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  הלכות מליחה
  

עח� סטס' 





  ס' סט

  

  ס"ב)-גדר איסור אכילת דם (ע"פ שו"ע ס' סז ס"א

  ענוש בכרת. – ד� שנשמה יוצאת בו בשעת שחיטה

  ענוש בלא תעשה (מלקות) – ד� האברי� שפרש מ� האבר ויצא לחו� או שהתעורר לצאת ונבלע בחתיכה אחרת

ובלבד שלא יהיו בו מהחוטי� שהד� בה�, כי מותר, לכ� מותר לאכול בשר חי בהדחה בלא מליחה,  – ד� האברי� שלא פרש כלל ולא נצרר כלל

  הד� ש� ככנוס ועומד בכלי. (לרמב"� חייבי� ג� בשר חי למולחו ולהדיחו יפה יפה.

  

  דם שבישלו או מלחו
  "אמר זעירי אמר ר' חנינא: ד� שבישלו אינו עובר עליו, ורב יהודה אמר זעירי: ד� שמלחו אינו עובר עליו". (מנחות כא.) – גמרא

. (ומה שבלב א� לא קרעו אינו עובר עליו, זה שש� וחייב כרת א� יש בו כזיתאיסורו מהתורה  – (חולי� קט. במשנה וקכ. ד"ה "הקפה") רש"י

, משזה שכתב שד� שבושל בחלב אינו עובר וג� הרמב"� סבר כ כזית ד�, אבל בלב בהמה א� לא קרע, חייב כרת)  מדובר בלב עו# שאי� בו

משו� בשר בחלב, (פ"ט מהל' מאכלות אסורות ה"ו) ודייק הב"י בס' פז ס"ו שמשו� בשר בחלב לא לוקה, אבל לוקה משו� ד�, כי ד� שבישלו 

  אסור מהתורה.

, שרבא מהסוגיה במנחות כא., ש� מוכח מזעירי שד� שבישלו אינו עובר עליו, משמע להדיא שד� שבישלו אסור מדרבנ�! ויש לתר$ ע"פ תוספות ישני� ש�(לכאורה קשה על רש"י 

  וניות, ע"ש באריכות ואכמ"ל)בהמש� חולק על זעירי, שזעירי אמר שאינו עובר עליו בחטאות פנימיות כגו� פרי� ושעירי� הנשרפי�, ורבא חלק, ואמר שעובר ג� בחטאות חיצ

(ומה שדברה המשנה בלב  וכ"פ הפר"ח.איסורו מדרבנ�,  – ר"�, רא"ה רא"ש, ,(חולי� קט. במשנה וכ� קכ. ד"ה "הקפה") רשב"א, תוספות

  דוקא בלב עו#, משו� שהמשנה באה לומר שבכל עניי� לא עובר עליו בי� חי ובי� מבושל.

בחלב אינו לוקה עליו משו� בשר בחלב (אבל משו� ד� כ� לוקה, כשיטת הרמב"�), וכ� בס"י פסק שגוי  בס' פז ס"ו פסק שא� בישל ד� – מחבר

שמסיח לפי תומו לא נאמ� לומר שהדיח את הבשר קוד� מלחו, אלא רק במפחד, כגו� שישראל יוצא ונכנס. משמע שלמחבר, ד� שבישלו או 

  , ותימה שלא חלק ג� בס"י.שאנו פוסקי� שד� בישלו מדרבנ� , וכתבבס' פז  הש"  חלק על דבריומלחו אסור מהתורה. 

(אפשר לומר שבס"י אתחזק איסורא, כי גוי לא שומר על נקיות. וע"ע ש� שיתכ� שהמחבר מסכי� לרמ"א ויודה א# במסיח לפי תומו שמותר, 

  נ�.ואולי יש לחלק בי� ד� גמור בס' פז ס"ו כדקדוק הב"י ברמב"� לד� האברי� שפרש שאסור מדרב

מדבריו בסו# ס' ע' שציר דרבנ� וספקו להקל מוכח שד� שבישלו דרבנ�, וכ"פ הש"�, הט"ז והפר"ח, ולכ� יש להקל באשה ששכחה א�  – רמ"א

  מלחה. והפמ"ג נשאר על כ� בצ"ע.

  

  ב'� סעיפי� א'

  

ב הונא אמר, מולח ומדיח, במתניתא תנא, "אמר שמואל: אי� הבשר יוצא מידי דמו, אא"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. איתמר: ר – גמרא

  מדיח ומולח ומדיח. ולא פליגי: הא דחלליה בי טבחא (ואז רק מולח ומדיח), הא דלא חלליה בי טבחי (ואז מדיח מולח ומדיח)". (חולי� קיג.)

  

  מדוע צריך להדיח את הבשר לפני המליחה?

  לאחר יב' שעות, יהיה נית� הד� ויבלענו. אחר שיגמור לפלוט ד� וצירשל, כי יש לחוש דבוק על החתיכההד� בעי� ה להעביר את – רא"ה

מדוע תרצה הגמרא שכשהדיח הטבח לא  .2הרי גומר לפלוט ד� וציר אחרי יב' שעות, ובד"כ לא מחכי� יב' שעות ואי� זה שכיח כלל!  .1 הרשב"א הקשה על דבריו שלוש קושיות:

הרי יש הדחה בתרייתא  .3לא תרצה כ�, משמע שאי� זו חלוקה נכונה!  וא� לאורחא, צרי�! וא� הגמרא ,ח לקדרה לא צרי� הדחהצרי� להדיח קוד�, אפשר לתר$ אחרת, א� מול

  שאסור לחכות לה יב' שעות כי אז ד� הפליטה ייכנס פנימה, וא� כ�, מה הנפק"מ בהדחה קמייתא ומדוע זקוקי� לה?

ג רבנ� בתקנתא, ולכ� בי� א� מולח לאורחא ובי� א� מולח לקדרה ובי� א� לא מחכה יב' שעות, צרי� להדיח קוד� משו� לא , לא פלו�2ו 1(בהקדמה), לגבי שאלה  מתר� הפמ"ג

ד ד� שעל פני החתיכה, אבל נג פלוג. ולגבי הקושיה השלישית כתב, שא� לא ידיח הדחה קמייתא, ויכנס הד� שאז פני החתיכה פנימה הבשר ייאסר, כי קי"ל שאי� ששי� כנגד ד�

  "ה ה� עצה טובה קמ"ל.הפליטה יש ששי�, ולכ� א� לא ידיח הדחה בתרייתא לא ייאסר הבשר, ולכ� צרי� הדחה קמייתא, שמא ישכח לעשות הדחה בתרייתא. ולכ� דברי הרא

במלח להוציא את  , שא� ייקרש המלח על פניו, לא יהיה כחכדי לרכ  את הבשר ויצא דמו ע"י המליחה – , רא"ש, י"א במרדכי ע"פ הש" ר"�

  דמו מפני החתיכה.

(לדעת הר"� צרי� לרכ� רק מבחו$) כדי שיצא בקלות  , היינו גו& הבשרשל החתיכה הפנימימשו� ריכו  החלק  – (ע"פ הפמ"ג) י"א במרדכי

  ולכ� צרי  חצי שעה של ריכו  במי�.הד� שבפני� ע"י המליחה. 

, וכתב שכל זה ודחה ה"בית יוס&" את דחייתור כמו לגבי ריאה (מז:) שא� ישימו בה מי� קרי� ה� יכווצו את הריאה. כי אדרבה ההדחה מחזקת את הבש, המרדכי דחה שיטה זו

  שיי� בארצות קרות בה� המי� קרי�, א� בארצות שלנו שהמי� חמי� בה�, ה� לא יכווצו את החתיכה.

  ולא ישאב את המלח שבתו� החתיכה. א� לא ידיח, המלח יתמלא מהד� החיצוני של החתיכה – מרדכי

  ויאסור את החתיכה ואי� אפשרות להכשיר את החתיכה אח"כ. והמלח יכניס את הד� פנימהד� שעל פני החתיכה נחשב כד� בעי�,  – סמ"ק

  ולא יוצא אח"כ. וחוזר ונבלע בבשרהמלח לא שוט# טוב את הד�, ואז הד� בחתיכה פורש ממקו� למקו�  – י"א רא"ש

  

  



  רא"ה  המקרה
ר"�, רא"ש, י"א 

  במרדכי לפמ"ג
  י"א ברא"ש  סמ"ק  מרדכי

חת  את הבשר לשני� 

לאחר הדחה קמייתא, 

הא� צרי  להדיח 

  שנית

, כי צרי  להדיח שוב

יוצא ד� בעי� ע"ג 

  הבשר

, לא צרי  להדיח שוב

  כי כבר התרכ�

, כי צרי  להדיח שוב

המלח יתמלא מד� ולא 

  יפליט

, כדי צרי  להדיח שוב

  ייכנס הד� שובשלא 

כי צרי  להדיח שוב, 

שלא יפרוש ממקו� 

  למקו�

לא הדיח ומלח, הא� 

מועילה הדחה ומליחה 

שנית להכשיר את 

  הבשר

, מועילקוד� יב' שעות 

כי הד� נבלע רק לאחר 

א  לאחר יב' , יב' שעות

, כי שעות, לא מועיל

  נבלע הד� בבשר

, כי אפשר שוב מועיל

  את הבשר לרכ�

תמיד , כי אפשר מועיל

להוריד את הד� קוד� 

  שמלח

ד� בעי� ה, כי לא מועיל

ולא יוצא מיד נכנס 

  יותר

כי הד� לא מועיל, 

פורש ממקו� למקו� 

  ולא יוצא

לא הדיח ומלח, ובישלו 

בקדרה ויש בקדרה 

  ששי� נגד החתיכה

, כי יש החתיכה אסורה

ד� בעי� שנכנס פנימה 

והחתיכה נשארת 

  באיסורה

 החתיכה מותרת

  בהפסד מרובה (סי"א)

 החתיכה מותרת

  בהפסד מרובה (סי"א)

, כי יש החתיכה אסורה

ד� בעי� שנכנס פנימה 

והחתיכה נשארת 

  באיסורה

כי יש החתיכה אסורה, 

 ,ד� בעי� שנכנס פנימה

והחתיכה נשארת 

  באיסורה

במקרה הנ"ל כנגד מה 

צרי  ששי� להתיר את 

הקדרה, נגד הד� או 

  נגד החתיכה?

, נגד הד�צרי  ששי� 

כי המלח הוציא מה 

  שבתוכה

צרי  ששי� נגד כל 

, כי לא יצא החתיכה

  הד� הפנימי

צרי  ששי� נגד כל 

, כי לא יצא החתיכה

  הד� הפנימי

צרי  ששי� נגד הד� 

, כי הד� בעי� שעליו

  הפנימי יצא

צרי  ששי� נגד הד� 

כי הד� בעי� שעליו, 

  הפנימי יצא

הא� צרי  שריה חצי 

  שעה?
  לא חובה

צרי  בי�  – וגר"א ש" 

לר"� ולרא"ש ובי� 

  לי"א במרדכי

חובה חצי  – פמ"ג

שעה רק לי"א 

לרכ� את במרדכי, 

  פני� הבשר

  לא חובה  לא חובה  לא חובה

הא� מהני הדחה במי 

  פירות?
  מועיל

כי מי פרות לא מועיל, 

  לא מרככי� בשר
  מועיל  מועיל  מועיל

  

  

  ההלכה בהדחת בשר לפני מליחתו

  . 1פסק את הגמרא שצרי� להדיח קוד� המליחה, וא� עשה זאת הטבח א"צ להדיחו בבית – מחבר

הטור והשו"ע הוסיפו את המנהג של רב הונא שסמ� על הטבח, כדי שלא נחשוב שלא נסמו� על רחיצתו שהיא רק שפיכת מי� בלא שריה,  – ט"ז

  הונא המנהג היה שהשוחט רוח$.קמ"ל שבדיעבד זה מועיל ולא צרי� להדיח עוד פע�. ובמקומו של רב 

באו"ה כתוב שלא מועיל מה שמדיחי� הטבחי� את הצלעות השלמות, כי ה� עושי� זאת לנאות� בעלמא, ובאמת צרי� לשרות במי�  – ש" 

שא�  מוסי& הש" ומ"מ ובכלי, והרמ"א הוסי# עליו שצרי� להדיחו יפה, ולאו דוקא בכלי, אלא אפילו א� העביר מי� זה טוב, רק שידיח היטב. 

שזה דוקא במקו� שהמנהג שהטבח מדיח, אבל  וכ"פ הב"ח. והדגיש הפת"שיודעי� בברור שהדיחו הטבח, אומרי� שמסתמא הדיח יפה, 

  בלא"ה יש להדיח שוב הדחה מרובה.

, שג� לא יחכה ז והש" והעירו הט"פסק כש"ד שלאחר ההדחה ימתי� מעט שיטפטפו המי� כדי שלא ימס המלח מהמי� ולא יוציא ד�.  – רמ"א

  עד שיתנגב לגמרי, כי אז לא ימס המלח כלל ולא יוציא ד�.

 

  ההלכה כשחתך את החתיכה אחר ההדחה ובשר טחון

לחזור (לכתחילה) צרי  , שא� אחר שהדיח חת� כל נתח לשני� או שלושה או שהסיר טלפי הרגלי� לאחר ההדחה, כמרדכיפסק  – מחבר

  2.ולהדיח

פ שהר"� לא הצרי� הדחה שנית, כי לשיטתו הבשר התרכ� כבר, מ"מ פסק הש"� שצרי� הדחה קמייתא משו� ד� וכפי , שאע"והדגיש הש" 

  שיבואר לקמ� ולכ� צרי� הדחה נוספת א# בדיעבד. (ולרמ"א זה מועיל רק בהפסד מרובה וכדלקמ�)

  שיבואר להל�). (כטע� המרדכי כפי א� לאחר שחת  לא חזר והדיח הוי כלא הודח כלל – רמ"א

  

  מלח ולא הדיח את מקו� החת  (לאחר שהדיח הדחה ראשונה) או חתיכה שהודחה מצד אחד בלבדבדיעבד הדי� כש

                                            
 א� הד� ח� מספיק הדחה מועטת. א� י"א שזה רק במקו� שהמנהג שהטבחי� שורי� קוד� במי�. – פתחי תשובה בש� חוות דעת 1
  .וא� לא הסיר� כלל, די לה� בהדחה כמו שה�, כי הכל חתיכת בשר אחת – ש"  2



כמו שפסק בס"ב. (וא# שש� הש"� דקדק שהמחבר מתיר רק בהפסד  משמע שיכול לחזור ולהדיח ולמלוח א& בלא הפסד מרובה – פשט המחבר

, היינו מקו� החת� יתיר א# בלא הפסד לחזור להדיח ולמלוח) וה"ה א� בישל בלא הדחה ומליחה שנית מרובה, מ"מ כא� שאינו אלא בצד אחד

  מותר לכתחילה, כדלקמ� בס"ד לגבי חתיכה שנמלחה רק מצד אחד.

תיר אפילו , כי אי� לחשוש משו� ד� בעי�, שבכל חתיכה יש ששי� נגד הד� שבעי� (רמ"א ס"ט) ולכ� צרי� להמותר רק בהפסד מרובה – פמ"ג

בלא הפסד מרובה, וכ� מסתמא יש ששי� נגד צד אחד. אבל בלא הפסד מרובה יש לאסור כטע� המרדכי, שהמלח יתמלא ד� ולא יפליט את הד� 

  שבחתיכה, והוי כנמלחה מצד אחד שיש להתיר רק בדיעבד הפסד מרובה. (וה"ה הודחה מצד אחד, שיש להתיר לפי"ז רק בהפסד מרובה)

שכל זה דוקא כשחת� לשני�, אבל א� חת� מעט לא צרי� לחזור ולהדיח אפילו בלא הפסד מרובה, כי יש ששי� נגד החלק שלא  ,והוסי& הפמ"ג

, אא"כ נשאר מעט מקו� בלי מלח, אבל א� יש הרבה יש לאסור אפילו בדיעבד שאותו א  בפת"ש כתב שע"פ החמודי דניאל יש לאסורהודח. 

  לח מצד אחד, וצ"ע.מקו� נאכל מחמת מלחו, ודינו כנמ

א� לא הדיח כלל ומלחו ובישלו אסור אפילו בדיעבד מלשו� הרמ"א משמע שא# בהפסד מרובה אסור, וא"כ קשה על הרמ"א, הרי  – רעק"א

, וכא� בחת  לנתחי� צרי  להתיר בהפסד מרובה, כי קי"ל בס"ב שבהפסד מרובה סומכי� על טע� הר"� משו� הריכו ואפילו בהפסד מרובה, 

  ולטע� זה א"צ לחזור ולהדיחו כא�, כי כבר הודח? ונשאר בצ"ע.

(ועיי� לקמ� בהמש� דברי הרמ"א בה� בארנו שהרמ"א סובר כטע� המרדכי בהפסד מרובה שהמלח יבלע ד� ולא יפעל פעולתו ולא כטע� 

 הריכו�)

  

  הא� צרי  לחזור ולהדיח כשחת  ביד?

דוקא א�  – ובהשחי תפתג� א� חת� ביד צרי� לחזור ולהדיח.  – פרי חדש� א� חת� ביד לא. דוקא כשחת� בסכי� צרי� לחזור ולהדיח, א – ש" 

  חת� ע"י סכי�, אבל א� חתול אכל חלק מהבשר א"צ להדיח במקו� האכילה, וצ"ע.

שה למולחו מכל מכיו� שא"א להדיחו היטב קוד� המליחה מד� שעל פניו ומכל צדדיו, וג� ק – ילקוט יוס& די� בשר שנטח� קוד� המליחה:

  צדדיו, יש להתירו רק ע"י צליה, שהאש תשאב את הד� ותפליט אותו.

  

  ההלכה כשנמלח בלא הדחה קמייתא

  פסק שא� מלח ולא הדיח קוד�, ידיחנו וימלחנו שנית. והביא כי"א שיש אוסרי�. – מחבר

  

בס"א כתב שזה הרא"ה ובס"ב כתב שזה הסמ"ק. ויש להבי� מדוע הגר"א כתב כדעת  – ט"זכרא"ה.  – גר"א מיה� היש אוסרי� של המחבר?

  הרא"ה שהוא עצה טובה קמ"ל ולא כסמ"ק, וכ� יש לפרש את הסתירה בט"ז.

 ויש לפרש ע"פ ס' עו, שד� בעי� שנמצא על הצלי אוסר את הבשר ואי� לו תקנה, וכ"פ המחבר ש�. לכ� היש אוסרי� של המחבר זה דעת הרא"ה

לכ� הט"ז מסביר, שלמחבר היש אוסרי� הוא הרא"ה כפי שכתב בס"א, א  הסובר שהוא לא ד� בעי� ממש, ולכ� יכול לצלות בלא הדחה. 

  , וזהו שכתב הט"ז בס"ב ע"פ שיטת הגר"א, שהיש אוסרי� הוא הסמ"ק.לרמ"א האוסרי� הוא הסמ"ק

  כמי פסק המחבר?

משמע שהמחבר סובר ת יוס#, שהתיר בהדחה ומליחה שנית רק בהפסד מרובה או בערב שבת. המחבר פוסק כיש אוסרי� ע"פ דבריו בבי – ש" 

  כדעת הרא"ה.

א& בלא  ולכ� המחבר פוסק כטע� המרדכי שמותר בהדחה ומליחה שניתהמחבר חזר בו מדבריו בבית יוס# וסת� ויש הלכה כסת�,  – פמ"ג

  (לפי זה אי� מחלוקת בי� המחבר לרמ"א כפי שיבואר לקמ�) וכ"פ בילקוט יוס#. .הפסד מרובה, ואי� צור  בשריית חצי שעה

  

  רמ"א

שנבלע מיד ד� בעי�), ואפילו נמלח מעט כדר� שמולחי� לצלי ואפילו לא שהה במלחו שיעור  הוא דעת הסמ"ק(נוהגי� כיש אוסרי�  .1

  מליחה.

אי� אנו בקיאי� להבחי� בי� מליחה לצלי  .א יש לאסור:שני טעמי� הובאו באו"ה למה אפילו א� נמלח מעט בלא הדחה  – ט"ז

  א"א שאפילו מליחה של צלי לא תפלוט קצת ד�, וחוזר ואוסרו. .בלמליחה לקדרה. 

, הרי ג� א� אנו והקשה עליו הט"זא� מלח קצת ולא שהה, מותר, כי אנו בקיאי� להבחי� בי� מליחה לקדרה ומליחה לצלי.  – ב"ח

א� נמלח קצת א� לא משו� הפסד מרובה וכלדהל�, כי אי� אנו  ולכ� אסר הט"זבליע איסור ולא פולט. בקיאי� יש טע� נוס# שמ

  בקיאי� בי� מליחת צלי לקדרה.

מה שאסור זה לקדרה, אבל לצלי מותר ואפילו בלא הפסד מרובה, שא� הש"� כתב שכשלא שהה מותר וכדלהל�, כ"ש  – פמ"ג

 כשנמלח מעט.

  שיעור מליחה (ט"ז). להתיר אפילו שההבמקו� הפסד מרובה יש  .2

חלקו על הרמ"א, ואסרו את הבשר לגמרי אפילו א� ידיחנו וימלחנו שנית, וג� בהפסד מרובה, וג� כשלא שהה כדי  – רש"לב"ח, 

  ואפילו לצלי אסור בכל אופ�. שיעור מליחה,

. וע"ע ודוקא א� מלח והדיח שניתפילו שהה, חלק על הרש"ל והב"ח, ופסק הלכה כרמ"א שיש להתיר במקו� הפסד מרובה א – ש" 

ג� בלא הפסד  ומה שכתב הרמ"א שנוהגי� כאוסרי� אפילו לא שהה כדי שיעור מליחה, זה דוקא לקדרה, אבל לצלי מותרבס' ע'. 



לצלי רק כשנמלח מעט וג� לא שהה כדי שיעור התיר והפת"ש בש� התפארת למשה מרובה כשלא שהה כדי שיעור שהיית מליחה. 

 מליחה. (תרתי למעליותא)

  א� נמלחה חתיכה בלא הדחה ע� שאר חתיכות, החתיכה הזו אסורה והשאר מותרות. – רמ"א .3

 כי ד� משרק שריק ואינו מפעפע מחתיכה לחתיכה ע"י מליחה וצליה, וכבולעו כ� פולטו. – ט"ז, ש" 

  כמי פסק הרמ"א?

, ולכ� תמה על פסק הרמ"א בס"א שכתב שא� חת� את הבשר לאחר (י"א במרדכי ע"פ הפמ"ג) כטע� ריכו משמע מדבריו שפסק  – רעק"א

  מליחה ולא חזר והדיחו הוי כלא נמלח כלל, ולמה לא, הרי שרה חצי שעה, ולמה זה כלא הודח כלל, נסמו� על זה בהפסד מרובה! ונשאר בצ"ע.

, שצרי� ששי� נגד כל החתיכה ולא נגד הד� ועודשו� ריכו� צרי� חצי שעה? , אי� הרמ"א מתיר בהדחה קצת בדיעבד, הרי מועוד יש להקשות

  בלבד כפי שפסק הרמ"א?

הרמ"א באר בת"ח, שמטע� ריכו�, א� לא הדיח, גור� לד� לפרוש ממקו� למקו� כשנמלח, ולכ� א"א יהיה להתיר בהפסד  –(ע"פ ת"ח)  ט"ז

  מרובה בהדחה ומליחה שנית כדעת הי"א ברא"ש.

חשש משו� הד� בעי� שנבלע בחתיכה, ולכ� לא מהני לחזור ולמלוח שנית אלא רק בהפסד מרובה ו, לה פסק הרמ"א כסמ"קלכ� לכתחי

, ששני ההתרי� של הרמ"א כשהודח ובדיעבד התיר כדעת המרדכימשו� ריכו� ולכ� הצרי� להשהות לכתחילה חצי שעה,  לכתחילה כדעת הר"�

שיש ד� בעי� שנבלע במלח ומפריע לו לבצע פעולתו, ולכ� דוקט א�  ה� דווקא לטע� המרדכישעליו  מעט שמותר בדיעבד וכשהיה ששי� נגד ד�

  הדיח מעט, אי� את בעית המרדכי, שהד� יורד ומותר בהדחה ומליחה שנית, וכ� א� יש ששי� נגד הד� בעי� שפיר דמי.

  

 הדם שבעין על החתיכה ההלכה במשך ההדחה לכתחילה, ואם לא הודח אלא רק מעט ואם היה ששים נגד

לכתחילה צרי� לשרותו חצי שעה במי� (משו� ריכו�, לגר"א ולש"� זה דעת הר"�, ולפמ"ג זה רק לדעת הי"א במרדכי) ואח"כ להדיחו  – רמ"א

 שוב. , שבהדחה מועטת לא עולה לו, וצרי� להדיחווהדגיש הש" היטב במי השריה, אבל א� לא שראו אלא רק הדיחו היטב עלה לו כהדחה. 

, שא� הודח מעט קוד� שמלחו, מותר בדיעבד. וה"ה א� יודעי� בברור, שהיה ששי� בחתיכה נגד הד� שעליו (כי בד"כ אי� והוסי& הרמ"א

  ששי�) ג"כ מותר בדיעבד (כדעת הרא"ה, הסמ"ק והמרדכי שהדחה היא משו� ד� בעי� ולא משו� ריכו� וסומכי� על זה בדיעבד).

  צרי� לחזור להדיח ולמלוח שנית.כיו� שנמלח, אי�  – ש" 

. כי לטע� ריכו� מהני הדחה ומליחה שנית, זה דוקא א� הדיח ומלח שניתמה שמותר כשיש ששי� בבשר נגד הד� שעליו,  – פמ"גרעק"א, 

� בלא בשל ע"י שהיה ששי� נגד הד� בעיתוא� התבשל ע"י הדחה מועטת או הולטע� ד� בעי� או שלא ימס המלח מהני ההדחה הראשונה. 

  הדחה ומליחה שנית, יש להתיר רק בהפסד מרובה ע"פ הטע� של ד� בעי�.

  זה רק לכתחילה, א� בדיעבד יש להתיר ג� א� לא מלח והדיח שנית. – פת"ש בש� הלבושי שרד

 מ"מ שאר החתיכות טעונות קליפה. – כרתי ופלתי, בית מאיררעק"א, 

א� שרו את הבשר בכלי ע� מי� חצי שעה וחצי מהבשר היה בתו� המי� וחצי בחו$,  –(פתיחה)  פמ"ג הדי� כששרה חצי שעה חצי חתיכה:

מדיח הצד שלמעלה ומותר, כי לטע� של הריכו�, נכנס מי� בחלק התחתו� ומרכ� את העליו�, ולטע� של ד� בעי�, לא צרי� שריה חצי שעה 

  ומספיק הדחה בעלמא.

  

  דין הכלי ששורים בו בשר לפני המליחה

שאי� חומרא זו מדינא, כי הד� צונ�, אבל משו�  והעירו הט"ז והש" כלי למליחת בשר ולא להשתמש בו לדברי� אחרי�.  נהגו לייחד .1

גזרה לא ישתמש בו לדברי� אחרי�, שמא הד� נדבק ולא הדיחו יפה, ודוקא דבר לח בצונ� או יבש ברותח, אבל בדיעבד שרי א� הדיחו 

 ותר ג� א� ישכח להדיחו, כי מ� הסת� ידיח את הכלי ואי� לחשוש לזה., שדבר יבש צונ� מוהוסי& רעק"אקוד�. 

  א� שרה הבשר יותר מזמ� של מעת לעת, הבשר וג� הכלי אסורי�, שכבוש הרי הוא כמבושל, א� פחות מזה אי� להקפיד. .2

בוש, ועיי� לקמ� בס' ואפילו בכ א  הרש"ל אסר אותההרמ"א בת"ח כתב שא� יש ששי� במי� נגד הבשר ג� החתיכה מותרת,  – ט"ז

 טו'.

  ג� במקו� שנאסר הכלי, מותר לחזור ולשרות בו, כי לא שורי� את הבשר השני מעת לעת ואינו בולע, והוי צונ� בצונ� ודרכו בהדחה. .3

� בשר שנמלח כבר והודח כהוג� אסור לכתחילה לשרות בו, א� בדיעבד מותר, כי כשיהיה לו די� כבוש לאחר מעת לעת, הוי נות – ש" 

  טע� לפג�.

, כי משמע שמיד והקשה עליו המטה יהונת�אסור הבשר אפילו בדיעבד, כי הבליעה מגיעה קצת לפני הפג�.  –(הל' פסח)  מג� אברה�

לאחר שהוציא את הבשר שהדיח בו, נת� את הבשר שנמלח והודח כדי�, וזה דוחק, כי קשה לצמצ� כ"כ שהבליעה בכבוש תגיע לפני 

  הפג�.

הבשר אסור אפילו בדיעבד, כי הבליעה מהכלי מגיעה שעה או שתי� קוד� הזמ� של מעל"ע, והפג� מגיע רק לאחר מעת  – מטה יהונת�

 לעת.

 

  דין בשר קפוא שדרוש מליחה



אי� למלוח בשר מלא קרח וכפור, ומותר לשרותו במי� חמי� בכלי שני, אע"פ שהיד סולדת בו, כי כלי  – רבנו שמשו� ברבי אברה�רשב"א בש� 

שני אינו מבשל, ואע"פ שלשיטת רבנו חיי� כלי שני לא מבשל א� מפליט ומבליע, מ"מ מאחר שלא התבשל הד�, יוצא הד� ממנו ע"י מליחה או 

  צליה.

  לי שני, בדיעבד אפשר למלוח ג� א� שרו בכלי שני.לכתחילה ישרה במי� פושרי� ולא בכ – או"ה

  פסק כאו"ה בס' סח  שבשר קפוא צרי� לשרותו עד שירפה (כטע� הר"�). – רמ"א

  פסק שצרי� לרכ� את הבשר עד שיתרכ� כמו שהיה מתחלה, ובכלי שני. – ש"  בש� מהרש"ל

יב' שעות, אי� לו תקנה במליחה אלא רק בצליה, כי נסתמו א� נמלח בשר בעודו קרוש והודח כבר אחר המליחה או שהה  – דגול מרבבה

הנקבוביות הקולטות את המלח ולא יוציא את הד� יותר, אבל א� לא הודח ולא שהה יב' שעות, ידיחנו מעט להעביר את המלח הראשו� וימלח 

  מחדש.

  

ולהשהותו שיעור מליחה, וא� שהה שיעור א� נפשר אח"כ טוב למלחו פע� אחרת  – ש"  בש� רש"ל הוקפא קוד� ששהה שיעור מליחה:

  מליחה אחר ההפשרה בלי למלחו שנית, והתבשל כ� יש להתיר בדיעבד.

אפשר שמליחה נוספת לא תועיל, כי הבשר שמסביב כבר פלט כל דמו ויחזור ויבלע.  – פת"ש נמצאה אחר המליחה חתיכה קפואה בתו  הבשר:

  והתירו ג� במליחה שניה.לכ� יש שהתירו רק בצליה, ויש שלא חששו לכ� 

יש לאסור הבשר בבישול ממה נפש�, א� הקרח כמי�, א"כ הוי  – באר היטב בש� מנחת יעקב בשר שהוקפא קוד� מליחה ושהה ג' ימי�:

אבל  כבשר ששהה במי� מעל"ע והד� נבלע בבשר ולא יוצא, וא� הקרח אינו כמי�, הוי כבשר ששהה ג' ימי� בלא הדחה (ועיי� לקמ� סי"ב בזה).

הביא שיש מי שאוסר אפילו א� שהה בהקפאה מעל"ע, והביא שיש מי שאומר שג� א� שהה ג' ימי� לא ברור שיש  – פתחי תשובה. לצלי מותר

  לאסור.

מתיר, כי הבשר משתמר כמו שהיה בשעת ההקפאה ולכ�  –(ס' סט ס"ק עט)  ערו  השולח� בשר המיובא מחו"ל, שהוא קפוא במקפיא חשמלי:

יש להימנע מלאכול בשר קפוא שנמלח לאחר מכ�, ג�  –(לרב ואזנר ח"ב ס' כה)  שבט הלוילפנינו בשר שלא עברו עליו שלושה ימי� קוד� שנמלח. 

אגרות ד ולמנוע מהד� מלהיספג במלח. מפני שיש בעיות נוספות בזה מעבר למליחה אחר הקפאה, כגו� שההקפאה עלולה להצמית את כלי ה

אי� ראיה לאסור במקרה זה, כי כיו� שקשה כאב�, לא יתייבש הד� שבתוכו, ולכ� יצא אח"כ ע"י מליחה, ותמה האג"מ על הממ"נ של  – משה

זה רק בדיעבד, אבל המ"י, שכיו� שהבשר קשה כאב�, לא השתנה כלו� מכבתחילה. ובמחלוקת באיסור דרבנ� יש ללכת לקולא. וכל מה שמותר 

  וכ"פ ביביע אומר.לכתחילה להניח במקפיא כדי שיקרש ליותר מג' ימי� יש לאסור א� לא לצור� גדול. 

  

  האם ניתן להדיח בשר במים קרים?

לא פסקו את דברי הב"י, שבזמ� שהקור גדול יחממו את המי� קוד�, כי מי� קרי� מדי "מטרשי" לבשר והמלח  – פת"שדגול מרבבה, רעק"א, 

, א� בדיעבד הדיחו במי� קרי�, א� מהני אח"כ להדיח שוב במי� פושרי� לרכ� או כיו� שהתקשה לא והסתפק רעק"איוציא את הד� יותר. 

  ורצה ללמוד להתיר מדברי הרמ"א בבשר מלא קרח שבדיעבד מותר.יתרכ� עוד. 

רא"ה של ד� בעי�, אי� בעיה בהדחה במי� קרי�, ולטע� , יש לו תקנה בהדחה ומליחה שנית, כי לטע� הוא� מלחו אחר הדחה במי� קרי�

  הרא"ש והר"� שההדחה מרככת, מהני הדחה ומליחה שנית כדלעיל.

, לדעת הט"ז בס"ק י' והש"� ס"ק יד' על דברי הרמ"א שהדיחו מעט מותר בדיעבד, מותר בדיעבד, כי לשיטת� סומכי� וא� לא הדיח ומלח שנית

ובצרו# טע� המרדכי שלא ימס המלח, א� א� נפרש כוונת� שמתירי� בדיעבד רק לאחר הדחה ומליחה שנית, א"כ על טע� הרא"ה של ד� בעי� 

  אסור כשהתבשל בלא הדחה ומליחה שנית.

  

  סעי# ג'

  

  "רב דימי מלח ליה במילחא גללניתא (מלח גס), ומנפ$ ליה". (חולי� קיג.) – גמרא

ק, כי מלח דק מתפזר על כל הבשר ופועל להוציא את הד� כי הוא נדבק בו, אבל הגס נושר מולחי� בי� במלח גס ובי� במלח ד – טוררא"ש, 

  מהחתיכה כשהופ� אותה. ורב דימי בגמרא בא לומר שאפשר למלוח ג� בגסה.

  מולחי� דוקא במלח גס כמו רב דימי, אבל מלח דק ביותר מבליע את הד� ולא מפליט אותו. – רמב"�

מלח דק, יש לשפש# היטב את הבשר קוד� שידיח אותו שוב, כי א� ידיחנו בכלי שאינו מנוקב, יחזור הד� ויבלע כשמולחי� ב – ראב"ד, רשב"א

  לכ� נהגו למלוח במלח קשה, ואז רשאי להדיח את הבשר באיזה כלי שירצה.בבשר. 

והוסי& יג ואומר שצרי� לשפש# היטב. אי� מחלוקת בי� הרמב"� לראב"ד, וג� הרמב"� מודה שמולחי� בדק, אלא שהראב"ד מסי – רבנו ירוח�

, שלדעתו צרי� דוקא למלוח בדקה, שלא תפול איל� ואיל�, א� לא מלח דק מדי, ואולי זו כוונת הרמב"�. (ואז אי� מחלוקת בינו רבנו ירוח�

  לרא"ש)

  

  שנופל מהבשר איל� ואיל�. פסק כרבנו ירוח� שלא ימלח במלח דק כקמח, כי הוא נבלע בבשר ולא פולט, ולא במלח גס ביותר – מחבר

  שזה ע"פ רוב הראשוני� החולקי� על הרמב"�. והסביר הגר"אוא� אי� מלח אחר מותר בדיעבד ג� במלח דק כקמח.  – רמ"א

  הד"מ כתב בש� האו"ה להלכה, שכל מלח שאינו גס יותר ממלח שעושי� ממי הי�, כשר למליחה. – ט"ז



  ומ"מ בדיעבד בכל מלח שמלח, מותר.וא� יש לו רק מלח גס ברור שמותר, כי יכול להדק אותו שלא יפול איל� ואיל�.  – ש" 

כשמולח במלח דק כקמח, צרי� לתת הרבה כדי יהיה עב קצת. וא� מצוי מלח גס אסור למלוח במלח דק, כי הטיפות הראשונות מהמלח  – פתחי תשובה בש� חמודי דניאל

  ר ולא פועלות בו. ובדיעבד ג� א� מלח את כל הבשר במלח דק ולא הרבה עד שיהיה עב, מותר הבשר באכילה.נבלעות בבש

  

, שכמו"כ והוסי& הט"זהמדקדקי� לא נותני� שו� בשר שלא הודח על ד# או שולח� שאי� מיוחד לכ�, שמא יש ש� מלח, והוא לא יודע.  – רש"ל

  כשמביאי� אותו מבית הטבח.אי� לתת מלח על מקו� המיוחד לתת ש� בשר 

  

  סעי# ד'

  

  ". (חולי� קיג.)יפה יפהומדיחו  יפה יפה"אמר שמואל: אי� הבשר יוצא מידי דמו, אא"כ מולחו  – גמרא

  "...כיצד הוא עושה? מביא האבר ונות� עליו מלח, וחוזר והופכו ונות� עליו מלח ומעלהו. אמר אביי וכ� לקדרה". (מנחות כא.) – גמרא

אלא שמצוה מ� המובחר לכסותו מכל הצדדי� וכשזה לא צרי� לתת מלח על הבשר עד שיכסנו כולו כבני�,  –א"ש ע"פ הבית יוס&רשב"א, ר

, אבל א� לא מלח משני הצדדי� או שלא היה נח לעשות כ�, כגו� מולח אווזי� ותרנגולי� שא"א שימלא את כל חלל� במלח אא"כ ביתר אפשרי

, א� ברור שאי� זה לכתחילה א� אפשר מולחו משני הצדדי�אות�, מותר. ומה שכתוב בגמרא: "מולחו והופכו ומולחו...אמר אביי וכ� לקדרה" 

מולח יר� של שור העבה כזרת, ייתכ� שיצטר� לחתו� אותו, ובכל זאת לא מצריכי� למלוח מקו� החת�, שע"י המליחה  זה מעכב, שהרי, א�

  נפלט כל הד� אפילו זה שבאמצע! אלא שמליחה מכל הצדדי� היא רק לכתחילה א� אפשר.

  המלח, א� אי� צרי� למלוח משני הצדדי� כלל. (והיינו דאיתא בגמרא: "יפה יפה") ע� אותו צרי  לתת מלח עד שלא יהא ראוי למאכל ומ"מ

  ולא יהיה ראוי למאכל. מכל הצדדי�צרי� לפזר מלח הרבה עד שלא יישאר מקו� בלי מלח  – ספר התרומה, רא"ש ע"פ הטור, ר"�

  יבלע בו המלח.צרי� להוציא אבר אבר לתת בו מלח ולהופכו ולתת שוב, ובשביל בישול בקדרה צרי� לשפש# בידיו, ש – סמ"ג בש� ריב"א

  

פסק כגמרא וכרשב"א וכהבנתו ברא"ש שימלח עד כדי שלא יהיה ראוי להאכל ע� אותו המלח, ולכתחילה יפזר מלח עד שלא ישאר  – מחבר

בר וה"ה כל ד –מקו� בלי מלח, וצרי� למולחו משני הצדדי� ואי� צרי� למולחו יותר מזה (היינו כבני�), וג� בעופות צרי� למלוח מבפני� (ט"ז 

 ). וא� לא מלח אלא מבפני� או מבחו$, וכ� חתיכה שנמלחה מצד אחד בדיעבד מותרת כפסק הרשב"א.3שהוא חלול

  

כשלא נמלחה משני  אפילו בדיעבדבעו#  בי� בחתיכה ובי� 4לאסורפסק כאו"ה בכלל ז', שיש  – ע"פ הט"ז (כמוכח מלשונו של הרמ"א) רמ"א

  הצדדי�. 

, אבל א� לא בישל את החתיכה, אי� להתיר בבישולה , והוא שבישל את החתיכהמותר כשנמלחה מצד אחדולצור , היינו בהפסד מרובה, 

כשנמלחה מצד אחד אפילו בהפסד מרובה, כי בתו� יב' שעות יש למלוח את צידה השני, ולאחר יב' שעות אפשר לצלותה ואז אי� כא� הפסד 

  מרובה, שיש התר בצלי.

יש התר לחזור מ"א עצמו בס' עה פסק שחלחולת שצרי� למולחה, בדיעבד א� מלח רק את צידה הפנימי, , שהרי הרוהקשה הט"ז על הרמ"א

, וכ� י"ל ג� כא�, שהצד שלא נמלח אינו מוחזק, שהרי בדיעבד ולמלוח את צידה החיצוני אפילו לאחר יב' שעות שאי� מוחזק בה הד� כ"כ

  לפני יב' שעות ללאחר יב' שעות, זה לשיטתו שאי� להתיר כלל בהפסד מרובה?מותר? ומה שחילק מהרא"י (מקור דינו של הרמ"א) בי� 

לכ� מסיק הט"ז להלכה, שלכתחילה יש לאסור כשנמלחה מצד אחד, ובדיעבד יש להתיר במליחת הצד השני אפילו בלא הפסד מרובה, עד זמ� 

  של מעת לעת כמו חלחולת.

  

לל ז', שיש לאסור בי� בחתיכה ובי� בעו# אפילו בדיעבד כשלא נמלחה מכל הצדדי�, פסק כאו"ה בכ – (כמוכח מת"ח וד"מ) רמ"א ע"פ הש" 

אבל א� החתיכה לא התבשלה עדיי�, א� זה תו� יב' שעות מאז שנמלחה, יחזור וימלח את הצד השני שלא נמלח עדיי� והוא שהתבשלה כבר, 

� הוא אחר יב' שעות, יצלנו, כי האש שואבת את הד�, ואי� הצד שנמלח ויבשלנו אח"כ, כי אז פולט הבשר ציר ולא בולע מהצד השני את הד�, וא

  בולע מהצד שלא נמלח.

(ודוחק ת. מעת לע עד זמ� שלויחזור וימלח את הצד השני  אפילו א� עברו יב' שעות מהמליחה מותר בדיעבד ,ולצור , היינו בהפסד מרובה

  לחלק שלפני בישול יש התר בצלי כפי שכתב הט"ז)

, שבחלחולת, השומ� לא מקבל מלח כלל, כאשר מולח את הצד השני, שיש בו מעט ד� לעיל הט"זאת קושית בנק' הכס& ורעק"א הש"   צוותר

וכאילו לא מלחו כלל אפילו מצד אחד, משא"כ כא� שמלח מצד אחד שלמהרא"י נשאר ד� הרבה וגרע, ולרשב"א לא נשאר כלל, שלכתחילה 

  שב"א בהפסד מרובה!נחמיר כמהרא"י ובדיעבד נקל כר

, וכתב שהוא חיזוק לקושיה, שהרי א� חלחולת שאי� המלח פועל כלל לשומ� שבחו$ אסור בדיעבד ובה"מ, יש לו תקנה הפמ"ג דחה תרו� זה

  בלמלוח שוב, כ"ש כא� שבה"מ מותר א� מלח רק מצד אחד, כ"ש שיהיה מותר בלמלוח שוב לאחר זמ� מרובה.

  

 הצדדי� ולא התפשט המלח בכל מקו�הדי� כשנמלח הבשר משני 

                                            
  כשמתקני� ריאה, לפתוח קוד� את הקנוקנות שבה.ולכ� יש להיזהר  3
 (רעק"א) שומ� שנמלח מצד אחד מותר לכו"ע, ועיי� לקמ� בס' עה. 4



  יש לאסור בדיעבד אפילו א� היה מעט מקו� בלא מלח, אע"פ שנמלח משני הצדדי�. – ש"לר

מליחה משני צדדי� מעכבת, א� זה שלא ישאר מקו� בלי מלח זה חומרא יתירה ואי� העול� מדקדק בזה, ויש להתיר את  – ש" ט"ז, ב"ח, 

  מרובה.החתיכה בדיעבד אפילו בלא הפסד 

  יש להיזהר לכתחילה כדעת רש"ל שלא ישאר שו� מקו� בלא מלח. – פמ"ג

  

  די� מליחת חתיכה עבה:

  צרי� לחתכה לשני� כדי שהמלח יכנס לכל מקו�. – מרדכי, מהרש"ל

  הלכה כרשב"א שלא צרי� לחתכה לשני�. – ש" 

  

  בהפסד מרובה?בתו  יב' שעות מליחת הצד השני , הא� מועילה והדיחו את הצד שנמלחהדי� כשנמלחה מצד אחד 

כל ההתר של תו� יב' שעות זה דוקא כשלא הודח הבשר לאחר המליחה, א� א� הודח, לא מהני מליחת הצד השני, כי הצד שנמלח  – ב"ח, ש" 

  יבלע ממנו ולא יפלוט, כי נסתמו נקבי הפליטה ואי� לו ציר.

  ינה מוסכמת על הכל, וכא� אי� לאסור ע"פ זה, כי יש התר במקו� הפסד מרובה.הדי� שהדחה סותמת את נקבי הפליטה א – ט"ז

תר , א� באמת סומכי� להקל כא� משו� הפסד מרובה, נקל למולחו ג� לאחר יב' שעות, שהרי העיקר כפוסקי� שציר נפלט עד כד' שעות, ובלא"ה יש העל הט"ז הקשה רעק"א

, מה מועיל מליחה מצד שני תו� יב' שעות, הרי הצד שנמלח פסק בו כח המלח והוי כאינו נמלח והיה מ� הראוי למלוח שוב עק"אועוד הקשה רמשו� הפסד מרובה? ונשאר בצ"ע. 

  משני הצדדי�, כי אחרת ישאר המלח שבאמצע! ונשאר בצ"ע.

  אי� חילוק בי� א� המלח למטה או למעלה, ובכל מקו� שהוא נמצא הוא מוש� את הד�. – פתחי תשובה

  

  ה'סעי# 

  

א� מולח יר� של שור העבה כזרת, ייתכ� שיצטר� לחתו� אותו, ובכל זאת לא מצריכי� למלוח שוב את מקו�  –(הובא לעיל)  שו"ת רשב"א

  .החת�, כי ע"י המליחה נפלט כל הד� אפילו זה שבאמצע

שמדובר כששהה  רו הט"ז והש" והבהי, שאחר שנמלחה החתיכה, א� חת� ממנה, לא חוזר ומולח את מקו� החת�. פסק כרשב"א – מחבר

  שיעור מליחה. אבל א� לא שהה, אסור להוציא ד� בעי� על הבשר, וצרי� להדיחו ש� היטב ולחזור ולמולחו.

  

, שיש לחשוש לכתחילה לדעת הרמב"� בסי"טבדעת המחבר , למה לא כתב שיש לחוש לכתחילה לדעת הרמב"� כפי שבאר הש"� והקשה הפמ"ג

  ונאסר?  ,חליטה, וא� חת� אי� תקנה לבשרשלאחר מליחה חייב 

, שהרמב"� סובר שמותר לחתו� לחתיכות דקות ואז לחלוט, דלא כרא"ה, שלשיטתו חייב לחזור ולמלוח, כי הד� יצא החוצה מתר� הפמ"ג

  כשהונח במי� קרי�.

ל המלח להוציא את הד� החיצוני, היינו (ח"א ס' כא) שהפשט ברמב"� לא כמו שהבנו קוד�, שהד� בלוע בנימי הבשר, והכח ש מרחשת תר�הו

ג� מבפני�, א� לא מה שחבוי בנימי הד� ואי� כח למליחה להוציא החוצה אלא רק בחליטה. לכ� ג� כשחות� את החתיכה לשני�, לא מתפר$ 

  ד� החוצה, כי נשאר רק ד� טמו� ובלוע, ולכ� תועיל חליטה אח"כ.

צור� להדיח ולמלוח שוב, כי זה הפסד וטירחה יתרה, ואי� צור� בזה ובזה ג� הרמב"�  , כשחת� את כל החתיכה לשני�, אי�והחת"ס מתר�

  מודה שלא, אלא סומכי� על החזקה כפי שבארנו קוד�, שאש ומלח מוציאי� את כל הד� ואי� צור� לברר.

  

  סעי# ו'

  

  דקות) 18שיעור השהיה במלחו הוא כדי הילו� מיל. ( – רש"י, רמב"�

  כדי צליה, משו� שיוצא הד� ע"י מליחה כמו ע"י צליה, וזהו מליח כרותח. – בה"ג, רשב"א, רא"ש

  צרי� להשהות כדי שיעור צלית אותה חתיכה עצמה, לפי גדלה ועביה. – אור זרוע, הגהות אשר"י

  אי� מחלוקת כלל, ושיעור צליה הוא הילו� מיל. – רמב"� בש� הגאוני�

  שיעור כדי שחיטה, יפשוט ויבדק הבשר מהחלב ומהאיסורי� שבו. – רי"&

  

מרגלא בפומייהו דאינשי ששיעור המליחה הוא שעה, וזו שיעור ממוצע בי� חתיכות גדולות וקטנות. וסמ� לזה מפסחי� נח.,  – תרומת הדש�

או לאורחי� יש לסמו� על הרמב"� כדי הילו� מיל שאפילו גו# של� כמו קרב� פסח מספיקה שעה אחת לצלייתו, ובשעת הדחק כגו� בערב שבת 

  דקות. 18שזה 

  בדיעבד יש לנהוג כרמב"� אפילו בלא אורחי�. – או"ה

  דקות כרמב"�. 18פסק ששיעור המליחה המינימלי הוא  – מחבר

אבל בלא"ה המנהג להשרות פסק כאו"ה ותרומת הדש�, שיש לסמו� על זה בדיעבד או אפילו לכתחילה לצור� אורחי� או ערב שבת,  – רמ"א

  שעה במלח ואי� לשנות.



  דקות כשהודח והתבשל, אבל א� לא התבשל, אי� לבשלו אלא יש למולחו שנית. 18יש לסמו� על  – ש" 

קשה, כי א� ימלחנו שנית עכשיו, יש הפסד מלח, שהרי הודח! לכ� נראה להלכה, שא� מלח יותר מחצי שעה, א# הש"� יודה  – דגול מרבבה

  ויבשל, כי שעה זה לצאת לדעת כו"ע, ורק א� זה פחות מחצי שעה, יש למלוח ולהדיח שנית. שידיח

דקות לכבוד אורחי�, היינו בעלי תורה ובעלי ש� טוב או עני ב� טובי� או עשירי� שראוי לכבד�, אבל לא גרועי� וקבצני�  18בתורת אש� כתב שמה שמותר  – פתחי תשובה

זו�, וכ� מדובר כשהתארחו במקרה בביתו, א� לא כשזימ� אצלו את חברו. אבל הסולת למנחה חלק עליו, וכתב שלכתחילה לא יזמי� את חברו א� שעוברי� ושבי� בשביל טר# ומ

  יודע שיצטר� להקל בעניי� הדחה או מליחה, אבל א� כבר זימ� אצלו, יש להקל כמו מפני שאר אורחי�.

  

  ח'�סעיפי� ז'

  

  ". (חולי� קיג.)ומנפ� ליהלחא גללניתא (מלח גס), "רב דימי מלח ליה במי – גמרא

רב דימי קוד� ניפ$ את המלח מעל הבשר אפילו במלח גס, ואח"כ הדיחו (וכ"ש מלח דק שא"א לנפצו שיש  – , הגה"מ בש� גאו�, רשב"ארמב"�

, כי א� יניח את הבשר כ� בכלי שמדיח בו לא מנוקב, הד� יש לנפ� את המלח או לשטו& אותו במי�להדיחו אחרי המליחה). לכ�, לפני ההדחה 

לכ� עדי& למלוח במלח גס, שקל לנער אותו אח"כ וכל הד� יוצא ממנו. וא� מלח במלח שעל הבשר יחזור ויבלע בבשר מחמת המלח שעמו בכלי. 

