
  דצ' ס
  

  'סעי� א
  

  ק"סמ

1. 
כלומר לא ידוע כמה בשר היה , כי לא יודעי� כמה בשר פלטה, משערי� בכל מה שתחב ממנה, התוחב כ� חולבת בקדרה של בשר או להיפ
ד "פ הש"וכ. שהיא חדשה, כי לא פלטה כלו�, משער בששי� רק נגד הזית, אבל א� הכ� חדשה ונתחב כזית חלב, בלוע בכ� קוד� וכמה נפלט

  .אי  כוונתו שמולי
 בליעתו לכל הכ�, "ח� מקצתו ח� בכולו"כי , ובעל התרומה

 .כי ח� מקצתה ח� בכולה,  א� הכ� של מתכת משערי� בכל הכ� א� מה שמחו# לקדרה– רבנו פר	 .2

  
  .א את דעת רבנו פר#" והביא כי.ק" פסק את הדעה הראשונה בסמ– מחבר
ומדובר שהשתמשו בו ככלי ראשו  בחלב ולא . כלומר שהשתמשו בו ככלי ראשו� תו� מעת לעת, ומהמדובר שהכ� בת יו, פסק כדעה ראשונה – א"רמ

. נחשב ככלי ראשו  לפלוט טע� האיסור בתו
 מעת לעת, אפילו השתמשו בה ככלי ראשו  במי� ואי  ששי� במי� נגד הכ�, אבל כ� של איסור, במי�

"ש((  
  .שזה החלק העגול של הכ�, א"ומסביר רעק, והיינו עד ראש הכ�,  שבדר
 כלל תוחבי�משערי� ששי� נגד מה,  א� שכח כמה תחב– �"ש
  ז"ט

שהרי ערוי אוסר , הכס� חלק עליו' � בנק"והש. הכלי מעורה ונהפ
 לכלי ראשו , בא� עירה מכלי ראשו  על כלי שהוא מלוכל
 מבשר או חל .1
ולא שעירו עליו מכלי , דווקא ששימשו בו ככלי, א"לכ� כתב הרמ. מה שתחבולא נגד כל , ולכ  צרי
 ששי� רק נגד הקליפה, רק בכדי קליפה

  .ראשו�

, ב"וא� עמד על האש א
 אי  בו חו� יס. ומאז מתחילי� למנות מעת לעת, כלי ראשו  כל זמ  שח� בחו� שיד סולדת בוכ נידו ל ש"תב רשכ .2
  .כ ח� כחו� שיד סולדת בו" אא,ז אי  דינו ככלי ראשו "ה והט"או, י"א
 לב, ל דינו ככלי ראשו "לרש

  
  פתחי תשובה

ח כתב שא� לא "ג או"א
 בפמ. כי לא יודע שיש קפידא בדברי� מסויימי� א� לא למד בזמ  שחיטה,  ולא כמו שחטתי יפה שלא נאמ , נאמ , א� אומר כמה תחב–נודע ביהודה  .1
  .כי לא מוטל עליו לזכור זאת, יש לפקפק א� נאמ , ניכר עד היכ  תחב

2. 
 .שח� מחמת הבל הקדרה, אלא ג� במה שמעל קצת,  לשער לא רק נגד מה שנתחב בקדרהצרי

, א� היו סמו
 למעת לעת באופ  שאתמול היה החלב עדיי  ח� קצת יוצר מפושר, ולמחר בישלו בה בשר, א� הרתיחו חלב בקדרה ושהו אותו להצטנ  והוריקו החלב שבתוכו .3
 .כי צרי
 לשמור מעת לעת מרגע שהקדרה והחלב פושרי�, ו ועדיי  הקדרה נקראת כלי ראש, הבשר אסור

  
  פ הפתחי תשובה"ע" ח� מקצתו ח� בכולו"די  

  .ב"שיי
 רק בחו� יס .1

י בישול "ורק בחו� שע, שהאש מוליכה ומפליטה, אז צרי
 לשער ששי� נגד כל הכ� כולה, י האש" א� הקדרה התחממה ע– א"גר, �"ש .2
 .מספיק לבטל את החלק שנתחב

  .וצרי
 ששי� נגד החלק שנתחב, ופולט רק את החלק שנתחב בקדרה,  בולע ולא פולט– א"מג, ט"מהרי .3
אבל האיסור לא מתפשט סת� כ
 , נאסרת המתכת,  לא בולע ולא פולט בצורה כזו ורק א� חמה המתכת בצד אחד ונגע איסור בשני– �"ש

 .ואסור להשתמש בה קוד� שיגעילנה, ה הגעלהא
 הכ� טעונ, ולכ  התר שנגע בצד אחד מותר המאכל, מצד אחד לשני

  

  'סעי� ב
  

  .צרי
 שתי פעמי� ששי�, ע בינתיי� א� תחב את הכ� בקדרה שתי פעמי� ולא נוד– ק"סמ
): ב"ב מ"פ (בערלהכמשנה , האיסור הראשו  בטל בששי� ומצטר� להתר לבטל את האיסור שנפל שנית, כאשר נודע בינתיי� ,"בית יוס�"מסביר ה

): ח"ה מ"פ(מצטרפי� האיסורי� כמשנה בתרומות , א
 כשלא נודע בינתיי�, "והכלאי� את הערלה והערלה את הערלה, מעלה את הכלאי�הערלה "
שלרבנ  הרמתה של הסאה מבטלת , ומוסבר בירושלמי". ש מתיר"הרי זו אסורה ור, סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת"

  .ברגע שיודע סופו להרי� וכבר נחשב כמתבטל, כלומר, ידיעה מבטלת, ש"ולר, א
 לא הרי� לא התבטל, ותרי�את הקדושה מהשאר ומ
  

  ח" הבקושיות

י צרי
 לומר "כ ג� כא  לרש"וא, ומי  במינו לא בטל ואסור במשהו, צב סובר שא� לא קד� וסילק את האיסור נעשה נבלה' י בס"הרי רש, קשה .1
שטיפת חלב שנפלה על הקדרה והחלב נבלע , �"ק סובר כמו המרדכי בש  ראב"שהסמ, ומתר#? נעשה נבלהכי , שלא בטל בפעמיי� ששי�

שהבלוע בכ� לא יעשה מי  במינו , וכ
 ג� בנידו  דיד , כי הטיפה אינה בעי , אינו אוסר את הרוטב שנבלע בה לאסור מינו שבקדרה, בדופ 
  .י כי הוא אינו בע, לאסור את הרוטב של הבשר שבקדרה

א
 , יש שתי סאי� בפני� וצרי
 מאתי�, אי  ביטול וכשנופלת סאה שנייה, וא� לא הרי� אחרי הראשונה, הרי בתרומה נפלו שתי סאי�, קשה .2
  . ק"ע על סמ"ונשאר בצ? הרי הוציא את הכ�, כ למה צרי
 פעמיי� ששי� ג� א� לא ידע"וא, הוציא את הכ� והחזירה שוב, בנידו  דיד 
 .שמספיק ששי  פע  אחת, �"להקל כדעת ראבח "לכ� פסק הב

  
והיו משערי� את הכ� , שלא ראינו שהחכמי� היו שואלי� א� נתחב פע� אחת או פעמיי�, לא נהגו כ
,  מה שהצרכנו פעמיי� ששי�( 1תרומת הדש�
  . כתב שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכהד"ובהגהות ש. בסת� ששי�

  
  .2שזה כאילו תחב שתי כפות של איסור בבת אחת, ז"ומסביר הט.  צרי
 פעמיי� ששי�,תיי� ונפלה הכ� שובשא� לא נודע בינ, ק" פסק את הסמ– מחבר

הכ� , כי בפע� הראשונה שלא נודע אחריה, והוסי� שלפי זה ג� א� תחב את הכ� הרבה פעמי� צרי
 רק פעמיי� ששי�, ד" כתב את טעמו של תה– �"ש
  .מספיק פעמיי� ששי�, לכ  לא משנה כמה פעמי� נתחבה,  נעשית נבלה מחדש בכל תחיבהאינה, ומכיוו  שנאסרה כבר, נעשית נבלה

מ "מ, ה"צח ס' ל הכי להלכה בס"פ שלא קי"ואע, נ בדבר הבלוע" שלרוב הפוסקי� אי  חנ�"והסביר הש.  מספיק פע� אחת ששי� וכ  נוהגי�– א"רמ
מספיק פע� , ואפילו האיסור עצמו שנפל לקדרה כמה פעמי�, שו  לעניי  להיעשות נבלהכי כשהכ� יוצאת היא אינה כלי רא, כא  בדבר בלוע יש להתיר

צרי
 פעמיי� , כ חזר ותחב לראשונה"ואח, כ תחב לקדרה אחרת ולא היה ש� ששי�"ואח, שא� תחב לקדרה והיה ששי�, ש" הפתא� פסק. אחת ששי�
  .ששי�

כי האיסור נפלט וחוזר ונבלע ונפלט שוב למינו שפלט , אלא שבקדרה יש רק מי  במינו, 
"ה לא צרי
 להידחק כמו שנדחק הש"צח ס' א בס"פ הגר"ע(
  )כי מדובר בקדרה, ואי  עניי  לגזור כא  אטו שאינו מינו, ולכ  מספיק פע� אחת ששי�, כבר

  

  'סעי� ג
  

                                            
1
  .צד בבית יוס�' מופיע בס 
2
שאי  להסביר שהתר , לוז דברי� א"ודחה הט. וצרי
 ששי� נגד הששי� שש�, ונעשתה הכ� נבלה, ט חלקי� יחד ע� החלב שבלוע בה"שחוששי� שמא נבלע בכ� נ, ד"הביא את פרושו של תה 

  . נעשי� נבלהבלוע ואיסור בלוע



 2

�א� תחבו , לכ . ה בבשר וחלב וטעונה הגעלהצג כי היא בלוע' והכ� אסורה כמו ס,  הקדרה והתבשיל מותרי�– ק"סמ :א  יש ששי  לבטל את הכ
. ולכ  אוסרת אפילו בדיעבד וצרי
 ששי� נגדה, שמשעת התחיבה נעשתה נבלה, �"מסביר הש. א  היא בת יומהאותה שוב לקדרה צרי
 עוד ששי� נגדה 

כי , אפילו הכ� מותרת, א� יש ששי� נגדה הכ� – א"רשב. א
 לכתחילה אי  לעשות כ
, הרי היא נותנת טע� לפג� והמאכל מותר, א
 א� אינה בת יומה
  .ומותר להשתמש בה בבשר, נחלש כח החלב שבה

  ?חלב, בשר וא� חלב, א� בשר, ותידו  ככל הקדרה, יחשב הדבר כהגעלה לכ�, פ שהקדרה בת יומה"אע, א� יש ששי� בקדרה נגד הכ�, ויש להקשות
וזה לא , ב"וכא  מדובר שהתבשיל ח� רק בחו� שיס,  בהגעלה צרי
 רתיחה.2. ה כל הכ� גזרה שמא יטעו להכשיר אותה כשלא נתחב.1: ק"מתר	 הסמ

ואילו ,  צרי
 ששי� אפילו א� בספק נתחבה כל הכ�.4. אבל בהגעלה צרי
 ודאי רתיחה,  מספק רתיחה צרי
 ששי� להתיר את הקדרה.3. מגעיל את הכ�
  .הגעלה מועילה רק כשודאי נתחבה כל הכ�

  
  .המאכל והקדרה ואפילו בהנאה,  הכל אסור–בטל את הכ� א  אי� ששי  ל

  
  ? דברי� צונני� או פרותשבישלו בה בשר בחלבהא� מותר להניח בקדרה 

כ ג� "שא, ד"והסיק הש. שג� דבר לח צונ  מותר, מדבריו" בית יוס�"ומסיק ה. כי אינו נהנה מגו� האיסור,  מותר לתת לתוכה פרות או צונ – ק"סמ
שמותר להניח בקדרה זו דברי� , � כדבריה "הסיק הש' ק ג"צא ס' ובס .כי גופו לא נהנה מהאיסור, # ראשו מותר להניח בקדרה כזומי� חמי� לרחו

  .אבל כתב שצרי� לקנח יפה את הקדרה, כי אי  פה ערבוב ע� בשר בחלב כלל, צונני�
מ ג� לשיטתו כל זה רק " הוסי� שמת מנחת יעקב"ובשו. פ שהוא קר"לח אעאבל לא דבר , כי אי  איסור בעי ,  דוקא לתת לתוכה דבר יבש מותר– מרדכי

  .מותר כמו שראינו לעיל, אבל לחמ� בו מי� לרחו# ראשו, בדבר אכילה
  

וא� תחבו אותה שוב צרי
 עוד ששי� נגדה כל , והכ� אסורה, שא� יש ששי� לבטל את הכ� הקדרה והתבשיל מותרי�, ק"פסק את דיני הסמ – מחבר
ד " כשז"ופסק הט.  כי לא נהנה מגו� האיסורומותר להניח בה פרות או צונ , הכל אסור בהנאה ואפילו הקדרה, וא� אי  ששי�, היא בת יומהזמ  ש

ש "ובפת .צא הדגיש שצרי� לקנח יפה את הקדרה לפני שמניח' ובס, שמותר ג  צונ� לח, י"כמו הבפסק � "והש, שמותר להניח חמי� לרחו# ראשו
  .כי לא נהנה מגופו של איסור, מ מותר למכור אותה לגוי"מ, הקדרה היא נבלהשפ "שאע, ס"ת חתהביא תשוב

  
  בישל מאכל בקדרה שנאסרה מבשר בחלב

  .שנעשה נבלה,  שכל המאכל אסור באכילה והנאהי"פסק הגהות אשר – א  היא בת יומה
 ח"ת. וזה כדי שלא יהנה הנאה שלמה מאיסור בשר בחלב, ר מותר בדיעבדוהשא,   משלי
 המאכל כשיעור דמי הקדרה– �"ש, ל"רש: א  אינה בת יומה

  .אינו צרי
 להשלי
 לנהר והמאכל מותר כולו בדיעבד –
אפילו הכלב לא שלו ולא , כלבצרי� להשליכו לבית הכסא ולא לתת אותו לפני , א� מאכל שנאסר ישירות, וכל זה בקדרה שנאסרה ובישלו בה מאכל

  . כללנהנה
  
עדיי  המי� , זה ג� א� הקדרה בשרית בת יומה ובישלו בה עתה מי� ותחבו במי� את הכ�, ג"צה ס'  בסא"לדעת הרמ, ה שכתוב שהכ� אסורהמ – �"ש

