
  וצ' ס
  

  ' א�סעי
  

והני . אסור לאכלו בכותח, בה בשרבסכי� שחת� צנו� שחתכו . מותר לאכל� בכותח, � שעלו בקערהדגי: הלכתא, אמר חזקיה משמיה דאביי "– גמרא
חולי� ". (שפיר דמי, ואי פת� בהו דליפתא.  אסור)תרד (דסילקא, קילחי דליפתא שרי. אבל קישות גריר לבי פסקיה ואכיל, מילי צנו� דאגב חורפיה בלע

  .)קיב#:קיא
� "כי סת� כלי עכו(ט לפג� מותר "נ: ג דאמר מר"אע, משו� דמפסקי ליה סכינא? ט"מ...וקורט של חלתית...� שאסורי�"ואלו דברי� של עכו "–גמרא 

  )ז"ע". (ט לשבח ואסור"והוה ליה כנ, אגב חורפיה דחלתית מחליא ליה שמנוניתא, )אינ� בני יומ�
  

  .אפילו אינה בת יומה, תמקונח לא בסכי� מדובר ז"לפי .ט מ� הממש"וכשחות� הוי נ,  ניכר בצנו� שומ� הסכי� קרוש עליו ואינו.1 – י"רש
  .ואפילו מקונחת היטב, ז מדובר בסכי� בת יומה"לפי .פלט הסכי� ובלע הצנו�, ואגב דוחק הסכי�,  משו� חורפיה בלע.2  
�"ז והש"לפי הט �וחריפות ,  באר שדוחק הסכי� מפליט טע� בכל המקרהג"א� הפמ,  מהסכי�י� ומבליעי�מפליטוחק הסכי� וד החריפות של הצנו

  .הצנו� היא המבליעה
  

מ "א הוסי� שבכ"והרשב, נאסר עד כדי קליפה או עד שיטע� את הצנו� ויבדוק א� יש ש� טע� בשר,  הצנו� שנחת� בסכי� בשרית– ש"רא, טור, תוספות
כי ש� הקורט , שנאסר כולו) ש"ע. ז לט"ע, � בסכי� שלו אסורה"י עכו"דבר חרי� שנחת� ע (ואי� זה דומה לקורט של חלתית. ת�צרי� הדחה במקו� הח

כ בצנו� "משא, ולכ� נאסרת כולה, שחלתית חריפה יותר מבצל ובולעת יותר מכול�, הסביר) ז"ש! בע(ותוספות . קט� ואינו יודע באיזה מקו� חתכוהו
  .שרק בכדי קליפה

  ".בית יוס�"וכ� צידד ה.  הצנו� אסור בכדי נטילת מקו�– ד"ראב, ג"סמ, ה"רא
וכ� , כמו קורט של חלתית, וצרי� ששי� בחלב נגד כל הצנו�, שמתו� חריפותו של הצנו� הוא בולע את הבשר בכולו,  הצנו� אסור כולו בחלב– א"רשב, �"ר

  ".דרכי משה"מצדד ה
  

  ?לו שלא בת יומההא� מדובר בסכי� בת יומה או אפי
שמא החריפות הופכת , ויש ללכת לחומרא, הסתפקו בזה.) קיב(שהרי תוספות , יכול להיות שיש לאסור,  אפילו א� הסכי� אינה בת יומה– ספר התרומה

  .ק בש! רבנו ברו�"כ הסמ"וכ. טע� פגו� למשובח
) י"וכ� משמע מרש ( ורק א� הסכי� בת יומה,ק בקורט של חלתית הדי� כ�ור, לא נכנס טע� לצנו�,  א� הסכי� לא בת יומה– !"רמב, ! מרוטנבורג"מהר

�  .לא מוחה נגד המתירי�, ת"פ שמורה כדעת סה"ואע, נכנס טע� לצנו
  

  א� עבר ובישל את הצנו� הבלוע בחלב
  :תוספות, ספר התרומה

, )טיפה שנופלת על חתיכת בשר נעשית נבלה ונאסרתורק ב (י כל הסכי�דכלומר כ,  צרי� ששי� נגד הבשר הבלוע בצנו�– א! חת� בסכי� בשרית
  . ולא נגד הכל,ולכ� מספיק ששי� נגד הבלוע, ומותרות בפני עצמ�, שהחתיכות האלו לא נעשו נבלה

י� צר, נ בשאר איסורי�"ת שיש חנ"ולדעת ר, ומספיק ששי� נגד הטע� הבלוע, נ בשאר איסורי�" לדעת רבנו אפרי� אי� חנ– א! חת� בסכי� של גוי
  .מספיק לחתו� מקומו בעומק ודיו, אבל א� חת� רק מצד אחד, מ כשחת� את הצנו� דק דק"ג כתב שה" והסמ.ששי� נגד כל הצנו� שנעשה נבלה

