
  הצ' ס
  

  'ב	' אפי�סעי
  

ט "נ, ושמואל אמר מותר, נות� טע� הוא, רב אמר אסור. ושמואל אמר מותר לאכל� בכותח, דגי� שעלו בקערה אסור לאכל� בכותח: איתמר "– גמרא
  ".מותר לאכל� בכותח, דגי� שעלו בקערה: הלכתא, אמר חזקיה משמיה דאביי. ט הוא"בר נ

  
  די� דגי� שהתבשלו בקערה

הרי זה , אבל כשמבשל בשר בקערה זו, וכ� לאכול חלב רותח בקערה זו אסור, אז ה� כמו הבשר עצמו, א� הדגי� היו מבושלי� ע� הבשר ממש – י"רש
י שאי� חילוק בי� א� הדגי� עלו בקערה או "משמע מרש. ולכ� עכשיו יכול לאכול את הדגי� ע� חלב, והקערה בדגי�, ט בקערה"כי הבשר נ, ט"ט בר נ"נ

  .מ מותר לאכל� ע� חלב"מ, שלו בקערההתב
, כי כשהתבשלו נבלע טע� בשר בכל הדגי� כול�, אבל א� התבשלו בקערה אסור,  דוקא דגי� שעלו בקערה מותר לאכל� בחלב– י"� בש� רש"ריב

  .ט"ט בר נ"וכשנבלע בכדי קליפה מותר כאשר זה נ, ואילו בעלו נבלע רק בכדי קליפה
  

  די� דגי� שנצלו בקערה
אלא שצרי! שתהיה נקיה ,  לערות� בקדרה של בשר בת יומה התיר ירקות וקטניות שהתבשלו בקדרה חלבית בת יומה– ש בש� ספר התרומה"רא

, פ שפקפק בדבר כי לפעמי� הירק נוגע בקדרה"ואע. (ועודנו התר, החלב בקדרה והקדרה במי� והמי� בירקות ובקטניות: ט"פ נ"שיש כא� ג, מהחלב
ג "פ הסמ"וכ. אסור, אבל כשנצלו, וכל זה בירקות שהתבשלו) מדפנות הקדרה אלא מהמי�רוב הטע� יוצא למי� והירק לא בולע  כי ,מ התיר"מ

  .ט"פ נ"זה מפני שיש דוחקא דסכינא וממילא אי� כא� ג, שאסור,  לכ� בסכי� שחתכה צנו�.ק"והסמ
ומה שאסר הדגי� . �"וכ� משמע ג� מהרמב. מותרי� בחלב, ו בקערה בשריתה� כשהתבשלו הירקות וה� כשנצל – ה"ראבי, מרדכי, ת"ר, �"ר, א"רשב

ההוא ביניתא : "פ פסחי� עו"ע. (אבל בקערה של בשר מותר, "ריחא מילתא הוא"ואז , הכוונה שצלא� בתנור של בשר, שצלא�  ע� הבשר לאכל� בחלב
שרק , �"וכ� משמע מהרמב, "ריחא מילתא הוא"כי , ש� בתנור אחד, י" ופרש."אסרה רבא מפרזקיא למיכלא בכותחא, דאיטוויא בהדי בישרא) דג(

 �ט "זה מפני שיש בו שמנונית בשר וזה לא נ, ומה שאסרו בצנו� שחתכו בסכי� בשרית. 1)מ"פ הגה"ד וכ"שיי! די� זה ולא לנידו" ריחא מילתא הוא"לעניי
  .ט כלל"בר נ

  
�זה דווקא כאשר הדגי� חמי� והקערה קרה או שהקערה חמה א! הדגי� , לאכל� ע� בשרשמה שמותר בדגי� " מצאתי כתוב" מביא בש� – בית יוס

. בדיעבד לאכול ע� חלב את הדגי� אסור אפילו) היינו כמו צליה(אבל א� שניה� חמי� , ד תתאה גבר"ד עילאה גבר ובי� למ"בי� למ, )היינו בישול(קרי� 
  ."ננת או דגי� צונני� שנתנ� בקערה רותחתדגי� רותחי� שנתנ� בקערה צו" :וכ� משמע מלשו� הטור

אז ג� כשהקערה , הרי א� כשאי� רוטב דינו כנצלו, כ קשה"וא. לא גרע מהתבשלו יחד בקערה,  אבל א� יש רוטב,שכל זה דוקא כשאי� רוטב, ועוד כתב
  .ירי� בו יותר משהתבשלוכ כמו כששניה� חמי� ולא מחמ"ט שלו כ"מ אי� נ"שמ, ותר&? רותחת לבד צרי! לאסור משו� תתאה גבר

  .מותר לאכל� בחלב, ולכ� ג� כששניה� חמי�, אבל בסו� דבריו הכריע שג� כשנצלו הדגי� מותר לאכל� בחלב כמו רוב הראשוני�
  

  הא� צרי! לקלו' את הדגי�
ד "ד עילאה גבר ובי� למ"� למבי, שכשאחד מה� ח�, וכ� משמע מלשו� התוספות,  כשהדגי� או הקערה חמי� צרי! לקלו' את הדגי�– רבנו ירוח�

  .תתאה גבר צרי! קליפה
�ז " לפי.3.  מה טעמו של רב שאסר.2. בכל מקרה דינו בקליפה, ט"ט בר נ" מדוע צרי! טע� של נ.1: שא� היה צרי! קליפה, לא  צרי! לקלו' – בית יוס

  . שזו מחלוקת�ולא משמע, והא� צרי! קליפה או נטילה, רב ושמואל עוסקת בקערה רותחת בלבד' כל מח
, ט צרי! קליפה"שש� כוונתו שאיפה שנ, ומה שהוכיח רבנו ירוח� מתוספות אי� זו הוכחה. שג� בקערה רותחת לא צרי! קליפה כלל, י"לכ� מכריע הב