, הרי כשיש במי� ששי� נגד הקדרה, א"ותמה על כ� רעק.  תאסר רק א� תחבו אותה בתבשיל של בשר ממשא� למחבר, בשריי� ונעשית הכ� נבלה
  !רא מות"אפילו לרמ

  

  'סעי� ד
  

כיו  שאינה , א
 בדיעבד לא אוסרת, והכ� אסורה לכתחילה בי  בבשר ובי  בחלב, הקדרה והתבשיל מותרי�,  א� הכ� שנתחבה אינה בת יומה– ק"סמ
  .בת יומה
פ "מתר	 ע?  בדיעבדומדוע הקדרה מותרת לכתחילה והכ� רק,  הרי בי  הכ� ובי  הקדרה בלועי� עכשיו מטע� בשר בחלב פגו�,"בית יוס�"מקשה ה
לכ  בכ� אסור לבשל . לקדרה שבלעה טע� פגו�, שיש הבדל בי  הקדרה שלכתחילה בלעה טע� חלב משובח ונפג�, א"ש ורשב"רא, .)ז עו"ע(תוספות 

  .ובקדרה מותר, ובדיעבד א� בישל מותר האוכל, לכתחילה בשר או חלב כמו כל כלי שאינו ב  יומו שלכתחילה טעו  הגעלה
  

ז בש  "וכתב הט .צג' כמו בס, א
 א� שאר דברי� מותרת, שהכ� אמנ� אסורה ע� בשר או ע� חלב, �"והדגיש הש. ק להלכה" פסק את הסמ– מחבר
אבל . חלב, בשר וא� חלב, זה כאשר תחבו אותה שוב באותו דבר שנתחבה בפע� הראשונה א� בשר, שמה שהכ� בדיעבד לא אוסרת, שפשוט הוא, י"הב

אפילו ,  שא� תחבה בשאר דברי��"והדגיש הש. ופשוט הוא, ודאי נעשית נבלה, היתה בלועה ממנו בתו
 מעת לעת לתחיבה הראשונהא� נתחבה למה ש
  .ודאי שמותרי�, מעת לעת לתחיבה הראשונה

  
  רבנו ירוח [

  .וא� נת  מדיח הכלי ודיו,  לכתחילהאבל א� לא מדיחי� אותו אסור לתת, כ מדיחי� אותו"מותר לתת איסור צונ  לתו
 כלי התר א� הוא כלי שבד .1

 ].אינו נאסר אלא כדי קליפה או נטילה, כזית חלב שנפל לתו
 חררה אפויה .2

  

  'סעי� ה
  

ותחבו בה כ� בשרית ) בתו
 מעת לעת(כ חזרו ובישלו בה מי� פע� אחרת "ואח, ותחבו בה כ� חולבת,  א� בישלו מי� בקדרה חדשה– מ"הגה, ק"סמ
  .כי הקדרה חדשה, אבל שאר דברי� מותר, אסור להשתמש בקדרה לא בשר ולא חלב לכתחילה, ולא היה ששי� במי� נגד�ושתי הכפות בנות יומ  

  )ה"או(רבנו יונה 

  : קדרה חדשה שבישל בה ירקות ותחבו שתי כפות בשרית וחלבית .1
  .וישתמש בקדרה בי  כבשרית ובי  כחלבית,  כל המאכל מותר– או יש ששי  במי  נגד הכ�, או אפילו אחת לא, א  שתי הכפות לא בנות יומ�

  .א� תחב  בבת אחת כל המאכל אסור  : א� הכפות בנות יומ  ואי  ששי� במי� נגד 
  .והקדרה תהיה כמו המי  האחרו , המאכל יאכל כמי  האחרו , וא� תחב  בזה אחר זה   
 .שלשיטתו לכתחילה לא מבשל בה לא בשר ולא חלב, ק לעיל"וזה לא כדברי הסמ   

אלא  מבישול , לא מחשבי� מעת לעת מבישול שני, כ בתו
 מעת לעת בישלו שוב בשר"ואח, א� בישלו בשר בקדרה חלבית לאחר מעת לעת[ .2
 .]אבל א� בישל בשר בתו
 מעת לעת מבישול החלב שאז הקדרה נעשית נבלה מחשבי� מעת לעת מבישול שני. החלב

  
  .ט"ט בר נ"זהו נכי , מותר בדיעבד, שבדיעבד א� עבר ובישל חלב, א" הרמוהעיר עליו. ק להלכה" פסק את דברי הסמ– מחבר

ומה ההבדל בי  זה ? למה לכתחילה לא יבשל בה מה שירצה,מאכל בכ� וכ� במי� ומי� בקדרה, ט"ט בר נ"הרי א� זה נ, ק"הקשה על הסמ – דרכי משה
ומכיוו  שיש , למי� שבושלו ש�, יש הבדל בי  דגי� שעלו בקערה בשריתש, ותר#? כ בחלב"לדגי� רותחי� המונחי� בקערה בשרית שמותר לבשל� אח

  .ט"ט בר נ"החמיר לכתחילה כא  בבישול בשר או חלב א� בנ, שמחמירי� בבושלו יותר מעלו
צרי
 , רבנו יונהאבל לפי , ט תו
 מעת לעת אסור לכתחילה ומותר בדיעבד"ט בר נ"כי נ, ק נראי� יותר להלכה"שדברי הסמ, שהמרכי ולמסקנה כתב הד

  .ט אז מותר בי  בשר ובי  חלב"ט בר נ"הרי א� זה נ, למה יהיה מותר רק כמו המי  האחרו , עיו 
ולכ  מחמירי� לכתחילה ג� באינו ב  יומו ,  לקמ א"שאסור לכתחילה בשר כיו  שהתפשט לאסור אותו כשאינו ב  יומו כפי שכתב הרמ, ז תר	"הט

  .שצרי
 הגעלה
  �"שהשגות ה
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, והוא אמר לו שנראה, ק רצה לפסוק לא לבשל בה בשר או חלב"שמורו של הסמ, ק משמע בדיוק הפו
"הגירסא הנכונה בספור של הסמפ "ע .1
לכ  א� לאחר תחיבת . אינה אסורה, ט ואפילו א� בישלו בשר במקו� מי�"ט בר נ"אלא הוי נ, לא קיבלה טע� חלב ,שמכיוו  שהקדרה חדשה

כי טע� החלב לא טע� והקדרה , מותר לכתחילה להשתמש בקדרה בבשר, כ כ� בשרית בת יומה"ותחבו אחהכ� החולבת הוחמו בה מי� 
ואז אסור לכתחילה בשר , אינה בת יומהו שבישלו בה חלב ממש בקדרה שרזה כאשר בישל ב, ומה שאסור בשר או חלב. בשרית מטע� פגו�

  .המחברכ יש לתמוה על פסק "א. צג' או חלב אלא שאר דברי  כמו בס

 .ט מותר בבישול"ט בר נ"צה שנ' המחבר בעצמו פסק בס .2

ג "צה ס' כי בס, וזה אינו, אסור שאר דברי�, משמע שא� יבשל חלב ממש, כתב המחבר שמכיוו  שהיא חדשה מותר לבשל בה שאר דברי� .3
 .ט"ט בר נ"הכל מותר כי זה נ, נפסק שקערות של בשר שהודחו ביורה חלבית במי� רותחי�

 או , כדי שלא יצטר
 לדקדק א� יש ששי� במי�,החמ# אסורבה תנב כתב שצרי
 להגעיל כלי� לפסח לפני שעה חמישית ' סבח "והמחבר בא .4
 .ט אי  בעיה כלל"ט בר נ"משמע שמשו� נ. א� הכלי ב  יומו או לא