  צרי  לשפש& היטב את הבשר, כי המלח נדבק היטב ואז יוכל להדיחו באיזה כלי שירצה. ,דק

  רב דימי לא הדיח כלל, אלא ניפ$ את המלח הגס בלבד. ודוקא גס, אבל מלח דק לא מנפצי�, לפי שאינו מתנפ$ יפה, ולכ� יש להדיחו. – �ר"

  מלח גס יש לנפ$, אבל מלח דק אי� צור� לנפ$ כלל ולא לשברו מעל החתיכה, כי הוא נית� מעצמו. – רש"י, מרדכי

יהיה המלח רב, ואז במי� יתערב ד� והוי מליח כרותח ונאסר הכלי והבשר, והניפו$ קוד� מחליש את כח א� לא ינפ$ אז  טע� הניפו� ע"פ גאו�:

רתיחת המלח. [א� אי� הוא פוטר את ההדחה שאח"כ, וצרי� לשטו# מעט בשר בהרבה מי� שלא יעשו המי� כרותחי�, ויהיו ראויי� לשתות�. 

  מהר"� מרוטנבורג והסמ"ג לא היו מחמירי� כ"כ] ואח"כ יכניסנו למי� שנית ויגמור הדחתו כראוי. א�

  

  כמה פעמים יש להדיח?

  ". (חולי� קיג.)יפה יפהומדיחו  יפה יפה"אמר שמואל: אי� הבשר יוצא מידי דמו, אא"כ מולחו  – גמרא

לאחר המליחה צרי� להדיח שתי פעמי�, ראשונה להעביר המלח והד�, ושניה להעביר לחלוחית המי�  – , מרדכי, הגה"מ בש� סמ"קרא"ש

  שנשארו בו. וא� הדיח רק פע� אחת, אי� קפידא. והרמב"� כתב שיש להדיח עד שיצאו המי� זכי�.

, שבהדחה אחת עבר כל המלח ממנו יוודחה הב"י את דברמדיחי� לפחות פעמיי�, וא� הדיח פע� אחת נחשב כאילו לא הודח כלל.  – אגור

  ונשאר רק צחצוחי ד� ומלח שאי� בה� כח לאסור בדיעבד.

  מדיחי� שלוש פעמי�, והפע� השלישית נועדה לטהר את המי� השניי� שנגעו בראשוני�. וא� הדיח פעמיי� שפיר דמי. – הגהות אשר"י

  

  מה קודם: הבשר בכלי שמדיחים בו או המים?

רגילי� קוד� לתת את המי� בכלי ואח"כ את הבשר, אבל א� נת� קוד� את הבשר ואח"כ את המי�, לא נאסר  – דורא, שערי הגהות אשר"י

  הכלי, כי הבשר כבר שהה שיעור מליחה, ויש ש� רק שד� שבמלח. וכ"פ האו"ה.

כ� רגילי� לשי� קוד� את הבשר בכלי אחר שהתמלא המלח מכח הד�, איבד מכוחו ולא אומרי� כא� יותר מליח כרותח, והוי כצונ�, ול – מרדכי

  ואח"כ את המי�.

    

  הלכה

פסק את הגמרא וכרמב"� וכרשב"א שלאחר המליחה מנפ$ את המלח שעל הבשר או ישטפנו במי�, ואח"כ ית� הבשר בכלי שמדיחי�  – מחבר

  וישטו# הכלי בי� רחיצה לרחיצה.שמדיחנו פעמיי� בו. ופסק כרא"ש 

, וכ� נוהגי� לכתחילה, לכ� הניפו$ או השטיפה להורדת המלח היא הראשונה, ואז ידיח ב' שלוש פעמי�פסק כאשר"י, שצרי� להדיח  – רמ"א

פעמי�, או שישי� את המי� בכלי ואח"כ ית� את הבשר וידיח ג' פעמי�. וית� הרבה מי� בהדחה הראשונה כדי שיבטלו כח המלח שבציר. 

  ילה, אבל בדיעבד א� הדיח רק פע� אחת והתבשל כ�, מותר. וע"ע לקמ� בס"ט' הרמ"א., שכל זה לכתחוהדגיש הש" 

, במה חולק על המחבר, הרי ג� המחבר כתב שצרי� קוד� ניפו$ או שטיפה ואח"כ הדחה ב"פ, וזה בדיוק מה הקשו הט"ז והש"  על הרמ"א

  ו כל האחרוני�.ואכ� הגר"א כתב שקשה להלו� את דברי הרמ"א וכבר התקשו בשכתב הרמ"א? 

הש"  בנק' "ו", שצרי� לשטו# ולנפ$ וזו הדחה קמייתא, ואח"כ אמר הרמ"א שצרי� הדחה ג' פעמי�. �צרי� להחלי# את "או" ב – תרו� הט"ז

  כתב שדברי� אלו דחוקי�. הכס&

יד לא שמה הדחה כלל, ולכ� למחבר כתופס את הבשר ביד ומנפ$ זה נחשב כהדחה ואח"כ מדיח ב' פעמי�. לרמ"א הדחה ב .1: תרוצי הש" 

הרמ"א מפרש את המחבר ואי� מחלוקת ביניה�, ואכ� העט"ז הביא את דברי המחבר ותו לא. ועל מה  .2אפילו ביד ישטו# את הבשר אח"כ. 

, בונדחק לייששכתב הרמ"א בהמש� "או ישי� במי� בכלי ואח"כ הבשר", דחה את פרוש הט"ז, וכתב שדחוק לומר שחולק על המחבר בזה. 

שהדחה ראשונה בכלי אינה מועילה כ"כ וצרי� שתי� אח"כ, או שאפשר ג� לנפ$ ולשטו# ולהדיח ב"פ, או בלי זה להדיח ג"פ וזה עושה ג� את 

  פעולת הניפו$ והשטיפה.



הרמ"א לא חולק כלל אלא מפרש את המחבר, שטע� המחבר הוא משו� שי"א שצרי� ג"פ ולכ� ינפ$ או ישטו# תחילה  – תרו� "הצבי לצדיק"

  ואח"כ ידיח ב"פ.

  

  הדי� כשנתנו לכלי ע� מי� בלא ניפו� או שטיפה

� מבטלי� כח המלח ולא בי� א� מלח במלח גס או דק, א� לא ניפ$ תחילה את המלח או לא שטפו במי� תחילה, אי� לאוסרו, כי המי – טור

  חשוב כרותח וכדלהל�.

פסק כטור, שא� לא ניפ$ את המלח עליו ולא שטפו, אי� לאסור, כי המי� שבכלי מבטלי� את המלח (ולא נחשב כרותח לאסור הבשר),  – מחבר

  שאפילו המי� מועטי� מבטלי� כח הציר. והדגיש הרמ"א

ר בס"כ, אבל הרמ"א מחמיר ש�). אבל א� אי� לא מי� ולא מוהל לא מיחוי ד� של לאו דוקא מי�, אלא ה"ה ציר (ע"פ שיטת המחב – ש" 

  איסור גרידא, המלח חוזר ונבלע בבשר ואסור כדי קליפה. ועיי� לקמ� בס"כ.

בכל זה  יש מתירי� אפילו לא היו מי� כלל והניחו בו את הבשר, שבשעה שעוסקי� בהדחה אי� לחוש, ויש לסמו� על דעה זו. ואי� לחוש – רמ"א

  אלא רק בהדחה ראשונה, אבל לאחר מכ� אי� לחוש כלל. אבל א� נמצא ציר ממש בכלי נאסר בקליפה, כפי שיתבאר בשיטת הרמ"א בס"כ.

  

אי� חילוק בי� א� הדיחו בכלי כשר או טר# או חלבי והבשר כשר אא"כ היה הכלי מלוכל� שאז הבשר אסור משו� מליח כרותח, וא�  – רמ"א

  בכלי שמבטלי� כח המלח שאינו חשוב עוד כרותח, אפילו הכלי מלוכל� מחלב או מאיסור לא נאסר הבשר.היה מעט מי� 

, שאפילו א� הכלי ב� יומו, כל עוד שאי� לכלו�, לא ייאסר הבשר. ואע"פ שבש"ד משמע שא� הכלי ב� יומו והוסי& הש"  ע"פ הרמ"א בס"כ

  זו, כי קי"ל שאי� מליחה בכלי�, וע"ע לקמ� בזה. צרי� ששי� בבשר נגד הכלי, מ"מ פסק הרמ"א לא כדעה

  אפילו א� הכלי מלוכל� מפרורי חלב, לא נאסר כשאי� מי�, אא"כ השתייר בו לכלו� חלב ממש. – רש"ל

  

  דין הדחה במים פרות

הקשה, אי� המשנה בלג. אומרת ששחט ולא יצא ד� אוכל בלא נטילת ידיי�, הרי צרי� להדיח את הבשר קוד� והוכשר לקבל  – )ר"�תוספות (

  ולא צרי� דוקא במי�, ואז לא מוכשר לקבל טומאה. שיכול להדיח במי פירותטומאה? ותר$, 

חה שאחר המליחה ואיל , אבל הדחה קוד� המליחה . ובתורת חטאת הוסי& הרמ"א, שרק מהדפסק כר"� שמותר להדיח במי פרות – רמ"א

שאשה ברחיצה שלפני הטבילה,  והוכיח זאת מדברי מהרי"ק, כי שאר משקי� מקשי� את הבשר, והדחה ראשונה היא כדי לרכ� את הבשר. לא

  לא תחפו# ביי� שהוא קושר את השערות.

, כי מפורש שהודחו ע"י מי גשמי� למד שמותר א& בהדחה שקוד� המליחהנדי� הרמ"א לא מופיע בר"�, אבל מתוספות (חולי� לג.)  – ט"ז וש" 

  וסבר הרמ"א שה"ה מי פרות. וכ"פ הרדב"ז.

לכ� לכתחילה לא ג� הרשב"א והר"� הקשו את קושית תוספות, ותרצו שמדובר שהדיח שלא מדעת הבעלי�, ולא תרצו כתוספות.  – פרי חדש

  פרות שפיר דמי.ידיח במי פרות, ובדיעבד א� הדיחו במי 

  

  סעי# ט'

  

א� בושל הבשר בקדרה אחר שנמלח בלא הדחה אחרונה, צרי� שיהא בקדרה ששי� לבטל את המלח, א� לא את  – הגה"מ בש� סמ"ק

  וכ"פ ש"ד והאו"ה.. וזה כי יש חנ"נ בכל האיסורי�  כשיטת ר"ת, וכל המלח כולו נעשה נבלההחתיכה, אלא נחשב כאילו המלח כולו היה ד�. 

  , שלא ייתכ� שהאיסור הבלוע בד� יאסור יותר מהדבר האוסרו.ודחה הסמ"ק דבריה�המלח אוסר עד אל#, כי הוא עביד לטעמא.  – "אי

  בדיעבד א� הניח בקדרה בלא הדחה מותר, כי בכל חתיכה יש ששי� נגד המלח שבתוכה. – מהר"� מרוטנבורג

  נוטה להתיר. – או"זמסתפק.  – כימרד: נמלח ולא הודח ונתנו בכלי שני במי� רותחי�בשר ש

 – בית יוס&לכתחילה אסור ובדיעבד מותר, שמ� הסת� יש ששי� נגד הד� שבבשר.  – מרדכי: בשר שנמלח ושרה במלחו הרבה זמ� עד שהודח

  לפי מנהג הספרדי� שמדיחי� אחרי המליחה ומולחי� שוב ומייבשי� אח"כ את הבשר, ברור שמותר לכתחילה, ואפילו לאוכלו במלחו.

מותר לתת בשבת מלח לקדרה שהוסרה מעל האש, כי המלח הוא  – רבנו ירוח� בש� הרא"ש: די� בשר חי שנתנוהו בכלי ראשו� בלא מליחה

אי� זה מתבשל בכלי ראשו� שירד מהאש, אבל א� זה מלח יש� אפשר שאסור, כי הלחלוחית והד� והמלח שבתוכו כבשר שור שצרי� בישול רב, ו

  אסור לתת בשר בכלי ראשו� שירד מהאש ואפילו בשר שור, כי הלחלוחית שבו מתבשלת – טורממהר להתבשל. 

  

ג� נגד המלח שבחו$ וג� נגד לחלוחית  –כל המלח שבו (ש"� פסק כסמ"ק שבשר שנמלח בלא הדחה אחרונה, צרי� שיהיה בו ששי� כדי  – מחבר

  הד� שמתחת למלח). 

כי לא יודעי� כמה ד� בלע המלח. (ואי� לומר שהמלח נעשה נבלה, כי לשיטת  – ש" כי המלח נעשה נבלה.  – ט"ז למה צרי  ששי� נגד המלח?

  הטור והשו"ע אי� אומרי� חנ"נ אלא בבשר בחלב)

לפי השיטות שבאיסור דבוק צרי� ששי� נגד כל החתיכה, וכא� המלח דבוק לחתיכה.  ומצרי  ששי� נגד כל החתיכהחולק על המחבר,  – רש"ל

  וג� כשיש ששי� החתיכה עצמה אסורה.

  מספר ראיות נגדו: ווכתב, את דברי רש"ל בתוק& ודח והש"  ט"זהב"ח, ה



ואי� זה דומה ללב הדבוק בעו# בס' עב ס"ג, שא� אי� ששי� בעו#  .לחתיכה תכ& כשבא המלח לקדרה נמס במי� ואינו נחשב כדבוק .1

 נגד הלב, צרי� ששי� נגד כל העו#, כי ממהר לבלוע או שמא יצא חו$ לקדרה, שכא� הוא נמס.

הבלוע  , כי זה שיי� רק כשגו# האיסור עביד לטעמא, אבל כא� לא המלח אסור, אלא רק הד�אי� לומר שמלח עביד לטעמא ואינו בטל .2

 בו והוא לא נות� טע�.

  קי"ל בס' קה שא� אי� שמנונית מלח לא אוסר יותר מכדי קליפה, וא"כ מדוע אסר את כל החתיכה. .3

, ובאר החוות דעת, מה הקשר למליח כרותח, הרי הרש"ל אוסר מדי� איסור דבוק ולא מדי� מליח? על הוכחה זו של הט"ז תמה רעק"א

המלח נ"נ ונגדו אי� ששי�. וממ"נ, א� המלח אוסר לאחר הבישול, יש ששי� נגד הד�, וא� לפני שיש ששי� בחתיכה נגד הד�, אבל 

 הבישול נדבק ואוסר, מליח לא אוסר יותר מקליפה בלא שמנונית, ועל כ� תמה הט"ז על הרש"ל למה מצרי� ששי� נגד כל החתיכה.

  רמ"א

ט"ז), וא� יש בקדרה כ"כ כמו החתיכה שנמלח ולא הודח, הכל מותר, שודאי  –כל הקדרה מצטרפת לששי� (אבל לא הקדרה עצמה  .1

  יש ששי� נגד המלח, כי החתיכה עצמה בודאי היא שלושי� נגד המלח.

, כי מאחר שיש ש� מלח ואפילו הונח בקדרה שהיא כלי שניפסק כדעת או"ה, שא� אי� ששי� בקדרה נגד המלח, כל הקדרה אסורה,  .2

  .ובולדת סד יהקדרה חמה בחו� שוהוא שש"�) אפילו בכלי שני מבשל,  – אר דבר חרי&וה"ה חומ� ושוציר (

כי המלח לאחר שפסק אינו חשוב עוד כרותח, ואע"פ שהמרדכי הסתפק בזה, מ"מ מוכח כ� מהרשב"א  התיר בכלי שני – רש"ל

, הרי כא� המלח נמס במי� תמה על רש"להפמ"ג ומהרא"ש, וכ"פ המחבר באו"ח ס' שיח ס"ט, שהמלח לא גור� בישול בכלי שני. 

  ומבליע ד� בעי� לחתיכה! (ודוחק לומר שדיבר במלח גס שאינו נמס, וצ"ע)

  הסומ� להקל כרש"ל לא הפסיד, מה ג� שמלח זה אסור מדרבנ�, כי ד� שמלחו לא עובר עליו, ויש ליל� לקולא. – ט"ז

 יש לחוש בלא הפסד מרובה לדעת האו"ה והרמ"א. – ש" 

  חטאת פסק כטור באו"ח, שבשר חי שלא נמלח ונית� בכלי ראשו� שירד מהאש, הכל אסור, כי הלחלוחית שעליו מתבשלת. בתורת .3

, וכתב שא� הבשר לא נמלח, אי� לאסור, כי אע"פ שהלחלוחית מתבשלת, מ"מ אי� בו כח להבליע בבשר, כיו� הט"ז תמה על דבריו

על האש) ומה שכתב הטור באו"ח, שאי� לחלק בי� בשר שנמלח ללא נמלח מדובר על  שאינו מבושל (שהרי הוא מצרי� בישול טוב יותר

איסור שבת, שא� יניח את הבשר הזה בכלי ראשו� עובר על איסור בישול כי בישל את הלחלוחית, אבל אי� קשר בי� זה להל' איסור 

  והתר.

כלי ראשו� שירד מהאש ואפילו שיס"ב, מותר. וכ"פ לכ� חלק הט"ז על הרמ"א ופסק כרבנו ירוח�, שבשר חי שלא נמלח והונח ב

 רש"ל.

  כל מה שדברנו זה כשלא הודח באחרונה כלל, אבל א� הודח באחרונה פע� אחת, מותר בדיעבד (ולא כאגור לעיל). .4

  החתיכה מצטרפת לששי� כנגד המלח. – רש"ל

 בדיעבד. פסק כרמ"א, כי מליחה לא אוסרת יותר מקליפה, ולכ� כא� החתיכה מותרת – ט"ז

  

  דין בשר יבש

מתירי� בשר יבש שהתבשל בלא הדחה, כי ההדחה האחרונה היא להוריד את הד� שהתלכל� מבחו$, ועכשיו כשהתייבש אי� בו  – ראב"�, ריב"א

  לכלוכית ד�. כמו"כ יש נוהגי� להדיח את הבשר אחרי המליחה דוקא במי� שאי� יד סולדת בה�, א� בדיעבד יש להתיר.

  לאו דוקא יבש, אלא אפילו לח קצת, מיד כשמשימי� הבשר במי� נמס המלח מעל הבשר ובטל בששי�. –מרדכי 

  אסר בשר יבש שנמלח ולא הודח. – רוקחאו"ה, 

אבל פסק כראב"� וכמרדכי, שבשר יבש שלא הודח אחר מליחתו (ש"�), מותר אפילו בכלי ראשו� שיס"ב, כי ודאי יש ששי� נגד המלח,  – רמ"א

  יזהר שלא לבשלו או להדיחו במי� שיס"ב בלא הדחה אחרונה., פסק להלכתחילה

 אבל בשר שהודח והוכשר כדינו קוד� שהתייבש, הרי הוא כשאר בשר וא"צ להיזהר אפילו לכתחילה. – ש" 

  

  דין מלח שמלחו בו

  המלח מותר באכילה, כי הד� נשר# וכלה במלח. – ר"� בש� רמב"�, רא"ש

המלח אסור באכילה, ואכ� א� בשל בשר שנמלח בלא הדחה שאחריו, צרי� ששי� במה שבקדרה נגד המלח,  – רשב"א בש� רמב"�, רשב"א

  וכלהל�.

  .פסק כרשב"א, שמלח שמלחו בו פע� אחת אסור למלוח בו פע� אחרת – רמ"א

  .שנית מלח בו ובישל את הבשר מותר, אבל א� לא בישלו עדיי�, יחזור וימלחנובדיעבד וא�  – ש" 

ורק א� הודח ונמלח שנית, אסר אפילו בדיעבד א� לא הודח ונמלח שנית, כי אחרי מליחה אחת, פסק כח המלח, חלק על הש"�, ו – עקבמנחת י

, א"כ, מדוע כתב הרמ"א שכ"ש שאסור לאכול את המלח, מהו הכ"ש, הרי ג� א� מותר לאכול את והקשה על כ  רעק"א. יש להתיר בדיעבד

  לכ� הסכי� רעק"א ע� הבנת הש"  ברמ"א. מ"מ תש כח המלח מלהפליט את הד�? וצ"ע.הד�, כי נשר# הד� שבו, 

הסביר אחרת מהמנ"י, וכתב שאסור למלוח פע� אחרת במלח שמלחו בו, מפני הד� הבלוע בו שנבלע בבשר. לפי זה לא קשה קושית  – פרי חדש



זה, מותר ואי� צור� לחזור ולמלוח אותו שוב, ע"פ ס' צא ס"ק י', רעק"א, שכ"ש שאסור לאכול את המלח. ועוד כתב, שא� מלח  ובישל במלח 

  ש� כתב שלא פסק כח המלח.

הביא בש� ספר אפי רברבי שא� התייבש המלח מותר באכילה, א� נשאר  – ש" כ"ש שאסור.  – רמ"א הא� מותר לאכול את המלח שמלחו בו?

פשוט שאסור, משו�  – כרתי ופלתי ד המלח, הא לאו הכי משמע שלא. וצ"ע.מ� הסת� יש בו ששי� נגמשו� שבצ"ע לדינא, כי בשר יבש מותר 

 שקי"ל "אפשר לסוחטו אסור".

  פתחי תשובה

, מה ג� שהיא רגילה למלוח ומ� הסת� עשתה וכ"פ הפר"חהביא מעשה באשה ששכחה א� מלחה בשר, והתירו לה משו� ספק דרבנ� לקולא  הבאר היטב בש� הט"ז .1

, כי איחתזק איסורא של הד�. אבל א� שכחה א� מלחה צד אחד, א� לגבי הצד השני ברור לה שמלחה, ג� הש"� מודה שמ� הכס& החמירא  הש"  הנק' את זה. 

  הסת� מלחה ומקלי� לה.

יח שנמלח כגו� אשה ששלח לה בעלה בשר והוא לא יודע א� הוא נמלח או לא, לבו הסס בדבר, ולא רצה להתיר אא"כ היה איזשהו אומד� המוכ – פני� מאירות .2

, וכתב שזה לא אומד� המוכיח, כי אפשר אבל השבות יעקב חולק עליושאחר השליח להביא את הבשר עד כניסת שבת מחוסר פנאי. משמע שמ� הסת� מלחה אותו. 

 לברר לש� מה התעכב ואפילו בספק ספיקא יש להחמיר בצורה כזו.

 ו בשר ואפילו בדיעבד.בציר, אסור למלוח ב מעת לעתמלח שנכבש  – חמודי דניאל .3

 מי� שהדיחו בה� בשר ונשפכו על המלח, יניח את המלח להתייבש, ואח"כ ית� אות� בבשר להוציא את דמו. אבל לית� למאכל אסור. ולכ� יש הרבה – שבות יעקב .4

 מלח כזה לא ישאירנו בביתו, כדי שלא יטעו לתת אותו לתו� מאכל.

  

  סעי# י'

  

א� יש גוי או גויה המשמשי� בבית של היהודי ואי� ידוע א� הדיחו את הבשר לאחר המליחה, נאמני�  – סמ"ק וטור ע"פ הדרישה והב"ח

יש ש� אפילו נער או נערה יהודיי�  וג�כשמסיחי� לפי תומ� ואומרי� שהדיחו. וא� הגוי יודע שזו חובה על היהודי� להדיח את הבשר 

רואה אותו, אסור. (ואי� נאמ� במסל"ת כשיודע שהאיסור ו, א� א� א# אחד לא שמסתובבי� ש�, מותר, משו� שהגוי מפחד שלא יתפסו אות

  וההתר תלויי� בזה)

הגוי נאמ� במסיח לפי תומו כשלא ידוע א� הדיח את הבשר או לא, וכ"ש שנאמ�  – , הט"ז, הש"  והנודע ביהודהע"פ הבית יוס& וטור סמ"ק

� הסת� לא ישנה ממנהג�, וכשהוא מסיח לפי תומו, מוכח שלא על דבר זה התכוו� במסיח א� יודע שיש חובה ליהודי� למלוח את הבשר, שמ

להודיע ומכיוו� שהוא משרת של בעה"ב, ודאי עשה כדי�. וזה שהטור לא כתב 'כ"ש כשיודע', יש לומר, שמזה שכתב שנאמ� משמע בי� יודע ובי� 

  א יודע א� הדיח או לא, מותר ג"כ, כי מפחד הגוי לשנות מטיב היהודי�.לא. וא� הגוי לא הסיח, א� יש נער יהודי שנכנס ויוצא, א� הנער ל

כי ש� זה משו�  , שמה שהוכיח הב"ח מס' צח שש� אסור לגוי לדעת שאיסור והתר תלויי� בדבר כשנותני� לו לטעו� חתיכה א� יש בה טע� איסור, אי� זו הוכחה,והוסי& הש" 

שההלכה תלויה בזה, אי� כא� מסל"ת, אבל בנידו� דיד�, אע"פ שיודע מנהג ישראל, מ"מ נית� לומר שסיפר זאת בלי קשר ולא שאלוהו על שמכיו� שנותני� לו לטעו� בכוונה, א� יודע 

  אקראי.זאת בסיפור  כ�. והוכחה לכ�, שקי"ל באבה"ע בס' יז שישראל מומר נאמ� במסל"ת בעדות אשה, אע"פ שיודע שהלכות תלויות בדבר, ולא חוששי� שישקר כשמספר

א� יודע מנהג ישראל, הוי רגלי� לדבר שנאמ� א#  .2א� מסל"ת, א# שלא יודע מנהג� נאמ� מטע� מסל"ת בדרבנ�.  .1: והנודע ביהודה הרחיב לפרש לשונו וכתב שיש ג' אפשרויות

יודע מנהג� וא"צ שיאמר העכו"� כלל שהדיח, שמסתמא מפחד. אבל . א� יש תינוק ב� דעת נאמ� כש3כשאינו מסל"ת, וזו מעלה (כ"ש) על פני מסל"ת סת� ולא יודע את המנהג. 

  כשאי� ישראל ש�, ג� א� יודע המנהג צרי� לומר בפרוש שהדיח.

אינו נאמ� כלל כשמסיח לפי תומו אבל מותר כשהוא מפחד (כשמסתובב ש� ישראל), והסמ"ג  – ע"פ גירסת הדרישה והסבר הבית יוס& סמ"ג

התרוצי� לעיל, אלא רק א� נכנס ויוצא יהודי בי� קט� בי� גדול ורואה את מעשיו ואז הוא מפחד, ועוד, שמקפיד  לא מסכי� לסמו� בזה על שני

  על נקיות.

אסור אפילו כשהגוי מפחד ומותר רק ע"י טעימת גוי אומ� (קפילא), שיוודא שאי� שו� טע� של המלח בבשר, וסומכי� על פחד הגוי  – ריב"א

יש דר� אחרת ע"י טעימת קפילא. (לדעת הסמ"ג, אע"פ שאפשר בטעימת אומ�, מ"מ שני הטעמי� של פחד ונקיות כשאי� דר� אחרת, א� כא� 

  מספיקי�)

, שהכוונה לריב"א שאוסר בי� במסיח בי� בלא במסיח ואוסר בי� ברישא של הסמ"ק ובי� בסיפא, והסביר הב"י(והטור הביא בסו# דבריו: "ויש אוסרי� בזה", 

  ג, שאסר את הרישא של הסמ"ק ולא התיר כלל במסיח לפי תומו)וכ� הכוונה לסמ"

א� הזהירו את הגוי לא להדיח את הבשר אלא בפני ישראל, והחצי# ורח$ בלי רשות, אפילו יש יהודי שיוצא ונכנס אסור, כי  – שערי דורא, או"ה

  הגוי הוכיח שאינו מפחד מישראל שמסתובב ש�.

  

פסק שעכו"� המשמש בבית יהודי ואי� ידוע א� הדיח את הבשר או לא, א� יודע העכו"� מנהג ישראל סומכי� על דבריו א� היה ש�  – מחבר

  ישראל יוצא ונכנס או שו� קט� בר דעת.

  כמי פסק המחבר?

למחבר, וג� המחבר פוסק כסמ"ק אי� מחלוקת בינו שהוכיח מזה שלא הזכיר בדבריו "ויש אומרי� שבחד מינייהו סגי",  – ש"  ע"פ הרמ"א

ודאי , וה"ה שג� למחבר מועיל במסל"ת, וכתב זאת במילי�: "וסומכי� על דבריו", שהרי א� עומד יהודי על גביו, מה הסומכי� כא�, אלא וכטור

הסת� הגוי שומר על  . ולא קשה ממה שהחמיר בס' קלז בנאמנות גוי, כי אצלנו יש לתר$, שמ�שלא היה כלל א& אחד וסומכי� עליו כשמסל"ת

  נקיות הבשר חו$ ממירתת, ולכ� סביר להניח שהדיחו.

. ואע"פ שלריב"א לא מהני כשעומד כי הוא סובר שאי� זה מהני כלל ע"פ הסמ"ג וריב"א. אמשתי סיבות: שהמחבר פסק כסמ"ג הסיק – ש" 

. בבית יוס# הקשה בו, ולכ� המחבר פסק אותה להלכה. ישראל על גביו ורק כשטועמו קפילא ארמאה, מ"מ הסמ"ג והסמ"ק כ� סוברי� סברא ז



, שכל מה שגוי לא נאמ� במסיח לפי תר�ואי� מתיר כשאי� שו� יהודי במסיח לפי תומו, הרי גוי נאמ� במסיח לפי תומו רק בעדות אשה בלבד? 

, וכא� מליח הוי כרותח והד� כמבושל, וד� שבישלו אינו אסור אלא מדרבנ�. אול� בס' קלז נאמ� באיסורי תורה, אבל באיסורי דרבנ�תומו, זה 

, ולכ� ג� כא� החמיר כתב הב"י להחמיר ולחשוש לפוסקי� שעכו"� לא נאמ� במסל"ת ג� בדרבנ�לגבי נאמנות גוי בהכשר כלי� האסורי�, 

  � על דבריו" זה לאו דוקא.כאתחזק איסורא, והשמיט די� המסיח לפי תומו. ומה שכתב "סומכי

  

פסק כסמ"ק וכטור, שמותר אפילו א� הסיח הגוי לפי תומו ולא היה יהודי על גביו, או שלא הסיח אבל ישראל אפילו קט� נכנס ויוצא,  – רמ"א

יח, אסור, כי אינו ופסק כש"ד וכאו"ה, שא� מיחו בעכו"� לא להדיח בלא ישראל ובכ"ז הדאת מנהג ישראל.  5כי הוא מפחד, מפני שהוא יודע

  ואפילו א� מסיח לפי תומו אסור, כי יודע את מנהג ישראל ומזלזל בו) – רעק"אעט"ז, ( , ואי� לסמו  כלל על דבריו.מפחד מהיהודי

(הש"  יחמיר בזה, כי כל מה שהקל הרמ"א זה כי הגוי  לפי זה, ה"ה א� יש ספק א� מלח הגוי את הבשר, שמותר במסיח לפי תומו. – ט"ז

  מקפיד על נקיות, ובמליחה לא שייכת סברה זו).

, מה ג� שהיא רגילה למלוח ומ� הסת� וכ"פ הפר"חבשר, והתירו לה משו� ספק דרבנ� לקולא  מלחהמעשה באשה ששכחה א�  והביא הט"ז

מ"מ יש כא� רוב אנשי� שמולחי� תחלה, ורוב עדי# מחזקה ע"פ סוגית פתח פתוח ואע"פ שיש כא� חזקה על הבשר שלא נמלח, עשתה את זה. 

  , שא� היה ספק א� הדיחו הדחה אחרונה ג"כ מותר, משו� ספק דרבנ� לקולא.ע"פ קוב� יש� ועוד הוסי& הט"זבכתובות ט. 

  

  6יוצא ונכנס ואז הוא מפחד.כדעת המחבר ע"פ הבנתו, שלא מהני מסל"ת, אלא רק כשעומד ישראל או להלכה הכריע  – ש" 

א� יש כא� ספק להקל, ג� בהלכה שלנו, מדוע הצריכו מסל"ת, הוי ספק להקל! ומה שהביא הט"ז בש� , כי נגד הט"ז נק' הכס& החמירוב

יש להחמיר וצריכי� למלוח את הבשר. ועניי� רוב לא  איחתזק איסורא של הד�שמכיו� ש ולכ� הסיק הש" הקוב$ יש� הוא נגד כל הפוסקי�. 

אבל א� ומה שכתב שמ� הסת� האשה מלחה את הבשר כי היא רגילה בכ�, אי� לומר כ� במליחה שזה עניי� גדול ולא ייתכ� שתשכח. . שיי� לכא�

  � לה.שכחה א� מלחה צד אחד, א  לגבי הצד השני ברור לה שמלחה, ג� הש"  מודה שמ� הסת� מלחה ומקלי

  וכ� ראינו לעיל שלש"  אי� לסמו  על מסל"ת במליחה, כי ש� לא שייכת סברת הנקיות, ויש לחשוש שלא מלח את הבשר.

  

  סעי# יא'

  

בשר שהתבשל בלא מליחה צרי� ששי� בקדרה לבטל את כל החתיכה, שלא יודעי� כמה ד� היא פולטת. וא� יש ששי� התבשיל  – רא"ש

שבקדרה מותר. והחתיכה עצמה, יש אוסרי� אותה כי התבשלה בדמה, ויש מתירי�, ולדעתו מסתבר כמתירי�, כי מיד כשהד� יוצא הוא 

שלא נאסר, ומכיוו� שהחתיכה לא נאסרה מעול� לא שיי� כא� "אפשר לסוחטו אסור". ועוד  מתבטל בששי�, והד� שנשאר הוא ד� האברי�

  הטור פסק כמתירי�.שעדי# מצלי, שש� כשהופכי� את השפוד, הד� שפרש חוזר פנימה, משא"כ בבישול שמה שיצא מיד התבטל וכ"ש שמותר. 

  והד� פרש ממקו� למקו�.נוהגי� לאסור את החתיכה, כי התבשלה בדמה,  – הגה"מ, ש"ד, או"ה

  בשר שלא נמלח ונית� בקדרה בערב שבת, יש להתירו בדוחק כשיש ששי� נגד הד� שיצא ממנו בלבד. (זה ע"פ סברת הראב"ד) – ארחות חיי�

  

חות בשר חי שנתנו בכלי ראשו� שהורד מהאש רותח ונדבק בדפני הכלי, מותר, כי לא מתבשל שלא על האש, אבל א� נמלח פ – רבנו ירוח�

  משיעור מליחה והדביקו כ� בכלי רותח יש לאסור, כי לחלוחית הד� שבו מתבשלת ונבלעת בבשר, והוא עצמו לא מתבשל.

  

  פסק כרא"ש, שבשר שהתבשל בלא מליחה צרי� שיהיה בתבשיל ששי� נגד אותו בשר, כי לא ידוע כמה ד� נפלט ממנו, ואז הכל מותר. – מחבר

  ה חמה שיס"ב ולא התבשל לגמרי, הדי� כ�, שצרי� ששי� נגד כולו.ה"ה בשר ששמו אותו בקדר – ש" 

לפי טע� הרא"ש, של "לא ידוע כמה ד� נפלט ממנה", י"ל שג� בהפסד מרובה צרי� ששי� נגד אותו בשר, אחרת, לרמ"א היה צרי�  – פמ"ג

ששי� בגלל שחנ"נ, אבל בהפסד מרובה היה להתיר בששי� רק נגד הד�, ואילו לפי טע� הרא"ש, חייבי� ששי� נגד כל החתיכה ג� בהפסד 

  מרובה.

  רמ"א

כדעת הגה"מ וש"ד ולאסור את אותה חתיכת בשר שלא נמלחה, אפילו כשיש ששי� נגדה. וכ� פסק כארחות חיי� פסק שיש להחמיר  .1

  שא� זה ערב שבת, וזה לכבוד שבת או אורחי� ויש צור� או משו� הפסד מרובה, יש להקל כמתירי� להתיר את החתיכה.

איסור דבוק ושמא הגביה  – ט"זכה לפרוש ממקו� למקו�. כי הרוטב מבלבל טע� החתיכה וגור� לד� שבחתי – ש"  טע� האוסרי�:

  את החתיכה פע� אחת חו$ לרוטב)

  ואותה חתיכה שאסורה, א� נפלה שוב לפחות מששי�, אוסרת מחדש, כי יתכ� שנשאר ד� בחתיכה ואוסרת הקדרה השניה. – פמ"ג

                                            
לדרישה ולרעק"א מילה זו הולכת על הקט� שיודע שזה מנהג ישראל (אבל הגוי רק ראוי לדעת), ולש"� בנק' הכס# על הגוי שיודע מנהג ישראל  5

 שלידו. יומפחד מהישראל
לתמוה על הש"�, הרי בס' צח ס"ק ב' הכריע שהשו"ע מתיר במסל"ת אפילו באיסור תורה כשאפשר לדעת א� יש איסור, כגו� להטעי� יש  6

להטעימו לגוי שיהיה מותר במסל"ת? ושמא כונת הש"� לברר כא� את הדי�  ואפשר קליפא במי� בשאינו מינו, וא"כ כ"ש כא� שזה איסור דרבנ�
  גוי ולדעת א� יש טע� ד� או לא. ג� במקרה שא"א להטעי�



יחה, א# א� נמלח דינו כאילו לא נמלח, וא� התבשל חתיכה שלא נמלחה כראוי כאילו לא נמלחה כלל, וכ� בשר ששהה ג' ימי� בלא מל .2

צרי� ששי� נגד כולו, והוא עצמו נשאר אסור (ש"�), כי הד� נקרש והבישול מרככו ופורש ממקו� למקו�. ובה"מ יש להתיר ג� כא�. 

  (יד אפרי�)

וי כלא נמלח כלל, שהרי לעיל מה שכתב הרמ"א "ולא נמלחה כראוי", הכוונה שלא שהה במלח זמ� של שיעור מליחה, שאז ה – ט"ז

 בס"ד ראינו שהרמ"א מתיר בדיעבד כשנמלח מצד אחד או כשלא פיזר מלח בכל מקו�, ע"ש.

  פתחי תשובה

כמו בס'  אבל א� נית� במי� רותחי� יש לו די� חליטהבספר בר"י הביא בש� גדול אחד, שמה שכתוב שהבשר אסור וצרי� לבטלו בששי�, זה דוקא א� נית� בקדרה,  .1

  ומותר בדיעבד בלא ששי�. והוא הסיק שיש לסמו� על זה כשהיו המי� רותחי� מאוד ויש צור� מרובה כגו� ערב שבת וכד'. , ואי� הד� יוצא יותר,עג

 א� בושל שומ� שלא נמלח בקדרה צרי� לשער בששי� נגד כל השומ�, אע"פ שאי� בו הרבה ד�. וע"ע לקמ� בס' עה ובש"� ס"ק ח'. .2

 הלוי התיר בשר שלא נמלח ג' ימי� ונמלח אח"כ ע� חתיכות אחרות ובושל עמ� ואח"כ באמצע הסעודה נזכרו שאחת לא נמלחה. ויש שחלקו עליו.הר"ש  .3

  

  סעי# יב'

  

  ה.בשר ששהה ג' ימי� מעת לעת בלא מליחה, התייבש דמו בתוכו, ולא יצא עוד ע"י מליחה, ואי� לאוכלו מבושל, כי הד� יפלט החוצ – גאוני�

  התיר בשר זה בצליה כמו כל בשר שלא נמלח כלל, וג� א� לא יצא לחו$, הוי ד� האברי� שלא פרש ומותר. – , אור זרועמהר"� מרוטנבורג

  בברצלונה נהגו לאסור לצלי וכ� לבשלה בקדרה, וזו חומרא יתירה, א� במקו� שנהגו יש לחשוש למחמירי�. – ריב"ש

  

  ?האם מותר לבשל בשר זה אחר צלייתו

, שהסברנו שבצליה אפילו א� לא יפלוט וישר#, הוי ד� האברי� שלא פרש וכ  משמע מתש' הרא"שאסור לבשלו אחר צליה,  – תרומת הדש�

וכ"פ בש"ד. וכ� משמע ומותר. אבל א� יבשלו אח"כ ייתכ� והמי� הרותחי� ירככו את הד� שהתקשה, ויפלט מהד� של האברי� וייאסר. 

  ילק. ואע"פ ששמע מגדול אחד שיש שנהגו להקל, הוא פוסק לאסור ולהחמיר.שאסר בישול ולא ח מהטור

  מותר לבשלו אחר צליה. – או"ה

  

פסק כגאוני� שבשר ששהה שלושה ימי� מעת לעת בלא מליחה, התייבש דמו בתוכו, ולא יצא עוד ע"י מלח (ואפילו א� יתנו במי�  – מחבר

, וכדלקמ� ס' עו ס"ב ברמ"א), וכרא"ש שאחרי קצתת"ח, רש"ל, ש"�), ואי� לאוכלו מבושל אלא רק צלי (ולכתחילה ימלחנו  –פושרי�, לא מהני 

  שצלאו לא יבשלנו. וא� בישלו מותר, כי תולי� לומר שיצא כל הד� בצליה כמו בכבד, ומה שלא יצא שוב לא יצא ע"י הבישול. (ש"�)

  כתב שאי� דבריו נראי�. א  הב"חאפילו בדיעבד, כשבישלו אחר צליה  רש"ל אסר – ט"ז

  מה שאסור לבשל אחר צליה זה רק כשמשליכו למי� פושרי�, שאז יש חשש שיתרכ�, אבל א� משליכו למי� רותחי� אחר צליה, מותר. – פתחי תשובה בש� רדב"ז

  בשל אותו.פסק כתרומת הדש�, שאי� להשהות בשר שלא נמלח ג' ימי�, שחוששי� שמא ישכח וי – רמ"א

קשה, הרי כבד ג"כ מותר רק ע"י צליה בס' עג, וש� מותר לבשלו אח"כ לכתחילה, ומדוע פה אסור לבשל אחר צליה לכתחילה? ומתר$,  – ש" 

שש� משו� ריבוי הד� המליחה לא תעזור, ומסתמא ייפלט הכל בצליה, ומה שלא נפלט בצליה לא ייפלט בבישול, אבל כא� לא מועילה מליחה כי 

  ייבש דמו, ואפשר שאולי הבישול מרכ� את הד� ומוציאו משא"כ בכבד.הת

כבד וכחל מותר להשהות יותר משלושה ימי�, כי ש� ודאי יצלנו, וג� א� לא, מכיוו� שבדיעבד מותר בבישול כפי שפסק המחבר לקמ�  – פתחי תשובה בש� חמודי דניאל

  כא� אסור בדיעבד א� בישל בלא צליה.בס' עג ס"א, לכ� לא גוזרי� לא להשאירו ג' ימי�, אבל 

  ט"ז

בשר שלא נמלח ג' ימי�, ואח"כ מלחו אותו בכלי מנוקב, ואח"כ הדיחוהו ומלחוהו שוב, והניחוהו בכלי לא מנוקב ולא שהה  – רש"ל .1

שיעור כבישה ומצאו ש� ציר, מותר, כי א� לא יצא ד� במליחה הראשונה, שוב לא יוצא בשניה, וא� יצא במליחה הראשונה, יצא 

  ו מנוקב, אסור, שמא יצא קצת מ� הד� שהתקשה בו ע"י המליחה.הכל. משמע שא� מלחו בראשונה בכלי שאינ

  , כי הבשר פולט ד� מעט מעט ויש לאסור.כתב שדברי רש"ל צריכי� עיו� (נק' הכס&) הש" 

, אסור אותו בשר ששהה ג' ימי�, כי אע"פ שהד� שבתוכו בשר אחר שנמלח כרגע להוציא דמוא� מלח בשר שלא נמלח ג' ימי� ע�  .2

, שאי� הוא עצמו מתקשה. ולא נסמו� לקולא על אי� זה מונע מהבשר לבלוע מהד� שיצא משאר הבשרנפלט ע"י מלח, התייבש ולא 

זה שלא יבלע שאר ד�, כי סוברי� כגאוני� להחמיר שהד� לא יוצא יותר, ולא להקל. ואע"פ שאחד רצה להתיר את הבשר מטע� 

  אי� לו מה להפליט, האיסור נשאר בתוכו, וא"כ ה"נ יש החמיר.כבולעו כ� פולטו, א� טעה, כי כמו שבס' ע' ראינו שכש

, כי כל הדי� שלנו זה חומרת הגאוני�, ולא נזכר בש"ס, ולכ� אי� כ  פולטו כתב שכ� יש להתיר מטע� כבולעו (נק' הכס&) הש" 

כ� פולטו, ויפלוט ג� את הד�  להחמיר יותר. ועוד, שודאי שבשר זה פולט קצת ד� שלוג� אחרי שהתייבש, ולכ� אומרי� כא� כבולעו

 של שאר הבשר.

א� מלח בשר שלא נמלח ג' ימי� ע� שאר בשר שנמלח כבר והודח בכלי שאינו מנוקב, אוסר את שאר הבשר, ובזה מחמירי� להיפ�,  .3

  שהד� היבש יוצא ואוסר, כי מונח בכלי לא מנוקב.

 ה"ה א� מלח� בכלי מנוקב. – רעק"א



הפת"ש ר ששהה ג' ימי� בלא מליחה ומלחוהו כשיעור מליחה והדיחוהו וצלאוהו, שוב מותר לבשלו. בש – קוב� יש� בש� הר"ר עוזר .4

 שיש חולקי� על זה ושאי� לסמו� על זה אפילו בהפסד מרובה. הביא

  פתחי תשובה

בשר ששהה ג' ימי� ולא נמלח ונמלח ע� בשר עו#, ואחר מליחה והדחה כבשו אות� בחבית ומלחו אות� יחד לקיו�, הכל אסור, מפני ששהה שיעור  – בית אפרי� .1

  כבישה, ועוד שחבית בינה כלי שאינו מנוקב.

� יגעיל, משו� דבר שיש לו מתירי�. וא� ה� כלי חרס, אי� בשר שנמלח והודח ואח"כ גילו שעברו עליו ג' ימי� בלא הדחה, א� יכול להגעיל את הכלי – תפארת צבי .2

 מזניחי� את המורה להתיר, א� קשה להתיר, כי הספק על הבשר ולא על הכלי�.

  

  סעי# יג'

  

 בשר ששהה ג' ימי� בלא מליחה, יש מתירי� כששפכו עליו מי� תו� ג'. והמהדרי� משהי� אותו שעתיי� במי�, ואז מונה ג' ימי� מחדש, –ר אגו

  מפני שהמי� מרככי� אותו ולא מתקשה.

להחמיר כ� לכתחילה ובדיעבד להקל  ופסק הדרכי משהאי� לסמו� על התר זה, כי חוששי� שהמי� יחזקו את הד�,  – תרומת הדש�, מרדכי

  כאגור.

שיתעורר דמו ויפלוט ע"י ג� א� כבר שהה שלושה או ארבעה ימי� בלא מליחה, יש להתירו א� נשרה אח"כ במי� פושרי�, כדי  – שערי דורא

  , וכ� משמע מהטור.ה כללעל דברי� אלו כתב הדרכי משה בש� האו"ה שאי� לסמו  על זהמלח. 

  

פסק כאגור, ולכ� בשר ששהה ג' ימי� בלא מליחה, א� שרו אותו במי� תו� הג' ימי�, מונה שלושה ימי� מחדש פחות חצי שעה. (שיעור  – מחבר

  בס"א ברמ"א, והש"� כתב שלאו דוקא, אלא פחות מעט)ההדחה לפני המליחה, כדלעיל 

להחמיר  ע"פ הסוגיה בפ"ק דפסחי� שאד� טועה שלוש שעות, שג� פה יש למנות ג' ימי� פחות שלוש שעות, א� כתב שזו חומרא יתירה, וע"פ מ"ש הש"� אי� הפת"ש הביא דעה

  מדאורייתא. בדיני� אלו, שזו חומרת הגאוני� בלבד ובגמרא בפסחי� מדובר על חמ$

  פסק כאו"ה, שבשר שנמלח וספק א� תו� ג' או אחר ג', מותר כי זו חומרת הגאוני� וספק דרבנ� לקולא. – רמ"א

אי� די בלהעביר עליו מי� סת� כמו שרגילי� לעשות בבית המטבחי�, אלא צרי� לשרות אותו ממש. וא� ניקרו את הבשר, סומכי�  – ט"ז

  י� בו ד� ממש אלא רק מה שבלוע בבשר.בדיעבד על מה ששפכו עליו, כי א

אע"פ שהרמ"א פסק לעיל שלא משהי� בשר לא מלוח לכתחילה ג' ימי�, מ"מ א� ניקרו אותו מגידי הד� או בהפסד מרובה יכול להשרות  – ש" 

"א דיני� אלו, כי יש ולהשהות אפילו לכתחילה, כי זה חומרת הגאוני� שלא נזכרה בש"ס ויש להקל בדיני� אלו, ולכ� ג� לא פרט פה הרמ

  מקלי� ויש מחמירי� ונהרא נהרא ופשטיה.

  

  

  סעי# יד'

  די� חתיכה ששהתה ג' ימי� בלא מליחה והתערבה באחרות:

בשר שלא נמלח ג' ימי� והתערבה אותה החתיכה בחתיכות אחרות, בטלה ברוב ומותר לבשל את כול�, ולא אומרי� שבגלל  – תרומת הדש�

שמותר לצלות אותה הוי דבר שיש לו מתירי�, שזהו לא נקרא דבר שאי� לו מתירי�, כי לא נאסר בצליה מעול�, ואי� התר למה שהוא אסור 

, כי איסורה מצד ד� שבה ולא מצד עצמה, והד� לא ראוי ו היתה חתיכת בשר הראויה להתכבד בטלהואפילעכשיו (קדרה). וכ"פ ראבי"ה. 

  . ועיי� בזה בס' קא, וס' קב ס"ד ברמ"א ובדיו� הט"ז והש"� ש�.7להתכבד

  בכה"ג הוי דבר שי ש לו מתירי�. – רי"&

שלא נמלחו ושהו פחות מג', או שנמלחו כול�  –רות (ש"� פסק כתרומת הדש�, שבשר שלא נמלח ג' ימי� והתערבה אותה חתיכה באח – מחבר

  8ואחת נמלחה אחר ג') בטלה ברוב (כמו כל יבש ביבש), ומותר לבשל את כול� ואפילו היתה ראויה להתכבד.

. ואי� זה וכ"כ רש"לה"ה א� התערבה חתיכה תו� ג' ימי� שלא נמלחה ע� שתי חתיכות שנמלחו, מותרי� וא"צ למלוח את כול� מספק,  – ט"ז

, שא# א� ננסה לומר שיש לו מתירי� ע"י בישול אחר והוסי& רעק"אדבר שיש לו מתירי�, כי צרי� הוצאה למלוח אותו כמו בכלי. וע"ע בס' קב. 

  צליה, מ"מ צרי� הוצאת עצי� להסקה, ואז ג"כ לא נאסר. ועוד, שג� בצלי מפסיד השמנונית ויש לו הפסד ובלא"ה לא הוי דשיל"מ.

� בבשר וא� , מדוע מספיק כא� רוב רגיל, הרי בס' קט נפסק שיבש ביבש מי� בשאינו מינו צרי� ששי�, שמא יבשל� ויעבור איסור תורה, וא"כ ג� פה, יש דקשה על המחברהש"  ה

גאוני� ולא יעבור כא� איסור תורה א� יבשל, ולכ� לא , שלק"מ על המחבר ועל תרומת הדש�, כי יש לומר שכל זה הוא חומרת הותר�יבשל אותו ע� בשר אחר הוי מי� בשאינו מינו? 

  גזרו כולי האי.

  

                                            
ובלא"ה המחבר פסק שאי� די� חהר"ל בחתיכה חיה, כי דבר לא מבושל לא ראוי ליתנו בפני אורחי�. (ס' קא ס"ג). ועוד,  אי� צלי  – רעק"א 7

  יכול לשמש כסברה לדבר שיש לו מתירי�, הרי יש לו הפסד בשומ� הנוט# תו"כ צליה.
הסיבה שבשר זה מותר ואינו כדבר שיש לו מתירי�, כי גבר שיד לו מתירי� אינו בטל כשהוא אסור מחמת עצמו, בס' קב ס"ד, כתב הרמ"א, ש 8

אבל כא� הבשר אסור מצד הד� הבלוע בו ובזה לא מחמירי� בדבר שיש לו מתירי�. הט"ז והש"� ש� הקשו על הרמ"א, ש"מה לי הוא מה לי 
� חשיבות, וזה מגיע ע"י טע�, אבל במתירי� אי� הבדל בי� גו# האיסור לבלוע, ולכ� חלקו על בלוע", ורק בחהר"ל יש לחלק, כי לא בטלה משו

הרמ"א, והסיבה שכא� מותר היא מפני שאי� התר למה שהיה אסור, והיינו לקדרה, ולצלי לא נאסר מעול�. אמנ� ה"פני אריה" ו"ערו� השולח�" 
  כ� פסקו ש� כרמ"א. ע"ש באריכות.



  די� חתיכה שהתבשלה בלא מליחה והתערבה באחרות:

  פסק כאו"ה, שה"ה א� התבשלה חתיכה בלא מליחה והתערבה באחרות שבטלה ברוב רגיל. – רמ"א

  ש" 

ברוב רגיל, והרי כא� א� יבשלו יעבור איסור תורה,  , מדוע כתב שבשר שהתבשל בלא מליחה והתערב באחרי� בטלקשה על הרמ"א .1

שהד� ית� טע�! וא"כ צרי� ששי�. ועל מקור דינו של הרמ"א, הוא האו"ה לק"מ, שלשיטתו הטע� שצרי� ששי� במבשא"מ ביבש 

א להכירו, א� ש לו תקנה קצת, שיכול להכיר את האיסור ולהסירו, וכא� זה לא שיי� כי הד� בלוע וא"ביבש הוא משו� שזה דבר שי

  לרמ"א שהטע� הוא שמא ית� טע�, קשה.

  שכוונת הרמ"א שרוב לאו דוקא אלא ששי�, א� צ"ע. ואולי יש לומר

, שהרי ד� שבישלו ומלחו אסור מדרבנ�, וא"כ א"צ ששי� כפי שפסק הקשה בנו של הש"  על אביו בקושייתו על הרמ"א ובנק' הכס&

וכ� תר� בנ� במי� בשאינו מינו בטל ברוב רגיל, כי לא יעבור איסור תורה א� יבשלו! הש"� בעצמו בס' קט, שיבש ביבש שאסור מדר

(הערת הכותב: לא זכיתי להבי� דברי ב� הש"�, שאע"פ שהש"� סובר לחלק בי� יבש ביבש דאורייתא לדרבנ�, הרמ"א פסק שאי� לחלק  הפרי חדש.

  איתי שכתב כ� בפמ"ג לחזק קושית הש"�, ודברי בנו צ"ע)ותמיד מבשא"מ צרי� ששי�, וא"כ הדרא קושיה לדוכתא. ואח"כ ר

  , שד� עיקרו מהתורה, ולכ� החמיר בו הש"�, ומצרי� ששי� שמא יעבור איסור תורה.הפמ"ג תר� את הש"  בש� מנחת יעקב

ע"פ ס' יא לעיל, אותה חתיכה אסורה מצד , וכתב שמדובר שיש ששי� במי� נגד החתיכה שלא נמלחה ואז והפת"ש הביא בש� שו"ת תולדות יצחק לתר� את הרמ"א

בטלה ברוב חומרא בלבד, ולצור� ה"מ מתירי� אותה, כי הד� שבתוכה הוא ד� האברי� שלא אוסר ולכ� בטלה כשיש רוב. א� למסקנה פסק להלכה כפשט הרמ"א ש

  רגיל, ג� א� אי� ששי� במי� נגד החתיכה.

פע� אחת, אי� חשש שיבשל שוב אחר בישול. ועוד, שכא� יש ספק ספיקא: ספק יש ששי� ספק לא, ואת"ל אי�  , שמכיוו� שכבר בישלווב"צבי לצדיק" פרש את הרמ"א

 שמא חתיכה זו התר היא, וג� ששי� צרי� מדרבנ�.

מה שמותר לבשל את כול� בבת אחת, זה רק כל אחד ואחד בפני עצמו, כפי שנפסק בס' קט או כול� בקדרה אחת כשירבה עליו התר עד  .2

 כדעת הרא"ה ש�, שאי� כא� בעיה של מבטל איסור בידיי�. ששי�

א"צ להשלי� אחד או לית� לעובד כוכבי�, ואע"פ שבס' קט בס"א לגבי יבש ביבש פסק הרמ"א שכרש"י וכמהר"� שמחמירי� להשלי�  .3

 עוד חומרא. לכלבי� או לתת לגוי, מ"מ כא� שבשר שלא נמלח ג' ימי� זו חומרת הגאוני� בלבד, אי� להחמיר חתיכה אחת

  

  סעי# טו'

  

בשר ששהה במי� יו� אחד מעת לעת אסור, כי הד� חוזר ונבלע בבשר, אבל א� שהה פחות מזה, כגו� לילה ומקצת יו�,  – אגור, שערי דורא

(ע"פ הגה"ה), שמה שאסור בבישול הבשר זה כשיש הרבה בשר, אבל א� יש ששי�  והוסי& בש� מהר"ימותר. ויש מתירי� בשר זה בצליה. 

  במי� נגד חתיכות הבשר, הד� בטל בששי�, וא� חוזר ונבלע בבשר אינו מזיק, ומה שנשאר בחתיכה יצא ע"י מלח.

מתירי� בכ"מ את הבשר במליחה, כמו פסק הרשב"א על בשר המלא קרח וכפור, שמותר לשרותו בכלי שני כדי  – תוספות, מהר"� מרוטנבורג

  למולחו.

בשר המלוכל� בדמו ששהה במי� מעת לעת נאסר מדי� כבוש כמבושל. (ס' קה ס"א, שבבשר בחלב אי� די� כבוש כמבושל משא"כ  – רבנו ירוח�

  בשאר איסורי�)

ירוח�, שבשר המלוכל� בדמי� (שלא פלט כל דמו ע"י מליחה) ונשרה כ� במי� מעת לעת יש אוסרי� לאכול אותו  פסק כלשו� רבנו – מחבר

  מבושל, ומתירי� רק בצלוי, אא"כ יש במי� ששי� נגדו.

  , אלא אפילו אינו מלוכל� בעי� אסור אא"כ יש ששי�.אי� לומר שדברי המחבר ה� רק בבשר המלוכל  מד� בעי� – ש" 

, לפי זה, מדוע בשר המלוכל� מד� בעי� מותר לצלי, הרי מה שמתירי� לצלי בריש ס' עו זה דוקא כשאינו מלוכל� בדמי�, א� הש" א  הקשה 

ד� בעי� לא יוצא מהבשר לא ע"י מליחה ולא ע"י צליה כמו שנפסק בריש ס' עו אליבא דכו"ע? (ומה שדיבר הש"ד להתיר בצלי זה כשאינו 

, שמכיוו� וכתב שאולי יש לתר� דעת המחברבר במלוכל� לא התיר לצלי) והמחבר מזכה שטרא אליבא דבי תרי? מלוכל�, ורבנו ירוח� שדי

  שנשרה והתערב הד� במי�, לא נחשב יותר ד� בעי� (וכ"ת ב"צבי לצדיק"). ומ"מ צ"ע.

כל דמו ע"י מליחה, אבל בנק' הכס& לט"ז לא קשה קושית הש" , כי הוא פרש דברי המחבר, ש"מלוכל  בדמי�" הכוונה, שלא פלט עדיי� 

  הדגיש הש" , שכונת המחבר דוקא במלוכל .

  גר"א) –שלדעה זו אסור אפילו אינו מלוכל�. (כי הוא נחשב כבשר שהתבשל בלא מליחה  והש"  כתבויש אוסרי� אפילו לצלי, וכ� נהוג.  – רמ"א

  החתיכה תהיה מותרת. דעת הרמ"א בת"ח כמו המחבר, שא� יש ששי� במי� נגד החתיכה, – ש" 

  יש להחמיר ולאסור את חתיכת הבשר, ואי� לסמו� על מהר"� שהתיר. – רש"ל

, הרי בס' יא פסק הרמ"א להחמיר שאותה חתיכה אסורה, ולכאורה ה"ה ג� כא�, שהרי כבוש כמבושל, ואי� נהיית מותרת והש"  הט"ז והקש

יא בבישול, וכא� שזה רק שריה יש להקל בכל גווני, אבל רש"ל שאסר בכל אופ� , שהרמ"א בעצמו הקל לצור� מרובה בס' צוותרכשיש ששי�? 

וכ"פ הט"ז, שאותה חתיכה מותרת כשיש ששי� בבישול, יאסור ג� כא�. ועוד, שכבוש כמבושל מבליע ומפליט א� לא מבלבל טע� החתיכה, 

  י, כי בכ"מ יש מתירי� כבוש לצלי.. (הפמ"ג כתב שלט"ז ימלח קוד� ואח"כ יבשל) והש"  התיר עכ"פ לצלבמי� נגדה

  

  פתחי תשובה



מה שנאסר בשר זה, זה רק כששהה ברציפות מעת לעת, אבל א� הוחלפו המי� אפילו לאחר כג' שעות, אי� זה נקרא כבוש מעת לעת ומותר למלוח  – "שב יעקב" .1

  זה.ו מדי� אותו ולבשל אותו. וכ"פ הרבה אחרוני�. ורב אחד רצה לחדש שלא רק א� החלי# את המי�, אלא ג� א� נענע את הכלי, ג"כ נקרא הפסק, א� חזר ב

לעת. וזה כמו שכתב  לפי זה, א� נפל בשר שלא נמלח לנהר מעת לעת, ולא התעל� מ� העי�, יש להתירו, כי בנהר המי� מתחלפי� כל הזמ�, ואי� כא� שהיה רצופה מעת .2

  פעמי� לסרוגי�.המג"א בהלכות נטילת ידיי� באו"ח ס' ד' ס"ק י', שא� טבל ידיו בנהר מספיק פע� אחת, כי מהי� מתחלפי� ולא צרי� שלוש 

  

  יז'� סעיפי� טז'

  

  "אמר שמואל: אי� מניחי� בשר מלוח אלא ע"ג כלי מנוקב". (חולי� קיג.) – גמרא

וכתב הגה"מ בש� סמ"ג וכ� צרי� למלוח  ע"ג כלי מנוקב או קשי� או עצי� וכ� כל דבר שכששופ� עליו מי�, ה� יוצאי� מיד לחו$.  – רא"ש

  שה"ה ד# פשוט. המרדכי

  מי שמולח ע"ג ד# שאינו מדרו� אסור. וזה שיי� רק בד# שלא הוחלק ברהיטני, שאז קשה למי� לצאת אא"כ זה מדרו�. –אור זרוע 

  כשמולחי� ע"ג קערה כפויה, א� יש גומא בקערה, הקערה נאסרת. – סמ"ג

, שזה ומסביר הר"�מדברי הגמרא יש לדייק, שלא רק שאסור למלוח בשר בכלי לא מנוקב, שזה פשיטא, אלא אפילו אסור להניחו ש�.  – "�ר

 דוקא כשיצא כל דמו ולא הודח בשנית, וא� יניחו ש� יחזור הד� ויבלע בבשר אע"ג שפולט ציר, כי ש� ה� נכבשי� יחד וכבוש הרי הוא כמבושל,

לו תקנה במליחה נוספת, שאי� המלח מוציא ד� הבא ממקו� אחר, אבל א� הניחו בכלי לא מנוקב קוד� שיצא מידי דמו, מותר, וכיו� שבלע אי� 

  כי יפליטנו המלח.

  פסק כגמרא וכרא"ש שמולחי� בשר בכלי מנוקב או ע"ג קשי� וקיסמי� או במקו� מדרו� כדי שישפ� הד� במהירות ע"י מי�. – מחבר

פסק כאו"ז, שד# חלק מותר ג� שלא במקו� מדרו�, א� א� אינו חלק אז רק במקו� מדרו�. וג� בכלי מנוקב מקפידי� שיהיו הנקבי�  – רמ"א

פתוחי� ולא מעמידי� אותו ע"ג קרקע כי אז הוא נחשב כסתו�, ושמי� כשמולחי� בשר קיסמי� בכלי או קש כדי שהבשר לא יסתו� את 

  ל זה.הנקבי�. ובדיעבד אי� לחוש לכ

דברי הרמ"א שבדיעבד אי� לחוש, זה על דבריו שלו שא� אי� קיסמי� יניח ע"ג קרקע, אבל מה שכתב המחבר שצרי� למלוח בכלי מנוקב  – ט"ז

  מעכב אפילו בדיעבד.

  

  דין כלי שאינו מנוקב שנמלח בו בשר

לה בעי הדחה, ואמרי לה לא בעי הדחה. אמר רב  "אמר רב נחמ� אמר שמואל: סכי� ששחט בה, אסור לחתו� בה רותח. צונ�: אמרי – גמרא

יהודה אמר שמואל: קערה שמלח בה בשר, אסור לאכול בה רותח (כי הוא בלוע מד� והרותח מפליטו ובולע ממנו). שמואל לטעמיה, דאמר מליח 

בושל. אמר אביי: הא דרבי� ליתא, דההיא הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל. כי אתא רבי� אמר ר' יוחנ�, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמ

פינכא (קערת חרס) דהוה בי ר' אמי דמלח ביה בישרא ותבריה! מכדי ר' אמי תלמידיה דר' יוחנ� הוה, מאי טעמא תבריה? לאו משו� דשמיעא 

  ליה מיניה דר' יוחנ�, דאמר מליח הרי הוא כרותח!". (חולי� קיא:)

  

  לא מנוקבת שמלחו בה בשר ובלעה ד�: תח בקערההתר רומאכל הניח עבר ודי� כש

  , והוי כמו ח� לתו� צונ� שסגי בקליפה. (ס' צא ס"ד וכ� ס' קה ס"ג)בי� נת� רותח נגוב ובי� נת� רותח לח, מספיק קליפה – תוספות

וא� הוא לח גמור כרוטב . שיש בו קצת רוטב כמו בשר רותח, צרי  נטילת מקו�לח א� נת� רותח נגוב צרי  קליפה. וא� זה דבר רותח  – ראב"ד

  9של התר אסור כולו, כי לדעת הראב"ד הקערה נחשבת כרותחת.

פסק כגמרא, שיש למלוח בכלי מנוקב או קשי� או במדרו� כדי שישפ� הד�, וא� מלח בכלי שאינו מנוקב אסור להשתמש באותו הכלי  – מחבר

  בדבר רותח.

קליפה א� הוא יבש, כי זה כמו ח� לתו� צונ�, וא� הוא דבר לח כגו� רוטב, צרי�  וא� השתמש בכלי הזה שאינו מנוקב ברותח, צרי� – רמ"א

ואע"פ שבצונ� , שמסתמא בקערה שהיא רחבה ואינה גבוהה אי� ששי� נגד קליפתה הפנימית) וכתב הש" ששי� ברוטב נגד קליפה מ� הקערה. (

  (ת"ח) ס אסור לכתחילה ג� בצונ� קוד� שידיח�, ובדיעבד מותר.מותר בלא הדחה, מ"מ צרי  לקנחו היטב קוד� השימוש בצונ�, ובכלי חר

, שמדובר כשהקערה חמה, וכראב"ד, שמכיוו� שההתר נגוב, סגי בקליפה. ואכ� א� היה לכאורה משמע בבאור דברי הרמ"א ע"פ הת"ח – ש" 

  הקערה, כי בלעה ד� בכדי קליפה.רטוב קצת צרי� נטילה, וא� הוא רוטב לח צרי� ששי� נגד הקליפה מ� הקערה, א� לא נגד כל 

, וכ� דחוק לומר 10שדוחק לפרש שמדובר בקערה חמה, וכ� דחוק לומר שצרי� ששי� ג� נגד מקו� שלא נגע בו הרוטב כלל אול� כתב הש" 

  שמדובר בדבר יבש לגמרי, ואדרבה, בת"ח משמע שמדובר בדבר שיש בו רטיבות קצת, ואז א� הקערה קרה סגי בקליפה.

הש"  כפשט לשו� הרמ"א, שמדובר בקערה קרה, ואפ"ה א� הניח ש� התר רותח צרי  קליפה, וא� היה דבר לח צרי  ששי� נגד  לכ� מפרש

(וסת� כלי יש במה שבתוכו ששי� נגד קליפת הכלי, אא"כ מדובר בקערה רחבה ואינה  קליפה מ� הקערה, היינו במקו� שהשתמש בקערה.

  גבוהה)

ש� פסק הרמ"א שבשר רותח שנמצא על חלב צונ� צרי� קליפה, וא� לא קל# מותר בדיעבד, מאחר שאינו  מס' צא ס"ד [אול� הקשה הש" 

                                            
 ראינו שהראב"ד סובר כרמב"� שהיא נחשבת כצוננת.צ"ע, הרי לקמ�  9

כתב הדגול מרבבה, שלפי פסק הרמ"א בס' צד ס"א, שהתוחב כ# חלבית לקדרה של בשר ב"י, משער בששי� בבשר נגד מה שנכנס מהכ#  10
� בכולו", וא"כ קושית הש"� נגד כל הכ# וג� מה שבחו$, כי "ח� מקצתו ח לקדרה, א"כ ה"ה כא�, ולא כדעת רבנו פר$ ש�, שכתב שצרי� לשער

 על הרמ"א תמוהה.



ראוי לקלו#. וא"כ מדוע א� הניח רוטב רותח צרי� שיהיה בו ששי� נגד קליפת הכלי הקר, הרי צרי� ששי� ברוטב נגד קליפת הרוטב שבלעה 

  , וא"כ צ"ל מותר בדיעבד ע"פ הרמ"א בעצמו? כי הוא נבלל קצת קוד� שהתקררה, א� הרוטב לא ראוי לקליפה

שכא� החמיר הרמ"א להצרי  ששי� נגד קליפת הקערה, מפני שחשש לדעת הראב"ד, שקדרה הבלועה ממלח    את הרמ"א,הש" הסבירו

יפת התבשיל, ומכיוו� שאי� קליפה , א� אילולא חשש זה, לא היה צרי� ששי� נגד קליפת הכלי, אלא נגד קלחשובה כרותחת אפילו בהיותה צוננת

 .]זו בעי� שהרי נבללת ברוטב, היה מותר בהדחה א# בלא ששי�, כבס' צא ס"ד

  

  :בשר ובלעה ד�שמלח בה לא מנוקבת בקערה שנית� צונ� מאכל   די�

וצה להשתמש בצונ� לא , כמו שסכי� ששחט בה ורלח אפילו בלא הדחה אלא מספיק לקנחה יפהבצונ�  קערהרשאי להשתמש ב – רי"&, רמב"�

צריכה הדחה. ואפילו למ"ד שסכי� צריכה הדחה בצונ�, זה דוקא בסכי� משו� דוחקא דסכינא, אבל בקערה צוננת שאי� דוחק, מותר להשתמש 

  בה בהתר צונ� לכתחילה ולא צריכה הדחה. ולכ� נחלקו דעות אלו בגמרא רק לגבי סכי� ולא לגבי קערה.

קערה שהיתה של חרס ונבלעה ע"י רותח, ואי� לה תקנה אפילו בצונ�, כי היא בולעת הרבה עד שפולטת ג� בצונ�.  (ומה שר' אמי שבר קערה, זו

בקערה של חרס, יצטר  ולכ� כל דבר צונ� אסור להניח בקערת חרס שבלעה בחמי� לכתחילה, שמא יניח בה חמי�. וא� הניח בדיעבד דבר צונ� 

  הדחה בעצמו)

כמ"ד הראשו� בגמרא שסכי� ששחט בה בעי הדחה, וא� נת� בה התר צונ� בלא הדחה, מדיח  הדחה כמו סכי�הקערה טעונה   – רמב"�, ראב"ד

 את מה שנת� בתוכה. ולא עדי# מבשר וגבינה שנוגעי� זה בזה (ס' צא ס"א), שמותרי� בהדחה.

וא� הניח בקערה זו התר קר, יא נחשבת כרותחת כל הזמ�. , כי הסור להשתמש בה אפילו בצונ� ואפילו ע"י הדחה אסורא – ברשב"אמ"ד נוס& 

. ואי� זה דומה לסכי� שאחר שמתקרר הוא נידו� כצונ�, משא"כ בקערה שנשארת רותחת לעול� עד שיגעילו אותה. והרשב"א חייב ההתר קליפה

  כתב על דעה זו שאינה עיקר, והטור לא הביא אותה כלל.

 

אינו מנוקב, מותר למלוח בו בשר פע� שניה א� עשו נקב בכלי, כי מליחה שניה לא מפליטה מכלי ע$, אבל כלי ע$ שמלחו בו והוא  – שערי דורא

  בחמי� אסור להשתמש בו, כי בישול כ� מפליט מכלי ע$.

  

  הביא כי"א, שידיח את הקערה בטר� ישתמש בצונ� וא� לא הדיח, ידיח את המאכל הצונ� שהונח ש�. – מחבר

כראב"ד, שהקערה נחשבת כרותחת מחמת המליחה, ודינה כסכי� של שחיטה שבעי הדחה, ויש מליחה  – באר הגולהט"ז, כמי פסק המחבר? 

אי� הכרח לומר כ�, והכונה שכל כלי איסור אפילו קר, בעי הדחה א� רוצה להניח ש�  – , ש"  (יוסבר לקמ�)רעק"אלכלי� להפליט בכדי הדחה. 

  ש. ממילא לפי"ז אי� מליחה לכלי�.בשר התר קר, כפי שנפסק בס' צא ס"ב. ע"

  כלי חרס לכתחילה צרי� להדיח, ובשאר כלי� מותר א# בלא הדחה כרמב"�, אבל צרי� לקנח� היטב. – מהרש"ל, ת"ח

  

  די� מאכל מלוח שנית� בקערה לא מנוקבת שנמלח בה בשר

פסק כש"ד, שכלי שאינו מנוקב שמלח בו בשר, מותר לחזור ולמלוח בו בשר לאחר שנקבוהו, או אפילו בלא נקיבה א� הבשר שהה כבר  – רמ"א

  , ולכ� הד� לא נפלט מהכלי ולא נבלע בבשר.כי אי� מליחה לכלי�במליחתו והודח, וזאת 

בכלי שאינו מנוקב ומלחו בו בשר בצונ�, כי הד� לא יפלט ומדוע  , הרי לפי הסברה הזו שאי� מליחה בכלי�, מותר יהיה להשתמשקשה – ש" 

  כתב הרמ"א די� זה לאחר הי"א שהביא המחבר האוסרי� להשתמש בכלי בצונ� בלא הדחה?

שדברי הרמ"א מבוססי� על דברי הטור בס' צא ס"ב, שמותר להניח בשר שלא נמלח בכלי איסור, כי דרכו בהדחה ולכ� אי� חשש  ומתר� הש" 

ובודאי יודח קוד� שיונח ש�, אבל וג� פה, מה שמותר להשתמש בצונ� בכלי שאינו מנוקב, זה רק בבשר שדרכו בהדחה שמא ישכח מלהדיחו, 

לפי זה לא קשה בקערה זו שמלחו בה בשר ואינה נקובה, כי חוששי� שמא ישכח להדיח ע"פ ס' צא ס"ב.  שאר דברי� אסור בצונ� להניח

  מפסק הרמ"א בס' קה סיב' ש� פסק שאי� למלוח גבינות בדפוסי עכו"� אע"פ שה� קרות, כי ש� אי� רגילי� להדיח�, ויש חשש שמא ישכח.

לכלי�, כפי שבארנו בדברי רעק"א. (ובס' ע' סקי"ג כתב הש"� על דברי הרמ"א שאסור  ולפי זה נית� לומר שהי"א דלעיל סוברי� שאי� מליחה

להניח דגי� שלא נמלחו בקערה שמלח בה בשר לכתחילה, ורק א� מלח� ש� הדגי� מותרי�, שאי� דגי� בולעי� הד� שבכלי כי אי� מליחה 

  דרכ� בהדחה כמו בשר. לכלי�. וזה שלכתחילה לא, כי חוששי� שמא ישכח להדיח את הדגי�, שאי�

  

  די� מליחה בכלי� ע"י כבישה

, אי� התיר הרמ"א שימלח בשר בכלי שאינו מנוקב ומלחו בו, הרי ייאסר מדי� כבוש א� שהה כשיעור שיתנו על האש וירתח? הקשה – דרישה

  באו"ח ס' תמז ס"ק טז', ששיעור כבישה בכלי הוא שית� על האש וירתח) ולדבריו הסכי� המג"אונשאר בצ"ע. (

, ואי� להחמיר ולומר ששיעור כבישה יהיה כדי שיתננו על האור, כי זה שיי� שדברי הרמ"א ה� פחות משיעור כבישה של מעת לעת, תר� – ט"ז

  ה בהרחבה בס' קה ס"א.בבשר שנשרה בציר ולא בכלי שלוקח לו זמ� להפליט כשכובשי� בתוכו. ועיי� בז

ואפילו ביותר מעת לעת, כי מה שנפלט אז הוי , שלעול� אי� כח במלח ובציר להפליט מכלי ואפילו בשיעור כבישה הט"ז, ותר�על חלק  – ש" 

  נות� טע� לפג�, א  לכתחילה אסור להשהותו יותר מעת לעת, כי נות� טע� לפג� אסור לכתחילה, א  בדיעבד א� שהה מותר הבשר.

  

  דין כלי מנוקב שנמלח בו בשר



קערה מנוקבת שמלח בה בשר, מותר להשתמש בה ברותחי�, כי ד� משרק שריק, שאל"כ יהיה אסור למלוח פעמיי� בשר באותה  – רא"ש, ש"ד

  הקערה ולא שמענו על זה.

שאנו חוזרי� ומולחי� שוב באותה משמע מהגמרא שכל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה ברותח, ומה  – רשב"א בש� ראב"ד ורמב"�, ר"�

הקערה מנוקבת פעמיי�, י"ל שמכיוו� שהחתיכה עסוקה כרגע בלפלוט ד�, לא בלעה. ואפילו לאחר שפולטת ד�, פולטת ציר, וכל שפולטת ציר, 

  יבלע יותר.לא פולטת ד� ועוד י"ל ע"פ הארחות חיי�, שעד שלא הגיע הבשר למליח כרותח, הד� מדפנות הקערה יצא ונשפ� כבר ולא 

  הדי� בכלי חרס מנוקב

בגמרא מדובר על קערה נקובה, כי אחרת הגמרא היתה צריכה לאסור את הבשר, ומשלא כתבה כ�, משמע שהבשר מותר.  – , רמב"�סמ"ק

והקערה אסורה מפני שהיא של חרס, שבולע יותר מבשר ולא שייכת בו סברת ד� משרק שריק. ואפילו צונ� בצונ� בולע בכלי חרס. לכ� אסור 

  פילו הוא מנוקב.להשתמש ברותח בכלי חרס שמלח בו בשר א

  מנוקב הדי� בכלי ע�

  כלי ע$ מנוקב שמלח בו בשר, מותר להניח בו התר רותח. – �, ש"דרבנו פר

  

  פסק כרא"ש וכש"ד, שא� מלח בכלי מנוקב מותר לאכול בו אפילו רותח. והביא כי"א את שאר הראשוני� שאוסרי�. – מחבר

  זה ברותח, ובדיעבד מותר, אפילו בשל חרס (ת"ח).פסק כאו"ה, שלכתחילה יש להיזהר ולא להשתמש ב – רמ"א

פסק כסמ"ק, שא� הכלי היה של חרס, אסור אפילו בדיעבד ברותח ואפילו היה מנוקב, אבל בשאר כלי� שמנוקבי� מותר אפילו  – רש"ל

  לכתחילה.

ס אסור ברותח אפילו בדיעבד כדעת הכריעו כרמ"א בשאר כלי� שלכתחילה אסור להשתמש בה� ברותח ובדיעבד מותר, ובכלי חר – " ב"ח, ש

, אבל בכלי חרס אסור לכתחילה בצונ� וכל זה ברותח, אבל בצונ� מותר לכתחילה בלא הדחה אלא רק בקנוח היטב, כיו� שהוא מנוקברש"ל. (

  כדלעיל)

  

  סעי# יח'

  

, כי נכבש בדמו וכבוש הרי הוא כמבושל, ובלוע מחמת בישול אסור לאוכלו אפילו צליבשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב  – רשב"א, רא"ש, מרדכי

  .וה"ה שמליחה לא מהני יותר לבשר זהאינו יוצא ע"י אש, ועוד, שא� האש תפליט את הד� מהאי גיסא, יש חשש שיבלע מאיד� גיסא. 

  

  מה נאסר?

  . והביא ר"פ שלוש הוכחות:ואפילו מה שממנה חו� לציר כל החתיכה אסורה – רבנו פר�

ומשמע שהדגי� ע"פ הגמרא (חולי� קיב:) ש"דגי� ועופות שמלח� זה ע� זה אסורי� הדגי�. ה"ד, אי בכלי שאינו נקוב אפילו עופות",  .1

  . אסורי� אע"פ שה� מעל העופות ולא בתו  הציר

תו� הציר כי הד� ואי� זה דומה לחתיכה שנפלה לציר, כי ש� מדובר שנמלחה החתיכה כדינה ופלטה כל דמה, ולכ� אסור רק מה שב .2

(ולכ� אי�  פרש ממקו� למקו�לא מפעפע למעלה, משא"כ כשנמלחה בכלי שאינו מנוקב, המקו� דחוק ולא יצא דמה ממנה אלא 

 ולכ� הכל אסור, ולא יוצא לא ע"י מליחה ולא ע"י צליה.להתיר משו� ד� האברי�), ואפילו למקו� שמחו$ לציר, 

  חה בכלי שאינו מנוקב. (תוס' פסחי� עד. ד"ה "כבולעו")ר"ת עשה מעשה ואסר את כל החתיכה שנמל .3

והד� לא מפעפע ולא נבלע יותר מכדי קליפה, ולכ� חלקו על רבנו פר�, וכתבו שאסורה החתיכה רק מה שממנה בתו  הציר,  – רשב"א, רא"ש

לא יכול להולי  את הד� להיכ� שלא יכול לה, כי שומ� ואפילו יש בה שומ� לא אומרי� שגור� לד� לפעפע בכומה שלמעלה אסור רק בקליפה. 

. וא� לא כ�, א"א למלוח בשר, כי המלח שהוציא את הד� מפעפע בבשר ומכניס , ורק השומ� בעצמו מפעפע, והוא מותר מצד עצמולפעפע בעצמו

  טע� ד�?! אלא ע"כ טע� הד� לא נכנס ע"י מלח ושומ� היכ� שלא יכול ליל� מעצמו.

  נו פר$:ודחו את כל ראיותיו של רב

  בדגי� ועופות, הכי נמי שאסור רק מה בתו� הציר, והדגי� שלמעלה אסורי� רק בכדי קליפה. .1

ומה שחילק בי� חתיכה שנפלה לציר לנידו� דיד�, לא ברור למה ימנע מה שבתו� הציר מהחלק העליו� לפלוט ד� שבתוכו, ומה א� יש  .2

חתיכה גדולה ומלח חציה בלבד, הא� החצי שמלח מנוע מלפלוט ד� בגלל החצי שלא מלח?! וה"ה בנידו� דיד�, שאע"פ שמה שבתו� 

. ומה שכתב שהד� פרש ה בקליפהמ"מ החלק שמחו� לציר פולט את הד� והוא מותר באכילמקו�, הציר לא יכול לפלוט בגלל דוחק ה

 ממקו� למקו� ואינו יוצא לגמרי, אלו דברי נביאות הבאי� להשחית את ממונ� של ישראל, והתורה חסה על ממונ� של ישראל.

  ידוע איזה צד היה בפני� ואיזה צד היה בחו$. מה שר"ת עשה מעשה ואסר את כל התרנגולי�, זה בגלל שהוצאו מהציר ולא היה .3

  

  שיעור משך השהייה ע"מ שתאסר החתיכה שבתוך הציר?



אפילו לא שהתה כדי שיעור מליחה,  מידר"ת אסר תרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב  – (פסחי� עד.), מרדכי, רשב"א, מהרא"י, או"ה ר"ת

מהבשר מיד, והטיפות האלו אינ� נאכלות מחמת מלח�, אע"פ שהבשר עצמו עדיי� כ�,  , כי הציר והד� מתחילי� לצאתוהסביר הרשב"א טעמו

  ולכ� הבשר שכבוש בתו  הציר, חוזר ובולע מיד את הד� שפולט.

  נאסרה רק לאחר ששהתה כדי שיעור מליחה. – הר"ר יהודה אלברצלוני

  שהה שיעור זה נאסרת בכדי קליפה. א� שהה כדי שית� על האש וירתח, נאסר מה שמהחתיכה בציר, וא� לא – רא"ש

שהחתיכה לא בולעת ד�, כל עוד לא שהתה זמ� של "כדי פליטת כל דמה", ורק אז חוזרת החתיכה ובולעת ולא  משמע מרש"י – הגהות אשר"י

  פולטת.

  

  החתיכה אסורה) – רשב"א, ר"�ידיח וימלח.  – ש"ד: נפל ציר מבשר מלוח ע"ג חתיכה שלא נמלחה, או שנפלה היא לתו  הציר(

, הא� נידו� ככלי נקוב, כי הציר הול� ונבלע בקרקע או שמא זהו כלי שאינו נקוב מסתפק הש"ד – ציר שנוט& ע"ג קרקע ועדיי� הקרקע לחה ונפלה חתיכת בשר על אותו מקו�(

  ונאסר הבשר)

  

  הלכה

מחמת מלחו, והיינו כשיעור מליחה לקדרה, ס' צא ס"ה  פסק כרשב"א וכרא"ש, שבשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב (היינו שאינו נאכל – מחבר

אבל מה שמחו� לציר אינו אסור ורמ"א חולק) ושהה כשיעור שיתנו מי� על האש וירתחו (רא"ש), כל מה שבתו� הציר אסור באכילה אפילו צלי, 

  א מפעפע.(ולא כרבנו פר$) במקו� שנגע בחתיכה שהיתה בציר, ואפילו א� יש בה שומ� ל אלא בכדי קליפה

  ש" 

הרי מה שנאסר בכדי קליפה כשלא  והקשה רעק"א,וא� שהה פחות מזמ� זה בכלי, נאסר הבשר בכדי קליפה ואי� זה נקרא כבוש.  .1

  שהה מספיק זמ� זה רק מדי� מלוח, וא"כ צרי� להיות מותר לגמרי א� ימלחנו שוב? וצ"ע.

שיחשב ככבוש כמבושל, זה מפני שש� לא היה מלח ואינו נידו�  מה שבס' טו' בבשר המלוכל� בדמי� הצרכנו שיעור מעת לעת כדי .2

  כרותח, ולכ� מותר ש� לצלי, משא"כ כא� שיש מלח וכאילו מתבשל בדמו ואסור לצלי.

  

(כדר� שמולחי� לצלי, ולא כמחבר  ואפילו לא נמלחה רק מעט, שיש לאסור ג� את החלק בחתיכה שמחו� לצירפסק כרבנו פר$  – רמ"א

(כר"ת, וחלק על המחבר שפסק כרא"ש),  שאפילו שהה רק מעט עד שנראה צלי בכלי, כבר אסורשהצרי� שיעור מליחה לקדרה), וכר"ת וכאו"ה, 

מלחות עמה ולא מה שאסור זה רק אותה חתיכה שחלקה בציר וחלקה מחו� לציר, אבל חתיכות אחרות שמעליה ונוכ� נוהגי� ואי� לשנות. ו

, וכאילו ואפילו קליפה לא צרי , שאי� החתיכות שלמטה דחוקות עד כדי כ� שימנעו מהעליונות לפלוט ד�, נוגעות בציר אלא רק בה, לא נאסרות

  הוי כלי מנוקב.

  ש" 

, ותר�למקו�? , הרי בס' סז' מבואר שהשובר מפרקתה של בהמה מותר לאכול אותה ע"י מליחה וצליה אע"פ שהד� פרש ממקו� קשה .1

  שכא� שיצא ע,י מליחה גרע טפי. ועוד, שכא� נמלח בכלי שאינו מנוקב וכבוש כמבושל, וש� לא נכבש.

כאשר נפלה חתיכה לכלי שאינו מנוקב, וספק א� נפלה לש� קוד� ששהתה שיעור מליחה, יש להתיר מה שמחו$ לציר  – משאת בנימי� .2

רה שיעור מליחה, שאז אי� זה נקרא מולח בכלי שאינו מנוקב, אבל א� ידוע שלא א# לדעת הרמ"א, וכ"ש א� ידוע שנפלה לאחר שעב

נמלחה בכדי שיעור מליחה ונפלה לכלי שאינו מנוקב לא פלטה כל דמה, ואסורה החתיכה, כי עכשיו נמלחת בכלי שאינו מנוקב, 

 וממשיכה לפלוט ד� שנבלע בחתיכה ולא יוצא ע"י מליחה וצליה.

ק מהחתיכה שהיה מחו$ לציר באחרות, יש להתיר, שהרי אי� כא� איסור דאורייתא ורק מדרבנ� א� בישל א� התערב החל – רש"ל .3

  צרי� ששי�, ולכ� חד בתרי בטל, ועוד, שד� שמלחו אינו אלא מדרבנ�.

אסור  , כי הוא מתיר ג� כששהתה החתיכה שיעור מליחה ונמלחה כשיעור מליחה שאז הד�הש"  נשאר בצ"ע א� לסמו  עליו לדינא

  מדאורייתא.

, הרי הד� שנבלע בבשר ולא יוצא, הוי מי� בשאינו מינו, וקי"ל שטע� כעיקר דאורייתא, וא"כ אי� להתיר בחד הקשה רעק"אא  

, ותמה עוד יותר, שהרי הש"� עצמו השיג על הרמ"א בס' יד לעיל, וכתב שד� בבשר הוי מי� וכ� הקשה ג� הבית מאירבתרי? וצ"ע. 

  טל רק בששי� ולא ברוב רגיל. וצ"ע.בשאינו מינו וב

מעשה בא לעירו שהניחה אשה אווז שנמלח והודח על אווז שלא נמלח ומלחה האווז העליו� והיה זב ציר ממנו על התחתו� שנמלח ונשרה  – ט"ז

נחשב האווז כאילו הוא  קצת בתו� אותו הציר בכלי שאינו מנוקב, ופסק שבזה יש לסמו� על הרשב"א והרא"ש ולאסור רק מה שמונח בציר ולא

  מונח בכלי שאינו מנוקב, שאי� כא� מליחה כלל, אלא רק כבוש בציר. וע"ע לקמ� ר"ס קה.

, מדוע אסר מה שמונח בציר, הרי החתיכה העליונה נמלחה והודחה! וכתב שאולי יש טעות סופר בדבריו הש"  בנק' הכס& תמה על הט"ז

  עור מליחה.הכוונה שנמלחה ולא הודחה או שלא נמלחה שי

  

  סעי# יט'

  



לאחר כל המליחה, צרי� לתת את הבשר במי� רותחי� ולעבור חליטה, כי לא כל הד� יוצא במליחה ונשאר עוד ד� בנימי הבשר שלא  – רמב"�

רבה רואי� אותו (ע"פ המרחשת לקמ�), ואדרבה מוהל שיוצא אח"כ אדו� יותר מהראשו�, והמי� הרותחי� לא רק שלא מפליטי� ד�, אלא אד

חולטי� את הבשר ומונעי� מהד� לצאת. ובכל זאת מולחי� קוד� הבישול, כדי שיצא הד� על השטח הבשר ומה שבתוכו גלוי, כי א� לא ימלח, 

  חוששי� שמא קוד� שירגישו המי� את הבשר בחו� המי�, ייפלט הד� הקרוב לשטח הבשר.

  "מ?, שלא כתוב לא בכס"מ ולא במוצרי  לדעת מהו מקורו של הרמב"�

וטי� שביד אסורי�. אמר רב בשאילתות יש גרסא אחרת בש"ס היא גרסת בה"ג, שזהו מקורו של הרמב"�. הגמרא בחולי� צג. אומרת: "אמר ר' אבא אמר רב יהודה אמר שמואל: ח

שפיר דמי!"  ומדייק תוספות, שעד עכשיו מדובר שהיה  ספרא, משה מי אמר רחמנא לא תיכול בישרא? אמר רבא, משה מי אמר רחמנא אכול ד�! חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה נמי

  מותר רק לצלי וא� לא חת� את היד אסור לאכול.

. וזהו מקורו של כלומר לאחר שמלח וחלט החוטי� ע"י הפלה לקדרה, מותרי�לקדרה שפיר דמי", ו"אפיל" זו חליטה,  ואפילאבל לגאוני� יש גירסא אחרת: "חתכיה ומלחיה 

  הרמב"�.

  

חלקו על הרמב"�, והוכיחו מהגמרא: "באומצא דאסמיק ביצי ומזרקי, דחתכיה ומלחיה,  – , מגיד משנה, ריב"ש, טוררשב"א, ר"�ראב"ד, 

אפילו לקדרה שרי" (חולי� צג:), שמלח מוציא אפילו ד� שבתו� החוטי�. ואע"פ שלאחר שיעור מליחה יוצא עדיי� מוהל אדו�, מ"מ מה שהוא 

ר בשר". וכ� לא רצו חכמי� להחמיר בדבר זה כי קי"ל ש"ד� מלחו אינו ד� גמור יצא ע� המלח, והשאר הוא רק "מוהל אדו� בעלמא" או "חמ

  עובר עליו", ורבנ� הקלו.

  

המליחה לא מוציאה את כל הד� מהחתיכה, אא"כ יהיה המלח על החתיכה יב' שעות, ומ"מ חו� המי� בבישול יקשה את הד� שלא  – רא"ה

בואר להל�, שחוששי� שלאחר יב' שעות הד� שעל פני החתיכה ייכנס, כי כל יב' , כפי שיובזה תוב� שיטת הרא"ה בהדחה קמייתאיוצא החוצה. 

  שעות יוצא ד� עדיי� כשהמלח עליו. ולכ� לפי הרא"ה, א� חת� את החתיכה לשני�, חייב לחזור ולמלוח.

מוציא כל הד�, אלא כשנות� את החתיכה במי� קרי� ע"מ  חקר בפתיחה הא� המלח מוציא את הד� עד שלא נשאר כלל ד�, ומה שיוצא אח"כ מוהל ולא ד�, או שאי� והפמ"ג

  לבשל, כשתרגיש החתיכה חו� המי�, נתקשה שוב הד� ולא יוצא.

חר שנית� , שאע"פ שלא קי"ל כרמב"� המצרי� חליטה, מ"מ המלח מוציא רק את הד� שעל פני החתיכה, א� נשאר ד� בחתיכה ובכ"ז לא צרי� חליטה, אלא שלאוהסיק הפמ"ג

  על שיטת הרא"ה.ומ"מ א� ישרה את החתיכה מעת לעת במי� קרי� נאסרת. וסמ  ידיו במי� קרי�, חו� הבישול גור� לד� להתקשות ולא לצאת וזה מעי� חליטה. 

, ולכ� יכול לשי� את לכ� יש לומר שהרא"ה סובר שלאחר מיתה אי� די� של פרש ממקו� למקו�, הרי ברגע שמתבשל פורש הד� ממקו� למקו�, ונאסר? ולכאורה קשה על הרא"ה

  החתיכה בבישול.

במשמרת הבית שלפי זה היא� אוכלי� צלי קדר, הרי אסור לחתו� כל נתח לשני�! לכ� הסיק כפי שכתבנו לעיל, שהמליחה מוציאה את הכל ונשאר  א  הרשב"א תוק& את הרא"ה

וצא בלא חליטה, , שהרא"ה סובר שבאמת א"א לעשות צלי וקדר וא"א לעטו# עו# בבצק משו� ד� פנימי שנשאר ש�. ואכ� הרמב"� שכתב שהד� לא יונית� לתר�רק מוהל ד�. 

  שעו# שמלא אותו בבשר וביצי� אסורי� כי יש בעו# ד� פנימי ובלא חליטה אוסר את העו#, ואה"נ לשיטת הרא"ה.

  

  ועדיי� יש להבי�, הרי קשה לומר שזו מחלוקת במציאות בי� הרמב"� לראשוני� הא� כל הד� יוצא או לא?

, שאמנ� סובר הרמב"�ר, ומצד שני יש חזקה הפוכה שהחתיכה הוחזקה בד�. , שיש כא� חזקה שאש ומלח מוציאי� ד� מהבשמסביר החת"ס

יש חזקה שמלח מוציא כל הד�, אבל איפה שאפשר לברר, נברר ולא נסמו� על החזקה, ולכ� יש לחלוט ולברר שיצא כל הד�. אבל כשחת� את כל 

  צור� בזה ובזה ג� הרמב"� מודה שלא.החתיכה לשני�, אי� צור� להדיח ולמלוח שוב, כי זה הפסד וטרחה יתרה, ואי� 

  

  א  איפה שאפשר טוב לחוש לדבריו של הרמב"�.הלכה ככל הראשוני� החולקי� על הרמב"�,  – בית יוס&

  לא ראה מימיו מי שהיה חושש לדעת הרמב"�. – דרכי משה

  

. והביא תת אותו אפילו במי� שאינ� רותחי�פסק ככל הראשוני� החולקי� על הרמב"�, ולכ� אחר שנמלח הבשר והודח כדי�, מותר ל – מחבר

שמצרי� לתת אותו במי� רותחי� דוקא. (דעת הרמב"� מסתדרת יפה ע� ס"ה, ש� נפסק שא� חת� חתיכה שנמלחה,  כי"א את דעת הרמב"�

  א"צ לחזור ולמולחה שוב, כי ע"י המליחה נפלט כל הד� שהיה בה אפילו באמצע)

  ה הראשונה היא עיקר ואי� עניי� לתת במי� רותחי� אח"כ כלל, וכ� נוהגי�.פסק כדבריו בדרכי משה שהסבר – רמ"א

  שאיפה שאפשר יש לחוש לדעת הרמב"� וליתנו במי� רותחי�.המחבר הביא את דעת הרמב"� ג"כ, כי הוא לשיטתו בבית יוס#,  – ש" 

  בה ד� וא"א לבשל!א"כ, למה בס"ה פסק בחת� כל נתח לשני� מותר, הרי חושש לרמב"� שיש והקשה הפמ"ג, 

, שהרמב"� סובר שמותר לחתו� לחתיכות דקות ואז לחלוט, דלא כרא"ה, שלשיטתו חייב לחזור ולמלוח, כי הד� יצא החוצה ומתר� הפמ"ג

  כשהונח במי� קרי�.

החיצוני, היינו  (ח"א ס' כא) שהפשט ברמב"� לא כמו שהבנו קוד�, שהד� בלוע בנימי הבשר, והכח של המלח להוציא את הד� והמרחשת תר�

ג� מבפני�, א� לא מה שחבוי בנימי הד� ואי� כח למליחה להוציא החוצה אלא רק בחליטה. לכ� ג� כשחות� את החתיכה לשני�, לא מתפר$ 

  ד� החוצה, כי נשאר רק ד� טמו� ובלוע, ולכ� תועיל חליטה אח"כ.

וב, כי זה הפסד וטרחה יתרה, ואי� צור� בזה ובזה ג� הרמב"� מודה , כשחת� את כל החתיכה לשני�, אי� צור� להדיח ולמלוח שוהחת"ס מתר�

  שלא, אלא סומכי� על החזקה כפי שבארנו קוד�, שאש ומלח מוציאי� את כל הד� ואי� צור� לברר.

א להשהות סתימת השו"ע מלמדת שחזר בו מדבריו בב"י, ופסק לגמרי שלא כרמב"�. כמו"כ א# הנוהגי� כמחבר, פוסקי� כרמ" – ילקוט יוס&

  את הבשר במלח שעה כדעת הרמ"א בס"ו, ולא כדי הילו� מיל, ושיעור זה ודאי מוציא את כל הד�, וא"צ בחליטה נוספת (ע"פ ערו� השולח�).

  



  סעי# כ'

  

יר, מעשה [שארע בביתו של רש"י] שנמלח בשר ושהה כדי מליחה, ונתנוהו אח"כ בכלי בלא הדחה והתמלא הכלי מצ – תוספות, רא"ש ומרדכי

. וכא� מצאנו שני אלא מוהל בעלמא ,אי� המי� והציר הנמצאי� בכלי מי� ד�, שמאחר ששהה שיעור מליחה קוד� שהונח בכלי, והתירו רש"י

  הסברי�:

אע"פ שהמלח שעל הבשר אסור, ולכ� צרי� להדיח את הבשר יפה יפה אחרי המליחה, מ"מ הד� שבמלח נדבק ומתייבש בתוכו, ואי� לו  .1

יבלע שוב בבשר. ומה שצרי� להדיח את הבשר אחרי המליחה, זה לא כדי למנוע את בליעת הד� בבשר, אלא כדי שלא כח לצאת ולה

  יאכל את המלח הזה הבלוע בו ד� אסור, אבל הבשר לא נאסר.

 פסק כח המלח מחמת שהפליט את הד� ואינו נחשב עוד כרותח. .2

  

  שיטות הראשוני� להלכה:

שא� נפל בשר לתו� ציר  ומטע� זה פסק הגהות אשר"יולהתיר את הבשר כרש"י.  להקל יש  – בש� הרמ"הראבי"ה, רא"ש, טור, המרדכי 

כתב שמ"מ די� בשר מלוח יש על אותו ציר,  סמ"קהוהיוצא מ� הבשר אחר ששהה כדי מליחה, מותר, כי הד� נדבק בבשר ואי� לו כח להיבלע. 

, שא� הכלי חלבי ב"י צרי� ששי� נגד הכלי, וא� אינו ב"י א� יש לכלו� חלב, צרי� הוסי& ובש"דולכ� א� נפל אותו ציר על גבינה וחלב נאסר. 

  ששי� נגד הלכלו�.

שאי� להקל בזה אפילו  וכ"פ האו"ה, שכבר נהגו הע� לאסור, להקל בזה אי� – , המרדכי בש� רבנו אליעזר11תוספות, הגה"מ בש� הסמ"ג

  שיש לאסור את הבשר הזה. עיללוכ� משמע מדברי רבנו יונה המובאי� בקליפה. 

  נהגו לאסור אפילו שהה בכלי מנוקב תחלה, ורגילי� להתיר ע"י קליפה, כי שהה בכלי מנוקב שיעור מליחה. – שערי דורא

  כשנאסר הבשר כ� ג� הכלי אסור, בי� א� יש ששי� בבשר נגד הציר ובי� א� לא. – דרכי משה

  

א� נפלה חתיכת בשר שלא נמלחה לקדרת מי� שרחצו בה� בשר שלא מלוח, ושוב מלחו על הגיגית כארבע חתיכות בשר ודלפה פליטת הציר מהחתיכות  – [הגהות אשר"י, ש"ד

ו נאכל מחמת מלחו, אע"פ ב אינלאות� מי�, החתיכה הראשונה היא היתר גמור הוא ואפילו אי� ששי� במי� נגד הציר, כי אותו הציר מעורב בהרבה מי�, ולא הוי כרותח ולהיחש

  שקלטו המי� הרבה טע� ציר.

  ה"ה לבשר שנמלח ונפל למי� שהתאדמו מפני שהדיחו בה� בשר. ויש אוסרי�.] – שערי דורא

  

ולפי זה פסק פסק כרש"י וכראבי"ה וכרא"ש, שבשר שנמלח ושהה כדי מליחה ונתנוהו אח"כ בכלי בלא הדחה והתמלא מציר, מותר.  – מחבר

 והביא כי"א את דעות התוספותשג� בשר שנפל לציר היוצא מהבשר לאחר ששהה בכדי מליחה, מותר, שאינו נחשב עוד רותח.  "יכהגהות אשר

  . וע"ע בס' צא.וכ  יש לנהוג לכתחילהוהמרדכי והרמ"ה ורבנו יונה שיש לאסור בזה את הבשר, כי הציר רותח ונבלע בבשר 

כדעת הטור שא� לא ניפ$ את המלח מהבשר לאחר המליחה והדיח, הבשר מותר, כי המי�  , הרי בס"ט פסק המחברהקשו הט"ז והפרי חדש

  מבטלי� כח המלח. משמע שבלא מי�, המלח והד� הבלוע בו נחשבי� כרותח ואוסרי� את הבשר וקשה על המחבר?

 כח המלח ולא נבלע ד� יותר. , שש� ההלכה היא כללית, שאפילו מי שאוסר כא� במעשה דרש"י, ש� יתיר, כי המי� מבטלי� אתצוותר

  

כי לא הודח והציר נחשב כרותח ונבלע בבשר (ולא  בכדי קליפה שג� בדיעבד יש לאסור את הבשר הזהפסק כתוספות, המרדכי והרמ"ה  – רמ"א

� איידי דפלט לא ולא אומרי� כא – ש" . ודוקא מה שמונח בציר, אבל מה שמחו$ לציר מותר לגמרי. (כדי קליפהרק לכתחילה כשיטת המחבר), 

  בלע כי זה כלי לא מנוקב. ולא יעזור כא� ביטול בששי� כי צרי� קליפה, וקליפה לא בטלה בששי� כבס' קה)

אסור ע"פ לשו� הראשוני� שכתבו "אסור" ולא חילקו, ומעט למעלה ממנו כדי קליפה  שכל מה שבציר מהחתיכהחלק ופסק כאו"ה,  – לרש"

, שא� יש במה והסיק הש" זו באחרות בטלה ברוב של חד בתרי, ויש לסמו� בזה על רש"י, שמקל בכל עניי�. . וא� התערבה חתיכה וכ"פ הט"ז

, שמוכח מס' ורעק"א כתב שלא כש" שבתו� הציר ששי� נגד הציר, הבשר מותר, אבל מה שמחו$ לציר לא מצטר#, כי ד� לא מפעפע למעלה. 

  יקר הדי� ולא נפטור את הבשר מקליפה ג� כשיש ששי�.קה שצרי� ששי� וקליפה, וכ"ש כא� שקליפה היא מע

לפי הדעות שאוסרי�, יש לאסור מיד א� כשנפל, כי יש ש� ציר. וא� הדיח את הבשר קוד� שנתנו לכלי שאינו מנוקב מותר הבשר לכו"ע,  – ש" 

  ואפילו התמלא אח"כ ציר ואפילו א� הדיח רק פע� אחת.

  

  הנפק"מ ממעשה דרש"י

  

  ירא. בשר שנפל לצ

  ממעשה דרש"י נלמד שבשר שנפל לציר היוצא מהבשר לאחר ששהה שיעור מליחה. – הגהות אשר"י

  ד� די� זה כמעשה דרש"י, ולכ� יש לאסור את הבשר לכתחילה ולהתירו בדיעבד, כמעשה דרש"י. – מחבר

                                            
הסמ"ג בתחילת דבריו הביא את שני ההסברי� למעשה דרש"י, וכתב שנראה לו ההסבר השני, שאי� כח במלח להפליט יותר. והקשו עליו, אי�  11

ח המלח? ותר$ הט"ז, שבאמת כ� התיר את מעשה דרש"י, הרי כתב מפורש שבשר וגבינה לחי� שנמלחו ונגעו זה בזה אסורי�, וא"כ לא פסק כ
פוסק כח המלח כאשר מפליט ד�, אבל בבשר וגבינה שנגעו, מדובר בבש שנמלח והודח כדי� ואח"כ נית� בו מלח חדש שיש בו כח להבליע את 

  הגבינה בבשר, ולכ� נאסר.



  

  ב. הדחת הבשר קוד� אכילתו

ולחתו� אותו בסכי� אלא לאחר שיודח יפה יפה, כי יש  לאכול ממנוהבשר שנמלח אע"פ ששהה במלח שיעור מליחה אסור  – טור בש� רבנו יונה

רבנו יונה לשיטתו שבשר שנמלח ועומד במלחו ו ד� בלוע במלח והוא נבלע בבשר כשאר ציר ויש לו די� רותח. משמע שרבנו יונה חולק על רש"י,

לט והמלח מלוכל  מד� הפליטה וחוזר ובולע מחמת חו� המלח, ולכ� חייב להדיח הבשר קוד� פליטת צירו אסור, כי יש עליו טיחת ד� שנפ

  12כפי שיתבאר בס' ע'.

  .כתב שלפי רבנו יונה, אסור לאכול מהבשר אע"פ ששהה שיעור מליחה עד שידיחנו אח"כ יפה יפה – מחבר

  "כ וכפי שפסק המחבר בס"ז, ומדוע כתב שצרי� הדחה רק לדעת רבנו יונה?, הרי ג� לרש"י שמקל צרי� הדחה אחוהפר"ח הקשו הט"ז והש" 

, שלרש"י שאי� המלח והציר נחשבי� כרותח, יכול להניח בינתיי� אפילו בכלי שאינו מנוקב ולהמתי�, אבל לדעות המחמירות יש ותר� הט"ז

  כרותח.להדיח מיד בטר� יניח בכלי שאינו מנוקב, אחרת ייאסר הבשר מהמלח שנחשב 

, שההדחה נצרכת לשיטה זו כדי לסתו� ועוד תר�, שכדי לאכלו יצטר� להדיחו מיד, קוד� פליטת כל צירו, כי הציר נחשב כרותח. והש"  תר�

  את נקבי הפליטה, שלא יבלע מהציר ד�, אבל לרש"י, כשחתכו מכל הצדדי� יהיה מותר בלא הדחה. (והפר"ח כתב שתרוצי� אלו דחוקי�)

  

  שחתכו בה בשר קוד� הדחהג. סכי� 

ודייק אלא לאחר שיודח יפה יפה.  ולחתו  אותו בסכי�הבשר שנמלח אע"פ ששהה במלח שיעור מליחה אסור לאכול ממנו  – טור בש� רבנו יונה

  , שא� חתכו בסכי� צרי� להגעיל ברותחי� ע"ג האש, כי מליח כרותח. הב"י

, ותמה על הטור שכתב את שתי השיטות האלו יחד להלכה. לה בקנה אחד ע� שיטת רש"יאי� די� זה עו – שיטת רש"י ע"פ הבית יוס& והט"ז

שאל"כ כל  , כי פסק כוחו של המלח לאחר ההפלטה ולא יכול להבליע יותר, או שהתייבש וא"צ כלל לבטלו,הכוונה לרש"י שאי� כא� איסור כלל

ולכ� א� חת  את הבשר בסכי�, הסכי� טעונה הדחה לי מוהל ומה לי מי�.  בשר שנמלח ומונח במי� ומודח ייאסר, כי הד� שבמלח יבלע בו, ומה

  , כדי להוריד את הד� כמו כל דבר צונ� משא"כ לדעת רבנו יונה, שהמלח נשאר איסור, ואוסר את הבשר ואת הסכי� שחתכה אותו.בלבד

באר את דברי הטור, במעשה דרש"י, שא� יחתו� את הבשר בסכי�, הסכי� טעונה הגעלה, כי אי� ש�  הב"ח  – שיטת רש"י ע"פ הב"ח והש" 

  .וכ� פרש הש" , ולא כמו שהבי� הטור שיש מחלוקת, מחלוקת בי� רש"י לרבנו יונה נוגע לסכי�ואי� במוהל לבטל, 

והל� כל הד� ומה שיוצא אח"כ הוא ג"כ מוהל! ועוד, שרש"י , הרי ג� כשיוצא ד� ומיחוי מלח כבר שהה שיעור מליחה על פרושו והקשה הט"ז

  לא התכוו� לומר שהמוהל מבטל כח המלח.

  

לפי רבנו יונה, אסור לחתו� ממנו בסכי� קוד� ההדחה. וא� חת� הסכי� צריכה הגעלה. ומכיוו� שנוהגי� כשיטה זו לכתחילה בלבד, אז  – מחבר

  ש"�)א� כבר חת� לא צרי� להגעילו בדיעבד. (ע"פ ה

שד�  כי אי� מליחה לכלי�פסק כתרומת הדש� ואו"ה, שמותר לחתו� בסכי� את הבשר א# לאחר ששהה שיעור מליחה בלא הדחה,  – רמ"א

, ולא כמחבר שאסר לכתחילה כדעת רבנו יונה. (ואפילו א� יש בסכי� בגומות, כי ע"י הולכתו והבאתו מתקנח 13משרק שריק ולא נבלע בסכי�

א� התייבש עליו הציר הבלוע מד� (וא# שלא התייבש עדיי� הציר על הסכי� חייב  מ הסכי� צרי  הדחה או נעיצה בקרקעומ"ש"�).  –שפיר 

  ד"מ ות"ח) –הדחה או נעיצה בקרקע 

 , ובדיעבד מותר בלא הדחה. וזה רק להורות לעצמו, א� לאחרי� יש להורות להתיר בדיעבד ג� א�החמיר לכתחילה להגעיל את הסכי� – רש"ל

  לא קינחו, וחת� בו דבר רותח.

, הרי משמע מהרמ"א שמותר הסכי� לכתחילה בלא הגעלה, ומדוע לא נגזור כא� להגעיל שמא ישכח להדיחו, וכמו שגזרנו בס' צא הקשה הש" 

  בהדחה? ס"ב, שאי� להניח התר צונ� בכלי איסור שמא לא ידיחנו, אא"כ זה בשר שלא נמלח שדרכו בהדחה, וסכי� זה דבר שאי� דרכו

, שבכלי חוששי� שמא ישכח כי רק בלוע בו איסור, אבל כא� על הסכי� האיסור נראה לעיניי�, וכשיבוא לחתו� ע� הסכי� יראה את ותר� הש" 

� אבל אה"נ, בסכי, שממילא כא� לרוב הפוסקי� אי� איסור כמעשה דרש"י, ולכ� אי� לגזור ולהחמיר, ועוד תר�הד� על גביו ויזכר וידיח אותו. 

  רגילה של איסור אסור לכתחילה לחתו  בה בשר, ובדיעבד מותר.

  

  ד. שימור בשר במלחו

ע"פ  –הביא את המש� דברי אגרתו של רבנו שכשרוצי� לעשות בשר מליח להתקיי� אחרי ששהה במלחו, מדיחי� אותו יפה יפה (ש"�  – מחבר

לי מנוקב וחוזרי� ומולחי� אותו כדי שיתקיי�, ואפילו בכלי שאינו סברת החולקי� על רש"י, והמחבר לשיטתו שפסק כדבריו לכתחילה) בכ

  מנוקב.

  

  ה. בשר בחלב

פסק כתרומת הדש�, שהכלי שנפל עליו הציר ע� הד� נאסר, וכ� א� היה הכלי חלבי ויש בו לכלו� אסור הבשר לגמרי (אא"כ יש ששי�  – רמ"א

  לא כרש"י. נגד הלכלו�), שא# לאחר שיעור מליחתו נחשב כרותח, והיינו

                                            
ת יש מחלוקת כפי שבארנו ורק תלמיד כתב לכאורה משמע מדברי הטור שכתב ג� את רש"י וג� את רבנו יונה שאי� מחלוקת ביניה�, א� באמ 12

 את דברי רבנו יונה, א� הטור לא כתבו כי הוא סובר כרש"י.
עיי� לעיל. ולכ� כלי שאינו ודאי יש מליחה לכלי� כשלא שיי� טע� של משרק שריק, כגו� שמלח בשר בכלי שאינו מנוקב ובכלי כ� נבלע, אבל  13

 מנוקב שמלח בו, נאסר מהאי טעמא. (ש"�)



, יש להקל ולומר שאחר ששהה שיעור מליחה לא נחשב צירו כרותח כדעת רש"י, ואפילו א� יש לכלו� אבל א� יש הפסד מרובה וסעודת מצוה

, שא� אי� הפסד מרובה יש לאסור את הבשר, כפי שפסק הסמ"ג ונפסק בס' צא שבשר ובגבינה שנגעו זה והדגיש הט"זשל חלב, הבשר מותר. 

כשה� לחי�, א� שניה� מלוחי� יש לאסור את שניה� כי מליח כרותח, וש� ודאי מדובר ששהה שיעור מליחה, ואפ"ה אסור. ולכ� יש להקל בזה 

  רק במקו� דוחק.

  ה"ה א� הכלי חלבי ואי� בו לכלו� אלא שהוא ב� יומו, ג"כ נאסר הבשר. – ט"ז

ה מותר, ג� בב� יומו, כי אי� מליחה בכלי�. (ולא כש"ד שהוא מקור דינו של חלק עליו בתוק#, וכתב שבמקרה שאי� לכלו� הבשר יהי – ש" 

והפת"ש כתב הרמ"א) וכ� נפסק ג� בס' קה סיב', שא� נמלח התר בכלי של איסור, מותר שאי� מליח כרותח כ"כ להפליט מכלי וג� להבליע. 

יר והמלח שיעור כבישה של ית� על האור ויתחיל לרתוח, , שג� לש"� שהתיר כשאי� לכלו� בב"י, א� שהה ש� הבשר והצבש� התפלה למשה

  אסור א# באינו מלוכל�.

  מדובר בכלי שא"א לקלו# אותו כגו� שנפל הרבה ציר או שזהו כלי חרס. – ש" 

  

  ו. בשר שנמלח והתערב ע� טרפה

כל החתיכות ואז נמצא שהאווז היה אווז שנמלח ואחר ששהה שיעור מליחה נתנו ע� הרבה בשר כשר והכל החתיכות נגעו ב – תרומת הדש�

טרפה ואי� ששי� נגדו, יש להתיר בדיעבד א� יש הפסד מרובה ולצור� מצוה כמעשה דרש"י, ולומר שהמלח לא נחשב עוד  כרותח לאחר שיעור 

כרותח ומבליע את  מליחה, אבל כשאי� הפסד מרובה יש להחמיר, כפי שהחמיר הסמ"ג בבשר וגבינה לחי� ומלוחי� שנגעו זה בזה שהמלח נחשב

  הגבינה בבשר.

, וכתבו שהאווז פתוח תמיד להיפלט צירו ממנו, והוא אינו נאכל מחמת מלחו, ונחשב כרותח ואוסר, על דברי תרומת הדש� וחלק – ב"ח, רש"ל

  ויש לחלק בינו למלח שאינו נחשב כרותח לדעת רש"י.

והסמ"ג לא חילקו בזה, שלרש"י, בי� הציר ובי� המלח לא נחשבי� כרותחי� , וכתב שתוספות על הב"ח ורש"ל בהשגת� על תרה"ד קלח – ט"ז

  ולכ� יש להתיר בשעת הדחק כפי שפסק תרה"ד כדעת רש"י שסומכי� עליה בדיעבד.

  

  סעי# כא'

  

  במקו� שאי� מלח מצוי למליחה, יצלו את הבשר עד שיזוב כל דמו ואחר כ� יבשלוהו. – הגהות אשר"י בש� אור זרוע

שערי חצי צלייתו.  – טורעד שיהא ראוי לאכילה לרוב בני אד�.  – רשב"אעד שיתבשל כמאכל ב� דרוסאי.  – ר"� ד שיזוב כל דמו?כמה זה ע

  עד שיתייבש מבחו$ כי הנשי� לא בקיאות בזה. – דורא

שיצלו כל צרכ�, צרי� למלוח כשצולי� יוני� וכיו"ב שרגילי� לטגנ� במחבת אח"כ קוד�  – ארחות חיי� בש� רבנו פר�, מהר"� מרוטנבורג

  ולהשהות כדי מליחה לקדרה, כי מטגני� אות� קוד� הצליה.

יש לחקור, הא� מכיוו� שדרכ� בטיגו� קוד� צליה אז תמיד צרי� למלוח קוד�, שמא ישכח ויטג� בלא מליחה, או רק כשבדעתו  – דרכי משה

ראה לצדד מס' עו שמדובר דוקא כשרוצה לטג� קוד� יש לו למלוח, אחרת לטגנ� קוד� הצליה ימלח, א� א� הוא רק צולה לא צרי� מליחה. ונ

  מותר בלא מליחה.

  פסק כאור זרוע, שבמקו� שאי� מלח מצוי יצלו את הבשר עד שיזוב כל דמו ואז יבשלו אותו. – מחבר

  פסק כרשב"א שיצלה אותו עד שיהא ראוי למאכל לרוב בני אד�. – רש"ל

  פסק כש"ד, שימתי� עד שיתייבש הבשר מבחו$ וכ� יוצא י"ח כל הדעות. – ט"ז
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  ס' ע

  

  ב'� סעיפי� א'

  

"רב ששת מלח ליה גרמא גרמא. תרי מאי טעמא לא, משו� דפריש מהאי ובלע מהאי, חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע מהאי גיסא? אלא  – גמרא

  לא שנא". (חולי� קיג.)

"דגי� ועופות שמלח� זה ע� זה אסורי�, ואפילו בכלי מנוקב משו� דרפו קרמייהו, קדמי ופלטי, ועופות קמיטי. בתר דנייחי דגי�, פלטי  – גמרא

  עופות ובלעי מינייהו". (חולי� קיב:)

  ונחלקו הראשוני� בסיבת ההתר למלוח שתי חתיכות בשר ובאיסור למלוח עו# ע� דג:

י חתיכות, כי כל זמ� שטרודי� לפלוט, אינ� בולעי�, וכשנח זה, כבר נח זה. אבל דגי� מסיימי� לפלוט לפני העופות מותר למלוח שת – רש"י

  ובולעי� מה� ד�.

, הרי מניחי� כמה חתיכות יחד למלוח, אע"פ שהתחתונה סיימה כבר לפלוט תחילה? לכ� הביא תוספות ארבעה פרושי� והקשו תוספות על רש"י

  אחרי�:

י חתיכות מותר למלוח, כי ד� משרק שריק במליחה, ואע"פ שגמר התחתו� פליטתו תחלה, לא נאסר, וזהו כמו בשר ע"ג בשר בצליה שת – ר"ת

שמותר לכתחילה, כי ד� משרק שריק, וה"ה במליחה. אבל דגי� שהקרו� שלה� ר�, הד� נבלע בה�, ולא שיי� לומר "ד� משרק שריק". 

ומות בצד העליו� של החתיכות התחתונות מלאות בציר, שאז לא מצי שריק, ומעשי� שבכל יו� שמוצאי� , שהרי לפעמי� יש גוהקשה תוספות

  גומות, וא"כ הד� נבלע ג� בבשר!

לאחר פליטת הד� מהחתיכה, יש עוד פליטת ציר, כלומר הד� שנבלע מהחתיכות העליונות בחתיכות התחתונות, נפלט יחד ע�  – , רשב"אי"מ

הציר החוצה. אבל בדגי� פליטת הציר שלה� נגמרת לפני שפלט העו# את דמו, ולכ� לא יצא הד� החוצה. אבל א� נמלח כ� לאחר שהתחתו� 

  פלט כל צירו, אסור.

החתיכה התחתונה בולעת מהעליונה לפני שסיימה לפלוט, ואז לא נסתמי� נקבי הפליטה וממשיכה לפלוט, כי לא נחה לרגע.  – שר"י מאורליינ

  אבל דגי� בולעי� מהעליונה לאחר כל פליטת�, ולכ� נסתמי� נקבי הפליטה ואי� מה שיוציא את הד�.

  תונה עד שתשהה העליונה שיעור צליה, כדי שתצא מדמה., הא� צרי� להמתי� ע� התחהנפק"מ בי� הי"מ לר"י מאורליינש היא

  כל זמ� שהבשר טרוד לפלוט ציר, לא בולע ד�, ופליטת ציר לא נגמרת מהר כ"כ, משא"כ בדגי� שנגמרת מהר. – פרוש נוס& בתוספות

  

  דין העופות והדגים כשמלח עוף ומתחתיו דג

הדגי� אסורי�, כי בלעו ד� והעו# מותר, דאיידי דטריד  – , או"ה, ש"דרש"י, רא"ש ע"פ הבית יוס&, רמב"�, רשב"א, תוספות, הגה"מ

, שא"כ משמע שג� א� הדגי� ויש לתר�, א"כ יש לומר בגמרא דגי� שמלח� ע� עופות אסורי� ולא להיפ�? והקשה רשב"�למיפלט לא בלע. 

  מלוחי� והעופות תפלי� נאסרי�, וזה אינו כפי שיבואר בהמש�, שאז הדגי� מותרי�.

העופות והדגי� אסורי�, כי הדגי� נעשי� נבלה וחוזרי� ואוסרי� את העופות בציר� האסור שנאסר מחמת ד�  – א"ש ע"פ הטור, רשב"�ר

, הרי זה רק לדעת ר"ת שיש חנ"נ בכל האיסורי�, אבל לרבנו אפרי� שרק בבשר בחלב אומרי� חנ"נ א"א לומר שהעופות ולכאורה קשההעופות. 

  שיי� כשהאיסור יכול ליל� ולאסור בעצמו, א� ציר דג לא יכול להיבלע וא"כ אי� העופות נאסרי�? נאסרי�! ועוד, חנ"נ

, שהד� הנבלע בדגי� יוצא קצת ע"י המליחה ונבלע ע� ציר הדגי� בעופות לאחר שגמרו לפלוט. ולא שיי� כא� סברת "ד� משרק ויש לתר�

שתרו$ זה שיי� רק לדעת ר"ת, א� לרבנו אפרי� א"צ לכ�, כי מעט  הפר"ח כתבבעופות. (שריק", כי רק קצת ד� יוצא, א� הרוב זה הציר שנבלע 

  ד� ע� ציר לא נעשה נבלה ומתבטל הד� בציר והעופות מותרי�)

(חולי� קט), שחנ"נ משמע שכל החתיכה נעשית נבלה וכולה אסורה לעול� ולא רק בגלל הבלוע בה, משא"כ  ויש לפרש את רשב"� כמו דעת הר"�

  וספות שסובר שרק הטע� הבלוע נעשה נבלה ואוסר.לת

  כל הנ"ל זה דוקא כשהעופות מעל הדגי� או ליד�, אבל א� מונחי� הדגי� מעל העופות, מותרי� לכו"ע, כי ד� לא מפעפע למעלה. – או"ה

  

אסורי� בכדי קליפה, כי מליח כרותח אוסר בקליפה. ומדובר בחתיכות דגי� אי� עליה�  – רשב"א, רא"ש, ר"� כמה אסורי� הדגי�?ב

בכדי נטילת  – רא"הקשקשי�, כי אחרת מותרי�, כי קמיטי יותר מעופות ולא בולעי� כלל. ואע"פ שיש כא� שומ�, שומ� התירא הוא ולא אוסר. 

, אבל א� היו לו וכ"כ האו"המליחה משערי� בששי�, ולכ� כל הדגי� אסורי�, רותח ד – דרכי משהכל הדגי� אסורי�.  – רמב"�, רמב"�מקו�. 

  קשקשי� מותר.

  הדגי� אסורי� כשיש מלח בשיעור מליחה לקדרה, אבל בפחות מזה לא נאסרי�. – ר"� כמה מלח צרי ?

לוט את כל הד� שבחתיכה, כי מלח אסורי� לגמרי ואי� תקנה במליחה חוזרת, כי המלח לא יפ – רמב"� הא� יש לדג תקנה במליחה נוספת?

מודה לרמב"� שלא תועיל מליחה נוספת, א� חולק בסיבה לכ�, ואומר שמלח מוציא  – ר"�מוציא ד� שעל הבשר ולא ד� האברי� שהוא מותר. 

  את הד� הבלוע באברי� ולא הבא ממקו� אחר.

  

  הלכה
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וכטע� הרביעי  ),אע"פ שהתחתונה גומרת פליטתה קוד� העליונהפסק את הגמרא בחולי�, שמולחי� הרבה חתיכות זו על גב זו ( – מחבר

, ששוהה הרבה זמ� לפלוט ציר, ולא בולעת ד� מהעליונה, ומה שמתקב$ בגומות הוא ציר ומותר. וכ� פסק כרשב"א, שכל זה במלח בשר בתוספות

, כי הדגי� אבל בשר ואפילו עו& אסור למלוח ע� דגע� בשר, ואפילו בשר ע� עופות, שלא גומרי� כל פליטת ציר� קוד� שגומר הבשר לפלוט. 

. והדגי� אסורי� בכדי קליפה וא� עבר ומלח�, פסק כרוב הראשוני�, שהעופות מותרי�פולטי� כל ציר� קוד� שיגמור הבשר לפלוט דמו. 

�, ה� קמיטי כמו עופות ולא בארו שא� יש קשקשי " ע"פ הטור). והט"ז והשוא� היו לה� קשקשי� מותרי� לגמרי, כי זו הקליפה שלה� (

  בלעי כלל.

שנית, שהרי לא בלע הרמ"א סובר כטע� הי"מ שהד� נבלע ונפלט ע� הציר כמוכח מדבריו בס"ו ע"י הדחה ומליחה שנית, ואילו סבר כטע� המחבר לא היה מצרי� מליחה  – ט"ז

  כלל.

  כטע� הרביעי בתוספות, ורק כשנפלה לציר כמדובר בס"ו, בולעת. הרמ"א מודה למחבר שחתיכה שנמלחת לחתיכה לא בולעת כלל –(ס"ק לז')  ש" 

  

  הלכה כרשב"� שג� העופות אסורי� לגמרי. – ב"ח

פסק כמחבר ולא כב"ח, שהדגי� אסורי� רק בקליפה בי� א� מלח� יחד, בי� א� העו# היה מעל הדגי�, ובי� א� הדגי� היו מעל העו#,  – ש" 

  שמחו$ לציר נאסר בקליפה. כפי שכתב המחבר בס' סט ס' יח' שמה

  

  רמ"א

נוהגי� להחמיר לכתחילה כדעת ר"ת, שכל חתיכה שיש לה בית קיבול מהפכי� אותה שיזוב הד� שנכנס לה מהחתיכה העליונה, אבל  .1

 בדיעבד אי� לחוש.

הנשאר חתיכה שמלח אותה פעמיי�, מותרת (בלא הדחה אחרי המליחה הראשונה), ולא חוששי� שמא המלח השני מבליע ד�  .2

  מהמליחה הראשונה.

  מ"מ לכתחילה אי� לעשות כ�, אלא יש להדיח יפה לאחר המליחה הראשונה. – ש" 

דברי הרמ"א ה� כדעת הרא"ש שמלח מפליט ולא מבליע. וכדי ליישב את הרמ"א ע� דעת האו"ה שמלח מבליע ומפליט  – ט"זש" , 

תו, משא"כ כא�. ועוד י"ל, שכא� כשמולח שנית, עדיי� פולט ציר, ולכ� כבס' סט ס"ב, י"ל שבלא הדחה קמייתא יש ד� בעי� ומבליע או

המלח עסוק בפליטת ציר ולא במה שפלט המלח הקוד�. לכ�, א� שהה יותר מזמ� של מעת לעת שהוא שיעור פליטת ציר, יהיה מותר 

  במליחה שניה רק לדעת הרא"ש.

  מעת לעת. להלכה פסק הט"ז לחוש לדעת או"ה ולאסור כשהה יותר מזמ� של

לפי התרו$ הראשו� של ד� בעי�, א# לאחר זמ� של מעת לעת יהיה מותר, משא"כ לתרו$ השני כפי שבואר. והמקל כתרו$  – פמ"ג

 הראשו� להתיר חתיכה שנמלחה פעמי� לאחר ששהתה זמ� של מעת לעת, לא הפסיד.

ליחה בששי�. וא� יש לדגי� קשקשי� מותרי�, שלא פסק כאו"ה שיש לאסור את כל הדגי� א� אינ� ששי� נגד העו#, כי משערי� במ .3

פולטי� מיד שה� קמיטי, ולכ� לא בולעי� ד� מהעופות מיד, ואיידי דטרידי למיפלט לא בלעי, וזה כמו שתי חתיכות שנמלחו יחד 

  שמותרות.

כלל, הודה הרמ"א בס' קה נפק"מ א� נמלחו הדגי� ע� דבר שאינו של ד�, כגו� חמ$ בפסח, שבאיסור כזה שאי� בו שמנונית  – ש" 

, ורעק"א הוסי& עוד נפק"מס"ט, שלכו"ע מליחה כזו אוסרת רק בקליפה, והקשקשי� ה� במקו� הקליפה ולא נאסרי� כלל. 

 כשהדגי� החמי� מונחי� על איסור קר, שתתאה גבר והעליו� הח� בעי קליפה, וקשקשי� במקו� הקליפה, ולכ� הכל מותר.

  

  ליד הדג המליחהדין כשנתן את העוף התפל 

מותר, כי כיו� שהעופות תפלי�, אז הדגי� לא בולעי� ד�, ודינ� כמו בשר טהור מליח, שנתנוהו ע� טמא תפל, שמותר  – תוספות, רא"ש, ר"�

  כדלקמ� בסעיפי� ג' וד'.

  ס"ג.מה שמותר זה בדג מליח ועו# תפל, אבל א� הדג תפל והעו# מליח אסור, מכ"ש כששניה� מלוחי�, ב – בית יוס&

אי� שו� הוכחה מבשר טרפה מלוח ע� בשר כשר תפל, כי ש� הבשר טמא ונאסר הטהור, א� כא� כשהדג תפל ופולט ציר, יפלוט ג�  – דרכי משה

  ד� הבא אליו ממקו� אחר. (הב"ח כתב שהב"י מודה לזה, ולא אסר אלא כשהדג כבר נמלח שאז הוא נקרא תפל)

מותר, כי לא שמענו שמלח מפליט מכלי,  – רשב"א בשר, כשיש חשש שיפלוט הכלי ד� ויבלעו הדגי�?הא� מותר למלוח דגי� בכלי שמלחו בו 

שאל"כ אסור להניח מלח בכלי איסור. ומ"מ הכלי לא פולט ד� ממש, אלא טע� ד�. וא� הכלי היה בולע משאר איסורי�, אפשר שאסור, כי 

שא� מלחו דגי� בקערה שאכלו בה נבלה, הדגי� אסורי�, א� א� חיממו ש� מי� רותחי� קוד� המליחה,  והר"ר קלונימוס הורהמסתר� יותר. 

  מותר, כי המי� מפליטי� את האיסור והדגי� מותרי� בלא קליפה.

  

עו# תפל ונתנ� פסק כתוספות ורא"ש שכל זה כשמלח עו# ודג יחד או שהעו# מליח והדג תפל (שלא נמלח והודח), אבל א� הדג מליח וה –מחבר 

  זה אצל זה או זה על זה, א# הדגי� מותרי� בלא קליפה, כי המליח לא יכול להפליט מהתפל אלא רק להבליע.

, הרי בס"ג כתוב שא� בשר הכשרה נוגע בטרפה, אע"פ שהטרפה תפלה אסור בקליפה, וכא� משמע שמותר לגמרי אפילו נוגעי�? והקשה הש" 

  ר אוסר בנגיעה, אבל כא� בד� לא נחשב רותח שיפלוט ד�., שש� הציר אוסר, וציותר� הש" 

  רמ"א
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  א� הדגי� מונחי� על העופות, אפילו נמלחו יחד מותר, כי ד� לא מפעפע למעלה. .1

אבל קליפה צרי�. וא� עומדי� זה לצד זה, א� חתיכות הדגי� גבוהות יותר מהעופות, זה נחשב כאילו עמד מעל, ומה שגבוה  – ש" 

  ליפה.מהעופות מותר בק

  כל זה כשידוע שלא נפלו הדגי� מעל העופות, אבל א� לא ידוע בברור, יש לאסור מספק, כי בסת� מליחה הכל מתהפ�. – רש"ל

  א� שהו העופות שיעור מליחה ואז הונחו הדגי�, א# הדגי� מותרי�, אע"פ ששניה� מלוחי�. .2

נמלחה ולא הודחה, בגלל שהציר חוזר ואוסר, וא"כ ממעשה דרש"י בס' סט ס"כ, ש� אסר הרמ"א בחתיכה ש הקשו הט"ז והש" 

  שש� זה בגלל מוהל בעי�, אבל כא� בלחלוחית בלבד, סגי בהדחה. ותרצוה"ה הכא? 

, שכא� ותר�, מס' צא ש� נפסק שבשר וגבינה מלוחי� שנגעו זה בזה נחשבי� כרותחי� א# לאחר שיעור מליחה? עוד הקשה הש" 

מליחתו פלט כל דמו, אבל ש� יש איסור נוס# של ערבוב בשר וחלב וזה נחשב כרותח אפילו  האיסור הוא משו� ד� ולאחר שיעור

 לאחר זמ�.

פסק כרשב"א שא� נמלחו דגי� בכלי שמלחו בו בשר, הדגי� מותרי� (היינו בדיעבד), כי אי� מליחה בכלי� ולא בולעי� את הד�  .3

  שבכלי.

מ"מ אסור לכתחילה למלוח דגי� בכלי זה, כי יצטרכו הדחה, ויש חשש שמא ישכח להדיח, כבס' צא ס"ב. ומדובר בדגי�  – ש" 

שנמלחי� לקדרה שאי� צריכי� הדחה, אבל דגי� לקיו� שדרכ� בהדחה מותר, כי לא ישכח להדיח. (כמו בשר שנמלח בכלי שאינו 

  ס' סט סט"ז ברמ"א) –ה ואי� חשש שישכח מנוקב שמלחו בו בשר, שמותר, כי בשר דרכו בהדח

  אבל א� היה הכלי אסור בגלל שמלחו בו בשר אסור, כ� נאסרי� הדגי�, כי פליטות שאר איסורי� מסתרכות יותר. – ט"ז

חלק על הרמ"א והט"ז, וכתב שאי� מליחה לכלי� כלל, ומותר אפילו לכתחילה למלוח את הדגי� בכלי זה, ואפילו א� בלוע  – רש"ל

 לי מאיסור.הכ

ה"ה שנמלח ולא הודח, ג"כ הדג אסור, כי  –מה שאסור כשדג תפל ועופות מלוחי�, זה רק כשהדג נמלח כבר ופלט כל דמו והודח (ש"�  .4

אע"פ שממשי� לפלוט ציר כל עוד שלא הודח, מ"מ גומר לפלוט צירו קוד� שיפלוט העו# את דמו), אבל א� לא, מותר, כי אגב שפולט 

את דמו של העו#. (כדבריו בדרכי משה שחלק על הבית יוס#, שג� כשהדג תפל והעו# מליח, מ"מ א� פולט דמו, יפלוט ד� שלו, יפלוט 

  ג� את ד� העו# ומותר)

  חלק על הרמ"א, שדג שיש לו ש� התר, א"א להתיר אותו לאחר שקיבל ד�. – פרישה

ק א� ג� אחרי זה יפלוט את ד� העו#, וא"כ ספק דאורייתא , כי הדג פולט מאוד מהר את הציר, וספעל דברי הרמ"אג"כ  חלק – ט"ז

, ורק כשבשר ע"ג בשר שיש לו זמ� מרובה לפלוט את צירו, י"ל שיפלוט ג� את הד� הבא מהחתיכה העליונה. ועוד, שאי� 14לחומרא

הד� נסר� ביותר ולא יצא ע"י תקנת חכמי� שימלח דג ובשר, ולכ� אי� להקל כשיחזור וימלחנו. ועוד, שהדגי� רפו קרמייהו, ובולעי� ו

 מלח, ותימה שהרמ"א לא הרגיש בזה.

  

  ד'� סעיפי� ג'

  

לאסור ציר� ורטב� וקיפה שלה�.  –"רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה. אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: 'הטמאי�'  – גמרא

לוחי�? לא, כגו� שהיה טהור מליח וטמא תפל. והאי מדקתני סיפא: אבל מיתיבי: דג טהור שמלחו ע� דג טמא, מותר. מאי, לאו שהיו שניה� מ

א� היה טהור מליח וטמא תפל, מכלל דרישא בששניה� מלוחי� עסקינ�? פרושי קמפריש: טהור שמלחו ע� דג טמא מותר. כיצד? שהיה טהור 

  קיג.)�מליח וטמא תפל". (חולי� קיב:

  

  דין טהור מליח וטמא תפל

ר, כי אי� כח בחתיכה המלוחה להפליט מהחתיכה התפלה אלא קצת (כי הטהור מחמ� קצת את הטמא), ואיידי שפולטת הטהור מות – רשב"א

 לא בולעת את אותו מועט.

דוקא מותרי� כשלא נוגעי� זה בזה, אבל א� נוגעי� אסור (שרתיחת הטהור מחממת את הטמא עד שיפלוט ויבלע בבשר),  – ספר התרומה, ר"�

 וכשהטמא מליח והטהור תפל, אסורי� אפילו שלא נוגעי�.

  הביא שני הסברי� נוספי� מדוע הטהור לא נאסר: – רא"ש

  מדובר כשנמלח מכל הצדדי� חו$ מהמקו� שנוגע בטמא. .1

 מלח הטהור נגע בטמא וזה לא נחשב רותח. וכ� סובר הטור, שכתב: "שנת� את הטהור אחר שמלח את הטמא".אחר שנ .2

  מ"מ בטהור מליח וטמא תפל צריכי� הדחה כמו בשר וגבינה צונני� שנגעו זה בזה. – בית יוס&

  

  האם שייך דין עלאה גבר ותתאה גבר?

                                            
 תמהו מדוע הוי ספק דאוריתא לחומרא, הרי ד� שמלחו אינו אסור אלא מדרבנ�. הש"  בנקודות הכס& ורעק"א 14
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במליח כרותח לא שיי� לא עילאה גבר ולא תתאה גבר, ואפילו קליפה לא צרי� כשהטהור מליח והטמא תפל, ומה שאומרי�  – תוספות ורא"ש

  "אדמיקר ליה בלע", זה רק בחו� צלי.

  שי� די� עילאה גבר ותתאה גבר, וע"ע בס' קה. – רשב"א

  

  כמה איסור מליח?

  נגע בטרפה אסור, ומשמע הכל, מ"מ סמ� על מה שכתב בס' קה שאסור בקליפה.קליפה. ואע"פ שכתב כא� הטור בסת� שבשר עשרה ש – רא"ש

  צרי� נטילת מקו�, כי ציר זה יצא מהטמא ועמד בעינו ונבלע אח"כ בטהור וחדר אליו. – רא"ה

בלל בטהור. וזה בפט"ו פסק שהכל אסור, כי תמצית הנבלה נבללת בכשרה, וא"א לעמוד על הטע� ועל השיעור, וכ� ציר הדג הטמא נ – רמב"�

, שבפ"ז פסק שא� עבר ומלח לא נאסר הבשר (ע"פ המ"מ) שנמלח ע� החלבי�? וקשה על הרמב"�ג� כדברי הרמב"�, שלא ניתר אפילו בששי�. 

. בפ"ז מולח 3. אצלנו במלח שאינו נאכל מחמת מלחו, וש� כלשהו. 2. ש� מדובר בחלבי� שאי� חייבי� עליה� כרת. 1: נביא מספר תרוצי�

  בי� לחוד והבשר קרוב אליה�, ויש חשש שמא יגע, וכא� נבללו יחד ואסור הכל.חל

  אי� נוהגי� בקליפה, כי כל מליחה משערי� בששי� כבס' קה, אא"כ זה דבר יבש שאי� בו שמנונית כלל כגו� חמ$ בפסח. – דרכי משה

  דג טמא וטהור שנמלחו יחד, אסורי� אפילו בכלי מנוקב ופשוט. – שבולי הלקט

  

  הלכה

  מחבר

פסק כגמרא שבשר שחוטה שנמלח ע� טרפה או שהטרפה מלוחה והשחוטה תפלה ונוגעי� זה בזה אסורי� כרא"ש בקליפה, כי בולע  .1

בי� א� המליח למעלה או למטה. (כתוספות ורא"ש  בהדחה, שא� הכשרה מלוחה והטרפה תפלה מותרת וכרשב"אמציר הטרפה, 

  מ�, והמחבר לשיטתו מס' קה ע"ש)שאי� אומרי� תתאה גבר במליחה אלא בש

  לאו דוקא כשנוגעי� זה בזה אסורי� בכדי קליפה, אלא אפילו עומדי� בסמו� אסור בקליפה, ונקט בלשו� זו לרבותא דסיפא. – ש" 

בקליפה כשהטהור מלוח והטמא תפל כשנוגעי� זה בזה ומתיר את הטהור רק כשה� עומדי� בסמו�  שאוסר הר"�הביא כי"א את דעת  .2

  אז ג� הדחה לא צריכי�), וכשהטרפה מלוחה והכשרה תפלה, אפילו בסמוכי� אסור. וע"ע בס' קה.(ו

  הר"� חולק על הרשב"א בס"ב, וסובר שרתיחת הטהור מחמ� את הטמא עד שיפלוט ויבליע בטמא. (עיי� לעיל) – ט"ז

 בס' קה ס"י המחבר סת� כדעה ראשונה וכ� בס' צא ס"ה ולא כר"�. – ש" 

בקליפה זה כששתיה� כחושות ואי� חילוק בי� עילאה לתתאה, אבל א� אחת מה� שמנה, אפילו הטרפה כחושה והכשרה מה שאסור  .3

  , כי תתאה גבר.א� היתה הטרפה למטהשמנה, מפעפע האיסור בכולו, כי הכשרה מפטמת את הטרפה, 

 א� השמנה למעלה והכחושה למטה אסור בקליפה. – ש" 

  סי"א)� (ע"פ ס' קה ס"ט רמ"א

אי� אנו בקיאי� בי� כחוש לשמ�, ותמיד במליחה אוסרי� הכל, ומשערי� בששי�, אא"כ זה איסור שלא שיי� בו שמנונית כמו חמ$  .1

  בפסח, שאוסר לכו"ע בקליפה.

אי� הבדל במליחה בי� תתאה גבר לעילאה גבר, וא� אחד מה� שמ�, הכל אסור בי� המליח למעלה ובי� המליח למטה, ומשערי� כל  .2

 ששי�.מליחה ב

  כמו"כ יש להחמיר כר"� א� לא בהפסד מרובה, שמותר רק בטהור מליח וטמא תפל הסמוכי� זה לזה ולא נוגעי�. .3

 דעת הרמ"א להקל ג� בהפסד קצת. – רעק"א

 הלכה כדעה ראשונה לגמרי. (ולא כרמ"א) – ת"ח, רש"ל, עט"ז

  ספק א� נמלחה השחוטה הוי ספק דאורייתא, ולחומרא. – ט"ז

  

  סעי# ה'

  

  השהית בשר שנמלח במלחו לאחר פליטת צירו

הבשר נאסר, ושיעור פליטת צירו הוא יב' שעות, ואח"כ אסור להשהותו במלחו, כי חוזר ובולע מלחלוחית הד� שעליו  – בש� רבנו יונה רשב"א

  מליחה.ושעל המלח. וא� שהה כ� הבשר צרי� קליפה. לכ� לכתחילה יש להדיח את הבשר שנמלח קוד� יב' שעות מסו# ה

מותר להשהות את הבשר כמה שרוצה, כי הד� שעליו הוא מעט ובלוע במלח ואינו יכול לצאת, כי המלח לא מפליט ממנו, אלא מושכו  – רא"ש

  אליו ונשאר בתוכו ולא חוזר לבשר.

תו� צירו לאחר ששהה הרא"ש סובר ג� רש"י. והוכיח זאת ממעשה דרש"י בס' סט ס"כ, שלא חשש לבשר ששרוי ב משמע שכדעת – בית יוס&

  שיעור מליחה.

  אי� לסמו� על זה למעשה, אלא במקו� הפסד מרובה, ומ"מ כתב שאי� לחוש, כי כא� אי� הציר בעי�. – דרכי משה
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שבשר שנמלח אסור להשהות אותו במלחו יותר מיב' שעות לאחר פליטת כל צירו כי חוזר ובולע  כי"א את דעת הרשב"א הביא – מחבר

  מלחלוחית הד� שעליו ושעל המלח.

והכריע להחמיר לכתחילה  ז).ט" –שמתיר אפילו כמה ימי�, (כי ד� משרק שריק ופליטת ציר נמשכת לעול�  והביא כי"א את דעת הרא"ש

  ובדיעבד לסמו  על המקלי�.

 ואפילו מי שמחמיר במעשה דרש"י יודה כא�, שאי� כא� ציר בעי� וש� יש מוהל בעי�. – זט"

  

  סעי# ו'

  

  מליחת בשר שלא הוכשר עם בשר שנמלח כבר

  

  :עדיי� פולט ציר (קוד� יב' שעות)כש הדי�

  ייפלט יותר כמו בדגי� ועופות בס"א. אסור, כי יש לחוש שתגמר פליטת הציר והבשר שנמלח עדיי� יפלוט ד� ויבלע בבשר שפלט ציר ולא – ר"�

הר"� מותר, ואי� זה דומה לדגי� שגומרי� לפלוט מוקד�, אלא בבשר אע"פ שגמר לפלוט ציר, עדיי� חלקיו רפי� וכבולעו כ� פולטו.  – תוספות

ש"איידי דטריד למפלט לא בלע", , שהרי ראינו שרב ששת מלח גרמא גרמא, דילמא פליט האי ובלע האי! ומה שמותר ש� זה משו� דחה דבריו

  אבל איפה שלא פולט, בולע! לכ� כתב שדברי תוספות ה� סברה בלא ראיה.

  

  :שהה כדי פליטת צירו (אחר יב' שעות)כש הדי�

אסור לכתחילה למלוח כ�, אול� א� נמלחו כ� החתיכות, חוזר ומולח את החתיכה התחתונה שפלטה את הציר,  – רשב"א בש� מקצת רבותינו

  שרה, שכש� שפולט ע"י מלח ד� שלו, כ� יפלוט ד� שבלע ממקו� אחר.וכ

אסורה החתיכה אפילו בדיעבד, כי חוזר ובולע מד� חתיכה זו, כיו� שאינו טרוד לפלוט אפילו ציר וד� הבא ממקו�  – א, ר"�, רבנו יונהרשב"

  מר שיש לה� התר במליחה.אחר, אי� המלח מפליטו. וזה כמו שאסרו דגי� שנמלחו ע� עופות (לעיל), שלא נא

  

בכל הנ"ל מותר לכתחילה, כי ד� משרק שריק, ולא יבלע כלל בחתיכה שמתחתיו א� נמלח בכלי שאינו מנוקב, ודוקא דגי�  – , ארחות חיי�ר"ת

  אסורי� ש"רפו קרמייהו".

  אסור לכתחילה כרשב"א, ומותר בדיעבד כר"ת. – אגור

כתב שהלכה כרשב"א. והוסי# שבזה יש לאסור ג� לפני שפלט כל דמו וצירו, כי יש לחוש שיגמור לפלוט ציר לפני שתסתיי� פליטת  – בית יוס&

  הד�.

  

  נתינת בשר עם בשר שנמלח ועדיין פולט דם (היינו שמלחו עליו)

  

  הדי� כשהבשר שנפל לא נמלח כלל:

הבשר שלא נמלח אסור אפילו בדיעבד, כי בולע מד� שפולט חברו ואינו עסוק בפליטה וה"ל ד� הבא ממקו� אחר ואי� לו תקנה במליחה  – ר"�

  כמו בדגי� ועופות.

אסור לכתחילה לתת כ� חתיכות, וא� נת�, מולח את הבשר שלא נמלח ובדיעבד כשר, כי כש� שיפלוט  – רשב"א בש� ספר התרומה, רבנו יונה

� של עצמו, כ� יפלוט ד� הבא לו ממקו� אחר. ואי� זה דומה לדגי� ועופות, שלדגי� אי� ד� מגופ� אלא רק מה שבלעו, אבל חתחיכה זו דמה ד

  בתוכה, וכש� שפולט ד� של עצמו, כ� יפלוט ד� הבא לו ממקו� אחר.

  מותר לכתחילה, כי ד� משרק שריק. – ר"ת

  

  :או שפלט כל דמו וצירו דח)הדי� כשהבשר שנפל נמלח ויצא דמו (והו

הבשר שנמלח ויצא דמו נאסר, כי חוזר ובולע ד� מהחתיכה, שלא טרוד לפלוט שו� דבר, ואי� לו תקנה שוב במליחה, כמו  – רבנו יונה ע"פ הר"�

  דגי� ועופות.

  מותר א� ימלח את הבשר שנית. – מקצת רבותיו של הרשב"א

  שריק ולא נבלע. מתיר כשנמלח בכלי מנוקב, כי ד� משרק – ר"ת

  

  הלכה

  מחבר ע"פ הש" 

הביא כי"א את דעת הר"� שנאסר אפילו בדיעבד, וכי"א את ספר התרומה שמתיר א� ימלח  – בשר שלא נמלח שנפל לבשר שפולט ד� .1

  אותו, שכבולעו כ� פולטו.
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בי� לדעת הר"�  – שנפל לבשר שפולט ד� הודח או שפלט כל דמו וצירו (לאחר יב' שעות אע"פ שלא הודח)בשר שנמלח ופלט כל דמו ו .2

 וה� מקצת רבותיו של הרשב"א. מליחה שניתובי� לדעת ספר התרומה הבשר נאסר אפילו בדיעבד, והביא שיש מתירי� ג� בזה ע"י 

 להלכה כתב המחבר שיש להחמיר לכתחילה ולהתיר את הבשר בדיעבד. .3

  

שאסור להניח בשר תפל או בשר שנמלח ויצא כל דמו  והודח או שפלט כל דמו וצירו ע� בשר שפולט  הביא את דעת הר"� – מחבר ע"פ הגר"א

, שבבשר תפל נית� להקל א� ימלחנו אח"כ שוב, אבל והביא כי"א את דעת רבנו יונה וספר התרומהד� כרגע, כי ייבלע בו ד� ושוב לא יצא. 

  שמתיר בכל הנ"ל ג� בלא מליחה שנית, כיד� משרק שריק. והביא את דעת ר"תלהקל. בבשר שפלט כל דמו וצירו או שהודח אחר המליחה אי� 

  בכל הנ"ל פסק להחמיר לכתחילה ולהתיר בדיעבד.

, אחרת אסור מדי� נמלח בלא הדחה, שמבליע את המלח יותר זה רק כשהודח תחילהמה שמותר בדיעבד כשנפל בשר שלא נמלח כלל,  – ש" 

א ע"י צליה, אבל א�  נפלה חתיכה שלא נמלחה ולא הודחה לציר, מותר, כי אי� כח ברתיחת הציר להבליע ד� שעליו ולא יוצא לא ע"י מליחה ול

  לתוכו.

  

  , שנוהגי� לאסור אפילו בדיעבד כשנפל בשר שלא פלט כל דמו לבשר שפלט כל דמו וצירו (כדעה שניה במחבר).פסק ע"פ מהרא"י – רמ"א

שפליטת ציר נמשכת זמ� של מעת לעת, ולכ� א� נגע בתו� זמ� זה בבשר שנמלח כעת ולא שהה שיעור מליחה, אינו נאסר  כי"א והביא הרמ"א

  בדיעבד.

ולהלכה פסק שבמקו� הפסד מרובה יש לסמו  על מעת לעת ועד אז מותר בדיעבד, א  כשאי� הפסד מרובה, יש לאסור את הבשר שנמלח 

  שאז מסיי� לפלוט ציר.יו יב' שעות אפילו בדיעבד, צירו לאחר שעברו עלדמו וופלט כל 

צרי� לחזור  – ט"זלא צרי�, כי עדיי� פולט ציר, וג� רש"ל מודה לזה.  – ש"  הא� לדעת הרמ"א כשמותר בדיעבד צרי  להדיח ולמלוח שנית?

לט"ז, הנחה בי� חתיכות דומה לנפל לציר כדלקמ�,  – פמ"גולמלוח ולהדיח שוב להפליט את הד� שנבלע, והד� יצא כל עוד לא עברו יב' שעות. 

  שטעו� הדחה ומליחה שנית, אבל הש"� מחלק שבנפל לציר לא שיי� טרוד, ולכ� בולע, משא"כ בציר.

  

  חלק על הרמ"א, וכתב שג� כשאי� הפסד מרובה יש להקל בדיעבד שהבשר מותר עד ששהה זמ� של מעת לעת. – רש"ל

רק עד זמ� של יב' שעות, כי רוב הראשוני� סוברי� (רשב"א, ר"�, רבנו יונה, טור, רבנו ירוח� ועוד) שלאחר יב'  פסק כרמ"א, שיש להתיר – ש" 

(כ� משמע בת"ח ובר"� בש� רבנו יונה), שנאסר אפילו  וה"ה בכל זה ג� כשפלט כל דמו והודחשעות סיי� לפלוט ציר ויבלע ד� שלא ייפלט. 

, לא מהני הדחה ומליחה אח"כ ואפילו לא צליה, כי כיו� שסיי� וכשאסור בדיעבדשנסתמי� נקבי הפליטה. בדיעבד כאילו פלט כל דמו וצירו, 

  , כי מיד הד� נופל עליו.וכ� נאסר מידלפלוט, בולע, ולא יוצא כלל, ולא אמרינ� משרק שריק וכולו אסור. 

כפי שמשמע ברשב"א מ"מ פסק הט"ז תו ובולע ולא פולט, אע"פ שהרמ"א בת"ח כתב שא� הבשר הודח לאחר המליחה נסתמו נקבי פליט – ט"ז

שההדחה לאחר שיעור מליחה לא מעלה ולא מורידה, וכל זמ� שלא עבר זמ� של יב' שעות, והבשר עדיי� פולט ציר לא בולע כלו� ובטור 

ממה שכתב בתורת חטאת,  . וא� הודחה, תותר במליחה והדחה נוספת בדיעבד. והוכיח הט"ז שהרמ"א חזר בו בהגההמהחתיכה הנמלחת

  שפסק שבשר שלא נכבש יו� של� ושהה שיעור מליחה ונפל לציר תו� יב' שעות, יחזור וידיח וימלח. משמע שיש התר במליחה נוספת.

  שא� שהה שיעור כבישה כ� נאסר, בגלל שכבוש כמבושל בס' קה ס"א. ומ"מ הדגיש הט"ז

נסתמי� נקבי הפליטה לא קי� ל� שפיר, ולכ� מי שמקל בזה אפילו בלא הפסד מרובה יש לו על מי לסמו�. והביא הצמח צדק כתב שהסברה שע"י הדחה  – פתחי תשובה

  אחרוני� נוספי� שהתירו בזה לגמרי בדיעבד.

  

  דיני בשר שנפל לציר

  

  :קוד� מליחתו

  רש"ל מודה לזה.מותר הבשר בדיעבד א� ידיחנו וימלחנו, דאיידי שיפלוט ד� דידיה, יפלוט ציר שבלע, ו – רמ"א

אע"פ שלעיל ראינו שא� לא הודח תחילה, מבליע המלח את הד� בעי� שעליו, מ"מ כא� אי� בכח הציר להבליע בבשר את הד� בעי�  – ש" 

  שעליו, אלא רק להיבלע בו.

