
  הק' ס
  

  ' א�סעי
  

כי . וכבוש הרי הוא כמבושל, דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, שמואל לטעמיה. קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח: אמר שמואל "– גמרא
מי דמלח בה בישרא א' דהוה בי ר) כלי חרס(דההיא פינכא , הא דרבי� ליתא: אמר אביי. מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל, ר יוחנ�"אתא רבי� א

  :)חולי� קיא!". (יוחנ� דאמר מליח הרי הוא כרותח' לאו משו  דשמיעא ליה מיניה דר? מאי טעמא תבריה, יוחנ� הוה' אמי תלמידיה דר' מכדי ר. ותבריה
, עכבר שהה ש  זמ� מרובהאלא שה? הרי שניה  צונני , ולמה, לגבי עכבר שנפל לשכר וחומ# שהכל אסור) קד' ריש ס( תמה על הגמרא לעיל –ש "רא

  .ונפלט טעמו בשכר ובחומ# והשביח אות , והוי ליה ככבוש כמבושל
  ג"פמ

מ שבשאר איסורי  "ש. ולכ� אי� בו די� כבוש כמבושל, שבשר בחלב חדוש הוא: וכמדויק בגמרא בפסחי  מד, כבוש כמבושל אסור מהתורה .1
  )'ק א"ז ס"משב. (אסור הוא מהתורה

, לא נאסרי , א) א  שניה  גושיי  או לחי , כמו העכבר שנע בשכר, כדי שהדבר היבש יוכל להתנועע בלח,  בדבר לחכבוש זה דוקא דבר יבש .2
, ויבש ביבש שה  לחי  קצת. שלא מתנועע בתוכו, וכ� בקרח לא שיי) די� כבוש. כ השומ� ר)"אא, אינו כבוש, ש שומ� שאיסור מונח בתוכו"וכ

  .צריכי  נטילה לחומרא
  

  ?ים נאמר דין כבוש כמבושלבאלו דבר
  . אי� די� כבוש כמבושל,אבל א  התערבו לא בחומ#,  כבוש דוקא בחומ#– י"רש

  .ה בציר יש לו די� כבוש כמבושל" ה– ש"מ בש� הרא"הגה
  .ואז כל התערובת אסורה,  כל דבר חרי� יש לו די� כבוש כמבושל– א"רשב

הרי , ועוד! משמע שבלא חומ# יש בו טע  מצד כבוש כמבושל". חייב בביעור, שכבשו בשמ� חדשורד יש� "הרי המשנה בשביעית אומרת ש,  קשה– מרדכי
  "!דר) בישול אסרה תורה"ג שזה בלא חומ# וציר היה צרי) להיות אסור אלמלא "וש  אע, ש הביא ראיה מבשר בחלב לקמ� ששהו יחד יו  אחד"הרא

  .כול�לכ� מסיק המרדכי שדי� כבוש כמבושל קיי� בכל המשקי� 
  

  ?מהו שיעור הכבישה הנצרך כדי להחשיב זאת ככבוש כמבושל
  בחומ� וציר

נאסרה בכדי קליפה כמו די� , וא  לא, נאסרה כל התערובת, א  נכבש כ). הזמ� שלוקח כשכאילו נתנו על גבי האש כדי שירתח ויתחיל להתבשל – ש"רא
  .ה בחומ#"שה, ש" וסיי  הרא)צא' ס. (מליח כרותח

  )לשיטת המרדכי(בשאר משקי� 
אי תרו : "לגבי בשר בחלב שנאמר עליו: וראיה לכ) מפסחי  מד. ובולע ופולט כמבושל,  א  שהה יו  של  מעת לעת נקרא כבוש– א"ש בש� ריצב"רא

ר איסורי  צרי) משמע שבשא. י כבישה כל היו "י בישול נאסר ולא ע"ח שרק ע"כלומר החידוש בב, "ואי בשיל ליה אסיר, ליה כולי יומא בחלבא שרי
כי אז יש ימי  ארוכי  וימי  קצרי  ונתנו דברנו , א לומר שהכוונה רק ליו  ולא ליממה"וא (.יו  של  להשהות כדי שיהיה לו די� כבוש כמבושל

  )א" גר–לשיעורי  
מה ,  מעת לעת וכבולעו כ) פולטוקנקני  של גויי  ממלא  שלושה ימי  ומער�.: "ז נג"כדאיתא בע,  צרי) לשהות שלושה ימי – ת"ה בש� ר"ראבי

משמע שכל דבר איסור שנכבש ". פ שהוא צונ�"אע, אסור ביינ ) ימי ' ג(כל שמכניסו לקיו  .: "ז עד"וכ� איתא בע". ימי ' א� בולעו ג, ימי ' פולטו ג
  .אוסר את הכלי, ימי ' בלח בכלי התר ג

  )ולא צרי) מעת לעת". (אי תרו ליה כולי יומא: "י בפסח' וראיה מהגמ,  יו  ולילה– א"� מרוטנבורג בש� ריב"מהר
  

  הלכה
אבל פחות ,  כדעת המרדכיוהרי הוא כמבושל ונאסר כולו,  בצונ� נקרא כבושמעת לעתשאיסור שנשרה ע  התר , א" פסק את הגמרא וכריצב– מחבר
ובפחות משיעור , "יתננו על האש וירתח ויתחיל להתבשל "נאסר בשיעור של, חומ� וצירשא  היה כבוש בדבר חרי� כגו� , ש"כראו. מספיק בהדחהמכא� 

  ).ה" סצא' ס (1זה נאסר בכדי קליפה כמו מליח
ואילו , שכא� פסק שחומ# דינו כציר, וכ� קשה על המחבר! ש עצמו כתב שא� בחומ# צרי) יו  של "הרי הרא, אי) משוי  בי� חומ# לציר, קשה – �"ש
  !משמע שא  היה שוהה יו  של  ייאסר ולא פחות. ניתר בששי , כתב שא  הוסר קוד  ששהה ש  יו  של , כרא לגבי עכבר שנפל לחומ# וש"קד ס' בס

ורק בציר יש החומרא של כדי , מעת לעתשחומ� דינו כשאר משקי� שצרי� האיסור לשהות בו יו� של� , קד' כמו המחבר בס, � להלכה"לכ� פסק הש
א! לדעת המחבר לא יאסר , שא� נכבש בחומ�, ח"א והפר" וכתבו הגר. והפני� מאירותל ומרדכי"פ מהרש"וכ, מחמת המלח שבו, שירתח על האש

  .אלא רק בציר ייאסר בכדי קליפה בגלל המלח שבו! כי אז דינו כצונ� גמור, בכדי קליפה כמו שמשמע במחבר
א) כא� כשודאי יש , ולכ� פסק כמקלי , ר משביח או פוג קד מדובר בספק הא  העכב' וכתב שש  בס, )" תר# את קושית הש– צבי לצדיק, דגול מרבבה

  .מקלי , ולכ� בעכבר שזה ספק א  משביח, שחומ# וציר פולטי  בשיעור של ית� על האש וירתח מדרבנ�, ג הרחיב"והפמ .פסק כמחמירי , איסור
  .שממהר להעביר את טע  האיסור להתר,  בחומ# חזקואילו כא� מדובר, קד מדובר בחומ# יי� שהוא חלש'  בס–) ק כח"תמז ס' ח ס"או(מג� אברה� 

  
  דין החלק שמחוץ לציר

ויש מקלי  במה . מפעפע מה שלמעלה כמו בבישול, י הכבישה שלמטה"שע, אפילו מה שמחו# לכבוש נאסר,  כל מקו  שאומרי  כבוש כמבושל– א"רמ
זה רק מה שבתו) הכבישה ולא מה ,  המחבר שבכבישה הכל אסורשמה שכתב, )יח' סט ס' ס (כ הפרי חדש"וכ. לח להק"א בת"פ הרמ"וכ. שבחו#
  .ש עוד בהרחבה"וע. הכל אסור, אבל א  הוציאו את החתיכה מהציר ולא נודע איזה צד היה בפני  ואיזה בחו#. שבחו#

 �"ש

 .זה בגלל שפרש הד  ממקו  למקו ,  אפילו מה שמחו# לצירבמה שאסרנו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוק  .א

היה צרי) לאסור ג  בכחוש את , שאי� הבדל בי� כחוש לשמ�, ט"ה וס"ולכאורה לדיד� בס. א� מה שמחו# לציר נאסר, ור היה שמ�א  האיס  .ב
 .וש  מחמירי  רק בצליה ומליחה, שבכל הפוסקי� משמע להקל בכבוש, �"אלא שמסיק הש, מה שמחו# לציר

  .רק מה שבפני  נאסר, אבל בשאר משקי , יר כל מה שבשמ� אסור מה שבחו# זה רק בצ– א"רעק, דגול מרבבה
  

ה א  "וה. לא מקרי כבוש, ושפ) לתערובת מי  אחרי , מעת לעתא) א  שפכ  תו) ,  כל זה שיי) כששהה האיסור ע  ההתר באות  המי – א"רעק
ג  א  העביר את התערובת כולה לכלי ש, ג הוסי!"והפמ .לא ייאסר, אלא שכל עוד שלא שהה האיסור ע  ההתר ברציפות, הוציא את האיסור והחזירו

  .כ אי� די� כבוש כמבושל"ג, אחר או מרשות לרשות
  

  ספק כבוש
שבשאר איסורי  , א"והסביר הגר 2.כי מהתורה אסור רק בדר) בישול, שספק דרבנ� לקולא, מלבד בשר שספק א  נכבש בחלב, ספק כבוש אסור – א"רמ

  .זה ספק דאורייתא
כשנפל איסור להתר ונשפ) בעניי� שלא ידוע א  , ג"צח ס' ודומה די� זה לס. אלא שיש ספק א  נכבש יו  של  או פחות, ש מדובר כשרואי  שנכב– ז"ט

                                            
1
 .ש"ע. ה"צא ס' צרי לעבור שיעור שהייה של מליח כדאיתא לעיל בס) ה"צא ס' ס(� "שלדעת הר, א"א) העיר הגר. שמיד נאסר בכדי קליפה, משמע לכאורה 
2
ויש שהתירו . אי הוי כמבטל איסור לכתחילה, עליו לששי  ואז לבשלוויש לעיי� א  מותר להרבות . כי הוי ספק דאורייתא, מ אסור לבשלו אחרי שנכבש"שבכ, א והחוות דעת"וכתבו הרעק 

ואסרו רק כנכבש בוודאי אלא שיש ספק מהי החתיכה , פ לא השיגו עליו בעיקר הדי� אלא רק מראייתו ממקווה"ח והכו"וג  בפר, ז"פ דברי הט" עמעת לעתלבשל כשהיה ספק א  נכבש 
 .שנכבשה



 2
  .שאוסרי  את הכל בגלל ספק דאורייתא, היה ששי  נגדו

מקווה שלא הוחזק להיות מימיו ב, ה"רא ס' ואכ� מביא ראיה להתיר מס. כ כא�"משא, כי ש  האיסור ברור, שלכאורה זה לא דומה כלל, ז"והקשה הט
ש "כ, הולכי� להקל ולהתירו, וא� ש� כשודאי האד� היה טמא. כי חזקה שהתמעט כמה שיותר מאוחר לאחר שטבל, צ לחזור ולטבול"שא, מתמעטי 

  !כא� שלא ניצור איסור בגלל ספק
רק לא , וברור שאחת נכבשה יו� של�, א� יש שתי חתיכותאבל . פ"פ הכו"וכ.  כשיש ספק א� נכבש יו� של�א ופסק להתיר"ז על הרמ"לכ� חלק הט

  .ע שתיה� אסורות מספק"לכו, ידוע איזו
  .ע"וצ! ואילו כא� פסק להתיר, ז לאסור"פסק הט, ב גבי עכבר שספק א  שהה זמ� כבישה בשומ� ר)"קד ס' הרי בס,  קשה– יד אברה�

, והורעה חזקתו, וכא� האיסור כבר בהתר, שבמקווה לא הורעה חזקתו של המקוה, לוו ש"ופרכו את הק, ז" הט חלקו על– ג"פמ, א"גליו� מהרש, �"ש
צח צריכה להיות חזקת כשרות ' ה בס"ה, כמו שכא� יש חזקת כשרות לתערובת, שלשיטתו, ז"ג על הט"ועוד הקשה הפמ. ולכ� יש לאסור מספק

  .א"כדעת הרמההלכה י אאלא וד! לתערובת
שהורעה חזקת , ויש חזקה אלימתא, א" ברמאסור מספק כפי שבארנו, א לומר שהאיסור ממש עכשיו נפל"שכאשר א, ג"לאחר דיו� ארו� מסיק הפמ

לגבי וכ)  ,לא תאסר התערובת מספק זה, מעת לעתשעכשיו נפל האיסור וכנראה לא עבר זמ� של , א) א  אפשר לומר מאיזו סיבה שלא תהיה, כשרותו
 )ג באריכות רבה בעניי� זה"ע בפמ"וע (.כ הוי כאילו תמיד אפשר לומר שהיו לו ארבעי  סאה בעת הטבילה"א, מכיוו� שדרכו להתחסר מעט מעטש, מקוה