 !ט"ט בר נ"פעמי� נ' ש כא  שזה ג"כ כ"וא, דגי� שהתבשלו בקערה בשרית מותרי� בחלב .5

ג� קדרה שבלעה חלב ממש , כ"שהרי א, י� לכתחילהרבר המחבר שתו
 מעת לעת נעשי� המי� נבלה ואסור אפילו בשאר דבאי  לומר שסו .6
 .צג' וזה לא כמו שפסק בס, ולאחר מעת לעת בושל בה בשר יהיה אסור שאר דברי�

אבל להלכה בנדו� . ור לכתחילה בשר או חלבאס, שכשתוחבי� שתי כפות בנות יומ , ק"שלמחבר היתה גירסא אחרת בדברי הסמ, �"לכ� מסיק הש
כא� , צה בדגי  שהונחו בקערה בשרית לאוכל  בחלב לכתחילה' וג  למי שמחמיר בס. דיד� יש להכריע שמותר להשתמש בקדרה לכל דבר שהוא

וכ  הדי  בחמ# . ת ממשותט א� בדגי  נבלע טע  בשר באוכל ויש לו קצ"פעמי  נ' שכא� יש ג, יהיה מותר להשתמש בקדרה כבשרית לכל דבר
  .פעמי�' ט ג"ט בר נ"שנת  טע� במי� והמי� בקדרה שמותר לבשל בה כרגע מצה משו� נ

אבל לפני תחיבת הכ� הבשרית לא נתיר לכתחילה , כ"ש שא� בישל בשר ממש לאחר תחיבת הכ� החולבת שיהיה מותר לבשל עוד בשר אח"וכ
  .מותרת הקדרה בתבשיל בשרי, ורק א  קרה ותחבו,  ש  של חלביתאלא נקבע לקדרה, לתחוב כ� בשרית או לבשל בשר

  
 או שיש במאכל ששי� נגד הכ�, או שהקדרה בת יומה והכ� לא, ותחבו בה כ� בת יומה והקדרה לא בת יומה,  קדרה שבישלו בה ירקות או מי�– א"רמ

אפילו בשאר  (ולאסור את הכלי שהוא לא ב  יומו, הכלי שהוא ב  יומואת המאכל כמי   ונוהגי� להחמיר לאכול. הכל מותר, 3ואפילו שתיה  בנות יומ 
  )מראית עי . (כיו  שמערה ממנו, שאי  נכו  להתיר את הכלי שאינו ב  יומו, ז"והסביר הט .וזהו חומרא בעלמא ולא מהדי , )ע בס צג"וע, 
" ש–דברי� 

  א"הערות על דברי הרמ

וזה כשהקדרה בלעה בשר או חלב בעי  ולא . הקדרה והמאכל וזה פשוט, הכ�, הכל אסור, ששי�א� הקדרה והכ� בני יומ  ואי  ש, �"כתב הש .1
 .שמותר להשתמש בכ� כמי  אחרו , י כ� אחרת בואר למעלה"וא� בלעה ע. י כ� אחרת"ע

ז "לכ� הביאו הט? ומדוע זה רק חומרא בעלמא,  בשעת הבישולט"ט בר נ"שהרי הרבה פוסקי� אוסרי� לכתחילה בנ, א"יש טעות סופר ברמ .2
מ מ� הראוי לכתחילה לא לאוכלו לא ע  "מ, שאי� המאכל נאסרג "שאע, "מי  הכלי שהוא ב  יומוב" שיש לאוכלו ח"תהגירסת  את �"והש

מ כתב שאי� "ומ, כי מ  הדי  הוא מותר ע� שניה�, אבל לשי� בכלי של אחד מה� אי  להקפיד, כי יכול לאוכלו בלא זה, בשר ולא ע  חלב
  .שהל כתב לאוכלו מ  הקדרה דוקא בכ� חד"ורש. סור שו  כלילא

כא  פסק , שדגי� שהתבשלו בקדרה של בשר מותר לאכל  לכתחילה בכלי של חלב, ט"ט בר נ"ב נפסק בדי  נ"צה ס' פ שבס"שאע, �"והסיק הש
שוב שכ� בת יומה לא אוסרת במי� ואפילו יוכלו אנשי� לטעות ולח, שא� יאכל את התבשיל באיזה כלי שירצה, ועוד. שנוהגי� קצת להחמיר

  .וזה אינו, א� הקדרה היתה בת יומה מותר
כ א� הכ� הבת יומה "וא, הרי הכלי שאינו ב  יומו נות  טע� לפג�, י"מדוע לא יאכל התבשיל כמי  הכלי שהוא ב, � להקשות"א� הוסי� הש

מותר לכתחילה לאכל� ע� , � שבושלו בקדרה בשרית לא בת יומהשדגי, ב"צה ס' א בעצמו בס"פ הרמ"וכ. יאכל התבשיל ע� בשר, בשרית
אבל , כי זה נעשה באקראי וזהו דבר מועט ולכ  לא מחמירי� כלל, וכתב שבתחיבת כ� יש להקל, ל ש� החמיר בבישול"פ שרש"ואע. חלב

 דיד  צרי
 התבשיל להיות מותר ע� כמי  כ בנידו "וא, 
 שלא נראה לו לחלק בזה"מ כותב הש"מ, בבישול יש להחמיר שלא יעשה כ  לכתחילה
  .ע"ונשאר בצ? ש שמותר להניח בכלי זה"וכ, אותו הכלי שהוא ב  יומו

שהרי הדגי� היו בקדרה , ט"ט בר נ"נ. א: יש שני צדדי� להתיר, ב"צה ס' שבס, תר# את קושייתו) 'אות כז' כלל נז (ת מנחת יעקב"ובשו
ולכ  , אבל כא  עיקר ההתר נסוב על נות  טע� לפג�, שהרי הקדרה לא היתה בת יומה,   טע� לפג�נות. ב. כ עברו להאכל ע� חלב"בשרית ואח

  .לכתחילה אסור לאכול את התבשיל בי  ע� בשר ובי  ע� חלב
 לא כ מדוע"וא, פ בלבד יהיה התבשיל מותר באכילה"הרי ג� מדי  נטל, "מנחת יעקב"תמה על דבריו של ה) 'ק יח"שפתי דעת סו� ס (ג"והפמ

  !פ"וג� נטל, ט"ט בר נ"הוי ג� נ, הרי המי  שאינו ב  יומו, מותר לאוכלו כמי  הכלי שהוא ב  יומו לכתחילה

 .מותר המאכל ה  בבשר וה  בחלב, אבל א� יש במאכל ששי� נגד הכ�, כל זה כשאי  במאכל ששי�ש, �"והדגיש הש .3

  .שאינ  מאכל, ג"צה ס' א בס"רמ אסורי  כפסק ההמי אבל , שדוקא המאכל מותר, �"ז והש"כתבו הט .4
  .ט"ט בר נ"נ: כי זה היינו ה
 בשניה�, ק ה� חומרא בעלמא"אז ג� דברי המחבר בש� הסמ, א ה� חומרא בעלמא"א� דברי הרמ – ז"ט
 השיג על 
 לעיל"מ הש"מ. כי המחבר כתב זאת כהלכה פשוטה בבית יוס�, זה לא כ
, ז שג� דברי המחבר ה� חומרא בעלמא"מה שכתב הט – �"ש

