
  זק' ס
  

  ' א�סעי
  

  :א בתורת חטאת"פ הבית יוסף והרמ"באור מחלוקת הראשונים ע
מעט מעט כשמערה יש לחוש שכי , אפילו מכירו וזרקו ויש ששי� נגדו הכל אסור, ונמצא בה� דג טמאבקדרה  דגי� קטני� שהתבשלו – )ג"סמ (א"ריב

ע� בקדרה נשאר הדג הטמא , לפעמי� בסו� הערוי ע� מעט מי�  לתמחוימהסיר) היינו לא בבת אחת(חמי� המי� את הדגי� ע� הרוטב או ע� ה
  .וכשחוזר ומערה לקערה אוסרי� את כל הדגי� הנותרי�, שהרי לא מערה הכל בבת אחת, עשרי� או שלושי� דגי� שנאסרו כי אי� ששי�

כי , פ שנוגעי� בה�"זרי� ואוסרי� את מה שבקערה אעואי� הדגי� חו,  מחמת דבר אחרו נאסרדגי� האחרי� כא� ה– )ג"יש מתירי� בסמ(רבנו ברו� 
שאי� איסור� , ואי� לה� די�  בריה, כי יש רגילות לבשל הרבה דגי� בבת אחת, ויש כא� ביטול של חד בתרי, נבלע ביבש בלא בישול לא בלועאיסור 

  .כי אי� רגילות לבשל הרבה ביצי� יחד, לא בטלי�' אבל א� ביצי� התערבו כ  ונמצאה ביצת נבלה וכד. מחמת עצמ� אלא מחמת בליעה
  )א ורבנו ברו  היא הא� נאסר הכל או לא"וכא� מחלוקת ריב,  בגלל הערוינאסרו בכדי קליפהא יודו שהדגי� האחרי� "י והרמ"פ הסברו לקמ� מעמיד שג� הב"  ע"הש(

� לתלות שבסו� הערוי ע�  ואי� מחזקינ� איסורא, נגד האיסורכי תמיד יש לומר שיש רוב,  מקרה יש להתיר את הדגי� ואת הביצי�ל בכ– רבנו שמשו
  .פ הדרכי משה"וכ, והמחמיר תבוא עליו ברכה. דג הטמאמעט מי� ישאר דוקא ה

  

  :ך"ז והש"פ הט"באור מחלוקת הראשונים ע
שרי� או שלושי� עיש כ, וטבואז תו  כדי שפיכת הר, מדובר שעירה בהתחלה את כל הרוטב מהקדרה לכלי אחר ולא את הדגי� – )ג"סמ(א "ריב

י� ואוסרי� את וחוזר, ואלו שבתו  הרוטב נאסרי� בגלל הדג הטמא, וחלק מחו# לרוטב, ואי� ששי� נגד הדג הטמאשנשאר למטה מהדגי� בתו  הרוטב 
  אלו שבחו# בנגיעת� או שהתערבו כול�

כי יש רגילות לבשל הרבה , ו בתו  הרוטב בטלי� ברוב דגי� של התרכי אות� עשרי� או שלושי� שנאסר,  יש להתיר– )ג"יש מתירי� בסמ(רבנו ברו� 
ל שהרוטב "וכ� י. כי אי� איסור� מחמת עצמ� והוי כיבש ביבש שלא אוסרי� בלא רוטב, ואי� חוזרי� ואוסרי� את השאר בנגיעת�, דגי� בבת אחת

  . ולא מבשלנישי שבקערה נהיה כבר כל
  )שערוי אוסר בכדי קליפה, בנו ברו�ורי� בכדי קליפה א! לרסא, ת הדגי� מעט מעט ע� הרוטבא� עירה א, א"י והרמ"לפי הסבר הבאבל (

כ הרבה ביצי� ושמא אי� רוב " כי אי� רגילות לבשל כ,הכל אסור ,ביצי� שהתבשלו ונמצאה באחת מה� אפרוח או ד�, א ובי� לרבנו ברו�"בי� לריבאבל 
מ "ומ. וא� צרי  למהר ישי� מי� קרי� בפני� כדי שיתקררו,  את הביצי� מהמי� שהתבשלו בה�לכ� טוב להמתי� עד שיצטננו קוד� שיוציא, התר