  .ט"ט בר נ"א! לא בנ
  

  ?מתי מותר בדיעבד ומתי מותר לכתחילה
  רבנו ירוח�

וא� אינה בת יומה מותר לכתחילה לאכול אותו תבשיל ע� ,  בלא קנוחיו גבינהמותר לכתחילה לאכול אחר בקדרה בשרית תבשיל שהתבשל .1
  .ט"ט בר נ"שזה נ, שג� א� היא בת יומה מותר לכתחילה לאכול את התבשיל ע� גבינה, "בית יוס�"וחלק עליו ה. גבינה

 א! לכתחילה אי� לבשל בקדרה חלבית , לאכל� בתבשיל בשרימותר בדיעבד, ירקות וקטניות שהתבשלו בקדרה חלבית אפילו היא בת יומה .2
   .מ"ק והגה"כ הסמ"וכ .בשביל לאכול ע� בשר

 .פ שרוצה לאכלו ע� בשר"כ מותר לבשל בכלי של חלב אע" שלכתחילה ג,"בית יוס�"וחלק עליו ה

  בעל התרומה
  .בשר מותר לכתחילה לבשל קטניות בקדרה חלבית בת יומה כדי להערות� בקדרה של – "בית יוס�"פ הסבר ה"ע
בדיעבד מותר ליתנ� ולאכל� ע� , וג� בעל התרומה התכוו� שא� בישל, ק לבעל התרומה" אי� מחלוקת בי� הסמ– ז"והט" דרכי משה"פ הסבר ה"ע

אבל . מותר אפילו לכתחילה לערבבו בחלב ולאכל� יחד, וא� העלו לקדרה של בשר. אבל לכתחילה אסור לבשל בקדרה בשרית כדי לאכלו ע� חלב, בשר
  .ט לכתחילה"ט בר נ"שאי� ליצור נ, כתחילה אי� להעלות בקדרה של בשר כדי לאכלו בחלבל
  

  ט בשאר איסורי�"ט בר נ"די� נ
כל עוד שנות� , אבל בשאר איסורי�,  לא נוצר איסורט"ט בר נ"ששניה� לבד התר ובנ, ט זה דוקא בבשר וחלב"ט בר נ" מה שמותר נ– �"א ור"רשב

המי� נעשו נבלה , ונכנס טעמו של האיסור במי�,  לכ� א� בישל דגי� במחבת או יורה של גוי שיש בה� טע� איסור. העול�אוסר עד סו', איזשהו טע�
כי זה בושל ודינו , אבל לאכול מפת של גוי מותר, פ לכתחילה"מ לא מתירי� נטל"מ, פ שסת� קדרות אינ� בנות יומ�"ואע, אסור ללוש פת באות� מי�ו

  .כבדיעבד
  

  די� ביצה
,  בשרע�אבל ביצי� שהתבשלו בקדרה , ט"ט בר נ"כי זה נ, מותר לתת אותה בתו! התרנגולת,  ביצה שהתבשלה במי� בקדרה חלבית– א"ת רשב"שו

  .ויש בה טע� בשר, שקליפתה מנוקבת, אסור לאכל� בחלב
  

  הלכה
  מחבר

והוא , לאכל� בחלבלכתחילה ליתנ� ומותר ,  נצלו ש�ובי� א� התבשלו ובי� א�, שדגי� בי� א� עלו בקערה של בשר, פסק כרוב הראשוני� .1
כל הדגי� בשריי� כבשר עצמו , וא� אי�, צרי! ששי� בדגי� נגד שומ� הבשר, שא� אינה רחוצה יפה, א"כדעת הרשב, 2שהקדרה רחוצה יפה
  .ואסור לאכל� בחלב

ומה  (.לצלות דגי� בקערה בשרית כדי לאכל� בחלבלכתחילה אי� לבשל או אבל , שכל זה בדיעבד א� בישלו או צלו, !"ז והש"וכתבו הט
ובילקוט יוס' פסק . ג נשאר בספק בזה"והפמ. כי כתב במחבר בלשו� דיעבד, יש לומר שחזר בו, שמותר ג� לכתחילה" בדק הבית"שכתב ב

  )שמותר א' לכתחילה לצלות הדגי� בקדרה של בשר כדי לאכל� בחלב" בדק הבית"י ב"כפשט הב

                                            
1
  .הרי אסור אפילו ע� בישל ע� בשר, ואז שאל למה כתב שצלא� אסור, שצלא� ע� בשר אסור, � כפשוטו"הטור הבי� את הרמב 
2
 .צרי! ששי� נגד השומ� של הבשר, ורק א� ידוע שלא נקיה, נקיותחזקתה כסת� קדרות ש, שאפילו א� לא ידוע א� נקיה או לא, !"תב השכ 
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  .א לגבי ביצי�"שבפסק את תשובת הר .2
משמע . א� היא נקובה דינה כקליפה ומותרת, א שביצת איסור שהתבשלה ע� ביצי התר"ה פסק הרמ"פו ס' הרי בס, ז"והקשה על כ! הט

ז לומר שהביצה בולעת ופולטת דר! " לכ� רצה הט.ע"ונשאר בצ? א שכתב שכל קליפה בולעת ופולט"שרק בנקובה ממש פולטת ולא כרשב
  .הקליפה ממש

אבל כשיש בביצה רק , ואז אפילו דר! הקליפה זה קורה, שבולע ופולט מבשר ממש, א התכוו� רק לביצה שיש בה אפרוח"שהרשב,  תר&ג"והפמ
 .תפלוט רק דר! נקב ממשי, מי�

ורק כשעלו בקערה , אסורי� בחלב) כששניה� חמי�(או שנצלו ) כשאחד מה� ח�(שדגי� שהתבשלו , �" החמיר כדעת ריב– )ז"פ הבנת הט"ע (א"רמ
  .מותרי�

  :והסיק למסקנה כפי שפרש את בעל התרומה

  .ש שלא לבשל או לצלות"לכתחילה אסור להעלות דגי� בקדרה בשרית כדי לאכל� בחלב וכ *

 ל אסר אפילו בדיעבד"ומהרש .ובדיעבד א� ערבב אות� ע� חלב מותר לאכול, אסור לכתחילה לאכול אות� ע� בשר, א� בדיעבד בישל או צלה *
, כי דינ� כמו נצלו, לכ� המי� עצמ� אסורי�. � ומי� בדגי�יקדרה במ, בשר בקדרה: ט"פ נ"ורק כשהתבשל ש� התיר בדיעבד משו� ג, כשנצלו

 כי מכיוו� שהמי� התייבשו, אסור, ולכ� א� בישל אורז בקדרה בשרית וערב ע� חלב, ל"ג שהלכה כדברי רש"וכתב הפמ .ט"פ נ"שיש בה� רק ב
  .ט" נפ"אי� כא� ג
, ט"פ נ"עדי� הוי ג, אבל בכלי שבישלו בו בשר,  שדוקא א� צלה את הדגי� בשפוד בשרי או בכלי שצלו בו בשר,"חוות דעת" בש� הש"וכתב הפת

, צו' ע על זה בס"ג נשאר בצ"והפמ. משו� דוחקא דסכינא, הדי� כמו בנצלו, וא� חת! דגי� רותחי� בסכי� בשרית. י מי�"שהבשר נכנס בקדרה ע
  .ל"כ צלו דגי� עדיי� אסור לרש"משמע מדבריו שג� א� בישלו בקדרה בשר ואחו

לכ� כא� א� בישלו קוד� , ט"ט בר נ"וג� הפו! יש נ, ט לא חייב להתחיל מכלי ולסיי� באוכל"ט בר נ"שנ, החוות דעת סובר ?מה יסוד מחלוקת�
, לכ� כא� א� צלו בכלי בשרי. ט מתחיל בכלי וממשי! לאוכל ולא הפו!"נט בר "שנ, )לקמ� (ג סובר"א! הפמ, ט"ט בר נ"הוי נ, כ צלו"בקדרה ואח

  .ל"ט לרש"ט בר נ"אי� נ, ולא משנה אי! נהיה בשרי

  .מותר לכתחילה לאכל� ע� חלב, א� בדיעבד העלה בקדרה בשרית *

א להקל לא "והסומ! על הרמ, חילהל החמיר ג� בזה לכת" ורש.3מותר לכתחילה לתת אות� בכלי חלבי או בשרי ללא הגבלה, א� בישל כברמ "מ *
 .! כדבריה� לכתחילה"וכ� הקל הש, ח התירו לכתחילה א� לבשל בכלי בשרי כדי להערותו לכלי חלבי"ח והפר"והב. הפסיד

כול את רק בדיעבד לאהתיר ל "ומהרש. שנימותר לאכל� לכתחילה ע� המי� ה, פ"ט בנטל"ט בר נ"ואז זה נ, שאינו ב� יומו, וכ� א� היה הכלי פגו� *
ולפי . בר אקראי ומועט לא החמירו בו כללמפני שד, בקדרה שלא בת יומה מותר לכתחילה לאכלה בחלב, ורק בתחיבת כ' בשרית בת יומה, הדגי�

  .נראה שמותר לבשל לכתחילה דגי� בקדרה בשרית לא בת יומה כדי לאכל� ע� חלב, ח שהוזכרו קוד�"ח והפר"הב
ג� , א א� צלו או בישלו בקדרה של בשר"ולדעת הרמ, אי� בה� סכנה של דגי� בבשר, ערה של בשר אפילו בת יומה מכא� משמע שדגי� שעלו בק– ז"ט

  .משו� סכנה, הדג עצמו אסור אפילו בלי חלב
  

  די� מאכל חרי'
,  בשרי תבלי� ובישלו בחלבאו שדכו במדו!, אפילו לא ב� יומו, אבל א� המאכל היה חרי' והתבשל בכלי של בשר,  כל זה כשהמאכל לא חרי'– א"רמ

דבר "מ נקרא "מ. ז שצרי! ששי� נגד כל התבלי�"פסק הט, וא� לא ידוע כמה בשר נבלע בתבלי�. ואוסר עד ששי� נגד הבשר הבלוע במאכל, אסור לאכלו
  .א� רובו חרי'" חרי'

וטעמה נשאר פגו� , ו"קג ס' צו וס'  וכדלקמ� סאבל הקדרה לא נקראת בעלת טע� משובח,  דוקא המאכל עצמו שהוא חרי' נעשה טעמו לשבח– !"ש
  .כיו� שאינה בת יומה

  
  ט בשעת הבישול"ט בר נ"די� נ

, כי זה שעת בישול, ט"ט בר נ"ולא אומרי� כא� נ, הכל אסור, כ בישל את הדגי� בבשר"ואח,  א� מבשל דגי� ונפל על הקדרה טיפת חלב– חוות דעת
ע "כ בתו! מעל"שכתב שכלי ע� מי� שמתבשל ונפלה טיפה ואח, ק כד"צב ס' ז בס" ומביא ראיה מהט.והטיפה מפעפעת בכל הקדרה והכל טע� אחד

כי , ט"ט בר נ"משמע שא� אי� ששי� אסור ולא אומרי� כא� נ. כי זה מעט, ומסתמא יש ששי�, צרי! ששי� נגד שיעור החלב שנבלע בקדרה, בישלו בשר
  . זה שעת הבישול