  
  הלכה
דוקא כשהסכי� בת ש, י"וכשני הפרושי� ברש,  שהוא כעובי אצבע1ד שמספיק כדי נטילת מקו� בצנו� או בתרד" פסק את הגמרא וכדעת הראב– מחבר

  .וא� אי� בו טע� בשר מדיח ומשתמש בחלב, 2 או לא מקונחת או שיטעמנו)� מרוטנבורג"כמהר (ומהי
או שחריפות פולטת יותר , משו� שמא השמנונית נקרשה ואינה ניכרת, יש לנהוג כ�,  ומקונחתכשהסכי� לא בת יומה את דעת תוספות שג� א"והביא כי

  .כקורט של חלתית, פגו� למשובחנהפ� טעמה מ, מדגי� ואפילו סכי� לא בת יומה
דוקא בסכי� , א� כשחת� שאר דברי!, וכל זה רק כשחת� דברי! חריפי!. ואפילו היא לא בת יומה ומקונחת, א" יש להחמיר לכתחילה כדעת הי– �"ש

וכ� , ! היא לא בת יומה הדי� כ�שאפילו א, ג לגבי מדוכה"א בס" וכ� פסק הרמ.אבל כשלא בת יומה מותר, כ לאוכלו בחלב"אסור אח, בשרית בת יומה
  .ש"ע, ב"צה סוס' בס
  

  ?ט"ט בר נ"הא� יש בדבר חרי� די� נ
מ קשה על הטע� של חריפות הצנו� "מ, ולכ� אסר ג� בסכי� בת יומה וג� באינה מוקנחת, י"פ שהמחבר פסק כשני הפרושי� ברש" אע– פרי חדש
לכ� מסיק להלכה כטע! . כ התבשלו לא גרע מצנו�"וא, ט"ט בר נ"ר מותרי� בחלב משו� נצה פסק שדגי� שהתבשלו בקערה של בש' כי בריש ס, שבולעת
ולא . ט"ט בר נ"משו! נ, א� א! הסכי� נקיה מותר, ולכ� רק בסכי� לא מקונחת יש לאסור כדי נטילה, שיש שמנונית על הסכי� שנכנסת בצנו�, השני

  .כמחבר
ג שאי� לנהוג "וכתב הפמ. ט"ט בר נ"ואי� זה נכי בצנו� מועבר גו� הטע� , "חורפיה דסכי�"טע� של  אפשר להסביר את המחבר ג� כ– ג"פמ, א"גר, �"ש

  . וכפשט המחבר,�"אלא רק כדברי הש, ח"כפר
א� א� הסכי� בת , וא� אינה בת יומה אינה אוסרת, עדיי� נשאר עליה שמנונית קרושה, שג� א� הסכי� נקיה ומקונחת היטב, ויש לחדש בדעת המחבר

יש המצריכי� הדחה בדבר , וכדי להוריד את השמנונית הקרושה הזו. ח"ל דלא כפר" קימ"בכו. יומה השמנונית הקרושה אוסרת ונבלעת בדבר החרי�
לא תת� , וסבו� שאי� שו� שמנונית' ונראה שא� הוא יודה שא� ידיח את הסכי� בסקוצ. שצרי� נעיצה בקרקע" תבואות שור"א כתב בש� ה"ורעק, קשה
  .ואפילו א� היא בת יומה, ט"ט בר נ"משו� נ, � בשר בצנו�טע
  

כ מדוע כא� פסק המחבר שדוקא בסכי� בת "א. צרי� לקלו�, ז לגבי חת� בשר רותח בסכי� חלבית לא בת יומה"צד ס' הרי בס, ז"הקשה על הלכה זו הט
וא� . תר מכדי נטילהא� כא� לא מולי� הסכי� טע� ביו, ומראוהקליפה היא לח, שכבר פרש ש� שמדובר שיש ששי� נגד שמנונית הסכי�, ותר$? יומה

  ).ח"ש ג� בדברי הב"וע(. חת� בכדי נטילה לא צרי� ששי� יותר
צו כתב לגבי ' בסו� ס. כי אי� כא� דוחק סכי� ולא שמנונית, כ ע� בשר"מותר לאכלה אח, שמלל אותה בקערה חלבית נקיה) חריי�( פסק שחזרת –ז "ט

כתב , ב"צא ס' ובס. ש"ע. ז כתב שאי� להחמיר בזה לכתחילה"והט, א החמיר לכתחילה"וש� הרמ, שרוצה לאכלו בחלב, שריתמלח שהיה בקערה ב
ל להלכה כפי "ולכ� כא� בחזרת שזה דבר לא קי, ג"כ הפמ"וכ, קה' � בס"כ הש"וכ, אבל בדבר לח לכתחילה אסור מדינא, שכל זה בדבר יבש� "הש

