
  בצ' ס
  

  'סעי� א
  

שנפל , הכא במאי עסקינ�...?חלב נבלה הוא, חלב אמאי מותר. אמר רב בשר אסור וחלב מותר, כזית בשר שנפל לתו� יורה של חלב: איתמר "– גמרא
  :)קח".קח". (בשקד  וסילקו? סו� סו� כי נייח הדר פליט. ליורה רותחת שמבלע בלע

  
  ?מה הכונה כשקד  וסילקו

שכ� רואי  שכשנותני  ירקות , אלא פולט את מה שבלע קוד  לכ�, ואז לא פולט מה שבלע עכשיו,  קד  וסילקו לפני שנח מרתיחתו– טור, ת"ר, י"רש
  .מוריקי  המי , בקדרה רותחת

  . קשה לאמוד מתי מסיי  לבלוע ומתחיל לפלוטהז לפי. וכשנח מבליעתו פולט, לקו קוד  שגמר לבלועי ס– רבנו שמעיה, רבנו שמואל
ולאחר שנח מלבלוע פולט א� מה שבלע עכשיו כרבנו שמואל ולא רק מה , ת ורק מה שבלע עכשיו לא פולט"כל זמ� שלא שבע מלבלוע פולט כר – �"רמב

�  .שבלע קוד  לכ
  

  :הבעיות במקרה שלפנינו

, ד"צא ס' לעיל ס,  שנפל לרותחיאסר הכל כמו צונ�, וא  אי� ששי ,  ששי  בחלב לא יאסר החלב בגלל זה א  יש–הבשר נות� טע  בחלב  .1
  .שהכל אסור

 .חוזר ואוסר שאר החלב שביורה, כוהחלב שבולע הבשר לתו .2

 :ת"י ור"וכא� נחלקו רש

ולכ� כדי להכשיר את החלב צרי� לסלק את החתיכה קוד  שתנוח היורה ואז לא נפלט החלב , יהודה שמי� במינו לא בטל'  הלכה כר– י"רש  .א
 מכא� הסיק .י� ששי� בחלב נגד הבשר ושיסלק את החתיכה לפני שנחה היורהרכדי להכשיר את החלב צי "לכ� לרש. שהתערבב בבשר

, שלא פולט מה שעכשיו נבלע, ת לעיל"וזה כסברת ר, ד אפילו א  קד  וסילקו"צא ס'  כבסשא� אי� ששי� בחלב נגד הבשר הכל אסור, הטור
�  "כפי שחידשו הרמב, ולא מועילה טעימת גוי. (והכל אסור, כמו בצונ� שנפל לרותח, ולכ� טע  הבשר נכנס בחלב, א� פולט מה שהיה קוד  לכ

  )א בהמש�"והרשב

 מספיק ששי  בחלב נגד הבשר וזה מבטל ג  את טע  הבשר וג  ולכ� כדי להכשיר את החלב,  הלכה כחכמי  שמי� במינו בטל בששי – ת"ר  .ב
כי מי� במינו בטל , ג  כשלא קד  וסילקו, שאכ� א  יש ששי  הכל מותר, א"� והרשב"מכא� הסיקו הרמב. את טע  החלב שחוזר ואוסר

א� קד  וסילקו לפני שנח , וא  אי� ששי ) להדגיש שמי� במינו בטל בששי ,   להסביר למה משערי  בששי "ולכ� הארי� הרמב(, בששי 
וכ� פתרו , אז אסור כי אי� ששי� לבטלו,  טע�ב וא� ישמותר החל, שנות� לגוי לטעו� וא� אי� טע� בשר בחלב, חידשו שלא כטור, מרתיחתו

 .1את בעיה מספר 

בשר ליורה של חלב רותח ונותנת טע  ) ז" ט–מ בזה "ורק לעניי� מלקות יש נפק, ה פחות מכזית"ה(שא  נפל כזית ,  "ת ורמב" פסק כשיטת ר– מחבר
אבל א  לא קד  , )י"רש(ז כשקד  וסילקו לפני שנח מרתיחתו "וכ, כנבלה הואו, מ"והבשר אסור בכ,  מותר החלב אפילו בפחות מששי ,וא  לא, אסור

  .וסילקו חייב לבטל את הכל בששי 
  .מ ששי  לבטל טע  הבשר שנכנס בחלב"וצרי� בכ,  "צח יתבאר שלא סומכי  על טעימת עכו'  בס– א"רמ
  

  'סעי� ב
  

א  יש בה בנות� טע  באותה , ניער את הקדרה. 1אסור, ות� טע  באותה חתיכהא  יש בה נ, טיפת חלב שנפלה על החתיכה: "  המשנה אומרת– גמרא
' דברי ר, ואוסרת כל החתיכות מפני שה� מינה, החתיכה עצמה נעשית נבלה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה: דתניא: "ואיתא בגמרא". אסור, קדרה
ודברי חכמי  כשניער , שלא ניער ושלא כיסהכיהודה ' נראי� דברי ר: יאמר רב. עד שתת� טע  ברוטב ובקיפה ובחתיכות: וחכמי  אומרי . יהודה
שהחתיכה בלעה חלב ועכשיו פולטת אותו ואפשר , כשלא ניער ושלא כיסה בהתחלה אלא לבסו�יהודה שרבי סובר כרבי , ומבואר בסו� הסוגיה". וכיסה

בואר מו. כי גוזר שמא לא ינער ויכסה יפה, יהודה ג  בזה אוסר' ור. כללוסובר כחכמי  כשניער וכיסה מתחילה ועד סו� שאז לא בלע , לסוחטו אסור
  .ושאר הבשר שבקדרה מותר, אז החתיכה בולעת ולא פולטת,  שא  לא ניער ולא כיסה כלל,עוד
  

  ?היכ� נמצאת החתיכה שקיבלה את החלב
, ואפילו חלקהאבל א  החתיכה , ואז נאסרת מהטיפה, )כגו� שהחתיכה שתחתיה קצתה חו) לרוטב( מדובר כשהחתיכה נמצאת מחו) לרוטב – י"ר

  .שרתיחת הקדרה מערבת את הטיפה בכל הקדרה, משערי  את הטיפה בששי  בכל החתיכות שבקדרה, נמצאת ברוטב
ודאי , רוטבאבל א  כולה בתו� ה, אלא רק כיסוי וניעור הקדרה,  אפילו מקצתה ברוטב אי� הכל מצטר� לבטל את טיפת החלב– בעל העיטור, י"רש

  .משערי  את הטיפה בכל הרוטב כולו
שהטיפה , י"כ לר"משא, רק היא נאסרת ולא כל הקדרה, שא  אי� ששי  בקדרה ונפלה טיפה על החתיכה, י" שיש כא� קולא לרש"דרכי משה"וכתב ה

  .מתערבת בכל הקדרה וכולה תאסר
  .ואוסרת את הקדרה עד ששי  נגדהג כל החתיכה נאסרת "י בכה"וכתב שג  לרש, ז דחה דברי� אלו"א� הט
. כ ניער וכיסה"אא, רק החתיכה שנפלה עליה טיפה נאסרת ולא כל הקדרה, שאפילו כל החתיכה בתו� הרוטב, י" משמע מפרוש רש– ג"מ בש� סמ"הגה
 ודאי שמשערי  אותה בששי  ,והטיפה נפלה על הרוטב, אבל א  כל החתיכה משוקעת ברוטב. מ צרי� שפניה העליוני  של החתיכה יהיו מגולי "ומ

  .בכל הקדרה
  

   "שיטת הרמבכ פסיקת ההלכה במחבר
א  יש טע  חלב או אי� ששי  ).  ששי  נגד הטיפה שלא סומכי  על טעימת גויא"ולדעת הרמ(הכל מותר , א  יש בחתיכה שהטיפה נפלה טע  בשר

  :באנו לארבע אפשרויות, ולגבי שאר הקדרה, 2החתיכה עצמה נאסרת, א"לרמ

, וא  יש בקדרה טע  חלב, כלומר כל הקדרה מצטרפת לבטל את החלב.   פסק שהרי זה בנות� טע " הרמב– ניער או כיסה מתחילה ועד סו�  .א
  .כ הטור"וכ. )ג  החתיכה שנפלה עליה (הכל מותר, חלבכולה אסורה וא  אי� בה טע  

א� לא כתוב , פיק לכסות ולנער בהתחלה בלבד והכל התערבבשמס, א בש� הטור"ברמדי� זה מופיע  – ניער או כיסה בהתחלה ולא בסו�  .ב
אחרת החתיכה ,   שצרי� לנער ולכסות מתחילה ועד סו� כדי לערבב את הטיפה בכל הקדרה"לכאורה משמע מהרמבו,   ולא במחבר"ברמב