שא� אי� חמ& , ד"וש� כתב את חדושו של החוו. הא� מותר לאכל� פסח, ש� ד� כשייבש בשק פרות בתנור חמ&, "וחדושדרוש " בא"וכ� משמע ג� ברעק
ט בר "כי אי� נ, ויש בליעה ישירה לתו! הפרות, ט בזמ� בערתו של התנור"ט בר נ"ואי� כא� נ, אבל א� יש בתנור חמ& בעי� אי� להקל, בעי� בתנור מותר

  .ט בשעת הבישול"נ
ז בש� "וכתב הט. שא� בישלו ביצה בקדרה בשרית אסור לאכלה בחלב אפילו בקליפה, ב"ומביא ראיה מס. ט ג� בשעת הבישול"ט בר נ" יש נ– ג"פמ

ט "ט בר נ"וזה נ, קליפת הביצה היא כמו כלי, שא� אינה מנוקבת, א הוצר! לומר כ!"שהרשב, ג"וכתב הפמ. שביצה נקראת כמנוקבת ובולעת, א"הרשב
  .ט באיסור"ט בר נ"ואי� נ, שש� מדובר על ביצת אפרוח, ד השיב על ראיה זו"והחוו.  א� זה שעת הבישול ויהיה מותר לאכלה בחלבואפילו

כ עושה "אא, כ ע� המי� השני"גזרה שמא יאכלנה אח, ש� נפסק שאי� לבשל פת ע� חלב או בשר. ז"ש לט"צז בי� הפת' כעי� מחלוקת זו מצאנו ג� בס[
אלא עצ� זה שזה , ז שלא צרי! השומ� לגעת בפת"וכתב הט. שמא יזוב שומ� בשר תחתיו, וכ� אסור לשי� פת בתנור ולידו בשר. רתמוהכר בפת ואז 

פ "ט ואע"ט בר נ"כי אחרת זה נ, ש ש� כתב שרק א� השומ� נוגע בפת אסור"א! בפת. ט"ט בר נ"וזה כי בשעת הבישול אי� די� נ, באותו התנור אסור
  ].ש"ע. מותר, שולשזה בשעת הבי

ט בר "שמכיוו� שפוסקי� שאי� די� נ, ופסק. הא� מותר, ד� לגבי סיר חלבי וסיר בשרית שנמצאי� בתיבה ענקית של מי� ומתבשלי� ש� – ת הר צבי"שו
  .כי נכנס טע� חלב בבשר ולהיפ!, הסירי� והאוכל אסורי�, ט בשעת הבישול"נ
  

  ט"ט בר נ"על די� נ" פרי מגדי�"הערות ה

שכל האוכל הוי כממש , אוסר, אבל טע� בשר הנמצא באוכל שהועובר לכלי, ט שיי! רק כשהטע� בלוע קוד� בכלי ועובר לאוכל" בר נט"נ .1
  .בשר

 ".כל הכל טע� אחד הואובא"כי , אפילו טע� אחד באוכל וטע� שני באוכל אסור .2

 .ט"ט בר נ"בדבר חרי' הבלוע לא שיי! נ .3

 . שאיסורו מהתורהט בשאר איסורי� משמע קצת"ט בר נ"נ .4

 .ט"ט בר נ"ג� חלב צלול הנמצא בכלי יש לו די� של נ .5

  
  פתחי תשובה

  
שמא נשאר על הכ' חלק מהלכלו! של , אסור, כ נתחבה לתבשיל בשרי ואי� בו ששי� נגד החמאה"ואח, ונתחבה לו כ', תבשיל של שעורי� שנפלה לו חמאה באחד מארבעי� .1

מ מכריע "מ. ט הותר רק בבליעה ולא בתערובת"ט בר נ"כי נ, ואפילו א� התבשל ברוטב כולו אסור, ט באוכלי�"ט בר נ"שאי� נ, ט"ר נט ב"ואי� זה נ, החמאה הנמצאת בשעורי�
  .אלא רק נגד אחד מארבעי� בשעורי�, ש שלא צרי! ששי� נגד כל החמאה"הפת

מ "מ. ט"ט בר נ"וצרי! להיות די� נ, ט"פ נ"יש ג, אבל כשבישלו דבר חרי' בקדרה בשרית, ט"פ נ"שבתבלי� אי� ב, א בדבר חרי'"הארי! לחלוק על הרמ" מקו� שמואל"בתשובת  .2
תפק א� זה שדבר חרי' בולע בקלות זה סכ יש לה"כמו. אבל א� יש ספק א� המאכל הוא דבר חרי� או לא יש להתיר באכילה ע� חלב, א"ש שאי� להקל נגד הרמ"הסיק הפת

ורואי� שנשאר " חי! אוכל יטע�"ויש שכתב שלא שיי! כא� ספק זה אלא , ויש מדאורייתא, ויש שכתבו שהוא דרבנ�, � הוא חרי' או לאמ כשספק א"מדאורייתא או מדרבנ� ונפק
  .א"וכ� דעת הגרעק, ולכ� פשיטא שהוא מדאורייתא, הטע�

                                            
3
, ג כשהדיחו קערות של בשר ביורה חלבית חמה"ואי� הדבר דומה לס. א שרק לצור! או הפסד מרובה יש להתיר כשהיה ערוי"וי. ובדיעבד מותר ג� בערוי,  שיעשה זאת בלא ערוי!"וכתב הש 

, ע אלא מיד התערב ע� טע� הבשר"שש� הטע� של החלב לא עמד בהתר בפנ, ועוד. ט כלל"ט בר נ"והחלב יחד אפילו בלא המי� וזה לא יהיה נכי ש� יש חשש שמא יתערבו פליטת הבשר 
 .כ התערבב"ואח,  זה רק כשכל טע� עמד בהתרט"ט בר נ"ונ



 3

  

  'סעי' ג
  

או אפילו המי� שבה חמי� בחו� , )ב"רי! ג� פה חו� שיסי צ"לפי הב ( קערות בשריות שהודחו ביורה חלבית והיא על האש– פ תוספות"ק ע"סמ, ת"סה
ובלבד , מותר, וא� אי� היורה בת יומה. אפילו הקערות מודחות יפה ואי� שומ� דבוק בה�, הכל אסור, א� היורה והקערה בנות יומ�, שיד נכוות בה�

  .שא� לא כ� צרי! ששי� במי� נגד השומ�, שתהיה הקערה נקיה ולא יישאר בה שומ� בשר
  :הסבירו תוספות את הדברי�? מדוע די� זה לא דומה לדגי� שעלו בעקרה

  .והוי טע� שני באיסור, כי כא� הקערות נוגעות ביורה ונפלט טע� של זה לזה, די� זה לא דומה לדגי� שעלו בקערה .1

פליטת הבשר ופליטת החלב שהחשש הוא ש, � טע� זה" והרחיב הר.כא� המי� נאסרי� מבשר וחלב וחוזרי� ואוסרי� את הקערה והיורה .2
 .ט משמעותו שכל טע� יעמוד בפני עצמו ולא תכ' כשבא לעול� יתערב בטעמו השני"ט בר נ"ואילו נ, יתערבו בעצמ� בלי המי�

, יתיר� שאסר בדגי� כא� "ט וארפילו לריב"ט בר נ"כי יש כא� במי� מפגש של שני נ,  אפילו הקערה והיורה בנות יומ� מותר– �"רמב, ש"רא, א"רשב
לכ� צרי! לומר שברור לו שלא . ונדבק ביורה החלבית, כ נשאר שומ� בשר דבוק בקערות"כי בד, ובלבד שתהיה הקערה נקיה ולא יישאר בה שומ� בשר

  .היה שומ� דבוק בה
, והקערה היינו כותח, טה בה� היינו הדגי� שקבלו טע� בשרוהמי� הרותחי� שפל, שהיורה היא הקערה, די� זה דומה לשיטת� לדגי� שעלו בקערה

  .והמי� בחלב, הקערות במי�, הבשר בקערות: ט"פ נ"ויש כא� ג, כ! המי� הללו מותרי� בי� בחלב ובי� בבשר, וכש� שהדגי� מותרי� בכותח
  

  הדי� כאשר כלי אחד אינו ב� יומו
מותרות ה� הקערות וה� , ב במחבת חלבית לא בת יומה"והודחו במי� רותחי� בחו� שיס קערות שאכלו בה� רוטב של בשר רותח היו� – שערי דורא

ודוקא שה� נקיות ואי� . וזהו התר גמור, קערה למי� ומי� למחבת, בשר לקערה: ט"פ נ"שלא קלטו אלא טע� פגו� ויש כא� ג,  לבישול בחלבהמחבת
וכ� הדי� ג� בקערה חלבית בת יומה שהדיחוה במחבת בשרית . צרי! ששי� נגד השמנוניתהוי טע� ראשו� ו, א! א� יש שמנונית בשר, בה� שמנונית בשר

  .לא בת יומה
  :וא� היה שמנונית ולא היה ששי� נגדה

  .כי מקבלת טע� מקדרה שאינה בת יומה, וזו המלוכלכת לא נאסרת,  זו שהיא אינה בת יומה נאסרת– א� זו שאינה בת יומה מקונחת
  .ואוסרת את חברתה, כי טע� בשר נכנס לקדרה בת יומה,  הכל אסור– מקונחתא� זו שהיא בת יומה 

  
וצרי! , ט"ט בר נ"שזהו נ, מותרי�, ב"שקערות של בשר שהודחו ביורה חלבית ושניה� בני יומ� והמי� חמי� בחו� שיס,  פסק כרוב הראשוני�– מחבר

  .! במי� ששי� נגד ממשות הבשר צרי5אחרת, 4ושיאמר שברי לו שאי� בה שומ�, לודא שמקונחי� היטב
 כ אחד מה�"אא, שאי� להגעיל כלי בשר יחד ע� כלי חלב, ב"תנב ס' ח ס"כמו שפסק המחבר באו, אבל לכתחילה אי� להדיח� כ!,  וכל זה בדיעבד– !"ש

  .ב"תנב ס' ח בס"אוע אי! יתר& את המחבר עצמו ב"וצ. ח חלק והתיר לכתחילה לדעת המחבר"והפר .ואז מותר לכתחילה, אינו ב� יומו
ונאסר ג� , ט שני בהתר"ולא הוי נ, כי טע� שני מיד נות� טע� בממשות, הכל אסור, אפילו דבוק באחד מה� ממשות של בשר, א� לא מודחי� יפה – !"ש

, ותו כלי מותר והכלי שאינו ב� יומוא, וא� היה דבוק בכלי שהוא ב� יומו. הכל אסור, א� היה דבוק בכלי שאינו ב� יומו, לפי זה. כי השומ� נוגע בו, הכלי
  )ד לעיל"פ ש"ע (.אסור

  
  א"דיני הרמ

1. �  .ואי� לשנות, נוהגי� לאסור, א� הדיח כשה� בנות יומ� מכלי ראשו�, לכ�. יש אוסרי� אפילו אי� שומ� דבוק בה� כשהקערות והיורה בנות יומ
  .המי� נעשו נבלה ואסורי�,  ראשו� וכ� א� הדיח כלי של בשר וכלי של חלב יחד בכלי אחר שהוא כלי– !"ש

2. �ט והוא "ט בר נ"י קיבל טע� פגו� ושאינו ב� יומו קיבל נ"אותו שהוא ב(הכל מותר , וא� היה אחד מהכלי� לא ב� יומו מבליעת כלי ראשו
 יש להתיר בדיעבד שרק בתבשיל וקדרה, דיעבדבולא שיי! כא� , ח"שהמי� בלעו מפג� בב, ז"והסביר הט. א! המי� אסורי� לכתחילה, )התר