  .ז"שפסק הט
  

נ בשאר "כי המחבר סובר כרבנו אפרי� שאי� חנ, ה לסכי� של גוי"וה, נגד מה שנגע הסכי� בצנו�צרי� ששי� , � לא נטל ולא טע�פסק שא # מחבר
  .צרי� לשער ששי� בכולו, שא� חת� את הצנו� דק דק, א הוסי%"והרמ .איסורי�

  
  .שא� יודע מספיק כל כמה שנגע, �" השוהדגיש.  מכיוו� שלא יודע בברור מה נגע צרי� ששי� נגד כל הלהב חו) מהכת– ז"ט

  .כמה היה לו ליטול או משדובר שהסכי� נגע בפחות מכדי נטילה, כי הוא לא יודע, �" השהסביר ?למה לא צרי� ששי� נגד כל הנטילה

                                            
1
  .והוא תרד' סילקא'א� מלשו� הגמרא משמע ', שלקות'הטור כתב  
2
ק לא סומכי� על טעימה זו ולא הזכירו זאת "ג וסמ"הסמ, �"שהרבה פוסקי� כמו הרמב, �"כ הש"וכ. א� יש בצנו� טע� בשר או לא, ז שכיו� אי� סומכי� על טעימה"תב הטכ, בדי� טעימה 

וכל זה . א� על טעימת ישראל לכתחילה כ�, � לא סומכי�"עכושדוקא על טעימת , א� בדיעבד א� טע� אי� לאסור. לכ� לכתחילה לא יסמו� על טעימה ויחתו� כדי נטילה. ל"כ מהרש"וכ. כלל
 .מותר לכתחילה לישראל לטעו�, אבל בבשלו מרק ע� בשר, חרי�בדבר 
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לה אינו אוסר את שאר ומקו� הנטי. א"כשחת� בסכי� של איסור צרי� ששי� נגד מקו� הנטילה וכרמ, ת"נ בשאר איסורי� כר" לדיד� שיש חנ– ז"ט
  .כי אי� חצי חתיכה נעשית נבלה, �הצנו

  :ז"פ הט"א ע" והרמת המחברוולסיכו� דע
כל הצנו� , א! חת� דק דק ו,)מספיק נגד מה שנגע הסכי�, ת ולפי רבנו אפרי�"כר( צרי� ששי� נגד מקו� הנטילהא! חת� במקו! אחד , בסכי� של איסור

� כתב"והש )� שלא כתב זאת"ותמה הש, שדבריו נסובי� על חת� בסכי� של איסור בלבד, ת"א וכר"כרמ (.בישלואסור וצרי� ששי� נגד כל הצנו� א�  
  .שרק נגד מקו� הנטילה

 .)כל הלהב(צרי� ששי� נגד מקו� נגיעת הסכי� , כל הצנו� בשרי וא� בישלו בחלב, או במקו! אחדא! חת� דק דק בי� , בסכי� של בשר

 וה� ז שדבריה� אינ� נכוני�"וכתב הט, ובאיסור לאסור הכל א� כשחת� במקו� אחד, ר כנגד מקו� הסכי� א� בחת� דק דקז רצו לאסו"הלבוש והעט(
ואוסר את כל הצנו� א� אי� בצנו� ששי� נגד , א שאולי הנטילה היא איסור דבוק"� הביא הו" והש.לאסור את הכל, ג שדיבר רק בדק דק"נגד הסמ
, נ"שהאיסור הבלוע בנטילה דבוק בחתיכה ונ, א כתב"ורעק. לה אינה איסור ניכר ומובדל ולא שיי� לומר בו איסור דבוקכי הנטי, ודחה זאת, הנטילה

  )מ ששי� נגד כל הצנו� ג� כשלא חתכו דק דק"שצרי� בכ, ז"כעטולכ� משמע 
  
ש� מדובר שבלעה , קו שאסור' ומה שכתוב בס, לגמריולכ� ג� הוא מותר באכילה ,  כשיש ששי� אז הצנו� לא נעשה איסור כשמבשלי� אותו בבשר– ז"ט

 ואז אפילו יש ששי� אסור )ת"ל כר"לדיד� דקי(שנחת� הצנו� בסכי� של איסור כוכ� , י ששי�"ונשארת אסורה לעול� ולא חוזרת להתר ע, החתיכה איסור
  .)ש"ז ע"צד ס' � בס"� מלובלי� הובא בש"כ המהר"וכ. (מותר הצנו�,  בסכי� של התר�אבל כא� כשנחת, הצנו� באכילה וצרי� להסירו

  
  א"רמ

1. � .א"וכרשב, נ בשאר איסורי�"שיש חנ, ת"כדעת ר,  אפילו לא חתכו דק דקהחמיר בסכי� של איסור לאסור את כל הצנו

 .ובדיעבד בכדי נטילה, א"� וכרשב"וכ� ג� כשחת� בסכי� בשרית יש לאסור את הכל כר .2

 .אי� לחוש,  חת� את הירק שעליו שאינו חרי�אבל א�, ל כשחת� את הצנו� עצמו"כל הנ .3

אבל א� חתו� , ודוקא עד חצי הצנו�. שמא נחתכו במרא וחצינא, לכ� צנו� שחתו� בזנבו מותר, מקלי�, א� יש ספק א� נחת� בסכי� של איסור .4
�  .ויש שמתירי� בזה, בני יומ�� אינ� "סומכי� על זה שסת� סכיני� של עכו, וכשיש ספק). �"ש(מסתמא נחתכו בסכי� , יותר מחצי הצנו

, ויש כא� צרו� של פוסקי� שאוסרי� רק בסכי� בת יומה, והקולא  כא� היא דוקא בחזרת כשחת� בסכי� לא בת יומה, א קיצר" הרמ– �"ש
�שיש רק ספק אחד א� חת� בסכי, אבל כשהסכי� בת יומה, )ב"כדלקמ� ס(ויש שאוסרי� רק בצנו� ולא בשאר דברי�  �או דבר  זו את הצנו

  .יש להחמיר, אחר
לא , של ספק תערובת איסור, שא� הרעותא באה מחמת דבר אחר, א� סייג דבריו! ?ומדוע יאסר מספק, כי יש לצנו� חזקת התר, �"השיג על הש" כרתי ופלתי"ב – ש"פת

 .שג� בצנו� בספק יש להקל, להקל, �"א ולא כש"מ פסק להלכה כרמ"ומ. מעמידי� דבר על חזקת ההתר שלו

כא� הפ� , פ שרק בדיעבד מותר כ�"ואע. נוהגי� לקנותו בנטילת מקו�, במקו� שאי� בנמצא לקנות צנו� אלא רק החתו� בסכי� של איסור .5
  )�"ש (.א"כדעת הרשב, צרי� לקנות לכתחילה כאלו שלא חתוכי� בסכי� של איסור, אבל א� נמצא לקנות אחרי�, הדיעבד ללכתחילה

שמכיוו� שהרבה פוסקי� , י"ז בש! מהרא"והסביר הט. ולא לכתחילה, מ הוי בדיעבד לקנות כ�"שמ, "מנחת יעקב"א כתב בש! "ורעק
  .יש להקל איפה שאפשר, מגדירי� כדבר חרי� רק קורט של חלתית

  

  'סעי� ב
  

צרי� ששי� , ונת� אות� ע� בשר, לכ� א� חת� אות� בסכי� חלבית, בצלי� וכרישי� יש לה� די� צנו� וחלתית,  שומי�– ספר התרומה, רבנו ברו�, טור
  )לגבי סכי� לא בת יומה ראה לעיל. (שבלע בכולו ונעשה נבלה, צרי� נגד כל הירק החרי�, וא� חת� אות� בסכי� של איסור. נגד הבשר הבלוע בה�

וא� יש ספק אי� . מותר, וחצינאוא� נחת� במרא , א� נחת� ראשו בסכי� של גוי, )חזרת של היו�, חריי�( נהגו לאכול ג� תמכא – י"ד בש! מהרא"ש
  .להחמיר

לכ� ה� מותרי� בי� חתכ� בסכי� בת יומה . כפי שמפורש בגמרא ולא דברי� אחרי�,  רק צנו� וחלתית יש בה� די� של מאכל חרי�– רבנו יחיאל, א"רשב
  .ובי� א� לא בת יומה

  .בצלכ נחשבי� כדבר חרי� כמו שו� ו" ג3כמו תפוחי�,  פרות חמוצי�– ארחות חיי!
  

  .דינ� כצנו� ושלקות, פרות חמוצי� ודגי� מלוחי�, כרישי�, בצל, שג� שו�,  פסק כספר התרומה ורוב הראשוני�– מחבר
  .א"א ברמ" וכדלעיל ס. זנבותיה� של שומי� ובצלי� לא חריפי� ולא בולעי� אלא בכדי קליפה–) א"ס (�"ש
  .לכ� במקו� הפסד לא נדו� את הדגי� כדבר חרי�ו, ה חולק על הארחות חיי�"האו,  לגבי פרות חמוצי�– ז"ט
ודברי , מספיק הדחה, וא� עוד לא נמלחו, צרי� גרידה ואפילו לא נטילה כמחבר, ה שא� חתכ� בסכי� של איסור"כתב באו,  לגבי דגי� מלוחי�– �"ש

