
  זצ' ס
  

  ' א�סעי
  

, שאי עבדינהו כעי� תורא.: "והסיקה הגמרא בד� לו.) פסחי� ל". (מפני הרגל עברה ,כל הפת כולה אסורה, וא� לש, אי� לשי� את העיסה בחלב "– גמרא
  ".שפיר דמי

  ?מה הכונה כמו עיניי� של שור
  . אכלו מיד ולא משהה אותו ולא יבוא לאכלו ע� בשרכי, מותר לאכלו בחלב, כעי� של שור,  א� לש מעט פת כגו� עוגה קטנה– י"רש
  .כעי� שור, שלא תהא ניכרת שאוכל בה בשר,  הפת שינה בצורת– �"� ורמב"רי

  . ג� שינה בצורת הפת וג� עשה כעכי� קטני� כעי� של שור– א"רשב
  

  שערי דורא

 .ששניה� סברות יפות, שני הפרושי� להלכה .1

וזה כעי� , ונאכל מהר, משו� שדבר מועט הוא, אופי� אות� ע� פשטידת בשר לכתחילה, לח� משנהכמו , אות� לחמי� שעושי� לכבוד שבת .2
 .שכא� הסיבה היא כי השתנו מצורת� משאר פת, ה"ובדרכי משה כתב בש� או. שור

  
א' א� זב שומ� הבשר חו& , ועוד שהתנורי� גדולי�, וכ� ה� מונחות מעל הפת,  פשטידות שלנו מותר לאפות ע� פת כי ה� מכוסות– י"הגהות אשר

שמא יזוב שומ� , לכ� נכו� להזהר שלא לאפות שו� דבר ע� הפת בתנור. אסור לאכלה בחלב אפילו במלח, פ שהפת רחוקה"אע, לפשטידה ונבלע בתנור
  .ה"וכ� פסק באו. אלא יסיק את התנור ויאפה את הפת, הבשר

  
וכ� שאי� לאפות פת . מותר לאכלה בחלב,  שינה בצורתהאו, היתה פת מועטת בכדי אכילהשא� , �"� ורמב"י ורי"פסק את הגמרא וכפרוש רש – מחבר

  .וא� אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב, בתנור שטחו בו אליה
, ופע� אחת דכו ש� שו� ע� מרק משומ� אווז והחזירו הרוטב לאווז,  מדוכה שדכי� בה בשמי� ומשתמשי� בה� פעמי� לבשר ופעמי� לחלב– ז"ט
ג אסרנו תבלי� שנדו' במדוכה של בשר "צו ס' פ שבס"ואע. שמא יבואו לאכל� בחלב בלא הכשר, תה מדוכה אסור לדו' בה עוד בשמי� אפילו ע� בשראו

כ מייחדי� "כי מדוכה בד, ח חלק עליו"והפר .זה כי ש� מדובר במדוכה המיוחדת לבשר ואי� חשש שיטעו ש�, א' בבשר התרנו לאכלו, לאכלו בחלב
  .ז"ג צידד לאסור כמו הט"והפמ. לא יטעו בזה, וא� א� לא ייחד אותה ,ה לבשר או לחלבאות

  
  א"רמ

ש ע� פשטידה שמותר "וכ, שכל זה נחשב לדבר מועט וצורת� שונה משאר פת,  שבתדוכ� בשומ� לכבו, לכ� נוהגי� ללוש פת ע� חלב בשבועות .1
  .הפת

  .וא� זב תחתיו כאילו נילוש עמו, שמא יזוב שמ� בתנור ויכנס בפת, בר ע� פתשאי� לאפות בתנור שו� ד, י"פסק את דברי הגהות אשר .2
  ?"שמא יזוב שומ� בתנור"י "מהי כוונת הגהות אשר

 וא� השומ� זב רחוק .ורק אז נאסרת הפת באכילה, ב תחת הפת ממש וקרוב אליוהשומ� זלראות ש צרי' – ר עוזר"ש בש� מהר"פת, ח"ב
  .ט"ט בר נ"מהאליה זהו נ

כי מ� הסת� לא זב , מתירי� את הפת ולא חוששי� שמא יש שומ�,  בדיעבד א� התנור לא משופע או שהפת למעלה מהפשטידה– �"ש, ז"ט
כי א� לא זה יש כא� ספק ? מדוע. הפת אסורה אפילו בדיעבד, אפילו א� לא ראינו שזב תחת הפת, א' א� ראינו שזב שומ�. תחת הפת עצמה