  .נעשית נבלה
  ?  לא כתב די� זה"למה הרמב

ניער מתחילה כשמשמע שרק ..." יהודה סבר' מכלל דר: "מזה שכתוב בגמרא,   דוקא בניער מתחילה ועד סו�" דעת הרמב– בית יוס , טור
שקשה על , ז דבריו"ומבאר הט .שמא לא ניער יפה, החתיכה נעשית נבלה, אבל א  לא ניער בסו�, ועד סו� מתערבבת הטיפה בכל הקדרה

אלא ? אולי מחמיר רק בניער בהתחלה ולא בסו�, �יהודה מחמיר ג  בניער מתחילה ועד סו' מני� שר, ולשיטתו קשה ג  על הגמרא, הטור
. וא  לא ניער בסו� לא מתערבב ע  כל הקדרה, משמע שבלא זה יש להחמיר, שמדברי הגמרא שנראי  דברי חכמי  כשניער מתחילה ועד סו�

כיו� , מתערבב, ה אפילו לא בסו�אבל ניער בהתחל, לא מתערבב, שדווקא ניער בסו� ולא בהתחלה, יהודה עיקר' שהדיוק מר, ועל זה חלק הטור

                                            
1
ספיק טעימה קפילא של החתיכה כדי לבדוק א  יש בה טע  חלב שהיא אסורה או שאי� בה והיא   מ"כ הרמב"א� לרוב הפוסקי  וכ, י כתב שצרי� שבחתיכה יהיה ששי  נגד הטיפה"רש 

 .מותרת
2
 שחלב זה ז תר!"והט. קה מדובר באיסור גוש עב שלא צלול ולא מתפשט' ובס, )חלב(שכא� מדובר באיסור צלול , ל"תר! רש? קה כתוב שנאסרת רק כדי נטילה' הרי בס, �"ז והש"הקשו הט 

כי ד  אינו איסור , לכ� ד  שנפל על צלי אוסר רק כדי נטילה. (ע"קה ונשאר בצ' ז בס"וכ� הוכיח הט, א כתב מפורש שחלב זה לא איסור שמ�"כי הרשב, א� הקשה על כ�. שמ� ומפעפעאיסור 
�  . שכא� חתיכת הבשר שמנה וסופגת מהר את הכל� תר!"והש) שמ
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  .שלרבי לא חוששי  שמא לא ניער יפה
זה כהמש� לדבריו בלא ניער ולא כיסה , ומה שכתב רק כשניער או כיסה מתחילה ועד סו�,  כמו הטור "משמע מהרמב– י ב� חביב"מהר

  .והיה מוכרח להמשי� את הלשו�, בהתחלה וניער וכיסה בסו�
  סובר שצרי� לנער "אבל הרמב, ולכ� סובר שמספיק לנער בהתחלה, הכוונה לאחר שסולקה הקדרה מהאש" �סו"הטור הבי� ש – ז" הטדעת

, ניער בהתחלה ולא בסו�,  "ולכ� ג  לרמב, פ שעומדת על האש נית� להפסיק"אע, ואחרי שאי� ממשות, כל זמ� שיש ממשות של טיפת חלב
 .מתערבב

כ חוזרת ופולטת את הנבלה "ואח,   שבלעה החתיכה טיפת חלב ונעשית נבלה" פסק הרמב– �לא ניער ולא כיסה בהתחלה וניער וכיסה בסו  .ג
 )כחכמי  שמי� במינו בטל בששי . (החתיכה אסורה והשאר מותר, א� א  יש בקדרה ששי  נגד החתיכה, לשאר הקדרה וכולה אסורה

פ "� כתב שכדי נטילה ע"הש(תיכה שנוגעת בחתיכת הנבלה אלא רק הח, ד שלא נאסרות שאר החתיכות" פסק הראב– לא ניער ולא כיסה כלל  .ד
  . צרי� ששי� בקדרה נגד טיפת החלבשג� כא�, והוסי , א כתב די� זה"הרמ . "כ המגיד משנה שכ� מוב� ברמב"וכ. )קה' ס

  :א"באור שיטת הרמ
שא  יש ששי  נגד טיפת , ועוד קשה? רוטבשלא יוצא , הרי שאר החתיכות לא נאסרות כ�, מדוע צרי� ששי , ע על דבריו" צ– ז"קושיות הט

  ?אפילו החתיכה עצמה צריכה להיות מותרת, החלב
וא  . אסורה החתיכה לבד והשאר מותרות, כלומר שא  אי� ששי ...'שא  אי� ששי 'ל "וצ, א" יש טעות סופר ברמ– א"גר, באור הגולה

  .ששי  הכל מותר
א� ג  על זה וג  על . נאסרת כל החתיכה ונעשית נבלה, טב ומקצתה חו) לרוטבשא  החתיכה מקצתה ברו, ד"א לשיטתו בס" הרמ– ז"ט

  .ע"נשאר בצ, השאלה הראשונה שתשובה זו לא עונה עליה
כי יש , נ"שאר הקדרה מותרת ממ, ולכ� א  החתיכה מקצתה ברוטב ומקצתה חו) לרוטב, י"י או כרש"א מסתפק הא  הלכה כר" הרמ– �"ש

  "אבל לדעת הרמב. י"והחתיכה עצמה אסורה כי אולי הלכה כרש, )י"שא  אי� ששי  אולי כל הקדרה אסורה כר(ששי  בקדרה כנגד הטיפה 
  .א  יש ששי  בקדרה הכל מותר במצב כזה, י"ל כר"ד שקי"והראב

 נבלה ויש פליטתה אוסרת כשאר, כ אפילו כשלא ניער כלל"א, "אפשר לסוחטו אסור"ל "שמכיו� שקי, �"א חשש לדעת הר" רמ– פרי חדש
מטיפת ז "א חשש שמא יפלט בכ"שרמ, ח"לכ� מסיק הפר? כ היה צרי� ששי  כנגד החתיכה ולא הטיפה"שא,  אבל מקשה על זה.לחשוש לזה

  .ולא מצרי� ששי  נגד טיפת החלב, א"ח להלכה שלא כרמ"ז סיק הפר"ובכ. החלב ותאסור את הקדרה
 .וכ� כא� מספק יש לאסור, יאי  בי� כחוש לשמ� אפילו בצלי אוסר כל החתיכות שאי� אנו בק– א"רעק

וא  יש טע  חלב , מנער הקדרה עד שיתערבב הכל, ולא יודע באיזו חתיכה פגע, שא  נפל חלב לתו� מרק או לכל החתיכות, �"עוד כתב הרמב  .ה
  .הכל אסור וא  לא מותר, בקדרה

ואז הטע  עבר , שמיד כשנפל ניער, י ב� חביב"ותר! מהר? יל הניעורמה מוע, וא  לא, למה צרי� ניעור, א  כל החתיכות ברוטב, והקשה הטור
יהודה חשש שמא ' שהרי ר, ש כשיש חתיכות"וכ, כדי שיתערבב יפה, פ שנפלה למרק צרי� לנער"שאע, תר!" בית יוס "וה. לכל הקדרה כולה

.  את הטיפה בששי  וכל המרק או הקדרה מותרי   משערי " עכו�והוסי� שא  אי, וכ� פסק המחבר. ולכ� צרי� לנער טוב, לא יערבב יפה
  .משערי  את הטיפה בכל הקדרה בששי , ורק א  ניער מיד כשנפל האיסור,  על די� זה שיש להחמירא כתב"והרמ

וכ� כשלא ידוע על איזו , באמת הצטר� כבר הכל ואי� צור� לנער, וכתב שכאשר נפלה טיפה למרק, �"ז באר כא� באור חדש ברמב"א� הט
   "כדי שהעכו, )וספק מותר לבטל, כי כל הקדרה בספק, ואי� כא� מבטל איסור בידיי (כ "מ צרי� לנער אח"ובכ, נ כלל"אי� כא� חנ, תיכה נפלח

  משערי  את "לכ� כתב שא  לא נמצא עכו. יתערבב החלב בטוח, אבל א  יערבב. ויפסיד את הכל בחנ , יטע  מהחלב שצ� כרגע למעלהלא 
אלא שמכיוו� שאפשר , ואפשר לומר שג  הטור שהקשה הבי� כ�.   והמחבר"ומיושבי  דברי הרמב, בכל המרק או הקדרההטיפה בששי  

כ ניער ממש מההתחלה "אא, ממילא אסור לבטל איסור בידיי , י שיטע  מכל חתיכה וחתיכה"לברר איזו חתיכה תפסה טע  מהטיפה ע
 .ע" ונשאר בצ,�"ז והש"על הטא "קושיה זו הקשה רעק. כשעדיי� לא נוצר איסור

ז לומר "בסו� דבריו חזר בו הט. י"כל מה שבקדרה מצטר� לבטלה כדעת ר, שא  חלקה בתו� הרוטב,  מדובר שהחתיכה היתה חו) לרוטב– ז"ט
שא  , א לעילמ קיימת החומר"ומ. לא משערי  את הטיפה בכל הקדרה, שאפילו א  חלק מהחתיכה בתו� הרוטב, י" כרשי� סוברע" והשו�"רמבהש