  .שמספק לא מגעילי�, צ להגעיל אותו"המחבת נשאר בחזקת כשרות וא
�ע� מעט מי� ישאר  לתלות שבסו� הערוי  ואי� מחזקינ� איסורא,כי תמיד יש לומר שיש רוב נגד האיסור,  מקרה יש להתיר את הדגי� בכל– רבנו שמשו

לפי זה בביצי� ג� רבנו שמשו� . מ צרי  שיהיו הביצי� שמחו# לרוטב רוב התר נגד אלו שבפני�" ומ.והמחמיר תבוא עליו ברכה. דוקא הדג הטמא
  .כ הרבה ביצי� יחד"שאי� רגילות לבשל כ, כ אי� רוב"כי ש� בד, יאסור

  

  הלכה
שמא ימצא באחת ,  ביצי� בקליפת� לא יוציא� מהמי� עד שיצטננו או שית� עליה� מי� קרי� שמי שמבשל הרבה,)ג"סמ(פסק כרבנו ברו�  – מחבר

יש אוסרי� , אלא עירה לקערה עצמה ונמצאת אחת טרפה, שא� לא עשה כ , א"והרחיב הרמ. כי אי� ששי�, מה� אפרוח טרפה ותשאר בפני� ותאסור
ה בדגי� "שה, א"יבא כא� כר"ופסק הרמ.  לבטלה וחוזרת ואוסרת מה שבקערההכל וחוששי� שמא הטרפה נשארה לבסו� ולא היה ששי� בקדרה

  .שיש לחוש שמא נשאר האיסור לבסו�, שחוששי� שמא נשאר דג טמא בקדרה ולא עירה את כול� בבת אחת, קטני� יש לאסור כ 
וכל זה . � עירה בפע� אחת יש להחמיר לכתחילהוא� יש ספק א. א להל�" שמביא הרמכדעת רבנו שמשו�אבל בדיעבד מותר ,  כל זה לכתחילה– ז"ט

  .א בודאי שיש להתיר"אבל ליש מתירי� שמביא הרמ, לדעה זו
  :מ"ויש בזה שתי נפק, שני טעמי� הובאו להתיר את הדגי� ז הביא"הט

1. � א� עירה קוד� את המי� ואי� חילוק בי�, לפי זה ג� בביצי� יש להתיר.  לא מחזקינ� איסורא לומר שהאיסור נשאר בלא ששי�– רבנו שמשו
  .או קוד� את הדגי�

שאי� רגילות , לפי זה בביצי� יש לאסור .ואי� חוזרי� ואוסרי�, כ" אות� מעט דגי� שנאסרו בקערה בטלי� ברוב תערובות אח– רבנו ברו� .2
בל א� עירה חלק מהדגי� א, כ כל ההתר בדגי� הוא דוקא א� עירה קוד� את המי�"וכמו. כ הרבה ביצי� יחד שיתבשלו ברוב התר"לבשל כ

 .ר" שזהו ערוי מכל,הכל אסור, ולבסו� עירה את הדגי�, ונשארו ש� מי� או רוטב
 אי� להתיר את הכלי – ל"� בש� מהרי"ש. כי מעמידי� את הכלי על חזקתו והוא כשר,  הכלי לא נאסר– א"רמ :די� הכלי לפי המחבר הפסוק כאוסרי�

  .פ"בנ� בנטלמשו� שאז יש ספק דר, ע"אלא לאחר מעל
ל שאי� המי� שבקערה אוסרי� את "אלא שכתב רש, מ השניה"וכ� היה צרי  להחמיר ג� בנפק, ולכ� אוסר בביצי�, סק כמו הטע� השני פ– ל"מהרש

, לפי זה. ואות� מי� שנאסרו בסו� הערוי בטלי� בקערה בששי�, ומה שנשאר בקדרה אי� בו כח להפליט ולהבליע בדגי� שבקערה, ש"הדגי� כי ה� כל
  .ודאי יש לאסור את כל הדגי�, א� יש לחוש שאי� ששי� נגד אות� מי� שנשארו בקדרה