  .הלכה זו
  

  'סעי� ו
  

  ספר התרומה

חוזרת להיות בת יומה מרגע שחיממו בה , א
 חוממו בה מי� בתו
 מעת לעת מהאיסור, קדרה שבושל בה איסור ושהתה מעת לעת מהאיסור .1
, ט"ט בר נ"כ בתו
 מעת לעת מבישול המי� זה נ"פ שכשיבשלו ש� אח"שאע, י"ומבאר ש  הב. כ יש ששי� במי� נגד הקדרה"את המי� אא

 .ולכ  המי� נעשו נבלה ואוסרי�, חתיכה נעשית נבלה, מכיו  שמדובר בקדרה שבלעה איסור

  .בדמותר החלב בדיע, ולאחר מעת לעת מהבשר בושל בה חלב בתו
 מעת לעת מהמי�, קדרה שבושל בה בשר ובתו
 מעת לעת חיממו בה מי� .2
  ?ומדוע הביא דברי בעל ספר התרומה, נ בשאר איסורי�"הרי לפי הטור אי  חנ, וקשה

טע� האיסור נכנס במי� ומיד נכנס שוב בקדרה , והקדרה בת יומה ואי  ששי� במי� נגדה,   ברגע שמבשלי� בקדרה מי�– באור הפרישה
, צב בארנו שטיפה שנפלה על הקדרה צרי
 ששי� פעמי� ששי� נגדה' הרי בס, וג� א� לא חזר כל האיסור. והופכת להיות בת יומה כבראשונה

  .וכ  כא . כל הקדרה אסורה, וא� אי 
שהוא מדבר רק בכלי חרס שלא , ועוד יש לתר#. נ בשאר איסורי� וכא  הביא הטור דבריו לא להלכה" ספר התרומה סובר חנ– באור הדרישה

  .נ בשאר איסורי� והמי� לא יעשו נבלה" חננ שאי "אה, אבל בכלי שט�, יוצא מדפנותיו לעול�
ט "י נ"ח ע"ונעשה בב, כי נבלע קוד� התר, ט"ט בר נ"אבל בבשר וחלב זה נ, נ בשאר איסורי�" ספר התרומה סובר שאומרי� חנ– �"באור הש

והטור שהביאו סובר . לולא סובר כלל את דברי ספר התרומה הל, נ בשאר איסורי "המחבר שסובר שאי� חנ אבל .ט ובזה לא אוסרי�"בר נ
אבל הכניסו טע� , פ שהמי� לא נבלה"לכ  אע, ט בשאר איסורי�"ט בר נ"אבל אי  התר של נ, נ בשאר איסורי�"פ שאי  חנ"שאע, �"כדעת הר

מי� שא� הוחמו ש� , ס קג"י בסו" וכ  דבר שהיה בלוע מבשר וחלב כבר כתב הב. ואוסר עד סו� העול�במי� וטע� יאסור את תבשיל ההתר
לשיטת , ומה שבא מאיסור בשר בחלב, נ והמי� נעשו נבלה"ע יש די  חנ"ח לכו"כי בב, מוני� מעת לעת משעת חימו� המי�, בתו
 מעת לעת

  .נ"שאי  בו די  חנ, כ בבלע כל איסור"משא, י נמש
 עדיי  כאיסור בשר בחלב ולא כשאר איסורי�"הב
ותמיד כשהוחמו מי  בתו� מעת לעת ייעשו נבלה , מ בכל זה"אי� נפק, שאר איסורי נ ב"א שאומרי  חנ"מ לדיד� שפוסקי  להלכה כרמ"מ

                                            
3
הרי יש לחשוש שמא הכ� נגעה בקדרה ואז , א
 לפי הטע� הראשו  ש� קשה. וכא  המאכל לא נאסר כי יש בו ששי� נגד הכ�, שחוששי� שמא נאסרו המי�, ג"צה ס' וזה לפי הטע� השני בס 

 )ז"ט. (אכלמתבשל בשר בחלב וטעונה הגעלה ולא יעזור ששי� במ
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  .כ בתו� מעת לעת מחימו  המי "ויאסרו את מה שיתבשל ש  אח
  .נ בשאר איסורי�"שלשיטתו אי  חנ, קכב ולא את הדי  הראשו ' קג ובס'  פסק את הדי  השני של ספר התרומה בס– מחבר

 
צרי
 ששי� בתבשיל נגד כל , כגו  איסור הבלוע בבצלי� או בירקות ובישל את הבצלי�,  בקדרה של התראיסור הבלוע בהתר שהתבשל .3

 .ולכ  כל התבשיל חשוב כבלוע באיסור, כי אפשר לסוחטו אסור, ולא רק נגד האיסור שבלוע בתוכו, הבצלי�

, "בית יוס�"והסביר ה, ולא נגד כל הבצלי� או הירקות, צרי
 ששי� רק נגד הבשר הבלוע, ובישל� בקדרה חלבית, א� הבצלי� בלועי� בבשר .4
  .י כ
"ט בהתר ולא נעשה נבלה ע"ט בר נ"ה נשז

  ?נ בשאר איסורי�"הרי הטור סובר שאי  חנ, למה הביא הטור את הדי  הזה בשאר איסורי�, קשה
, בצלי� שחתכ� דק דק בסכי  של איסוראבל כא  ב,  נבלהיסור שנפל עליה בפע� אחת לא נעשית דוקא חתיכה שנאסרה מא– באור הפרישה

כ כשחת
 "אשמ, ולכ  הכל נאסר ונעשה נבלה ג� לרבנו אפרי�, כמו תחיבת כ� פעמיי� בקדרה, צרי
 בכל חתיכה ששי� נגד הסכי  ואי  ששי�
 .ט להתר"ט בר נ"בסכי  בשרית דהוי נ

  
מספיק ששי� , אבל א� חת
 במקו� אחד בלבד, ת
 את הבצל דק דקשמדובר שח, ז" הטשידגוה.  פסק את רק הדי  הרביעי של ספר התרומה– מחבר

  .רק נגד מקו� הנטילה ולא נגד כל הבצל
ולכ  ג� א� איסור אחר נבלע , נ בשאר איסורי�"שלמחבר אי  חנ, כי בשאר איסורי� הדי  יהיה זהה,  המחבר לא בא לאפוקי משאר איסורי�– �"ש

שלא , ועכשיו נעשו נבלה,  בשרע אלא המחבר בא לאפוקי בצלי� שנבלעו בחלב ובושלו , כל הבצל או הירקמספיק ששי� נגדו ולא נגד , בבצל או בירק
, א� א  נבלע בבצל איסור, דוקא בבשר הדי� כ�, נ בשאר איסורי "ל חנ"אבל לדיד� דקי. מספיק ששי� נגד הבשר אלא צרי
 נגד כל הבצל או הירק

  .נעשה נבלהוא כי ה, הדי� הוא שצרי� ששי  נגד כל הבצל
, פ שיש ששי� נגדו"אע, אבל א� איסור בלוע ש�, אז ג  הבצל מותר באכילה אפילו בלא מעיכה , הבלוע בבצלשר א� יש ששי� נגד הב–   מלובלי�"מהר

  .נ אפילו בשאר איסורי� ולא כמחבר"ל שאומרי� חנ"כי אנ  קי, י סינו  או באופ  אחר"צרי
 להפריש את הבצלי� מהמאכל ע
  