, י"ע סוברי� כר"שוה� ו"רמבהש וטע� ,"הכס ' נק"� דבריו ב"ודחה הש. ולא כדרכי משה, נאסרת החתיכה נאסרת הקדרה עד ששי  יחד איתה
ש "ע. סקי ווכתב שכ� כתבו כל הפ, ואז נפלט טע  הנבלה מהחתיכה לשאר והכל נאסר, משמע שניער וכיסה לבסו�, וכשהחתיכה אוסרת את השאר

  .בריובד
שמכיו� , ז"ותר! הט? מספיק לשקע את החתיכה ברוטב, י� לנער ולכסות את כל הקדרהרלמה צ, י"ז קשה על ר"שלכאורה לפי, י ב� חביב"הקשה מהר

ל "יז שק"וסיי� הט. א  יכול לשקע רשאי, נ"אבל אה, לכ� עדי� לנער או לכסות, שקשה לשקע אותה כאשר יש תחתיה חתיכה חציה בפני  וחציה בחו)
  .י"� פסק כר"אבל הש, י"כרש
  

  'ד"' גפי סעי
  

  נ בבשר בחלב"די� חנ
  .)קח". (שמעו� בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחטו מותר' שמואל ור, חנינא דאמרי אפשר לסוחטו אסור' יוחנ� ור' רב ור: איתמר "– גמרא
והרוטב בנות� , כול  אסורות, וא  אינו מכירה, שהוא מכירה בנות� טע בזמ� , חתיכה של נבלה או של דג טמא שנתבשלה ע  החתיכות: דתנ� "– גמרא
  .).ק(ואיתא בגמרא שמדובר בחתיכה הראויה להתכבד :) צו". (טע 
נעשית נבלה ואוסרת את כל , לכ� א  החתיכה נאסרה מחמת הטיפה שנפלה עליה. ל להלכה שאפשר לסוחטו אסור" קי– טור, �"רמב, א"רשב, ש"רא

שא  ידוע באיזו , ש"והוסי  הרא .אותה חתיכה אסורה והשאר מותרות, וא  יש ששי  נגדה. פ שאפשר לטיפה להיסחט"בושלו יחד אעהחתיכות א  
כשיש ששי  (הרוטב מותר וכל החתיכות אסורות , וא  אינו מכירה, )�" ש–כשיש ששי  נגדה (משלי� אותה והאחרות מותרות , חתיכה נפלה הטיפה
  )קט' ס. (וא  לא ראויות להתכבד בטלות ברוב.  ה� ראויות להתכבדא ) בחתיכות וברוטב

א� כתב שאי� ,  "א שכ� ג� דעת הרי"� שי"וכתב הר. נ"אבל לחכמי  אי� בכלל די� חנ, הסובר שמי� במינו במשהו, יהודה' נ זה רק לר" די� חנ– ד"ראב
  .זה מחוור

  .ד"ודלא כראב, ל להלכה" פסק את כל הנ–מחבר 
, היינו כמו חלב שנופל לבשר, ד בח  בח  שהכל אסור"צא ס' ומה שנפסק בס, הכל אסור,  א  החתיכה האסורה בושלה יחד ע  האחרות דווקא– ז"ט

  .ב שהחתיכות שנוגעות בחתיכה האסורה נאסרות בכדי נטילה" כתב בס�"א� הש. ולא הכל אסור, וכל החתיכה נוגעת בשניה, א� כא� החלב בלוע בבשר
  
ואי� . ג"וכ� סובר בה, אבל בעו� וחיה שאסורי  מדרבנ� לא צרי� ששי  ומספיק רוב רגיל,  כתוב שטיפת חלב אוסרת רק בבשר בהמהא" בהג– ח"פר

וש  מדובר באיסור מדרבנ� כי זה חלב , שצרי� ששי  נגד כולו, לגבי כחל שבושל ע  החלב שבו' צ' סקו לעיל בס פא" והרמא"הרשב שהרי, לסמו� על זה
  )ז ש "פ הט"ע. (  ש  מספיק ששי  נגד החלב הבלוע"רמבול, שחוטה

  
  נ בשאר איסורי�"די� חנ
כיו� : אוקי רב אמורא עליה ודרש. חתיכה של נבלה ושל דג טמא אינה אוסרת עד שתת� טע  ברוטב ובקיפה ובחתיכות: דרש רבה בר בר חנה "– גמרא

' כר? מכדי רב כמא� אמרה לשמעתיה: אמר ליה רב ספרא לאביי.  מפני שה  מינהנעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כול�, שנת� טע  החתיכה עצמה
  .)חולי� ק". (כשקד  וסילקו: קינ�הכא במאי עס: אמר ליה? אפילו לא נת� טע  נמי, מאי איריא כי נת� טע , יהודה דאמר מי� במינו לא בטיל

הכל , כ ברגע שהנבלה נפלה לש "וא, הרי לרב מי� במינו במשהו, לא נתנה טע אפילו א  , מדוע צרי� שחתיכת הנבלה תת� טע  בהתר, והקשו תוספות
  ?נאסר
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ת "רשמשמע . נ"א  יש טע  היא נקראת חנרק ו, נ"תקרא חנלא היא , א� א  לא יהיה טע  בחתיכה, 3 מי� במינו אוסר במשהו את החתיכה– ת"תרו! ר
  .ת"י שיש להחמיר כר"ספות הובא דברי רבנו יהודה בש� ר ובסו  התו.נות� טע�כש, נ בשאר איסורי�" שיש די� חנסובר

אבל מחומ) או , נ רק בדר� בישול אפילו צונ� לח "לכ� בשאר איסורי  יש די� חנ, ח זה דאורייתא ובשאר איסורי  מדרבנ�"נ בב"שחנ, �"כ הר"וכ
יוסי א  אומרי  ' י בר"ש  מובאת מחלוקת בדבר בי� רבי לר, והוכחתו מהירושלמי בערלה. נ אפילו מדרבנ�"אי� בה  די� חנ, מדומע שאינ  דר� בישול

  .נ בשאר איסורי "ולכ� הלכה שאומרי  חנ, וכתב שנעל  מעיני הראשוני  הירושלמי הזה, והלכה כרבי מחברו, ורבי סובר שכ�, נ בשאר איסורי "חנ
לכ� לרב שמי� במינו . ולא כנגד החתיכה, � ששי  רק נגד טע  הנבלהוצרי, אי� ההתר נעשה נבלה,  אפילו א  נתנה הנבלה טע  בהתר– תרו! רבנו אפרי�

צרי� לבטל רק את האיסור לבדו וכמא� דליתיה , אבל א  לא נתנה טע , משמע כאילו נכנס טע  נבלה בכל אחת מהחתיכות וכאילו היא בעי�, לא בטל
וכ� א� , שש� יש ערבוב של התר בהתר ומחמירי�,  ששי� נגד החתיכהנ וצרי�"ודווקא בטיפת חלב אומרי� חנ, ואוסר רק את החתיכה הראשונה, דמי

ובאר דבריו . צרי� ששי� לבטל את הטע� ולא את כל החתיכה, )איסור(אבל חתיכת התר שבלעה טע� נבלה , חייב, אוכל חצי זית בשר וחצי זית חלב
, ח שיש תערובת של איסור" בבלאב, יסור וצרי� לבטל רק את האיסוראי� כא� תערובת א, שמכיו� שבשאר איסורי  יש איסור ניכר והוא בעינו, ז"הט

  .4ש"� והרא"הרמב, �"פ הרמב"וכ .צרי� לבטל את כולה
א לצר� אליה עוד חתיכות התר ולבטל איסור "שא, אבל דווקא בחתיכה חשובה וניכרת כמו חתיכת בשר, נ בשאר איסורי " יש חנ– )ד"ראב (מרדכי

רוטב , ז"יי� במי  של ע(אבל דבר לח בלח או יבש ביבש , )א  אינה ראויה להתכבד או אינה דבר שבמני�(  נגד כל החתיכה אלא צרי� ששי, הבלוע שבה
  .נ"מתערבב התר שני ע  ראשו� ואי� כא� די� חנ, שאי� האיסור ניכר ונבדל, )ברוטב
א� כתב שהחתיכה עצמה נשארת אסורה , נ בשאר איסורי "� חנולבסו� חזר והודה לדברי רבנו אפרי  שאי� די,  בהתחלה כתב כמו המרדכי– א"רשב

ובמחומ) ובמדומע , שהאיסור הנבלע בתוכה לא יוצא, וא  מכירה זורקה, ל שפאשר לסוחטו אסור"כי קי, ג� א� תפול לקדרה שיש בה ששי� כנגדה
  .הכל מתערב ומותר

  
כ בישלו ע  חתיכות התר "וא  נבלע טע  בהתר ואי� בו ששי  כנגדו ואח, נ בשאר האיסורי "� שאי� די� חנ"ש והרמב"הרא,  " פסק כרמב– מחבר

  )א שאסר את החתיכה עצמה"ולא כרשב (.הכל מותר, אחרות ויש ששי  כדי כזית האיסור
כי , סורהאבל החתיכה עצמה נשארת א, נ בשאר איסורי "פ שאי� חנ"שאע, א"כדעת הרשבפסק , א"קו ס' שבס, שלכאורה המחבר סותר את עצמו, קשה
 �  ?)א ש "עיי� בגר(קיי  בכל מקרה " אפשר לסוחטו אסור"די

  .קו'  פסק כמו המחבר בס– ז"ט  .א

ודאי , א� א  מכירה, א הכל מותראל, לא צרי� להשלי� איזושהי חתיכה, שא  אינו מכירה, ג" כא� התכוו� המחבר כהמש� לס– �"ש  .ב
 .א"קו ס' עומדת באיסורה כבסש

 .קו כתב די� דרבנ� שנשארת אסורה' ובס, תורה כא� כתב די� – באר הגולה  .ג

� שאפשר לסוחטו אסור מדרבנ� בשאר "קו פסק כר' ובס,  כא� פסק כשיטת הראשוני  שאומרי  אפשר לסוחטו מותר בשאר איסורי – א"גר  .ד
  .איסורי 

  
  א"דיני הרמ

� "משו  הוכחתו הניצחת של הר, למעשה שכ� יש לנהוג ח"וכתב הפר .נ בכל האיסורי  ואי� לשנות"  חנת שאומרי"יש להחמיר כר .1
  .אבל באיסור דבוק אי� להחמיר וכדלהל�, מהירושלמי

מ א  נפלה כל "ונפק, נ מדרבנ�" פסק להלכה שבשאר איסורי  אומרי  חנ–ג "פמ.  מדאורייתא– א"רעק.  מדרבנ�– ח"פר, �"ש, ז"ט
 .י  לקולאשהולכ, ולא ידוע א  היה ששי  נגד כל החתיכה, התערובת לשאינה מינה

לא אומרי  , ואי� האיסור דבוקאבל א  מקצת החתיכה ברוטב , נ" אומרי  חנדוקא כשהאיסור דבוק בהתר או שהחתיכה כולה חו) לרוטב .2
  . אותה חתיכה אסורהא�, ומצטרפת הקדרה לבטל את האיסור, נ בשאר איסורי  אלא רק בבשר וחלב"חנ

וג  כא� , י"ל כרש"שקי, ז לעיל"פ שכתב כבר הט"ואע(. מתערבבת בכל הקדרה כולה, טבשא  חציה ברו, י" שדבריו כא� כדעת רז"וכתב הט
א " אבל בבשר בחלב מחמיר הרמ).י"� סובר את הכל כדעת ר"שהש, מ ראינו לעיל"מו, י"א כדעת ר"אר איסורי  מקל הרממ בש"מ, אי� ערבוב
נ לא אוסרת את "ח שהחתיכה נ"ב שג  בב"זה סותר למה שפסק בס. (נ ואוסרת עד ששי "נ, שא� כשחציה ברוטב וחציה בחו), י"לגמרי כרש

  )� לקמ�" ועיי� בש,שאר הקדרה
 :א"� על הרמ"הערות הש

מצטרפת , א  חציו ברוטב וחציו בחו), ח"ל שאפילו בב"כי קי, זה קשה, מה שכתב שהחתיכה נשארת באיסורה כשמקצתה ברוטב  .א
ולכ� החתיכה , י"י או כרש"שמסופק א  הלכה כר, שזו סברת עצמו, �"ב השמשי? י"והכל מותר כדעת ר, הקדרה לבטל האיסור

 .י"נשארת אסורה שמא הלכה כרש

י פרש שרק כשכולה חו) לרוטב נעשית "הרי ר, ע"וזה צ, נ"ח אפילו מקצתה תו� הרוטב נעשית חנ"עוד הקשה על מה שכתב שבב  .ב
  !עדיי� צרי� ניעור וכסוי לבסו�, נ בחציה ברוטב"י שנ"וג  לרש! י ניעור וכסוי לבסו�"נבלה ואוסרת את הקדרה רק ע

ואוסרת עד ששי� את כל חתיכה שמקצתה ברוטב ומקצתה בחו! נעשית נבלה ב, שבבשר בחלב, א" את הרמ�" השבארלכ� מ
ר נ בשא"כי מצרפי� את שיטת רבנו אפרי� שאי� חנ, אבל בשאר דברי� לא נאסר כל מה שבקדרה, הקדרה א� ניער וכיסה לבסו 

 .י"אבל החתיכה עצמה תאסר כדעת רש, י שהחתיכה לא נאסרה"וכ� את שיטת ר, איסורי�
  )ג באריכות"עב ס' ע בזה לעיל בס"וע (?למה מחמירי� באיסור דבוק

וכשמחזירי  אותה לא ,  חוששי  שמא נשארה החתיכה ע  הרוטב לבדה או הוציאוה חו) לרוטב ונעשית נבלה– )ק"ה בש  הסמ"פ או"ע (ז"ט
  .ותרה עוד ואוסרת עד ששי ה
  . כשהאיסור דבוק ממהר לבלוע ונעשית נבלה–) ק יח"עב ס' ס (�"ש
כי , � יהיה אסור ג  בזה"א� לש, מ זה חשש מדרבנ�"כי מ, ז לא חוששי  בזה"שלט, מ בזה תהיה באיסור דרבנ� הדבוק" הנפק– ג"פמ

  .דרבנ� וממהרת לבלוע ונעשית נבלההחתיכה בלעה איסור 
ומכיו� , כי הראש נאסר מדי� איסור דבוק, צרי� ששי  נגד כל הראש, ששר) שנמצא בראש דג והתבשל הדג ע  הדגי  ז"הטה ללמוד מכא� רצ

א  אי� בתפוח עצמו , ה בתפוח שנמצאה בו תולעת שהתבשל שחשוב איסור דבוק וצרי� ששי  נגד כל התפוח"וה. נ צרי� ששי  נגד כל הדג"שנ
, כי יש מקו  לרוטב לבוא מכל הצדדי , ל שאי� לאסור מדי� איסור דבוק"ז שבמקרי� אלו י"מ כתב הט"מ. ל"מהריפ "וכ, ששי  נגד התולעת

  .יש להקל כא� שלא ייעשה נבלה, נ מדרבנ�"וכיו� שמחמירי  בחנ
  .נ בכל האיסורי  זה איסור דאורייתא המתגלגל לדרבנ� ולכ� יש להחמיר ג  בזה"וכתב שחנ, ז"ג חלק על הט"הפמ

מפני שאי� האיסור ניכר ונבדל כמו , נ וצרי� ששי  רק נגד טע  האיסור"אי� די� חנ, כ התערב בהתר אחר"ואחלח   התערב איסור לח בהתר א .3
  .וזה להלכה רק בהפסד מרובה גדול ולא בבשר בחלב, )ד"ראבמרדכי בש   (בדבר יבש

  .נ" א  בלח בלח הוי חנח"שבב, אלא שזה עיקר הדי�, הוסי  שאי� זו חומרא בבשר בחלב� "והש
כגו� יי� התר , אבל בלא בשול,  כי זה דר� בישולוצרי� ששי  נגד כל הרוטב ולא רק נגד האיסור,  שלח בלח שהתבשל נעשה נבלהל כתב"ורש

וא  , דרבנ�נ הוא מ"שכל די� חנ, מותר אפילו שלא בהפסד מרובה א  יש ששי  נגד האיסור, ביי� נס� או חלב לשומ� או מי  במי  של איסור
  .אי� להחמיר כלל, זה לא דר� בישול

, א לא נעשית נבלה"לטע� הרשב. שבשעת הבליעה החתיכה היתה חשובה ונבדלת, לטע� מרדכי נעשית נבלה: א  החתיכה נימוחה – א"רעק
 .שלא נשארת באיסורה ונבללת

                                            
3
  .הכס�' � בנק"ז והש"ת ומחלוקות הט"עיי� בנספח לסימ� זה בהרחבה בהסבר דברי ר 
4
הכל נהיה , ת"וא  כר, שהכל בטל בששי , הכל מותר, ובקדרה אחרת יש שלושי  זיתי  של התר וזית של ד  והתערבבו יחד, ט זיתי  של התר שנפל בו זית של חלב"ש כתב שכ"ת הרא"בשו 
  .נ מדרבנ�"שאי� חנ, לכ� ודאי סובר כרבנו אפרי . נ מיד"חנ
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אבל א  היה , ואז בטל האיסור ברוב, שלא בדר� בישולשהתערבבו כמדובר ש ז"וכתב הט .נ בשו  איסור"אי� די� חנ, א  התערב יבש ביבש .4
 .נ ג  בכ�"פשוט שאומרי  חנ, דר� בישול

 )צט' צח וס' ע לקמ� בס"וע (.אלא צרי� ששי  נגד האיסור הבלוע בלבד, נ בכלי"לא אומרי  חנ, כלי שבלע איסור ונאסר .5

  
  נ"איסור שנמלח ע  התר הא  יש בו די� חנ

או , ויש להקל בזה לצור� הפסד גדול, נ מעיקר הדי�"ממילא אי� בו די� חנ, מכיו� שלהרבה פוסקי  נאסר רק בכדי קליפה,  איסור שנמלח ע  התר– �"ש
ח "אבל בב, א"נ בש"שרוב הפוסקי  סוברי  שאי� בכלל חנ, שכל קולא זו היא בשאר איסורי , ג"והדגיש הפמ .נ"לעני בדבר חשוב ולא להחשיבו כחנ

  .מ"ואי� להקל בזה א� לצור� או ה, וצרי� ששי  נגדה, ונעשית נבלה כל החתיכה, אי� להקל א  נמלחו יחד בשר וחלב, נ"נשלכל הפסוקי  אומרי  ח
  

  'ז"'ו"' הפי סעי
  

, דמסתברא כבג: ל"א? והא לא תנא הכי. מידי דהוי אהזאה, אינו טעו�: ל"א? טעו� שטיפה ומריקה או אי� טעו�, בישל במקצת כלי: בעא מיניה "– גמרא
  :)זבחי  צו"! (בשול מפעפע, ד  לא מפעפע! ?מי דמי: ל"א. א� בגד אינו טעו� מריקה ושטיפה אלא במקו  בשול, מה בגד אינו טעו� כבוס אלא מקו  ד 

  
  "בית יוס�"שיטות הראשוני  לפי ה

ואינו יכול , והחלב מתפשט בכל הקדרה, מפעפעת בכל חרס הקדרה וחתיכה עצמה נעשית נבלה, ג קדרה רותחת" נפלה טיפת חלב ע–  בש� רבוג"סמ
  .ולכ� אסור ג  התבשיל שבה, להתבטל בששי 

, הסיבה לכ� היא. מותר התבשיל והקדרה אסורה, וא  יש ששי  בקדרה כנגד אות  ששי ,  הטיפה אוסרת עד ששי  כנגדה–� מרוטנבורג "מהר
ואי� בלחלוחית שבאותה מקצת ששי  נגד הטיפה ואז , שא  תתפשט תתבטל, שחוששי� שמא הטיפה לא התפשטה בכל הקדרה אלא במקצת הכלי

  . ואי� חילוק א� נפלה הטיפה במקו� התבשיל או במקו� הריק�.אבל א� יש ששי� נגד הששי� שאסרה התבשיל מותר. נעשית נבלה ואוסרת את הכל
כי זה כאילו נפלה , פה כנגד התבשיל מספיק ששי� נגד הטיפהא� נפלה הטי, לכ�. מסתפק הא� הטיפה מפעפעת בכל התבשיל או במקצתו – ק"סמ

אבל א� נפלה במקו� . יש ששי  נגדה ולא נבלעה בתבשיל, מתבטלת וא  במקצתו, א  התפשטה בכל התבשיל, נ"ומותרת ממ, הטיפה לתו� התבשיל
לכ� צרי� להניח את . יאסר, שיל יגע באותו מקו�וא� התב, נאסר אותו מקו� בקדרה ונעשה נבלה, הריק� ואי� ששי� בלחלוחית נגד אותו מקו�

כ נית� ג  לנקר את תחתית הקדרה וכ� לשפו� את הרוטב בלי "כמו. (ואז יהיה התבשיל מותר, הקדרה עד שתתקרר ולא יגע הרוטב בקדרה האסורה
לכ� טוב ,  מהקדרה האסורה ויעשה נבלהא שלא יניע את הקדרה מעט ויבלע התבשיל"כי א, א� כתב שבקושי אפשר להתיר כ�, שיגע במקו  האסור
�  .)שימתי� עד שיצטנ

  
   והטורשיטות הראשוני  לפי הפרישה

משערי  א  יש ששי  פעמי  ששי  נגדה ואז התבשיל מותר , א  אנו יודעי  את שיעור הטיפה שנפלה בדופ� הכלי. �"ג למהר"אי� מחלוקת בי� הסמ
אבל א  אי� יכולי  לדעת מה .  "וזה דברי מהר, וא  נתנה טע  מתבטל בששי  פעמי  ששי , שא  התפשטה בששי  טיפות בלבד מותרת מיד, נ"ממ

שמא הטיפה היתה גדולה ומתפשטת בפחות מששי  ואוסרת סביבתה והחתיכה שנאסרה , ג"אז כל הקדרה אסורה כדברי הסמ, שיעור הטיפה שנפלה
כלומר לא , "ואוסרת כל סביבותיה: "וזהו שכתב הטור. לא יודעי  את גודל הטיפהכי , א לשער בששי  פעמי  ששי "וא. אוסרת את כל הקדרה כולה

  .את כל הקדרה אלא רק סביבותיה ונעשית נבלה
  )י"ק כמו פרוש הב"דברי הסמ(
  

  ז"שיטות הראשוני  לפי הט
ולכ� אוסרת הטיפה בכל סביבותיה , הא לשער כמה לחלוחית יש כדי לבטל"שא, ע הטיפה מתפשטת ולא מתבטלת בדפנות הקדרה" לכו– �"מהר, ג"סמ

 אפילו נפלה נגד .א: מ"יש בזה שלוש נפק. מותר התבשיל, שא  יש ששי  פעמי  ששי  נגד הטיפה,  "והמשי� הטור בש  מהר. וכל התבשיל אסור
  .בתבשיל ששי  נגד האיסור כולוכי יש ,  יכול לערות את הרוטב תכ� מ� הקדרה בעודה חמה.ג.  הקדרה נשארת אסורה.ב. התבשיל לא מבטל, התבשיל

מותר , שא  לא מפעפעת, נ"ולכ� א  נפלה בדופ� הקדרה נגד התבשיל מותרת ממ, )י"ולא כב(הטיפה מפעפעת או נשארת במקומה הא  מסתפק  – ק"סמ
 אבל .ס  שהקדרה אסורהכ לבית יו"משא, ז ג� הקדרה מותרת"ולפי. מפעפעת לתבשיל ומתבטלת בששי , וא  מפעפעת, כ"אפילו לבשל בה בשר אח

�תצטנ� כדי שלא ייאסר ואז צרי� להמתי� עד ש, חוששי  שמא תפעפע הטיפה בחלק גדול מהקדרה ואי� ששי  נגד הטיפה והתפשטותה, א  נפלה לריק
  .י"כ לב"ולא מהני בה שו  ביטול משא, והקדרה לעול  אסורה, התבשיל

  
שא  יש , לא נעשה נבלה כמו טיפת חלב שנפלה על החתיכה, לא התבשיל ששי  נגד הטיפה� שא  יש בקדרה ב" בהתחלה הביא תשובת ראב– מרדכי

שלא רצה להתיר את התבשיל שהיה , י מבעלי התוספות"  לרבו מרבנו שמשו� שכתב לרבנו הר" הביא תשובת מהרבסו�א� . ששי  נגדה לא נעשית נבלה
וא  ידע מה גודל הטיפה משער אותה בששי  . ואותה דופ� נעשית נבלה ואוסרת, רהשמא לא מפעפעת בכל הקד, בטיפת חלב שנפלה על קדרתו מבחו)

  .ט בלי ששי "  לצור� שבת ויו"כ התיר מהר"כמו).   כפי שמופיע בפרישה"פשט מהר(ומותר התבשיל , פעמי  ששי 
  

  ההלכה בטיפת חלב שנופלת על קדרה
  ):א שמעתי"ר הרב זכריה טובי שליט"ממו, או רותחת(חלב שנפלה על קדרה שאצל האש טיפת , ולכ�. י"כפי שפרש בב, ק להלכה"פסק את הסמ – מחבר

 . שמא נשאר משהו בדפנה,א� הקדרה אסורה,  שאז התבשיל מותר�"ז והש"וכתבו הט. א  נגעה במקו  התבשיל מספיק ששי  כנגד הטיפה .1
שיערה מיד , ז"והוסי  הט . ה כי נראה כאילו נאסרה מחלבמ לכתחילה אי� להשתמש ב"ומ, ז שעיקר"כ הט" להתיר את הקדרה וכל כתב"ורש

  .את התבשיל מהקדרה ומהצד השני בו לא נפל האיסור

2. �וא  יגע בו התבשיל , ונאסר אותו מקו  של קדרה, ואי� ששי  נגדה, חוששי  שמא מפעפעת עד סמו� לרוטב, א  נפלה הטיפה במקו  הריק
שטיפה אוסרת עד ,  שמדובר כשאי� בתבשיל ששי  פע  ששי  אחת פחות מעט נגד הטיפה�"שוכתב ה. לכ� יניחנו עד שיצטנ�. יעשה נבלה

 . עד שיצטנ� בלי לגעת בקדרה כלליניחהוולכ� , מ אי� לבטל איסור לכתחילה"א� מ. לא יאסר התבשיל, שא  יש שיעור זה, ששי 