  
  .וכ� עיקר, שנשאר איסור בלא ששי� שיש להתיר בכל עניי� שלא מחזקינ� איסורא לומר ,� וכטע� הראשו�א את דעת רבנו שמשו"הביא כי – א"רמ

  :� לדבריומיטעח שני "בתא הביא "הרמ

כי ספק , הכל מותר, א� ידוע שהיה רוב התר, סק שא� היתה תערובת מי� במינו ונשפ  הרוטב ולא נודע א� היה ששי� או לאצח נפ' הרי בס .1
  ) רק מדרבנ� צרי  ששי�מי� במינושהרי ב(דרבנ� לקולא 

 .ולכ� צרי  להצטר� ולהתבטל, "שהכל נכנס בספק"קיא פסקו ' א והטור בס"הרשב .2
כ כא� שלעול� לא נדע איזהו האיסור "משא, שיש לומר שכל אחת ואחת של התר היא, דרות שנפל איסור לאחד מה� אומרי� ששתיה� מצטרפות לבטלודוחק לומר שדוקא לגבי שתי ק[

  ]!וכא� זה כבר מעורב, שבשתי קדרות רואי� את העתיד להתערב כמעורב, שאדרבה, והתערבו יחד עוד קוד� שנולד הספק

  
  :יותקושכמה � הקשו עליו "והשז "הט

,  יש עדיי� חיוב דרבנ� שצרי  ששי�,פ שיש ביטול ברוב רגיל"ואע, ואז זה נידו� כאילו יש פה ודאי איסור תורה, הרי יש כא� ספק איסור תורה .1
  .וספק א� היה ביטול בששי�, ביטול ברוב רגיל:  אבל בשתי קדרות יש תרתי לטיבותא!ואי� זה נחשב ספק בגלל שיש ביטול ברוב רגיל

א והטור דברו זה דוקא "לכ� כל מה שהרשב! והוי ספק דאורייתא, י� בשאינו מינו ע� הביצי� האחרותשיש בה אפרוח או ד� הוי מבביצה  .2
מי� זה דוקא ב" נשפ  הרוטב"א מ"וכ� הוכחתו של הרמ. יש לאסור, י קפילא"אבל במי� בשאינו מינו שאפשר למיק� אטעמא ע, במי� במינו

 .במינו
שכמו שלא מעמידי� על חזקה בספק מלח בשר , ז בש� שערי דורא"הקשה הט, א שהמחבת מותרת" האחרונה שהביא הרמ ההלכהעלג�  .3

  !לכ� ג� כא� יש לאסור בגלל ספק דאורייתא, והוי רגלי� לדבר,  באינו מינושחוטה ע� נבלה או ספק א� היה ששי� נגד האיסור
 צרי  מי� בשאינו מינושהרי יבש ביבש ב, כי אחרת לא יעזור כא� יבש ביבש להתיר, � במינומישאצלנו זה כ� , א"� מנסה להסביר את דעת הרמ"הש

  .שא� יבשל� ית� טע�, קט' ששי� כפי שנפסק בס
ולכ� , כי הדג עצמו הוא מי� במינו לעומת האחרי�, ה הדגי� לא יתנו טע� זה בזה"ואפ, מי� בשאינו מינושבאמת מדובר אצלנו ב, � דוחה הסבר זה"הש

וכ� דג טמא רחוק מלהיות בטעמו מדג , כי טע� אפרוח לחוד וטע� ד� לחוד, מי� בשאינו מינושביצת אפרוח או ד� ה� ודאי , ועוד, א� יבשל� אי� טע�
  .מינומי� בשאינו כ כא� קוראי� לזה דג טמא וש� דג טהור וזה ודאי "א,  נידו� לפי הש�מי� במינוש, ב"צח ס'   בס"ש לפי מה שכתב הש"וכ, טהור
ולכ� , פו' וכ� ביצת אפרוח וד� אסורי� מדרבנ� וכפי שנפסק בס, שציר דגי� הוא מדרבנ�,  שהקל בביצה ובדג טמאא"� מנסה שוב לישב את הרמ"הש

  .מי� במינוג� בנשפ  יש להקל כמו 
  .'ק ז"צח ס'   בס"א אפילו בדרבנ� כשנשפ  וכמו שכתב הש" אסור לרממי� בשאינו מינוכי , � דוחה ג� את ההסבר הזה"הש

  .ע"א בצ"  על הרמ"ל נשאר הש"לאור כל הנ
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אלא יש חשש על העשרי� או שלושי� , שהרי ודאי יש ששי� נגדו, א סובר שלא הולכי� אחר הדג הטמא" שהרמרצה לתר$" צבי לצדיק"בחידושי 
  . לעומת הדגי� שמחו# לרוטבמי� במינוהדגי� שנאסרו וה� ודאי 

  
פ הסבר� את "ע (כשעירה קוד� את המי� לכלי אחר  ולהתיר את הדגי�ל ולאסור את הביצי�"להחמיר כדעת מהרשיש  – �"ז והש"הט לפי הלכה

שאז אסורי� , ל שהדגי� היו שמני�" י,דגי�את הלפוסקי� האוסרי� ג� מ " ומ.כשיש ששי� נגד מעט המי� שנשארו בקדרהאו  ,)מחלוקת הראשוני�
  )ש בבישול"וכ, א  כבוש הוא מדאורייתא, ורק במליחה זה מדרבנ�(הטע� והלחלוחית י בישול יצא עיקר "כי ע, מדאורייתא

  :שתי חומרות יש להחמיר ,א שמקל בביצי�"מ ג� לדעת הרמ"ומ

וכשיערה אות� תאסרנה את אלו שבקערה ולא יהיה , שהביצי� הנוגעות באסורה נאסרו, כשעירה את כל המי� לקערה ונשארו רק הביצי� .1
  .ובלי מי� אי� מה שיתיר את הביצי� הנוגעות, ז המי� היו מסייעי� לבטל את הביצה בששי�כי עד א, ששי�

אסרה את הכ� ונאסרו , שיש לחשוש שמא האסורה הוצאה ראשונה, כשבישל ביצי� הרבה והיה ביניה� אחת שהיא אסורה והוציא אחת בכ� .2
  .ה"כ או"וכ, הביצי� האחרות ממילא

אי� הבדל , אבל לאחר שנודע האיסור, מ כל זה קוד� שנודע האיסור"מ, וספיקא דרבנ� לקולא, וד� ביצי� הוא מדרבנ�, פ שאי� בביצה אפרוח אלא רק ד�"שאע, ה"ז בש� או"וכתב עוד הט[
  .ה"כ לא כאו"משמע א! ל לקולא"צ, חרתכ כשספק א� זו היא או א"א, ט דרבנ�"ד ביצה שנולדה ביו"שהרי במסכת ביצה שאלו למ, ז"והקשה על כ� הט. בי� ספק דרבנ� לספק דאורייתא

וכא� אנו מכירי� את הביצה , ה מחמירי� שד� ביצי� דאורייתא"אבל בלא, כי כשאפשר לבטל חד בתרי אז מקלי� שד� ביצי� מדרבנ�, ה"ז להחמיר להלכה כאו"מ הכריע הט"אבל בכ
  ].כשניטלה כל ביצה בכ!ג� ולכ� יש להחמיר  .הכל אסור, האסורה

  

  'סעי� ב
  

  רבנו ירוח�

לפי שכבר , צרי  להיזהר שלא לחזור ולתחוב את הכ� בקדרה, זבוב או נמלה שנמצאו בקדרה והוציא אותו בכ� – � מרוטנבורג"בש� מהר .1
 הכ� ששי� נגדבקדרה שמא לא יהיה , וא� יתחבנה, בכ� ששי� נגד הזבובושמא לא היה , נאסרה הכ� כשהוציאו בה את הזבוב מהקדרה

  .ה שבקדרהותאסור את כל מ
  .אלא רק נגד הזבוב הבלוע ,אי� צרי  ששי� נגד כל הכ�, )זבוב או נמלה(כיו� שידוע כמה בלעה וכמה איסור יש בכ� ,  אי� לחוש לזה– טור
ג שיש רק את "כ בכה"וא. מתבטלי� ברוב רגיל, א כל הדברי� המאוסי� שנפשו של אד� קצה בה�"פ דעתו של הרשב" ע– )קד' ס(א "רשב

  .זבוב או הנמלה שפוט שבכל גוונא מותרפליטת ה
שלשיטתו צרי  ששי� רק נגד הבלוע ולא נגד כל , �"שיתכ� שהטור הצרי  ששי� נגד הבלוע בכ� כי התייחס לשיטת מהר, וכתב הבית יוס!