  . שמדינא המי� מותרי�! כתב"והש. א! כא� צרי! לשפו! את המי�, כי חסה התורה על ממונ� של ישראל
א� התבשלו מי� או ירקות בקדרה חלבית בת יומה ותחבו בו כ' של בשר בת יומה ואי� ששי� נגד הכ' הכל אסור אפילו ,  לפי זה– ז"ט

  .מקונחת יפה
כ תשמיש� בכלי שני ולא "ולא אומרי� שכפות בד, ה שאי� הבדל בי� א� הדיח קערות ע� קערות או כפות ע� כפות"או כתב ב– !"ז וש"ט, ח"ב

שבדיעבד א� הגעיל אי� , וכתבו שנהוג היכ� שברור לו שלא השתמש בכ' רק בכלי שני תו! מעת לעת. כי שמא עירו עליה� מכלי ראשו�, בולעי�
  .לאסור אותה

ונוהגי� , הכל מותר, ה לגבי ירקות שבושלו בקדרה ותחבו בה כ' בת יומה והקדרה לא בת יומה או להיפ!"צד ס' סהרי ב, ז"א! הקשה הט
שש� יש , ז"מתר' הט? כ מדוע כא� כתב שכל הכלי� מותרי�"וא, להחמיר לאכול המאכל כמי� הכלי שהוא ב� יומו ולאסור את שאינו ב� יומו

 .א! כא� כל זה לא שיי!, י שהוא ב� יומוכלולכ� המאכל יאכל כמי� ה, לכתחילה כי יש מראית עי�עניי� לאסור 

3. �כמו דגי� שהתבשלו בקדרה , ט"ט בר נ"שזהו נ, מותר, אבל א� הודחו בזה אחר זה או בכלי שני אפילו יחד, כל זה כשהודחו יחד ובכלי ראשו
  .ומשמע שמותר אפילו א� ה� מלוכלכות. של בשר

ומכיוו� שזה חומרא אי� צרי! לברר א� היה לכלו! עד שידע , שמא יתמחה בגו' המי� ויעשו איסור, כות יש לאסור כשה� מלוכל– ל"רש
  .שצרי! לברר) לקמ�(כ כשעירו "משא, בפרוש שהיה

, אבל בכלי שני מותר, אותו שהוא נקי נאסר, וא� אחד נקי ואחד מלוכל!, שבערוי יש לאסור שניה� א� ה� מלוכלכי�,  יש להכריע– ז"ט
 .ל שכלי שני לא מבליע ומפליט"ידק

כמו הטע� השני של , כי המי� נבלעו מבשר בחלב ואוסרי�(א� עירה מכלי ראשו� של בשר על כלי חלב דינו ככלי ראשו� ואוסר כשהוא ב� יומו  .4
  ).תוספות

  .כ" שקיבל את המי� האלו אחולא הכלי, א הקלוח עליובאי� לאסור אלא אותו כלי ש, מערה מכלי של איסור לכלי� של התרא�  וכ� – !"ש
על כ� אוסר , ח המעורבי�"א אוסר כמו היש אוסרי� מטע� שיש כא� כעי� טע� בב"מ כיוו� שהרמ"מ, ט"ט בר נ"ג שבערוי כזה זה נ" אע– ז"ט

  .מותר, אבל א� הכלי שמערה עליו אינו ב� יומו, את הכלי שמערה עליו
 .א! בלי זה אי� להתיר, וי מכלי ב� יומומ לצור! או הפסד מרובה יש להתיר ג� בער" מ– !"ש

על כלי� של בשר או ) מקדרה חדשה או שבישלו בה רק ירקות או מקדרה שאינה בת יומה(אבל א� עירה מי� רותחי� שאינ� של בשר או חלב  .5
  .הכל מותר, ואפילו שומ� דבוק בה�, חלב ביחד

סח מדובר בתרנגולת שמערי� ' ובס, שערוי לא מפליט ומבליע בכלי, תר'ומ? א שערוי מבשל בכדי קליפה"סח פסק הרמ' הרי בס, קשה – !"ש
שא� עירו מי� , ל"כ רש"וכ, שנחשב כבישול שמבליע ומפליט אפילו בכלי, ולעני� הדי� כתב. והיא בולעת ופולטת ג� בכלי ראשו�, עליה

ה "א בש� או"ומה שכתב הרמ. מפליט בכדי קליפהכי ערוי מבליע ו, צריכי� לדקדק ולשאול א� היו ש� שיירי אוכל, רותחי� על קערות
ולכ� יש לאסור א� יש שומ� דבוק , ל שערוי כ� מבשל בכדי קליפה"א! קי, היינו לשיטתו שערוי לא בולע כדי קליפה ולא פולט, שמותר
  .ט"ט בר נ" יש להתיר מדי� נ,ואיפה שה� נקיי�. עליה�

וכ� . ע הא� ערוי בכוחו להפליט מכלי אחד ולהבליע מכלי לכלי"א! צ. ט באיסור"ט בר נ"נכי אי� , אפילו נקי אסורא� מדובר בכלי של איסור 
הא� בכוחו של , שהרי השומ� נכנס בנקי והנקי אוסר את שאינו נקי, ע הא� זה שאינו נקי נאסר"צ, בכלי� של בשר וחלב ואחד נקי ואחד לא

 .י� הפסד מרובהלכ� יש להחמיר בשניה� כשא. ערוי להפליט והבליע מכלי לכלי

                                            
4
אבל בקדרה וקערה היד שולטת , שבתנור היד לא שולטת, ז"ומתר' על זה הט? ינח את היורהואי! יגיד כא� שברי לו שק, אי� תנור מתקנח יפה, �"ש והר"ת וכ� סברו הר"לפי דעת ר, קשה 