ט בר "י
 יש כא  נאוהרי הוא נעשה נבלה ו, הרי הבצל קיבל טע� של חלב ובלוע בו בשר, � מלובלי  הבצל חוזר להתירו"מדוע לפי מהר – א"ית רעקקוש
וא� נאמר שבצל זה , כ למה  צרי
 ששי�"שא, א
 על זה קשה. שהבצל קיבל טע� מכלי בשרי ולא מבשר עצמוג לומר "ורצה הפמ ?ט שמתיר את הבצל"נ

  .ע ולא מבי� את דינו של המחבר"ג בצ"ונשאר על כ� הפמ? שוב קשה על די  המחבר, דבר חרי� שהופ
 טע� שני לראשו 
ואכ  . ט לבצל ומספיק ששי� במי� נגד הבשר והבצל מותר"ט בר נ"ונכנס נ,  מדובר שבישל את הבצלי� בקדרה חלבית א
 לא ע� חלב– א"תרו	 רעק


א "ב פסק הרמ"צה ס' ובס, כי פשט ההלכה מדברת שבישל את הבצלי� בחלב, א� דבריו קשי .  ששי� נגד כל הבצלי�א� בישל את הבצלי� בחלב צרי
  .ע"א בצ"  מלובלי� ועל הרמ"א על מהר"ונשאר רעק? הכל מותר, א� יש ששי� נגד הבשר, מפורש שתבלי  שבלוע מבשר ובישלו בחלב

,   מלובלי� חלק"א� על דינו של מהר. והחלב לא נאסר, כלפי הבשר זה מי  במינו ובטל, � נגד הבשרא
 א� יש ששי,  אכ  נכנס חלב לבשר– ג"תרו	 הפמ
  !אז צרי
 ששי� נגד כל הבצל ולא רק נגד הבשר, כי א� הבצל נבלה, א� דבריו הינ  תימה. ופוסק שהבצל עדיי  אסור

לאחר הקלשת הטע� לא נוצר איסור של , כלומר. שזה מותר וזה אסור, אט דאיסור"ט בר נ"ט דהתירא לנ"ט בר נ"מחלק בי  נ – "חוות דעת"תרו	 ה
עתיד הבשר , מכיוו  שיש ששי� בחלב נגד הבשר, לכ ". אפשר לסוחטו אסור"ד "וזו סברת מ, הקלשה לא מפקיעה אותו, א
 א� יש דבר אסור כבר, ח"בב

לגבי טיפה שנפלה על חתיכה שעתידה להתפשט ומתבטלת קוד� ) קחולי  (כמו שכתב תוספות , ולא נוצר כא  כלל איסור, להתפשט בכל החלב
שהרי הגמרא אומרת שחתיכה שנפלה לחלב ויש ששי� בכל , א מכל וכל"ודחה דבריו החזו .אז ג� הבצלי� מותרי�, ומכיוו  שאי  איסור. שהתפשטה

זה כשאי  , ומה שכתבו תוספות בחולי , זה נבלה, ח"של בבשא� ברגע הראשו  נוצר טע� , א"לכ  מסיק החזו! החתיכה נעשית נבלה, הקדרה ע� החלב
  .בליעה עדיי  אלא הטיפה שוכבת על החתיכה

, הרי יש חלב בלוע בקדרה, מה יעזור קפילא,  "והקשה ראב. יטע� קפילא,  הגמרא אומרת שא� בישל חלב בקדרה בשרית– "כרתי ופלתי"תרו	 ה
שהחלב הבלוע , אז אי  אפשרות לבשר לתת טע� בקדרה, ר לחלב שבקדרה וא� יש ששי� נגד הבשרשהחלב שנבלע בדפנות מקוש, ומתר#? נ"ונעשה חנ

אינו מקושר לחלב , וא� חלב נבלע באוכל, א
 במאכל לא, תרומת הדש  הבי  שכל זה בכלי. [נ כלל"ואי  כא  חנ, מקושר לחלב שבקדרה ואינו עומד לבדו
  ].שא� זה בעי  לא שיי
 לומר מקושר וא� לא בעי  מקושר לחלב שבחו#, קר הא� זה בעי  או לאאלא העי,  "א
 לא משמע כ
 מלשו  ראב, שבחו#

ומתבטל , החלב שנבלע בבשר מקושר לחלב שבחו	 ואי� כח בבשר לתת בו טע , וא  יש ששי  בחלב נגדו, הבצל בלוע מבשר, לפי זה יוב� פסק המחבר
  .והכל מותר

� מלובלי  התיר "ואי
 מהר, והבצל נעשה נבלה ונאסר, א� החלב נות� טע  בבשר,  בבשר לתת טע� בחלבשאמנ� אי  כח, א"א� הקשה על זה החזו
הטע� , שלכאורה, ט"ט בר נ"וזה יסוד נ. ח נוצר רק כשכל אחד נות  טע� בשני"שאיסור בב, �"פ היסוד של הרמב"א ע"א� על זה משיב החזו? אותו

לא נוצר , פ שהחלב נת  טע� בבשר"אע, לכ  בבצלי�. אי  איסור, אלא שא� שניה� לא טעמי� חזקי�? שא
 החזק נת  בקלו, הקלוש לא נת  טע� בחזק
  .� מלובלי "נ וא� יש ששי� הבצלי� מותרי� כדברי מהר"ואי  חנ, ח"כא  איסור של בב

וזה יסוד די� כ� . להניחו בפני  עד שיתקררוצרי� , ונוצר איסור בבצל, כי אז החלב לא מקושר יוצר, ויש להיזהר לא להוציא את הבצל בעודו רותח
  .ח ואינה נעשית נבלה"לא נוצר איסור של בב, מכיוו� שיש ששי  נגדה, פ שנכנס אליה טע  בשר"שאע, א"חולבת בס

ולכ  , כלו�אולי יצא כל טע� הבשר כבר ולא נשאר בו , שג� א� הלכה כתוספות, מ יש כא  ספק ספיקא"מ,  "פ שתוספות חולק על ראב"אע, להלכה[
  ].הלכה כמו המחבר בסעי� זה והכל מיושב שפיר

  
, אלא רק נגד החלב שבלעה הקדרה, שלא צרי
 לשער נגד כל המי�, כ בישלו בה בשר"ש בקדרה של חלב שבישלו בה מי� תו
 מעת לעת ואח"כ – א"רמ

  .ט"ט בר נ"משו� שזהו נ
ל "פ שלא קי"ואע, צג' א בס"בישול המי� החליש את טע� החלב כפי שכתב הרשבאלא ש,  מדובר שבישלו בשר אפילו תו
 מעת לעת של חלב– ז"ט

שהרי בישול המי� פלט קצת חלב והחזיר אותו בכמות , שכא  הקדרה בלועה בחלב, מ כא  זה דומה לבצלי� הבלועי� בבשר"מ, א להלכה"כרשב
ט בר "כי כא  זה קדרה והוי נ, ש לבצלי�"וזהו כ. קדרה שבא מהמי�לכ  משערי� את הבשר נגד החלב הבלוע ב. והחלב שנשאר נקלש, מצומצמת לקדרה

ט בר "שזה נ, א� זה לאחר מעת לעת מהחלב לא צרי
 לשער כלו�. (ש בקדרה ישערו נגד החלב הבלוע"כ, וא� בבצלי� משערי� נגד הבשר הבלוע, ט"נ
  )פ"ט בנטל"נ
וצרי
 . ע"ונשאר בצ, מבישול החלב בושל הבשר או דוקא לאחר מעת לעת מהחלבז שאפילו תו
 מעת לעת "ג הא� מתכוו  כמו הט" הסתפק הפמ– �"ש