שצרי� , ב"צה סוס' א בס"כ הרמ"וכ. נחשבי� חריפי�לא , אבל משו� מעט מלח, ואגב חורפיה בלע, ואז יש דוחק סכי�, המחבר ה� כשה� מלוחי� ביותר
  .ורובו ככולו, שרוב המאכל יהיה חרי�

  .שאינ� כדבר חרי�, אבל בבצלי� קטני� יש להקל במקו� הפסד ,הכוונה לגדולי�, מה שמדובר בבצלי� – ש"פת
  

  . לכ� או תולשי� אותוכי יש לה� כלי� מיוחדי�, כמו זנגביל, �"מ מותר לאכול מרקחת חריפי� של עכו"מ – א"רמ
ואי� זה , רתה משמע שבזנגביל ג� זה מו"א� באו, ג� בזנגביל יש לאסור כקורט של חלתית, � שחתכה" של עכו� משמע שא� ידוע בברור שזו סכי– �"ש

כי ג! בצנו� יש פוסקי! שמתירי! כשהסכי� לא ,  אי� להחמירקרהמל שבזנגביל בכ, �"לכ� הסיק הש. דומה לקורט של חלתית ושאר דברי� חריפי�
  .אינ! בני יומ!, !"וסת! כליה! של עכו, בת יומה
  .ובדרכי משה מבואר שג! יבש אסור משו! דוחקא דסכינא, שכל דבר יבש מותר בהדחה, עוד כתב

  

  'סעי� ג
  

, כי תבלי� הוא חזק וחרי�, ט"ט בר נ"פ שזה נ"אסור בחלב אע, )�" ש–� ה מלח ושאר דברי� חריפי"וה (תבלי� שנדו� במדוכה של בשר – ספר התרומה
�  .ודינו כצנו� שחתכו בסכי

הכל ,  ושמו את הביצי� בתרנגולתבו ביו� במכתש הזה מרק ע� בשר, בווחזרו וכתשו , ב לא ב� יומו ע� תבלי�ל ביצי� שנכתשו במכתש ח– א"רשב
כי תבלי� שהתערב ע� , לא נאסר בגלל התבלי�, היה ב� יומוכי המכתש שלא , והמרק, היה המכתש ב� יומואפילו , ט"ט בר נ"לפי שה� נ, הביצי�, מותר
  .ואי� בו כח חריפות לשבח את הטע� הפגו� של החלב, מעט הוא, ביצי�

  
  .בת יומהרק וכתב שמדובר במדוכה ,  פסק את דברי ספר התרומה– מחבר

והוסי% . ע" בצז" הטונשאר? ונאסר, הופ� התבלי� את הטע� למשובח, קדרה של איסור לא בת יומהו פסק שב"קג ס' הרי בס, �"ז והש"ותמהו הט
  ?ת שמדמה זאת לצנו�"שמע מלשו� סהשכ� מ,  במדוכה שאינה בת יומה נהפ� התבלי� לבשרי�שבאמת משמע שאפילו א� נדו, �"הש

א סת� המחבר לגבי "ולכ� בס, ט"ט בר נ"קג בכלי איסור שאי� בה� די� נ' כ בס"שאמ, ואינו ב� יומו, ט"ט בר נ"נ, שכא� יש תרתי לטיבותא, ג"ותר$ הפמ
  .בשר בחלב כדעה ראשונה דוקא בסכי� בת יומה

וכא� יש , לכ� מה שפסק כא� זה רק לגבי דוחק הסכי�,שבישול בולע ופולט יותר מאשר דוחק הסכי�, שיש הבדל בי� בישול לחיתו� בסכי�, א תר$"ורעק
כשמדובר , ו"קג ס' אבל בס, ומצרפי� לזה שיש הסוברי� שדוקא בצנו� יש דוחקא ולא בדברי� אחרי�, ר טע� רק א� המדוכה בת יומהבכוחו להעבי
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  .מי אמר שזה גור� לתפוח להפליט ולהבליע, א� היא מחמיצה, )"כ היעב"והקשה ע. מחמיצה, ב שתפוח שריסקו לעיסה"י מ" פדי� זה נלמד מהמשנה בתרומות 
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בצנו� מחמירי� בו יותר משאר . י בישול לשבח את הטע� הפגו� של האיסור"יש כח בפלפלי� ע, )� ש�"כ הש"כ(י� בקדרה של איסור לשמבשל פלפ
  .את שתי הדעותהמחבר א הביא " ולכ� בס,תבליני�

  .קג מדובר בדבר לח שנאסר אפילו כשלא ב� יומו' ובס, ואז רק ב� יומו יאסור, שבתבלי� מדובר בדבר יבש, א תר$"והגר
  