  
  פתחי תשובה

� לפי ששמ� זית בולע ופולט א� בצונ, ז לה"פ דעת תוספות בע"לכתחילה השמ� אסור ע, חלב שנפל לכד שמ� זית והרגישו בו אחר שעה או שעתיי  ולא היה ששי  בשמ� נגד החלב .1
  .ע" יש להתיר לכומעת לעתא) שמ� ששהה בכלי איסור , מ כל זה כשנפל דבר איסור לשמ�"ומ. ויש שהתירו. ובדיעבד בהפסד מרובה או במקו  צור) אפשר להקל, שהוא עז וחרי�

 )פ לעיל"ז והכו"מו פסק הטכ(כיו� שיש כא� ספק כבוש ואיסור עשה , יש להקל, מעת לעת  שנפל לבאר מי  ויש ספק א  שרתה גופתו ש  "עכו .2

, אבל יש דברי  שאי� טבע  לבלוע בכבוש, וכ� בשר שטבעו להיות נות� טע , זה דווקא באות  המפורשי  במשניות שביעית ותרומות,  כל מה שכבוש כמבושל– נודע ביהודה .3
 .ואז יש מקו  להקל בה  בספק כבוש

  
   התרבכלית איסור דין כביש

אבל של מתכת נאסר רק  (א� הוא של חרס או של ע�, וצרי) ששי  נגד כולו, בדיעבדאפילו הכלי אסור , מעת לעת תראיסור שנשרה בכלי ה – ה"או
,  אפילו לכתחילהזה מפני שביי� נס) הקלו, ק להניח שכר בחבית של יי� נס) לכתחילה"ומה שהתיר הסמ. כי כבוש כמבושל חל אפילו בכלי , )בבישול
  . ברותחי� כשבלעוכי כלי מתכות נאסרי� רק , י� נגד כולוכלי מתכות לא צרי� ששאבל ב

  : הקשו כא� כמה קושיות�"ז והש"הט
ואפילו , אסור לתת בו דבר התר ח ,  בכלי כגו� יי� נס)מעת לעתוא  שרו דבר איסור , שכבוש הוא כמבושל ממש, ה"הדרכי משה כתב בש  או .1

 .ביי� נס)הרי שאר משקי  פוגמי  , וזה קשה, מעת לעתצונ� אוסר 

  הבלועי  מאיסור "ז פסק שקנקני  של עכו"צט ס' ע בס"שנפסק בשו, א"הרי הרשב, ה ששי  נגד כולו" מדוע הצרי) האו,ג  א  נאסר הכלי .2
 !כי אחרת לא תעזור קליפה להכשירו, אלא רק בולע ופולט, משמע שכבוש לא הוי כמבושל ממש. אסורי  בכדי קליפת הכלי

אז ג  , וא  יש איסור כבישה, והרי לא מצאנו בשו  מקו  הבדל בי� כלי מתכת לשאר כלי , ומני� לו חילוק זה, למתכתמדוע חילק בי� כלי ע#  .3
כ ג  המנחת יעקב שאי� לחלק בי� הכלי  "וכ, ה א) בלא חילוק בי� סוגי הכלי "א את דברי או"ח כתב הרמ"ובת. בכלי מתכת צרי) להיות

 .מלבד כלי זכוכית

א) , מעת לעתכי הכלי פגו  לאחר ,  אלא בכדי קליפהלא יאסר הכלי, או בשר שנשרה בכלי ויצא הד , התר שנשרה בכלי איסורש, ז"לכ� הסיק הט
   .חרס או מתכת, כ אי� שו� חילוק בי� כלי ע�"וכמו. פ"לכתחילה יש להקפיד להגעיל את הכלי קוד  ככל דיני נטל

 ! וכתב שצרי) לשער בכולו.  ובישלו בו בשר אסורמעת לעתוכ� א  הורק מחלב תו) , מעת לעתבכבוש ז "החמיר הט', ק ב"צג ס' כי בס, דברי� אלו קשי�

  
לשער נגד , ק יג"צח ס'  בס�"פ הש"וכ, וצרי� לשער בששי� נגד כל הכלי ולא רק בכדי קליפה, וכ� הדי� בכלי חרס,  שיש כבישה בכליג" הפמלכ� פסק

 המקל בהפסד – כלי זכוכית.  מחלוקת– מתכת.  יש להקל שלא בולע–) חרסינה (גליזערט.  בולע מיד בצונ�– חרסכלי : ולעני� סוגי הכלי , כולו בכבישה
  .מרובה לא הפסיד

מ חוששי  לבליעה בכל עובי הדופ� "ומ, כבוש של הכלי לא נאסר*אבל החלק הבלתי,  מה שנאסר הכלי זה רק החלק הכבוש–) א"נז סי' ס (חכמת אד�
  ).'ק יג"צח ס' ) ס"ש(כנגד המשקי  

  
  דין כבישת התר בכלי איסור

  .צרי) להגעיל אותה קוד , שא  רוצה לשרות בה בשר, כדי� חבית יי� נס), כ יש בו ששי  נגד הכלי" התר ששרוי בכלי איסור נאסר ההתר אא– ה"או
  :�"ז והש"הקשו על כ� הט

אבל אז נפג  הטע  , י אוסר את ההתר רק לאחר ששרה בו מעת לעתשהרי הכל, אי� לאסור את המאכל, לגבי מאכל התר ששרוי בכלי איסור .1
  ?ואי) ההתר ייאסר, שבכלי

 !הרי שכר פוג  יי� נס) ולכ� מותר, מדוע השוה כלל די� שריית בשר בכלי לדי� שריית שכר בחבית יי� נס) .2

  .וכל זה מצטר� להתיר, וכ� שלינת לילה לבד פוגמת, ימי ' את הדעות הסוברות ששיעור כבישה זה גומצרפי  , � את ההתר"ז והש"לכ� התירו הט
  

  'ג*' בפי סעי
  

  דין כלי ראשון
ושמואל אמר , רב אמר עילאה גבר: וצונ� לתו) ח , ח  לתו) צונ�. צונ� לתו) צונ� דברי הכל מותר, דברי הכל אסור, ח  לתו) ח : איתמר "– גמרא

אדמיקר , ח  לתו) צונ� מדיח. מדיח, ח  לתו) צונ� וצונ� לתו) צונ�,  צונ� לתו) ח  אסורוכ�,  ח  לתו) ח  אסור– תניא כוותיה דשמואל. תתאה גבר
 .)פסחי  עו(. "מדיח, צונ� לתו) צונ�, ח  לתו) צונ� קול�: אלא אימא? קליפה מיהא בעי, אי אפשר שלא בלע פורתא, ליה

  .מותושיש שתי ברייתות כ, כא� הלכה כשמואל, פ שהלכה כרב באיסורי " אע– י"רש
אבל בבישול הכל ,  דחה ראייתו וכתב שזה רק בצלי כ)�"והר,  כתב שמה שאסור כאשר התחתו� רותח זה רק כדי נטילת מקו  והביא ראיהה"הרא – �"ר

  .ה"ודלא כרא,  שצונ� לתו) ח  כולו אסורא"� והרשב"פ הרמב"וכ. אסור
  

א הוא באיסור והתר שהתערבו צונ� "כל מה שדברנו בס, לכ�. ב מבשל ואוסר בכולו"שחו  של כלי ראשו� שיס,  פסק את הגמרות בשבת ובפסחי – מחבר
או אפילו איסור צונ� , )או צלי שמ�(הכל אסור בדבר של רוטב , )א  אי� ששי  בהתר נגד האיסור(אבל א  נפל איסור ח  להתר ח  בכלי ראשו� , בצונ�

בי� א  העליו� הוא האיסור ובי� א  הוא , נאסר בכדי קליפה,   העליו� ח  והתחתו� קראבל א. ל התר צונ� לאיסור ח "ואצ, שתתאה גבר, להתר ח 
  .ההתר

ולכ� כל , כ"אלא שלא רצה להקל כ, לא מבשל, ב"א  לא ח  בחו  שיס, שלכאורה אפילו א  הכלי עומד על גבי האש, פ רוב הפוסקי "עכתב  – ל"רש
  .הרחקה לכלי ראשו�כי איתא בירושלמי שעשו , אוסר, עוד שהוא ח  קצת

  .לא מבשל למרות שהוא על האש, ב"אבל א  לא יס, ב"והיינו יס, שש  דובר שעשו הרחקה כשאי� היד שולטת בו, פ הירושלמי" דחה דבריו ע– �"ש
  

מה לי סילק מיד , ומה לי ניער וכיסה, בטל ברובצב שא  ניער וכיסה מיד ' כמו בס, כשח  נופל לח  אינו נאסר מיד אלא רק לאחר שהשתהה קצת –  בש� חמודי דניאלפתחי תשובה
  . חלקו על זה ואסרו את הכל אפילו מיד כדעת המחבראבל הרבה אחרוני�, מ צרי) נטילה"שמ, כ! החיי� כתבבו .את האיסור

  
  דין כלי שני
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  :)שבת מ". (כלי שני לא מבשל: מ"ש "– גמרא

  .וכלי שני דופנותיו לא חמות והול) ומתקרר, בה כלי ראשו� דופנותיו חמות ומחזיק חומו זמ� מרו– תוספות
  

  ".כמו מבושל"הכל אסור , ב" איסור שנפל להתר ח  בחו  שיס– טור
פ שנראה לתר# "ואע? ב זה לא מבושל"אפילו ח  בחו  שיס, וא  זה כלי שני! זהו מבושל, הרי א  זה כלי ראשו�, "כמו מבושל" מה הכוונה – בית יוס!

כ בכלי שני שאפילו מעלה רתיחות נחשב כלא "משא, שהוא כמו מבושל, אפילו לא מעלה רתיחות, שו� שירד מהאש א) עדיי� ח שהטור התכוו� לכלי רא
  ?ב אסור"כל שיס, כי הטור בהמש) התכוו� שמדבור בי� בכלי ראשו� ובי� בכלי שני, א לומר כ)"א) א, מבושל

  ".כמו מבושל"ולכ� זה , ע ומפליט טע�אבל מבלי, ש לא מבשל"שכל, לכ� מסביר הבית יוס! את הטור
  

פ "ואע. (ראשוני  ואחרוני , וכ� דעת הרבה פוסקי . )א"דלא כרשב(אפילו לא בקליפה , כלל כלי שני לא מבליע – ת"סה, �"ר, ש"רא, ת"ר, �"רשב
  )זה משו  חומרת החמ#, שכלי חרס שהשתמשו בו לחמ# בכלי שני אסור, ח יש שהחמירו בחמ#"ס תנא באו"שבר

  
, מפליט, כי חו  של בית השחיטה וחו  חלב הכסלי , א"ודחה זאת הרשב. אבל כלי שני לא, שרק חו  כלי ראשו� מבליע ומפליט, א"הביא י – א"רשב

  .ב"אפילו אי� יס, פולט, י האש"שכל חו� שע, א"לכ� פסק הרשב! ש"שה  פחותי  מכל
צרי) , אבל כדי להבליע בכל ההתר, בית השחיטה וחלב הכסלי  מפליט אלא בכדי קליפהשאי� חו  של ,  שאי� הנדו� דומה לראיה,והקשה עליו הטור

  ! ב"חו  שיס
  .ב אוסר הכל"שא� ח� בחו� שיס,  א� למסקנה פסק הטור.ח  אוסר בכדי קליפהבא סובר שח  "הרשב – פ הטור"א ע"הסבר הרשב

פ הגמרא "ע, ועוד! י בישול שיאסור הכל"ו לח  בח  ע"ק, אוסר הכל, י מליח"א שחו  ע"הרי מוכח מהרשב, אי) חשב לומר כ), הקשה עליו הבית יוס!
א כותב "שהרשב, ועוד!) ואי� דעת סובלת שראה מישהו לומר שח  לח  יהיה בקליפה. (ורק ח  לצונ� בקליפה, של ח  לתו) ח  מוכח שהכל אסור
  !ש ח  לח "וכ, במפורש שצונ� לתו) ח  אסור הכל

ולא תלויי  די� בישול בבליעה , מבליע ומפליט, ש"א) ג  מה שלא מבשל כמו כל, ר מבשל"א מודה שכל" הרשב– ת יוס!פ הבי"א ע"הסבר הרשב
משמע . וטעמו של רב הוא משו  בית השחיטה רותח, "רבה בר בר חנה אמר מדיח, רב אמר קול�:): "חולי� ח(וכ� בשוחט בסכי� של גויי  , והפלטה

כי מחמת החו  , לא לכסות את החלב המונח על הבשר" (לא ליסח� איניש כפלי עילוי בישרא: "וכ� ש , יע ומפליטב מבל"שאפילו חו  שפחות מיס
  .משמע שהבלעה והפלטה לא תלויי  בבישול). מבליע, המצטבר ש 

, א"א בא לחלוק על הי"שבוהר, ואז אסור רק בכדי קליפה, מבליע ומפליט ואפילו כלי שני, ב"שאפילו חו� הפחות מיס, א כא�"לכ� חידש הרשב
  .שהצריכו הדחה בלבד בחו� כזה

ב כדי� "ולכ� לכאורה היה צרי) להיות די� הקל כשאי� יס, א רצה להתיר בקליפה רק בכלי שני" הבינו שהרשב– ז"טח וה"בפ ה"א והטור ע"הסבר הרשב
לכ� ! שתמיד אוסר בקליפה, שרואי  מחו  בית השחיטה, א"ודחה זאת הרשב. כי הכל נכלל בכלל כלי שני לחיוב אחד, ב שאסור הכל"שיס, החמור

  .שכול� מסתמכות על כלי ראשו�, שבכלי שני ח� לתו� ח� אוסר בכדי קליפה וירדו קושיות הבית יוס!, א"הסביר הרשב
  .ל לקמ�"וכמו שיובא במהרש, אסור הכל, ב"אלא ג  בכלי שני כשהיס, שלא כ), ועל זה הסיק הטור

  
א "א את דעת הרשב"וכי, א שג  לא מבליע ומפליט ומספיק הדחה"א את הדעה הראשונה ברשב"והביא כי.  שני אינו מבשל חו  של כלי– מחבר

וראוי להיזהר אפילו בדבר . (ומספיק הדחה סת , אבל בדיעבד מותר בלא קליפה, וראוי לחוש לדעת זאת לכתחילה, מבליע ואוסר כדי קליפה, שמפליט
אינו נאסר , כ מניח התר אצלו או עליו"ואח, שא  מונח איסור בכלי שני, א"כ ג  הרמ" וכ)ב"צא ס' ו על איסור קר כבסשמותר להניח, דרכו להדיחש

או דבר איסור בקערת , אבל הניח דבר התר בקערת איסור, שכל זה כשהאיסור היה מונח בכלי השני, �"והדגיש הש. רשחו  כלי שני לא אוס, ההתר
  .ההתר צרי) קליפה, ההתר

  .ולכ� אסור הכל, מבליע ומפליט כאחדופסק שכלי שני , א" חלק על המחבר והרמ– ח"ב
ש "ואוסר כולו וכ .ש דבר מאכל" וכ,אפילו כלי חרסו, מ מבליע בכולו"מ, פ שאינו מבשל"אע, פסק שאיסור שנפל לכלי שני של התר ולהיפ) – ל"רש

  .כי אי� מבליע ומפליט כאחד,  שני לא נאסר ההתראבל שאיסור והתר שבאו זה אצל זה בכלי, ב"מאחר שיס, בערוי
  
א "מחבר והרמהורק במקו� הפסד גדול יש לסמו� על , א והטור סוברי  כמותו"מה ג  שהרשב, בכולוואוסר שכלי שני מבליע , ל"ההלכה כרש – ז"ט

א בכ� חולבת "צד ס' בס,  ולפי זה.ק הדחה בלבדמספי, מ בכלי שני כשהיד לא סולדת בו"ומ .ב"שאינו מבליע ומפליט אפילו כשיס, שהקלו בדיעבד
  .א ש "ולא רק בכלי ראשו� כמו שפסק הרמ,  בכלי שנימעת לעתמדובר א� א  השתמשו בה בתו) , שנתחבה לקערת בשר

ש יהיה "כ� שכלואי) ית,  "ל ערוי מבליע ומפליט בכדי קליפה כרשב"שהרי לרש, ש אוסר בכולו"אי) יתכ� שכל, הכס!' ל בנק"צעק על מהרש – �"ש
  .א"� כמחבר וכרמ"לכ� פסק הש. )ש לא אוסר בכולו"והארי) להוכיח שכל (ע"ונשאר בצ, יותר חמור מערוי

ר על "לכ� ערוי מכל, שאי� בו פליטה מגופו ולא מקרר את העליו�, שאי� בכלי  את הדי� של תתאה גבר, ל לשיטתו"שרש, �"ג תר� את קושית הש"הפמ
  .מבליע בכולו, "בלעאדמיקר ליה "כלי שאי� 

, כלומר, חמה כ) שא  יניחו עליה חתיכה אחרת תאסר אי אפשר לומר שהחתיכה העליונה נעשית.  בדי� תתאה גברה כתב יסוד יפאבל החוות דעת
. עליונהליעה בכל הב היא מ,אלא שא  התחתונה רותחת, אות של רתיחהיכי צרי) שתהיה מצ, לא נקראת רותחת, פ שנאסרת"החתיכה העליונה אע

ש יאסור יותר מערוי "ולכ� לא יתכ� שכל, ש"כלומר העליו� מתקרר ונעשה כל, אדמיקר ליה בלע, שהתחתונה קרה ומערי  רותחי  עליה, ובמקרה ההפו)
  .)"כדעת הש

ולכ� , א יותר מזהכלומר הקליפה מתקררת ול, אלא רק מתקרר בכדי קליפה, ר ולא מתקרר"נשאר כל, שג� ערוי על חתיכה קרה, ד"א� מחדש החוו
  .יאסר, וא� נשי� על העליו�, ש ג� מבליע ומפליט בכולו כי עצמת הערוי נשארת גבוהה"כל
  

א סוברי  שאפילו בכלי "� והרשב"מה ג  שהרמב, שאוסר בכדי קליפהכ בכלי חרס " כשאי� הפסד כ להחמיר בכלי שניישש, �"ולהלכה פסק הש
  .ל בתשובה כתב שאוסר רק בכדי קליפה ולא בכולו"וכ� מהרש, כ"קלו� כשאי� הפסד כוכ� בדבר מאכל יש ל, נחושת מפליט ומבליע

ל לא רצה להתיר "פ שמהרש"ואע. אינו אוסר כלל ובהדחה סגי, אפילו הוא כלי ראשו� שעומד על האש, ב"אבל כשאי� יס, ב"וכל זה דוקא בחו  שיס
כשאי� היד , שמוכח בירושלמי שעושי  הרחקה לכלי ראשו�, ) דבריו"דחה הש, �כי עושי  הרחקה לכלי ראשו, בכלי ראשו� שעומד על האש בהדחה

  !לא עושי  הרחקה, א) א  יד שולטת בו, והיינו סולדת ממנו, שולטת בו
  .פ שרוב הפוסקי� לא סוברי� כ�"יש להחמיר אע, ב"א והטור פסקו שצונ� לח� אוסר בקליפה ג� כשאי� חו� יס"מכיוו� שהרשב, �" פסק השועוד
  

  ערוי מכלי ראשון
  ) הכל כמו כלי ראשו�ויש הסוברי  שמבשל, ת מצאנו מחלוקת"בדברי ר. ( בכדי קליפהמבשל ערוי – ת"ר

  .כ� מותר לערות על התרנגולת למולגהול,  יחדמבליע ומפליטא) לא , כלומר או  מבליע או מפליט,  בכדי קליפהמבליע ומפליט ערוי – �"רשב
  . כמו כלי שני לעילמ מבליע בכולו"מ, ל ולא מבליע ומפליט כאחדפ שערוי לא מבש" אע– ל"רש

  .שזה כשלא פסק הקלוח, א"והוסי! הרמ, שערוי מכלי ראשו� מבשל בכדי קליפה, ת" פסק כר–) י"סח ס' ס (מחבר
ולכ� א  עירה איסור על התר , )א"שלא כרמ( הדי� כ) נפסק הקלוחשואפילו בערוי ,  ולא יותר ההלכה היא שערוי כלי ראשו� מבשל בכדי קליפה– �"ש

  .ה חלב רותח על בשר ולהיפ)"נאסר בכדי קליפה וה, רותח ולהפ)
  .ל שמבליע בכולו כמו כלי שני כדלעיל" פסק כרש– ז"ט
  

  א"רמ

וא  , ל אסורא  שניה  חמי  מחו  כלי ראשו� הכ,  זה אצל זהובאיסור והתר הנוגעי  זה בזה מהצד, דינו ככלי שני, דבר גוש המונח בכלי שני .1
, ואפילו לא בת יומה, שנחתכה בסכי� חלבית בת יומה, ש"שחתיכת בשר שחמה מחו  כל, ז"צד ס' וכ� פסק בס. ההתר צרי) קליפה, אחד צונ�

  .והוסי! ששניה� צריכי� קליפה', ק יד"צד ס' ז בס"פ הט"וכ .ש"ע. הבשר צרי) קליפה
ומסביר . דינו לעול  ככלי ראשו�, א  היד סולדת בו, שמערי� ח  מהקדרה,  או דוח� בדבר גושי כגו� חתיכת בשר או דג או אורז– ל"מהרש
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, וא  ח  מספיק, הכל תלוי בדרגת החו , כא� כשאי� דפנות כלל, )פ התוספות לעיל"ע(שמכיוו� שכלי שני לא מבשל כי דופנותיו קרות , �"הש

ונפל הזבוב , לכ� א  עירה תבשיל ע  זבוב לקערה. ב"ז שהיס"ות ומבשל כשבדבר יבש אי� דפנות המקרר, ה"כ באו"וכ. הרי הוא ככלי ראשו�
  .א) נית� לפרש שזה מטע  עירוי נאסר בכדי קליפה. נאסרה הקערה כדי קליפה כדי� ח  לתו) צונ�, תחילה

  )זהל מודה ל"ויתכ� שג� רש (.א ולהתיר בקליפה"מ באורז ודוח� צלול שנשפ� כעי� רוטב ודאי יש לסמו� על הרמ"ומ
  .שג  בדבר גושי יש להקל בעת הצור), ל"ר הגאו� רבי נת� אדלר זצ" קיבל ממו– ס"בש� חת) 'ק ז"צד ס' ס(פתחי תשובה 

  .ששניה  צריכי  קליפה,  כתב�"והש . צרי) קליפהשהצונ�, ה בבשר וחלב" ה– ז"ט
 שיש להחמיר ז"ופסק הט. ור קר מספיק קליפהורק א  ההתר ח  והאיס, כמו במליחה,  א  האיסור ח  וההתר קר אסור כולו– ל"מהרש

ע אי� בזה די� עלאה ותתאה "כול, � שבנוגעי  זה בזה"ומצא בש  הר, שלא לפסוק כמותוא כתב " א� רעק.כמותו במקו  שאי� הפסד מרובה
  .ע"לעני� לאסור את הכל לכו, גבר

  )א"שבה ור"או (.תתאה גבר כמו בשתי חתיכות, איסור שהניחו בכלי התר או להיפ) .2
  וולכ� ח, כ בקערה שאי� טבע בכ)"משא, אלא רק בשני אוכלי  שטבע  להיות קר וח ,  בכלי לא שיי) כלל די� עלאה ותתאה גבר– ל"מהרש

  .והכלי יאסר א  אי� ששי  בכולו נגד האיסור שמעליו, והכלי שמתחתיו קרב "בחו  שיסשאצלו מבליע ומפליט ג  כאשר האיסור ח  
מראשוני  ומאחרוני  שכול  חולקי  עליו וסוברי  שיש די� עלאה גבר ותתאה גבר ג  בכלי ולכ� , והוכיח מגמרות, כל וכל חלק עליו מ– �"ש

ולכאורה לשיטתו צרי) ,  מה ג  שהוא עצמו פסק שא  נת� רוטב רותח בקערה שמלח בה בשר מספיק ששי  נגד קליפתה.א"ההלכה כרמ
  .ג"פ הפמ" וכ.כ"שיש די� עלאה ותתאה גבר בכלי גא "כ שההלכה כרמ"אלא ע? ששי  נגד כולה

או כלי איסור קר על , איסור ח מאכל קר על התר א  הניח כלי אבל , א ה  רק במאכל שהונח בתו) כלי"דברי הרמ – א"רעק, חוות דעת
 )צד' ריש ס (.חבשהרי אפילו בתחב כ� לקדרה משערי  רק במה שת,  או המאכללא אומרי  תתאה גבר ויאסר הכלי, התר ח מאכל 

  .ובדיעבד אי� לחוש, לנר דולק שיש בו חלב או שומ� איסור, אסור לערות מכלי שיש בו שומ� כשר .3
, שהמערה שומ� איסור ח  לתו) שומ� איסור קר, והביא בש  הדרכי משה). ההבל עולה מהנר למעלה( כי תתאה גבר ומחברו בניצוק – ז"ט

 .איה לכ) מדי� עכבר שאוסר את החומ# והשכר א� א  נמצא בשולי הקדרהור. לפי שמתו) החמימות נמס כולו, אוסר

  