וצרי
 לבטל רק את כמות החלב , ואי  צור
 לבטלו כלל, ט"ט בר נ"הוי נ, אלא שטע� החלב שיצא למי� וחזר, ז"
 שלא כט"להסביר בדבריו של הש
  .רובזה ודאי יש ששי� בבש, הקטנה שנשארה בקדרה שלא יצאה בבישול המי�

  

  'סעי� ז
  

שש� לא כל הבהמה , ואי� זה דומה. כמו שאמרנו לגבי בית שחיטה רותח, י קליפה" יש שרוצי� להתיר בשר רותח שחתכו בסכי  חלבית ע– רבנו פר	
כל זה ו. א  אי� בה ששי  נגד כל הסכי�, ואסורה כולה, בחתיכה שכולה רותחת מתפשט החלב בכולהאבל , רותחת אלא מקו� בית השחיטה בלבד

 בגלל שמנונית הבשר הנדבקת הבשר מותר אבל צרי� קליפה, י"מסתמא אינו ב, י או לא"י או לא ידוע א  הוא ב"אבל א  אינו ב, כשהסכי� בת יומה
  .בסכי�

�כי  שחת
 את מספיק ששי� נגד חלק הס, אבל לדברי החולקי� עליו',  זה שצרי
 ששי� נגד כל הסכי  זה לשיטתו של רבנו פר# בסעי� א– בית יוס
  .פסק שלא כרבנו פר# ולכ  משערי� בששי� רק נגד מה שנכנס לבשר, א"והדרכי משה בס). א"עיי  לעיל ס(הבשר 
וא� אינו ב  יומו אוסר , וכל זה כשהוא ב  יומו. שמספיק ששי� רק נגד מקו� הסכי  ולא נגד כל הסכי , פסק את רבנו פר# וכדבריו בבית יוס� –מחבר 

  .בכדי קליפה
, כי אד� לא ש� לב כמה הכניס וכמה לא, חו# מהקת, מ לכתחילה צרי
 לשער נגד כל הסכי "מ, פ שאי  הלכה כרבנו פר#" אע– ל"� בש  רש"ז וש"ט


 וזה כשידוע לו כמה הכניס את, וצרי
 ששי� רק נגד מקו� שחת
, א עיקר"ע והרמ"� שדברי השו"והסיק הש. אינו נאמ  לומר כמה הכניס, ומכיוו  שכ
  .ל"משערי� בששי� נגד כל הלהב כמהרש, א
 א� לא ידוע לו, הסכי 
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  ?מספיק נטילה, ד נפסק שא� נפל איסור על חתיכה שבקדרה חו# לרוטב"קה ס' הרי בס, למה א� אי  ששי� אסורה החתיכה, קשה .1
 כי ממהר ,ר בבשר שמ  שאוסר עד ששי� מדוב.3. סת� סכי  בלוע משמנונית חמאה. 2. מתפשט החלב בכולו, אגב דוחק הסכי . 1: ומתר#
  .לבלוע

  שלא מתפשט שש� זה משו� חורפא של צנו, ומתר#? אסור בכדי נטילה,  צנו ,צו נפסק שא� חת
 בסכי  של איסור או של חלב' בס, קשה .2
 .כ בבישול שמתפשט בכל החתיכה"משא, בכולו

  
מדוע א  יש ששי  נגד השמנונית שבסכי� צריכה הסכי� , י  האחרוני שואל, שחתיכת הבשר צריכה קליפה, על דברי רבנו פר	 שפסק המחבר

  ?הרי שמנונית מתפשטת ונותנת טע  בכל החתיכה ואוסרת אותה, מה תועיל הקליפה, וא  מדובר שאי� ששי  נגד השמנונית? קליפה
.: מפסחי� עו, וראייתו.  שמנונית זו היא איסור מועטכי, צרי
 רק קליפה, י ואי  ששי�"וא� אינו ב,  א� יש ששי� לא צרי
 קליפה כלל– ח"תרו	 הב

  .שסיכה של שמ  זה משהו בעלמא ולא נת  טע� בכל הקרב , "ס
 את הפסח בשמ  של תרומה סגי בקליפה"
דול שמתפשט וא� אי  ששי� זה איסור ג, ומה ההשוואה לסיכת שמ  על קרב  פסח,  הרי אצלנו מדובר בכלי ראשו – ח"ראייתו של הב על ז "קושית הט

  ?בחתיכה
צרי� ששי  , וא  אינו ב� יומו,  וקליפהי צרי� ששי  נגד מקו  הסכי�"א  הסכי� ב, כלומר.  מדובר שיש ששי� ובכל זאת צרי
 קליפה– ז"תרו	 הט

 .לא מ� המתמיהי והמקל בזה אינו א, וכ� כוונת המחבר, שבקליפה יש ששי  נגד השמנונית, וזה יש א  יקלו� את החתיכה, נגד שמנוניותורק 
כי אחרת מפעפע ואוסר , וודאי מדובר שיש ששי�, צרי
 נטילה, שכתב שכל דבר שיש לו פעפוע גדול שנפל למקו� ידוע מ  החתיכה, א" מהרשבוראייתו

צלי שנפל עליו איסור א לכל "ומכא  לומד הרשב, "יטול את מקומו, וחזר אליו, נט� מרוטבו על החרס"ב" כיצד צולי "' וכמו שכתוב בפסחי� בפ, הכל
  .מועט שצרי
 ששי� וקליפה

אבל א� יש ששי� לא צרי
 , ובפסחי� מדובר שאי  ששי� נגד הרוטב, א"ה חולק על הרשב"והביא שהרא, ז" דחה ראייתו של הט–) הכס�' נק (�"ש
שצרי� , ז"למסקנה מסיק להלכה כדעת הט א� .אבל א� יש ששי� לא צרי
 קליפה כלל, בר רק כשאי  ששי�ווכ  סוברי� עוד פוסקי� שמד, קליפה

  .בי� בסכי� ב� יומו ובי� כשאינו ב� יומו, קליפה ג  א  יש ששי 
  
הבשר צרי
 קליפה והסכי  נעיצה , אבל א� הבשר בכלי שני, הכל אסור, ואז א� הסכי  ב  יומו ואי  ששי�,  כל זה בבשר רותח בכלי ראשו – א"רמ

אפילו הסכי  לא ב  יומו משו� ו ,מ צרי
 לקלו� הבשר"ומ. )
" ש– פ שהכל קר צרי
 נעיצה"אע, 
 בו דבר קשהאבל א� חת, וזה רק בבשר ר
 (בקרקע
  .שמנונית שעל הסכי 

שבכלי שני הדפנות , צרי
 ששי� נגד כל הלהב כמו בכלי ראשו , ב בסכי  חלבית בת יומה"שא� חת
 בשר שח� בחו� שיס, ה" כתבו בש� או– �"ז וש"ט
פ "דינו ככלי ראשו  אע, שבבשר שהוא גוש ואוגר חו�, ל"כ מהרש"וכ. בולע, ב"מ כיו  שהוא ח� בחו� שיס"מ,  זה כלי ראשו פ שאי "  אעוכא, מצננות