 .ה כא�"וה, ובטלי� ברוב רגיל, צ ששי� כלל"א, שבדברי� מאוסי� הפגומי� בעצמ�, קד' א בס"א  הטור עצמו סובר כרשב, הכ�
 .הכל מותר, זבוב שנמצא בתמחוי שהוא כלי שני וחילקו ממנה בשאר קערות בכ� .2
, אבל זבוב שבכ�, כי יש ששי� נגד הנמלה ולא צריכה הגעלה, מותר,  כלי מלא תבשיל שלקחו מהקדרה ונמצאה בו נמלה– ש"בש� הרא .3

 .וצרי  להגעיל את הכ�, מסתמא אי� ששי� נגדו בכ�
  

זורק� והתבשיל , שדברי� מאוסי� שנפשו של אד� קצה בה� כגו� זבובי� או נמלי� שנמצאו בתבשיל, ג"קד ס' וכ� פסק ג� בסא "פסק כרשב – מחבר
  )כי ה� משביחי� אות� כמו עכבר, קד החמיר כשנפלו לשכר וחומ#' ובס (.א"פ הרמ"וכ . אלו הפוגמת בתבשיל אוסרת�שאי� פליטת דברי, מותר

 .שזבוב פוג� את טע� התבשיל וברוב רגיל מספיק,  שהקלוא"כרמפסק כמחבר ו – )קד' ס(ז "ט
וכתבו שזבוב אוסר ,  שהחמירו בזהח" והבל"הרש, ה"� להחמיר כדעת או"מ פסק הש"מ, א הקלו שזבוב פוג� בתבשיל"פ שהמחבר והרמ" אע– �"ש

  .ח"ג� הבוכ� הסכי� , א"ורק בשעת הדחק או במקו� הפסד מרובה יש להקל כדעת המחבר והרמ, בטעמו
  .קד' מ כמו שהתבאר בס"מ כשנפל הזבוב לשכר וחומ$ יש להחמיר בכ"בכ
  )ג"קד ס' ע בהרחבה בס"ובכל הדי� הזה ע(
  

  א"רמדיני� נוספי� ב

  .אסור להחזיר את הכ� לקדרה,  מ� הקדרה או שאר דברי� שלא פוגמי�)היינו בריה חשובה (א� לקח דג טמאפסק ש .1
 .ה אפילו א� יש ששי� בכ� נגד האיסור אסור להחזיר את הכ� לקדר– �"ש

  .נ"חנ, כי לא אומרי� גבי כלי, ששי� נגד האיסור ולא נגד כל הכ� צרי  ,א� החזיר .2
, נ"יש להחמיר בה� בחנה ש"צח ס' א בס"פסק הרמ, כלי חרס חדשאפילו יש� או כלי מתכת אבל ב,  זה דוקא בכלי ע# ומתכות חדשי�– �"ש

 � .צרי  ששי� נגד כל הכ�ולכ
והכ� , כי התבשיל נעשה נבלה בכ�, יל יחדצרי  ששי� נגד האיסור והתבש,  והוחזר לקדרהאבל א� הוציא לכ� ג� מעט מהתבשיל ע� האיסור .3

�  .)ע"ד בצ"בשפ' ק ח"צד ס' ג בס"נשאר הפמ, ב"וא� אי� בכ� חו� של יס (.נחשבת באותה שעה ככלי ראשו
מ לא ידוע כמה איסור "מ, פ שלא נעשית הכ� נבלה" שהרי אע,וקשה. חזרו יחד ע� הכ� משמע שלא צרי  ששי� נגד הכ� אפילו א� הו– �"ש

 .ע"וצ. מעט התבשיל והאיסור יחד, וצרי  ששי� נגד כל הכ�, ויש לחוש שמא בלועה כולה מאיסור, בלעה