 )ז שלא עיי� יפה"וכתב הט, ת"� חולקי� על ר"ש והר"ח כתב שהרא"והב. (שפיר בקנוח רב
5
 .א! לא שאריות של מרק, שמלוכל! הכוונה מממשות של בשר או שומ� דבוק, "בית יוס'"תב הכ 
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ספק : א שיש כא� ספק ספיקא"ז והגר"והסבירו הט. לא חוששי� שמא הודחו יחד בדר! שנאסרי�, א� נמצאה קערה חלבית בי� כלי בשר .6
ואומרי� שמסתמא עכשיו נפל בי� , "מחזקינ� איסורא"שלא : ל בנדה ג"וכ� קי. אולי לא היתה בת יומה, וג� א� הודחו יחד, הודחו ספק לא

 .הכלי�

  

  'סעי' ד
  

  .ט לפג�"י האפר הוא נ"שע, מותר, פ שהשומ� דבוק בה�"אע,  א� נתנו אפר במי� חמי� שביורה קוד� שנתנו הקדרות הבשריות בתוכה– מחבר
ת הוא ג הכירה ורגילו"שעושי� אותה מאפר שע, אי� להשתמש בו, א שהכלי שעושי� בו מי� לחפיפת הראש"פז כתב הרמ' כי בס, ע על די� זה" צ– ז"ט

  .ח"להתערב ש� בב
  .כ כא� שיש רק קצת שאריות והאפר פוג� אות�"משא, שש� יש גו' של חלב והאפר לא יכול לפגו� את כולו,  קושייתות תר& א– !"ש
והכי . שמשמע מהפוסקי� שאי� שו� תקנה להגעיל כלי ב� יומו א� לא שיש ששי� במי� נגד הכלי, ע בגלל קושיה אחרת"! על המחבר צ"מ נשאר הש"מ

, י כ!"כי לא ייעשו נבלה ע, נ בשאר איסורי� ניחא אי! התורה ציוותה להגעיל את כלי מדי� בני יומ�"שלרבנו אפרי� שאי� חנ: מוכח מתוספות חולי� ק
  !?למה צרי! ששי�, א! א� יש תקנת אפר

שהוא פירשא בעלמא , )פז' ס(כמו בחלב קיבה קרושה , לב כדי שלא יווצר כא� איסוראלא שאפר מקליש את כח הבשר והח, אי� כוונת המחבר שאפר מבטל איסור ופוג� אותו – ש"פת
  .וכשמתערבב ע� בשר אי� בכוחו ליצור איסור

  

  'ו	'סעיפי� ה
  

? מאי טעמא...אמר ליה מותר? דחלא מאי. אסור: אמר ליה? )חלב(מהו לאנוחי כדא דמילחא גבי כדא דכמכא : בעא מיניה רב דימי מרב נחמ� "– גמרא
  .)חולי� קיב". (והאי ליתיה איסורא בעיניה, האי איתיה איסורא בעיניה

ט בחומ& ובטל "אבל בחומ& החלב לא בעינו ולא נ, כ"ית� החלב טע� במלח ויש חשש שמא ימלח בו בשר אח, חלב במלחיש  החשש הוא שא� – י"רש
  . שהמלח שואב ממש את החלב אליו� פרש"ורמב. בששי�

  .ואסור בחלב רק א� הכלי� מגולי�, מותר שלא מחזקינ� איסורא,  בדיעבד א� הניחו– דוראדרכי משה בש� שערי 
  

  ?הא� מותר כלי בשר ליד כלי חלב בתיבה אחת
אבל במלח לא נזהר שלא יפול מהחלב , כי ש� נזהר לא לתת של זה בזה,  אי� להיזהר מטע� זה לא לתת כלי בשר וכלי חלב בתיבה אחת– ש"תוספות ורא

  .כ אולי ימלח זאת ע� בשר" ואח,במלח
  .ש"שנדחית הגהה זו מפני תוספות ורא, י"וכתב מהרא.  אי� לתת שני תבשילי� של בשר וחלב זה ליד זה בתיבה אחת– י"הגהות אשר

  
 לתת בתו! תיבה ש שמותר"וכ� פסק כתוספות ורא. אבל מותר אצל כלי שיש בו חומ&, שאי� לתת כלי שיש בו חלב אצל המלח, פסק את הגמרא – מחבר

  .כד של בשר וכד של חלב
ולגבי כלי של בשר ליד כלי של . אחרת מותר לכתחילה, ודווקא כשהכלי� מגולי�. מותר, שבדיעבד א� הניחו חלב אצל מלח, מ" פסק כדבריו בד– א"רמ
ותר לכתחילה להעמיד כלי בשר מכוסה ליד אבל מ, שדווקא בכלי� מגולי�, !"והדגיש הש. י במקו� שאינו צרי!"החמיר לכתחילה כהגהות אשר, חלב

  .כלי חלב מגולה בתיבה אחת
  

  'סעי' ז
  

  .והמחמיר תבוא עליו ברכה. לוקחי� ממנו לתת אותו בחלב,  מעשי� שבכל יו� שמלח בקערה של בשר– תוספות
ולכ� אפילו בקערה , לח להפליט טע� מהכלישאי� כח במ, !"והסביר הש. ולא הזכיר שהמחמיר תבוא עליו ברכה,  פסק את דברי תוספות להלכה– מחבר

  .של איסור מותר
  . כתב את סו' דברי תוספות שהמחמיר תבוא עליו ברכה– א"רמ
אבל במלח אי� סברה לאסור אפילו , �"הולכי� על תחילת דבריו שעוסקי� בדפוסי עכו, "המחמיר תבוא עליו ברכה" סו' דברי התוספות ש– ז"ט