: יש כא� רק ספק אחד, אבל א� כבר ראינו שזב שומ�, ספק בישול מפעפע ספק לא מפעפע בכל התנור, � א� זבוג, ספק זב ספק לא: ספיקא
' עיי� בזה לעיל בס. (ט בשעת הבישול"ט בר נ"אי� נ, ט"ט בר נ"ר עוזר שיש כא� נ" ומה שכתב מהר.ספק בישול מפעפע ספק לא ולכ� יש לאסור

  )צה
כי , א ספק זה לא חשוב ספק כלל"שלרמ, נענה? מ יש כא� ספק ספיקא"כ בכ" יאכל את הפת בחלב ואהרי יש ג� ספק נוס� הא�, וא� נשאל

  .ח"' דלא כב"ז והש"לכ� פסקו הט. רגילות לאכול לח� ע� חלב ומסתמא יעשה כ'
,  בלא הגעלהמותר להשתמש בחלקו השני א�, ש� מבואר שא� בישל במקצת כלי, קכא' ' סתר את עצמו מס" שהש"כרתי ופלתי"הקשה ה

, רוטב לתנור: ט דהתירא"ט בר נ"ועוד שיש כא� נ, וכ� שזהו ספק דרבנ� והולכי� לקולא! וכא� אסר א� השומ� רחוק מהפת, שאינו מפעפע
  .נאסרת הפת, שדוקא א� זב השומ� תחתיו ממש, ח"פ כב"לכ� הסיק הכו. ותנור לפת
, ולכ� השומ� כאילו נמצא תחת הפת, � ומתפשטת הקליפה בכל הכלישכא� האש מהלכת תחתיה, פ" את קושיותיו של הכוג"תר  הפמ

העיר שדבר , כ מה שטע� שבספק דרבנ� יש להקל"כמו. שש� אי� אש שתולי' את הבליעה מצדו האחד של הכלי לצידו השניקכא ' כ בס"משא
ש "וכ, ט בשעת הבישול כמו פה"ט בר נ"אי� די� נ, ז"ד שלדעת הט"עיי� בחוו, ט"ט בר נ"ולגבי טענתו שיש כא� נ. זה לא נחשב כא� לספק דרבנ�

 .שלא יוצרי� זאת לכתחילה

 .נוהגי� לשו� טפילה בפי התנורש, ד"פסק את דברי ש .3

 .אפילו הוא במחבת נוהגי� להחמיר לכתחילה ולאסור את הפת .4

שחרסית של תנור , והשיב שהקדרה מותרת? נהמה די, כ הניחה ש� קדרה של בשר רותחת"ואח, � של גבינה בקרקע של תנור" אשה אפתה פלאדי– ז"ט
  .א לכתחילה במחבת"וכא� החמיר הרמ. ח"צב ס' וכמו שראינו בס, שאי� ש� איסור, לא גרע מקדרה שמבשלי� בה חלב ונגעה בקדרה של בשר

  .עה בהא' הגבינה נמצאת ממש על התנור ולא בלו, שהרי בשתי קדרות האיסור בלוע בקדרות, הכס�'  חלק עליו בנק– �"ש
  

  פתחי תשובה
פ שמסתימת הפוסקי� משמע שג� בשוגג "ואע. או שלא גזרו עליו כלל בשוגג, הא� הפת אסורה, ג הסתפק הא� כשבישל פת ע� בשר או א� חלב בשוגג כי לא ידע שזה אסור"הפמ .1

  .ע על זה"מ נשאר בצ"מ, אסור

 .אוסרת את כול� או שמתבטלת, ת אחרותוהתערבבה ע� ככרו, הסתפק הא� פת שבשולה א� בשר או ע� חלב ונאסרה .2

, ר שכבר נאפתהכ השינוי צרי' להתבצע לפני האפיה ולא לאח"כמו. שש� אורחי� לא מכירי� בשינוי ועלולי� לאכלה בחלב,  דווקא בביתו ולא למכירה בשוק:דיני שינוי בפת .3
 .כי כבר נעשתה נבלה, שאז זה לא יועיל

  .ואי� לנו לגזור יותר ממה שגזרו עלינו, מותר לאפותה ע� שומ� בשר, גבינה כגו� ממולאת במיני מתיקה אי� דר' לאכלה בחלבכ פת שאי� כל חשש שיאכל אותה ע� "כמו .4
כי ,  חלביא ע� בצק"וכ� לא לעשות בורקס תפו. כי רגילי� לאכול עוגיות בקפה ע� חלב, אבל הפו' לא, כי רגילות לאכל� ע� בשר, שמותר לעשות עוגיות חלביות, משמע מדבריו

 .כי שינוי שהכל מכירי� בו, אבל בורקס גבינה מותר, רגילי� לאכלו ע� בשר

ב "צה ס' ס. (א' לכתחילה אסור, ט"ט בר נ"שזהו נ, י לח רותח מותר לאכלה בי� ע� בשר ובי� א� חלב"אפילו נגע בה ע, פת שנאפתה ע� עיסה שיש בה שומ� בלוע ואינו בעי� .5
 )ש"א ע"ברמ

כי החמאה היא דבר מועט ואי� בה בכדי , מותרות כל הככרות ע� בשר, ובאה אחת מהשכנות ונתנה לחמניה ע� בצלי� וחמאה, 1לשבת ולשאר ימי�, בערב שבתנשי� שאפו לחמ�  .6
  )'"ז ולש"ר עוזר ובי� לט"בי� למהר. (ט בפת"נ

  

  'סעי� ב
  

. דילמא אתי למיכליה בכותחא, ליה בריפתא אפילו במילחא לעול�אסרה רבא בר אהילאי למיכ, )שומ� בשר(ההוא תנורא דטחו ביה טיחיא  "– גמרא
תיובתא דרבא בר אהילאי ! הא הוסק מיהא שרי, עד שיסיק את התנור, כל הפת כולה אסורה) טח(וא� טש , את התנור באליה) טחי�(אי� טשי� : מיתיבי
מילא (ואי מלייה גומרי שפיר דמי , שהסיקה מבחו& אסור) מרעפי�כלי (אבל בוכיא , והסיקה הגמרא שמדובר בקדרה של חרס והסקה בפני�! תיובתא

  :)פסחי� ל)". (אותה גחלי�

                                            
1
 .כי הפת הזו שונה משאר פת, ע"א שמותר לכו"שהרי לשבת עצמה כתב כבר הרמ 
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  ?הא� מועיל לתנור קנוח

  .ונדבק בו שמנונית ונשארת בעי� עד שיסיק, א לתנור להתקנח יפה"מפני שא,  לא מספיק לתנור קנוח והוא צרי' הסקה– תוספות
  .רכ מועיל בתנו" קנוח ג– �"דרכי משה בש� ר

  
שמכיוו� שזו פת קטנה ושונה , וכפי שראינו לעיל, לאכלה בבשר" כעי� תורא"ה שמהני כא� פת קטנה "א שה"� ומהרשב" משמע מהרמב– בית יוס�

  .פ שנאפתה בתנור שטחו בו אליה"ולכ� מותרת הפת בבשר אע, בצורתה לא יבואו לאכלה בחלב
  

. וא� לא עשה כ' הפת אסורה באכילה, ורק אז מותר לאפות בו פת, שצרי' להסיק את התנור מבפני�,  פסק את הגמרא להלכה וכתוספות– מחבר
  .אי� לה תקנה אלא כשמסיק מבפני�) כלי חרס שמסיקי� מתחתיו ואופי� עליו עוגות(כ בוכיא "וכמו

, ותר&? הרי זה כבליעה מקדרה לקדרה ומותר,  פסק שקדרה המונחת על קרקע התנורואילו לעיל,  כא� רואי� שהשמנונית שעל התנור אוסרת– ז"ט
א' כא� השמנונית , זה כשני כלי� הנוגעי� זה בזה, לכ� כשמניחי� על זה קדרה של בשר, ואינו בעי� כלל, � של גבינה נבלע בתנור"שש� כל הפלאדי

  .ואינה מתקנחת יפה אלא בהסקה, מרוחה בעי� על התנור
  תשובהפתחי 
  .מפני שהאיסור במקומו עומד ולא מתבטל, אפילו בפחות מכדי נות� טע� אסור .1

  .ורק א� נילוש חלב בפת ויש ששי� מהני,  כשנפל על הפת או נדבק שומ� בתנור לא מהני ששי�–חוות דעת  .2
 .רק שצרי' נטילה באותו מקו�,  בכל עניי� מהני ששי�–בית אפרי� 

  