ש שא� המאכל של חלב או של בשר שאי  הכ� נעשית כמוהו לאסור קדרה "וכ, אבל הכ� עצמה לא תאסר בלא רוטב. שאינו נמצא בכלי ראשו  כלל
  . יומהאחרת כשהיא בת

והבשר ח  , כ מדובר בכלי שני"אלא ע! ?י קליפה"מי יתיר ע, וא� זה בכלי ראשו , י קליפה"שכתב שיש שרוצי� להתיר ע, ומוכח כ
 ג� מלשו  רבנו פר#
 הבשר לא א
, נאסר הסכי , ב"לי שני והיסכקה כתב שבחת
 בשר רותח בסכי  חלבית ב' ח בס"והב. י קליפה"ויש שרצו להתיר כ� ע, ב"בחו  שיס

  .שאי  כח בכלי שני להפליט מהסכי  ולהבליע בבשר, נאסר
, א"יש להקל כדעת הרמ, חקא דסכינאואבל א  אי� ד, שאז בגלל החו  נבלע בשר בסכי� ונאסר, ל דוקא כשיש דוחקא דסכינא"שכל הנ, ז"והסיק הט

  .שרק בכלי ראשו� נאסר ולא בכלי שני
ס "ומביא את דברי החת. כי הרוטב מקררו,  ומספיק קליפה לבשר ונעיצה בקרקע לסכי ב נידו  ככלי שני"פ שיס"אע, שני יחד ע� הרוטבכאשר עירו את הבשר לכלי  – פתחי תשובה

יש להקל כדעת , ד מרובהאבל כשיש הפס. וכל מה שאפשר להגעיל מגעילי�, להגעיל�, ב"כי אנו נוהגי� להחמיר בכל הכלי� אפילו כלי שלישי כל זמ  שיס, כ"מ כ"שהעיקר הדי  אי  נפק
  .ויש חולקי� וסוברי� שבשאר איסורי� הדבר חמור יותר. ש בשאר איסורי� שפחות חמור הדבר"וכ, והכל מדרבנ , מ"א לסמו
 עליו ואי  כא  בישול גמור בכ"כי כדאי הרמ, א"הרמ

  
א
 מותר שאר , שאסור להשתמש בו לא בשר ולא חלב, ד"צרי
 להגעילו כפי שנפסק בס,  בכלי ראשו ה שנתחבה יומת בה ג� סכי  שאינ– א"� וגר"ש

  .שנעשית נבלה ואסור להשתמש בה לשאר דברי�, כ בסכי  בת יומה"משא, דברי�
  

  'סעי� ח
  

  .כ"כשאי  דרכה להיכנס , ואפילו הגבינה לחה, י את התנור בקליפה"והתיר ר,  גבינה,)קערה שעושי� בה בשר (ש" מעשה ונפל לתנור של פנד– רבנו ירוח 
�או שלפעמי� שומ  קרוש , מחמת דוחקא דסכינא מבלע בלע,  ההבדל בי  זה לכ� חולבת שחתכה בשר רותח הוא שכשחות
 בסכי – �"ש, ז"ט, בית יוס

ה שנתנוה בקערת בשר בת יומה שצריכ, מ תהיה בגבינה הנמצאת בבצק מטוג  בשמ "הנפק. כ בקערה"משא, טע� החלב בא מממשות, וכשחות
 בו, עליו
ד עילאה גבר "שבי  למ, שפסקו בדגי� שעלו בקערה חלבית, ש"וראיה לכ
 מדברי תוספות ורא. ולכ  צרי
 רק קליפה, שאי  דוחק סכי  ואי  רוטב, קליפה
  .קה' ועיי  לקמ  בס. מספיק קליפה, ד תתאה גבר"ובי  למ

  
שכל זה , �"והדגיש הש .שאינה נאסרת אלא בכדי קליפה, יומהוכ  א� גבינה חמה שנפלה לקערת בשר בת ,  פסק את רבנו ירוח� להלכה– מחבר

הגבינה נאסרה , ש שמ "שא� הפנד,  וכתב הדגול מרבבה.ש"ע. קה לגבי איסור שנפל על התר ח�' כמו שנפסק בס, אבל הגבינה צריכה נטילה, בקערה
  .כולה בכל עניי 

  .]ש זה בשר ממש"משמע שהסביר כא  שהפנד, ה על בשר ח� נאסרה בכדי קליפהשגבינה חמה שנפל, פ סעי� זה"א ע"כתב רעק, ד"קה ס'  בס– א"רעק[

  
שהרי , ש לגבי דגי�"ורא' מה הראיה מתוס, ז קשה"אלא שלפי. צא' פשוט שצרי
 קליפה כמו בס, שהרי א� הקערה קרה, מדובר כשהקערה חמה – �"ש

שא� נת  דבר שיש בו רטיבות קצת בבשר , א"וכ  משמע ברשב? ו נטילהנ א� הקערה חמה אולי יצטרכ"א
 אה, ש� הקערה קרה ולכ  מספיק קליפה
וכ  . א שיצטרכו נטילה"ואז אי� הו, וכ� בדגי  מדובר כשה  מנוגבי , ולכ� מספיק קליפה, שמדובר בדבר נגוב, �"לכ� מסיק הש? שצרי
 נטילה, רותח
ורק בקליפה פולט א� אי  , כי אי  איסור בעי , בכלי גרע, י� אוסר לגמריפ שבדברי� יבש"שאע, שבלא רוטב פולט רק בכדי קליפה, א מודה לזה"הרמ
  .רוטב

  

  'סעי� ט
  

משו� ששמנונית הדבש היא , והתירה, והריקוהו ח� בקערה של חלב בת יומה, י שבישלו דבש במחבת של בשר בת יומה" מעשה בא לפני ר– מרדכי
  .א
 א� התבשלו לא, לו בקערה שמותרי�כמו דגי� שע, א
 א� היה בא טע� לשבח היה אסור, פ"נטל

�  .ט דהתירא"ט בר נ"משו� שזה נ,  אפילו א� היה נות  טע� לשבח מותר– בית יוס
  . פסק את המרדכי וכדבריו בבית יוס�– מחבר

כי שמנונית , היה מותרא
 למרדכי י, י יהיה הדבש אסור"ולפי הב, ט"ט בר נ"שאז אי  כא  נ, מ בי  הטעמי� במקרה שהיה בשר במחבת"יש נפק – ז"ט
  .הדבש פוגמת

אבל , וכ� מדובר שרק הדבש מותר. א"ז ברמ"צב ס' ש שמותר כבס"שא� פסק הקלוח כ, מדובר שהריקו את הדבש בערוי ולא פסק הקלוח – �"ש

 על טע� המרדכי דהוי ואי  להסתמ. דינו ככלי ראשו� ואוסר את הכלי, כי א  עירה מכלי ראשו� של בשר לכלי של חלב, הקערה החלבית אסורה

מ מדברי "ומ. אלא מחמירי�, אי  אומרי� ששמנונית הדבש פוגמת, א שבמקו� שאי  הפסד מרובה כמו הגעלת כ�"ד פסק הרמ"קג ס' כי בס, פ"נטל
, "עלו"רק באפילו א� דגי� שהתבשלו בקערה של בשר מותר לאכל� בחלב ולא . א: משו  שיש כא� תרתי למעליותא, המחבר משמע שהקערה מותרת

  .פ כמו המרדכי"יש פוסקי� הסוברי� ששמנונית הדבש הוי נטל. ב. וכ
 סוברי� הרבה פוסקי�


