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  ' א�סעי
  

  .)קח". (שמעו� בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחטו מותר' שמואל ור, חנינא דאמרי אפשר לסוחטו אסור' יוחנ� ור' רב ור: איתמר "– גמרא
  :)חולי� צז". ( וכחל עצמו אסור–אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא . כחל בששי� וכחל מ� המני�...אמר רב נחמ� "– גמרא

  
ולכ� , "אפשר לסוחטו אסור"ל ש"מ קי"א מ. פ חשבו� האיסור שבה"וכשנופלת להתר מתבטלת ע, חתיכה שבלעה איסור אינה נעשית נבלה – א"שבר

יכה עצמה מצטרפת לבטל את א" החת. האיסור שבה לא נפלט ונבלל לגמרי ע� מה שבקדרהברור שכי , אותה החתיכה לא חוזרת בעצמה להיות התר
  .האיסור

פ שלכאורה יכול לבוא נחתו� ולטעו� את החתיכה "ואע. ח ולא בשאר איסורי�"נ שיי" רק בב"א סובר כרבנו אפרי� שחנ"שהרשב, ית יוס�והסביר הב
ולכ� החתיכה עצמה , זה בלתי מציאותי שיצא כל האיסור לגמרי, כי ג� א� יגיד שאי� טע�, מ כא� זה לא שיי""מ, ולומר א� יש בה איסור או לא

, וחזר והתרבה ההתר עד שיהא ששי� נגד הד�,  ואסרו מחמת מיעוט)לח בלח (אבל איסור הנבלל והנימוח כמו ד� שנפל לרוטב של התר .נשארת אסורה
  .הכל מותר

כ לפי הסברו בארו" יש כא� "וא, ובקצר כתב שהסיבה היא כי האיסור לא נפלט לגמרי, שבתורת הבית הארו" כתב שהחתיכה אסורה כי האיסור נות� בה טע�, א"ג הקשה כא� על הרשב"הפמ
  !איסור דאורייתא ולפי הסברו בקצר יש איסור מדרבנ�

  .א מצוייני�"ודברי הרשב, מפני שלפעמי� עלול לתת טע� בחתיכה ולהאסר מדאורייתא ג� כ�, תמיד מדרבנ�" אפשר לסוחטו אסור"ש, ויש לומר

  
  ".אפשר לסוחטו מותר"ל ש"כי קי, בטל, וכיו� שהתערב בכולו,  בכולומתבלבלשג� כשבלוע איסור הטע� , א" אינו מבי� את דברי הרשב– טור

�בי� א� האיסור מתפשט ובי� , שהרי מצריכי� ששי� נגד האיסור, ומני� לקח שתמיד האיסור מתבלבל ומתערב,  אינו מבי� מה לא הבי� הטור– בית יוס
  !?ולמה הכריח הטור שהטע� מפשט ומתערב, א� לא

דבריו . ה אצלנו שהאיסור מתבלבל"כ" ה, לא חוששי� לה א� ניער וכיסה מיד, שכמו שטיפה שנפלה על חתיכה, ה לפרש טעמו של הטור ניס– דרכי משה
  .ע"וצ. ולכאורה לא תר& כלו� בדעת הטור, א"כרשב, אחרת החתיכה נאסרת, שהרי דיבר רק כשניער וכיסה מיד, צריכי� עיו�

  

  ?א והטור"מהי מחלוקת הרשב
ולכ� הכחל נעשה כנבלה , ש"שהכחל אסור משו� טע� הבשר הנבלע בחלב שבכחל כמו תוספות ורא, הטורהסביר , בסוגית כחל' צ' בס – ז"טבאור ה

שאפשר לסוחטו אסור רק , צב' וכבר כתב הטור מפורש בס. יהיו מותרי� אפילו בעצמ�, אבל בשאר דברי� שאינ� כחל, נ בבשר בחלב"שאומרי� חנ
כמו " אפשר לסוחטו"ולא גזרו על , מותר, אבל בשאר איסורי�, תא תקו�פ שכחל הוא מדרבנ� כעי� דאוריי"ואע, ג� בכחל יש לומר כ�כ "בבשר בחלב וע
  .נ"שלא גזרו חנ

 פ ששאר "אע, אסורא שאפשר לסוחטו "לכ� פסק הרשב, כי נשאר חלק מהחלב שבו בכחל וחוזר ואוסר,  שהכחל נשאר אסור,א פרש"הרשבא
   .ותרותהחתיכות מ

  
שניה� עניי� היא ש הטור טתיש ה� שני דברי� או דבר אחד" אפשר לסוחטו"נ ו"הא� חנא והטור היא "מחלוקת הרשב – ג"א והפמ"הגר, "באור הש

א� יש ש, �" סובר כרא"רשב הלבא, "אפשר לסוחטו"אז לכ� ג� בשאר איסורי� אי� די� , ח"נ בשאר איסורי� אלא רק בב"ומכיוו� שלטור אי� חנ, אחד
א במציאות לסחוט את כל "כי א, " אסוראפשר לסוחטו" בה� יהיה די� מ ג�"מ, נ" בשאר איסורי� שאי� בה� חנוא�, "אפשר לסוחטו"נ יש די� "חנ

  .כ יבוא אליהו ויאמר שנסחט האיסור לגמרי ואז יהיה מותר"אא, האיסור לגמרי מהחתיכה
כ "אלא ע! 'אמאי'לא שיי" , וא� שניה� עניי� אחד, )חולי� צז" (נ"אמאי קסבר חנ, סוחטו מותראי קסבר אפשר ל: "מראגמלשו� הא "הגרומוכיח זאת 

  .שניה� דברי� שוני� זה מזה
  

והחתיכה מצטרפת לכל , אינה אוסרת אלא לפי חשבו� האיסור שבה, ואי� בה ששי�, ולכ� חתיכה שבלעה איסור, י"א וכהסברו בב" פסק כרשב– מחבר
אבל , כי האיסור שבה לא נפלט ולא נבלל לגמרי, אסורהנשארת והחתיכה עצמה ואז מה שבקדרה מותר , י� נגד האיסור הבלועמה שבקדרה לשער בשש

  .הכל מותר כי האיסור נבלל בכל התערובת, ונאסר מחמת מיעוטו וחזר והתרבה עד ששי�, )לח בלח(כל דבר הנבלל והנימוח כגו� ד� שיצא לרוטב 
  

אפשר לסוחטו "כי , )נ"א שאי� בה� חנ"בש (החתיכה עצמה מותרתש, א"פסק כדעת הרשבש� ד "צב ס' ס מ סותר את עצמוהמחברהרי לכאורה , קשה
  ?"מותר

 .קו שהחתיכה עצמה נשארת אסורה' ס המחבר סותר את עצמו וההלכה כמו – ז"ט, א"רמ  .א
א "� וכרשב"וכא� פסק כר,  תפס את לשו� הטורצב פסק כשיטת הראשוני� שאומרי� אפשר לסוחטו מותר בשאר איסורי� כי'  בס– א"גר  .ב

 .דרכו של המחבר לכתוב לפעמי� שיטות שהוא לא פוסק כמות�, א" לשיטת הגר.שאפשר לסוחטו אסור מדרבנ� בשאר איסורי�
הראויה ואינה חתיכה , אלא הכל מותר, לא צרי" להשלי" איזושהי חתיכה, שא� אינו מכירה, ג"צב התכוו� המחבר כהמש" לס'  בס– "ש  .ג

 .ודאי שעומדת באיסורה כמו אצלנו, א" א� מכירה, כי אי� איסורה מחמת עצמה, להתכבד
 .וכא� כתב די� דרבנ� שנשארת אסורה, צב כתב די� תורה'  בס– באר הגולה  .ד
קו ' ובס, והטורא "כי ספק דרבנ� לקולא במחלוקת של הרשב, "אפשר לסוחטו מותר"צב דיבר איסור מדרבנ� שאז אומרי� '  בס– כרתי ופלתי  .ה

 .וכ פסקו כל האחרוני� שזהו התרו! עיקר להלכה. וספק דאורייתא בדי� לחומרא, "אפשר לסוחטו אסור"דיבר על איסור דאורייתא ש
 ביטול זה שדי�, יק'והסביר הרב סולובייצ .כי ש� איסורו לא עליו, וזה בדבר הנבלל לא שיי", כי ש� איסורו עליו, "אפשר לסוחטו אסור "– מטה יהונת�

ל "לעומת זאת בחהר. עדיי� זה אסור ואי� ביטול, כ סחטתי את האיסור"פ שאח"אע, וא� בהתחלה היה לזה ש� של איסור, רק בתחלת התערובת
  .ולכ� היא מותרת, ובעת ריסוקה זהו ערבובה, קוד� ריסוקה לא היתה בכלל נחשבת כמעורבת, שמתרסקת

  
, נגד כולה אסורה וצרי לשער בששי�תישאר והחתיכה לעול� ואז אי� חילוק בי� דבר לח ליבש , בכל האיסורי�נ " אנו נוהגי� להחמיר בחנ– א"רמ

א" א� , אבל א� ראויה להתכבד אינה בטלה, וא� לא מכירה בטלה בששי� נגד כולה א� אינה ראויה להתכבד,  צרי" להסירה א� מכירהאלא שביבש
ובמקו� צור" גדול מותר אפילו בששי� נגד . הכל מותר,  בלבדויש ששי� נגד החתיכה הלחה האסורה, ראיסור לח נפל לרוטב לח והתערב בלח אח

  .נ בלח בלח בשאר איסורי� אלא רק בבשר בחלב"צב שבמקו� צור" גדול אי� אומרי� חנ' א בס"כי פסק הרמ, האיסור בלבד
אלא מחמת , חמת עצמהבטלה אפילו היא ראויה להתכבד כי אינה אסורה מא� לא מכיר את החתיכה , אבל בשאר איסורי�,  כל זה בבשר בחלב– "ש

 .ב"קא ס' כדלעיל בס, דבר הבלוע בה
כי מי� , א" ג� לדעת הרמכ מותרת"נקל שהחתיכה עצמה ג, י מליחה"מ א� נכנס איסור מי� במינו ע"מ, "אפשר לסוחטו אסור"ל ש"פ שקי"אע – פתחי תשובה בש� נודע ביהודה

  .וספק דרבנ� לקולא, נ במליחה"ויש מחלוקת הא� יש חנ, רבנ�במינו הוא מד

  

  )ז"קה ס' פ ס"ע(? האם אוסרת בנגיעה, הדין כשידוע שנסחט כל האיסור מהחתיכה
, אבל לכאורה, זה מפני שאי� אפשרות מציאותית להוציא את כל טע� האיסור" אפשר לסוחטו אסור"כי זה ש,  לא אוסרת– ז"ט, ל"רש, א"רשב, י"ר

והיא אסורה מדי� איסור בשר בחלב לא אוסרת , ג� חתיכה שנבלע בה חלב, לכ�. לא היתה החתיכה אוסרת, היה אפשר להוציא את האיסור לגמריא� 
  .כי החתיכה אסורה רק בגלל שבלוע בה איסור, כי חלב לא מתפשט בלא רוטב,  רוטבחברתה בלא

, אפילו כשהחלב לא יכול לצאת, כי טע� הנפלט ממנה לעול� אסור, ג� בנגיעה בלא רוטב חתיכה שבלועה מאיסור בשר בחלב אוסרת – "ש, טור, �"ר
  .עדיי� החתיכה היתה אסורה ואוסרת בנגיעה, פשוט שג� א� היינו יודעי� שיצא כל האיסור לגמרי, לפי זה. כי החתיכה הפכה להיות חפצא של איסור

ה שזהו חפצא של איסור ולא חתיכ, ז החמיר כטור"קה ס' ובבשר בחלב בס, ה אסורהא שבשאר איסורי� החתיכה עצמ"קז פסק כרשב'  בס– מחבר
  .א"ל לא בשיטת המחבר ולא בשיטת הרמ"ע ש� ואכמ"וע. הבלועה מאיסור
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  'סעי� ב
  

 האיסור צרי" להיזהר לא להסיר שו� דבר מהקדרה בעוד חתיכת, שהתבשלה בקדרה שיש בה ששי� לבטל את החלב,  חתיכה שיש בה חלב– א"רשב
כי אז תאסר החתיכה בגלל החלב הדבוק , וכ� לא יוציא אותה תחילה, כשאי� ששי� נגד החלב ותאסור את כל מה שנשאר, שמא תישאר אחרונה, בתוכה

  .ותקנתו להניח את הכל עד שיצטנ�, בה
פ שחתיכה "שאע, מ יש לחלק"ומ. ל"חוש לנאי� ל, אבל לפי הטור שחוזרת להתרה, שלאחר שהתבטלה לא חוזרת להתרה, א" כל זה לפי הרשב– טור

  .א"פ שיש ששי� חוזר ואוסר את החתיכה כרשב"אינו מתבטל ואע, מ כשהחלב דבוק בה בעי�"מ, החתיכה מותרת, והתבטל האיסור, שבלעה איסור
הרי ברגע שהתבשלה פע� , תאסר, הרי מדוע כשתצא החתיכה והחלב הדבוק בה, ה� באי� לענות על קושיה, פ שלכאורה דברי הטור פשוטי�" אע– ז"ט

ומדוע תבלע שוב מאותו חלב , ועכשיו שבעה מלבלוע יותר, בלעה קצת וזה בטל בששי� והחלב הול" ממנה בגמר הבישול, אחת בקדרה ע� החלב שעליה
  .אפילו לאותה חתיכה שדבוק בה, חוזר לפליטה חדשה, שמכיוו� שהחלב בעי�, פ זה תר& הטור"וע? שכבר בלעה ממנו

ואז לא צרי" להמתי� , אסור להסיר מהקדרה שו� דבר עד שתצטנ� או עד שיסיר את האיסור תחילה, נ בכל האיסורי�" לפי שיטתו שיש חנ– דרכי משה
  .עד שתצטנ�

  
  .לא יסיר כלו� מהקדרה עד שתתקרר, שחתיכה שיש בה חלב דבוק והתבשלה בקדרה שיש בה ששי� נגד החלב, א"פסק כרשב – מחבר

א אי� איסור דבוק ולא נבלע בחתיכה "ולרשב, אלא רק דבוק בה, כי החלב לא נבלע בקדרה,  א� תצטנ� ג� החתיכה עצמה תהיה מותרת– "ש, ז"ט
  ".אפשר לסוחטו אסור"כי , שתהיה אסורה בעצמה, א שמדובר בחתיכה הבלועה מאיסור"כ בס" משא.ולכ� א� יש ששי� ג� היא תהיה מותרת

  
  .ולכ� מסירה והשאר מותר,  תמידהחתיכה עצמה אסורה, נ בכל האיסורי�" לדיד� שיש חנ– א"רמ
ולכ� האר , כי אי� בה עצמה ששי� נגד החלב, ולכ� החתיכה עצמה שדבוק בה חלב אסורה, א" וכ� אומרי� איסור דבוק לדעת הרמ–ג "פמ, א"גר, ""ש

. זה מפני שסמ" על מה שכתב בהרבה מקומות שיש איסור דבוק,  דבוקא לא הגיה כא� בעני� איסור"וזה שהרמ. מותר א� יש ששי� נגד כל החתיכה
  .ולכ� מספיק ששי� נגד החלב בלבד, נ ולא באיסור דבוק"ולמחבר לא מחמירי� לא בחנ

 :וכא� יש כמה תרוצי�? י המליחה"כ החלב נבלע בחתיכה ע"וא, הרי חתיכה שדבוק לה חלב נמלחה קוד� כדי להוציא את הד� שבה, "הקשה הש
  .י מליחה אלא בקליפה" מדובר בחלב מדרבנ� או חלב בהמה כחושה שאינו אוסר ע– "ש .1

לא תאסור יותר מצלי האוסר מכדי , כ כשנוציא את החתיכה החמה הזו החוצה"א, א� אכ� מדובר בחלב כחוש, א על תרו! זה"הקשה רעק
  .ר בחלב שמ�שהרי המחבר מדב, ואילו כא� מנסי� למצוא מקרה שתאסר כל החתיכה, קליפה

 .כ נחת" חלק מהחתיכה ועכשיו אי� ששי� נגדו"ואח,  מדובר כשהיה ששי� בהתחלה נגד החלב– "ש .2
3. �ס צח "ויש כא� את הדי� שנפסק בסו, וכ� להיפ", מדובר שיש ע� הבשר והחלב ששי� נגד הד�, פ שנשאר ד� בחתיכה" אע– יד אברה

 .החתיכהולכ� הד� לא אוסר את , שאיסורי� מבטלי� זה את זה
 .אוסר עתה את התבשיל, כ התמעט מששי� ונכבש בכדי שיעור כבישה"י� והתקרר ואחשה א� התבשל איסור בקדרה והיה ש"ה – ש"פת