חתיכה נמלחת שצרי� דוקא אפילו א� הכלי שבו נפלה החתיכה היה כלי שאינו מנוקב, ג"כ מותר ע"י הדחה ומליחה שנית. (משא"כ כשה – פמ"ג

  כלי מנוקב כדלקמ�, ובשהתה שיעור מליחה שאפילו בכלי מנוקב נאסרת)

  

  :בזמ� מליחתו, קוד� ששהה שיעור מליחה

ואפילו , כי יש בו עוד ד�, ואיידי דפלט ד� דידיה יפלוט ד� דאחריני, והוא שיחזור וידיחנו וימלחנו ,בתוכו יו� של�א� לא נכבש מותר  – רמ"א

  וא� מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר, מותר בדיעבד, כי הודח לפני המליחה.. (דאיידי דפולט ד� דידיה יפלוט ציר) מודה בזה רש"ל

  וכ"פ מהרש"ל.אי� מדובר בהדחה מלאה, אלא רק שישפו� עליו מי� ודיו, כי כבר הדיח בהתחלה,  – ש" 

לכ� תר� הש"  שכא� � על האור וירתח ויתחיל להתבשל, הוי כמבושל? , שמשמע לכאורה מס' קה שא� שהה זמ� של כדי שיתהש"  הקשה

, ששיעור זה הוא לעני� שאר דברי�, ועוד תר�שיכול הציר לזוב, א� א� היה כלי לא מנוקב, הבשר שמחו$ לציר אסור.  מדובר שנפל לכלי מנוקב
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 הש"  נשארמ"מ וא� שהה שיעור כדי שירתח לא נאסר.  וכ"כ מהרש"ל שג� אבל לא נחשב כמבושל לעני� שלא יצא ע"י מליחה שנית אח"כ.

  בצ"ע לדינא.

  

  , הרי ביו� של� ייאסר ג� ע"י מי� ומה הרבותא בציר?הט"ז תמה ג"כ על הרמ"א

", ואז יש לו תקנה שיחזור וידיחנו וימלחנו ומותר, אבל א� שהה שיעור שיעור כבישה: "א� לא שהה לכ� כתב הט"ז שצרי  להגיה ברמ"א

ורק א� . וכ"פ הנוב"י כט"ז ואפילו בהפסד מרובהכבישה (היינו שית� על האור וירתח) יש לאסור אע"פ שלא עבר יו� של�, ואי� לו תקנה כלל. 

  ור כבישה.לא נמלח כלל ונפל לציר, התיר הנוב"י בהפסד מרובה ע"י צלי א� עבר שיע

  מצרי  כלי מנוקב ממש.הש"  שאפילו א� מלח בגיגית על עצי� והציר מטפט# למטה ונפל מקצת בשר לציר מותר.  הט"ז כתב

  

  אחר ששהה שיעור מליחה:

הד�  , אע"פ שלא כלה זמ� פליטת צירו, כי אגב הציר נסר�אבל רק לאחר שיעבור שזמ� של ית� על האור וירתחפסק שיש לאסור אותו  – רש"ל

יותר (גר"א) ולא תועיל הדחה ומליחה נוספת אח"כ אפילו בהפסד מרובה, כי אומרי� רק שאיידי דפלט ד� דידיה יפלוט ד� דאחריני, א� לא 

  אומרי� איידי דפלט ציר דידיה יפלוט ציר דאחריני.

נח אצל בשר שפלט כל דמו ועדיי� פולט ציר (אבל איידי דפלט ציר יפלוט ד� כ� אומרי� לרש"ל, כדלעיל ברמ"א בבשר שעדיי� פולט ד� והו

  שמותר בדיעבד, ע"ע בש"� בזה)

כל זמ� שפולט  א  מ"מ לצור  הפסד גדול יש להתיר בזה ,מיד כשנפל לצירפסק כרש"ל שלכתחילה הבשר אסור (אפילו בכלי מנוקב)  – רמ"א

  דידיה, יפלוט ג"כ ד� דאחריני. א� לאחר יב' שעות, אסור., ואיידי דפלט ציר ע"י שיחזור וידיח וימלח שובצירו והיינו יב' שעות, 

הלכה כרמ"א שהבשר נאסר מיד כשנופל לציר ולא כרש"ל שכתב שנאסר רק לאחר זמ� של ית� על האור וירתח. (הש"� והט"ז  – ט"ז, ש" 

  האריכו לדחות את סברת רש"ל ואכמ"ל)

  

"איידי דפלט ציר דידיה יפלוט ציר דחבריה", אלא שבדיעבד לצור� גדול חולק  לכאורה הרמ"א לא חולק על רש"ל ומסכי� שלא אומרי� – ש" 

על רש"ל ומתיר ע"י הדחה ומליחה שנית להפליט את הבלוע. אבל בתורת חטאת באר שמתיר לצור� גדול בהדחה ומליחה שנית מהטע� שא� 

  פולט ציר לא בולע!

, א  חשש הרמ"א כחומרא לדעת הרש"ל. במקו� צור  גדול חה השניה הזו כלללכ� הסיק הש"  שי"ל, שלרמ"א מעיקר הדי� לא צרי  את ההד

  ולכ�, א� התבשלה הבשר בלא שהודח ונמלח שנית, מותר במקו� צור  גדול.

אי� חוששי� שההדחה תסתו� את נקבי הפליטה והמלח לא יוציא את הד�, כיו� שאינה אלא להעביר לכלו� הציר, ולכ� במעט מי� סגי,  – ש" 

  .ודיו

  

  די� הבשר שמחו� לציר:

א  מה שלמעלה מהציר מותר  זה רק מה שבתו  הציר וסמו  לו כששהה יו� של� או תו� יב' שעות ואי� הפסד מרובה,כל מה שאסור  – רמ"א

  כי ד� לא מפעפע למעלה.לגמרי, 

  מה שמחו$ לציר מותר ג� א� מה שבציר שמ� (כדלעיל ס' סט סי"ח), ומ"מ חות� בכדי קליפה את מה שמחו$ לציר. – ש" 

  חולק על הרמ"א וכתב שג� מה שסמו� לציר אסור, כי קי"ל שמליחה בששי�. – באר היטב

מה שבסמו�, ובזה הלכה כרמ"א. ואפילו א�  הציר עד ששי�, א� לא שבתו חלק על הבאר היטב, שהש"� התכוו� שנאסר כל מה  – פתחי תשובה

  מה שבתו� הציר שמ�, אינו אוסר מה שמעליו אלא בכדי קליפה.

  

  בשר שנמלח ולא שהה שיעור מליחה ונפל עליו דם בעין

נטילה למחבר אסור, כי הד� חשוב כרותח, ולגבי ד� לא אומרי� איידי דטריד למפלט לא בלע ולא כבולעו כ� פולטו. (ולכ� נאסר בכדי  – רמ"א

  ובששי� לרמ"א כמבואר בס' עו ס"א)

א# לאחר שיעור מליחתו הבשר נחשב כרותח א� נפל עליו ד� בעי�, אבל אז אפשר להקל בהפסד מרובה או לסעודת מצוה כדלקמ� בס'  – ש" 

  צא ס"ה.

  

  בשר שנפל לציר שע"ג קרקע

  מנוקב, ולכ� ראוי להחמיר.דינו כאילו הציר בכלי, כי יש להסתפק א� קרקע נקראת כלי  – רמ"א

ומה שנגע בקרקע מה שלמעלה מהציר מותר לגמרי, שלא גרע מחתיכה שחציה בתו� הציר וחציה חו$ לציר, שמה שמחו$ לציר מותר.  – ש" 

  מותר בכדי קליפה.

ויש ספק א� זה נקרא כלי מנוקב שמועילה לו הדחה ומליחה אח"כ או שנקרא כלי שאינו מנוקב  מדובר בבשר שלא שהה שיעור מליחה – ש" 

  ולא מועילה מליחה אח"כ.

 וא� נפל בשר שפלט כל דמו , פשוט שמותר, שאי� כח בציר לפרוש ממקו� למקו�, וג� א� לא הודח קוד�.וא� נפל לציר בשר שלא נמלח כלל

  פשוט שאסור, כי זה אסור אפילו בכלי מנוקב.
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  בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה

  דינו כאילו נגע בציר וכדלעיל. – רמ"א

כלומר שמותר בהדחה ומליחה אח"כ (א� לא פלט כל דמו וצירו). וכ"כ רש"ל, שחתיכה תפלה שהתערבה בחתיכות אחרות שנמלחו בכלי  – ש" 

  ובלעה ד� מותרת במליחה, שדוקא א� נמלחה את� נאסרת מפני שהמקו� דחוק, משא"כ הכא. שאינו מנוקב

  

  נפל לספק ציר ספק מיםבשר ש

, שד� שמלחו אינו אלא מדרבנ�. ואע"ג שלעיל החמרנו בנפל לציר שעל והסביר הש" מותר, כי ציר אסור מדרבנ�, וספק דרבנ� לקולא.  – רמ"א

ככלי שאינו מנוקב, מ"מ ש� יש להחמיר שמא יקלו בנפל על ד� ממש שעל הקרקע, אבל כא� שהספק הוא שמא קרקע מספק שמא הקרקע היא 

  אי� כא� ציר כלל, יש להקל.

  

  בשר שנפל ציר המעורב עם מים

  אפילו היו המי� מועטי� מותר, כי הציר לא נחשב עוד רותח. – רמ"א

  בי� קצת מהציר.מדובר שהמי� פחות מששי� מהציר, א� מ"מ ה� מרו – ש" 

  המג"א (או"ח ס' תמז ס"ק לט) כתב שלא משמע כ� מהרמ"א, והכריע שהכל לפי ראות המורה. – רעק"א

בזה,  הרמ"א בת"ח התיר בדיעבד בשר שנמלח במי� אדומי� שהדיחו בה� בשר ואי� בה� ששי� נגד הד�, כי המי� מבטלי� כח הציר. והנודע ביהודה פקפק – פתחי תשובה

  מתערב במי� ואינו מצטנ�. מ"מ הכריע הנוב"י ג"כ להקל, ומי שלבו נוקפו שימלחנו שוב בפני עצמו. שהבשר אינו
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  ס' עא

  

  סעי# א'

  

  מליחת הראש מתבצעת ע"י מליחת השער, הנחתו על האש ואחר שמסיר אותו חוזר ומולח. – י"א

חות� את הראש לשני� ומולח יפה יפה את הראש מצד פני�, וחוזר ומולח על השער, שאי� השער מעכב את המלח להפליט ד� שבבשר  – אשב"ר

  הראש. וההוכחה לכ�, שהמוח שבעצמות נכשר ע"י מליחה והעצ� לא מעכבת, וק"ו לשער.

  :הבית יוס& הקשה שתי קושיות

, ומתר� ת הראש, ימלחנו מבחו$ ויצא הד� דר� בית השחיטה ודר� הנחיריי�?א� השער לא מעכב ע"י המלח, למה צרי� לחתו� א .1

  שצרי� לחתו� משו� המוח שבפני�, שלא פולט דמו ע"י כ�.

, שלכתחילה צרי� למלוח משני הצדדי� (ס' סט ס"ד), וכא� כתב ומתר�מעכב ע"י המלח"?  לפי זה, למה כתב את הסיבה ש"אי� השער .2

 � על הצד של השער, ובדיעבד השער לא מעכב ולא צרי� למלוח ג� ש�.די� לכתחילה שצרי� למלוח ג

  פסק כרשב"א, שחות� את הראש לשני� ומולחו יפה לצד פני�, וחוזר ומולח על השער, שאי� השער מעכב. – מחבר

א� ניקב העצ� בלבד, זה יש כא� שתי חומרות, חיתו� הראש הוא מצוה מ� המובחר, כי השער לא מעכב כלל מהמלח לחדור, וג�  – ט"ז, ש" 

מספיק כדלקמ� בס"ג, שהמולח את הראש והמוח בתוכו, ינוקב את העצ� והקרו�, ורק לכתחילה חות� לצאת ידי המחמירי� שהשער כ� מעכב. 

ח משני וכ� לכתחילה ימלח ג"כ את השער, כי לכתחילה צרי� למלוח משני הצדדי� כבס' סט ס"ד. (ולדעת הרמ"א ש� אפילו בדיעבד חייב למלו

  הצדדי�)

כתב שמ� הדי� צרי� לחתו� את הראש לשני�, וא� לא חתכו ומלחו אסור, כי יש טע� אחר לזה, שיש מקומות בראש שהוא חלול בפני�, ולא  בשו"ת בית יעקב – פתחי תשובה

, כי משמע בס' עב שיש רק מנהג לפתוח את קנוקנות הפת"ש חלק עליווגרע מריאה שצרי� לפתוח את הקנוקנות, ולכ� אסור בדיעבד כדי� בשר שנמלח מצד אחד (רמ"א ס' סט ס"ד). 

  הריאה ואי� זה מ� הדי�.

  

  סעי# ב'

  

  כשמולח טלפי� מחת� מעט למטה ומולח, והד� יוצא דר� החת�. – רשב"א

  ואח"כ ימלח ג� את השער. ויניח מקו� החת  למטהפסק כרשב"א שמחת� את הטלפי� מעט מלמטה ומולחו,  – מחבר

  החיתו� נצר� שלא יתכנס הד� בפרסות ואז כאילו יהיה מונח בכלי שאינו מנוקב, וייאסר. – הבית יוס&טע� 

בעצמות רגילות אי� בעיה שמצריכה חיתו�, כי ה� מלאות במוח העצ� והוא מונע מהד� להתכנס ש�, אבל הטלפי� חלולי�  – טע� העטרת זהב

  , יש לחוש שמא יתכנס ש� ד� הפליטה למקו� אחד, והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב.מבפני� ואי� הבשר דבוק בכול�, וא� לא יפתח אות�

  , כי סת� בשר הנמלח בכלי שאינו מנוקב מונח במקו� דחוק וחוששי� שמא פרש הד� ממקו� למקו�.הש"  דחה טע� זה

  ת שמליחת� מועילה למוח שבתוכ�.הטלפי� מעכבי� את הד� מלצאת, והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב, משא"כ בשאר עצמו – טע� הש" 

  בס' סח ס"ח פסק, שא� לא חת� אות� מעט מלמטה, נוהגי� לאסור אפילו בדיעבד מה שבתו� הקליפה. – רמ"א

, שמ"מ לא נהוג לחרו� כי אנו בקיאי� וכתב הט"זמצוה מ� המובחר לחרו� את השער ואח"כ למלוח, כי כיו� שמחת� מלמטה נוזל הד�.  – רש"ל

  באופ� שלא יבלע ד�, א� ע"ג קש ודאי ראוי לחרו� תחלה ואח"כ למלוח. ובכ"ז סיי� הט"ז שלא ראה שנוהגי� כ�.לעשות זאת 

  

  סעי# ג'

  

"רישא בכיבשא, אותביה אבית השחיטה דייב דמא ושרי, אצדדי� מיקפא קפי ואסור. אותביה אנחיריה, ד$ ביה מידי ושרי, ואי לא  – גמרא

  אסור". (חולי� צג:)

המוח מוק# בעצ� קשה שמונעת מהד� לזוב ה� ע"י מלח וה� ע"י צליה באש, והד� מתקב$ בעצ� המוח העשוי כקדרה, לכ� הבא  – רשב"א

למולחו ולהכשירו לקדרה, קורעו ומוציא את המוח וקורע את הקרו� מעליו ומולחו. וא� רוצה לאוכלו צלי, מניח בית שחיטתו על האש והד� זב 

  ע$ שפוד בבית נחיריו או קנה, וכ� א� נקב בעצ� נגד הקרו�, שג� בה� הד� זב.דר� בית השחיטה. וכ� א� נ

, וכתב שנהוג להוציא והמ"מ חולק עליואסור לבשל את הראש עד שיצלו אותו תחלה באש. ומלשו� הרמב"� משמע שזהו מנהג.  – בה"ג, רמב"�

  ג� בשו"ת התשב"$ בזה.את המוח מהראש, לקרוע את הקרו� ולמלוח ומותר לקדרה, וכ� תמה עליו 

מותר לבשל את המוח אחרי מליחה, רק שינקב את העצ� כנגד הקרו�, וינקוב ג� את הקרו�, והשער לא מונע את  – בעל העיטור, רא"ש

, כי המליחה. ואע"פ שהיו שנהגו לא להניחו נגד בית השחיטה או נגד נחיריו, שמא לא יתהפכו ולא יהיו למטה, מ"מ התיר הרא"ש כדינא דגמרא

  במליחה ע"י נקב סומכי� שהד� יצא החוצה, כי אחרת יאסר המוח משו� מליח כרותח.

  לכתחילה צרי� לנהוג כרשב"א ולקרוע את המוח, ובדיעבד אפילו א� עשה נקב מותר כרא"ש. – או"ה
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למלוח את הראש והמוח יחד, נוהג פסק כרשב"א שמי שרוצה למלוח את המוח קורעו ומוציאו וקורע את הקרו� שלו ומולחו. וא� רצה  – מחבר

  כרא"ש שעושה נקב בראש ובקרו� מלמטה ומותר אפילו לקדרה. (ולא מהני להניחו על בית השחיטה או על הנחיריי� כפי שמועיל בצלי)

  רמ"א

שאז בס' סח ס"ד באר הרמ"א שלכתחילה נוהגי� ליטול את המוח קוד� המליחה מתו� הגולגולת וחות� את הגולגולת שתי וערב,  .1

מתחת� הקרו� היטב. ויש מסירי� את הקרו�. ובדיעבד א� מלחו ולא הסיר את הקרו� ואת המוח מהגולגולת, א� חתכו שתי וערב, 

  מותר.

א� נמלח הראש בלא נקיבת העצ�, הקרו� והמוח אסורי�, שהרי זה כאילו נמלחו בכלי שאינו מנוקב, ושאר הראש מותר, וכ"ש שאר  .2

  15בשר שעמו.

  י טעמי� בש� הרשב"א והרא"ש מדוע שאר הבשר שעמו מותר:הביא שנ הש" 

  . כי עצ� הגולגולת מפסיק בי� ד� שבתוכו לבשר.1

  . אפילו א� קצת מהד� נפלט מהקרו� לבשר דר� הגולגולת, מותר כי כבולעו כ� פולטו. 2

הוא מותר, שלטע� הראשו� היא במקרה שהיה ע� הראש הזה בשר נוס# שנמלח ופלט כל דמו וצירו הא�  הנפק"מ בי� הטעמי�

  מותר, כי לא מגיע אליו ד� כלל, אבל לטע� השני אסור, כי לא אומרי� בבשר שנמלח ופלט כל דמו וצירו כבולעו כ� פולטו.

הש"� הכריע שהטע� הראשו� הוא העיקר וכ"כ ג� הר"�, ולכ� שאר הבשר שעמו מותר. וכל זה כשהוסר הבשר שעל הראש מבחו$, 

  הבשר שעמו יקבל ד� מהבשר הזה ולא פולט אותו.אבל א� לא הוסר, 

מדוע הבשר שעל הראש מבחו$ כשנמלח בפני עצמו לא הובא בפני עצמו כנפק"מ, שלטע� הראשו� הוא מותר, כי לא מגיע  רעק"א תמה

  אליו ד� שהגולגולת מפסיקה, ולטע� השני הוא נאסר, כי לא אומרי� בו כבולעו כ� פולטו, שהוא נמלח כבר.

, וכתב שכל מה שכתבו הרשב"א והרא"ש שהגולגולת מפסיקה זה לומר שהד� שמקוב$ בפני� הנקרא "ד� חלק על הש"  – עתחוות ד

השורייקי", לא יחשב כד� בעי� ממש שלא יכול לצאת, אבל שאר הד� שבגו# המוח יוצא קצת החוצה כמו בעצמות וכדלהל� ברמ"א, 

  ונחשב כד� שפליטה שנבלע בבשר שעמו ולא נפלט.

 לכ� חלק החוות דעת על הש"  וכתב שדבריו אינ� להלכה, וממילא אסר את הבשר שנמלח ע� הראש כשלא ניקב אותו כדי�.

פסק כרשב"א לעיל, שהקולית ושאר עצמות שיש בה� מוח, צריכי� מליחה, ומליחת העצ� מועילה למוח שבקרבו, וא"צ לנקוב את  .3

  � שבקרו� המוח כנוס בתוכו ולא יוצא בקלות.העצ�, כי ד� שבאברי� במעט מליחה יוצא, אבל ד

 וא� התבשלה העצ� בלא מליחה, המוח אסור, כי יש בו ד�, אא"כ יש ששי� בקדרה נגד המוח שבעצ�, שאז א# המוח מותר. – ש" 

  נוהגי� לא למלוח עצמות שיש בה� מוח ע� שאר בשר אלא רק לבד, ובדיעבד מותר. .4

  אבל בבשר שלה� כ� נוהגי� למלוח אות� אפילו לכתחילה. – ש" 

                                            
15
 ואי� לאסור מאחר שלא נמלח משני הצדדי�, כי כיו� שהראש של�, הוי כחתיכה עבה. ורק א� קרעו לשני�, דינו להיות נמלח משני הצדדי�. – ט"ז 
  



39 

 

  ס' עב

  

  סעי# א'

  

  "הלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו אינו עובר עליו". (חולי� קט.) – משנה

הלב, שמתקב$ הד� בתוכו בשעת שחיטה, צרי� לקורעו קוד� מליחה ולהוציא את דמו ולמולחו אח"כ, וכתב המ"מ שאז  – רמב"�, רשב"א

  יהיה מותר לקדרה.

  אי� המנהג לבשל לב, שמא יבשלו בלא קריעה. – ד"ש

  יד�, לכ� אי� חשש שישכח למלוח.לאחר שקרעו מותר א# לבשלו אח"כ ע� בשר אחר, כי בי� במליחה ובי� בצליה א� לא קרעו אסור לד – או"ה

מכיו� שהלכה שאי� הלב נאסר במליחה, יש לנהוג כש"ד, שנוהגי� שלא לבשלו אחר מליחה, ורק לבשלו אחר צליה, אע"פ שיש רבי�  – דרכי משה

  המקלי� לבשלו אחר מליחה בלבד.

  

שלפי זה מותר  והוסי& הרמ"אח"כ למולחו ומבשלו, פסק את המשנה וכרמב"�, שצרי� לקרוע את הלב קוד� מליחה ולהוציא דמו וא – מחבר

  א# לבשלו כדעת או"ה.

  הרמ"א התכוו� להוסי# שמותר אפילו לבשלו ע� בשר אחר, כדעת או"ה. – ש" 

הביא כי"א את דעת הש"ד, שיש להחמיר שלא לבשלו אחר מליחה, שמא יבשלו בלא קריעה ומליחה, אלא מותר רק לצלות אותו אחרי  – רמ"א

  ומליחה, ולאחר הצליה מותר ג� לבשל אותו.קריעה 

  הביא בש� הדרכי משה שיש הרבה שמקלי� לבשל לב לאחר קריעה ומליחה, וכ"כ רש"ל להקל בזה. – ט"ז

  ג� לדעה המחמירה שהביא הרמ"א, א� בישלו בדיעבד אחר קריעה ומליחה לא נאסר. – ש" 

  אי� לאכול לב עו# כמו לב בהמה, כי מועיל לשכחה.] – תשב"�[

  

  סעי# ב'

  

  דין לב שמלחו או צלאו בלא קריעה

  "לימא מסייע ליה...הלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו, קורעו אחר בישולו ומותר". (חולי� קט:) – גמרא

  .ולעו כ  פולטוכי כבא� לא קרע את הלב, קורעו אחר מליחתו ומותר אע"פ שנמלח ע� הד�,  – טור

  

פסק כטור, שלב שמלחו ולא קרעו, קורעו אחר מליחתו ומותר (אע"פ שנמלח ע� הד� שבתוכו), שכבולעו כ� פולטו. וה"ה א� נצלה ולא  – מחבר

  קרעו שקורעו לאחר צלייתו ומותר.

  

  ליו?, הרי הד� שבלב הוא ד� בעי� ולא ד� פליטה, ואי� אפשר לומר כבולעו כ� פולטו עמחברקשה על ה

ולכ� פשוט ששאר בשר שנמלח עמו , ולכ� מה שזב הוי כד� פליטה. להתייבש תו  חללודר� הד� של הלב  – בש� מהרא"יוהש"  תרו� הט"ז 

  מותר.

מכיו� שלב 'שיע' ובולע רק קצת במליחה, מבחינתו זה נחשב כד� פליטה ולא ד� בעי�. וה"ה בצליה שאומרי� 'לב שיע'  – תרו� הש"  בש� ת"ח

, כי 'לב שיע' זה רק לגבי עצמו ולא לגבי בשר שעמו, ואכ� הרמ"א לפי תרו� זה שאר בשר שנמלח עמו אסורורק בבישול לא, וכמו שפסק המחבר. 

  קמ�.מחמיר כתרו$ זה בהגהותיו ל

  המחבר סובר כתרו$ של מהרא"י, שלב שיע ובולע רק קצת במליחה, ולכ� הבשר שנמלח עמו פשיטא שג"כ מותר. – ש" 

  

יש מחמירי�, שאפילו א� נמלח (בלא קריעה) אסור שאר בשר שנמלח עמו, ולא אומרי� שכבולעו כ� פולטו כפי שכתב הטור, כי זהו ד�  – רמ"א

  שזה ע"פ התרו$ השני שהובא לעיל, ש'לב שיע' ובולע קצת, א� בשר שעמו בולע הרבה ד� ואסור. ר"אוהסביר הגממש ולא ד� פליטה. 

, כי לכ� מהני שיעתו שלא בולע אלא מעט, ולגבי עצמו נחשב כד� פליטה, א� לגבי הבשר שעמו נחשב הלב עצמו מותרג� למחמירי� כא�,  – ש" 

  ד� בעי� ואוסר.

  

  ה:ההלכה למעש

  ולהחשיב זאת כד� פליטה.כתרו� הראשו� במליחה, שה� הלב עצמו מותר וה� הבשר שנמלח עמו, "מ המנהג להקל למעשה שמהכריע  – רמ"א

  אע"פ שהרמ"א פסק להקל, הכריע שיש להחמיר כדעה זו ולאסור הבשר שנמלח עמו. – רש"ל

. וה"ה ע� לב שלא נקרע כראוי, כי יצטר  קליפה אלא שכתב שאי� לכתחילה למלוח בשר או לצלות בשרפסק כרמ"א, וכ"פ ג� הב"ח,  – ש" 

  שא� צלה את הלב בלא קריעה, שהבשר שנצלה עמו אסור בכדי נטילה, והלב עצמו מותר.
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 דיני� נוספי� ברמ"א

כשנמלח הלב בלא קריעה, יש מחמירי� לקלו# קצת במקו� שהיה הלב דבוק, כי מליחה אוסרת בכדי קליפה. (גר"א) וטוב לחוש לדעה  .1

  לקלו# קצת ואז הכל מותר, בי� הלב ובי� הבשר שעמו. (להבדיל מבישול בלא קריעה שפסק הרמ"א לאסור את בשר הלב כדלעיל)זו ו

שלא הצרי� ג�  ולא כדעת הב"ח. שאפילו א� הלב נמלח ע� בשר שאינו דבוק בו, צרי  קליפהמדברי ת"ח הרמ"א משמע,  – ש" 

  קליפה, אפילו הלב מונח בתו� העו# כמו כבד, כי כא� לקצת פוסקי� זה נחשב ד� בעי�.

 תמה, מדוע בשר הלב אינו נחשב כקליפה, ואז הבשר יהיה מותר כמו שהוא? וצע"ג. – רעק"א

אשונה, וזה שהוא פתוח למעלה לא אי� חילוק בי� א� הלב פתוח מלמעלה או סגור, תמיד צרי� קריעה א� נצלה או נמלח בלא קריעה ר .2

  נחשב כקרוע, וצרי� לחזור ולקורעו. וכ� א� התבשל כ�, אע"פ שפתוח, נאסר.

מדברי האו"ה משמע אחרת, שא� הוא פתוח למעלה נחשב כקרוע, וא� בישלו מותר, וא� פתוח, אסור אפילו במליחה וצליה.  – ט"ז

חתו? אלא פוסק הט"ז כרמ"א, וכל שלא קרעו ממש אי� התר אפילו א� היה א� קשה עליו, שא"כ מתי מצינו שאפשר לקרוע אחר מלי

 פתוח. א� א� הניח את הלב על פיו כדי שיזוב הד�, י"ל שנקרא קרוע.

 נוהגי� לכתחילה לחתו� את ערלת הלב ולחתו� גידי� שבפני�, ואי� זה אלא חומרא בעלמא. .3

  

  דין לב שבושל בדמו ללא קריעה

אפשר לקרוע אחרי הבישול, כי הבשר לא נאסר, שהלב חלק ("שיע") ולא בולע, וכ� אמרנו בפסחי�: "שאני לב  – רש"י, רמב"� ע"פ הטור

דשיע". א� א� בישלו ע� בשר אחר ולא קרעו קוד�, הבשר נאסר אא"כ יש בבשר ששי� נגד הלב, כי לא ידוע כמה ד� נפיק מיניה, שהרוטב נכנס 

  ומולי� את הד� בכל הקדרה.

אי� לסמו� על דברי רש"י, כי מה שכתוב "שאני לב דשיע" זו דחיה בעלמא של  – � ע"פ המ"מ, ר"�, ראב"ד, ש"ד, סמ"ק, או"הרמב"�, רמב"

וא� בישלו אחר קריעתו . כי בישול בלא קריעה אוסר את הלב ואי� להתירו אלא בקריעה שלאחר הצליההגמרא, ולכ� אי� לקרוע אחר בישול, 

הלב עצמו  ולדעת ש"ד ואו"הכי לא ידוע כמה ד� פלט לבשר. וא� יש ששי� אז ג� הלב עצמו מותר,  ד כל הלב,, וצרי  לשער בששי� נגאסור

  נשאר אסור, כי התבשל בד�.

  

והוסי& הש" , שא& פסק כרמב"� ושאר ראשוני�, שא� בישלו בלא קריעה אסור עד שיהא ששי� כנגד הלב, כי לא ידוע כמה ד� פלט.  – מחבר

  תר.הלב עצמו ג� מו

ובושל בלא קריעה, משער  נמלחאבל א� א� לא נמלח הלב, אלא רק בושל, צרי� לשער בששי� נגד כל הלב,  – בפרוש הטור והשו"ע רש"ל

  , ובזה אי� שיי� לא ידעינ� כמה נפיק מיניה.בששי� רק נגד הד� הכנוס בו

שא# בד� הכנוס בלב  ,קריעה צרי  לשער בששי� נגד כל הלבשג� א� נמלח ובושל בלא חלק על רש"ל, וכתב שמשמע מרוב הראשוני�  – ש" 

אי� אנו יכולי� לעמוד עליו ולשערו, וכתב שפרושו של רש"ל דחוק. ובדברי המחבר מסביר שע"כ יש לפרש שמדובר שלא נמלח תחילה ולכ� 

שה נשאר הש"  בצ"ע לדינא, והוסי& עמלמשערי� בששי� נגד כל הלב, שמשמע מדבריו בס' כב שבד� שהוא כנוס במקו� אחד, נוכל לשער. 

  שלדעת המחבר, א� יש ששי� נגד הלב, הלב מותר.

  , ע"פ פסק המהרי"ל בסו# הסימ�, ומי יקל נגדו שהוא גדול שבאחרוני�.ששי� נגד הלב תמידלמעשה פסק הט"ז להחמיר ולהצרי   – ט"ז

  

א� בושל בלא קריעה.  שהלב עצמו אסורחלק על המחבר, ופסק שאפילו א� יש ששי� נגד הלב ושאר הבשר מותר, הלכה כש"ד ואו"ה  – רמ"א

  וכ� יקלו# מעט מהחתיכות שסביב הלב, כדעת יש המחמירי� במובאת לקמ�.

הד� שבלב מתייבש בחלל הלב ולא יוצא לחו$. כי לפעמי�  – , מהרש"לט"ז, ש"  בש� ש"דכי הלב נעשה נבלה.  –עט"ז  למה הלב עצמו אסור?

 'לב שיע' ולא ממהר לבלוע.א� מ"מ אי� הלב נעשה נבלה מהד� שבתוכו, כי לעניי� זה 

  

מותר ג� בלא הפסד מרובה. ואע"פ שבס' סט ס"ב מתירי� רק בפהסד מרובה, כא�  –(שפ"ד ס"ק ד')  פמ"ג די� לב שנמלח בלא הדחה ראשונה:

  כ� בהדחה ראשונה יש להקל. (משא"ב ד� בעי� שנפל עליו שאז אי� להקל)יש דעות שלב שיע, ול

  

  פתחי תשובה

עו# שנצלה בתנור ונמצא בו לב אח"כ, יש להקל שלא נאסרות החתיכות שבתנור, כי יתכ� שהרוטב לא הגיע למעלה ולא כיסה את עובי צד העו#,  – נודע ביהודה .1

החתיכה שתחת העו# נאסרת בכדי נטילה ולא יותר. א� ג� נטילה לא צרי�, כי הש"� בס' צב סק"ג בש� הר"�  ונשאר הלב כולו למעלה מהרוטב, ואז לכל היותר

  שחתיכה שבקדרה מתפשט בכולה ג� בלא רוטב, ומסתמא יש ששי� נגד הלב, ולכ� אפילו נטילה לא צרי�.

מה  א� ידוע שהעו# היה חציו ברוטב וכ� הלב ומקצת מחו$ לקדרה, הרוטב מפעפע ומבליע את הד� בכל העו# ומצטר# כל העו# בתו� הרוטב בלבד (ולא – פני אריה .2

 .שמחות לו וכ"ש שלא מה שמחות לקדרה) לבטל את הלב. ולדברי הנוב"י דלעיל, יש להקל שהעו# שמחו$ לרוטב ג� מצטר# כי קי"ל כר"י בס צב ע"ש

  

  סעי# ג'
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  קבלה היא בברור שבכל עו# יש ששי� נגד הלב שלו והד� שבלב, א� לא נגד הכבד. – רא"ש, ראבי"ה

  יש שכתבו שזה רק בעו# של� על כל אבריו, ראשו ורגליו, א� כתב שאי� להחמיר בזה. – תרומת הדש�

כ� הלכה בעו#, אבל בבהמה אי� ששי� נגד לבה, ומ"מ ג� א� יש ששי� נוהגי� לקלו# את המקו� הקרוב ללב, כי מכיו� שנמלח נאסר  – או"ה

  סביב הלב כדי קליפה, וזהו חומרא בעלמא.

  

א  הסיק הרשב"א יש שהחמירו שא� הלב דבוק בעו# נעשה כל העו# נבלה משו� איסור דבוק, וצרי� לשער בששי� נגד כל העו#.  – רשב"א

  , ותמיד משערי� נגד הלב בי� כשדבוק ע� העו# ובי� כשלא דבוק. (לקמ� נרחיב בעניי� זה)שלא נראה הדי� כ 

  

  ואין ששים בכל נתח נגד הלב הדין כשהעוף מנותח לנתחים

        החתיכה נעשית נבלה בגלל האיסור הדבוק ואוסרת, וכ� נוהגי� להחמיר. – מרדכי ע"פ הד"מ, ש"ד, או"ה

א� התבשל עו# בחתיכות קטנות והלב מחובר באחת מה�, יש לחוש שמא תישאר החתיכה לבדה  – , טוררדכי ע"פ הב"י, הגה"מ בש� סמ"קמ

, כי אי� להחזיק רעותא, רק שיהא ששי� מהכל, והמקל לא הפסיד כלו�ברוטב ותאסור אחרת, ואחרת אחרת וכו', והמחמיר תבוא עליו ברכה, 

מתפשט מחתיכה לחתיכה כי א� ע"י רוטב, ולכ� אותה חתיכה שהלב דבוק בה, אסורה א� אי� בה ששי� נגד הלב והשאר  ועוד, שאיסור בלוע לא

  מותרות.

, שמא תאסר חתיכה ותגע וכא� כתב לומר טע� לאסור, שהטור לשיטתו שלא אומרי� חנ"נ אלא בבשר בחלב, והסביר הט"ז את דברי הטור

ואי� זה דומה  16, שלא מחזיקי� רעותא, כי ד� שבישלו איסורו מדרבנ�, וספק דרבנ� לקולא.תמה הטורועל זה באחרת ואחרת באחרת וכו', 

למ"ש הטור בס' קז גבי דגי� שחוששי� שמא נשארו רגע אחד בלא ששי� ואוסרי� (ע"ש באריכות), כי ש� יש איסור תורה ויש לחשוש לזה. 

  רייתא, יש לחשוש שמא יצא האיסור רגע אחד בלא ששי� ויאסור את הכל.מדברי הט"ז, שלדעת הטור, כל איסור דאולכאורה משמע 

  , מה הקשר בי� חנ"נ לאיסור דבוק, י"ל שאע"פ שהטור לא סובר חנ"נ, יסבור איסור דבוק ותאסר החתיכה עצמה!ותמה הפמ"ג על הט"ז

ע אחד לא היו ע� ששי�, ומה הקשר לאיסור דבוק , מדוע ער� השואה לס' קז ע� דגי� טמאי� שיש בה� חשש שמא רגועוד יש לתמוה על הט"ז

  בכלל? וכי נאמר שבכל איסור תורה יש חשש שמא יישאר לרגע אחד בלא ששי�, הרי א"כ אי� ביטול בששי� כלל?

סור , מדוע בס' קו גבי חלב הדבוק בחתיכה לא אומר הט"ז בדעת הטור שיש חשש שתאסור שמא לרגע אחד לא יהיה ששי�, הרי זה איקשה ועוד

  דאורייתא כמו גבי דגי� בס' קז?

, שכמו שטיפת חלב שנפלה על החתיכה שבקדרה, אי� בה ששי�, א� באר תוספות שמכיו� שעתידה להתפשט, הרי היא כאילו מחדש החוות דעת

זקתו, ובדאורייתא ספק אבל לגבי איסור דבוק, נחשב איסור כבר עכשיו והוחזק האיסור ויש להוציאו מחיש בה ששי�, כי לא מחזקינ� איסורא, 

, א� א� לא דבוק, לא מחזקינ� איסורא אפילו בדאורייתא ולא כמו שהיה משמע מהט"ז. ובס' קו לגבי חלב, הטור לשיטתו ש"אפשר לחומרא

אי�  לסוחטו מותר" ועתיד החלב להתפשט ולכ� לא מחזקינ� איסורא, ובדגי� בס' קז האד� עשה פעולה של שפיכת הדגי� ולכ� יש רעותא שמא

  ששי� ומחזקינ� איסורא.

  

  הלכה

כפי שיבואר לקמ�),  כי לשיטת המחבר אי� איסור דבוקפסק כרא"ש שבכל עו# יש ששי� נגד לבו, והוא מותר אפילו הוא דבוק בעו# ( – מחבר

  והרגלי�., שכל עו# יש בו ששי� אפילו א� הורידו לו את הראש והוסי& הרמ"א ע"פ תרה"דולכ� א� העו# התבשל בלבו, מותר. 

לדעת המחבר, אפילו א� לא היה בעו# ששי�, לא נעשה העו# נבלה, כי לדעת המחבר אומרי� חנ"נ רק בבשר בחלב, ולכ� מצטר# כל מה  – ש" 

  . וזוהי דעת הרשב"א והטור.ומותר אפילו הלב עצמושבקדרה נגד הלב 

, שג� א� הורידו את העור מותר, שהרי בתרנגולת הקלו#, הט"זוהוסי& מתיר ג� א� הורידו את הכנפי� והרגלי�.  – ט"ז בש� מהר"י מינ�

  וש� העור הוא דבר מועט. ומה שכתב הרמ"א שרק א� הורידו את הראש והרגלי�, זה כי ש� נית� לשער אפילו במראית עי� בלבד, שיש ששי�.

  אי� בו ששי�. – רש"ליש בו ששי�.  –ט"ז : אווז שהופשט עורו

  

הביא את דעת המרדכי ע"פ מ"ש בד"מ, שא� העו# של� הכל מותר, כי יש ששי� בעו# נגד ליבו, אבל א� העו# מנותח לנתחי�, אי� בכל  – רמ"א

ומ"מ העו& עצמו לעול� אסור, שלפעמי� הד� נתח ששי� נגד הלב הדבוק בה, והכל נעשה נבלה, וצרי� ששי� בקדרה נגד כל העו#, וכ� נוהגי�. 

�). וג� א� יש ששי� בקדרה נגד כל העו#, העו# עצמו אסור. א� א� הלב לא דבוק בעו#, מצטרפת הקדרה לששי� נגד הלב, (ש" מתייבש בחללו

  כי לא ממהר לבלוע מהלב.

(ועיי� לקמ� בבאורי הט"ז והש"� בטעמי החומרא באיסור דבוק, שהש"� ודאי מסכי� ע� הרמ"א שג� באיסורי דרבנ� יש איסור דבוק, וא# 

  ה בזה)הט"ז מוד

שאי� דבריו  וכתב עליו הש" א� הצטמק הלב בתו� הלב דר� בישול, נקרא איסור דבוק וצרי� ששי� בחתיכה נגד הלב.  – ש"  בש� מהרש"ל

, שמכיו� שהצטמק הלב, אינו ממהר לבלוע, והסביר הפמ"ג את קושייתומוכרחי�, כי לא חוששי� באיסור דבוק בדבר שאינו מחובר בתולדה. 

  שמכיו� שכא� זה ד� שבישלו ואסור מדרבנ�, ואינו מחובר בתולדה, אי� ג� לחשוש שמא יצא חו$ לרוטב פע� אחת, שזה גופא חומרא.ועוד, 

                                            
 דובר בספק דאוריתא, ולכ� יש ללכת ש� לחומרא.בס' קז כשהיה ספק בדגי�, מ לקמ� 16



 42

  

  דין איסור דבוק (ע"ע בס' סט ס"ט, בס' צב ס"ד, בס' ק' ס"ב ועוד)

דבוק בעו#. וכ� בס' עג ס"ו, שעו# שנמצא בו כבד,  לא אומרי� כלל איסור דבוק, מזה שכתב שמותר אפילו הוא –(כפי שמוכח כא�)  שיטת המחבר

צלי מותר ומבושל צרי� ששי� נגד הכבד, כי אע"פ שהכבד דבוק לא אוסר, והרמ"א ש� כתב שא� הכבד של� ודבוק, צרי� ששי� נגד כל העו#, 

  כל כולו נאסר מדי� איסור דבוק.

  

ה בנות� טע�, הרי זו אסורה" (חולי� צו:), משמע שמפני שהגידי� דבוקי� המשנה אמרה: "יר� שהתבשל בה גיד הנשה, א� יש ב מקור האיסור:

  ביר� צרי� ששי� נגד הגידי� ביר� עצמו. וכתב ש� הגהות אשר"י שמזה נלמד לכבד שדבוק שאוסר את הכבד.

י�: א� אי� ששי� בעו# נגד הלב יש איסור דבוק, ויש שני דיני� שונ –(כפי שמוכח כא� ובעוד מקומות, ס' צב ס"ד, ס' עג ועוד)  שיטת הרמ"א

  הדבוק, העו# נאסר כולו מדי� איסור דבוק, ומכיו� שאומרי� לרמ"א חנ"נ בכל האיסורי�, צרי� ששי� בקדרה נגד כל העו# ולא רק נגד הלב.

  ?לרמ"א מדוע איסור דבוק אוסר

ק בה מחו$ לרוטב ולא יהיה ששי� נגדה ותאסור חוששי� שמא בשעת הבישול תצא החתיכה ע� האיסור הדבו –(ע"פ האו"ה בש� הסמ"ק)  ט"ז

  אחרות.

  אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה ממהרת לבלוע. – ש" 

, שמצד חשש שמא תצא, ספק דרבנ� לקולא, א� מצד ממהרת לבלוע יש לאסור ג� הנפק"מ תהיה באיסור דרבנ� הדבוק – (ס' צב ס"ד) פמ"ג

  כא�.

, כי שומ� הסכי� שיש איסור דבוק א& באיסור דרבנ�בס' ק' ס"ק ד' כשכתב שא� שומ� הגיד דבוק, צרי� ששי� נגד כולו,  מ"מ נראה שג� הט"ז

  הגיד אסור מדרבנ� בלבד, ע"ש.

  

לעיל הבאנו שרש"ל מחשיב איסור דבוק ג� א� הצטמק הלב והש"� תמה עליו. וכ� בס' סט ס"ט, לגבי מלח  –(כפי שמוכח כא�)  שיטת רש"ל

א"כ לרש"ל יש איסור דבוק ג� כשלא ממהר לא הדחה אחרונה הצרי� רש"ל ששי� נגד כל המלח אע"פ שהוא נמס מהר (עי"ש באריכות). ב

  לבלוע ואי� חשש שמא יצא פע� אחת חו� לרוטב.

  

  הדין כשמילאו את העוף בבשר או בביצים, האם מצטרפים לששים

רנגולת אסורה, כי אי� בה ששי� נגד לבה א� נמלחה או התבשלה כ�, והביצי� לא לב של� נמצא בתרנגולת מלאה ביצי�, הת – מהרי"ל

  מספר הלכות לפי זה: ורש"ל הוסי&מצטרפות לששי�, כי ה� נחשבות לתבשיל אחר. 

  : נחשב כשאר בשר המונח ע� הלב בקדרה ומצטר#.המילוי מבשר

הכל בשר, וא� נמלח כבר, אז הכל נחשב כביצי� שגור� לה� להיקרש  : א� לא נמלח הבשר מועיל לבטל, כי כאילוהמילוי מבשר וביצי� יחד

  ולא מצטר# לבטל. וכנאסר המילוי צרי� ששי� בעו# נגד המילוי, אחרת צרי� ששי� בקדרה נגד העו#, כי נעשה נבלה.

הוא דבוק, צריכי� בעו# עצמו  פסק כדברי הרמ"א בסו"ס עג, שביצי� ה� כבישול ממש, ומצטרפות לששי� נגד הלב, כשאינו דבוק. וא� – ט"ז

  ששי�, ואז הכל מותר. ומי שרוצה להחמיר, יאסור רק את הביצי� א� לא את העו#.

  

 דין לב הנמצא בבהמה

  פסק כאו"ה, שבבהמה אי� ששי� נגד הלב, ולכ� על הבהמה נאסרת וצרי� ששי� נגד כולה, כי נ"נ. – רמ"א

  חלק על הרמ"א, ואמר שרואי� בעינינו שיש יותר מששי� בבהמה נגד הלב שבה. – עטרת זהב

, שבדרכי משה ובת"ח בש� או"ה כתב כ� הרמ"א מפורש שאי� ששי�. ובבהמה הדר� להסיר ממנה את הראשה, חלק עליו ופסק כרמ"א – ש" 

, שג� בבהמה, א� יכול לשער בברור, הביא בש� המנחת יעקבא  הפמ"ג כרעיה, קרבה, חלבה מנוקר וגיד הנשה, ולכ� אי� ששי� נגד הלב שלה. 

 שיש ששי� נגד לבה, ודאי מותר הבשר.

  

  סעי# ד'

  

  הריאה לא צריכה חיתו� מעיקר הדי�, ודוקא בלב צרי� לקורעו, א� נהגו לקורעה ולפתוח את הקנוקנות הגדולות שלה, ומנהג יפה הוא. – ריב"ש

  פסק כריב"ש. – מחבר

  אבל פשוט שא� בישלוה בלא קריעה, שמותרת בדיעבד. – ש" 
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  ס' עג

  

  ג'�ב'� סעיפי� א'

  

"אמר ליה אביי לרב ספרא: כי סלקת להת� (א"י) בעי מינייהו: כבדא מה אתו� בה? כי סליק אשכחיה לרב זריקא, אמר ליה: אנא שלקי  – גמרא

יה (רב ספרא חזרה לאביי), אמר ליה (אביי): למיסר נפשה לא קמיבעיא לי, כי קמיבעיא לי למיסר חברתה. ליה לרבי אמי, ואכל. כי אתא לגב

מ"ש למיסר נפשה דלא מיבעיא ל�, דתנ�: אינה נאסרת, למיסר חברתה נמי לא תבעי ל�, דתנ� (תרומות פ"י מי"א): הכבד אוסרת ואינה נאסרת, 

  ביי): דלמא הת� בכבדא דאיסורא, ומשו� שמנוניתא, משו� דמא מאי.מפני שהיא פולטת אינה בולעת! אמר ליה (א

 כי הדר סליק, אשכחיה לר' זריקא, אמר ליה: האי נמי לא תבעי ל�, דאנא וינאי בריה דרבי אמי, איקלע� לבי יהודה בריה דר' שמעו� ב� פזי,

מתקי# לה רב אשי ואיתימא ר' שמואל מזרוקיניא: ודלמא פי וקריבו ל� קניא בקופיה (הקנה ע� הלב, הריאה והכבד שמחוברי� לו), ואכלנא. 

קנה חו$ לקדרה הוה, אי נמי מיחלט הוה חליט ליה מעיקרא, כי הא דרב הונא חלטי ליה בחלא, ורב נחמ� ליה ברותחי�!... (ואז מתבשל דמו 

  בתוכו ולא נפלט יותר כשמבשלו ע� בשר אחר)

נאסרת, מפני שפולטת ואינה בולעת, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנ� ב� ברוקה אומר: מתובלת אוסרת : ר' אליעזר אומר: הכבד אוסרת ואינה כתנאי

  ונאסרת, שלוקה אוסרת ונאסרת.

רבה בר רב הונא אקלע לבי רבה בר רב נחמ�, אייתי לקמיה תלת סאוי טחאי...אדהכי אשכח ההוא כבדא, דהוה בה סמפונא דבליעא דמא. אמר 

אמרו ליה: אלא היכי נעביד? אמר להו: קרעו שתי וערב וחיתוכא לתחת. וה"מ כבדא, אבל טחלא שומנא בעלמא הוא,  להו: אמאי עבדיתו הכי?

  קיא.) –כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מלתא". (חולי� קי:

  מהו ספקו של אביי?  
הדי� בבישול כבד 

  בפני עצמו

  הדי� בבישול כבד

  ע� בשר אחר
  כבד הדי� בצליית

רש"י ע"פ 

הרא"ש, 

בה"ג, י"א 

  בתוספות

הא� מותר לבשל כבד ע� בשר 

, שמא אי� כח אחר לאחר מליחתו

במלח להפליט, וכשהוא מבשלו 

חוזר הד� ונבלע בתבשיל שבכבד. 

פשוט שאי� לבשלו  אבל בלא מליחה

  17ע� בשר אחר.

מותר אפילו בלא 

, כי אי� מליחתו

חוששי� לד� 

האברי� שיחזור 

בד טרוד ויבלע, שהכ

  לפלוט את דמו שלו.

אסור הבשר (שמא אי� כח 

במליחה להפליט כל דמו), אא"כ 

הכבד עבר חליטה קוד� בחומ� או 

ברותחי�
,  כרב הונא ורב נחמ�, 1

  שבאופ� זה אי� הד� יוצא.

מותר רק ע"י קריעת שתי 

, כרבה וערב וחיתו  מלמטה

בר רב הונא, כדי שד� 

הסמפונות יזוב. לב"י חות� 

בי� כשצולה לאוכלו וקורע 

צלי, בי� כשצולה לבישול, 

  ולב"ח לצלי לא צרי� חיתו�.

  ר"ת

הא� מותר לבשל את הכבד ע� 

, שי"ל שכבד כולו בשר לפני מליחה

ד� והתירתו התורה ומצד שני נית� 

לאסור משו� מראית עי� או גזרה 

  משו� ד� אברי� שלא פרש.

, פשוט שמותר, אבל לאחר מליחה

  כמו צליה.כי המליחה מפלטת 

מותר אפילו בלא 

מליחה, א  צרי  

קריעה שתי וערב 

, כדי וחיתו  מלמטה

  שנית� יהיה לבשלו.

מותר ע"י מליחת הכבד וקריעה 

שתי וערב או צלייתו, ובלא זה, 

מותר ע"י חליטה בחומ� או 

ברותחי�
1.  

צולה ללא : ע"מ לאוכלו צלי

, כי הד� לבד שו� חיתו 

נופל, ומה שנשאר שזהו ד� 

י� שלא פרש שמותר, האבר

וד� הסמפונות ישאב ע"י 

  האש.

קורעו : ע"מ לאוכלו מבושל

, כי שתי וערב וחות  מלמטה

יש חשש שלא יפלט כל דמו, 

  וכשיבשל יפלוט.

ר"� בש� 

רוב 

המפרשי� 

(רמב"�, 

רשב"א 

  ועוד)

הא� מותר לבשל כבד ע� בשר 

אחר ע"י מליחה או שאי� די 

במליחה להוציא את כל דמו וצרי� 

קריעה, כי ד� כבר אסור  ג�

  מהתורה.