, א"ב בפסק הרמ"צה ס' ועיי� לעיל בס. כי הופ� את טע� הבשר מפגו� למשובח,  התבלי� בחלב אסור, פסק שאפילו א� המדוכה לא בת יומה– א"רמ
  .ש"ע, וא� בישל צרי� לשערו בששי� נגד כל הבשר הבלוע, כ בחלב אפילו לא ב� יומו"שבדבר חרי� אסור לבשלו אח

  .שאפילו אינה בת יומה אסור עד ששי! וכ� נוהגי!, א"א בס"וכ� כי, ב"צה סוס' א בס"ג כרמ"� והפמ"ופסקו הש
  .� היו נתוני� ש� סת�א� לא א,  מדובר דוקא שהדברי� החריפי� נדוכו במדוכה– �"ש
  

הדבר החרי� נהיה בשרי , מכיוו� שיש דוחק הסכי�, )י מלח שהיה על הבשר שש�"ע( א� חות� בסכי� פרוה דבר חרי� בקרש חיתו� בשרי – חכמת אד!
  .ואסור לאכלו ע� חלב

  .כל המאכל נהיה בשרי, קצת חו� בבלנדרשמכיוו� שיש דוחק סכי� ו, וכ� פסקו אחרוני� לגבי בלנדר שיש בו סכיני� וטוחני� בו מאכל פרוה
  

  'סעי� ד
  

אלא שידוע שה� חותכי� , שבגלל חריפות� בולעי�, מ� הדי� אסורי� כשנחתכי� בסכיני� שלה�,  לימוני� של גויי�– ר ישעיה"שבולי הלקט בש! הר
א� בגלל שאינ� ניכרי� בטלי� ברוב ,  הראשוני�לכ� היה ראוי לאסור את הלימוני�. ואז בטל טע� הסכי�, הרגה בסכי� אחד וממלאי� מה� חביות

  .ומותרי�
וכ� תפוחי� יבשי� החתוכי� בסכי� של . שהראשוני� בטלי� ברוב, כ� הדי� ג� דגי� מלוחי� שחותכי� הגויי� הרבה בסכי� – ה"דרכי משה בש! או

  .בטלי� ברוב, ואפילו הראשו� והשני שצריכי� הדחה, הואיל ואינ� חריפי�, גויי� שמותרי� בלא הדחה
  .שלימוני� ודגי� מלוחי� שמביאי� הגויי� מותרי�, ל" פסק את כל הנ– מחבר

ויש מקומות שמחמירי� בזה ואי� לשנות , ג שפרוס וחתו� בסכי� של גויי�"ולכ� אוכלי� ג� כרוב אע, ר ישעיה"פ הר" כתב את הסיבה לדי� זה ע– א"רמ
  .כמו במי לימוני�, נוהגי� בה� התר, כגו� תפוחי� או לפתות יבשות") חמוצי� ":ז"הט' גי(אבל שאר דברי� שאינ� חריפי� . המנהג

כי סת� כלי , והסיבה לאסור היא מפני שמנונית הקרוש על הסכי�,  שבולי הלקט סובר שלא אומרי� שמחמת חריפותו בלע אלא בקורט של חלתית– ח"ב
ולכ� זיתי! שכבש! , הלימוני! אסורי!, ת"ל כסה"כ לדיד� דקי"א. התקנחה הסכי�, וכא� לאחר חיתו� הלימוני� הראשוני�, � אינ� בני יומ�"עכו

  .ח"א וצידד לאסור כמו הב"ח הירבה להקשות על הרמ"והפר. נעשו חמ$, ונחתכו קוד! הפסח בסכי� של חמ$ שלא ב� יומו
והופכי� לשבח את , כ כמו צנו� וחלתית"לא חזקי� כ, ב"אבל לימוני� וכיו, אלא שצנו� הופ� טע� פגו� למשובח, ת" שבולי הלקט מסכי� ע� סה– �"ש

  .א� אי� בה� כח לשבח את מה שבלוע בתוכו של הסכי�, מה שבלוע בדפני הסכי� שהתבטל בראשו� ובשני
 ,ו להקלא לישב את אלו שנהג"א� בא הרמ, א שבמקו! שנהגו להחמיר אי� לשנות"ולכ� כתב הרמ, מ לדינא אי� לסמו� על זה שהתבטל טע! הסכי�"מ

ועוד שיש כאלו שג� בצנו� מתירי� כשהסכי� לא בת , וכ� שיתכ� שהגוי חת� בסכי� חדשה, ומצרפי� לזה את הטע� שהתבטל הסכי� לאחר כמה חיתוכי�
ובלבד , וני�וכל אלו מצטרפי� להתיר את הלימ, א שדוקא בצנו� יש די� של דבר חרי� ולא בשאר דברי�"וכ� י, � אינ� בני יומ�"וסת� כלי עכו, יומה