צח ' ע בס"וע. אי� בה בשר בלוע ולא מתערבת בבשר ולא נעשית נבלהכי , אבל בקדרה חדשה צרי� ששי  רק נגד הטיפה,  כל זה בקדרה ישנה– א"רמ
  .ואי� לערות את התבשיל על מקו  האיסור, אבל לכתחילה אי� לבטל איסור בידיי , ז בדיעבד"שכ, �"וכתב הש. לגבי כ�

 שמא בישול אינו ,�"מ מתר! הש"מ? ונפלה עליה טיפת חלב בשעת הבישול, שכא� מבשל את הבשר בקדרה,  מהדמוי לכ� ע)פ שיש להקשות"ואע
  .או שלאחר שנפלה לקדרה של מי  נתנו בה בשר,  או שמדובר שנפלה הטיפה כשעדיי� התבשיל לא היה ח ,מפעפע בכל הכלי ועולה עד למעלה

  
   בטיפת חלב שנופלת על קדרהי המנהג

אבל א  נפלה על הצד , א  נופלת על הצד שלא כנגד האש, טב נהגו לאסור כשנופלת הטיפה על הדופ� שלא כנגד הרו– מחבר, מרדכי, מ"הגה, ק"סמ
כי לא נכנסת הטיפה כלל , שאז ג  הקדרה מותרת, א"א והגר"וכתבו הרמ. האש שורפת אותה ומייבשת אותה, )ז"ט – כשעומדת על האש(שהאש בה 
  .י ששי  נגדו בתבשיל"כ נפל כנגד הרוטב וע"אסור אא, אבל חלב הרבה שנפל, וכל זה דווקא בטיפה אחת). �"ש(ויש מחמירי� , אלא נשרפת

וא  בשלו , ולכ� יערב התבשיל מצד אחר שהאיסור לא בו, הקדרה אסורה, פ שא  נפל הרבה חלב שמותר א  נפל נגד הרוטב ובששי " אע– א"רמ
  .הכי חוששי  שמא לא פעפע הכל לפני  אלא נשאר משהו בדופ� הקדר, דינו כבפע  הראשונה, בקדרה תבשיל אחר

  
  ?נפלה על ריק�שמה הכוונה שנהגו לאסור כ

  .שחוששי  שמא עלה התבשיל ברתיחתו ונגע בחלק הקדרה האסור או כשעירה שמא נגע בו,  לא מהני להניח עד שתצטנ� אלא התבשיל אסור– ז"ט
, שיש לחשוש שהאיסור נמש� מצד לצדמשו  , א� יש להחמיר לא לערות מצידה השני של הקדרה קוד  הצינו�, י צינו�"מ יש להתיר ע" מ– פרישה

�"פ הש"וכ. ובאותו חלק תבשיל קט� שנוגע באיסור אי� ששי  ויעשה נבלה�  . שמועיל צינו
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וכ� א  יש בתבשיל , וכ� הדי� בקדרה ישנה שאינה בת יומה. אי� כא� איסור,  בקדרה חדשה לא נהגו לאסור כי אפילו א  התבשיל נגע באיסור– �"ש
  .ע וימתי� עד שתצטנ�"והוא מותר לכו, שבזה לא נהגו לאסור,  נגד הטיפהששי  פעמי  ואחד

  .מ ימתי� עד שתצטנ�"ומ. כל הקדרה כולה כאילו נגד הרוטב, אבל בקדרה מכוסה,  כל זה בקדרה מגולה– א"גר
  

  הגהות שערי דורא

  )י"בש  מהרא. (ו ברכהאלא די בפע  אחת והמחמיר תבוא עלי, אי� נוהגי  להצרי� ששי  פעמי  ששי  נגד הטיפה .1

 .ולא צרי� נגד כל הכסוי, א  יש ששי  ברוטב כנגד הטיפה, התבשיל מותר, טיפה שנפלה על כסוי של קדרה ושהה הכסוי על הקדרה .2

 .אפילו א   הוא נקוב מלמעלה, צרי� ששי  כנגד כל הכסוי, א  כיסו תבשיל של בשר בכסוי של חלב או הפו� .3

. כיו� שהוא צונ�, א� התבשיל מותר, כמו טיפה שנפלה על קדרה צוננת שבולעת, הכל אסור,  חלבית צוננתכסוי בשרי רותח שנפל על קדרה .4
 .וצרי� לדעת שלא נפלה הטיפה מהכסוי לקדרה

  
הריק� אפילו כשנפלה הטיפה שמקו  ) �"ג וש"באה, ז"ט(כגו� בערב שבת או לצור� אורחי  או לעני ,  מתיר בשעת הדחק– א"רמ, מחבר, רבנו יחיאל

כי , ע על דבריו"וצ. נ כלל"שלא אומרי  בבלוע חנ, � לעיל"ששיטתו כשיטת הראב, א"וכתב הגר. והוא שיש בתבשיל ששי  נגד הטיפה, ושלא כנגד האש
  .נ בבלוע כלל"א חנ"צח שא' � בס"שיטת הרמבכששיטתו , לכ� נראה לומר? ורק כשיש ששי  מקל, נ בבלוע"יש חנ, � א  אי� ששי "לראב
ג צרי� לערות את התבשיל "לכ� ג  בכה. כי חוששי  שמא לא מפעפע החלב פנימה ונאסר מקו  הטיפה,  אבל ג  לשיטה זו הקדרה אסורה– ל"שמהר

  .ימתי�, וא� יכול להמתי� עד שיצטנ�. בתשב צ להמתי� עד שיצטנ� כי זה ער"וא, מצד אחר
הבשר מותר , אפילו לא היה ששי  במי  נגד הטיפה,  ובתו� מעת לעת בשלו בה בשר, א  נפלה טיפת חלב על הקדרה דיד בה מי  והיא על האש– ז"ט

  .ונגד הטיפה המועטת מסתמא יש ששי  בבשר נגד הטיפה, לא מחשיבי  את כל המי  כחלב, שג  א  מפעפעת טיפה להתר, בדיעבד
  

  א"דיני הרמ

והקדרה אסורה , הרי הוא ככלי שני, א  מה שנשפ� אינו על האש, והעמידו עליו קדרה חמה, ג קרקע"א  נשפ� חלב או שאר איסור רותח ע .1
י מפריז שצרי� ששי  " דעת רז הביא"והט ")כדי קליפה"והקדרה היא  (.ותתאה גבר, א� התבשיל מותר כי כלי שני לא מבשל, שבולעת מקצתו

  .ז"וכ� הסכי  הט, לתכי הטיפה היא כלי שני ולא מבש,  העיר על זה שזה לא נראה לול"ורש, בתבשיל נגד הטיפה
א  אפילו ,  וחמה כחו  שיד סולדת ממנווא  הטיפה שנשפכה עומדת אצל האש. מותרת אבל א  הקדרה צוננת אפילו היא – �"ז וש"ט

  .וחייבי  ששי  בתבשיל נגד הטיפה כדי להתיר את התבשיל, כי תתאה גבר, הקדרה צוננת נאסרת
כי הקדרה , ואפילו א  הנשפ� צונ�, א  אי� בו ששי  נגד הטיפה, ילו התבשיל אסוראפ, שג  א  הקדרה רותחת מחמת האשל כתב"ורש

  .רותחת מחמת חו  האש

ודווקא שאינה חמה . הוי ככלי שני ולא מבשל, א  נפסק הקלוח מ� הקדרה קוד  שהגיע אל הצונ�, קלוח מקדרה רותחת שהל� לקדרה צוננת .2
ואז .  כערוי מכלי ראשו� והקדרה הצוננת נאסרת א  היד סולדת בקלוח הנוגע בקדרההוי, וא  לא נפסק). ז"ט(בחו  שיד סולדת ממנו 

  .וזה יוצא בקדרה, שערוי אוסר בכדי קליפה, התבשיל מותר
�, תתאה גבר והוי כצונ� לתו� ח  והכל אסור, ואז אפילו הקלוח צונ�, ש כשעומדת על האש"וכ, וא  היתה הקדרה חמה היא כלי ראשו

  .ד" סצא' וכדלעיל בס
כ דינ  כקר וח  שנגעו "וא, הרי כא� מדובר בחלב שנופל על קדרה, צא' א לעילאה ותתאה כבס" על דיני  אלו שמדמה אות  הרמז תמה"הט

אלא שהסיק שאי� . אוסר רק בכדי קליפה, לכ� כתב שיש להקל וג  א  הקדרה חמה והחלב שמטפט� קר! שדינ  תמיד בקליפה, זה בזה
א  לא משו  הפסד , לאסור הכל, מ מוסי� שיש להחמיר ג  בקדרה קרה וחלב רותח שנופל עליה"ומ. מיר בזהא הח"להקל כאשר הרמ

הקדרה עומדת במקומה , כי כא� הקלוח בא מלמעלה, שכא� כ� יש די� תתאה גבר, ז" על קושית הט� ענה"והש. א כא�"ולא כרמ, מרובה
 . הקדרה דופ�והטיפה מקלחת על