  'סעי� ג
  

ולוי . מפטמי מהדדי? מאי טעמא). ש א� בשר הנבלה שמ� שמעביר יותר ריח"וכ( שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה כחוש אסור בשר: אמר רב "– גמרא
תני רב כהנא בריה דרב חיננא ...וריחא לאו מילתא היא, ריחא בעלמא היא? מאי טעמא. מותר, אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע� בשר נבלה שמ�: אמר
  :)פסחי� עו. ("אסרה רבא מפרזקיא למיכלה בכותחא, דאיטויא בהדי בישרא) דג(ההיא ביניתא . אסור לאכלה בכותח, צלי בתנורפת שאפאה ע� ה: סבא
רבא , אביי אמר אסור ריחא מילתא היא: �"ישראל בדעכו)...נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�(בת תיהא  "– גמרא

  :)ז סו"ע". ( מילתא היאריחא לאו, אמר מותר
  

   פרוט דעות הראשוני�– הא� הלכה כרב או כלוי
  

  
די� בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה 

  ?כחוש או שמ� הא� מותר באכילה
  ?וכ� דג שצלאו ע� בשר הא� מותרי� בחלב, די� פת שאפאה ע� הצלי בתנור

  :ז סו"כלוי בעכי רבא סובר , שריחא לאו מילתא היא, מותר לכתחילה  )ש�(י "רש

ש� ' תוס(ת "ר
  :)ז סו"וכ� בע

כי הריח ש� מזיק לישראל ולא נהנה , הקל רבא" בת תיהא"ובסגויה של , כי ריחא מילתא היא, בתנורי� קטני� אסור כדעת רב
סי� אבל בתנורי� גדולי� ורחבי� מותר לכתחילה כשהפת והפשטידה מכו. הלכה כרב, ולכ� בפסחי� בי� לרבא ובי� לאביי, מכ'

  .ואז הוי כשתי קדרות ולא עובר ריח מאחד לשני, היטב ופי התנור פתוח ולא סתו�

  .ואולי כי כתב דבריו לבסו�, לוי מני� "ותמה הב, ת"לדעת הטור הלכה כר, הסתפק כיצד הלכה  ש"רא

בית יוס� בש� 
  ה"הגה

  .� ללוי אסורא, ובתנורי� של היו� שפיה� פתוח למעלה, בתנורי� צרי� לרב אסור וללוי מותר

� "רמב, �"רי
  �"ור

, לכתחילה אי� לצלות בשר שחוטה ונבלה כאחד
  .ובדיעבד א� צלו מותר כדעת לוי

  :משלוש סיבות, א' הפת עצמה מותרת, אסור בי� לרב ובי� ללוי בחלב
  .נתיר לצלות בשר שחוטה ונבלה לכתחילה, שא� נתיר לאכול את הפת בחלב. 1
, נמצא כאוכל בשר וחלב יחד, נתיר לאכלו בחלבוא� ,  שיש בה קצת טע� בשר.2

  .שאי� טע� החלב ניכר בשחוטה כלל, כ בבשר שחוטה ונבלה"משא
כמו שהחמירו בו שלא , ח יותר מנבלה" אפשר שיש כא� חומרא שהחמירו בב.3

  .כ בשאר איסורי�"משא, להעלותו על השולח� שאוכל עליו חלב

  .נור צר כמו שהיה בזמ� הגמרא לכתחילה אסור ובדיעבד מותר כדעת לויובת, ת"בתנור רחב מותר לכתחילה כר  א"רשב

  מרדכי
וא� לא כיסה , או הדג בחלב, לכתחילה צרי' לכסות את הפשטידה הבשרית או הנבלה ואז מותרת הפת בחלב וכ� בשר השחוטה

  .לכתחילה אסור ורק בדיעבד מותר רק א� לא נגעה הפת בשומ�

  .והפת מותרת אפילו בלא כסוי, מותר בי� לרב ובי� ללוי  . וללוי מותר, ריחשקולט, לפי רב אסור  ה"ראבי

  
  ?מהו תנור גדול

  )ג ביצי� וחומש ביצה"מ, כשיעור חלה(ב עשרוני� " המכיל י– ק"סמ
  .ב עשרוני�"ולא צרי' י,  א� הוא רחב קצת מספיק– ה"רז
  

  עוד בענייני ריחא מילתא היא
  א"רשב

ריחא לאו מילתא שריח כזה ודאי , ע"אבל א� שניה� כחושי� מותר לכו, ושחוטה היא כשאחד שמ� ואחד כחושכל המחלוקת לגבי בשר נבלה  .1
  .היא