�ל שחת� "ש� י, ק א� נחת� בסכי� של איסורפ� משו� ס"א שמותר לקנות צנו� מעכו"ומה שנפסק בס. שנסבור את הטע� הראשו� של ביטול טע� הסכי
  .כ כא� שודאי נחת� בסכי�"משא, במרא וחצינא

  ז"ט

  .א ה� צריכי� להחמיר ג� בלימוני� ובזנגביל"ולכ� בניגוד לדעת הרמ, אינ� סוברי� את סברת שבולי הלקט, אלו שמחמירי� בכרוב .1

וזהו דבר הפגו� , הואיל וא� בצנו� אי� אוסר יותר מכדי קליפה, י קליפה מעט"שיש להקל א� חת� התולע ע� הפרי שמותר ע, ח"הביא בש� ת .2
 .מעיקרו

  

  'סעי� ה
  

, קילחי דליפתא שרי. אבל קישות גריר לבי פסקיה ואכיל, בלעוהני מילי צנו� דאגב חורפיה . אסור לאכלו בכותח, צנו� שחתכו בה בשר "...– גמרא
  .)קיב#:חולי� קיא". (שפיר דמי, ואי פת� בהו דליפתא. אסור) תרד(דסילקא 

י "אלא אדרבה ע, א להדיח אות�"מחמת לחות� או, כי יש שמנונית על הסכי� וצרי� להסירה, אלא צרי� גרידה,  בקישואי� לא מספיק הדחה– �"ר
  )כ בגרידה"משא, שקליפה צריכה להיות גסה, גרידה היא פחותה מקליפה. (גרד� ודיומלפיכ� , כי� יותרהדחה נסר

  .שאפילו הדחה אינ! צריכי!" בית יוס%"ודייק ה. ומסברא לא צריכי� כלו�, מפני שה� מתוקי� ולא חריפי�, אבל קלחי לפת מותרי�
אבל , שיחסית לקישואי� מותרי� ולא צריכי� גרידה, "שרו"ומה שכתוב בגמרא רק , גמרי ולא מותרי� למ הדחה"צריכי! מ קלחי לפת – טור, א"רשב

  .הדחה פשוט שצריכי� א� רוצי� לאכלו בחלב
  

  4?לאיזה חרי� מועיל חיתו� לפת תחילה
וכ� משמע מלשו� . בחלבומותרי� התרדי� , התבטל טע� הבשר בסכי�, כ תרדי�" א� חת� בסכי� בשרית לפת פע� אחת ואח– ג"סמ, ד"ש, ת"סה, טור

אסור לחתו� בו צנו� או ירק אחר שרוצה , אבל א� חת� לח� או ירק או פרי אחר, שדוקא א� חת� לפת, והוסי% ספר התרומה". י פת� בהואו: "הגמרא
  .לאכלו בחלב

  . הצנו�אבל לא חריפות, את כח משיכת הסילקאשהלפת מבטל , א� לא צנו�,  כל זה מועיל להתיר סילקא בחלב– א"רשב
  

וכ� . א וכטור שצרי� לפחות הדחה"ובלפת פסק כרשב, ומותר לאכל� בחלב, ודיו, שבקישואי� צרי� גרידה בלבד במקו� החת�, �"פסק את הר –מחבר 
  .ומבטל טע� הנפלט מהסכי�, כי הלפת טעמו משונה, פסק שצנו� שחת� אחרי הלפת מותר בחלב בהדחה

שהמחבר פסק כשני טעמיו של , ג תמה על דבריו אלו"והפמ. אבל בנקיה לא צרי� כלו�, כלכת יש חשש כזה משמע מדבריו שדווקא בסכי� מלו– �"ש
 בדבר יש להקל שלא צרי� כלו�, ורק א� הסכי� ג� נקיה וג� לא בת יומה, כ בסכי� בת יומה יש לחשוש ג� בנקיה ויש לגרד ולהדיח"וא, א"י בס"רש

�  .שאינו צנו
וא� רוצה לחתו� , ג שחיתו� לפת אחד מספיק כדי לחתו� צנו� לאכלו בחלב"וכ� כסמ. שדוקא לפת מבטל ולא שאר דברי�,  פסק כספר התרומה– א"רמ

  .צרי� לחתו� כל פע� לפת מחדש בי� צנו� לצנו�, הרבה
  

  ?כדי לחתו� צנו� לאכלו בחלב לכתחילה, הא� מותר לחתו� לפת בסכי� בשרית
  .מותר לאכול את הצנו� בחלב, ורק בדיעבד א� חת�, � לאחר חיתו� לפת בשביל לאכלו ע� חלב לכתחילה אי� לחתו� צנו– ה"� בש! או"ש
�"וכ� צידד הש. ת והטור"סה, ד"וכ� משמע מלשו� ש,  מותר לעשות כ� לכתחילה– ל"� בש! מהרש"ש.  