א! משבח . שאי� מוציא דבר קשה, מותר לתת ב� תבליני� ודברי� חריפי�, � נקיי�"וכ� כלי של עכו. תחילה מותרשג� לכ, ל"כ רש"וכ, לכתחילה
  .שמא בטעות ע� ידיי� מלוכלכות מהבשר יקח מלח ויתנו בחלב, ל את אלו שיש לה� כלי� של מלח אחד לבשר ואחד לחלב"רש
  .ולכ� יחמיר לכתחילה, נו נקישמא אי, ה"א כדעת או"כי הרמ, ז"לא קשה קושית הט – !"ש
  .צ להחמיר אפילו לכתחילה"א! בשאר כלי� א, דוקא בכלי חרס ראוי להחמיר לכתחילה – ש"פת
  
  )יג	קג סעיפי� יב' ע בבאור סעי' זה בס"ע(
  

  בדי� שטיפת כלי� חלביי� ובשריי� בכיור אחד
�. ת ערוי מכלי ראשו� כ� מבשל"ולר,  ראשו� לא מבשל ודי� המי� ככלי שני� ערוי מכלי"שלרשב, נזכור את מחלוקת הראשוני� לגבי ערוי מכלי ראשו

  .ע זה ככלי שני"לכו, וא� נפסק הקלוח
  ?הא� נדו� ככלי ראשו� או ככלי שני, בנידו� דיד� נדו� לגבי ערוי המזדחל

כי כל טיפה וטיפה , ג בכדי קליפה"ור בכהד� לגבי ערוי חלב המזדחל לבשר שזהו כערוי מכלי ראשו� והבשר אס) ת שאלה קפא"שו (בתרומת הדש�
צב '  בסא"ודבר זה פסק הרמ. נאסר הבשר בכדי קליפה, ב"מקושרת ע� חברתה ולא מניחה  לחברתה להתקרר וא� כשנוגעת בבשר חמה בחו� שיס

  .ככלי ראשו�שערוי המזדחל דינו , בכדי קליפה, ב"נאסר הכלי א� ח� בחו� שיס, וש� כתב שא� החלב המזדחל נגע בכלי, ז"ס
אי� ערוי זה מפליט מכלי אחד , ופסק שא� עירה מי� שאינ� של בשר או של חלב על כלי� של בשר או חלב, צה סתר את עצמו'  שבסא"א! קשה על הרמ
  !ואפילו שומ� דבוק בה�, "כלי שני"שקרא למצב זה , ה"ומקורו באו. ומבליע בכלי אחר

לכ� א� יוצא חלה לקדרה הבשרית מבליע בה .  מפליטאוא! מבליע , ל לא מבשל לעניי� הלכות שבתא פסק שערוי המזדח" שהרמ,"חוות דעת"תר' ה
שהרי , "אגרות משה"והקשה על זה ה. כי אינו מבשל, אי� בכוחו של ערוי המזדחל להפליט מכלי אחד ולהבליע בחברו, אבל בשני כלי�, חלב ונאסרת

שכדי להבליע את השומ� צרי! , וענה? כ הערוי הזה נזקק רק להבליע"וא,  או חלב דבוק בה� בעי�מותר אפילו א� שומ� בשרשא פסק בשני כלי� "הרמ
  .ולכ� השמנונית לא נבלעת בכלי השני ולא אוסרת, וערוי המזדחל לא מבשל, לבשל

ערוי לא מבליע , י� שה� קשי�צה שמדובר רק בכל' לכ� בס. ובכלי� לא, שבאוכל ערוי המזדחל מבליע ומפליט, ג מחלק בי� אוכל לכלי�"א! הפמ
  .שבת יש בשול בערוי המזדחל' ולכ� בהל, אבל באוכל ערוי המזדחל מבשל, ומפליט כאחד

וקוד� לכ� פסק שא� מערה , ט"ט בר נ"ורק א� נקיי� התיר מדי� נ,  ואסר ערוי על שני כלי� כשאינ� נקיי�א"שחלק על הרמ, !"אבל קשי� דברי הש
  !שפע� אחת אוסר בערוי המזדחל ופע� מתיר, כ ג� הוא סותר את עצמו"א. ק זה שבא הקלוח עליו נאסר ולא זה מתחתיור, מכלי איסור על כלי התר

שזה , )כמו ש� בתרנגולת ובמחבת(שיש הבדל בי� ערוי המזדחל שנשפ! על שניה� יחד , שמש� מוב� בדבריו, ק טו"סח ס' פ ס" עא! יש לפרש דבריו
פסק , כשנשפ! לכלי התר מכלי איסור, לכ�. שאז זה מותר, ולאחר מכ� הזדחל לכלי השני, נפסק הקלוח, � עירה על כלי אחדלבי, אסור כי לא נפסק הקלוח

  .כפי שבארנו, אבל אי� הבדל בזה. זה ערוי המזדחל שאוסר, אבל כששופ! על שניה� יחד, מותר, ועבר לכלי נוס'
שאי� , א" כדעת הרמ)פ"פט ס' ס(ילקוט יוס�  וה)י"ג ס' ד ס"יו ("אגרות משה"ה, ג"הפמו פסק, ממילא בנידו� דיד� לגבי הכיור שנאסר מבשר בחלב

והוסי' עוד  (.כפי שבארנו, ואפילו א� יש ש� שומ�, א אי� שתי פעולות בערוי המזדחל"שלרמ, במי� כח להפליט מהכיור ולהבליע בכלי החלבי או הבשרי
  .)מ זה אוסר רק את אותה הנקודה בכיור ולא את כולו"וי על הממשות של הבשר שנפלה בכיור ומשכדי להבליע בכיור חלב או בשר צרי! ער, מ"האג
וכאשר מערה ג� על הכלי וג� על הכיור במי� רותחי� נפלט , שערוי המזדחל כ� עושה שתי פעולות, !" חשש לדעת הש)'ק' סב "ח ("יצחקמנחת "א! ה

מ לכתחילה ג� למתירי� יעמיד את הכלי� הבשריי� על רשת בשרית ואת החלביי� על רשת "מו. א לשטו' כ!"טע� איסור מהכיור לכלי ונאסר וא
  .חלבית