הגמרא ענתה לשאלה זו, שע"י 

  קריעה ש"ו אפשר לבשל.

, מותר בכל אופ�

אפילו בלא קריעה 

שתי וערב וחיתו� 

  מלמטה.

מותר רק א� מלח וקרע את הכבד 

שתי וערב וחת  מלמטה קוד� 

המליחה, כרבה בר רב הונא, או 

ע"י חליטה בחומ� או ברותחי�
2 ,

בנות� טע�,  אחרת הבשר אסור

והכד מותר בכ"מ, כי מכיוו� 

  שפולט לא בולע)

. לא צרי  חיתו  וקריעה כלל

(צ"ע א� בצלי מותר בלא 

חיתו� א# א� רוצה לאוכלו 

  מבושל אח"כ)

רש"י ע"פ 

הפרי חדש, 

  ר"�

מליחה בכבד לא מעלה ולא 

, כי המלח לא מוציא את מורידה

הד�, ולכ�, הא� בגלל שהתורה 

, מותר בכל אופ�

אפילו בלא קריעה 

שתי וערב וחיתו� 

מותר רק ע"י חליטה בחומ� או 

  ברותחי�.

מותר ע"י קריעת שתי וערב 

 , כדי שיצאוחיתו  מלמטה

  ד� הסמפונות.

                                            
יש לתמוה על הרא"ש מני� לקח שזו שיטת רש"י, הרי משפט לשונו בד# קיא משמע שהבעיה היא הא� ד� כבד אסור או מותר כדעת הר"�? וכ�  17

צ חיתו�. משמע שרש"י מדבר בכבד תמה הפרי חדש. ותר$ ה"מעדני יו"ט", שרש"י כתב שהחיתו� ש"ו הוא לצור� הצליה, אבל לצור� מליחה ל"
שרש"י כר"�, שרש"י העמיד  שנמלח. ועדיי� קשה כי י"ל שהמקרה של הגמרא היה בצליה, ומי אמר שלא מועיל חיתו� ש"ו למליחה? ומוכח עוד

כ"פולטת ואינה בולעת" כשבישל אותה ע� טרפה שאינה נאסרת. לכ� רש"י למד כר"� שהקושיה של אביי היא הא� ד� כבר מותר או לא, ולכ� 
 א"א לומר פולטת ואינה בולעת ד� של עצמה, כי אז יש תרו$ לשאלת הגמרא. א"כ רש"י סובר כר"� וכ� פרש הריטב"א.
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אי� דמו אוסר התירה כבד לגמרי, 

כלל, ומותר אפילו ע� בשר בלא 

מליחה, או שמותר לבשלו רק בפני 

עצמו, כי כשפורש הד�, הוא אוסר 

  את מה שמתבשל איתו.

  מלמטה.

רי"& 

ורמב"� 

  ע"פ הר"�

הסוגיה שלנו היא לפי ר' יוחנ� ב� 

נורי (תרומות פ"י מי"א) שאמר 

שכבד אוסר ולא נאסר, אבל רבנ� 

חולקי� עליו וסוברי� שכבד נאסר 

ואוסר, ולכ� אפילו כבד בפני עצמו 

  3צרי� חליטה.

אסור בכל אופ�, 

(כי כיו�  אא"כ צולה.

  לא בקיאי� בחליטה)

. אסור כדעת חכמי�, שאוסרי�

  (כי כיו� אנו לא בקיאי� בחליטה)

, מותר בלא שו� חיתו 

ואחרי שצלה מותר ג� 

  לבשלו.

רמב"� ע"פ 

  הבית יוס&

הסוגיה כר' ישמעאל, שאמר 

ש"שלוקה אוסרת ונאסרת", כי 

חוזרת ובולעת לאחר שגמרה 

פליטתה ואנו לא בקיאי� בי� שלוק 

 למבושל, ולכ� תמיד אסור.

הלכה שרב הונא ורב נחמ�  וכ�

חלטו את הכבד, ולא כאביי. 

הא� מספיק ומסתפק אביי, 

קריעה ומליחה כשמבשלו ע� בשר 

אחר או שמא צרי  ג� חליטה. 

והלכה כרב הונא ורב נחמ� שצרי� 

 חליטה.

צרי  חליטה, וכיו� 

אסור, כי אי� אנו 

בקיאי� בחליטה, 

. ומה אא"כ צולה

שבגמרא אכלו אותו 

אחרי שעבר מבושל זב 

  חליטה.

צרי  קריעה ש"ו, מליחה וחליטה 

להצמית את הד� שבכבד שיהיה 

ד� האברי�. מכיוו� שכיו� לא 

בקיאי� בשלוק ולא בחליטה זה 

כדעת ר' ישמעאל בנו של ר' אסור, 

ובדיעבד א� יוחנ� ב� ברוקה. 

בישלו בלא חליטה אסור עד 

, כדי שלא יהיה חמור ששי�

  4מסת� ד�.

, כי יתו מותר בלא שו� ח

האש שואבת אפילו ד� 

  שבסמפונות.

טור (ע"פ 

ה"בית יוס& 

וה"דרכי 

  משה")

כרש"י, הא� מותר לבשל כבד ע� 

  בשר אחר המליחה.

צרי  חליטה בחומ� 

או ברותחי� וזה 

אסור כי אנו לא 

בקיאי�.
5
בדיעבד  

מותר ע"י קריעה 

  וחיתו , כר"ת.

לכתחילה אסור הבשר, אא"כ 

או הכבד עבר חליטה בחומ� 

ברותחי�
,  כרב הונא ורב נחמ�, 1

שבאופ� אחר אי� הד� יוצא. וכיו� 

אי� אנו בקיאי� בכ�, ואסור. 

בדיעבד מותר כר"ת ע"י מליחה 

כי התורה אפילו בלא חליטה כלל, 

  .6חסה על ממונ� של ישראל

צרי  קריעה שתי וערב 

וחיתו  מלמטה ואז מותר 

  לצלותו.

  

  הערות לטבלה:

 לנקר ולהוציא מזרקי ד� שבתוכו, כי חליטה לא מועילה לד� המכונס במזרקי�. כשחולט צרי� – רשב"א .1

כתב הרמב"� שכל זה לכתחילה, אבל בדיעבד א� קרע וחת� את הכבד מותר הבשר, כי התורה חסה על ממונ� של ישראל, וזו רק גזרה. הר"�  .2

ביי בגמרא "דלמא בכבדא דאיסורא", נעמיד שמדובר בכבד הקשה עליו, כי מ"מ אנו בקיאי� בקריעה. ועוד קשה על שיטה זו, למה ענה א

 שלא נמלח.

, מדוע דחו הרי"# והרמב"� את דברי ר' יוחנ� ב� נורי, הרי בגמרא כתוב מפורש שר' זריקא אמר שהוא בישל כבד הר"� הקשה על שיטה זו .3

 לדחות את כל האמוראי� האלו!לר' אמי ואכל, וכ� אביי אמר לרב ספרא שפשוט לו, שכבד עצמו מותר, ואי� אפשר 

כתב שאפשר שאוסר יותר כי א"א לעמוד על פליטת הכבד, שאולי פולט יותר משיעור גופו, כתב על זה הב"י, שזה ואע"פ שהארחות חיי�  .4

 דבר שאי� לו שחר והשכל והמוחש מכחישי� אותו.

  ל כבד ע� בשר אחר?מדוע לטור כבד בפני עצמו אסור, הרי ספקו של אביי היה בבישוולכאורה קשה,  .5

חוששי� שהקדרה עצמה נאסרת, וכ� משו� שיש מ"ד שלוקה אוסרת ונאסרת, ואי� אנו בקיאי� מה שלוק ומה מבושל.  – הגה"מ ביאור

  שמה עניי� גזרת חליטה לשליקה ובישול?והקשה על פרוש זה הבית יוס&, 

אחרי�, וזו גזרה ג� על בישול כבד לבדו, שמא יבשלנו ע� דברי� ברוב הפעמי� הכבד לא מתבשל לבדו אלא ע� דברי�  – ביאור הבית יוס&

 אחרי�, כמו שתמיד עושי� ונמצאת התקנה נעקרת. לכ� יש לבשלו רק ע"י צליה תחילה.

  ערו� השולח� ועוד. –יש אחרוני� החולקי� וסוברי� שהטור לא התיר בדיעבד לבשל כבד ע� שאר בשר  .6

  

  דין כבד מתובל

בי� לר' אליעזר ובי� לר' ישמעאל בנו של ר' יוחנ� ב� ברוקה, כבד מתובל אוסר ונאסר. הרשב"א לא כתב זאת בתורת הבית לכו"ע,  – רשב"א, ר"�

  אלא רק בחידושי�. מדוע?
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היתה גירסא שמחוקת התנאי� היא במתובלת , ובשלוקה כו"ע מודי� שלא נאסר, ולכ� רצה לפסוק לחומרא אע"פ שלא קיבל גירסא  .1

 זו.

 א הזכיר 'מתובל', לא רצה לפסוק כ�, כי ייתכ� שת"ק חולק ג� במתובלת.כיו� שת"ק ל .2

  

  דין חיתוך הכבד בצליה לדעות שמצריכות זאת

א"צ בצליה חיתו� שתי וערב, אלא רק נקיבת השיפוד, ובכבד עו# לא צרי� שו� חיתו�, אלא רק להניחו ע"ג גחלי�. ומנהג יפה  – בעל העיטור

  רת יסברו שלא צרי� חיתו� כלל.לנוקבו בסכי� לחומרא, כי אח

  קרא תגר על מנהג זה, ולכ� ר"י היה נוהג לקורעו שתי וערב, וכ� ראוי לנהוג לכתחילה, בי� בכבד בהמה, ובי� בכבד עו#. – הגהות אשר"י

  נהגו התר לצלות כבד של� על האסכלא בלא שו� חיתו� וניקוב ואפילו בכבד בהמה. – או"ה

  

  עצמוההלכה בבישול כבד בפני 

פסק כטור שאי� לכבד תקנה בבישול בפני עצמו ע"י מליחה, כי אי� אנו בקיאי� בחליטה, אלא כרש"י, שקורעו שתי וערב  לכתחילה – מחבר

ש"�) ואח"כ יכול לבשלו. (וא� חלט בחומ$ או ברותחי�, מ� הדי� מותר  –וחות� מלמטה, וצולהו עד שיהא ראוי לאכילה (שיעור חצי צליה 

  לבשלו)

וכתב שמותר א� התבשל לבדו בלא צליה ואפילו בלא מליחה (ש"�), אבל הקדרה אסורה שהכבד פולט ולא בולע.  כרוב הראשוני�עבד פסק בדי

שדוקא א� שכח, פסק כר"ת שמותר בדיעבד, ורק א� מלח קוד�, אבל א� לא מלח ובישלו ע� בשר אסור הבשר  הט"ז בש� הגהות ש"ד

  והקדרה עד ששי� אפילו בדיעבד.

  ., שאפילו בדיעבד אסור לבשל כבד בלא צליה קוד�, כי אנו לא בקיאי� בחליטהרמב"�רי"& וההביא כיש מי אוסר את הו

  

, לפי (כרש"י, לאפוקי מר"ת) , אפילו נמלח הכבד והודח כדינו קוד� הבישולרמב"� בלא צליהרי"& והלאסור את הכל כדעת הפסק  – רמ"א

  יל לו אפילו ע"י קריעה שתי וערב וחיתו� מלמטה, כי הכבד בולע, ובלא חליטה לא פולט. (ט"ז), ומליחה לא תועשהוא מרובה בדמי�

פסק כהסבר הבית יוס# ברמב"� שהלכה  – ש" הרמ"א פסק כא� כרמב"� ע"פ הר"� שפוסק כרבנ� דר' יוחנ� ב� נורי.  – ט"ז כמי פסק הרמ"א?

  כר' ישמעאל, ששלוקה אוסרת ונאסרת, ואנו לא בקיאי� מהו מבושל ומהו שלוק.

, לט"ז שפוסקי� כרבנ� הכבד אסור, כי כבד אוסרת ונאסרת, ולש"� הכבד מותר, כי רק שלוק אוסרת "מ בזה היא בכבד שנכבש מעת לעתהנפק

  ונאסרת ולא כבוש.

  

מתירי� הכל וחיתו� מלמטה לאחר מליחה,  לבשל כבד ע"י קריעת שתי וערבא� ארע והורה המורה מ"א והתיר בדיעבד, שחלק על הר – ש" 

  הכבד אסור. קריעה, , א� בלאבדיעבד בי� את הכבד, ובי� את הבשר שהתבשל עמו, כדעת ר"ת

, וכמבשלו ע� בשר אחר, רק א� יש ששי� בתבשיל נגד הכבד התיר כבד שהתבשל בפני עצמו בלא מליחה, רק שצרי  להדיח את הכבד – רש"ל

, שהרי קי"ל שאי� הנאסר יכול הש"  תמה עליוהתבשיל מותר, אחרת נאסר התבשיל מד� הכבד ונעשה נבלה, ונאסר הכבד משמנונית התבשיל. 

  חר.לאסור אלא במקו� שהאיסור עצמו (ד�) יכול ליל� לש�. וא# רש"ל מודה לזה, כמו שכתב במקו� א

  פסק להלכה כרמ"א ולא כרש"ל. – ט"ז

  

  רמ"א

ש"�),  –נקיבה בסכי� הרבה פעמי� נחשבת כחיתו� שתי וערב. וכ� א� נטל המרה (היינו הגידי� והקנוקנות בצד שהמרה תלויה בו  .1

וחתיכת בשר מהכבד ג"כ נחשב כנקיבה שתי וערב, כי הד� יכול לזוב החוצה. וא� לא עשה כ�, נוטל הסמפונות לאחר הצליה ומבשל. 

  ובכבד חתו� א"צ כלו�.

נקיבת סכי� הרבה פעמי� מועילה בדיעבד לאחר הצליה, א� לכתחילה א� רוצה לבשלו צרי� לקרוע שתי וערב ממש. אמנ�  – ש" 

  בשר מהכבד או חיתו� המרה נחשבי� כקריעה שתי וערב אפילו לכתחילה. חיתו�

שזה טוב א# לבישול אחר צליה, משא"כ בכבד של בהמה שיש שיעור והוסי& הפמ"ג בכבד של עו# די בחתיכה שחותכי� המרה.  – ט"ז

 בישול שאחר צליה. מרחק גדול בי� המרה לכבד וחיתו� המרה פחות מועיל, לכ� צרי� לחתו� ג� קצת מהבשר בשביל

צרי� אחר הצליה להדיח את הכבד קוד� בישולו (היינו להוריד את המלח הנדבק בו משו� מראית עי�, שמא יתאד� הבשר).וא� לא  .2

  עשה כ�, ולא הדיחו כלל אפילו קוד� הצליה, מותר בדיעבד.

  צרי� הדחה שלוש פעמי�, וכ"כ הש"� לקמ� בס' עו ס"ק טו'. – פמ"ג

, שכא� משמע שרק כשבא לצלות ע"מ לבשל צרי� להדיח, ואילו לקמ� בס' עו ס"ב, פסק שכל צלי צרי� הרמ"א והקשה הפמ"ג על

(שפ"ד ס"ק יח'), שכא� כתב הרמ"א את עיקר הדי�, שיש להדיח  הפמ"גותר� הדחה ג"פ לאחר צלייתו אפילו א� לא בא לבשלו אח"כ? 

  את המנהג שנהגו להדיח כל צלי ג"פ אפילו א� לא בא לבשלו. ג"פ קוד� הבישול משו� מראית עי�, ולקמ� בס' עו כתב

  

  ההלכה בבישול כבד עם בשר
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פסק כרב הונא ורב נחמ�, שא� בא לבשלו ע� בשר, א� חלט את הכבד בחומ$ או ברותחי� והוציא את מזרקי הד� שבתוכו, לכתחילה  – מחבר

  הכבד ובי� הבשר שעמו.א� עשה כ� מותר, בי�  ובדיעבדאסור, כי אי� אנו בקיאי� בזה, 

  , ותימה שלא הגיה כלו�, לפי מה שאסרנו כרמב"� בבישול בפני עצמו לעיל.הרמ"א בת"ח כתב שאפילו בדיעבד לא מהני חליטה – ש" 

בו  , שהרי בבישול אסרנו לפי שאי� אנו בקיאי� מהו בישול ומהו שלוק כדעת הרמב"�, אבל בחליטה, כיו� שנחלט שוב אי�הש"  תמה על דבריו

  ד� שפורש, וצרי� להיות שמותר בדיעבד?

כיו�  .2כמו שבדיעבד אסור כי לא בקיאי� בי� בישול לשלוק, כ� ג� נאסר בדיעבד כשאי� אנו בקיאי� בחליטה.  .1: הש"  מתר� שני תרוצי�

שלא נחלט, מותר בדיעבד, כי מותר שאי� אנו בקיאי� בחליטה, מעמידי� זאת בחזקה קמא, והוי כאילו לא נמלח כלל. לכ� בסו"ס סז לגבי בשר 

  .נחשב כאילו לא נמלח ואסור אפילו בדיעבדלקדרה ע"י מליחה א� לא נחלט, א� מכיו� שבכבד אסור בלא חליטה, 

  

  כבד לבדו תההלכה בצליי

(וא� משו� ד�  כשבא לצלות כבד לבדו, צרי� חיתו� משו� ד� הסמפונות (רש"י, בה"ג), וא� לא קרעו קוד� צליה, קורעו אח"כ. – מחבר

  ש"�) –הסמפונות, כבולעו כ� פולטו 

דעת המחבר שלצלי א"צ קריעה אלא משו� ד� הסמפונות, ולכ� מספיק או שתי או ערב, ולבישול אחרי הצליה צרי� שתי וערב, שמא  – פרי חדש

  נשאר ד� בכבד עצמו.

לו בעו#. ומה שכתב הרמ"א שבנקיבת סכי� סגי, זה רק חומרא המחבר פסק כבה"ג, ולפי זה יש חיוב מ� הדי� בקריעת ש"ו דוקא ואפי – רש"ל

  לשיטתו שלא מצרי� כלל קריעה.

  

  18פסק כר"ת שאמרו שא"צ לצלי שו� קריעה, וכ� נוהגי� לכתחילה. – רמ"א

ואי� לומר , הרי לעיל בס"א כתב הרמ"א לאחר שהצרי� המחבר צליה, כתב את דיני החיתו�, משמע שצרי� חיתו� לשיטת הרמ"א? הקשה הט"ז

שש� מדובר כשבא לבשלו אחר צליה, וכא� כשאוכלו צלי בפני עצמו, כי ש� כתב קוד� את דיני החיתו�, ואח"כ כתב שא� רוצה לבשלו אחר 

, שש� כתב הרמ"א לפי דעת המחבר הסובר שג� לצלי הוא צרי� חיתו�, שלא צרי� קריעת ש"ו, אלא מספיק לכ� מתר� הט"זצליה ידיחנו קוד�. 

  בסכי� וליטול את המרה, וכא� כתב את ההלכה לשיטתו. ניקוב

  חלק על הרמ"א, שצלי חייב קריעה ש"ו בי� א� אוכלו צלי ובי� א� אוכלו מבושל. – רש"ל

  הכריע להלכה כרמ"א וכשיטתו, שצלי אי� צרי� כלל שו� קריעה, ורק כדי לבשלו אח"כ צרי� קריעה, ובעו# די בנטילת המרה. – פמ"ג

  

  

  או בתנור כבד ע"ג פלטה חשמליתדין צלית 

 יש לדו� הא� נורא משאב שאיב זה דוקא באש, או בחו� של אש? •

 כמו"כ הא� בצליה צרי� להיות בכלי מנוקב כמו במליחה או שבצליה האש שורפת את הד� וכשר אע"פ שהכלי לא מנוקב? •

שאפילו א� האש מעל הבשר כמו בתנור רותח הד� הא� די� "נורא משאב שאיב" זה דוקא כשהאש מלמטה והיא מורידה כ� את הד� או  •

 יוצא והבשר מותר?

מה הדי� כשצולי� בתו� תנור, הרי התנור מעלה זעה והד� מתאדה למעלה ונבלע בכבד כדי� רוטב שמבשל את הכבד ויאסר שוב, הא� זה  •

 מותר?

  

. שזה אסור, כי זה לא אש וכ� כי אי� מקו� לד� על פסחי� עד הצל"חשו"ת "הר הכרמל" שמותר, אבל הביא בש� כתב בש�  – פתחי תשובה

והוכיח זאת מהמשנה בפסחי� (עד.) שכתבה שאסור לצלות על אסכלא קרב� פסח, כי  אול� לאחר מכ� הצל"ח בעצמו התיר את הדברלזוב. 

  כשהפסח מונח על האסכלא נשר# מהמתכת של האסכלא ולא מהאש, והתורה אמרה "צלי אש" ולא צלי אסכלא.

שד� יוצא בי� ע"י אש בי� ע"י האסכלא, אלא שבקרב� פסח זה אסור, ולכ� אי� הבדל בי� תנור ע� גחלי� לתנור בלי גחלי�,  סיק הצל"חמכא� ה

  וחו� של תנור הוא כמו חו� של אש ומוציא ד� והחסרו� היחיד בקרב� פסח שאינו "צלי אש".

חו� התנור מוציא את הד�, אבל רק כשהכבד מונח באויר התנור ולא על חרס , מותר לצלות כבד או בשר בחו� של תנור, כי לשיטת הצל"ח לכ�

  התנור.

(הפת"ש הסתפק בסו# בזה, ונית� לומר שזה משו� שאפשר לומר שבמשנה מדובר שהפסח נמלח כבר, ולכ� אי� בעיה של ד�. אבל אפשר לדחות, 

  יצא ע"י מליחה ולא ע"י צליה)כי אי� התר למלוח את הפסח, שאז יפסל מטע� צליה ע"י דבר אחר, שהד� 

הביא את הפת"ש את הסתפקותו בדברי הצל"ח, א� הביא עשרות פוסקי� אחרוני� שהתירו לצלות על קרקעית התנור ממש,  ה"דרכי תשובה"

  ע"ש, כי חו� התנור שמוציאה את הד�, שורפת אותו מיד ויש די� של "נורא משאב שאיב".

בח"ג, שהצל"ח דיבר כשהוצאו הגחלי� החוצה והכבד  כתב ה"צי� אליעזר"התנור ולא על הקרקעית,  וכדי ליישב את הצל"ח שהתיר רק באויר

  מונח ע"ג חרס התנור, ובינתיי� התנור התקרר קצת ולכ� לא שור# מיד את הד�.

                                            
 א מקבל את ר"ת שמליחה מועילה לבישול כבד אפילו בדיעבד, אבל בצליה מקבל את דבריו לכתחילה שלא צרי� שו� חיתו�.הרמ"א ל 18
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חלק על הצל"ח, והוכיח שדי� של צלי זה רק צלי על אש וגחלי� ולא מחו� של תנור. והביא ראיה משבת קלד. ש� כתוב שביו"ט  – משנת אברה�

לא מכניסי� לחרדל גחלת של ע$ כדי למתק אותו, משו� כיבוי, אבל גחלת של מתכת מותר, כי אי� ש� בעיה של כיבוי. ומה שמותר לצלות ביו"ט 

  כבה את הגחלי�, זה כי א"א לצלות במתכת, אבל בחרדל אפשר.בשר בבישרא אגומרי ומ

ומכא� מוכיח ה"משנת אברה�", שא"א להניח מתכת על הבשר כדי לצלותו ביו"ט, אלא רק בשר על גחלי�, כי חו� מתכת אפילו לוהטת 

  (אחרת היה אפשר לצלות בשר ביו"ט ג� בלא כיבוי הגחלי�) מבחו� לא צולה, אלא רק בגחלי�.

, ע"פ שיטת רש"י, ש"אפשר ולא אפשר" זה שבחרדל אפשר לצלותו מערב יו"ט ועדיי� הוא יענה על הוכחתו של ה"משנת אברה�"הצל"ח 

  משובח, ולכ� אי� סיבה להתיר אפילו בצליה במתכת ביו"ט, אבל בשר א"א כי הוא מתקלקל, ולכ� צולה ביו"ט, ואי� ראיה מגמרא זו.

אסור הבשר א� נצלה ורש שא� צולה ע"ג כירה במקו� שא� ישפ� מי� לא יצאו מיד שאז אסור למלוח ש�, כתב מפ –(ס' עו ס"ק א')  חוות דעת

  , כי מתכנס הד� והוי כמתבשל בדמה.ש�

חלק על חילוקו של החוות דעת, שבמליחה התנור לא רותח ומתבשל בדמו או בצירו, אבל כשעומד הבשר על תנור  –(ס' עו ס"ק א')  יד אפרי�

  כשיורד הד�, התנור שור# אותו ולא נות� לו להיבלע בפני�, ולכ� אי� להשוות בי� מליחה לצליה. רותח, מיד

  

, שחו� החשמל דינו כחו� האש, והחשמל דואג שהתנור יישאר רותח כל לכ�, למסקנה לפי רוב הפוסקי�, נית� לצלות בשר ע"ג פלטה חשמלית

יצחק יוס# לכתחילה. (אול� א� יניח את הפלטה במדרו� כדי הד� יזוב, יהיה מותר ג�  הזמ� ולא יתקרר ולכ� ג� הצל"ח יודה לזה, וכ"פ הרב

, ע"פ שו"ת "בני� אב" שכשיש אש גלויה או גחלי� בוערות בתנור או חוטי� גלויי� כמו בגריל, אי� די� זעה לא שיי  כא� –לשיטת החוות דעת) 

עה נאמר בס' צב לגבי בשר בחלב ושאר איסורי�, אבל בד� לא נאמר די� זה כלל, בעית זעה. והרב יעקב אריאל כתב ב"אהלה של תורה" שדי� ז

אמנ� יש אחרוני� שכותבי� וראיה מבי דוגי שנמצא מתחת לבשר ומותר לשי� ש� גללי מילחא ולאכול את השומ� ואי� בעיה של זעה כלל. 

  לפתוח את התנור כשצולה.

  שהכבדי� או הבשר הונחו בה� נאסרי� וטעוני� ליבו� קל, בגלל הזעה.מ"מ כשצולה בתנור (לא בגריל), התנור והתבניות 

  

  (כשהאש מלמעלה): צליה בגריל

, כי "נורא משאב שאיב" זה דוקא כשהאש מלמטה כמו "בישרא אגומרי", ומוכיח זאת מדברי הרמב"� בפ"ה מהל' ה"משנת אברה�" אסר

  רק כ� יוצא הד�. קרב� פסח המתאר את אופ� צלייתו, וש� כתב שהאש למטה, א"כ

, וכתב שאי� הבדל א� האש מלמעלה או מלמטה, ועוצמת האש מתפזרת בכל הצדדי� ויש לה כח להוציא אבל בספר "שערי הלכה" חלק עליו

, שהתיר כשהבשר באויר התנור, אע"פ שהוציא את הגחלי�. משמע שהחו� וה"צי� אליעזר" מוכיח זאת מדברי הצל"חאת הד� מכל מקו�. 

  פנות התנור ובעיקר מלמעלה צולה את הבשר שבאויר התנור. וכ"פ רוב הפוסקי�.שמגיע מד

  

  דין כבד ששהה ג' ימים

  כמו שבשר ששהה ג' ימי� בלא מליחה התייבש בו דמו ומותר רק בצליה בלא בישול אח"כ, ה"ה בכבד. – צמח צדק, פרי חדש, מנחת יעקב

, שא� בישל את הכבד אחר צלייתו וכ"פ הילקוט יוס&יש להתיר, כי חומרת ג' ימי� היא רק חומרת הגאוני�.  – חכמת אד�, ערו  השולח�

  כששהה ג' ימי� מותר בדיעבד.

  

  דין כבד שנשרה במים מעת לעת

  .וא"כ ה"ה בכבוש שמותרמתיר בדיעבד לבשל כבד בפני עצמו לפי שהכבד פולט ולא בולע,  – מחבר

, כי במבושל הוא אבל המנחת יעקב כתב שג� לרמ"א יש להתיר. וא"כ ה"ה כא� יש לאסורשל כבד בפני עצמו כרמב"�, אסר בדיעבד לב – רמ"א

  אסר מספק שמא מבושל הוא שלוק, ולכ� בכבוש יש להקל, וכ� שד� כבד דרבנ�. וכ"כ הפרי חדש.

כתחילה ואי� במי� ששי� נגד הד� בעי� שעליו, ודאי יש לאוסרו מדי� כבוש יש אוסרי� אותו ויש מתירי�. וא� לא הדיח את הכבד מל– פתחי תשובה בש� מהרי"ט

  בד.כמבושל, אבל א� הודח מלכתחילה או שיש ששי� נגד אותו הד� שעליו, יש לסמו� על המקלי�, ואת הכלי יש לאסור א� אי� ששי� במי� נגד כל הכ

  א# שכבד פולט ולא בולע, מ"מ כבוש עדי# משלוק, ולכ� יש לאסור (א# לדעת המחבר). –(שפ"ד ס' סט ס"ק ס')  פמ"ג

  מבואר במחבר בס"א שהכלי ודאי אסור אפילו בדיעבד, כי בלע מפליטת הכבד, וה"ה בכבוש. די� בכלי שנשרה בו הכבד:

  

  סעי# ד'

  

סיר. מאי טעמא? חלב סרוכי מסר�. רב דימי מנהרדעא מתני "אתמר: כבדא עילוי בשרא, שרי, דמא משרק שריק, כחלא עילוי בשר א – גמרא

: בי� כבדא בי� כחלא, דרש מרימר הלכתאאיפכא: כחלא עילוי בשרא שרי, מ"ט? חלב שחוטה דרבנ�, כבדא עילוי בשרא אסיר, ד� דאורייתא. 

  תותי בשרא שרי, עילוי בשרא דיעבד אי�, לכתחילה לא". (חולי� קיא.)

  הכבד מעל הבשר? למה בדיעבד מותר כאשר

  משו� שכבולעו כ� פולטו בצליה. – עטרת זהב
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בס"ק יב' הוכיח מדברי תוספות (חולי� קיא.) שלא אומרי� כבולעו כ� פולטו בכבד, כי יש בו שפע ד� (ושונה הדבר מלב, שד� הלב  – ש" 

  (וכ"כ ג� המרדכי).  רק שריקשד� משמתבשל במקומו בחלל הלב ומתייבש), ולכ� הבשר מותר בדיעבד ע"פ מה שכתוב בגמרא 

, שבשר וגבינה מלוחי� שנגעו זה בזה נאסרי� בקליפה, ולא אומרי� כבולעו כ� פולטו, כי לחלוחית גבינה ה"לב אריה" דקדק מדברי האו"ה

ריק, כי אז יש דרבנ�. ממילא יש להסביר שבכחל, שד� כחל דרבנ�, אומרי� כבולעו כ� פולטו. לכ�, א"א לומר שטע� ההתר בכבד הוא משרק ש

וא"כ לאסור כחל משו� מסר� סרי�. לכ�, למסקנה תמיד זה דרבנ�, וממילא יש להתיר משו� "כבולעו כ� פולטו", שבאיסור דרבנ� מתירי� בזה. 

  ברורי� דברי העט"ז ודברי הש"  צריכי� עיו�!

ה� מקו� נגיעת�, ולא שיי� לומר ש� כבולעו כ� פולטו בס' צא ס"ק יג' כתב, שבשר וגבינה מלוחי� שנגעו זה בזה צרי� לקלו# שני אלא שהש" 

בגבינה אלא רק בד�, ולא כאו"ה. לכ�, אי� מסקנת הסוגיה בגמרא להתיר משו� "כבולעו כ� פולטו", וממילא לא קשה על הש"�, מדוע מתיר 

  משו� ד� משרק שריק.

כ  פולטו" וזו מסקנת הסוגיה שלנו, ולכ� ג� בכבד מותר, ולש"  א"כ זו גופא מחלוקת העט"ז והש" , לעט"ז אומרי� בשאר איסורי� "כבולעו 

  לא אומרי� בשאר איסורי� "כבולעו כ  פולטו" ולכ� למסקנת הסוגיה הכבד מותר משו� "ד� משרק שריק".

תר$ למה מותר בבאור דברי תוספות, ייתכ� לומר שהעט"ז למד שאי� מחלוקת בדברי תוספות, שבתוספות בחולי� קיא. ייתכ� לומר שהתרו$ מ

מולייתא לכתחילה ע"ש, ועל זה עונה תוספות שלכתחילה לא אומרי� בכבד "כבולעו כ� פולטו" כי יש בו שפע ד� (אבל בדיעבד כ�), ובמולייתא 

  אומרי� "כבולעו כ� פולטו" לכתחילה. אול� הש"� כפי שבארנו למד שיש מחלוקת בי� דברי התוספות.

חבר, שפסק בס"ו שנמצא כבד בצלי מותר, כי כבולעו כ� פולטו, והש"� ש� בס"ק כג' כתב להדיא, שאנחנו לומר שהש"� חולק על המ אול� קשה

לא סוברי� כרבנו ירוח� שאמר שלא אומרי� "כבולעו כ� פולטו" בכבד, אלא פסק כמחבר, שא� נמצא כבד בעו# צלי מותר מטע� שכבולעו כ� 

ת העט"ז, כשהוא עצמו סובר כמותו בס"ו! וכ� הש"� בס"ק יד' כתב מפורש ע"פ תוספות פולטו! וא"כ הש"� סותר את עצמו, ומדוע מתקי# א

  ודברי הש"  צ"ע.בפסחי� עד. שמשו� שכבולעו כ� פולטו יש להתיר בדיעבד, 

, שלאחר שהביא את דברי תוספות בפסחי� שמותר משו� כבכ"פ, כתב שא"צ לטע� הזה, שג� ויש לפרש דברי הש"  ע"פ מ"ש בס"ק יד'

שרק שריק. כלומר, העט"ז צודק שבדיעבד מתירי� בכבד משו� כבולעו כ� פולטו, אלא שבגמרא יש טע� אחר, שמשרק שריק, ולכ� לא צרי� מ

להשהות (וזו נפק"מ בי� הטעמי�), וא"צ לטע� של כבולעו כ� פולטו ולכ� תמה הש"� על העט"ז למה הוצר� לטע� זה, אבל בס"ו, שכבד 

  ק שריק, ולכ� אומרי� "כבולעו כ� פולטו".בתרנגולת א"א לומר משר

כלומר, שני הטעמי� נכוני� לש" , שפסק ע"פ תוספות בפסחי� ולא כתוספות בחולי�, אלא שבכבד ע"ג בשר א"צ לטע� זה, ועדי& להשתמש 

שהתירו בכחל ע"ג ומה בטע� של ד� משרק שריק שמביאה הגמרא, ולא להידחק לטע� שיש מחלוקת בי� דברי תוספות הא� אומרי� אותו. 

  ומיושבת שפיר שיטת הש" .בשר, זו קולא מיוחדת של חכמי�, שחלב כחל דרבנ�. 

  

כל מה שחילקו בי� עילוי בשרא לתותי בשרא זה בתנורי� שלה�, שהיה פיה� למעלה והיו מניחי� השפוד בתנור שזנבו למעלה, אבל  – רש"י

  בשפוד המונח לארכו, לא שיי� לחלק בי� עילוי בשרא לתותי בשרא, ובכל גוונא אסור לכתחילה שמא יתהפ�, ומותר בדיעבד.

א� מלח את הכבד מליחה גמורה, המתירתו לקדרה, מותר להניח את הכבד ע"ג בשר לכתחילה לכו"ע, כי  –(פסחי� עד. ד"ה "כבולעו")  תוספות

  וכ"פ מהרא"י.התמעט דמו ולא אוסר. 

    

פסק כגמרא, שא� צלה כבד ע� בשר בתנורי� שהיו בזמ� הגמרא שפיה� למעלה, לכתחילה יניח את הכבד למטה, כי הבשר גומר לפלוט  – מחבר

כבד, ואז ד� הכבד נבלע בבשר א� הוא למעלה (ש"�), ובדיעבד מותר ג� כשהכבד למעלה, כי ד� משרק שריק בצליה. ובשפודי� קוד� שיגמור ה

  שלנו, שצולי� אצל האש, אסור לצלות לכתחילה אפילו כשהכבד למטה, כי לפעמי� מתהפ� השפוד והכבד נהיה למעלה. ובדיעבד מותר. (כרש"י)

י, שא� נמלח הכבד מליחה גמורה לקדרה, מותר לצלותו ע� בשר לכתחילה, ואפילו כשהכבד מעל הבשר, כי כבר פסק כתוספות ומהרא" – רמ"א

  התמעט דמו, והוי כצולה בשר ע"ג בשר.

, משמע מהרמ"א שכ"ש שמותר לתת את הכבד שנמלח תחת הבשר, וקשה, שהרי א� מדובר שהכבד נמלח, ולר"ת הוא הקשו הדרישה והט"ז

שנמלח, אי� יהיה מותר לתת אותו תחת בשר, הרי הבשר לא נמלח, ויבלע הכבד ד� מהבשר שלא ייפלט, ודבר זה מותר רק נידו� ככל בשר 

  בדיעבד כמבואר בסו# ס' עז!

, כי זה מהני במליחה, את תרוצ� והט"ז דחמדובר בכבד שלא הודח ופולט ציר, ולכ� יפלוט הכבד את שיבלע בו מהבשר.  – תרו� הדרישה והב"ח

  ד� ויבלע בבשר. וג� הש"� דחה דבריה�, וכתב שלא שמענו מעול� שיש חילוק בצליה בי� פולט ציר ללא פולט ציר. לבצליה ייפו א�

ע� בשר שלא נמלח (ואי� חוששי� שמא יתהפ�, כי זו חומרא  או למעלה בשוההרמ"א דיבר על מ"ש המחבר שמותר לצלותו  – ט"זתרו� ה

  .א  מתחתיו ג� הרמ"א יודה שאסור לכתחילהעבד), בעלמא, וג� א� התהפ� מותר בדי

, כי כבולעו כ� פולטו. (עיי� לעיל בבאור דברי והתיר לכתחילה ג� כשהכבד שנמלח נמצא מתחת לבשר שלא נמלחחלק על הט"ז,  – ש" תרו� ה

  הש"� ושיטתו)

צה אחד בקדרה שיש בה תבשיל רותח העומד אצל האש, ואי� בקדרה ששי� נגד כבד צלאוהו ע"ג גחלי� שעל הכירה, ונגע בשעת הצליה בק – פתחי תשובה בש� הר הכרמל

  הכבד, הקדרה והתבשיל שבה אסורי�, משא"כ כשהקדרה ריקנית, שאפילו הקדרה של חרס י"ל שמותרת משו� שכבולעו כ� פולטו.

  

  דאורייתא או דרבנן –דם כבד אסור 

  אסור מהתורה. – רמב"�, רשב"א, ר"�
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  ד� כבד דרבנ�, שכתוב בגמרא: "אסר ל� דמא, שרא ל� כבדא" (קי:). והקשו על ר"ת מהגמרא לעיל, שמשמע שד� כבד דאורייתא. – ר"ת

  כתב שיש מתרצי� שכונת הגמרא שד� עיקרו מהתורה, לאפוקי מחלב שחוטה שהוא לגמרי מדרבנ�. –(שפ"ד ס"ק יד')  פמ"ג

הש"  בס"ה ע"פ האו"ה בבאור הרמ"א. והפר"ח פסק שד� כבד דאורייתא כרוב להלכה כתב הפמ"ג שד� כבד אסור מדרבנ� וכ"כ 

  הראשוני�.

  

  סעי# ה'

  

אסור למלוח כבד לכתחילה ע"ג בשר כי מליח הרי הוא כרותח, וכש� שאי� לצלות כבד לכתחילה ע"ג בשר, כ� אסור  – רשב"א, סמ"ק, ר"�

  ילה.למלוח, ובדיעבד מותר, אבל א� הכבד מתחת לבשר מותר לכתח

  יש מחמירי� לכתחילה א# במליחת כבד מתחת לבשר כי לפעמי� מתהפ�, ובדיעבד מותר בכל עניי�. – או"ה

  כבד שנמלח ע� בשר אסור אפילו בדיעבד. – מרדכי בש� רבנו יואל

  יש הסוברי� שלא מחמירי� במליחה כמו בצלי, ומתירי� את הכל לכתחילה. – מגיד משנה

  

  פסק כרשב"א, הסמ"ק והר"�, שכשמולח כבד ע� בשר, לא ימלח לכתחילה את הכבד ע"ג הבשר, אלא תחתיו. ובדיעבד מותר. – מחבר

אבל א� הבשר כבר נמלח והודח, אסור הבשר אפילו בדיעבד א� הכבד למעלה, כי לא גרע משאר בשר שלא נמלח שנמלח ע"ג בשר שנמלח  – ש" 

  ו שאסורכבר והודח, שהתבאר לעיל בס' ע ס"

  כא� לא שיי� החשש של רש"י, לעיל בס"ד, שמא יתהפכו, ולכ� מותר ג� כיו� לכתחילה כשהכבד למטה. – גר"א

  

  רמ"א

נהגו שלא למלוח כבד כלל, אפילו לבדו ואי� לשנות, אלא רק למלוח אותו קצת כשהוא תחוב בשפוד או מונח ע"ג האש, ואז לצלותו.  .1

 הדבר: מצאנו שני טעמי� בט"ז ובש"� בבאור

 משו� הכר, שלא יבואו לטעות לבשלו ע� בשר אחר, והרי לעיל התבאר שאי� אנו בקיאי� בחליטה.  .א

 האש חוזרת ומבליעה את הד�. לכ� א� בטעות מלחו את הכבד קוד�, ידיחנו קוד� הצליה. (ת"ח בש� מהר"י מולי�)  .ב

ו, מותר הכל בדיעבד, כי בדיעבד ג� בצליה מותר כדלעיל. אול� א� מלח כבד בי� לבד, בי� ע"ג בשר (שלא נמלח והודח עדיי�) או ליד .2

  וי"א שצרי� לקלו# מעט סביב הכבד א� הוא דבוק בעו#, וזה חומרא בעלמא. וא� לא נמצא דבוק, לא. (ש"�)

יפה. מכא� משמע, שבבהמה, שאי� דר� הכבד להיות דבוק בה, א"צ קליפה כלל. וכ� כשנמצא בתו� העו# ולא דבוק, ג"כ א"צ קל – ש" 

  וע"ע לקמ� ברמ"א בס"ו ובש"� ש�.

 כבד שנמלח ע� בני מעיי�, שמחזיקי� בה� שאי� בה� ד�, נאסרי� בני המעיי�, כי הכבד מרובה בדמי�, והד� נבלע בבני המעיי�. – פתחי תשובה בש� רדב"ז

  מותר בדיעבד. נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתו, משו� ד� הדבוק בו, ואפילו רוצה לאכלו צלי, וא� לא הדיחו, .3

א  לכתחילה . כי ד� כבד דרבנ�מותר אפילו לא הדיח כלל, בי� קוד� הצליה ובי� לאחריה, ואפילו בישלו כ� מותר בדיעבד,  – ש" 

  ראוי להדיח בי� קוד� צליה, בי� אחר צליה, ואפילו לאכלו צלי בלא בישול.

ג"כ מותר, כפי שנפסק ס' עו ס"ב, וה� כבד וה� שאר בשר  הטע� שכתב הש"� שד� כבד דרבנ� אינו מוב�, שהרי שאר בשר – פמ"ג

 נוהגי� להדיח קוד�, ולכ� הלשו� קצת מגומג�.

  

  סעי# ו'

  

שיש להחמיר ולקלו# קצת סביב  א  הביא בש� ראב"�, כי כבולעו כ  פולטוא� נמצא כבד בעו#, דינו כמו הלב, שבצלי מותר,  – מרדכי, טור

  .19מקו� הכבד, וזו חומרא, כי בכבד ע"ג בשר לא צרי� קליפה. וכ"פ הבית יוס#

, שבצלי פולט הכבד ד� הרבה וכנוס בחלל התרנגולת וחוזר הד� ונבלע בכבד והסביר הש" אסר את הכבד והתיר את התרנגולת.  – רבנו ירוח�

, וכ� ד� משרק שריק רק בכבד ע"ג בשר א� לא בתו� חלל התרנגולת. כל דברי� אלו כ  פולטו בד� כבד וכ� סובר שלא אומרי� כבולעוולא נפלט, 

  לא שייכי� לקמ� בבישול, ולכ� הש"� לקמ� התיר את הכבד שלא כרמ"א, ע"ש.

  פסק כמרדכי וכטור שכבד שנמצא בעו#, מותר בצלי, כי כבולעו כ� פולטו. – מחבר

  ש לקלו# קצת סביב הכבד, וזו חומרא בעלמא.הביא את דעת ראב"� שי – רמ"א

פמ"ג), אבל א� לא קלפו והתבשל כ�, מותר  –צרי� לקלו# בצלי אפילו אינו דבוק (משא"כ במליחה שלא צרי� קליפה א� לא דבוק  – ש" 

  בדיעבד, כי זו רק חומרא בעלמא. ואפילו א� התבשל, אי� צרי� קליפה אחר הבישול.

  

  כבד בקדרהדין בישול עוף שיש בו 

                                            
  בסעי# ד', שמחלוקת הטור ורבנו ירוח� היא מחלוקת התוספות המובאת ש�, הא� אומרי� "כבולעו כ� פולטו" בד� כבד. ועיי� לעיל 19
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  בבישול בקדרה צרי� ששי� נגד הכבד בי� דבוק בי� לא דבוק. – טור

א� הכבד דבוק בעו# אסור כל העו#, א� הכבד של�, כי אז אי� ששי� בעו# נגדו, וכל העו# נעשה נבלה ואוסר הכל, אא"כ יש ששי�  – מרדכי

(לשיטת רש"י שמי� במינו במשהו רק בבשר וברוטב ובבשר) וא� הכבד  בהתר נגד כל העו#, ומשערי� בששי� נגד כל העו# ברוטב, בבשר ובעופות.

  לא של�, משערי� הא� יש ששי� בעו# נגדו.

, שזה לשיטתו שאי� אומרי� חנ"נ אלא בבשר בחלב והסביר הש" פסק כטור, שא� התבשל עו# ע� כבד בקדרה צרי� ששי� נגדו.  – מחבר

  ששי� נגד הכבד בי� דבוק בי� לא דבוק, ואז הכל מותר.בלבד, ולכ� העו# כא� לא נאסר כולו ומספיק 

א� הכבד של�, א# פע� אי� ששי� בעו# עצמו נגד הכבד, ונעשה העו# נבלה ולכ� צרי� ששי� נגד כל העו# משאר דברי� שבקדרה. וא�  – רמ"א

, כמו בלב כדעת רבנו ירוח� ד עצמו אסורא  הכבהכבד לא דבוק בעו#, מצטר# כל מה שבקדרה לששי� נגד הכבד, שאז אי� העו# נעשה נבלה, 

  לעיל.

  הכבד אסור אפילו א� מלחו אותו קוד�. – ב"ח

, שנפסק ש� מס' סטהרמ"א על עצמו והקשה , שכתב להתיר את הכבד אפילו לא נמלח קוד�. הט"ז והש"  הביאו את דברי הרמ"א בת"ח

, שהבשר שלא נמלח אסור מדי� חומרא בעלמא, ובכבד ותר�כה אסור? שבשר שלא נמלח והתבשל ע� שאר בשר, אע"ג שיש ששי� נגד אותה חתי

ולכ� אסר את הכבד שרוב הפוסקי� הסכימו שאי� הכבד בולע ד�, יש להתיר את הכבד, אלא שסיי� הרמ"א שביטל דעתו נגד דעת רבנו ירוח�, 

  אפילו כשנמלח ויש ששי� נגדו.

ו ירוח� שיש לאסור את הכבד, אלא שרבנו ירוח� כתב, שיש לשער בכל הכבד כי לא חלק על הרמ"א והט"ז, וכתב שלא מצא בדברי רבנ – ש" 

ומה שאסר רבנו ירוח� את הכבד זה ידוע כמה ד� יצא ממנו, אע"פ שהכבד מותר, כמו לב שמלחו בלא קריעה, שמשערי� בכל הלב, והלב מותר. 

(אע"פ שאנו לא סוברי� כרבנו ירוח�, ואומרי� שאומרי�    פולטו"דוקא בצלי כדלעיל, שלשיטת רבנו ירוח�, אי� אומרי� בצלי "כבולעו כ

"כבולעו כ� פולטו" בצלי, ועיי� לעיל בס"ד בבאור שיטת הש"�, שסותר את עצמו) ולא ד� משרק שריק אלא בכבד ע"ג בשר, ובצלי התרנגולת 

  פולטת הרבה ד� ונבלע בכבד, ואי� להשוות בי� צליה ולבישול.

  מותר כשיש ששי� נגדו והוא אינו דבוק בעו&.הכבד  ,כבדכשבישל עו& בקדרה ונמצא בו ש ,מ"א וכט"זשלא כרהש"  לכ� פסק 

כתב שאע"פ שהלכה כרמ"א שהכבד אסור, מ"מ יש לסמו� על דברי מהרש"ל בס"א שהכבד לא יחזור ויאסור דברי� אחרי� בנתינת טע�,  – ט"ז

  כי זה שאסור הכבד זה רק חומרא בעלמא.

  להלכה אי� לזוז מפסק הרמ"א שהכבד עצמה נשארת אסורה א� התבשלה, אפילו א� נמלחה ויש ששי� נגדה. – פמ"ג

  

  דין עוף שמלאוהו בביצים

עו# שמלאוהו בביצי� שצלאו ונמצא בו לב או כבד, דינו כמבושל, כי הביצי� נקרשות ולא שיי� אז כבולעו כ� פולטו, וצרי� ששי� בעו#  – רמ"א

הכבד או הלב, וא� אי� ששי� הכל אסור. וא� מלאוהו בבשר ואי� ש� ביצי� הנקרשות המעכבות את הד� מלצאת, דינו כצלי,  בלא המילוי נגד

  שמותר.

  מדובר אפילו כשהכבד או הלב אינ� דבוקי� בעו#, ואפ"ה אינו מצטר# לביטול בששי�. – עט"ז, רש"ל

  ש" 

וצרי� ששי� בעו# נגד  כי דינו כדבוק ,העו& ע� הכבד או הלב לא בטלופסק שמדובר שדוקא א� התבשל הכל יחד, חלק על רש"ל,  .1

הלב או הכבד, משא"כ כשלא היה דבוק וכל אחד בושל בנפרד, שג� המילוי מצטר# לששי� לבטל את הכבד או הלב. ובא הרמ"א 

  חשב כאילו התבשל הכל יחד.להשמיענו, שלא נאמר בכל צליה כבולעו כ� פולטו, קמ"ל שבמילוי ביצי� לא, כי הביצי� נקרשות ונ

 וכ� הסכי� הט"ז (ס' עב ס"ק י') להלכה כדברי הש" .

מדובר בכבד שאינו של�, כי אחרת אי� עו# שיש בו ששי� נגד הכבד שלו כדלעיל. וא� מדובר בלב, אז מדובר בעו# לא של�, כי אחרת  .2

 תמיד יש בעו# ששי� נגד לבו, כדלעיל.

  

א� יש ששי� בעו#  – , ש" ת"ח, אגודה, מהרי"ל, או"ההמילוי אסור כמו הכבד.  – מהרש"ל, ב"ח כבד:די� המילוי כשיש ששי� בעו& נגד ה

  נגד הכבד, ג� המילוי מותר, כי בביצי� אומרי� כבולעו כ� פולטו.

  

  דין כבד בפשטידה

א� החתיכה לא דבוקה לכבד צרי� ששי� נגד הכבד, וא� הכבד דבוק בחתיכה כלשהי בפשטידה, צרי� ששי� בחתיכה נגד הכבד, וא�  – מרדכי

  אי� ששי� החתיכה עצמה נאסרת וצרי� ששי� בשאר החתיכות נגד החתיכה.

  פטפת לאט לאט בעיסה, וכל הפשטידה אסורה.כשהכבד דבוק בפשטידה תמיד אסור, ג� א� יש ששי�, כי השמנונית מט – אגור בש� רבנו ברו 

א� יש ששי� בפשטידה נגד החתיכה שהכבד דבוק בה, הכל מותר, מלבד אותה חתיכה, כי פשטידה דומה למילוי  –(לקמ� סו"ס עח, ת"ח)  רמ"א

  ביצי� כדלעיל.

  

  מנהגים נוספים בצליה
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א� קרעו כבד בסכי� בעת צלייתו, אע"פ שהוא רותח לא אוסרי� את הסכי�, כי ד� משרק שריק, והוי כד#  – מרדכי די� סכי� שקרע בה כבד:

  שמולחי� עליו. וראיה, שבע"ז כתוב, ששיפוד של גוי מלבני� באש ושל קדשי� בהגעלה, ואילו של חולי� לא צרי� כלו�.