. והוא שהתחילה הקדרה לרתוח שאז עולה הזיעה ויורדת אל הרוטב, כאילו נפלה על הקדרה נגד הרוטב, של קדרהטיפה הנופלת על כסוי  .3
, חלק על זהל ש"ז הביא את דעת מהרש"הטא� . כי אי� פעפוע של החלב כלל, הכל מותר,  שא  לא התחיל להרתיח,�"ז והש"וכתבו הט

וזאת שמא באותו , הכסוי נעשה נבלה,  בכסוי נגד הטיפה)ג" פמ–  פעמי  ששי  ואחת ששי (וא  אי� ששי , ופסקו שאי� הרוטב מצטר� עמה
ג "ח ופמ"פר, בית יעקב' הביא תש"  תשובהיפתח"א� ה. פע  שנפלה הטיפה לא עלתה הרתיחה עד הכסוי ממש וספקא דאורייתא לחומרא

 .ז"ל והט"א ולא כרש"שהסכימו לדינא ע� הרמ
  

  פתחי תשובה
  

  .כדי שיגיעו מי  רותחי  ג  לצד החיצוני, צרי� להכניס את כולה ליורה, א  היא של מתכת,  בסימ� זה שהקדרה אסורהכל מקו  שמוזכר .1

כי אפר נתו� במחלוקת הפוסקי  וספק דאורייתא , ו לסמו� על זה"ש שח"וכתב הפת. שהאפר פג  את טע  החלב, פ� חלב תחת קדרה רותחת שיש עליה אפרשיש שהתירו כשנ .2
 .שדעת רבי  להתיר את התבשיל שבקדרה בהפסד מרובה, כגו� שנשפכו מי  מקדרה חלבית בת יומה נקיה תחת קדרה של בשר,  ויש לסמו� על זה רק באיסור קל,לחומרא

  

  'סעי� ח
  

בתבשיל  וכתב עוד שצרי� ששי  פעמי  ששי . הזיעה עולה ונבלעת בקדרה ואוסרתה,  מחבת של חלב שנתנה בכירה תחת קדרה של בשר– ש"רא
  .להתירה כמו טיפת חלב שנפלה על הקדרה מבחו)שבקדרה נגד החלב 

, שמספיק ששי  פע  אחת כמו טיפה שנפלה כנגד מקו  הרוטב, ועוד כתב.  אחרת לא עולה החלב לקדרה,מדובר שהיה חלב במחבת – דרכי משה
  .  מרוטנבורג שהצרי� ששי  פעמי  ששי "ש נמש� אחרי מהר"והרא

  .שלא תגע בה הזעה כלל, וא  הקדרה רותחת, ב כשנוגעת בקדרה הבשרית"שלא תהיה זעה חמה כשיעור יס: � הקדרה למחבתשעור הרחקה בי
כי זה כמו , אינו נאסר, ג השני ממש וה  רותחי "פ שיושבי  אחד ע"אע, א� א  המחבת מכוסה,  כל זה כשהמחבת מגולה– ה"או, �"מהר, מ"הגה

  .ותרומ, שתי קדרות הנוגעות זה בזה
  

  .וכ� שמדובר שהיה חלב במחבת, ש" פסק את הרא– מחבר
וא  במחבת יש מי  . א� יש שמתירי  את המחבת, ג"כ הפמ"וכ, שהזעה חוזרת ואוסרת אותה, ג  המחבת נאסרת,  כשנאסרת הקדרה– דגול מרבבה

' בס. (ט באיסורי "ט בר נ"שאי� נ, ג" הקדרה אסורה בכה,א� א  המחבת היתה של איסור, י זעה לא נוצר איסור"וע, ט"ט בר נ"שזהו נ, מותרת הקדרה
  )א� כא� זה לא ערוי אלא זעת כלי אחד עוברת לשני וזה מותר, א אסר בערוי מכלי בשר לחלב"ג הרמ"צה ס
ב " חו  של יסבמחבת מגולה וקרובה כדי שיהאוכל זה . ב שבמחבת א  היה בו חלבשצרי� ששי  בתבשיל נגד החל, רכי משהדב ו פסק כדברי– א"רמ

כמו שתי קדרות הנוגעות זה , וכ� במחבת מכוסה מותר. לכ� תולי  בשר לייבש על קדרות של חלב. אחרת התבשיל מותר, בזעה במקו  שנוגעת בקדרה
התבשיל , מ א  יש ששי  בתבשיל נגד החלב" שמא"וכתב רעק) וא  הקדרה רותחת בפני עצמה יש להחמיר (.א� לכתחילה יש להיזהר בכל זה, בזה
  .א� הקדרה נשארת אסורה כמו טיפה שנפלה על הקדרה, מותר

  )'ק ג"צז ס' ועיי� בס. (תי קדרות הנוגעות ומותרשהדי� כמו , כ באותו מקו  רותח אפו בקדרה של בשר"ואח,  לפי זה א  אפו בתנור חלב– ז"ט
והקדרה מכסה את החור כ� שאי� מקו  ,  א  המחבת נמצא בגומא,אבל.  כשיש ספק א  יש חו  של יד סולדת בזעה הנוגעת בקדרה יש להקל–א "רעק

  .ולכ� ג  בספק אסור, מדינא אסור, לזעה להתפשט
ולכ� יש לעיי� א  היה במחבת חלב מהות� וסמו� לקדרה , אי� זעתו כמוהו, א� זעת אוכלי  כמו חלב המהות�,   שרק זעת משקי  דינ  כמו המשקה"מבואר ברמב – פתחי תשובה

  .ב"הא  נאסר כשהזעה מגיעה אליו בחו  שיס, שרמאכל כ
  

  'סעי� ט
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י "אבל חלב מהות� ח  או נר הדולק ע, אי� צרי� כי א  גרידה,  נר של חלב העשוי כעי� נר של שעוה שנטפה ממנו טיפה של חלב על כלי– תרומת הדש�

  .צרי� הגעלה, חלב מהות� שנפל ממנו טיפה על כלי
  .ש� פסק את דברי תרומת הד– מחבר

 לא נקרא רותח לאסור, י רתיחת האור"אבל א  נט� מצד אחר שזה ע, שאז מגיע מ� האש עצמה,  אוסר רק כשנט� במקו  שהפתילה דולקת בו– ז"ט
על וא  נפל , וזה כשנפל על הקת, כי לא באה בקלוח, וכ� א  נפלה טיפת חלב רותח על סכי� צרי� רק גרידה במקו  שנפלה הטיפה.  מה שמנט� עליואת

  .הברזל צרי� נעיצה בקרקע ודיו
ל "ונ, ז"ועיי� לעיל ס. לא נחשב כערוי ודיו בגרידה ולא צרי� הגעלה, אבל חלב מהות� שנרתח בקדרה ונפל ממנה,  דוקא חלב מהות� שהגיע מאש– �"ש

�  .שא  נפסק הקלוח כ� צרי� הגעלה ואוסר כמו כל כלי ראשו
  .ע"וצ, ה ג  כא�"ל דה"כ י"א, כ קליפה"ערוי שלא נפסק הקלוח מהני גש' ק ה"קה ס' ל בס" אבל לדיד� דקי– א"רעק

  
  פתחי תשובה

שאסור ) כב(כמו בשבת , שבאותה הדלקה נשפ� קצת חלב, צדד לאסור מדינא ולא ממידת חסידות" בני חייא"בספר , בדי� א  מותר להדליק שפופרת של טבק מנר של חלב .1
, ולכ� א  נופל חלב על כלי מותר, א� יש שכתב שחלב נות� טע  לפג . שנשפ� קצת שמ� ומקצר את זמ� בערתו של הנר, י מצוה משו  אכחושחנוכה אחד למשנהונר מלהדליק 

ל כתב שמי שאינו נזהר בזה אסור לו להדליק בשבי" משאת משה"ובספר . אבל להתיר להדליק לכתחילה אי אפשר, ש שהתר זה דוקא בדיעבד"וכתב הפת. ה כא�"שנפג  טעמו וה
  .מי שנזהר

, וא  לא, ב"הרי זה נפל מהאש וצרי� ליבו� כששהתה על הכלי בחו  שיס, א� מה שלא נעשה אפר, א  נפלה הפתילה כשכבר נעשתה אפר אינה אוסרת: א  נפלה הפתילה מהנר .2
  .ג  א  כבתה הפתילה אוסרת וצרי� הגעלה, וא  ידוע שעל הפתילה יש חתיכות חלב רותחת. צרי� הגעלה או גרידה

  
  

  צב' נספחי� לס
  :נ בשאר איסורי�"ת בחנ"באור שיטת ר. 1
  

ומכיוו� שהבלוע לא יוצא , נ בשאר איסורי "שמשהו לא עושה חנ, א"הסביר הרשב, נ א  אינה נותנת טע "ת שמשנאסרה במשהו אי� חנ"על סו� דברי ר
  :תי דרכי נית� לפרש בש. נ"וכ� א  קבלה טע  לא יהיה כא� חנ, לא אוסר את הקדרה, החוצה