  'ו*'ה*'סעיפי  ד
  

  :)חולי� צו". (כבשר בלפת? כיצד משערי  אותה, הרי זו אסורה ,א  יש בו בנות� טע , יר) שהתבשל בה גיד הנשה "– משנה
גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול : והאמר רב הונא, איני. שמגיע לגידאבל נצלה בה קול� ואוכל עד , לא שנו אלא שהתבשל בה: אמר שמואל "– גמרא

יוחנ� ' ואתו ושיילוה לר, יוחנ� בכנישתא דמעו� בגדי שצלאו בחלבו' רבה בר בר חנה אמר רוהאמר , ובחלב אסור. שאני חלב דמפעפע? אפילו מראש אזנו
מכיוו� שאי� שו  , כלומר.) צז*:חולי� צו". (ושריא, כוליא בחלבא הוה: דה אמררב הונא בר יהו. ההוא כחוש הוה? קול� ואוכל עד שמגיע לחלבו: ואמר

  .אלא נצמתת בתוכו, אי� הפליטה מתפשטת, רוטב בצלי
  :ת שני הסברי " הביא לכ) ר?"ההוא כחוש הוה"יוחנ� ' מהי כוונת דברי ר

  . הגדי היה כחוש ויש בו מעט חלב שלא מפעפע.2.  החלב עצמו כחוש ולא מפעפע.1
  

  הדין כשנצלו איסור והתר בדבר כחוש
נפל : "כגמרא בפסחי , היינו כעובי אצבע, כדי נטילהצרי) ליטול מההתר ,  התר שנפל על איסור צלי שאצל האש או להיפ)– טור, �"ר, ש"רא, תוספות

  .דינו בנטילה,   מקור שצרי) קליפהומכיוו� שלא מצאנו שו, ולא מספיק קליפה א  לא נחלק, "יטול את מקומו, וחזר אליו, מרוטבו על חרס
לכ� אוכל עד שמגיע לדבר , שומ� גיד וקרומית וחוטי  לא מפעפעי ו, משליכ  ואוכל, בשאר חלב הכליות והקרב,  ששי א  אי�בדבר כחוש  – �"רמב

  )צ אפילו קליפה"א  יש ששי  א (.האסור ומשליכו
כתירו# הראשו�  (אפילו בלי ששי� אוסר בכדי קליפה, י� א  החלב כחוש ובי� א  הגדי כחושב,  כחושא  נפל התר על צלי איסור, קר הדי�עימ – א"רשב

יש לחוש למחמירי� ולאסור , באיסורי� של תורה כגו� חלב. 3כגו� בשומ� הגיד וקנוקנות וקרומות, וכ) יש לנהוג למעשה באיסורי  מדרבנ�, )של תוספות
 .�"פ הרמב" וכ.בנטילה

  
  התר בדבר שמןהדין כשנצלו איסור ו

  :שני תרוצי תוספות  הביא לכ) ?מה הדי� בשומ� גיד
  .  תר# ששומ� גיד הוא מדרבנ� ולכ� מקלי  בו בקליפה או בנטילה" ריב.2.  אבל חלב מפעפע,לכ� קול�,  שומ� גיד לא מפעפע כלל.1
  

כגו� שאינו , וא  יש ששי  ,א  אי� ששי  מפעפע בכולו כי, מראש אזנו גדי שמ� שצלאו בחלבו אסור בכולו – �"ר, ש"רא, תוספות, א"רשב, �"רמב
  .והכל מותר, קול� ואוכל עד שמגיע לחלב,או כמות חלבו מועט, שמ�
אבל בצלי הרבה מתכנס , מפני שהרוטב מולי) את האיסור בשווה, ורק כשמתבשל בקדרה בטל, לא בטל לעול  אפילו באל�בצלי  שמפעפע ב חל– ה"רא

  .ל� לא בטלואפילו בא, במקו  אחד
  .נטילה שמא לא מפעפעבנוס� וצרי) , שחייבי  עליו כרת, צרי) ששי  נגד מה שעל הדד,  ולא יודעי  א  פעפע טחול שנצלה בלי ניקור– אגור
  

  הדי� א� חתיכת ההתר שמנה
כי , האיסור מפעפע בכולה, כחושאלא אפילו א  חתיכת ההתר שמנה ונצלית עמה חתיכת איסור ,  לא רק א  חתיכת האיסור שמנה נאסר ההתר– טור
בשר שחוטה שמ� ובשר נבלה : "שמקור די� זה הוא מהגמרא בפסחי , ומסביר הבית יוס!. ונעשה נבלה ונכנס בהתר, ה קצת שומ� ונבלע באיסורמחנ

  .ל כ) בצלי"ש י"כ, מפט וא  בריח , "והדר ליה בשר נבלה ומפט  ליה בריחיה לבשר שחוטה, אזיל בשר שחוטה ומפט  לבשר נבלה הכחוש, כחוש
  

  ?הא� בחתיכה שמנה שנצלתה יש די� תתאה גבר
אינו אוסר אלא , לפיכ) א  נפל צלי שמ� ח  על קר, התחתו� גובר כדי� תתאה גבר, א  היה אחד ח  והשני צונ�,  דבר שמ� שיש לו פעפוע בצלי– א"רשב

כי נשאר רוש  איסור , ש שצרי) ג  נטילה"שכ, והוסי! הבית יוס!.  אסור בכולו,וא  נפל צונ� לצלי ח  ואי� בהתר ששי  נגד האיסור, בכדי קליפה
  .במקו  שנגעו זה בזה

  
  דבר שיש לו פעפוע שנפל למקום ידוע

יטול , נטל מרוטבו עד החרס וחזר אליו: "כמו, צרי) ליטול את מקומו, פ שיש ששי "אע,  כל דבר שיש לו פעפוע שנפל למקו  ידוע מהחתיכה– א"רשב
  .ואפילו יותר מח  בח , והרי הוא כאילו בעי�, שנשאר ש  רוש  האיסור על ההתר במקו  שנפל, ה בצונ� לח "וה, "ת מקומוא

  .לא צרי) לא נטילה ולא קליפה,  א  יש ששי – �"רמב
  

  הלכה
  מחבר
שיל והרוטב מולי) פליטת האיסור מדובר כאיסור נפל לתו) תב, ג"ב וס"ולכ� כל מה שדברנו לעיל בס, ש"וכתוספות ורא, פסק את הגמרא .1

גיד עצמו הוא (לכ� יר� שצלאו בשומ� גידו . אוסר בכדי נטילה, שנפל על צלי שאצל האש, בי� קר ובי� ח כחוש אבל איסור , ומערבו בתבשיל
וכ� א  נפל איסור , צרי� להסיר בכדי נטילה סביב הגיד ומחתיכת ההתר, או חתיכת איסור שנצלתה ע� חתיכת התר ונוגעות זו בזו, )ע�

                                            
3
 .ולפי זה יש לדו� הא  להחמיר בה  או לא, או לאהא  לוקי  על קרומות , יש דיו� 
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ומקצתה , י"אבל א  החתיכה כולה ברוטב לרש, 4בכדי נטילהאת החתיכה אוסר , ולא ניער ולא כיסה, על חתיכה שבקדרה חו# לרוטבכחוש 

, ג"ב וס"דינו כבסמפעפע האיסור ונכנס בכל התבשיל ו, או ניער וכיסה את הקדרה) צב' ועיי� ס, אז נחשבת כאילו כולה ברוטב(י "ברוטב לר
  .שא  אי� ששי  אוסר הכל

כי שומ� , צרי� ששי� בגדי נגד החלב, שגדי שמ� שצלאו בחלבו, ה" פסק ככל הראשוני  ולא כראאבל באיסור שמ�, כל זה באיסור כחוש
ה שחלב בהמ, פ שאי� ששי "אוסר בכדי נטילה ככל צלי רגיל אע, אול  א  הגדי כחוש. וא� אי� ששי� הכל אסור, מפעפע בכל החתיכה
 .ולא מפעפע, כחושה כחוש הוא

  .ה ג� א� חתיכת האיסור כחושה וההתר שמנה הדי� כ�"שה, פסק עוד כטור .2
 :קושיות  הקשה כא� כמהז"הט – ז"ט

 ?ולמה יהיה כא� אסור, קח שבדיעבד מותר' ל בס"וקי, י עיקר החומרא היא משו  ריחא מילתא"לפי מהרא  .א

 ?וש  לא שיי) די� ריח כלל, ניי� מליחה כתב כ�כי ג  לע, פשוט שלא מדובר בדי� ריחא מילתא  .ב

  !ל שדוקא בבשר כחוש ולא בחלב"צ, וא  זה משו  ריח, ורק בזה השומ� מפעפע, הדרכי משה כתב שמדובר בחלב כחוש  .ג
קח מדובר באיסור ' אבל בס, ולכ� ההתר מתערב ע  רוטב הנבלה, שכא� מדובר באיסור מחמת עצמו, ז שיש מתרצי�"הביא הט

 .אי� האיסור מולי) בליעת איסור עמה, פ שאותה חתיכה שמנה"אע, בלוע

 : משתי סיבותז דוחה זאת"הט

, א) לא חתיכות אחרות בלא רוטב, ואיסור בלוע אוסר את כל החתיכה שלו, הרי איסור מחמת עצמו אוסר עד כדי נטילה ולא יותר  .א
בחתיכה אחת שמנה שבלועה מאיסור כחוש צרי) להיות ש ש"כ, א  בשתי חתיכות יש פיטו , ו"כ ק"וא. פ שמונח ממש עליה"אע

 .כ) ג  באיסור מצד עצמו לא יוצא חו# לגבולו, וכמו שכא� לא יוצא חו# לגבולו, משמע שאי� די� פיטו , יו� שזה לא כ)כומ. פיטו 

פ שיש "אע, מטהאי� נאסר מה שמחו# לציר ממה של, חציה בציר וחציה חו# לציר, שא  נמצאה חתיכה, ש"משמע מתוספות ורא  .ב
 .והציר הוא איסור מחמת עצמו בגלל הד , כיו� שהציר עצמו לא מפעפע, שומ� בציר

  .והפרי חדש, פ הדרישה"וכ. ז על המחבר וכתב שכאשר חתיכת האיסור לא יאסר יותר מכדי נטילה"לכ� חלק הט
  .שהשמנה לא מפטמת בלוע, לאיסור בלוע, שאז יש פיטו , שיש הבדל בי� איסור בעי� בחתיכה אחת, ז" תר# את קושית הט– ג"פמ
לגבי . שאי� ההתר מפט , לבי� בלוע, וכתב שיש הבדל בי� איסור שגופו בעי� שההתר מפט  לאיסור, ז"ת הטו תר# את קושי–) הכס�' נק (�"ש

ה שאסורה מצד עצמה כפי וזה כשמדובר שחתיכ, מיד מפט  אותה, ברגע שנוגע בקליפת האיסור מיד) שהשומ� "הבי� הש, קושייתו הראשונה
ש נכתבו דוקא "שדברי תוספות ורא, ואת קושייתו השניה תר�. משתבח וחוזר ואוסר, ז שמבליעה את השומ� באיסור"ולא כט, שמדובר פה
  .ח"הפרישה והב, ל"פ מהרש"וכ, � כמחבר"ולכ� פסק הש .וכא� מדובר דוקא בצלי, במליחה

ולא להעצר בכדי ,  אלא הפיטו� גור� לכחוש להתפשט ולפעפע בהתר,א משמי� חתיכה אחרתשפיטו  ל, א"מסביר החזו ?"מיד"מה הכוונה 
ג� , ולכ� ג� א� תעמוד עוד חתיכת התר ליד חתיכת ההתר השמנה, אלא ממשי� להתפשט בכל חתיכת ההתר, ללכר� דנטילה כמו שקורה ב

  .ולא תעזור חתיכה שמנה להולי) אותו,  ש הוא לא מתפשט יותר ונתקע, אבל א  האיסור בלוע, היא תאסר כשהיא בעי�
, שהשלישית לא אסורה, א"זה הוא חולק על החזובו, תאסור ג� את זו שלידה, שלא יתכ� שחתיכה שתאסר, חולק על סו! דבריוהחוות דעת 

ואיסור , ה ולא יוצאואיסור שנכנס לחתיכה שמנה מחליק בכל החתיכה יותר מנטיל,  אחרתאלא הפיטו� הוא באותה חתיכה עצמה ולא כלפי
  .בלוע מחליק רק בתוכה ולא יוצא

שברגע שהאיסור , ל יוב� היטב"ולפי הנ. וכתב שבחתיכת התר שמנה אי� פיטו , ) חלק ש "והש, פסק המחבר שג  במליחה יש פיטו ' ע' בס
לא , א  היא עצמה לא מלוחהו, ) הפיטו  משמי� את הכחושה"לשיטת הש. (מחליק בכל החתיכה שמנה, הכחוש מלוח ונכנס קצת להתר

 )מפטמת את הכחוש

  .צרי� ליטול מקומו, פ שיש ששי�"אע,  למקו� ידוע בחתיכה האיסורנפלשא  , א"רשבפסק כ .3
  . כל מקו  שיש ששי  לא צרי) לא נטילה ולא קליפה–י "מהרא

ומי שמחמיר , י" א� יש ששי� כמו מהרא�כלוובשמ� לא צרי� ,  ששי שיא   ג  , ונטילה בצליבכחוש יש להצרי) קליפה במליחה  – ל"רש
  .בשמ� ליטול הוא כסיל בחש� הול�

והנטילה היא , כי יש ששי , לא מחמירי  להצרי) נטילה, א) א  לא ידוע איפה האיסור,  כל זה דוקא כשנפל האיסור למקו  ידוע– א"רעק
בטל אותו , א� ידוע שנגע האיסור במקו� אחד, שג� בכחוש, ונראה. מ"צרי) ליטול כדי נטילה בכ, אבל בכחוש שהנטילה מדינא, הרי לחומרא

  .יש ששי�, כי ג� א� יבשל, מקו� בששי� ולא צרי� לטול כלל
אבל , וכל זה בשמ� שהנטילה לחומרא, הכל מותר בדיעבד, וא� אי� ששי  נגד הנטילה,  א  בישלו כ) את החתיכה בלי נטילה–פתחי תשובה 

 )שמ� הרוקח (.ל ובישל ואי� ששי  הכל אסורא  לא נט, בכחוש שהנטילה מדינא
וא  נפל קר לח  ואי� , דינו בקליפה, פ שזה איסור שמ� בצליה"אע, שא  החתיכה החמה למעלה ונפלה על קרה, וכ� שיש די� תתאה גבר .4

  .כי מפעפע השומ� בכולו, ששי  אוסר בכולו
  א"רמ

  .כל מבושל בלא רוטב או אפוי דינו כצלי .1
וכ� פסקו , וג  לאחר מכ� צרי) נטילה, ולכ� יש לאסור בכל עניי� בצלי עד ששי�, בקיאי  היו  איזה נקרא כחוש ואיזה שמ�א שאי� אנו "י .2

 .א"שהעול  נוהג כרמג "כ הפמ" וכ.ש בצלי"וכ, � כתב שכ� המנהג במקו� שאי� הפסד קצת במליחה"והש. ז"הטול "הרש
ההלכה כמחבר שמספיק , אבל בדבר שודאי אי� בו שמנונית והוא בודאי כחוש,  וציר נבלהכ) יש לנהוג באיסור ששיי) בו שמנונית כגו� חלב .3

  .נטילה
, ט לקמ�"ג  בכחוש לגמרי צרי) ששי  כמו שנפסק בס, אבל באיסורי תורה, א בכחוש לגמרי באיסורי דרבנ�" יש להקל כרמ– �"ש, ל"רש

  .כמחבר, י� בו שמנונית בנטילהייש להקל א! באיסור כחוש שש,  ובמקו� הפסד קצת.לגבי מליחה
 .ש בהרחבה"ע, כיו  שיש הסוברי  שזה רק איסור בלוע שלא אוסר כלל, שבבשר בחלב יש להקל בנטילה, ז יבואר"בס

  

  'סעי� ז
  

אפילו ,   אחראבל חתיכה שבלועה מאיסור שקיבלה ממקו, )עיי� לקמ�(כל מה שדברנו זה באיסור מחמת עצמו כגו� נבלה או בשר בחלב  – טור, א"רשב
ואפילו חתיכת ההתר שמנה והאיסור כחושה ושומ� , י רוטב"כי דבר בלוע יוצא רק ע, לא נאסר ההתר, ג האש"נצלתה ע  התר ונוגעות החתיכות זו בזו ע

  בלע מהדברי  אבל א, וכל זה כשבלע איסור שלא מפעפע. לפי ששומ� ההתר מולי) את האיסור רק למקו  שהול) בטבעו ולא מחזירו להתר, מפעפע
  .כי האיסור יוצא מחתיכה לחתיכה, החתיכה הבלועה אוסרת חברתה ביו בצלי ובי� בנוגעות זו בזו ח  בח  או צונ� בח , כגו� שומ� איסור, המפעפעי 

 ?ה משמע שכ�" ואילו לעיל בס,מפעפעת מחתיכה לחתיכהלא , איסור כחוששנבלע בה הרי כא� משמע בטור שחתיכת התר שמנה , והקשה הבית יוס!
  )א) כא� קשה, כי ד  משרק שריק ולא מולי) לחתיכה שבחו#, לא קשה מידי, ומילא מחתיכה שחציה בציר וחציה מחו# לציר (.ע"ונשאר בצ

  )מולי) את האיסורכי שומ� שבחתיכה , זה לא מותר, כי לשיטתו כא�, שלכ� לא פסק כא� המחבר שאפילו החתיכה שנבלע בה האיסור שמנה מותר הכל, ) הבהיר"והש(
אי� , אבל בשאר איסורי  שלא מפעפע, וכשההתר שמ� בקלות מתפט  ומפעפע להתר, כי טבעו לפעפע, ה מדובר בחלב שמפעפע"בס, ותר� הדרכי משה

  . מולי) עמו את האיסור אלא כשיכול ליל) ש  לבדשומ� ההתר
ה מדובר בחתיכה שהיא עצמה "א) בס, כי האיסור עצמו לא שמ�, עת בהשבאמת חתיכה שנבלע בה איסור שמ� לא אוסרת את זו שנוג, � תר�"והש

 תר# קושית ) ש "והש, והגיה דברי הטור וחלק על המחבר, ה"ז אי� מקור לס"ש  בארנו שלדעת הטה "ועיי� לעיל בס. (ומתפטמת יותר,  ושמנהאסורה
  )ז"הט

                                            
4
וש  , וכ� כא� האיסור הוא גוש, שכא� מדובר באיסור כחוש וש  בשמ�,  ש  בהערות הבאתי כמה תרוצי  לכ)ועיי�? ש  פסק שבמקרה כזה כל החתיכה אסורה, ב"צב ס' ולכאורה קשה מס 

שהחלב נשאר כחוש אלא שמפעפע , אלא לפי החידוש בחוות דעת יוב�? למה לא תאסר כל הקדרה, א  האיסור שמ�, קשה, אורהולכ. האיסור אינו גושי ולכ� מתפשט ואוסר את כל החתיכה
  .ג"צע, א שג  חתיכת שלישית נאסרת"אבל לתרו# החזו. בכל חתיכת הבשר עצמה ולא יותר
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  : ולכ�, א" פסק כרשב– מחבר
אבל א  יש לה איסור , )עיי� לקמ� (ובשר בחלבכמו נבלה , תה בלא רוטב היינו כשהיא עצמה אסורהזה שחתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיע .1

  .אפילו נצלו יחד, אינה אוסרת אחרת הנוגעת בה, בלוע
  .שעד שמתקרר בלע קצת, נאסר הרוטב בכדי קליפה,  אבל רוטב רותח שנפל על יבש בלוע– א"רעק

, כי לא בקיאי  להבחי� בי� חתיכה כחושה לשמנה, א בשתי חתיכות שנצלו או נגעו לאסור הכל"שמחמירי  לשיטת הרמ, בארנו לעיל – �"ש
ה א  נמלחו שתי "וכ� ה. ה בד  כשלא מפעפע"וה,  ולדו� אותה כאילו היא בלועה מאיסור שמ�אי� להחמיר, בלועה מאיסור כחושבא) 

  .אי� מחמירי , החתיכות יחד
שזהו , פ שנשאר בו קצת ד "אע, וא  נמלח כדינו לא אוסר. כי זה איסור מצד עצמו, ליחה וצליהאוסר במ,  בשר שלא נמלח כדינו– �"ש

  .איסור בלוע
תחתונה חמה בי� בנוגעות זו בזו ח  בח  או , בי� בצלי, אוסרת כאילו היא אסורה מחמת עצמה, אבל א  בלועה מאיסור שמפעפע כגו� שומ� .2

  )א  חתיכת ההתר שמנה ונגעה בחתיכה כחושה שבלוע בה איסור או להיפ), למחבר אי� הבדל במצב זה (.ועליונה צוננת
  .אוסר עד ששי  נגד האיסור הבלוע,  כשבלוע איסור שמ�– �"ש
 .שאיסור בלוע לא מפליט ומבליע בזמ� קצר עד שמתקרר, לא קול� כלל,  בשתי חתיכות ח  לצוננת– �"ש

  
  ?חמת עצמוהאם חלב שנבלע בבשר נחשב איסור בלוע או איסור מ

יוצא ממנה רק , שחתיכה שאסורה מבשר בחלב א  נוגעת באחרת בלא רוטב,  משמע מדבריו שזהו איסור בלוע– ספר התרומה, י"ר, מרדכי, א"רשב
  .טע  בשר ולא אוסרת

משמע שכולה ). קא' ס(כבד ח נקרא חתיכה הראויה להת"שבב, והראיה לכ). שכל התערובת יש לה עכשיו ש  של נבלה, איסור מחמת עצמונחשב כ – �"ר
  .ש  אחד

זה כאילו שנחתכה חלק מהבשר שאי� בו , א) א  נוגע בחתיכה אחרת, ח הוא איסור מחמת עצמו"שאכ� נית� לומר שבב,  על הוכחה זוהשיבי "מהרא
  .שברור שאינו אסור, ונחת) חלק מהצמר שאי� בו פשת�, כמו בגד צמר שיש בו חוט פשת�, חלב ולא אוסר

  .תב שבשר בחלב זה איסור מחמת עצמו שאוסר בנגיעה כצלי כ– מחבר
ולא ניער ולא , טיפת חלב שנפלה על חתיכה שבקדרה, ב"צב ס' מס, והוכחה לכ)! שהרי אינו אוסר בלי רוטב, ח זה איסור בלוע"בב, ל"הקשה מהרש

כי א  זה היה איסור , מע שבשר בחלב זה איסור בלועמש. א  לא היה בה ששי  נגד החלב, לא נאסרות כל החתיכות אלא אותה חתיכה בלבד, כיסה
אלא על כרחנו לומר , כי לדיד� ח  בח  בלא רוטב אוסר הכל באיסור מחמת עצמו, היתה  החתיכה צריכה לאסור את כל מה שנוגעת בה, מחמת עצמו

  .שבשר בחלב זה איסור בלוע
אבל בשר שבלוע מחלב  .א"פ הגר"וכ. הבשר נחשב כאיסור מחמת עצמוואז , ח מחבר בגבינה חמה שנופלת על בשר ה כוונתש, ל"למסקנה הסיק מהרש

  .לא אוסר כמו כל איסור בלוע כחוש
. ב"קא ס' וכ� משמע בס,  כמו נבלהאוסר בכדי נטילה וזהו איסור עצמי שוכתב שמדובר אפילו בבשר שבלוע בו חלב, ל"דחה את דברי מהרש – �"ש

, וא כחוש ולא מפעפעהכי חלב , כא� מקלי  בנטילה, כי לא בקיאי  בי� כחוש לשמ�, בח  בלא רוטב לאסור כולוא מחמירי  בח  "פ שלרמ"אע, כלומר
יש לאסור כל החתיכות הנוגעות , צב בטיפה שנפלה על החתיכה' וכ� בס. ולכ� יש להקל בנטילה ולא לאסור כולו, ח זה איסור בלוע"וכ� יש הסוברי  שבב

  .ת"וכ� אפשר לומר שהבינו ג  המרדכי וסה, ה סובר כמותו") שג  האו"והוכיח הש) )" בדעת השכפי שציינו ש  (בה בנטילה
 מכיוו� אבל,  הוא איסור מחמת עצמושר בחלב� שב"אמנ� הוא סובר כר, כלומר, �"א לר"� הוא שיטה אמצעית בי� הרשב"שהש, צב' הסברנו לעיל בס

ג אי� להחמיר יותר "בכה,  בגלל שאנו לא יודעי� להבדיל בי� כחוש לשמ� מחמירי� בכולוורק, נפסק שאיסור ח� שנגע בהתר ח� אוסר בנטילהש
  .מנטילה

ה "וה, ש של בשר שדינו בקליפה"בדי� הניח גבינה על פנאד, ח"צד ס' ועיי� לעיל בס. נאסרו שניה  בכדי קליפה,  גבינה חמה שנפלה על בשר ח – א"רעק
  .ש"ע. סורה מדרבנ� ולא נחמיר בנטילהא לומד שצלית בשר בחלב א"כי רעק, כא�
  

  דין מאכל התר הנוגע בכלי איסור
צריכה  מגופהכי דוקא חתיכה שפולטת , אפילו לא באיסור שמ�,  אוסר התר שנגע בו,אבל כלי שבלע איסור,  כל מה שדברנו הוא בשתי חתיכות– א"רמ

ל "אבל מהרש. (צג' צב וס' א בס"פ הרמ"וכ, א) אי� כלי אוסר כלי בלא רוטב, תרשדוקא מאכל ה, �"והדגיש הש. חייב רוטב לפלוטאינו , א) כלי, רוטב
  )נאסר המאכל והכ�, כתב שכ� הבלועה מבשר או חלב ונתחבה באורז או דגי  הבלועי  מבשר או חלב

ג "ואע. כלי שאני, מיר בכולוג שבשני מאכלי  חמי  פסק להח"ואע, אוסר בכדי קליפה בלא רוטב,  כלי איסור שאוסר מאכל– � בש� דרכי משה"ש
  .א) ביבש לגמרי בקליפה, ש  מדובר במאכל ע  קצת רטיבות ואז אסור רק בנטילה, ג משמע שאסור הכל"ל בס"שמהמהרש

להקל ג� כשבלוע איסור שמ� ח והחוות דעת "הפר, ג"מ פסקו הפמ"א� מ. אפשר שיאסור הכל עד ששי  נגד האיסורוא� בלע הכלי איסור שמ� 
  .פ הנודע ביהודה"וכ, להקל בקליפה) 'ק לז"תנא ס' ח ס"או (א"פ המג"וכ ,בקליפה

  

  'סעי� ח
  

קול� ואוכל עד שמגיע : יוחנ� ואמר' ואתו ושיילוה לר, יוחנ� בכנישתא דמעו� בגדי שצלאו בחלבו' והאמר רבה בר בר חנה אמר ר, ובחלב אסור "– גמרא
  .)חולי� צז". (ושריא,  בחלבא הוה)חלב הכליות (ליאכו: רב הונא בר יהודה אמר. ההוא כחוש הוה? לחלבו

  .א) זה דבר מועט ולא מתפשט, שהחלב בלוע בקרו , פהי ג  בכוליא נאסר בכדי קל– טור, ש"רא, תוספות
וכ� א  , ו אבל החלב שעליה ודאי מפעפע דר) הקר, א שמדבור כשצלאה בלוב� שבתוכה שאי� בו כח לפעפע בכל הכוליא אלא בקליפה" י– רבנו ירוח�

  .צלאה ע  הקרו  שעליה אינו מפעפע
  .ולכ� ג  חלב הכוליא מפעפע כמו כל דבר שמ�,  תרוצו של רב הונא בר יהודה בגמרא לא התקבל להלכה כלל– מ"הגה

 או נמלח שהוא כי א  נקרע הקרו  דינו כחלב שנצלה, כי אנו לא בקיאי  לבדוק א  נקרע הקרו  או לא,  הורה לאסור את כל הכוליא– דרכי משה
  .ה התבשל"וה, איסור שמ� ומפעפע בכולו

  .כי הקרו  מפסיק ולא נות� לחלב לפעפע, שכוליא שמלאו בחלבו אוסר בקליפה, ש" פסק את הגמרא וכרא– מחבר
וכ� נוהגי  ואי� ,  וכ� שמא נקרע הקרו, מ שאי  הלכה כרב הונא בר יהודה"מפני דעת הגה,  פסק כדבריו בדרכי משה שיש לאסור את הכוליא– א"רמ

, וצרי) ששי  נגד כולה, נעשתה נבלה, וא  התבשלה כ) הכוליא. כ יש בבשר ששי  נגד החלב"אא, ודינו כחלב שנצלה ע  בשר שמפעפע בכולו, לשנות
  .ולא אומרי  שהקרו  מפסיק את הבליעה,  שזהו איסור דבוק�"והסביר הש, ה הקרו  שעל היותרת"וה
  

  'סעי� ט
  

אבא : אמר להו, אתו שיילוה למר בר רב אשי. רב אחא בר רב שרי, )לגמרי(רבינא אסר ,  אטמהתא דאימליחו בי ריש גלותא בגיד נשיאההוא "– גמרא
והאמר שמואל לא שנו אלא , מליח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל: דאמר שמואל, )דאסרת(מאי דעתי) : ל רב אחא בר רב לרבינא"א. שרי

  :)חולי� צז!". (קשיא...קול� ואוכל עד שמגיע לגיד, צלה בהאבל נ, שנתבשלה
הני מילי היכא , קסבר כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח...שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכומכא "– גמרא

  .)חולי� קיב...". (אבל נאכל מחמת מלחו, דאינו נאכל מחמת מלחו
  

  ?"ל מחמת מלחואינו נאכ"מהו 
  .זה לא טעי  וצרי) לשרות הבשר כדי להוציא את המלח ולשטפו במי ,  מרוב מלח שיש בו– י"רש
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� ששעור שהייה בקדרה "וכתב עוד הר, �"ש ורבנו ירוח� והר"וכ� הסכימו ג� הרא,  כל מלח שמולחי  לקדרה נקרא אינו נאכל מחמת מלחו– ת"ר

  .ה"צא בס'  בספ המחבר"וכ. מספיק כדי שיאסור לעול 
כמו שמי מולח בשבת עובר על מלאכת , נקרא אינו נאכל מחמת מלחו,  מליחה שהיא כגו� עיבוד לצור) הדר)– ר יעקב ישראל"תוספות בש� הר

  ".מעבד"
  

  ?כמה איסור מליח
  .� והטור"א והר"כ הרשב"וכ, בורג� מרוטנ"פ מהר"וכ .בקליפהאלא די ,  כמו יר) שהתבשל בו גיד הנשה שאי� צור) להחמיר ברותח כמליחה– ש"רא

  . אוסרי  את הכל במליח– �"� ורמב"רמב
 איסור דרבנ� שנמלח .א: ויש לתר� שני תרוצי�? פסק שאסור הכל' ובפרק טו, ז פסק להקל בנמלחו שמספיק הדחה"שבפ, �"ולכאורה קשה על הרמב

ז מלח את " בפ.ב .אוסר בגמרא באיסור דרבנ� כאילו הוא איסור תורהורבינא . א) מחמיר לאסור הכל באיסור תורה, ע  התר מספיק הדחה ואוכל
  .נמלח הכל יחד ואסור הכל' א) בפרק טו, ולכ� מספיק הדחה, החלבי  בפני עצמ  והבשר קרוב לה  וחוששי  שמא נגעו בבשר

  . אסור בנטילת מקו – ה"רא
  

  ?ש במליחה"ב שמפעפע אפילו לצלי וככמו חל, הרי השומ� של הגיד מפעפע, מדוע לרב אחא מותר, �"הקשה הר
שכתב שכל שמפעפע , א"וכמותו תר� ג� רשב. בי� בצלי ובי� במליחה, אבל באמת חלב שומ� מפעפע, מ� גיד מחלב שלא מפעפעולא עדי� ש, �"תר� הר

א מולי) את האיסור ומתפשט בכל הוא כעי� רוטב והו, י מליחה"כי המוהל היוצא מהבשר ע, ובמליחה אפילו יותר מצלי, בצלי מפעפע ג  במליחה
  .אסור הכל בי� במליחה בי� בצלי, שכתב שאפילו חתיכת ההתר שמנה, וכ� סבר הטור. החתיכה

  .כי מליחה גרועה מצלי, שבמליחה אפילו חלב שומ� לא מפעפע, � תר�"ורמב
  

  ?שמפעפע בכולו) בֶלֵח(בכמה מבטלים מליח שמן 
  . כמה גדולי  שמשערי  בששי – מרדכי

כי , וכל זה כשהחלב לא דבוק בבשר. ולכ� צרי) קליפה, כי האיסור לא מתפשט ועומד במקו  אחד,  לא יעזור ששי – �"רמב, רבנו אפרי�, ה"בירא
  .וצרי) ששי  נגדו, אחרת מפעפע מחתיכה לחתיכה

כי חלב מפעפע ,  בשר נבלה כחוש ע  בשר כשרולהעמיק בה יותר מקליפה רגילה שהיה קול� א  מלח, וצרי) קליפה,  משווה מליחה לצלי– שערי דורא
  .אסור לאכול מראשו ועד אזנו, וא  החלב מרובה. והכל לפי אומד הדעת, בכולו

ובדרכי משה העיר ששי  צרי) בחתיכה . (נטילה וא צרי) ששי "א) לרשב, שמליחה בטלה בששי  ולא צרי) קליפה אחריו,  פסק להלכה– בית יוס!
וקנות וקרומות נאבל ושמ� הגיד וק, פ שהבשר כחוש"וכל זה בחלב שמ� אע, )'ע' צא ובס' כחוש מספיק קליפה כמו שפסק בסאבל ב, שאז מפעפע, שמנה

, ובקרומות שזה ספק דאורייתא, ודינו כחלב גמור להתבטל בששי  וקליפה, מפעפע בכל, אבל א  הבשר היה שמ�, אינ  מפעפעי  וקליפה רגילה סגי
  .נטילה

 

  ות שנמלחו עם חתיכה שדבוק בה חלב שמןחתיכות אחרדין 
חוששי  שמא נגעו בחתיכה ע  , אבל שאר חתיכות שנמלחו יחד איתה,  שנמלחה ע  החלב שדבוק בה כל זה בחתיכה עצמה– �"מרדכי בש� מהר

לב מפעפע מחתיכה לחתיכה כי אי� הח, ולא מצטרפות החתיכות יחד לבטל את החלב,  כדי שלא יאסור אותהובכל אחת צרי) ששי  נגד החלב, החלב
  .בלא רוטב

אלא , כי כא� אי� החתיכה אסורה מצד עצמה, כי חד בתרי בטל ואפילו ה� ראויות להתכבד, הכל מותר, חתיכות  החלב ויש הרבהה נגעווא  יש ספק באיז
  .בטלה, כ שוב" החתיכה והתערבה אחואפילו א  הכיר את, מצד איסור שדבוק בה

כ "אא, וזה ספק דאורייתא וכול� אסורות, שמא נגעה בכול , הכל אסור,  נגעהא) א  לא ידוע בכמה, תיכה אחת ולא ידוע איזוידוע שנגעה בחשכל זה כו
  .יש ששי  בכל אחת נגד החלב

פע החלב כי יש לחשוש שמא מפע, ות מצטרפות כול� לששי  נגד החלבחלב שנוגע במספר חתיכולכ� , מסתפק הא� החלב יוצא בלא רוטב – רבנו נתנאל
  .מפעפעלא שמא , כול� אסורות,  וא  נגעו כול� זו בזו.מחתיכה לחתיכה

וא  נגעו כול� זו בזו ואי� , ולכ� א  נגע החלב בכל החתיכות מצטרפות לששי  נגד החלב,  ומפעפע חלב יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב– א"רשב
  . ומליחה דינה כצלי.כול� אסורות, ששי 

  
  ?נ במליח"האם יש חנ

נעשית נבלה וחוזרת ואוסרת שאר חתיכות בששי  כנגד כל אותה ,  א  אי� ששי  בחתיכה שבה החלב– אור זרוע, ר יצחק מוינא"מרדכי בש� הר
  .אי� כא� נבלה, נ בבשר בחלב בלבד"א) לרבנו אפרי  שיש חנ, נ בכל האיסורי "שיש חנ, ת"וזה לשיטת ר. החתיכה כולה שהחלב דבוק בה

כי , אי� הקליפה נעשית נבלה וחוזרת ואוסרת,  כל דבר שנאסר בכדי קליפה– תוספות ?נעשתה הקליפה נבלה ונאסרה, כדי קליפההא� דבר שנאסר ב
ר מכדי שיעור מליחה תשכל בשר ששרוהו במלח יו, אי� בשר שמותר, כ"שאל, ועוד. וג  הנאסר לא אוסר, אי� טע  האיסור עובר יותר מכדי קליפה

  .כי ד  משרק שריק, וחוזר ואוסר את הבשר, לח יותר ולא אומרי  שהמלח נאסר בגלל הד יש בו טע  מ, )לעיל(
, אסור הכל מראשו ועד אזנו, שהוא שמ� ומפעפע,  הגמרא שא  נצלה או נמלח ע  חלב– ש"רא, תוספות :די� חתיכה שחציה בציר וחציה חו� לציר

ומצאו חתיכת בשר חציה בציר וחציה מעל , ג עצי  ונפל ציר מתחת לעצי "לח בשר עאבל המו, כי מפעפע החלב למעלה, אפילו א  היה הראש למעלה
בי� לרבנו , ואפילו יש שומ� בציר לא נעשה נבלה ומפעפע למעלה, ואפילו בדר) הילוכו, ואי� דרכו לפעפע, כי ד  משרק שריק, החי שבחו# מותר, הציר

  .אי� לד  כח לתת טע  בכל החתיכה,  לטיפת חלבכי בניגוד, ת"ובי� לר, נ בכל האיסורי "אפרי  שאי� חנ
  

  הלכה
  מחבר
  .ש שמפליט לאסור בכדי קליפה"וכרא, הרי הוא כרותח, שמליח שאינו נאכל מחמת מלחו, פסק כשמואל .1
  .וא  הוא שומ� הגיד או קנוקנות שבו והקרומות יש להצרי) נטילה .2

 .א) מצד המנהג יש להצרי) ששי  א  אי� הפסד מרובה,  מעיקר הדי�וכל זה. כי שומ� הגיד אסור מדרבנ�,  אבל לא צרי) ששי – �"ש

 .ב ממש צרי) ששי  לבטלוֶלא  הוא ֵח .3

  .צרי) ששי  נגד האיסור וכ� נטילת מקו  שנגע ולפחות קליפה, אפילו בשומ� הגיד וקנוקנות,  הוא שמ�  החלבא  הבשר שנמלח ע .4
ולכ� , א) לא במליחה, שבשר שמ� מפט  את האיסור וחוזר ואוסר,  החדוש הזהרק בצלי אומרי  אתכי , ל חולק על די� זה"מהרש – �"ש

ברור שלא , א) א  הבשר היה תפל, שדברי המחבר והטור מדברי  כשג  הבשר וג  האיסור היו מלוחי , ונראה. במקרה זה צרי) להיות מותר
 .יאסר

א  אי� בכל אחת , אבל שאר החתיכות שנמלחו ע  חתיכה זו, אצלה או מונח זה לעניי� החתיכה עצמה שהאיסור דבוק בהשכל ,  "פסק כמהר .5
וחוששי  שמא נגע החלב בכל אחת מה� , כי אי� חלב מפעפע בלא רוטב, צטרפות יחד לבטל את החלבמואי� , אסורות, מה� ששי  נגד החלב

כול� ש  יש קולאשאז, ו ולא ידוע איזתדוע שנגע באחכ י"אא, כ אסורות"שא  לא ידוע א  נגע בכול� ג, וכמרדכי. פעפע בכול�, ובגלל שמנוניותו
  .כיו� שאינ� אסורות מחמת עצמ�,  בטל ואפילו א  ה� ראויות להתכבדכי חד בתרי, מותרות

, �"ומתר� הש) נתנאל' וכ) דעת ר! (כ לא נגעה אלא באחד ובטל ברוב"כי ע, צרי) להתיר, הרי ג  א  לא ידוע א  נגעה בכול�, �"הקשה הש
ונאסרו החתיכות ושוב חזר החלב ובלע מ� החתיכה של ההתר ונעשה ג  ההתר , כשנגע האיסור באחד מה  לא ידוע כמה נפיק מיניהשאפשר ש

ורבנו ,   דיבר כשכל החתיכות מלוחות ובולעות מהאיסור"ולפי זה מהר. וכ� כשנגע בכול�, נ בכל האיסורי "כי הוא סובר שיש חנ, איסור
, נ רק בבשר בחלב"א� למחבר שיש חנ, נ בכל האיסורי�"� שיש חנ"א� כל זה טוב לשיטת מהר. כות מלוחותנתנאל דיבר כשלא כל החתי

  .ע"קשה וצ
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,  פההמחברוזה כדברי ) ז"קיא ס' עיי� לקמ� ס(ל כלל שכל מה שבנכנס בספק יסייע לבטל "ה כתב שלא קי"שהרי האו, �"ועוד הקשה הש
, שכא� מדובר במי� בשאינו מינו, �" ומתר� הש?שכל מה שנכנס בספק מסייע לבטלא וכטור "כרשבז פסק המחבר "קיא ס' ואילו לקמ� בס

  .ש עוד"ע. א והטור מודו שאי� צרו�"ג הרשב"ובכה
וכא� פסק , א"ז פסק שחתיכה שבלעה מדבר שמ� שמפעפע אוסרת חברתה בלא רוטב וזה כרשב"שבס, שהמחבר סותר את עצמו, ז"הקשה הט

וכ� אי� .   מדבר בחלב הכרס שהוא שמ�"כי המהר,  שכא� מדובר בחלב כחושז לתר�"ודחה הט?  לא יוצאת בלא רוטבשבליעת חלב,  "כמהר
  .ע"וצ. ל שמליחה הוי כרותח דצלי"כי קי, לחלק שש  מדובר בצלי ופה במליחה

חומרא אומרי  שבלוע מפעפע ולכ� ל, שהמחבר מסתפק הא� בלוע מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב, הכס! תר� קושייתו' � בנק"והש
  .שמכיו� שלא מפעפע אי� מצרפי  לששי  את שאר החתיכות, ט"וכ� לחומרא בס, ז לאסור את הכל"מחתיכה לחתיכה בלא רוטב כמו בס

  :מ ביניה�"הכס! מצאנו שתי הבנות שונות ונפק' � בנק"בהבנת דברי הש
, ז פסק להחמיר שהחלב מפעפע"ולכ� בס,   ספק דאורייתא לחומרא" כמהרא או"בגלל שיש ספק הא  ההלכה כרשב – א"חזו, דגול מרבבה. 1

  .כי כל מה שנגע בחלב נאסר,   שאפילו א  יש ששי  אסור"ט פסק כחומרת המהר"וכא� בס
סביר אלא ודאי יש לה, מ באיסור שמ� דרבנ� או בספק ספיקא שיש להקל"שהרי אז תהיה נפק,  דחה אפשרות זו– א"רעק, )'ק טו"ס(ג "פמ. 2

ואפילו , שלא מתפשט בשוה,  "א מחמירי  כמהר"אלא לשמרות שפוסקי  כרשב, שמפעפע בלא רוטב בצליה ומליחה, א"שתמיד הלכה כרשב
  .א  יהיה ששי  נל) לחומרא ונאסור

א "שלרשב, ותנ ה� מותר"ממ, ספיקא דדינא, לטע  הראשו�,  בי� ההסברי  בחתיכות שנגעו בחתיכה שנגעה בחתיכה ע  החלבמ תהיה"הנפק
הכל אסור א  אי� ששי  ו,  " שמפעפעות אלא שחוששי  למהרא"ההלכה כרשבשג "א� לפמ.   כלל לא מפעפעות"מפעפע ויש ששי  ולמהר

  .ג למעשה"וכ) פוסק הפמ. בכל חתיכה
ותמה למה ,  אחרת יש חשש שמא יבשל  ויתנו טע שכתב שצרי) בחתיכות ששי  לבטל את החלב, ק לא") בס"ההסבר הראשו� הוא הסברו של הדגול מרבבה שהקשה על הש[

) מדובר בספיקא "ר בש"משמע שהבי� הדגמ? "שמא יבשל "מ צרי) ששי  ולא משו  "הכס� להחמיר שחלב יפעפע ולכ� בכ' ) בנק"הרי ג  בלא ששי  פסק הש, צרי) לטע  זה
אבל כשנוגעות , ולכ� צרי) לומר שמא יבשל  ויתנו טע , שהמחבר מדבר כשהחתיכות לא נוגעות, ג") הוא ראיה לשיטת הפמ"לפי זה הש. ) טע  זה לאסור"ולכ� הביא הש, דדינא

  ].מ צרי) ששי "ובכ, ר הבי� שהחתיכות כ� נוגעות"הדגמ. נאסרות כשאי� ששי 
, )"פ הש"וכ, ר ששי  הכל מותשוא  י, ה שבמליחה אוסר בקליפה בי� בכחוש ובי� בשמ� שמפעפע בכולו"א לקמ� שפסק כראבי"משמע מהרמ

ותמיד הלכה , א מקל"והרמ, ה בצליה"אומר המנחת יעקב שה? מה הדי� בצליה. שג  החתיכות הנוגעות בחתיכה שנגעה בחלב מצטרפות
  .א שהכל מפעפע וא  יש ששי  מותר כמו בבישול"כרשב

, א"ג והרעק" לאסור את הכל כדעת הפמופסק,  ד� באשה שהפרישה חלה וע  החלה הזו שנדבקה בבצק אפתה עוגיות בתבניתת הר צבי"בשו
 .א שמשמע מה  להקל בזה"א והרמ"ר והחזו"א) קצת תימה על דבריו שלא הזכיר את הדגמ. כי העוגיות נוגעות בעוגיה שנגעה בחלה

  
  א"רמ

 ולפי שאי� אנו ).�"רמב, רבנו אפרי , ה"ראבי (כי האיסור נשאר במקומו ולא מתפשט, א שכל מליחה אינה אוסרת אלא רק כדי קליפה"י .1
ואז הכל מותר חו# מאותה , נוהגי  לשער בששי  בכל מליחה נגד החתיכה שהאיסור דבוק בה כמו בבישול, יודעי  להבחי� בי� כחוש לשמ�

כל עוד שידוע שלא נגע ,  הכל מותר,וא  אינו יודע באיזו חתיכה נגע האיסור. ואותה חתיכה שהאיסור נגע בה צריכה קליפה מעט. חתיכה
  . ואי� לשנות המנהג, הכל אסור בי� בכחוש ובי� בשמ�, וא  אי� ששי .יסור ברוב�הא
אלא כול� מצטרפות לבטל ,  נגד החתיכה האסורה וחתיכה שלא צרי) ששי  בכל חתיכה,א  היה האיסור שמ� ומפעפע, פ שיש בזה קולא"ואע

ולא אומרי  שהחלב נגע , לא נוגע בשו  חתיכה כמו בבישולשפ "כ כול� מצטרפות אע"ג, וכ� שא  החלב לא דבוק לשו  חתיכה, את האיסור
  .מ כל מליחה לא אוסרת יותר מקליפה"שבכ, מ יש לסמו) על המקלי "מ, בכל אחת

כי לא , אבל בהפסד מרובה מספיק נגד החלב, כל זה לכתחילה, פ שצרי) ששי  נגד כל החתיכה שהאיסור דבוק בה" אע– א"רעק, דגול מרבבה
  .נ בהפסד מרובה"חה חנאומרי  במלי

ע המליחה לא "ודאי שלכו, כגו� חמ# בפסח, אבל באיסור שלא שיי) שמנונית כלל,  כגו� חלב או צירבאיסור ששיי) בו שמנוניתמדבר כל זה  .2
  .ולהתיר האחרות בקליפה, לאסור את אותה החתיכה שהחטה עליה בפסחא "הרמ כתב תסז' ח ס"ובאו .תאסור יותר מקליפה

אבל באיסור דרבנ� כחוש יש להקל ג  בלי הפסד מרובה . ולהצרי) תמיד ששי , המנהג לא לחלק בי� איסור שמ� לאיסור כחושמ " מ– �"ש
  .אי� להקל, אבל באיסור דרבנ� שמ�, בקליפה בלבד

יש , שד  אי� בו שמנוניתה ") בס" לפי הש– דגול מרבבה. כי מעורב בו ציר ושמ�, מ דינו כחלב וציר"פ שד  אינו מפעפע י" אע– ז"ט :די� ד�
אבל בצלי שזה ,  במליחה אכ� נוט� ציר ושומ� וצרי) ששי –) 'ק טז") בס"על הש( ג"פמ. כי הבשר שעמו שמ�, שאוסר עד ששי ' ע' לומר בס

 .אי� בו שמנונית, רק הקזה בלבד

פ " אע,� שחלב לא מפעפע" כדעת הרמבפהי קלי"א שבהפסד מרובה יש להתיר במליחה ע"י, א  הקרומי  או חוטי  של חלב נמלחו ע  בשר .3
א) באיסור שמ� צרי) , שרק נהגו לשערו בששי , מו) על זה באיסור כחושסויש ל, שכבר נהגו לשער כל מליחה בששי  אפילו באיסור כחוש

  )ובצלי בדבר שמ� ששי  ונטילה. (ששי  מדינא וקליפה
אלא שבצלי צרי) ששי  ונטילה ובמליחה ששי  , � בצלי צרי) ששי  בי� במליחה וביבשמ� ממש – )א"בשיטת הרמ(א "הכלל לפי רעק

 ובאיסור דרבנ�, שבצלי נטילה ובמליחה קליפה, שדינו ככחוש,  מקלי  בהפסד מרובהבדבר שיש בו סר� שמנונית באיסור תורה. וקליפה
 .מקלי  אפילו בהפסד קצת

  
מ זה רק "ומ. ששי  נגד החתיכה כולה, וא  הוא דבוק, מיד צרי) ששי  נגד האיסורולכ� ת, צליה ואפיה כבישול,  אנו פוסקי  שדי� מליחה– ל"מהרש

  .א) צרי) ג  נטילה, מראולח
ק ופס, ונמצאה אחת טרפה, ז כלל"ג� ולא נגעו זב"ג שני  ושני  ע"שני  ע: והניחה אות� על נסר משופע, אשה מלחה ששה אווזות לצור) סעודת נישואי� והיה הפסד רב – פתחי תשובה

וא  נחשוש שהיה זב , ל"ואי� די� חהר, והיה בטל ברוב כי זה איסור בלוע, כי ציר לא עולה אלא רק נוגע בזו שמונחת לצדה, לא היה ספק בעליונות, ס שא  היה ידוע שהטרפה למטה"החת
, שיסירו אחת מהאווזות מהחמישה הנותרות, ס"למסקנה הורה החת.   נשער באומדוכנראה יש ששי  באווזות נגד הציר א, הרי כא� זה איסור מדרבנ� של מי� במינו, מהעליוני  לתחתוני 

