י שאי� איסור� אלא מחמת בליעה"ואפילו סת� גבינות של גויי� אעפ" � ה"או
  ".הוי כנולד באיסורו, שאסרו חכמי� כל סת� גבינות מחמת חשש איסור

וכנראה שאי� הוא סובר את , ל"ה שגבינה שהועמדה בחלב טרפה נחשבת חהר"משמע מהאו � א"רמ
  .ל"אינה חהר�הכלל שכשאינה אסורה מחמת עצמה 

שהרי פסק בפירוש שגבינות גויי� אינ� מותרות מכח ספק , א סותר את עצמו"הרמ � ח"ב
  .ה"א אלא כאו"לכ� נראה שאי� לפסוק כרמ! ה"וזו סברתו של האו�ספיקא 

ל אלא מדי� "ולא דיבר כלל מדי� חהר, א דיבר על גבינה שחוששי� שנתערב בה חלב טמא"הרמ � ז"ט
ס מכיו� שברגע שאסרו חכמי� גבינה זו היא נקראת "ואמר שגבינה זו אינה מותרת מס, ספק ספיקא
גבינה . ל שהרי אינו אסור מחמת עצמו"א� כשמדובר שהועמד בחלב טרפה אי� זה חהר. איסור ודאי

� "ל א� נראה שאי� לחשוש לגבינות עכו"תיחשב חהר, לעומת זאת, שנתערבה בחלב טרפה עצמו
א� אולי יש לחשוש שמא מעמיד בעור קיבת בהמה ואז זה . מדי� זה כיו� שרוב הבהמות אינ� טרפות

הגבינה אינה �ידו בעור קיבת בהמה ובמקו� שידוע שלא העמ, ח"ל כיו� שזהו איסור בב"נחשב חהר
  .ל"חהר
וא" א� היא קשה אי� בה , אינה חשובה�א� היא לחה : ל"בכל מקרה גבינה לא נחשבת חהר � ל"רש

  .ל"הביא ראיות רבות שגבינה לכשעצמה תיחשב חהר ז"הטא� . כדי שביעה מכיו� שהיא קשה לגו"
ל היא מכיו� שכל אחד היה מותר בפני עצמו ולכ� זה לא שיי� "ח נחשב חהר"הסברא שבב � א"רעק

במעמיד חלב בעור קיבת נבלה אלא רק בעור קיבת בהמה שחוטה וזה אינו מצוי ולכ� אי� לחשוש 
  .ל בחלב גויי� בכלל"לחהר

א מודה בגבינה של גויי� שיש חשש שנתערבה בחלב טמא שאז זה נחשב "ג� הרמ �) כ"בנקה(  "ש
ואז זה , כיו� שחשב שהכונה לחשש שמא העמידו בחלב טרפהה היה מ"ל וכל מה שהשיג על האו"חהר

  .   באמת איסור בלוע
  :לסיכו� 

בי� שהועמדו בחלב טרפה ובי� שנתערב בה� חלב �ל בגבינות "טוע� שחוששי� לחהר ח"הב
  .טמא
אלא שנתערבו בחלב , א� לא שהועמדו בחלב טרפה�ל בגבינות "טוע� שחוששי� לחהר  "הש

  .טמא
ל בגבינות שהועמדו בקיבת בהמה א� לא שנתערבו בחלב טמא "טוע� שחוששי� לחהר ז"הט

  .וא" לא שהועמדו בחלב טרפה
אלא א� כ� הועמדו בקיבת בהמה טהורה , ל בגבינות כלל"טוע� שאי� חוששי� לחהר א"רעק

  .שנשחטה כדי�
ות ז במקו� הפסד מכיו� שיש לצר" לזה ג� דע"נראה שנית� לסמו� על דעת הט � ערו  השולח� 

  .ל בלח בלח כלל"שסוברי� שאי� חהר
  

  )סעי� ב(חתיכה שנאסרה בכדי קליפה 
  .כל חתיכה שלא נאסרה רק כדי קליפה בטלה שהרי הקליפה אינה ראויה להתכבד � א"רמ

ופשוט , שהרי א� אסורה כדי קליפה מוכח שנאסרה ממשהו אחר, קשה � לח� חמודות
  !ל"שאינה חהר

וזה נחשב אסור מחמת , יכול להיות שמדובר בחתיכת בשר שנאסרה מחלב כדי קליפה �  "ש
  .עצמו

  .א� א� הקליפה לבדה ראויה להתכבד אינה בטלה
ל "הרי שחהר, נ לא אמרינ� בקליפה ובחצי חתיכה"פ שחנ"אע � כלבו, ה"ראבי, ירוח�' ר

  .לא יתבטל�ל "והכוונה שא� יקלפו ויהיה בזה שיעור של חהר, אמרינ� בקליפה
  .רה יש להקל א� נאסרה רק בכדי קליפהבכל מק � פ"כו
� היות ובשיטתו הולכי� הרוב וזו הדיעה המחמירה"יש לפסוק כש � כ� החיי�.  