  .נ"משהו לא יוצר חנ  .א

 .כי נות� טע  בקדרה, נ ג  בשאר איסורי "וא  יצא החוצה יש חנ, נ"לכ� החתיכה היא לא חנ, כיו� שמשהו לא יוצא החוצה  .ב

ייק כלל גור� ומני� ד, אלא שלא אוסר במשהו כי לא יוצא החוצה, נ"יש חנ, נ בשאר איסורי "מה דייק רבנו אפרי  מכא� שאי� חנ, ג"ז הקשה הפמ"לפי
  ?ומה הקשר, לשאר איסורי 

ואי� קשר , נ"אז ג  בשאר איסורי  היא לא חנ, ולכ� א  במשהו החתיכה לא נבלה, נ הופ� את החתיכה לנבלה"שחנ, �"כ שרבנו אפרי  סובר כר"אלא ע
  .א  האיסור הבלוע יוצא החוצה או לא

  )'ב(ת לפי צד החקירה השני "נ לר"ואז יש חנ,  כי אי� חתיכהמה יהיה בתערובת של לח בלח שהאיסור בחו),  בזה תהיהמ"הנפק
שהמי  מבטלי  את טיפת יי� , כ קיתו� של מי "ונפל עליה  אח, ת מיי� נס� שאוסר במשהו שנפל ליי� כשר"עכשיו נבי� את קושית תוספות בהמש� על ר

ת אי� איסור "הרי לר,  ומה השאלה בכלל?וצרי� ששי  במי  כנגד כל היי�, נ"ת יש חנ"א� לר, נ והמי  יכולי  לבטל"ומילא לרבנו אפרי  אי� חנ, הנס�
  ?אלא רק בנות� טע , נ במשהו"חנ

  .ת"כי טע� יי� הנס� יוצא החוצה ליי� הכשר ונעשה נבלה לר, נ"כ בלח בלח יש חנ"אלא ע
הקיתו� לא , ל שאפשר לסוחטו אסור"כ לדיד� שקי"א. נ כלל"ד אפשר לסוחטו מותר ואי� חנ"ז מדברת למ"שהגמרא בע, מתרצי  תוספות על שאלה זו

�  .מבטל את היי
ס "י לנדא בהגהותיו על הש"ומהר. ע"ונשאר בצ? יוחנ� הסובר שאפשר לסוחטו אסור ומה תרצו תוספות' ז היא לשיטת ר"הרי הגמרא בע, א"שואל רעק

בי� , ולכ� הקיתו� של המי  מבטל, נ כלל באיסור משהו"ת אי� חנ"כלומר לר, באיסור משהו אפשר לסוחטו מותר, ד אפשר לסוחטו אסור"שא� למ, תר!
נ בשאר איסורי  נלמד "כי די� חנ? למה. ת"נ בשאר איסורי  לר"ורק באיסור שנות� טע  יש חנ, א  טע  האיסור יוצא ובי� א  טע  האיסור לא יוצא

  .ואי� ל� בו אלא חידושו, נ כשאחד נות� טע  בשני"שש  נוצר חנ, ח"מבב
ת "נ באיסור משהו א  לר" לנדא אי� די� חני"ולמהר, נ באיסור משהו א� יוצא האיסור"א יש חנ"שלרעק, י לנדא"א למהר"כ יש מחלוקת בי� רעק"א
  .מ"בכ

פ "ונסביר את מחלקותיה  ע, הכס� לחלוק עליה�' � בנק"ת והארי� הש"ז והסיק שלוש מסקנות עיקריות מדברי ר"ק טז הארי� הט"ד בס"בסו� ס
  .ל"הנ

א  נפלה תערובת זו , ג  חמ) בפסח שאוסר במשהו תערובת, ז כתב שא  מי� במינו שנאסר במשהו לא אוסר במשהו תערובת אחרת"הט  .א
ואי� זה משנה בי� זה , א"כי האיסור לא יוצא החוצה כרשב, ז הבי� שאיסור משהו לא נעשה נבלה"הט. לא תאסור, במשהו לתערובת אחרת
  .האיסור לא יוצא, ינו מינואוסר במינו ובי� א  בשא

  .אז אוסר תמיד במשהו ג  תערובת אחרת, ואמר שמכיוו� שחמ) בפסח אוסר ג  בשאינו מינו, � חלק על זה"הש

  .א"א� החתיכה עצמה מדי� איסור במשהו כרעק,  והוא סובר שלא אוסרת אחרות כי הטע  לא יוצא,ז הצרי� ששי  נגד החתיכה"הט  .ב
 .נ כלל באיסור משהו ג  כלפי החתיכה עצמה ולא צרי� ששי "י לנדא שאי� חנ"כי הוא סובר כמהר, התיר� לא הצרי� כלו  כדי ל"הש

  .פ שלא פולט"אע, נ"וזה לשיטתו שבאיסור משהו יש חנ, ז כתב שצרי� להוציא את החתיכה מהתערובת"הט  .ג
 .נ באיסור משהו ולא צרי� להוציאו"כי אי� חנ, אי� פה איסור כלל ש� סובר"הש

  
ומי� במינו בטל , שלהלכה תרי משהו לא אמרינ�, מ למעשה לדינא תהיה בדבר שיש לו מתירי� שקיבל איסור במשהו והתערבב בתערובת"נפק

וכ� לגבי חמ! בפסח , נ במשהו"� מותרת כי אי� חנ"נ במשהו ולש"כי יש חנ, ז אוסרת"שלט, מה די� תערובת זו, א� דבר שבמני� לא בטל, בששי�
  .ז מותרת"� אסורה התערובת ולט"שלש, תערבב בתערובת שניהשאוסר במשהו וה

  
  צב' ז בסו  ס"ט. 2
  

י כלי אחר ומש  "יש לשפו� מהכלי שעמד על האש לכלי המוגעל ולא לשאוב מהכלי הראשו� ע, י שפיכת מי  רותחי " כשמגעילי  כלי ע– ל"מהרי
 אבל א� משהה את הכלי השני תו� .לכלי שקיבל את המי� יש די� כלי שני, י ראשו�שואב מכלא�  כלומר .כי זה כלי שני ואי� מבשל או מגעיל, להגעיל

  .ג� הכלי השני נהיה כלי ראשו�, הכלי הראשו� שמבשלי� בו עד שמעלה ג� הוא רתיחות
  :ז"קושיות הט

1. �רת הכ� אפילו א  מוציאי  אותה נאס, וכ� תוחב כ� איסור לקדרה, שכ� מגעילי  כלי! כ כלי ראשו�"הכלי שנתחב בפני  ג, בעודו כלי ראשו
  !?ומי נות� לה ש  של כלי שני, מיד

 ?כ מי יודיענו כמה זמ� צריכה להיות השהיה"וא, מקבל די� של כלי ראשו�, ל מודה שא  הכלי השני שהה קצת"מהרי .2

 טול :ואמר לי,  של שמ� באמבטיובקשתי להניח לו פ�, פע  אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרח)" יצחק בר אבודימי' אמר ר": שנינו: שבת מב .3
וכ� . ומיד היה כלי שני', טול ות�': שא  לא כ� היה אומר, כלומר שית� לכלי מהאמבט וישפו� לכלי אחר שהוא יהיה כלי שני, "ות�בכלי שני 

, ראשו� הופכת לכלי שניוא  אכ� שאיבה מכלי , דפנותיו מתחממות, י כלי מכלי ראשו�"וא  שואב ע, תוספות הסביר שכלי שני דפנותיו קרות
 !היה צרי� לחדש די� זה
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וא  היה ש  מעט . משמע שעדיי� ש  כלי ראשו� עליו. נפסק להלכה שכשמוציאי  זבוב שנמצא במרק בכ� צרי� ששי  במרק שבכ� נגד הזבוב .4
אז הבלוע בה , רוק� אותהאבל א  כשהוציא את הכ� מהתבשיל . שנעשה נבלה, צרי� ששי  ג  נגד מעט התבשיל, מהתבשיל והוחזר לקדרה

 .ע על זה"ג נשאר בצ"והפמ. כ"נעשה כלי שני ולא נפלט ואוסר אח

, ותלה להחמיר ואסור להגעיל כ�. י הא� אפשר לשי� קערה בתו� מחבת על האש ומאותה קערה להגעיל"ז תוספות בו הסתפק ר"אבל מביא הט
ויש להחמיר , י הסתפק בזה"� שג� רש"כ הש"ז להחמיר כתוספות וכ"והסיק הט, ש החשיב זאת ככלי ראשו�"הרא. שאולי הקערה נחשבת ככלי שני

�  .שמא הוא כלי שני, אי� להגעיל ממנו, לכ� כלי שנשאב מכלי ראשו�, הכס  שלהחמיר כדבריו' � בנק"כ ג� הש" וכ.ולא להגעיל כ