  .ואת אות� הארבעה יבשלו כל אחת בקדרה נפרדת ויעלה על שולחנות נפרדי  באופ� שלא יבואו שני  לידי אד  אחד
  

  'סעי� י
  )ג"ס' ע' פ ס"ג  ע(

  ".רטב� וקיפה שלה�, לאסור ציר�, הטמאי : ל"א: תא לקמיה דרבאא. רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה "– גמרא
וששתיה� , והיינו כשנוגעי  זה בזה. אבל הוא בולע מציר הטרפה, כיו� שטרוד בפליטת דמו, פ שבשר השחוטה לא בולע מד  הטרפה" אע– א"רשב

  .כי המלח מפליט מה שבתוכו ולא יותר,  בלא קליפהמותרת בהדחה, אבל א  בשר הכשרה מלוח והטרפה תפלה, או שבשר הטרפה מלוח, מלוחות
כי רתיחת הטהור המלוח מחמ  את האיסור הטמא עד שיפליט , נאסר ההתר, אז ג  א  האיסור תפל וההתר מלוח,  א  החתיכות נוגעות זה בזה– �"ר

  .ומה שמותר ההתר זה כאשר החתיכות עומדות בסמו), לתוכו
אבל א  ההתר מלוח , ותח ואוסר כשג  האיסור וג  ההתר מלוחי  או אפילו האיסור מלוח לבדו וההתר תפלשמליח נחשב כר, א" פסק כרשב– מחבר

  . מותרי  בהדחה בלא קליפה,א  נוגעי  זה בזה, והאיסור תפל
  .אז מותרי  אפילו בלא הדחה,  וא  ג  לא נוגעי  זה בזה– �"ש

וכשעומדי  בסמו) והכשרה מלוחה , ויש להקל במקו� צור�) �"ר. (פילו האיסור תפלא, כמו כל מליח כרותח יש אוסרי  כשנוגעי  זה בזה– א"רמ
  ))"ש. ( שאפילו בלא הדחה�"והוסי! הש. והאיסור תפל מותר

  

  'סעי� יא
  

, הנאסר בכדי קליפ, אבל א  האיסור המלוח מלמעלה וההתר התפל מלמטה,  דוקא כשהאיסור המלוח מלמטה וההתר תפל למעלה נאסר הכל– א"רשב
  .שתתאה גבר
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 שמליח כרותח ,ש סובר"וכתב שהרא, הטורולכ� חלק ,  מליח כרותח אוסר הכל,כלומר, מלוח למטה נאסר הכלהא סובר שכש" מוב� מכא� שהרשב– טור

  .מ א  המליח עליו� או תחתו� בעניי� זה"ואי� נפק, )א  אי� איסור שמ�(אוסר רק בקליפה 
שאוסר הכל כאשר הוא למטה א  , שכתב שכל דבריו נסובי  על איסור מלוח ושמ�, א"ת המש) דברי הרשב אראהאי) לא , הבית יוס! תמה על הטור

שמליח הוא כרותח של צלי ולא של , י קליפה"י צלי ולא ע"כי אי� בו כח לפעפע לא ע, מ ותמיד אסור בקליפה"אי� נפק, א) באיסור תפל כחוש, אי� ששי 
  .א בעניי� זה"ש לרשב"� מחלוקת בי� הראלכ� הסיק הבית יוס! שאי� שו. מבושל

וזה שיי) , שההתר נחשב כרותח ולכ� נאסר, א באיסור שמ� הוא"טע  הרשב. א"ניסה להסביר את הטור כדי שלא יראה כאילו לא ראה את הרשב – ז"ט
, נעשית רותחת, בלעה איוסר במליחהשחתיכה אחת ש, א"משמע לפי הרשב. כי הפעפוע רותח, שהשומ� הול) ומפעפע, א) הטור פרש, רק בתתאה גבר

. ובכחוש שאר החתיכות יאסרו בקליפה, א) להעביר את האיסור מחתיכה לחתיכה צרי) שומ� לאסור שאר חתיכות, ואסורה כולה בי� בכחוש ובי� בשמ�
מ ניצל הטור "מ, ר זה בדברי הטורפ הסב"א ע"שאי� הפשט בדברי הרשב, ז"וסיי  הט. אלא שג  באותה חתיכה אסורה בקליפה בלבד, ש סובר כ�"ורא

  .א"מקושית הבית יוס� שכאילו לא ראה את המש) הרשב
  

וא  ,  בי� כשהמליח למטה ובי� כשהמליח למעלה תמיד מפליט ומבליע בהתר התפל במליחה– ק"מ בש� הסמ"הגה, ספר התרומה, ש"רא, תוספות
כי טבע המליחה , ואי� במליח כלל די� של תתאה גבר, בקליפה, וכשהוא כחוש, למעלהבי� א  הוא למטה ובי� א  הוא , ההתר נאסר בכולו, האיסור שמ�

הוא מרתיח את , שכשהתחתו� ח  מחמת האש, והסיבה היא. וא� האיסור תפל וההתר מליח לא צרי� אפילו הדחה. י הדחה"שאינה מתבטלת אלא ע
  . המליחה בי� א  הוא למטה ובי� א  הוא למעלהאי� כח בתפל לבטל את כח, אבל מחמת מליחה, חברו או מצנ� את החברו

  
אבל א  ההתר התפל , נאסר ההתר א  אי� בו ששי  כשהמליח למטה והתפל למעלה, שאיסור מליח שמ� והתר תפל שנמלחו יחד, א" פסק כרשב– מחבר

  .כי תתאה גבר, נאסר בכדי קליפה, היה למטה והמליח האסור למעלה
שזה לעני� כחוש שתמיד נאסר בקליפה בי� למעלה , �"ותר� ש� הש? מליחה חילוק בי� א  המליח למטה או למעלהש  פסק שאי� ב, ה"צא ס' קשה מס
  .זה דוקא כשהמליח למטה כפי שפסק כא�, מ לאסור הכל"אבל בשמ� ע, בי� למטה

  .א  השמ� למעלה ובי� א  הוא למטהבי� , הכל אסור, וא  אחד מה  שמ�, ש שאי� במליחה הבדל בי� עילאה לתתאה" פסק כתוספות ורא– א"רמ
והטמא מלוח שאוסר , ונמלחו,  מונחי  זה אצל זהש א  האיסור וההתר"וכ, א"מ ההלכה כרמ"מ, ח פסק כמחבר בהפסד מרובה"פ שהפר" אע– ג"פמ

  .א לעיל"וכרמ, שאי� אנו בקיאי  בי� כחוש לשמ�, עד ששי 
  

  'יג*'סעיפי  יב
  )ז"צה ס' פ ס"ג  ע(

אי� בה  די� מליח , פ שנמלחו בתוכ�"אע,  "לכ� גבינות שנעשו בדפוסי עכו, ולא בכלי ,  מליח כרותח שיי) רק באוכלי� שנמלחו יחד– ש"רא, תוספות
  .ואפילו לכתחילה, שמותר לגמרי, ודינ� כמו איסור תפל ומליח התר שנמלחו יחד, כרותח

  .א) בדיעבד הגבינות האלו מותרות, כעורמשו  הרחק מ� ה,  לכתחילה ג  כא� יש להחמיר– טור, מרדכי, ש"רא
  .כי רגילות הוא לעשות כ�, מותר לכתחילה ליתנו בחלב,  של בשרה מלח בנתו� בקערה" ה– בית יוס!, טור
  

  דין כלים של גויים
  .א דבר קשה יבש ביבששאינו מוצי, ב כל דבר חרי�"מותר לית� בה  תבלי� וכ� בצל וכיו,  כלי  של גויי  שהודחו יפה– ה"ארחות חיי� בש� הרא

ופליטת יי� לא , לא יבוא לידי נתינת טע , וג  א  יפליט, כי אי� זה מפליט,  מותר למלוח בשר כשר בכלי שמכניסי  בו הגויי  יי� לקיו – א"רשב
  .נבלעת

  .אבל בדיעבד ודאי שמותר, שמא נשאר בה  שומ� בקערה,  ראוי להחמיר לכתחילה בכלי  של גויי – ה"או
  

  ?י שנמלח בו נעשה נבלההאם כל
ונתנו במי  האלו ,  מעשה בשפחה גויה שמלחה טומאה בקערה ואחר שהסירה הטומאה הכניסה את הקערה במי  רותחי  שהיו במחבת על האש– אגור

י הקערה לא נעשתה כ, לרבנו אפרי  ודאי שהעיסה מותרת בששי  נגד האיסור בלבד, קמח ולשו עיסה ולא היה ששי  במי  נגד הקערה שהיתה בת יומה
כי מליחה לא , מספיק ששי  נגד הקליפה של הקערה שנאסרה ולא יותר, נ בכל האיסורי "ת שיש חנ"א) ג  לר, נ רק בבשר בחלב"כי לשיטתו נ, נבלה

  .דומה לכבוש
  

  .שר שמותר ליתנ  בחלבה מלח או תבלי� הנתוני  בקערה של ב"וה. שגבינות שנעשו בדפוסי הגויי  מותרות, ש" פסק כתוספות ורא– מחבר
כי , לי לא מנוקבכואפילו ה, )שמותר למלוח בו בשר, כמו כלי שמכניסי  בו הגויי  יי�(ה א  נמלח ההתר בשאר כלי איסור "שה, א" פסק כרשב– א"רמ

ומ� (בש לא בולע מכלי נקי כי י, מותר, וכ� א  מלח עצמו היה בכלי איסור. )י"מ צרי) הדחה כדלעיל בס"ומ (מה שבכליאת מליח כרותח לא מפליט 
ל "והמחמיר בכל הנ. ל"ולאסור את כל הנ) משו� כעור(ולכתחילה יש לחוש למרדכי , כל זה בדיעבדו .ואי� בו איסור דבוק, ))" ש–הסת  כלי הוא נקי 

  .תבוא עליו הברכה
אבל במלח אי� סברה לאסור אפילו ,  "וסי עכוהולכי  על תחילת דבריו שעוסקי  בדפ, "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. שג� לכתחילה מותר, ל"כ רש"וכ, לכתחילה
  .מלח ויתנו בחלבשמא בטעות ע� ידיי� מלוכלכות מהבשר יקח , ל את אלו שיש לה� כלי� של מלח אחד לבשר ואחד לחלב"רש
  .ולכ� יחמיר לכתחילה, שמא אינו נקי, 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

  .ע לדינא"וצ. יוצא הטע  במליחה ואוסרי בישול "אבל א  בלע ע, י המליחה מותר"א שדוקא בבלע הכלי ע" י– א בש� תפלה למשה"רעק
  

  'סעי� יד
  )ח"צח ס' עיי� ג  בס(

שאינו , פ שהמלח נות� טע  בקדרה"אע, הכל מותר, א  יש בקדרה ששי  נגד כל המלח,  מלח הבלוע מד  או מאיסור ונתנוהו בקדרה– ספר התרומה
כיו� שלא היו בלועי  , אי� צרי) ששי  נגד כל המלח, נתנוהו בבשר או בחלבאבל א  המלח היה בלוע מבשר או מחלב ו, חמור יותר מאילו היה כולו ד 

, נ"אבל לדעת רבנו אפרי  שרק בבשר בחלב יש חנ, נ בכל האיסורי "ת שיש חנ"שזה כשיטתו של ספר התרומה שסובר כר, וכתב הבית יוס! .מאיסור
  .כי לא יודעי  כמה ד  בלע, שג  לרבנו אפרי  צרי) לשער בכולו, דרישה כתבא� ה .כ אי� צרי) ששי  נגד כל המלח אלא רק נגד האיסור הבלוע בו"א

כ "שאל, כי תמיד יש ששי  בקדרה נגד המלח, מ כא� החמיר"מ, נ בכל האיסורי "פ שסובר שכרבנו אפרי  שאי� חנ"ואע,  כתב כספר התרומה– א"רשב
  .ולכ� צרי) לשער נגד כל המלח,  שאי� אנו יודעי  כמה ד  בלע,ועוד. וזה לא מדובר כלל, א לאכול את המאכל מחמת המליחות שבו"א

ומכיו� , צרי) לשער כאילו היה הד  כולו מלח, כיו� שהמלח נימוח ע  הד  ומתערב בקדרה ומולי) איסורו עמו – ר אברה�"י ב"ר, רבנו שמשו� מקוצי
  .אפילו באל� לא בטל, שהמלח נות� טע  ג  מעבר לששי 

והסביר , א  יש ששי  נגד המלח מותר, כ� מלח הבלוע מד  שנתנוהו בקדרה או שנתנו בקדרה בשר מלוח בלא הדחהלו, ומה פסק כספר התר– מחבר
ומכיו� שד  לא עביד , אי� הנאסר אוסר יותר מהאוסר, מכיו� שאינו אסור מצד עצמו אלא מחמת דבר הבלוע, פ שהמלח נות� טע  בקדרה"שאע, א"הרמ

  .ג  המלח הבלוע ממנוכל , לטעמא ומתבטל בששי 