ג� חתיכה שנאסרה בכדי נטילה בטלה א� כמות זו אינה ראויה  � חכמת אד� 
  .להתכבד

  .ל"ע הוי חהר"במקרה שנאסרה בכדי נטילה לכו � כ� החיי�
  
  

  )סעי� ג(ל לאחר שנתערבה "חתיכה שנעשתה חהר
  

  "פ שלאחר שנתערבה הסירו הנוצה"ואע... תרנגולת בנוצתה שנתערבה באחרות בטלה" � ע"שו
  .כ� החיי�וכ� פסק  . ל אינה בטלה"א� לא נודע עד אחר שנעשתה חהר � ז"ש בש� רדב"פת
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  )סעי� ד(ל "קביעת הגדרת חהר
  

  ".הכל לפי המקו� והזמ�) "סימ� קי( �ע "שו
  .וא� יש ספק אזלינ� לקולא, לפי ראות עיני המורההכל  � א"רמ

א� א� אינו יודע א� חתיכה זו נחשבת , הכוונה שיש ספק איזו חתיכה נפלה � מנחת יעקב
  .ל זהו חסרו� ידיעה ואינו ספק"חהר

ל אינה "ל או לא נחשב ספק כי הגדרת חהר"ג� ספק א� חתיכה זו נחשבת חהר � זבחי צדק
  .ערו  השולח�כ� פסק . קבועה

  
  

  

  )סעי� ד(עור אווז 
  .עור אווז מקרי ראוי להתכבד ואינו בטל � א"רמ

  .בטלה חשיבותו, א� נחת� העור של האווז לרצועות � ה"או
מדוע חשובה כשהיא , שהרי א� כשנחתכה אינה חשובה, ה קשי�"דברי האו �ל "רש

  ?שלמה
גישי� לפני הרי היא אפילו יותר חשובה לאחר שנחתכה שהרי מ�יתרה מזו  � ז"ט

  .ל"לכ� נראה שג� חתוכה היא חהר! אורחי� רצועות עור
ולכ� , לא נהוג לכבד אורחי�  בחתיכה אחת של רצועת עור אלא בחתיכות רבות �  "ש

  .ובטלה, חתיכה אחת אינה חשובה
  

  )סעי� ב(בשר חזה אווז שהופשט 
א� אי� נראה כ� מכיו� שכשהופשט האווז , ל"חכמי קראקא הורו שנחשב לחהר � פרי חדש, ל"רש

  .ניטלה תפארתו ושוב אינו חשוב ובטל
ולכ� יש , ל תמוהי� שהרי ג� לאחר שהופשט ראוי לכבד בו אורחי�"דברי הרש � בכור שור, ז"ט

  .לנהוג כחכמי קראקא שאינו בטל
  .א� הכל לפי המקו� והזמ�, ז"פסק כמו הט ערו  השולח� :להלכה

  
  

  )סעי� ו(ל שסרחה "חהר
וא" א� עדיי� ראויה למאכל �ל מכיו� שאינה מתכבדת כ� "ל שסרחה אינה נחשבת חהר"חהר � ג"פמ

  .א� בריה נחשבת בריה ג� א� סרחה קצת. אד�
ל א" שאי� ראוי להתכבד בה לפני אורחי� עד "ל שסרחה קצת עדיי� נחשבת חהר"ג� חהר � ח"פר

  .שתסרח לגמרי
  
  

  )סעי� ז(ל שנחתכה לאחר שנתערבה "חהר
חתיכה זו מותרת שהרי אפילו א� היתה זו , א� נחתכה אחת מ� החתיכות לאחר שנתערבו � ע"שו

  .הרי נחתכה ובטלה, האסורה
  .מדובר שיש ששי� כנגד האיסור שהרי אחרת החתיכה אסורה ג� לאחר שנחתכה � ז"ט

וא" א� היה ששי� כנגדה ונפלה חתיכה אחת בקדרה אחרת שאי� בה ששי�  � א"רעק
�וכ� א� סילקו את החתיכה שלמה מהקדירה , ירה השניה מותרתהקד, ונחתכה, כנגדה

וא" שהיא , הקדירה מותרת מפני שטעמה של אותה חתיכה כבר בטל בקדרה הראשונה
  .עצמה אסורה

  
  

  )סעי� ט(פ מראה "השוואת חתיכה ע
  

ראש כבש שנמצא טרפה ולא נודע מאיזה כבש הוא והקיפו הראש לצוארו של אחד  � תרומת הדש�
כ� פסק ג� . יש לסמו� על זה להתיר האחרות, הכבשי� ונמצאו החתיכות דומות ומכוונות יפה

  .ע"השו
דבריו סותרי� לכאורה את פסיקתו בסעי" ג שבשר חי אינו נקרא  � ש בש� שמש צדקה"פת

  .ל"ל שאי� כונתו בכלל בדיני חהר"ואולי י! ל"חהר



  5עמוד , סימ� קא

 

יש , ש לחתיכות האחרות ניכר מאודהיו� אי� אנו בקיאי� לבדוק כ� ולכ� רק א� ההפר � ה"או
  .לסמו� על זה
א שלא השיג פה כפי שהשיג "וכ� מוכח ג� מהרמ, ג� היו� אנו בקיאי� בבדיקה זו � ערו  השולח�

  .במקומות אחרי� שבה� איננו בקיאי�
  