שלכתחילה אי� , ב"צא ס' שכח להדיח כמו בסשמא י, כ נאסור לעשות כ� לכתחילה"וא, מ הצנו� צרי� הדחה לפני שנאכל בחלב"הרי בכ, �"הקשה הש
ולכ� לא נאסר , א� כא� יכול לאכול את הצנו� ג� בלי הדחה, שש� מיד כשהניחוהו צרי� הדחה, ותר$? להניח בשר בקערה של איסור צונ� כי צרי� הדחה

  .ולכ� מותר, ת והטור"סה, ד"ונזכרה רק במחבר ולא בש, שההדחה כא� היא חומרא, ועוד. לכתחילה
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פ שלא "שאע, "בית יוס%"ותר$ ה? שחיתו� לפת מבטל את טע� הבשר שבסכי� שמותר לחתו� בה צנו� כדי לאכלו בחלב, � את די� הגמרא"� והרמב" השמיטו הרימדוע, א הקשה"הרשב 

אלא ג� בלח� או פרי או ירק וכ� יורד , לא מדבר רק בלפת, "דפתי� בהו ליפתא"ומה שכתוב בגמרא , אלא כל דבר חרי� במשמע, שהוא סובר שלא רק צנו�, משמע כ� מדבריו, כתב כ� בפרוש
�  .מותר, אבל א� היה משהו באמצע, כ צנו� הוא שאסור לאכלו בחלב"משמע שדוקא לחתו� בשר ואח. ולפיכ� מותר לחתו� בו את הצנו� ע� חלב, שומ� הבשר מהסכי

כי דבר פשוט הוא , � שקלחי לפת מותרי�"ולכ� לא כתב הרמב. ולאפוקי בשר קר שלא נדבק שומ� שלו על הסכי�, אלא אפילו בשר מבושל רותח, � שבשר צלי לאו דוקא"כ מוב� מהרמב"כמו
ה כ נאמר שהית"ד אא"ל נראה לענ"שכל הנ" בית יוס�"וסיי� ה. א� דברי� לא חריפי� מותרי� בחלב, שדוקא צנו� ודברי� חריפי�, �"וכל זה נית� ללמוד ג� מלשו� הרי. שלפת לא חרי�

  .� גירסא אחרת בלשו� הגמרא"� ולרמב"לרי
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מ אסור לכתחילה לחתו� לפת בסכי� "מ, מותר לכתחילה לחתו� בה צנו� כדי לאכלו בחלב, שאמנ! א! חת� לפת בסכי� בשרית, �"מ מסיק הש"מ
  .מותר לכתחילה לחתו� בה צנו�, ורק א! חת� כבר לפת בסכי� בשרית, כדי לחתו� בה צנו� לאכלו בחלב, בשרית

  
וכ� לקלו� , א לגרד אותו"דג א, וזאת משו� שבניגוד לקישואי�. � מספיק להדיחו ולשפש� יפה במקו� נגיעת הסכי� ומותר"ח בסכי� של עכושדג שנפת" חוות יאיר"הביא בש�  – ש"פת

  .א� גרידה ממש לא צרי�, לכ� צרי� לעבור עליו ע� מי� ובכוח חודו של סכי�. אותו כי כ� יפסיד את הדג כולו
  

  נספח לסעי% צו
  

א " זאת משו� שלמג.ה� בשריי�, כ בשמי�"וא� ד� בה אח, המדוכה בשרית, שנחת� בסכי� בשרי ונדו� במדוכה  זנגביל– )תנא' ח ס"או(מג� אברה! 
  .ב"פ המ"וכ. דבר חרי� משביח תמיד את הטע� לטע� ראשו� משובח עד עול�

ולא יהיה הטע� עקב הדבר החרי� יותר חזק , ר חרי�זאת משו� שיש די� טע� שני ג� בדב. א מותר"וטע� שבזה ג� לרמ,  חלק עליו– )ש!(אב� העוזר 
  .ממי שנת� בו את הטע�

�בסוגיכעי� מחלוקת זו מצאנו ג� :  
  .ואפילו באל� לא בטל, ג� הדבר האחר יהיה בשרי עד עול�, וא� בישלו בדבר אחר, הצנו� בשרי,  א� חת� צנו� בסכי� בשרית אפילו מקונחת– ג"פמ

  .ולא יעביר הלאה טע� בשר משובח, לא יהיה חזק יותר ממי שבלע ממנו, מדבר אחר ולא מסכי� א� בלע הצנו� בשר – יד יהודה
  .כ� יש לנהוג למעשה, א"ב החמיר כדעת המג"ומכיוו� שהמ, "אב� העוזר"כ" יד יהודה"א וה"ג כמג"כ שהפמ"רואי! א