ז "וכ� בע. כ"אי� ריח כ, שכיוו� שכל אחד בקדרה בפני עצמה, אבל בשתי קדרות אי� כל חשש, זה דוקא בצלי על שפודי�,  ריחא מילתא,כ"כמו .2
זה אפילו בתנור , וזה שבקדרות מותר". אל וגוי שאשפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו לה� חכמי�וראית ישר, לא הלכת לצור מימי': "יא

  .)ז ג"ע(� "פ הר"וכ. ואפילו לכתחילה, צר ואפילו א� פה הקדרה מגולה
ותר& ? י� מותראבל מפני תערובת טעמ...אי� צולי� שני פסחי� כאחד מפני התערובת: "מכ� שהקשו על רב ש� בפסחי�, א"ולמד זאת הרשב

  .ותל גדול של גחלי� או אפר באמצע, י כמו שפוד מכא� ושפוד מכא�" ופרש רש)ולא בשפודי� (".עי� שתי קדרותכירמיה שצלאו ' ר
, ירמיה שא� הניח צלי בשתי קדרות' שפסח הוא צלי והתכוו� ר, כ לפי זה ג� בנצלי� בשתי קדרות מותר ולא רק במתבשלי�"א, י"ומקשה הב

 .ע"נשאר בצו? מותר

  
  .חלק על זה" בית יוס�"וה. מותר לצלות כבד בתנור ע� תבשיל שמ�, ד ריחא מילתא" אפילו למ– ר איסרל�"הר

  .ריחא לאו מילתא היאד "ובזה מודה אפילו מ, שואב את האיסור אליו,  בצל שצלאו ע� דבר אסור הואיל והוא חרי�– מרדכי
וא� יש פת ,  בתנורי� הגדולי� שלנוריחא לאו מילתא היאל "כי קי, והשיב שמותר, צלי של גוי בדיעבדי מולי� על פת שנאפתה ע� " נשאל מהר– אגור

  .וא� שיש פת אחרת מותר, שבדיעבד זה התר גמור" בית יוס�"וכתב על זה ה. שיש לסמו' על המתירי�, אחרת יאכל אחרת
  

  הלכה
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פת שאפאו ע� צלי ודגי� ובדיעבד , ה פת ע� צלי ודגי� ע� בשר כדי לאכל� בחלבשאי� צולי� לכתחיל, ת" פסק את הגמרא לעיל וכלוי וכר– מחבר
,  ופיו פתוח)ג ביצי� וחומש ביצה"מ, כשיעור חלה (ב עשרוני�"אבל בתנור גדול המחזיק י, אסור לאכל� בחלב בתנורי� קטני�, שצלא� בתנור ע� בשר

  .ר אפילו בתנור צר כדעת המרדכימות,  הבשריתוא� הצלי מכוסה וכ� הפשטידה.  ובלבד שלא יגעו זה בזהמותר
וא� אפה פת ע� בשר ויש לו פת אחר אסור .  לכתחילה אסור בכלל לצלות יחד אפילו בתנור גדול ובדיעבד מתירי� אפילו בתנור קט� וצר– )קח' ס (א"רמ

ובמקו� הפסד , מ� הצד או מלמעלה במקו� שהעש� יוצא כ צרי' שבכל מקרה יהיה לתנור איזשהו פתח"כמו. י מולי�" כדברי האגור בש� רלאכלו בחלב
  א' א� אחד מכוסה אפילו בדבר חרי� מותר, ואפילו בדיעבד אסור א� שניה� מגולי�, מ ריחא מילתא כדעת המרדכי"רי� בכ ובדבר ח.אי� להחמיר

שכא� אפשר לאכלו בלא , אי� זה דומה לכא�, ט�שמותר בשר שחוטה ונבלה שנצלו יחד בדיעבד אפילו בתנור קקח ' בס כלוי  המחבר מה שפסק– �"ש
  .ולכ� דוקא בתנור גדול מותר ולא בתנור קט�, חלב
  .קח בעני� ריחא מילתא וש� מופיע בשנית כל הדי� הזה וכא� קצרתי מאוד כי ג� המחבר קיצר כא�' ע לקמ� בס"וע
  

  פתחי תשובה
  .�ב עשרוני" מדובר שמחזיק כל חלל התנור שיעור של י– יד אליהו

  .ב עשרוני� בעובי טפח" שיהא קרקעית התנור מחזיק י– ג"פמ