  

  ו במלחו, כי הכבד נרקב כשמשהי� אותו במלח. מצאנו בזה שני טעמי�:נוהגי� לצלות כבד מיד אחר שנמלח ולא להשהות – אגור בש� אגודה

  האש חוזרת ומבליעה את הד� שנפלט. – מהר"י מולי�

  משו� הכר, שלא יבואו לבשלו ע� שאר בשר אחר המליחה, שהרי אי� אנו בקיאי� בחליטה כדלעיל. – או"ה

  

  תבשל ע� בשר.אי� למלוח לפני צליה משו� הכר, שמא י – אגור בש� שערי דורא

  

הביא מעשה בסעודת נישואי� גדולה שבישלו בה הרבה קדרות ע� תרנגולי� ובשר, ומצאו תרנגולת אחת שהכבד והלב מחוברי� בה, וידעו  – פתחי תשובה בש� שבות יעקב

� יש ששי� בצרו# כל הבשר והתרנגולי� האחרי�, ודאי שהכל שפשיטא שא ופסקבאיזו קדרה היתה התרנגולת, א� לא ידעו אילו שאר תרנגולי� היו עמה ש�, ואיזה בשר התבשל, 

, כי חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורי� אלא אפילו א� אי� ששי� נגד התרנגולת שהלב והכבד דבוקי� בה, מ"מ מותרות שאר התרנגולות ורק זו אסורהמותר במקו� הפסד, 

  טול של חד בתרי, ויש להקל כא� לצור� הפסד מרובה וסעודת מצוה.מדרבנ�, וכ� איסור ד� של לב וכבד שבישלו הוא מדרבנ�, ויש בי

  , א� כתב שא� סילקו את התרנגולת הזאת מהקדרה קוד� שנודע האיסור או שהצטננה הקדרה, יש לסמו� ולהקל.הפת"ש נשאר על הפסק שלו בצ"ע
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  ס' עד

  

  סעי# א'

  

"ההוא כבדא דהוה סמפונא דבלע דמא, אמר להו: אמאי עבדיתו הכי? אמרו ליה: אלא היכי נעביד? אמר להו: קרעו שתי וערב, וחיתוכא  – גמרא

לתחת (למטה), וה"מ כבדא, אבל טחלא (טחול) שומנא בעלמא הוא, כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מילתא". (חולי� 

  קיא.)

  אי� ד�.ברש"י  – רש"י

  דוקא גו# הטחול מותר, אבל הד� היוצא ממנו אסור. – תוספות

  

  מה שמותר לבשל טחול, זה רק בלא בשר עמו. – מרדכי

  אע"פ שהטחול נראה כאדמומית משו� ריבוי ד�, מ"מ דינו כשאר בשר, וצרי� רק מליחה, בי� לצלי, ובי� לקדרה. – טור

, מדובר ותר�מליחה כדי לצלות, הרי כשצולי� לא צרי� למלוח קוד�, אלא רק כשמבשלי�? , מדוע כתב הטור שצרי� הקשה בדרישה ובפרישה

, כי "בי� לצלי" מתייחס למלי� והט"ז כתב שבחנ� דחק לתר�שלצדדי� קתני: שמותר בצליה ובקדרה ע"י מליחה בלי תיקוני דברי� נוספי�. 

  ר שהוא, ולק"מ.'שאר בשר', שחייב בהדחה ושאר דברי� שעושי� קוד� צליה לכל בש

  

  פסק כגמרא וכטור, שדי� טחול כשאר בשר, שצרי� מליחה, ומותר לקדרה, אע"פ שיש בו מראה אדמומית ונראה כריבוי ד�. – מחבר

  ומותר לבשלו ע� שאר בשר. – ש" 

  

  מעשה בטחול שנצלה בלא ניקור והתיר הר"ר משול�, כי בטל חלב הטחול בטחול ובחלב הכשר שבו ויש ששי�. – שערי דורא

, ורק בלב הותר, כי היתה קבלה אלא רק בטחול שברור שיש ששי� בהתר נגד האסור שבוהביא בש� ת"ח, שאי� די� זה בסת� טחול,  – ט"ז

, כי לפעמי� יש חלב הרבה, ולפעמי� הוא כחוש ואי� ששי�. י  לבדוק ואי� לתת 'כללי�' בזהא  בטחול כשצרי  לשער, צרשיש ששי� בעו# נגדו, 

  לכ� אסור הטחול מ� הדי�, עד שנוודא בברור שיש ששי�.

  

  דין הכליות

  אסור לבשל כליות משו� "אל תטוש תורת אמ�". – רוקח, מהרי"ל

  אנו נוהגי� כ� לבשל כליות, ואי� פוצה פה ומצפצ#. – אגור

  נוהגי� כרוקח לכתחילה, משו� ריבוי ד� שבכליות, א� בדיעבד מותר. – כי משהדר

הביא כי"א את הרוקח שנהגו לא לבשל כליות בקדרה או ביצי זכר, אפילו אחר הניקור, כי יש בה� רוב ד�. ובדיעבד מותר. ומותר  – רמ"א

כבד אסור מעל בשר, כדלעיל ס' עג ס"ה), ובלבד שיסירו את הקרומי� והחלב מה�.למלח� אפילו ע"ג שאר בשר (ש"�, אע"פ ש
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  ס' עה

  

  סעי# א'

  

"אמר רב משרשיא: אי� מחזיקי� ד� בבני מעיי�. תרגמא אכרכשא ומעייא (קיבה וכרס) והדרא דכנתא (דקי� שסביב הכנתא)". (חולי�  – גמרא

  קיג.)

  כלומר הד� שבמעיי� לא אוסר א� לא נמלחו, וה"ה בטבחיא, הקיבה ושאר דקי�, משא"כ בלב, ריאה וכבד שיש בה� ד� שאוסר. – רש"י

  ה"ה א� נמלחו בכלי שאינו מנוקב שמותרי�, ומדובר שאי� בה� שומ�. – מרדכי

דבריו ממחט  ח ר"תיוהוכהכרס לא נחשב מבני מעיי�, ויש בו ד�.  – ר"ת, ראב"�חלק מבני מעיי� ופטור ממליחה.  – רש"י, טור: די� הכרס

, כי דמה מועט ונחשב והר"� דחה ראיה זושנמצאה בעובי בית הכוסות, שא� אי� עליה קורט ד� בידוע שהיא לאחר שחיטה. משמע שיש ד�. 

  כד� האברי� שלא אוסר, ולא פורש בבישול.

  את בני המעיי�, ורק בדיעבד א� לא נמלחו, מותרי�. לכתחילה יש למלוח ג� – ספר התרומה, ראבי"ה

  

פסק כגמרא שאי� מחזיקי� ד� בבני מעיי�, כגו�: כרס, קיבה, חלחולת (מעי הדבוק בפי הטבעת) וכ� דקי� בלא שומ� שעליה�, ולכ� א�  – מחבר

  בישל� בקדרה בלא מליחה מותר, אא"כ הסמיק שאז צריכי� מליחה.

נמלחו בכלי שאינו מנוקב שמותרי�, וכספר התרומה, שכל זה בדיעבד, א� לכתחילה צריכי� מליחה בכלי  פסק כמרדכי שכ"ש א� – רמ"א

, כי א"א לנקר את בני המעיי� שלא ישאר בה� מעט שומ�. ומ"מ כתבו שמספיק למלוח לכתחילה והסבירו הט"ז והש" מנוקב והדחה קוד�. 

  רק את הצד החיצו�.

  

  דין הכרס ובית הכוסות והזפק

  הלכה כסה"ת, חו$ מהכרס ובית הכוסות שאפילו בדיעבד אסור א� לא נמלחו, ואפילו א� לא הודחו קוד�, אסורי�, כי יש בה� ד�. – ו"הא

  הביא כי"א שהכרס ובית הכוסות ה� כשאר בשר וצריכי� מליחה, ואפילו בדיעבד אסורי�. וכ"פ מהרש"ל וב"ח. – רמ"א

  יעבד א� לא מלחו מותר.פסק להקל בכרס, שבד – פת"ש בש� רדב"ז

  פסק שזפק של עו# מחזיקי� בו ד� כמו קורקב�, כי הוא כנגד כרס הבהמה. – פמ"ג

  

  דין קורקבן

נכלל בבני מעיי� ופטור ממליחה, שאי� מחזיקי� בו ד�. והוכיחו זאת מדברי הטור בס' 'י שקורקב� לא  – הבית יוס& והדרישהרא"ש וטור ע"פ 

  נחשב כחתיכה הראויה להתכבד.

חייב במליחה ואינו בני מעיי�, וכ"כ הטור בס' נ' שקורקב� אינו בכלל בני מעיי�, וא� כדברי הבית יוס#, יהיו דברי  –הש" רא"ש וטור ע"פ 

  זה את זה. הטור סותרי�

  

  דין שומן המעיים

  יש בשומ� ד� וחייב במליחה, וכ� נהגו. – רא"ש, רשב"א

  ג� בשומ� לא מחזיקי� ד�. – קטלשבלי ה

  כשמולחי� חלחולת מולחי� אותה בצד החיצו�, שש� דבוק השומ� ע� הד�, ולא בצד הפנימי. – רשב"א: מליחת חלחולת

פסק כרא"ש, ששומ� שעליה� דינו כשאר בשר, לפיכ� כשמולחי� חלחולת ושאר מעיי� מולחי� אות� בצד החיצו�, שש� הד� דבוק.  – מחבר

(ואע"פ שבס' סט נפסק שצרי� למלוח משני הצדדי�, כא� הדי� שונה, שאי� בשומ� כ"כ ד� כמו בשר, ומותר למלוח כ� א# לכתחילה, כי אי� 

  ש"�) –שר בשומ� כ"כ הרבה ד� כמו בב

  רמ"א

  א� מלח החלחולת מצד פני� ולא מצד חו$, כאילו לא נמלחה כלל, וא� התבשלה כ�, טרפה א� יש לה שומ� מבחו$. .1

א� יש ששי� נגד השומ� והגידי�, החלחולת מותרת, ואע"פ שבס' סט סי"א נפסק שחתיכה שלא נמלחה והתבשלה אסורה א#  – ש" 

, אינו ניכר ובטל. ועוד יש לומר, שכיו� שש� זה חומרא בעלמא, יש להקל, כי הד� לא נראה א� יש ששי� נגדה, מ"מ כא� השומ� נמס

לעי� בשומ�. לכ� ג� לא אומרי� פה איסור דבוק שנעשה נבלה, שלא מחמירי� בזה, כי לא רואי� את הד� והוא גופא חומרא, ואי� 

  להחמיר עליו חומרא נוספת של איסור דבוק.

  , שלא חוששי� שיבלע הצד הפנימי, כי אינו מוחזק בד�.ובאר הט"זזור וימלחנה מבחו$, ומותרת. א� לא התבשלה עדיי�, יח .2

 וה"ה שצרי� להדיחה. – ש" 

ביצי� הנמצאות בעופות לאחר שחיטה, א� לא נגמר החלבו� אלא רק החלמו� לבד (כדעת הרשב"א בס' פז ס"ה ולא כרש"י, ע"ש),  .3

צריכות מליחה כשאר בשר, ומותר למולחה יחד ע� בשר. וא� נגמר ג� החלבו� אפילו קשה הקליפה שעליו, נוהגי� למולחה, א� לא ע� 
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  � שלא יצא אח"כ. ובדיעבד אי� לחוש, כי מליחה אוסרת רק בכדי קליפה.בשר, כי מכיו� שלא פולטת, תבלע ד

אסור למלוח את הביצי� ע� בשר אפילו בדיעבד, בי� נגמר החלבו� בי� נגמר רק החלמו�, כי כל מה שמולחי� ביצי�  – ב"ח, מהרש"ל

� הקליפה קשה או רכה יש לאסור. וא� זה חומרא, ורואי� שאי� ד�, ולכ� הביצה לא פולטת ופנויה לבלוע ד� ותאסר, ואפילו א

וכדברי רש"ל פסקו הט"ז והש"  אלא שבקליפה קשה התיר הפמ"ג נמלחה אסורה אפילו בדיעבד, ואוסרת את התבשיל עד ששי�. 

  בהפסד מרובה.

 א� הביצה יצאה כדרכה, אע"פ שקליפתה רכה, א"צ למלוח אותה, כי אחרת תאסר מצד אבר מ� החי. – פת"ש

  

  סעי# ב'

  

אע"פ שאי� מחזיקי� ד� בבני מעיי�, מותר למלוח אות� ע� שאר בשר, ואע"פ שלא טרודי� לפלוט, לא  – וספות, רא"ש, רשב"א, ר"�, מרדכית

  בולעי�, כי ד� משרק שריק. וכ�, מכיוו� שיש לה� ציר, לא בולעי� ד� כי טרודי� לפלוט את הציר.

אחר, כיו� שלא טרודי� לפלוט, בלעי שפיר, וזה כמו דגי� ובשר שנמלחו יחד, שהדגי� אסור למלוח ע� בשר  – ר' יואל, ר' יהודה שירליאו�

  אסורי� בקליפה.

  לכתחילה אסור למלוח ע� בשר אחר, ובדיעבד מותר דלא כר' יואל. – או"ה

משרק שריק, וכ� יש ציר פסק כראשוני� שבני מעיי� בלא שומ� שעליה�, אע"פ שאי� מחזיקי� בה� ד�, מותר למולח� ע� בשר, כי ד�  –מחבר 

  בבני מעיי�. (ט"ז וש"�)

אע"פ שבס' ע' ס"ו פסקנו שאמרינ� "איידי דטריד למפלט לא בלע" רק בד� ולא בציר, כי לא קי"ל כר"ת להקל שד� תמיד משרק שריק,  – ט"ז

  וכ"כ מהרש"ל שבזה הוא מודה.מ"מ כא� בציר אמרינ� משרק שריק. 

  פסק כאו"ה, שלכתחילה יש לחשוש לאוסרי� ובדיעבד מותר. – רמ"א

  רש"ל כתב להתיר למלוח ע� בשר אפילו לכתחילה, כדעת המחבר, וכ� המנהג. – ט"ז

  

מותר, כי הקרו�  – כנסת יחזקאלהמאכל אסור, כי בלע ד� שלא נפלט.  – מנחת יעקב: די� עו& שנמלח ע� זפק, ובלע המאכל שבזפק ד�

שאע"פ שהלכה כמנחת יעקב, אי� המאכל שבזפק נחשב איסור דבוק, שיעשה את כל העו# נבלה  מ"מ כתב הפת"שבחלבה.  מפסיק, כמו כליה

  ויצטרכו ששי� נגד כל העו#, אלא כל מה שבקדרה מצטר# לששי� נגד המאכל שבזפק בלבד.

  

  סעי# ג'

  

  אסורה, עד שיוציא את הורידי� הקטני�, כי הד� לא יוצא.בכנתא יש ורידי� קטני� מד�, ואע"פ שחתכה ומלחה,  – רבנו האי גאו�, סמ"ג

  מ"מ נהגו התר ג� בכנתא, ואות� חוטי ד� כשאד� בקי בה�, מותח� ונפשלי� היטב עד שלא ישאר אחד מה�. – רשב"א

  פסק כרשב"א להתיר את הכנתא, וש� הוא בקי, שיוציא את חוטי  הד�. – מחבר
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  ס' עו

  

  ב'� סעיפי� א'

  

"אמר רב נחמ� אמר שמואל: ככר שחת� עליה בשר, אסור לאוכלה...". (חולי� קיב.) משמע שאפילו מי שאוסר את הככר, לא אוסר את  – גמרא

  הצלי.

בשר לצלי לא צרי� מליחה, כי האש שואבת את הד�, והד� שנשאר בפני� הוא ד� האברי� שלא פרש, שמותר, ואפילו  – תוספות, רא"ש, ר"�

א� לא נצלה יפה, אלא שעדיי� ד� עובר מצד לצד, ג"כ אי� לאסור, כי מה שנפרש לחו$, האש מישאב שאיב ליה, ומה שבפני� נחשב ד� האברי� 

  שמותר.

ד� ממקו� אחר, א� נט& על החתיכה , אבל הד� הנפלט והנוט& ע� הציר ע"י צליה ומליחה משרק שריק, שוכל זה בד� שבחתיכה עצמה

. וא� הד� ח� או אפילו צונ�, אסורה חתיכת הבשר בכדי נטילה כי תתאה גבר, וכח� לתו� ח� דמי, כי ד� בעיניה לא שריק אלא במליחה תחייב

  רק ד� הנפלט ע"י מליחה וצליה.

  , מד� שנצרר בחתיכה או שפרש ממקומו ונתעורר לצאת ונבלע במקו� אחר, שאסור?' סזוקשה על הרא"ש מס

, שהרא"ש דיבר שג� ודחה הש"  תרוצו, שכא� יצא הד� ע"י האש ולכ� יצא לגמרי ונבלע באש, ולא מחיי� ולכ� הוא מותר, ובס' סז יצא מחיי� ולכ� א� נצרר אסור. ותר� הדרישה

  , ולא רק מה שיצא ונשר#!מה שנשאר בפני� לא נקרא פרש

  , שכיו� שלא פרש מחיי�, לא נחשב פרש.לכ� פרש הש"  בפשטות

  , שמה מועילה מליחה קצת, הרי הד� יוצא רק במליחה יפה יפה.ותמה ע"ז הב"ימשמע מדבריו שצרי� מליחה קצת בצלי.  –(פסחי� עד.)  רש"י

א צרי� להשהות במלחו. וראייתו ממנחות כא. שבקדשי� מביא את האבר , שלא  הבהיר המ"מצרי� מליחה מלאה ג� בבשר לצלי,  – רמב"�

ונות� עליו מלח ומולחהו, ואמר ש� אמר שכ� לצלי, שמולחהו וצולהו מיד. וכ"כ הראב"ד. (מ"מ יש שכתבו שהגירסא הנכונה ברמב"� היא: "וכ� 

  לקדרה", וג� לגירסת "צלי" י"ל שהכוונה שלא חייב הדחה)

  כבוש כמבושל וחייב מליחה, כדי להוציא את הד� שבו. – רשב"א די� כבוש:

  

ש"�), כי האש שואבת את הד�, (ואפילו א� לא נצלה יפה ולא יצא כל  –פסק כתוספות ורא"ש, שצלי לא צרי� מליחה (ואפילו הדחה לא  – מחבר

� שאצל האש, ובי� כשלא אצל האש (ש"�), ש"�), אבל כשנוט# ד� על הצלי, בי – 20דמו מותר, כי מה שנשאר בתוכו הוא ד� האברי� שמותר

  אפילו הד� צונ�, האש לא שואבת אותו, ונאסר הבשר בכדי נטילה.

. וכ� פסק הט"זזהו לשיטת הטור בס' קה ס"ה, שח� בצלי דיו בנטילה, אבל בש"ד אסר צונ� לח� לגמרי וכמו שפסק הרמ"א בס' קה,  – רש"ל

, שאוסר בכולו עד ששי�. (ומה והדגיש הש" ומ� שמפעפע בכולו, ואי� אנו בקיאי� בכחוש ושמ�. ואפילו לשיטת הטור יש להחמיר בזה, כי יש ש

, שבכ"מ צרי� תמיד קליפה במליחה והוסי& הפמ"גשהרמ"א לא הגיה כלו�, זה כי סמ� על דבריו בס' קה, שבמליחה וצליה אוסרי� עד ששי�. 

  ונטילה בצלי.

 רמ"א

ש"�) שלא להפ� השפוד תמיד כדי שיזוב הד�,  –יחה (או שנמלח ולא שהה שיעור מליחה נוהגי� להחמיר כשצולי� בשר בלא מל .1

 ובדיעבד מותר אפילו הפכו כל שעת הצליה. (ש"�)

, כי דהיינו כחצי צלייתואי� חילוק בכל זה א� רוצה לאוכלו צלי או לבשלו, רק צרי� לצלות תחילה את הבשר כדי שיהא ראוי לאכילה,  .2

  . (וע"ע לעיל בסו"ס סט, שא� אי� לו מלח מצוי, יצלה את הבשר בשיעור של חצי צלייתו ואז יבשלנו)אז יצא כבר כל דמו

כלומר, ג� א� רוצה לאכול את הבשר צלי אח"כ וג� רוצה לאכלו מבושל, צרי� לצלות קוד� שיעור של חצי צלייתו, ומותר אז  – ש" 

ו אסור, כי אפילו בלא בישול, יש לחוש לד� הפורש ממקו� למקו�. (אבל לכתחילה. וא� לא נצלה בשיעור של חצי צלייתו, א# לאוכל

לדעת המחבר יהיה מותר אפילו נצלה קצת בלא בישול אח"כ כדלקמ� ע"פ הרא"ש, שלא חוששי� לד� שפרש ממקו� למקו� בלא 

  )21בישול

 חלק ואסר בשר שנצלה בשיעור של חצי צליה בלבד. – רש"ל

  

  האם צריך הדחה קודם הצליה?

  מכיו� שלא צרי� מליחה, ג� לא צרי� הדחה קוד�, א� צרי� שפשו#. – ר"�, רא"ש

  צרי� הדחה, כי הד� שעל פניו אינו הול� ע"י האש, אלא אדרבה נקרש, ומתייבש ונשאר על הבשר. – רמב"�

  פסק כרא"ש שצלי לא צרי� ג� הדחה, כי האש שואבת את כל הד�. – מחבר ע"פ הש" 

  מביא כי"א את הרמב"� שכל צלי צרי� הדחה קוד� הצליה. – רמ"א

                                            
מצד זה לצד זה. ומה שבס' סז ס"א נאסר ד� שנצרר בחתיכה שמא פרש ממקומו והתעורר לצאת ולא חשוב כד� שפרש מה שהול� בתוכו  20

ונבלע במקו� אחר, זה מפני שכא� לא פרש מחיי� ממקו� למקו�. למעשה אוסר הש"� לקמ�, וחשש לד� הפורש ממקו� למקו� אפילו בצליה. 
 ע"ש.

שנמלח בכלי שאינו מנוקב, שאינו נאסר אלא מה שבתו� הציר, אבל לדיד� והסביר הדגול מרבבה, שהרא"ש לשיטתו בס' סט סי"א שג� כ 21
  דקי"ל שנאסר הכל, אז אפילו מה שפרש ממקו� למקו� לאחר שחיטה ג"כ נאסר.
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  הדין כשמולח צלי

, אבל א� שהה במלחו, חייב בהדחה, כי המלח בולע וכל זה א� צולה מידאי� צרי� הדחה, כי האש שואבת את הד� שעל המלח.  – , ר"�רשב"א

  , שבדיעבד א� לא הדיחו, מותר אפילו שהה במלחו.וכתב הש"דאת הד� ונשאר. 

  נוהגי� להדיחו קוד� המליחה כשרוצה לבשלו אח"כ. – או"ה

נוהגי� להדיחו קוד� המליחה אפילו אינו רוצה לבשלו ואפילו בעופות, כי נוהגי� למלוח קצת כדעת רש"י, ומ"מ מותר בדיעבד אפילו א�  – ש"ד

  מלח בלא שהדיחו מקוד�.

פסק כרשב"א שא� רצה למלוח צלי, מותר לצלותו בלא הדחה שלאחר המליחה (קוד� הצליה), כי האש שואבת את הד� שעל המלח,  – מחבר

ט"ז), המלח חוזר ובולע ד�  –, אבל א� שהה במלחו (אפילו קצת וה"מ כשמולחו וצולהו מידוהוא לא נבלע בחוזק ולא הרבה ויוצא ע"י צליה. 

כששהה במלחו נכשר בהדחה קוד� הצליה רק א� הודח ג� קוד�  –וצרי� להדיחו יפה קוד� הצליה. (ש"�, ט"ז בעי� שעליו ונאסר המלח, 

  המליחה)

, שא# א� שהה במלחו שיעור מליחה, אי� הבשר נאסר כ�. והוסי& הפמ"גא� הדיחו קוד� הצליה, נכשר ע"י הדחה שאחר הצליה.  – ט"ז, ש" 

  מלחו או לא.ומ"מ צרי� הדחה ג"פ אח"כ, בי� שהה ב

  רמ"א

הביא את דעת רש"י שנוהגי� למולחו קצת, וכתב שכ� המנהג להדיחו תחלה ולמולחו קצת לאחר שנתחב בשפוד, ולצלותו קוד�  .1

 שיתמלא המלח ד� (ש"ד).

ו ש"�). ובלבד שלא שהה כ� במליחת –וא� לא הדיחו ולא מלחו כלל או מלחו בלא הדחה תחילה ונצלה כ�, מותר (אפילו לכתחילה  .2

  22בלא הדחה שיעור מליחה, כי אע"ג שהמלח הבליע ד� בעי� שעליו, מ"מ לא נבלע הרבה ולא בחוזק ויוצא ע"י צליה (ש"�).

, כי המלח מבליע הד� בעי� שעליו ושוב אינו יוצא אפילו ע"י צליה, א  א� שהה במליחתו שיעור מליחה ולא הודח וצלאו, אסור

, שלצור� הפסד מרובה בלבד, יש להתיר ג� א� שהה במלחו ולא הוסי& הרמ"אסט ס"ב  בס'ואפילו א� מדיחו אחר הצליה אסור. 

  הודח, וג� לקדרה.

מותר, כי אע"פ שיש ד� בעי�, שהרי לא נמלח ולא הודח, מ"מ אי� זה ד� בעי� ממש, ולכ� האש שואבת אותו, משא"כ לקמ� א�  – ש" 

  � בו כבולעו כ� פולטו.נט# עליו ד� ממקו� אחר, שזהו ד� בעי� ממש, ולא אומרי

, שא� מלח קוד� הצליה ולא הדיחו קוד�, יש לאסור אפילו בדיעבד כמו חלק על הרמ"א ופסק כרש"ל ודברי הרמ"א בת"ח – ט"ז

  ומ"מ בהפסד מרובה יש להתיר, אפילו שהה במלחו.בבישול, ואפילו א� לא שהה במלחו שיעור מליחה, כי אי� שיעור לדבר. 

  ורק לקדרה אסור.חלק רש"ל והט"ז ופסק כרמ"א, שא� נמלח בלא הדחה, מותר לצלי אפילו לכתחילה,  – ש" 

  

  מליחת תרנגולות ואווז לצלי

צרי� מליחה מבפני� ומבחו$ קוד� הצליה, וכ� הדחה לאחר ששהה במלחו, כי יש לה� חלל מלמעלה, והד� פורש מש� ונבלע בתו�  – סמ"ק

  לית רק מצד אחד ולא פולט כל דמו שלו ושבא לו מלמעלה, וזהו ד� שפרש שהוא אסור.החלל למטה. וכ� לפעמי� נצ

חלק על הסמ"ק, וכתב בש� מורו שראינו שנית� למלוח שתי חתיכות יחד, שע"י מליחה פולט הכל (ג� מה שבא מלמעלה), בי� ד� עצמו,  – מרדכי

  � לדופ�. ולכ� לא צרי� מליחה דלא כסמ"ק.בי� הבא לו ממקו� אחר, וכ"ש ע"י צליה שנפלט, אע"פ שפרש מדופ

, כי אחרת נצטר� להמתי� שישהה שיעור צליה ויפלוט כל דמו, ולא ראה שנזהרי� בזה. לכ� כתב הב"י הבית יוס& דחה את טעמו של המרדכי

ד זה לצד אחר, ומותר, ולכ� כיו� שהעו# של�, הד� הפורש מלמעלה למטה, דינו כאילו פרש מצ. 1שלושה טעמי� להסביר למה לא צרי� מליחה: 

בעו# של� י"ל שכבולעו כ� פולטו, שמיד בשעת הבליעה . 3אפילו א� ה� נחשבות כשתי חתיכות, ד� שריק. . 2לא צרי� מליחה, דלא כסמ"ק. 

  נפלט.

  

  רמ"א

פרש מדופ� לדופ�, מ"מ פסק כמרדכי וכבית יוס# להתיר בדיעבד באווזי� ועופות חלולי� שלא נמלחו ולא הודחו, כי אע"פ שהד� בה�  .3

 כבולעו כ� פולטו, כמו בב' חתיכות שנמלחות זו על גב זו.

כל זה כשאי� העופות ממולאי� בביצי� או שאר בשר, א� א� ה� ממולאי� בביצי� או בשאר בשר, דינ� כבישול וחייבי� מליחה  .4

  תחילה כמו בשר.

ותר� מדוע הרמ"א פסק שצרי� כא� מליחה א� מלא בבשר? , הרי בס' עז נפסק שא� מלא בבשר מותר לגמרי בצלי, והקשה הט"ז

  שמדובר כא� בביצי� לחוד או בבשר ע� ביצי�. בדוחק

, שא� העופות ממולאי� בביצי�, אפילו בדיעבד אסור, וא� ממולאי� בבשר, לכתחילה אסור, כבס' והש"  והגר"א תרצו את הרמ"א

 עז.

  

                                            
. בשר שנשרה מעת לעת במי� 2. בשר ששהה ג' ימי� בלא מליחה (ס' סט סי"ב). 1לכ� שצליה מועילה איפה שמליחה לא:  דוגמאות ויש עוד 22

  לדעת המחבר ש� בסט"ו וש"פ, וכה"ג עוד.
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  דין הדחה אחר הצליה

  חייב מדינא הדחה שלוש פעמי�, כמו אחר מליחה רגילה, משו� ד� הדבוק בו. – אגור, אגודה

הביא כי"א את האגודה, שכל צלי צרי� הדחה ג"פ אחר צלייתו משו� ד� הדבוק בו. וכ� נוהגי� לכתחילה, אבל א� לא הדיחו, ואפילו  – רמ"א

ואפילו נמלח תחלה קוד� צלייתו ולא הודח אחר המליחה, אפ"ה בשלו כ�, מותר (כדלעיל בס' עג שהד� שאחרי הצליה אינו אלא חמר בשר), 

  מותר, כי נורא משאב שאיב לד� שעליו.

א� נצלה בלא מליחה, צרי� להדיחו אחר הצליה ג"פ, וה"ה א� נמלח ולא שהה או שהה ולא הודח אחר המליחה (אבל  – ש"  בש� האגודה

  לא אחרי המליחה, אסורה החתיכה אפילו בדיעבד ואי� לה תקנה) הודח קוד� המליחה, כי א� לא הודח לא לפני המליחה וג�

 חלק וכתב שמספיק הדחה אחת, א� הש"� פסק כאגודה שצרי� להחמיר ולהצרי� שלוש הדחות. – רש"ל

  

  סעי# ג'

  

הד� ח� ונפלט מה שאמרנו שיכול למלוח ולאכול צלי בלא הדחה, זה רק א� חת� את הורידי� בעו# בשעת שחיטה או סמו� לה, ש – רשב"א

דר� הורידי�, אבל א� לא חת� את הורידי� בעו# בשעת השחיטה אסור לאכול אפילו בצלי, עד שיחתו� אבר אבר ויצלה. וא� רצה לאכול ממנה 

  בשר חי, אסור עד שיחתו� וימלח.

האברי� יוצא דר� הסימני�, אע"פ שלא , שא� ניקר את הבשר מחוטי הד� אוכל אפילו בלא מליחה חי או צלי, ואפילו עו# של�, כי ד� וכתב עוד

  חת� את הורידי�, ומה שהצריכו חתיכת ורידי� זה מפני ד� החוטי� שבבשר.

, שכל שלא חת� את הורידי� בשעה והסביר הפמ"ג את טעמ�שני הסימני�.  23לאוכלו כולו של� כאחד, אא"כ חת� ורידי� ורוב ויש שאוסרי�

  יוצא ע"י מליחה, אלא צרי� חתיכת אבר, וכ� לצלי.שהד� ח�, הד� נבלע בבשר הגו#, ואי� 

  

  מחבר

כי ד� הורידי�  פסק כרשב"א, שא� לא נקב את הורידי� בעו# בשעת שחיטה אסור לאוכלו אפילו צלי עד שיחתו� אבר אבר ויצלה, .1

 וימלח. כנוס הוא ואסור כי יוצא רק ע"י נקיבתו, ואינו כד� האברי� שמותר. וא� רצה לאכול חי אסור עד שיחתו�

ש"�),  –א� ניקר את הבשר מחוטי הד� שבכל הגו#, אוכל חי אפילו בלא מליחה (אבל צרי� להדיח כל חתיכה שחת� משו� ד� בעי�  .2

  גר"א) –או צלי ואפילו כולו כאחד (של�). (כי כל מה שהצריכו חיתו� ורידי� זה משו� ד� החוטי� 

  וכ� לקדרה מותר ע"י מליחה כשאר בשר. – ש" 

 כשניקר את הבשר, מותר ג� בלא חתיכת אבר אבר. – פמ"ג

והביא את היש שהחמירו שלא מהני ניקור, ואסור לאוכלו כולו כאחד אפילו צלי אלא לאחר חתיכת הורידי� ורוב שני סימני�. (כי  .3

  הד� שבבשר עצמו הוי כד� שפרש)

  וקשה, מדוע צרי  כא� חתיכת שני סימני�?

כי שחיטת סימני� היא  ודחה הפרישה דעה זו,מ� אחד, כא� כשאוכלו של�, צרי� שני סימני�. אע"ג שבעו# מספיק סי – י"מ בפרישה

  משו� חיות ולא משו� ד�.

משו� גדיי� וטלאי� שה� קטני� ורגילי� להאכל שלמי� שרוצה לצלות� יחד, שצרי� לשחוט בה� שני סימני� ולחתו� את  – פרישה

, שמשמע מפורש ברשב"א שג� בעו# צרי� חיתו� שני הט"ז דחה את פרושומנותחת.  הורידי�. (משא"כ בבהמה גדולה, שבלא"ה תמיד

  סימני�.

לא גרסו כלל כא� שצרי� שחיטת שני סימני�, וכא� מדובר רק מדי� חתיכת אבר אבר, שא� לא שחט את כל הסימני�,  – , ש" ט"ז

מחמירי� מצריכי� חיתו� ורידי�. (ולגבי שחיטת שצרי� לחתכ� בשעה שהד� ח�, וא� לא עשה כ�, חות� אבר אבר ויצלה. והיש 

  סימני� ע"ע בס' כב)

  

  סעי# ד'

  

שלשיטתו בשפוד  הגר"א באראסור לחתו� בסכי� צלי שאצל האש שלא נמלח, כ"ז שלא נצלה כל צרכו מפני הד� שבו שנבלע בסכי�. ( – סמ"ג

  יהיה תמיד מותר, כי בשפוד אומרי� "כבולעו כ� פולטו")

השפוד שצולי� בו בשר בלא מליחה, נאסר, כי לגבי שפוד לא אומרי� כבולעו כ� פולטו, והסביר הפמ"ג שהבשר מונח עליו, ומונע  – רשב"א

  מהאש להגיע לכל מקו� ולהתירו.

רה או אסור להשהות צלי על השפוד לאחר שהוסר מהאש ופסק הד� מלזוב, שמא יחזור הבשר הח� ויבלע ממנו, וכ� לנער בשפוד קד – ראב"ד

אבל מותר לצלות בשפוד ולהשהות אותו כ"ז שהבשר זב, כי טרוד להפ� בו את הבשר שבמחבת, כי השפוד בולע מהד� ואח"כ פולט לבשר, 

  כלומר צרי� ג� שיוסר הבשר ע� השפוד מהאש וג� שיגמור דמו לזוב, כדי לאסור. וכ"פ הרא"ה והרמב"�.. לפלוט ולא בולע

                                            
  גירסת הטור היא: "ושחיטת שני סימני�". 23
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  האש, כל עוד שזב דמו מותר, כי טרוד לפלוט., שאפילו א� הוסר מוכתב הט"ז

  , שבעודו על האש מותר אפילו פסק מלזוב, שכבולעו כ� פולטו ופולט מה שבולע. וכ"כ הגר"א.והש"  כתב

  , שרק כשזב אצל האש מותר להשהות את הצלי עליו.והעטרת זהב חלק

  לדברי הסמ"ג והרשב"א שאסרו, כל זה בצלי, אבל במליח, אע"ג שאומרי� מליח כרותח, מותר לחתו� אותו בסכי�] – [תרומת הדש� 

  

ולכאורה קשה על השפוד מותר, שנורא משאב שאיב, ולא מניחו לבלוע ד�. ולפי זה ג� הסכי� מותר, כי הוא לא בולע ד�.  – , מרדכירא"ש

שייכת בשפוד שמונח קרוב לאש, ולכ� נית� לומר שלא בולע ד� מהבשר, אבל מדוע לפי זה יש להקל , הרי סברת "נורא מישאב שאיב" הרא"ש

, שהאש שואבת את כל הד� אליה ולא אלא יש לבאר יותר את טע� הרא"ש בסכי� שחות� בשר שאצל האש, הרי הוא רחוק מהאש ובולע ד�?

  ב לאש.מניחה לשפוד לבלוע, וא"כ ג� הסכי� לא בולע, כי כל הד� נשא

  בכל זה יש לאסור לכתחילה את הבשר והשפוד כדעות הראשונות, ולהתיר בדיעבד כדעת הרא"ש. – מהרא"י, או"ה

  

  הביא את כל הדעות, והכריע להתיר בכל זה כדעת הרא"ש. – מחבר

שהות את הבשר בשפוד נזהרי� שלא לה והסביר הפמ"ג, שלכתחילהפסק כמהרא"י, שיש להיזהר בזה לכתחילה, ולהתיר בדיעבד.  – רמ"א

מותר אפילו תחב את השפוד  ובדיעבדלאחר שהוסר מהאש ולא לחתו� בסכי� צלי שלא נצלה כל צרכו, וכ� יש לאסור את השפוד בלא ליבו�. 

  לרותח, כי כבולעו כ� פולטו.

לגבי הסכי� כתב להתיר בדיעבד ע"י קנוח בדבר קשה, אבל כשבאי� להורות לאחרי� יש להתיר לגמרי בדיעבד (ש"� ס' סט ס"ק פז),  – רש"ל

להחמיר כדבריו במקו� שאי� הפסד  פסק הט"ז, כי לא אומרי� בו "כבולעו כ� פולטו". ולגבי שפוד, בדיעבדא& ולגבי השפוד כתב שיש לאסור 

  משו� שהבשר נדבר בשפוד, משא"כ בד�., א  א� צלה בשפוד בשר איסור, אסור לגמרי אפילו בדיעבדשמקלי� בזה, מרובה. וכל זה בד� 

  

, שהרי בלע איסור. ותמה על כ  הפמ"גא� הוא מתכת צרי� לבו�, וא� הוא ע$ אי� לו תקנה. הלבוש הצרי� לבוש קט�,  – פמ"ג: הכשרת השפוד

  לצלי מספיק הגעלת הסכי�. – מהרש"ל

  

אבל ס' עג ס"ק לח, כתב שיש הד� רשת כמו שפוד של מתכת,  בדרכי תשובה הא� רשת שמניחי� עליה את הבשר וצולי� בה, דומה לשפוד?

, ולא דומה לשפוד שהכבד או הבשר תחובי� בו כתב שג� לדעת הרמ"א אפשר להקל לכתחילה ברשת בלא ליבו�(ח"ב ס' קלג)  בחלקת יעקב

  בכח.

  

  סעי# ה'

  

"אמר רב נחמ� אמר שמואל: ככר שחת� עליה בשר (צלי), אסור לאכלה. והני מילי דאסמיק (הבשר אדו�), והני מיליה דאבריה (הד�  – גמרא

עבר מצד אחד של הככר לצד השני), והני מיליה דאסמכיה (הד� עבה), אבל קלישתא (צלול) לית ל� בה". רב הונא סבר דשרי, ורבא אכיל ליה 

  יב.)חמר בשר". (חולי� ק

  כמה צרי  הצלי להתבשל כדי שיהיה הככר מותר?

הלכה כרבא ורב הונא שמותר, בי� כשהבשר אד�, בי� כשעבר הד� מצד לצד, ובי� כשהד� עבה. ומ"מ צרי� שיצלה הבשר כדי  – , טוררשב"א

  שינינ ראוי לאכילה.

  היינו שליש בישול. מה שמותר לדעת רב הונא ורבא, זה רק כשהתבשל מהמאכל כמאכל ב� דרוסאי, – ר"�

  

  די� חת  צלי לכלי:

  דוקא על ככר מותר, אבל לכלי אסור, משו� מראית עי�. – ראב"ד

  ד� שיצא מהצלי שבושל כשיעור צליה, אי� לו מראה חזק ואי� אד� טועה בכ�, ולכ� מותר ג� הכלי, כי קוראי� לזה שומ� בשר. – רשב"א

  

שצלי שלא נמלח וחתכוהו ע"ג ככר, אע"פ שיש בככר מראה אוד� (ועבר מצד לצד), מותר א� פסק כרב הונא ורבא בגמרא, וכרשב"א,  – מחבר

  , שזהו שיעור חצי צלייתו, וה"ה שהמוהל בלא ככר, מותר.והרמ"א הוסי&נצלה כדי שהוא ראוי לאכילה. 

  כתב להחמיר כשהמוהל עבה. – מהרש"ל

  חלק עליו, וכתב שלא עיי� בפוסקי� הרבי� המתירי� לגמרי, בי� כשהמוהל עב, בי� כשלא. – ש" 

  

  סעי# ו'

  

"אמר רב נחמ� אמר שמואל: אי� מניחי� כלי (בי דוגי, ע"מ לקבל את שומנו) תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמומית שבו. מנא  – גמרא

ידעינ�? מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר: משתעלה תמרתו (היינו שהבשר או הגחלי� יעלו עש�). מתקי# לה רב אשי: ודלמא תתאה מטא, עלאה 
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לית ליה תקנתא, אלא משדא ביה תרתי גללי מלחא (ואז הד� יגרר ע"י המלח לשוליי�) ומשפייה (היינו שיערה את  לא מטא? אלא אמר רב אשי:

  קיב:)�השומ� העליו� מכלי אל כלי והד� נשאר בכלי הראשו�)". (חולי� קיב.

לח יוצא כל הד� מהשומ�, משא"כ , שאע"פ שקי"ל "אפשר לסוחטו אסור", כא� יש להתיר, כי בקיאי� בדבר שע"י המואמרו תוספות ורא"ש

  כשמתבטל איסור בששי�, שלא יוצא הכל.

  

  האם רב אשי מצריך שתעלה תמרתו כדי ששני גללי מלח יתירו את השומן?

לא צרי�, ולכ� א� הניח מלח, מותר ג� קוד� שתעלה תמרתו, וא� לא הניח אסור אפילו אחר שתעלה  – רמב"�, רי"& ורא"ש ע"פ המ"מ

  תמרתו.

רק לאחר שתעלה תמרתו, מועיל תרי גללי מילחא להתיר את שומ� הבשר, אבל לפני כ�, לא מועיל, כי  – רא"ש ע"פ הב"י והטור, רשב"ארי"& ו

  יש ד�, שדברי רב אשי מבוססי� על שמואל, סימ� שרק לאחר שתעלה תמרתו יש להתיר.

  

  דין הכלי

  הבי דוגי אסור, כיו� שמונח ד� עליו ונבלע בו. – רא"ש, טור

כל מה שמדובר כא�, זה בבשר שנצלה כשיעור מאכל ב� דרוסאי, שאז מעיקר הדי� הכל מותר, אלא שיש לאסור את הד� מפני  – רשב"א, ר"�

, כי ד� שבישלו והרשב"א כתב להתיר. 24מראית עי�, אבל הכלי מותר. אבל קוד� שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי, ד� גמור הוא, וג� הכלי אסור

  ק דרבנ� לקולא.אסור מדרבנ�, וספ

  

  כמה צריך להיות צלוי הבשר כדי שאפשר יהיה להתיר את השומן שתחתיו בלא מלח?

  מספיק שיגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי (שליש בישול). – ר"�

  חולק.כדי שיהיה ראוי לאכילה בצליה זו, כמו לגבי ככר שחת� עליה בשר בס"ה. והב"י הסתפק הא� הוא מודה כא� לר"� או  – רשב"א, טור

  

  הדין בנתינת כלי מתחת לכבד

"דרש מרימר: בי� כחלא בי� כבדא, תותי בשרא שרי, עילוי בשרא דיעבד אי�, לכתחילה לא. אמרי, ואי איכא בי דוגי, בישרא עילוי כבדר  – גמרא

  קיא:)�נמי אסור. ומאי שנא מדמא דבישרא? שכ� דמא דכבדא קפי". (חולי� קיא.

לכ� אי� לית� כלי תחת הכבד לקבל את השומ� שלו, כי ד� הכבד לא יורד לשולי הכלי (משא"כ בד� בשר), ומתערב ע� השומ� ואוסר אותו  – טור

  והוא עב, ולא יעזרו כא� גללי מלח.

  

מלח צרי� לשי�, שלא  כיו� אי� להתיר ע"י גללי מילחא, כי אנו לא יודעי� בדיוק כמה – ת, רא"ש, רשב"א, ר"�, סמ"ג, בה"גרש"י, תוספו

להרבות ולא למעט, כי הרבה מלח פוסק כל הד�, ונהפ� למי� ומתערב בשומ� וא"א להוציאו, לכ� אי� לית� כלי תחת הצלי, אא"כ שהה במלחו 

רבנ� כדי צליה. וא� עבר ונת� כלי, מותר, כי ד� שבישלו אסור מדרבנ�, ומותר משתעלה תמרתו, שאז יש ספק שמא התבשל לגמרי, וספק ד

  לקולא.

  

פסק כשמואל וכראשוני�, שאסור לית� כלי תחת בשר שצולי� לקבל השמנונית שבו, אא"כ נצלה כדי שיהא ראוי לאכילה ע"י צליה זו,  – מחבר

  כרשב"א.

לה תמרתו. תמה על המחבר, למה לא הצרי� לתת בכלי גללי מילחא ג� לאחר חצי בישול, שדברי הטור בבי דוגי לשי� מלח, זה לאחר שתע – ב"ח

  ומה שכתב הטור בס' סט סי"ט שאחר חצי צלייתו מותר לבשלו, זה משו� שהמעט שפורש, מתבטל במיעוטו, כי אחר חצי הצליה, עדיי� יש ד�.

, שאחרי חצי צלייתו, שראוי לאכילה, א"צ שו� דבר נוס#, כי כבר זב כל דמו, ומה שזב אח"כ זה מוהל חלקו על הב"ח בתוק& – ט"ז, ש" 

, אז צרי� שתעלה תמרתו ושיונחו בו שני גללי מלח (כי נשאר בו ד� ורק כשנצלה פחות מחצי צלייתובעלמא, ואפילו חשש מראית עי� אי� פה, 

  בעי�).

ה שלושה ימי� בלא מליחה, אסור לקבל את השומ� שלו א� לאחר כדי צלייתו, אבל בדיעבד מותר, שהרי א# בבישול גמור מותר בשר ששה – פתחי תשובה בש� גבעת שאול

  בדיעבד.

                                            
למראית עי�, ואילו כא� כ�, כי י"ל שש� המוהל בלוע ואי� להקשות, מדוע בס"ה בבשר שנחת� ע"ג ככר, נקטנו להקל כרבא שאכל ולא חש  24

לחשוש משו� מראית עי�, אע"ג שמעיקר השי� הוא מותר, כי כבר התמצה כל  בככר, ולא נראה, משא"כ כשהמוהל מונח בפנ"ע בכלי, יש יותר
  הד� שבו בעקבות בישולו כמאכל ב� דרוסאי.
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  ס' עז

  

"אמר רבא: האי מולייתא (עו# או גדי ממולא בבשר כתוש בלא מליחה) שריא. אמר ליה אביי: והא קא בלעה דמא? אמר ליה: כבולעה  – גמרא

  עד:)�". (פסחי� עד.25כ� פולטה...והלכתא מולייתא שרי, ואפילו פומא לעיל

א שיי� בקדרה כבולעו כ� פולטו. ומותר החיצו� שנצלה המילוי מותר רק לצלי כמו בפסח, אבל לבישול בקדרה לא, של – רי"&, רא"ש, תוספות

כ�, אפילו נמלח כדי מליחה והפנימי לא, שאע"פ שלא טרוד לפלוט, מ"מ מותר כמו המקרה של טפילא בר אווזא, שכבולעו כ� פולטו, שנפלט מיד 

  כשנבלע.

הבשר נאסר כבר מחמת ד� שבא עליו ממקו� אחר, אבל (ואע"פ שמעשי� בכל יו�, שאוסרי� בשר שנמלח שנפל לציר, ואפילו לצלי, זה בגלל ש

  כשנאסר מיד בשעת הפלטה, כמו שצולה מולייתא, אומרי� כבולעו כ� פולטו)

ר וא� הפנימי נמלח והחיצו� לא, מותר בי� לצלי ובי� לקדרה (ע"י מליחת החיצו�), כי בשר שנמלח ויצא מידי דמו לגמרי, אע"פ שפולט אח"כ צי

  בעלמא, ומותר לכתחילה, וכ� כתבו רוב הראשוני�.אדו�, הרי זה חמר 

מולייתא מותרת לצלי כששניה� מלוחי� או שניה� לא מלוחי�, א� א� החיצו� מלוח והפנימי לא, יש לאסור את  – הגה"מ בש� תוספות

  החיצו� אפילו בצלי, כי אינו טרוד לפלוט, ולכ� בולע.

ודחוהו , ע"פ דבריו בס' סט סי"ט, שבשר שהוכשר חייב חליטה אח"כ במי� רותחי�. לקדרה אסור, אפילו כששניה� הוכשרו לקדרה – רמב"�

. והסיק הרמב"� דבריו מדברי הגאוני�, הסוברי� שכל הסוגיה מדברת כשהמולייתא מלוחה, ואפ"ה לקדרה אסור, שא� היא לא רוב הראשוני�

  ואוסר תערובתו?! אלא פשוט שמדובר שנמלח ואפ"ה אסור לקדרה. מלוחה, למה דוקא מולייתא, אפילו כל בשר שלא נמלח כדינו אוסר בקדרה

  

  ההלכה לצלי

  , כי כל אחד טרוד לפלוט ולא בולע.לכו"ע שניה� מותרי�: , שניה� מלוחי� ושהו או שניה� מלוחי� ולא שהו שיעור מליחהלא נמלחושניה� 

  י בולע מהחיצו� והחיצו� מותר. (מרדכי)הפנימי אסור, כ – מהרש"ל וש" : הפנימי לא נמלח והחיצו� נמלח ולא שהה

הכל מותר אפילו פיה� למעלה, כי כבולעו כ� פולטו.  – , רש"ל, ש" בהג"ה מחבר, רמ"א: הפנימי לא נמלח והחיצו� נמלח, שהה והודח אח"כ

  אסור החיצו� ע"פ הבנת� את דברי הגה"מ. וא� לא הודח, מותר רק בהפסד מרובה. – או"ה, רמ"א בת"ח

  מותר, כי כבולעו כ� פולטו. – רש"ל וש" : נמלח ולא שהה, והחיצו� לא נמלחהפנימי 

החיצו� אסור, כי בולע מהפנימי קוד� הצליה, אא"כ לא הודח שאז מותר,  – רש"ל, ש" : הפנימי נמלח ולא שהה, והחיצו� נמלח, שהה והודח

  כי כבולעו כ� פולטו.

מותרי� שניה�, כי האש שואבת את הד� מהחיצו� ולא נבלע בפנימי,  – רמ"א: לח ולא שהה, והחיצו� לא נמלח או נמוהודח שהה ,הפנימי נמלח

  הפנימי אסור, כי לא אומרי� בפנימי כבולעו כ� פולטו, שאי� בו ד� של עצמו לפלוט. – רש"ל, ש" . וכ"פ מנחת יעקב

  

, שהרמ"א לשיטתו בס' עו והסביר הגר"אנמלחו שניה�. כל זה בדיעבד, אבל לכתחילה, אי� לעשות שו� מולייתא אפילו לצלי, אא"כ  – רמ"א

  ס"ב, שנוהגי� לכתחילה כרש"י, שכל צלי צרי� מליחה קצת.

  

  ההלכה לקדרה

ש"�), ואת הפנימי לבדו (וידיח� אחר המליחה כ"א בפנ"ע, אחרת זה בשר  –אסור תמיד עד שימלח את החיצו� לבדו (מבפני� ומבחו$  –מחבר 

  ש"�), אבל א� לאחר מילוי, מלח החיצו� אינו מפליט ד� שבפנימי. –שהתבשל בלא הדחה אחרונה 

צרי� למלוח לכתחילה החיצו� מבחו$ ומבפני�, והפנימי מכל צדדיו, ולהדיח� היטב, ובלא"ה אסור לקדרה אפילו בדיעבד, ע"פ ס' סט  – ש" 

  ס"ד.

  כשמלח מצד אחד של חיצו�, נית� להקל בהפסד מרובה, כדי� עו& שלא נמלח משני צדדיו. – פמ"ג

  מילוי סות�.שה ו�ו� לזוב, כיאסור אפילו בהפסד מרובה, שאי� לד� מק – ט"ז בש� רש"ל

  

  הדין במולייתא של ביצים

א� שמו בבשר ביצי� הנקרשי�, דינו כאילו התבשל בקדרה, ואפילו בדיעבד יש לאסור א� לא נמלחו שניה� מליחה גמורה, היינו בחלק  – רמ"א

  החיצו� והפנימי של הבשר שע� הביצי�. (שני צדי העו#)

  היינו שיהיה ראוי לקדרה. – ט"ז

  הכל נחשב כביצי� לבד�, וכ"פ רוב הפוסקי�. – ש" הכל נחשב כמילוי בשר וכדלעיל.  – רש"ל: די� כשהמילוי הוא ביצי� ובשר יחדה

  

  צלית בשר שלא נמלח ולא הודח עם בשר שנמלח כבר

  מותר בדיעבד, שכבולעו כ� פולטו, ולכתחילה אסור, ואפילו הודח. – רמ"א

                                            
 בפתח תנור שאי� לד� היכ� לצאת. היינו שתלויה 25
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אסור כשהבשר שנמלח שהה שיעור מליחה, א# שלא שהה שיעור פליטת ציר, כש"� בס' עג ס"ק יד'. – עק"אר
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  ס' עח

  

"והא רבא איקלעי לבי ריש גלותא, וטפלי ליה בר אווזא, אמר: אי לא דחזיתיה דזיג כזוזא חיורא, לא אכלי מיניה...הת� בחיורתא  – גמרא

דשריר. והלכתא: דסמידא (עיסה של סולת שלא נדבקת ונפרכת והד� יוצא ממנה) בי� אסמיק, בי� לא אסמיק, שריא. דחיורתא (קמח נקי), אי 

  ריא (צלול ואי� בו אדמומית ד�), שריא, אי לא, אסיר. דשאר קמחי�, אסמיק אסור, לא אסמיק שרי". (פסחי� עד:)זיג כזוזא חיורא ש

  

  דין הבצק

כשיעור מליחה, א� הוא עיסת סולת גס מותרת תמיד אע"פ שמאדימה, כי זה לא ד� אלא רק מראה אדו�,  שלא נמלחהטופל בצק בעו#  – טור

פה ודק, א� אינו צלול ככס# אסור, כי נדבק בו הרבה ובולע ולא פולט. וא� הוא משאר קמחי�, האדי� אסור, וכבכ"פ. א� הוא קמח נקי מנו

  וא� לא מותר.

  .בעו& שנמלחמדובר  – מגיד משנה בדעת הרמב"�

  

  דין העוף

לדברי הכל א� העו# לא נמלח, אסור כדי� בשר שהתבשל בלא מליחה, ואפילו יש ששי� נגדו. א� יש להסתפק א� נאסר כולו או  – בית יוס&

שנאסר רק בכדי קליפה, כי הד� שנשאר הוי ד� האברי� שלא פרש, ומותר. ומה שפרש לא חוזר ונבלע בו, אלא רק מה שנדבק בפשטידה, 

  בלע יותר מכדי קליפה.ומכיוו� שאי� רוטב אינו חוזר ונ

  

בלילה רכה שטחי� סביב קורקבני� ובני מעיי�, אבל פשטידה לא, כי ש� לא אומרי�  – ר"ת, ריב"אפשטידה.  – רש"י, רשב"א מהי הטפלה?

  כבכ"פ, שמקו� מושב� יבש בתנור ורואי� שלא פולט.

  

  הדין כשנמלח העוף כשיעור מליחה

  הנ"ל, וכשיטתו בס' סט סי"ט, שאחרי מליחה חייבי� חליטה כדי להכשיר את הבשר.ע"פ חילוקי הדיני�  – רמב"� ע"פ הגאוני�

  מותר הבצק לגמרי, ורק כשלא נמלח העו# שייכי� החילוקי� הנ"ל. – שאר ראשוני�

  

אנחנו לא בקיאי� כיו� במיני קמחי� איזה סולת, איזה נקי ואיזה נקרא שאר קמחי�, ולכ� א� לא מלח את הבשר כשיעור  – לי הלקטושב

  מליחה לקדרה, הקמח תמיד אסור. ואפשר שמטע� זה לא הזכירו הרי"# והרא"ש כלל את הדי� הזה.

שהקמח מעכב את הד� מלצאת, אבל א� רק משחו בשומ� אווז ולכ� יש להיזהר שלא לטוח בבצק שו� בשר לצלי קוד� מליחה, משו�  – או"ה

  או ביצי�, אפילו קוד� שנצלה כמאכל ב� דרוסאי, מותר בדיעבד.

  

פסק כשבלי הלקט, שאע"פ שנאמר בגמרא שהטופל בצק בעו# שלא נמלח, שיש חילוק בי� קמח סולת לשאר קמחי�, ובי� האדי� ללא  – מחבר

חי� בזה, ולכ� תמיד יש לאסור את הבצק. אבל א� נמלח העו# כשיעור מליחה, מותר בכל עניי� ככל האדי�, מ"מ אנחנו לא בקיאי� להב

  הראשוני� ודלא כרמב"�. (גר"א)

כתב כתוספות שהבצק הזה הוא בלילה רכה שסביב קורקבני� ובני מעיי�, א� פשטידה מדינא דגמרא אסורה. וכל מה שאסור זה  – ש" 

  ילא.במליחה, אבל בצליה התירו טפ

  

  רמ"א

  פסק כאו"ה, שדוקא לטפל בבצק אסור, אבל למשוח בשמ� או בציר בשר שלא נמלח, שאי� זה מעכב את הד� מלצאת, מותר. .1

  פשטידה יש לה כל דיני בישול בקדרה, בי� לקולא ובי� לחומרא. .2

  כלומר, שמשערי� בששי�, וזורק אותה חתיכה והשאר מותר. וא� אי� ששי� הכל אסור. – ט"ז, ש" 
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  בשר בחלבהלכות 
  

צז� פזס' 
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  ס' פז

  

  סעי# א'

  

  מנין שבשר וחלב אסור מדאורייתא?
  "לא תאכל כל תועבה", כל מקו� שנאמר "לא תאכל...אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע". (רב אשי ור' אלעזר) .1

 יש ל� בשול אחר שהוא כזה ואסור באכילה וזה בשר בחלב. (ריש לקיש) –"אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במי�"  .2

"לא תאכלנו על האר$ תשפכנו כמי�...למע� ייטב ל� ולבני� אחרי�...", הגמרא דורשת שאיסור זה לא מדבר על ד� אלא על  – אכילה .3

 :הנאהבשר בחלב. 

 מה להל� בהנאה א# כא� בהנאה. (רבי) –גזרה שוה בי� "כי ע� קדוש אתה" ל"לא יהיה קדש בבני ישראל"   .א

 "או מכור לנכרי". (ר' אליעזר) –"לכשתמכרנה, לא תבשלנה ותמכרנה"   .ב

 ג' פעמי� נאמר "לא תבשל גדי בחלב אמו", אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור הנאה" (ר' ישמעאל)  .ג

 בשר בחלב מותר בהנאה, כי יש גזרה שוה לטרפה, שכמו שטרפה מותרת, כ� ג� בשר בחלב מותר. (ר' שמעו� ב� יהודה משו� ר' שמעו�) .4

  

  רק דר� בשול אסרה תורה, אבל מדרבנ� אסור ג� ע"י כבוש ומליחה שאינ� דר� בשול. – רשב"א

פסק את ר' ישמעאל וכ� את הרשב"א להלכה. (יש מחלוקת בי� הרמב"� לשאר ראשוני� הא� לוקי� מהתורה על הנאה, לרמב"� לא  – מחבר

  פת"ש) –ולש"ר כ� ונפק"מ כיו� א� כשר לעדות  או לא 

ל חלקו על זה, הט"ז . (וא# שהב"ח ומהרש"אע"פ שאסור באכילה מדרבנ� כל בשר בחלב שמותר מהתורה, מותר בהנאה ג� מדרבנ� – רמ"א

  והש"� פסקו כמו הרמ"א והראשוני�)

  

, כי בצלי ויש חולקי�אסור, כי צלי זה כבשול ויש כא� איסור תורה.  פמ"ג, הגר"א ורעק"אלפי ה הא� טיפת חלב שנפלה על צלי מותר בהנאה?

  בישול כדי קליפה או נטילה, וכשהתורה אסרה, היא אסרה רק כשיש בישול מלא.

  

  :פתחי תשובה

  

  בישל בב"ח כדרכו, א� אכל שלא כדר� אכילה ונהנה שלא כדר� הנאה ג� לוקה מהתורה, משא"כ בשאר איסורי�.  .א

 : לרמב"� אסור, ולשאר פוסקי� אסור בכזית, ושעורו בהנאת פרוטה (רעק"א).הנאהנשאר בצ"ע.  בבשולאסורה מהתורה.  אכילה – די� חצי שעור  .ב

 ה. יש מחלוקת אחרוני� א� טגו� נחשב כבשול שחייבי� עליו או לא, ומשו� הפסד מרובה נית� להקל.בב"ח נקבר, וא� שרפו האפר אסור בהנא  .ג

ואז יהיה אסור בשול ח� בח� בלא רוטב, לא הוי בשול ומותר בהנאה (לתת לגוי), א� אסור לבשל זאת פע� נוספת, כי אז החלב שבלוע בבשר מתבשל כרגע כדרכו   .ד

 בהנאה.

של בה בשר והיא בת יומה, אסור להאיר בה את הבית או להדליק בה נר חנוכה, כי אע"פ שמצוות לאו ליהנות ניתנו, "כתותי מכתת חמאה שהתבשלה בקדרה שבי  .ה

 שעוריה", וכאילו לא מדליק נר חנוכה כלל.

  

  סעי# ב'

  

כא� גדי עזי�, הא כל מקו� שנאמר גדי סת�, אפילו פרה ורחל במשמע". וכ� כתוב: "ואת ערות גדיי  –" 'וישלח יהודה את גדי העזי�'  – גמרא

העזי�", שרק כא� מדובר בעזי�, ובשאר המקומות כל בהמה, חיה ועו# � העזי�", ולמ"ד שני כתובי� הבאי� כאחד מלמדי�, נמעט מ"עזי�

  במשמע.

  עז וכ� כל חלב, אלא שדיבר הכתוב בהווה.גדי לאו דווקא, אלא ג� שור, שה ו – טור ומחבר

  

  ד'� סעיפי� ג'

  

בשר בהמה טהורה וחלב טמאה, בשר בהמה טמאה וחלב טהורה, מותר. ר"ע אומר שבשר עו# וחיה אינ� מ� התורה. ר' יוסי הגלילי  – משנה

ופסקו כל הראשוני� כר"ע, שבשר חיה ועו& . אומר שכל שנבלתו אסורה, כלול באיסור ולכ� זה כולל ג� חיה, אבל עו# מותר כי אי� לו חלב א�

  , וכ� בשר בהמה וחלב חיה ולהיפ  מותר מהתורה ואסור מדרבנ�.מותר מהתורה ואסור מדרבנ� באכילה בלבד

  כל זה מהתורה, אבל מדרבנ� כל הנ"ל אסורי� באכילה, אבל בבשול והנאה מותרי�. – גמרא
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(ועיי�  ר� בישולו, כבוש או מלוח יש להסתפק א� מותר בהנאה, והמתיר אי� מוחי� בידו.בב"ח שאסור מדרבנ� כגו� שלא כד – 26הגהות אשר"י

  בס"א ברמ"א ובש"� ש�)

  פסק את המשנה והגמרא להלכה, ולגבי עו# וחיה פסק כר"ע וככל הראשוני�. – מחבר

  עי� לקמ� בס"ד,  – רמ"א

אי� איסור בשר בחלב חל על אכילת בהמה טמאה בחלב טהורה ובהמה טהורה בחלב טמאה, שמ"מ יש כא� איסור תורה של אכילת  – בית יוס&

בהמה טמאה ואי� טע� להוסי# עוד איסור בב"ח מדרבנ� על איסור תורה שכבר קיי� כא�, ומה שכתוב ברמב"� ובטור שאסור באכילה מדרבנ�, 

  מדרבנ� באכילה ומותר בבשול והנאה.הכוונה לבשר עו# בחלב שאסור 

  דברי הב"ח וההשגות עליה�:

חל איסור מדרבנ� ג� בבהמה טמאה או בחלב טמאה של אכילת בשר וחלב, והנפק"מ בזה, שיהיה כא� די� של חתיכה נעשית נבלה  .1

שכתוב ברמב"� ובטור , ולדעת ר"ת די� חתיכה הראויה להתכבד, דבר שלא מחמירי� בו בסת� איסורי�. מה 27לדעת רבנו אפרי�

, וכתבו א  הט"ז והש"  חלקו עליו"מותר", הכוונה מדאורייתא, אבל מדרבנ� אסור באכילה מדי� בב"ח. (חולק על הבית יוס# לעיל) 

שהנפק"מ לא שייכת כא�, כי כל חומרתו של רבנו אפרי� בחנ"נ זה רק כשיש שני מיני� טהורי� שהתערבבו ונעשו איסור, אבל כא� יש 

חד אסור שהתערבב ע� מותר, וממילא חומרה זו לא שייכת פה, וכ� חומרתו של ר"ת, לא נחמיר בה. ועוד, שא� היה אסור משו� מי� א

בב"ח, המשנה היתה צריכה לומר זאת, ולא מצאנו שו� פוסק שסובר כ�, ומילא בעו# וחלב אוסרי� מדרבנ� גזרה שמא יאכל בהמה 

  בחלב, א� מה נגזור בנידו� דיד�.

יסור בשול והנאה מדרבנ�, ג� בדברי� שאסורי� באכילה רק מדרבנ�, ע"פ המשנה בריש פרק "כל הבשר", ש"כל הבשר אסור יש א .2

לבשל בחלב, חו$ מבשר דגי� וחגבי�", והסיק רב אשי שיש שאסור בבשול מדרבנ� ויש מדאורייתא, וזה ג� לשיטת ר"ע. ומה שכתבו 

, חלק עליו א  הש"  בס"אונה כלשו� הגמרא, שרק מהתורה מותר, א� מדרבנ� אסור. הרמב"� והטור "ומותרי� בבשול והנאה" הכו

, שלשו� "בשול" במשנה זה אכילה, כמו שלשו� בשול בתורה זה ג� אכילה וזו כוונת וה"פרי חדש" הסבירוהביא סוללת פוסקי� נגדו, 

 המשנה.

נה, וא"כ לדעת חכמי� חיה ועו# אסורי� בבשול מדאורייתא, יש לחשוש לדעת תוס' (חולי� קיג.), שכתב שר"ע חולק על חכמי� במש .3

, ואמר שכל החומרא והש"  חלק עליווקי"ל כרבי� מול יחיד, ואי� חלוק בי� עו# לבהמה טהורה בי� בבשול, בי� באכילה ובי� בהנאה. 

והסביר עו# בחלב וכ� להנות מזה. היחידה היא, שלא אוכלי� גבינה מיד אחרי עו# אלא ממתיני� כמו אחרי בשר, א� מותר לבשל בשר 

, שפשט סוגית הגמרא היא כר"ע ולא כת"ק. ועוד, שכתב הרמב"� בפ"ב מהל' ממרי�, שמי שאומר שעו# בחלב זה ה"פרי חדש"

 איסור תורה עובר על "בל תוסי#". וכ� מצאנו תוספות אחר שכתב שעו# בחלב הוא מדרבנ�.

  

  פתחי תשובה

  

  מקל, שלשיטתו טגו� זה לא בשול ומותר בהנאה, ומה שכתב שגדי אסרה תורה ולא ד� זה רק סיוע בעלמא.כבד שטוג� בחמאה, מהר"� שי#   .א

ב"� מותר בהנאה, בשר נבלה וֶחֶלב אסור לבשל בחלב ולוקה על זה. באכילה אי� איסור בב"ח, אלא רק ֶחֶלב ובהמה טמאה. בהנאה מביא מחלוקת: לדגמ"ר בש� הרמ  .ב

והסומ� להקל לא הפסיד. וכ� נר שעשוי מחמאה וֶחֶלב אסור להדליק בו ולהנות מאורו, וא� נר כזה התערבב בטל ברוב, ובנר חנוכה לא   א� הפמ"ג כתב שאסור בהנאה

 בטל, כי הוא הוקצה למצוותו וזה דבר שבמני� ולא בטל.

  והנאה וכ� אי� מראית עי� כי א# אחד לא יודע שהקדרה חלבית.מותר לבשל בשר לעכו"� בקדרה חלבית שלא בת יומה, שבאיסור דרבנ� כזה, לא גזרו על בישול   .ג

  

  דגים
א� לבשל� מותר, אז לאוכל� ע� חלב יחד  – ר"�רמב"�, רשב"א ו"כל הבשר אסור לבשל חו$ מבשר דגי� וחגבי�" (משנה חולי� קג:).  – גמרא

  פסק רק את הגמרא להלכה, שמותר לבשל בשר דגי� וחגבי� בחלב. – מחברג"כ מותר. 

חולק עליו ואומר שלא נזהרי� בזה כלל והתערבב לו בשר  – דרכי משה, ט"ז וש" אי� לאכול דגי� וחלב מבושלי� יחד מפני הסכנה.  –בית יוס& 

  וחלב.

אי�  דאת זה. לכ� בדיעב מביא את הלבוש והפמ"ג שאסרו לאכול דג וחלב מבושלי� אבל התירו דג וחמאה, והחת"ס כתב שקי"ל כגדול הרופאי� הוא הרמב"� שהתיר – פת"ש

  י� נזהרי� בזה כיו� "דדשו בה רבי�".אלאסור א� בישלו, ויש מי שאוסר בדיעבד, ומ"מ פסק הפת"ש שכיו� מבשלי� דג וחלב יחד, ו

  

  חלב שקדים
די�, משו� נוהגי� לעשות חלב משקדי� ומניחי� בה בשר עו#, כי זה רק מדרבנ�, אבל בשר בהמה יש להניח קוד� אצל החלב, שק –רמ"א 

  מראית עי�, וכ� ידעו כול� שזה חלב שקדי� ולא חלב בהמה.

מ"מ לכתחילה יניח שקדי� ג� אצל העו#, א� א� אי� לו אי� להחמיר. מהרש"ל אסר כמו שאסרו בד� דגי� בלא להניח לידו קשקשי�,  – ט"ז

  כרת וכא� מקסימו� יטעו באיסור דרבנ� בלבד. א� כתב שאי� לדמות זאת לד� של דגי�, שש� החשש שיתבלבלו בד� בהמה ועו# שיש בו

                                            
  הסימ� בסו# סעי# י"א. בסו#ב"בית יוס#" בא מו 26
לפי רבנו אפרי� מחמירי� בחתיכה נעשית נבלה רק בב"ח, ור"ת סובר שג� בשאר איסורי�, א� בחתיכה הראויה להתכבד, לכו"ע מחמירי�  27

 רק בב"ח.
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יש להחמיר משו� מראית עי� ג� באיסורי דרבנ�, כמו שבהמה לא יוצאת בזוג בשבת, שמא יחשבו שמותר לעשות מקח וממכר בשבת,  – ש" 

  אע"פ שזה איסור דרבנ�.

  בשר עו# בחלב שקדי�. מ"מ א� זה בביתו ולא בסעודות גדולות, לא חוששי� למראית עי� ומותר להניח – פת"ש

  

  אשהחלב 
  .מחבראסור לבשל בשר בחלב אישה מפני מראית עי�, וא� נפל לתבשיל, לא צרי� בטול ברוב, וכ"פ ה –רשב"א 

  

מחומרת הרשב"א בחלב אשה נלמד, שאסור לבשל בשר בהמה טמאה בחלב טהורה ובשר טהורה בחלב טמאה משו� מראית עי�, אבל  – רמ"א

  .28בעו# דרבנ� מותר לבשל, ואי� לחשוש למראית עי� בדרבנ�

  

  � מראית עי�, ונשאר בצ"ע.הקשה על המחבר, שא� כא� חוששי� למראית עי�, כ"ש שחלב טמאה ועו# בחלב יהיה אסור לבשל מדי דרכי משהוב

  האחרוני� תרצו קושיה זו בשלושה דרכי�:

משיב על דברי הרמ"א, ומתר$ את המחבר, שרק בדברי� ששניה� מותרי� יש עניי� לגזור משו� מראית עי�, אבל כשדבר אחד  – ט"ז .1

החמיר ג� בעו& בחלב שלא יבואו ומ"מ אי� להקל בזה אחרי שהרמ"א החמיר, אלא שלפי"ז יש לטמא אי� לגזור משו� מראית עי�. 

לבשל בהמה בחלב, כי הרואה לא יודע להבחי� בי� בשר בהמה לעו&. ומ"מ לצור  גדול, כגו� רפואה וכד' מותר לבשל עו& בחלב וכ� 

  בהמה טמאה או בשר טמא בחלב טהורה, שמשו� מראית עי� לא מונעי� רפואה וצר  גדול אחר.

, כי בבשול נית� לחשוב שזה לרפואה או צור� שאסור לאכול" משו� מראית עי�, הכוונה מה שכתוב במחבר ש"אסור לבשל – ש"  .2

אבל בהמה טמאה או חלב טמא שמ"מ לא יבוא לאכל� כי ה� אסורי� אחר, ולכ� אסור לאכול בשר בחלב אישה משו� מראית עי�, 

 מצד עצמ�, מותר לבשל ואי� איסור מראית עי� כא�.

טמא, ולכ� אי� איסור מראית עי� בבישולו, משא"כ בחלב אישה ושקדי� (לעיל) שלא ניכרי� ולכ�  בבשר טמא רואי� שהוא –ש"   .3

 לפי"ז אסור לבשל בשר בחלב אישה.אסורי� משו� מראית עי�. 

  

  מ"מ לפי הש"� בס"ג, יש להחמיר משו� מראית עי� ג� באיסורי� מדרבנ� ולכ� אסור לבשל בשר עו# בחלב בכ"מ.

  

  סעי# ה'

  

א� היו מעורות בגידי� אסורות" (ביצה ז.).  –מותרות לאכל� בחלב. ר' יעקב אומר  גמורות"השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצי�  – גמרא

  ופסקו רוב הראשוני� כת"ק, וא� הביצה לא גמורה, דינה כבשר עו#.

  איזוהי ביצה גמורה?

 שתיגמר הקליפה ותתקשה. צרי� –י"א צרי� שיגמר החלבו� והחלמו�,  – רשב"א, ר"�, רבנו ירוח� .1

 א� נגמר החלמו�, אע"פ שעדיי� מעורה בגידי� ומחוברת. –רש"י לפי פשט הרא"ש  .2

מדובר שכבר פרשה הביצה מ� האשכול, ומה שנקראת "מעורה בגידי�" הכוונה שאדומה כמו ביצה  –רש"י לפי הבנת הטור ברא"ש  .3

 שמעורה בגידי�. ומ"מ צרי� שיגמר החלמו�.

 צרי� להיעקר מהאשכול ג� בלא קליפה דקה חיצונה. (כר' יעקב) –הר"ר יהונת�  .4

 קליפתה דקה. –ארחות חיי�  .5

  קליפתה קשה. –רשב"�  .6

דווקא לאכול את הביצה יחד ע� חלב אסור, א� בזה אחר זה מותר. ומה שמחמירי� למלוח ביצה כזו, זה עלול להביא לקולא,  – "ר יהונת�רה

  בר איסור תורה. מ"מ העול� נוהג למלוח כל ביצה שאי� לה חלבו� וחלמו� וסומכי� על המנהג.הביצה עלולה לספוג חלק מהד� ואז עו

  

פסק את הגמרא והרשב"א להלכה, ולכ� א� יש לה רק חלמו� אסור לאכול (כגירסת הש"�, כי לבשל מותר באיסורי דרבנ� א� לא משו�  – מחבר

של יחד אסור, א� א� אכלה בפני עצמה, לאכול גבינה אחריה מותר ולא צרי� מראית עי�) אותה ע� חלב, ופסק את הר"ר יהונת� שרק מבו

  להמתי� כלל.

  

שא� הכה תרנגולת על זנבה, שאסורה הביצה משו� אבר מ� החי, כשהביצה מעורה בגידי�, ומאי שנא   29כתב הרשב"א – קושית מהרש"ל

  מהכא?

  תרוצי� על קושית מהרש"ל

                                            
מדרבנ�, אבל בחלב טהורה, הכי נמי הפמ"ג כתב על דברי� אלו, שהרמ"א התכוו� להתיר בשר עו# בחלב בהמה טמאה שיש כא� תרי קולות  28

 שאסור ג� לשיטתו מדי� מראית עי�.
  טור ס' פו ע"ש. 29
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בביצה שיצאה מעצמה, אי� לה טע� בשר כלל, ולכ� אפילו מעורה בגידי� מותרת, אבל כשמכה על זנבה, יש לה טע� בשר  – מהרש"ל .1

וזה אסור משו� אבר מ� החי. וכתב שכל זה דוחק להלכה, והסיק שבכ"מ כל זמ� שמעורה בגידי� חשוב אבר מ� החי, ונהגו להחמיר 

 שהקליפה תהיה קשה, א� בדיעבד אי� להחמיר.

כא� בבשר עו# דרבנ� הקלו. ועוד תר$, שכא� כ"א בפני עצמו מותר, וש� התרנגולת הפכה לנבלה ואסורה ולכ� החמירו בזה.  –ש"   .2

ועוד תר$ שסת� ביצה וחלב אלמלא התיר לנו אות� הפסוק, היינו מחזיקי� אות� כאבר מ� החי, ולכ� ש� בס' פו כשהביצה מעורה 

  ר מ� החי שלא על זה התיר הפסוק.בגידי� ומחוברת, אסורה משו� אב

  

כדעת וכ� שלא תהיה מעורה בגידי�. ולא להסתפק בחלבו� וחלמו�  כדעת רשב"�, שלכתחילה צרי� להמתי� לקליפה קשה ולהלכה פסק הש" 

בדיעבד, כי הרבה , אבל בדיעבד מותר ג� בחלבו� וחלמו� כרשב"א ובתנאי שהביצה לא מעורה בגידי�, וא� הביצה מעורה אסור אפילו הרשב"א

פוסקי� פסקו כר' יעקב. מ"מ א� יש הפסד מרובה אפילו לא נגמר אלא החלמו�, מותר בדיעבד גדול לסמו� על דעת רש"י ורא"ש, שאפילו א� 

  .30הביצה מחוברת מותר לאכלה

  

רכה, אפילו א� קליפתה רכה, מותר לאכלה בחלב כאשר ביצה שקליפתה רכה שאסורה, היא רק כשנמצאה בתרנגולת שחוטה, אבל א� הטילה אותה התרנגולת כד – פת"ש

  החלבו� שלה מוכ� יחד ע� החלמו�.

  

  ז'�סעיפי� ו'

  

בחלב אמו ולא בחלב זכר...ולא בחלב שחוטה...ולא בחלב טמאה" (חולי� קיג:). "המבשל במי חלב פטור, ד� שבשלו  –"אמר שמואל  – גמרא

  בשל� בחלב, פטור" (ש� קיד.).בחלב פטור, העצמות והגידי� והקרני� והטלפי� ש

  מעוש� ומבושל בחמי טבריה זה ספק בשול, וספק דאורייתא לחומרא ואי� לוקי� על זה. – ירושלמי

ש"�) או בחלב זכר או  –(או נשחטה  בחלב מתה"המעוש� והמבושל בחמי טבריה וכיו"ב, אי� לוקי� עליו, וכ� המבושל במי חלב או  – רמב"�

. המבשל שליל בחלב וכ� האוכלו חייב, אבל המבשל שליא או עור, גידי� ועצמות ואינו לוקה על אכילתו משו� בב"ח, שבישל ד� בחלב פטור

  ועיקרי קרני�, טלפי� הרכי� בחלב, פטור וכ� האוכל� פטור".

�, אלא לוקי� רק על משמע מהרמב"� שעל חלב מתה וד� לא לוקי� משו� בב"ח, אבל לוקי� משו� נבלה וד�. ובטור לא משמע כ – בית יוס&

השיב על קושיה זו וכתב, שזה נלמד בק"ו, שא� חיב משו� ד�, יתחייב  והב"חד� ולא על נבלה, ששינה סדר הכתובי�, ונשאר עליו הב"י בצ"ע. 

  ג� משו� נבלה.

  פסק את הרמב"� להלכה כפי שנכתב ברמב"� ולא כמו בטור. – מחבר

  :הרמ"אדיני 

וסר תבשיל, אבל חלב מתה ומי חלב כ� אוסרי� תבשיל כמו חלב עצמו ואסורי� בבשול לכתחילה. חלב זכר לא נקרא חלב, ואינו א .1

והסביר הש"�, שמה שכתב המחבר, בש� הרמב"� שבחלב זכר פטור, הכונה בחלב זכר של בהמה, שאסור מדרבנ�, ולכ� מדרבנ� אוסר 

אד� שלא גרע מחלב אשה, שאסור לבשל בו בשר משו� את התבשיל, ומה שכתב הרמ"א שחלב זכר לא אוסר, הכוונה חלב זכר של 

  מראית עי�, א� לא אוסר תבשיל כמו חלב אשה.

 י"א שאסור לחתות האש תחת קדרה של עכו"� לפי שה� מבשלי� בה חלב ובשר לפעמי�, והמחתה עובר על בשול בב"ח. .2

 –(והיינו כשהמי� רותחי�  31מה, שאסורי� בהנאהאי� לערב מי� שהדיחו בה� כלי בשר ע� מי� שהדיחו בה� כלי חלב ולית� לפני בה .3

.) ודבריו קשי�, כי הרי הרמ"א פסק שכל זה חומרא לכתחילה, וא� מדובר ברותחי�, מעיקר הדי� המי� אסורי� בהנאה? לכ� ש" 

בדיעבד ולא י"מ שמדובר במי� שנכבשו יחד וקרי� ואפילו הכי לכתחילה אי� ליתנ� לפני בהמה, כי בב"ח מדרבנ� מותר בהנאה רק 

 לכתחילה).

הכלי שעושי� בו מי� לחפיפת הראש, אי� להשתמש בו, שעושי� אותה מאפר שעל הכירה ובד"כ מתערבב ש� בב"ח, אבל בחפיפה  .4

 , שלרחו$ ראשו בזה מותר, כי רק אכילת הגו# חשוב הנאה ולא רחיצת הראש.הש" מותר. וכתב ע"ז 

שבקדרות של מתכת אי� להחמיר, כי א#  הש" רות בעלמא והמקל לא הפסיד. וכ"כ בדיעבד אי� לחשוש בכל הנ"ל ואי� בזה אלא חומ .5

 א� ניתז בב"ח, חוזר ומתלב� ע"י האש.

  

  פתחי תשובה

  

יר א� הנוב"י נסתפק לגבי בת פקועה שאינה טעונה שחיטה שבישלו בשר בחלב שלה, הא� היא כחלב שחוטה ופטור, או כיו� שראויה לילד חיב, ורעק"א צידד להת  .א

  החמיר.

                                            
 ברא"ש, אלא כפשט הרא"ש. ולא כפי שהבי� הטור 30
מי� שבשני הכלי� יחד יש בה� ההקשה הרעק"א מדוע לא יתחייב כא� משו� בשול כמערבב את המי� ורק משו� הנאה? ומתר$ בדוחק ש 31

  הבשר והחלב, וכשמחבר את המי� מבטל איסור בידיי� וגזרו על זה שיהיה אסור בהנאה.ששי� כנגד שאריות 
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לחומרא. ויש מתירי� תבשיל של חלב שנמצא בו עצ� חלול ויש להסתפק אולי היה בו מוח ונמס תו� התבשיל ואי� ששי� בתבשיל נגדו אסור לאוכלו, כי ספק דאורייתא   .ב

 שלא חוששי� שהיה בו מוח. והפמ"ג כתב שאסור מדרבנ�.

מותר באכילה  ובהנאה, וכתב שא� העור כמו הבשר, כמו תחת האליה ועור בית הבושת אסורי�  כתב הפמ"ג שיש להסתפק לגבי עור בחלב שאינו אלא מדרבנ�, הא�  .ג

 באכילה ובהנאה כבשר.

  

  סעי# ח'

  

  "המבשל במי חלב פטור" (חולי� קיד.). – גמרא

נה לחלב שהוציאו ממנו נסיובי חלבא (חלב המתמצת מקפאו� הגבינה) אינ� מי חלב ואסורי� מהתורה. ומי חלב שאסורי� מדרבנ�, הכוו – רא"ש

  את כל האוכל, כגו� לאחר שעשו הגבינה מבשלי� החלב והאוכל צ# מלמעלה ולא נשאר בו אלא מי� בלבד.

  אע"פ שפטור במי חלב אסור מהתורה, שאסור לבשל בשר בכותח (עיי� פסחי� מב). – תוס'

  פסק את הרא"ש להלכה. – מחבר

  

  י'� סעיפי� ט'

  

"כשרה שינקה מטרפה מעמידי� בקבתה", וכ"ש טרפה שינקה מכשרה, משו� שחלב המכונס בקבה פירשה בעלמא הוא". (רי"#  – גמרא, רי"&

  מג. בדפיו) וזה ע"פ הגמרא בחולי� קטז: וההלכה שנפסקה בסו# הגמרא ש� בניגוד לדעה שנכתבה לפני חזרה. ע"ש.

  איזה חלב קבה מותר ואיזה אסור?

 הנמצא בקבה אינו חלב בי� קרוש ובי� צלול.לכ� חלב  – רי"& ורמב"� .1

 קרוש מותר, צלול אסור. וכתב תוספות שאותו קרוש, אפילו נמלח מותר. (המשנה דברה בצלול, סו# הגמרא בקרוש) –רשב"א, ר"ת  .2

שינקה מ�  אינו גורס את הסו# של הגמרא ולכ� כל חלב אסור בי� קרוש ובי� צלול. (ונשאר ע� גירסת המשנה ש"כשרה –רש"י, ר"�  .3

 הטרפה קבתה אסורה")

 כר"ת. –רא"ש לפי הטור  .4

 כרש"י. –רא"ש לפי הבית יוס&  .5

רק א� נקרש בחיי הבהמה ובתוכה, אחרת  – רשב"אג� א� החלב היה צלול ונקפא ונקרש הוא מותר.  – מרדכי ?איזהו  החלב הקרוש המותר

  דינו כצלול ואסור.

ה בחלבה נאסר הכל משו� בב"ח מלוח, וכ� א� עבר על זה יו� אחד אסור משו� כבוש כאשר חלב הקיבה אסור, א� מלח את הקיב – טור

כמבושל. וזה כחומרתו של רש"י, שזה לא נ"ט ב� נ"ט, אלא שכל הקיבה כולה הופכת לחתיכת איסור. א� הטור פסק שלא כרש"י, שרש"י אסר 

  .רק א� יש בה בנות� טע� נגד הגבינות� במינו , והטור פסק כדעת הרא"ש, שאסורה במיבכל שהואאת החתיכה במי� במינו 

לפי הרי"# והרמב"� ולר"ת בקרוש, חלב הקיבה הוא פירשה בעלמא, ממילא אע"פ שהומלח או נכבש ע� עור הקיבה, מ"מ לא מעביר  – בית יוס&

חלב זה הלאה את טע� הבשר, כי פירשה בעלמא לא מעביר טע� ומותר להעמיד בחלב זה גבינה, כמו דגי� שקיבלו טע� בשר מקדירה שאח"כ 

  אפילו מנ"ט בר נ"ט.מותר לבשל� בחלב, וזה גרוע 

דחה דבריו של הב"י, וכתב שבדגי� זה נ"ט בר נ"ט, א� החלב שקיבל טע� מהקיבה זה טע� ראשו�. לכ� כתב שהסיבה שזה מותר  – דרכי משה

הסביר שלא ידוע כמה בלע החלב מהקיבה ולכ� אי� בטע� זה  והש" היא שג� בשר הקיבה הוא פירשה בעלמא ואי� כא� ערבוב בשר בחלב כלל. 

  כח להולי� את עצמו לחלב שמתבשל אח"כ ע� חלב הקיבה.

  רבנו ירוח�

  יש להחמיר, וא� נמלחה הקיבה ע� העור שלה אסור להעמיד בה גבינה אע"פ שהוא פרש בעלמא, כי כבר לקחה טע� בשר. .1

החלב טע� בשר נבלה או טרפה ונאסר בגלל זה, שלקח טע� העור וכמעמיד ש� חלב א� עמד חלב הקיבה ימי� רבי� או נכבש, מקבל  .2

 ובשר יחד.

שצלול אסור אפילו בדיעבד, וקרוש מותר בדיעבד,  כר"תפסק  – רמ"אשכל חלב קיבה מותר בי� קרוש ובי� צלול.  וכרמב"� כרי"#פסק  – מחבר

שכל חלב הקיבה אסור, כי קשה להכריע מהו  כרש"יפסק  –רש"ל  (ט"ז וש"�). מראית עי�א� לכתחילה אסור לבשל אפילו בחלב קרוש משו� 

  שיעור הקרישה שיגדיר זאת כקרוש. (ט"ז)

אע"פ שפסק בחלב הקיבה כרי"# וכרמב"�, כא� פסק להחמיר כרבנו ירוח�, ולכ� א� נמלחה הקיבה ע� עורה או נכבשה אסור להעמיד  – מחבר

  לה, אבל בדיעבד אי� לאסור ויש לסמו� על המתירי�. (ש"�)בה גבינה. ובב"י כתב, שכל זה לכתחי

  כדי שיתנו על האור ויתחיל לרתוח. (עיי� ס' סט סי"ח) – שיעור הנצר  שישהה במליחה

  נמלח כ"כ שאינו נאכל מחמת מלחו. (עיי� ס' צא ס"ה) – שיעור מליחה כשהוא רותח

יר כא� בדיעבד א� לא נמלח כשיעורי� אלו, כיו� שבלא"ה פסק המחבר שחלב , שאע"פ שבמליחה מועטת אוסרי� הכל, מ"מ יש להתהש" וכתב 

  צלול הוא כפרש בעלמא ועוד שזה רק איסור דרבנ�.

  :הרמ"אדיני 
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לכתחילה אי� להניח בקיבה שו� גבינה עד שיצטנ� החלב ש� לגמרי, אבל עד בדיעבד אי� לחשוש עד שנמלח או נכבש כפי שכתב  .1

  המחבר.

א� העמיד בו ונמלח או נכבש ש�, א� הוא צלול אוסר את כל הגבינות עד שיהא ששי� בחלב שכנגדו נגד הקיבה האסורה, וא� היה  .2

דווקא דבר  א.: 32ותר� שני תרוצי�, הרי חלב הקיבה הצלול הוא דבר המעמיד ואפילו באל# לא בטל? והקשה הש" ששי� מותר. 

א# א� נאמר שזה גופו של איסור, מ"מ כא� במליחה מדרבנ� מקלי�.  ב.בערבוב בב"ח בטל. האסור מצד עצמו כמו נבלה לא בטל, א� 

 כדעת הרמ"א. הש" ולדעת ר"ש ב� אברה� בכ"מ יש להחמיר ולא בטל ולכ� הוא חולק בזה על הרמ"א, והכריע 

עלמא ורמ"א לשיטתו כר"ת. (ועיי� א� היתה הקיבה קרושה אינה אוסרת כלו� אפילו לא היה ששי� בחלב נגד הקיבה, כי זה פירשה ב .3

 33לעיל בדרכי משה מה שכתב וכ� הוספת הש"� ש�)

וכתב א� היה חלב הקיבה צלול ונקרש מחו$ לגו# הבהמה, לרשב"א דינו כצלול והמרדכי כתב שדינו כקרוש ובמקו� הפסד יש להקל.  .4

מתירי� אפילו בחלב צלול כמו רי"# ורמב"� וכדאי הרבה פוסקי�  ב.יש כא� רק איסור מדרבנ�.  א.שיש להקל משלוש סיבות:  הש" 

ג� בדברי הרשב"א שהחמיר אי� הכרע א� החמיר, ואולי כשכתב מה שכתב, זה רק אורחא דמילתא לבשל  ג.לסמו� עליה� בכה"ג. 

 בקרוש, א� אה"נ שבצלול ג� אפשר.

תו ומיבשי� אותו ונעשה כע$ וממלאי� אותו בחלב ש"�), מולחי� או –עור הקיבה [של נבילה] (וה"ה שאר בני מעיי�  – שבולי הלקט .5

שכ"ז כשאי� ששי� נגד עור הקיבה, א� א� יש ששי�  וכתב על זה הפת"ש בש� רעק"אשלכתחילה אי� לעשות כ�.  וכתב הש" ומותר. 

 נגד עור הקיבה אפילו לכתחילה מותר.

  

  פתחי תשובה

  

וביי"ש, מצ$ הלחלוחית מהעור אל תו� החלב וזרק את העור והעמיד את החלב כ�. כא� אי� התר מצד  ב� תורה לקח עור קיבה (בשר) וייבש אותו וריכ� אותו במי� .1

חמירי� יקח מהקיבה שנעשה בכע$, כי לא הגיע לשעור ייבוש מספיק,א� יש להתיר מצד זה שאי� כא� נ"ט כלל, ועוד שמעמיד אי� לרוב הפוסקי� בב"ח, וכדי לחוש למ

היה "זה וזה גור�". ואע"פ שאי� מבטלי� איסור לכתחילה, כא� זה תרי דרבנ�, שמשקה היוצא ע"י מציצה ומליחה אי� בו משו� טע� קצת ג"כ יחד ע� העור ואז י

  כעיקר. לכ�, בנידו� דיד�, שהמשקה היוצא מעור הקיבה נכבש ע� חלב זה תרי דרבנ�, ונסמו� על זה להתיר א� יש ששי� נגד לחלוחית העור.

 שי� אות� וצובעי� בה� משקה יי"ש מותרי� כמו עור קיבה שנעשה כע$.תולעי� אדומות שמיב .2

חלב רותח כדי לרככו, בשר יבש כע$ אסור בחלב וה"ה קיבה בבישול (פמ"ג), שמתרכ� בבישול ונות� טע�. וכ� מי שהכניס ידו לעי� של בהמה והתקשה ש� והכניס העי�  .3

 ה"תפארת צבי", חלק על דבריו וכתב שג� בבשר יבש אינו אסור ויש היתר של קשה כע$.לדעת הפמ"ג אסור, כי בבשר אי� היתר של קשה כע$. א� 

  34לדעת הנוב"י והפמ"ג אסור א# א� התקשה כע$, וה"תפארת צבי" חלק עליה� ג� בזה והתיר את הבשר. ופסק הפת"ש כמו ה"תפארת צבי". בשר איסור: .4

  

  סעי# י"א

  

  "המעמיד בעור של קיבה, א� יש בה בנות� טע�, ה"ז אסורה". (וא� אי� בה, כשרה) – משנה

  

  בבאור איסור מעמיד נחלקו הראשוני�:

אי� הבדל בי� עור קיבת נבלה לכשרה, וא� נ"ט אסור. לפי"ז מעמיד זה איסור דאורייתא. ומה שכתוב בגמרא שהלכה שבעור  –(תוס' ש�)  ר"ת

"א ש� שה"ה כשרה ג"כ אסור, ורק בגלל הסיפא שמתיר בקבת נבלה, כתבו ברישא עור קיבת נבלה. ורק בספק יש קיבת נבלה אסור, כתב מהרש

  הבדל, שבכשרה מותר, כי ספק דרבנ� לקולא ובנבלה אסור כי זה ספק דאורייתא.

ד בעור קיבת נבלה, שש� אע"פ א� אי� בחלב נ"ט, אע"פ שמעמיד חלב בבשר, התורה תלתה הדבר בטע�, משא"כ במעמי – ר"י מיגש, רמב"�

שלא נות� טע� אסור, כי הוא מעמיד כא� בחפצא של איסור, ולכ� כתב הר"י מיגש שאסרו גבינות הגויי�, שמעמידי� אות� בעור קיבת נבלה 

  35שאסורה בזכות עצמה ולא בטלה כי "כיו� דאוקומי דמוקי�, לא בטיל", ובב"ח הל� אחר נ"ט.

יבת כשרה ובי� עור קיבת נבלה בי� בנ"ט ובי� שלא בנ"ט אסור להעמיד כ�, ומ"ש במשנה שמותר, זה רק ב"זה וזה בי� עור ק � 36ר"ש ב"ר אברה�

  גור�". והסברה היא, שכמו שנבלה לא בטלה כי "אוקומי קמוקי�", כ� ג� הבשר ויש איסור מעמיד מדאורייתא בב"ח.

  נית� לפרש שהוא סובר שבב"ח נעשה כחפצא של איסור ויש בו די� מעמיד. ה"דגול מרבבה" הסביר את שיטתו שסובר כר"ת, א� –(ש�)  רש"י

  

קיבה שהעמידו בה חלב הרבה ועשו בה גבינות ושמו את הקיבה בשקית ומצאו בה חתיכות דקות של בשר בתו� החלב, התיר הר"ש ב"ר  – מרדכי

  כ"זה וזה גור�" ומותר.אברה� וכ� רבנו ברו� את הגבינות, שיש כא� מעמיד בקיבה ובחלב קרוש, והוי 

  בב"ח שאסור מדרבנ� כגו� שלא כדר� בישולו, כבוש או מלוח יש להסתפק א� מותר בהנאה, והמתיר אי� מוחי� בידו.] – הגהות אשר"י[

  

                                            
יש נפק"מ גדולה בי� שני תרוצי הש"  האלו, שלתרו� הראשו�, כל בב"ח אע"פ שיש בו די� חנ"נ, אי� בו די� של מעמיד, ואילו לתרו� השני,  32

 ג� בב"ח גופו הוא איסור ולכ� יש בו די� של מעמיד.
 ואח"כ לבשר אוסר, ורק טע� הנבלע בקרוש נעשה פירשה. ואח"כ פקפק בדי� זה. (פת"ש) הפמ"ג שא� נבלע חלב גמור בקרושכתב  33
 הג'לאטי� שד� בזה. ע"ע שיעור כללי שנית� על 34
 ירוח� פרש אחרת את הרמב"� שג� בקיבת כשרה יש לאסור, מ"מ כתב ה"בית יוס#" שדבריו לא מכווני� שפיר. ואע"פ שרבנו 35
  "ע.מובא ב"מטה יהונת�" על השו 36
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לפי רש"י בחלב בי� בצלול בי� בקרוש ולר"ת בצלול, לא רק שא� מלח אית� את הקיבה זה אסור משו� בב"ח, אלא שא� יש בה� בנ"ט  – טור

  אסור להעמיד ש� גבינות.

 ,וכתב על זה הש" פסק את הר"י מיגש והרמב"� ואת הטור, שמעמיד בקיבת נבלה אסור בכל שהוא, ובקיבת כשרה אסור רק בנ"ט. ( – מחבר

  שכל זה לשיטת המחבר שסומכי� על טעימתו של גוי, אבל לדיד� תלוי בביטול בששי� מול עור הקיבה הכשרה)

משו� שדבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באל# לא בטל. וכתב עוד, שא� היה עוד מעמיד המותר יחד ע� המעמיד האסור, הוי זה וזה  – רמ"א

  גור� ומותר, א� יש ששי� נגד המעמידי�.

  שאי� דבריו מוכרחי�. וכתב הש" אפילו בעור קיבת נבלה בטל בששי�,  – בש� מהרש"ל ש" 

מה שכתב הרמ"א זה דווקא כאשר אי� בכל אחד מהמעמידי� להעמיד לבדו את הגבינה, אבל א� כל אחד יכול להעמיד לבד, אי�  – ט"ז וש" 

וכתב ו� עיסה שמותרת התערובת רק א� אי� בכ"א מה� כדי לחמ$. כא� זוז"ג ואסור. והוכיח זאת משאור של תרומה ושל חולי� שנפלו לת

שלכאורה יש לחלק, שבשאור בכדי להחמי$ צרי� נ"ט, וא� בכ"א יש יכולת להחמי$ חברו, יש כא� נ"ט אע"פ שיש עוד מחמי$, אבל  הש" 

שלא משמע כ� לא מלשו� "מ הסיק הש"  מבמעמיד, מה זה משנה א� כ"א מעמיד לבד, עדי� כשיש שני מעמידי� לא מעמידי� רק באיסור! 

  המרדכי ולא מלשו� הרמ"א, ולכ� יש להחמיר בזה.
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  ס' פח

  

  סעי# א'

  

  "כל הבשר אסור לבשל בחלב חו$ מבשר דגי� וחגבי� ואסור להעלותו ע� הגבינה על השולח� חו$ מבשר דגי� וחגבי�". (חולי� קג:) – משנה

  "באיזה שולח� אמרו? בשולח� שהוא אוכל, אבל בשולח� שהוא סודר עליו את התבשיל, נות� זה בצד זה ולא חושש". (חולי� קד:) – משנה

  דווקא בשולח� שאוכל עליו גבינות.  – טור

  

שאע"פ שזה גזרה  זוכתב הט"פסק את המשניות להלכה, וכתב שאפילו בשר חיה ועו# אסור להעלות על השולח� שאוכל עליו גבינות.  – מחבר

שזו גזרה אחת, כי א� יעלה וודאי יאכל, ולכ� בעו# זה גזרה לגזרה ואילו לפי הט"ז זה יהיה  והפמ"ג כתבלגזרה, כי זה לא דר� בשול, כא� גזרינ�. 

  , שפשוט שאסור להעלות גבינות על שולח� שאוכל עליו בשר.וכתב הש" גזרה וגזרה לגזרה. 

ולח� אחד, אבל בשר נבלה מותר להעלות על שולח� שאוכל בו בשר כשרה, כי בדילי אינשי מיניה. אבל להעלות כל זה בבשר וחלב על ש – ש" 

 חמ$ של גוי על שולח� של מצה יש לאסור לפי רוב הפוסקי�, כי על הלח� חי האד� ולא יבדל מזה, וכ� כי בחמ$ החמירו. לכ� אסור להעלות לח�

  לח� של יהודי.שבושל ע"י עכו"� על שולח� שאוכל בו 

 שמותרואצ"ל  לא להדליק בנר חמאה, גזרה שמא ינט# על הבשר. ומביא מחלוקת לגבי נרות שומ�, הא� ג� יש לחשוש לזה או כפי שכתב הפמ"ג שאי� לחשוש לזה, – פת"ש

  ב, כי מזה אנשי� בדלי�.לֶ להדליק בנר חֵ 

  

  סעי# ב'

  

י� על שולח� אחד זה בשר וזה גבינה ולא חוששי�". וכתוב ש� בגמרא, שכל זה כשלא שני אכסנאי� אוכל –"רשב"ג אומר  –(חולי� קז:)  משנה

  מכירי� זה את זה, אבל א� מכירי�, אסור. ומבואר בגמרא שאסור "כעי� תפיסה אחת".

א� יש דבר מפסיק באמצע לא הוי כתפיסה אחת, כגו� גובה ביניה� או שיש לח� מונח ביניה� או קנק� או שכל אחד אוכל על מפה  .1 – תוספות

  א� יש לה� הוצאה אחת אסור, וא� לא מותר. לפי פרוש זה כשה� חיי� מהוצאה אחת, שו� הכר לא יעזור. .2משלו. 

מו הפרוש השני בתוספות שרק שתי הוצאות מועילות), א� העול� נוהג שהכר מותר, וכמו משמע מדבריה� שהכר לא יעזור (כ – רי"& ורמב"�

  הפרוש הראשו� בתוספות (הכר ע"י קנק� ומפה), וכ"כ הרשב"א ורבנו ירוח�.

הוצאה אחת, ואפילו כשמכירי�, א� עשו הכר כגו� שכל אחד אוכל על מפה שלו או שנותני� ביניה� פת להכר, מותר. וי"א שא� יש לה�  – טור

, שלפי הי"א בטור, משמע שבשתי הוצאות מותר על פרוש זה הקשה הב"חאי� לה� היתר בהכר, וא� אי� לה� הוצאה אחת לא צרי� הכר כלל. 

, שאכ�, א� יש לה� שתי הוצאות, מותר כשלא מכירי� זה את זה (תרתי לטיבותא), א� א� מכירי�, אסור א# בהכר. ופרש הט"זבלא הכר כלל. 

חלק על פרושו, וכתב שלפי דעת הי"א, שא� מכירי� זה את זה, חשוב הדבר כהוצאה אחת. לכ� א� יש לה� שתי הוצאות, מותר בלא  ש" א  ה

  הכר לפי דעה זו, ודלא כט"ז.

  חלקו עליו, שבכ"מ שמכירי�, אסור בלי הכר. והט"ז והש" דווקא אחי� המקפידי�, אבל זרי� המקפידי� מותר,  – ט"ז בש� רש"ל

  גהות אשר"יה

  מה שמניחי� קנק� ולח� להכר, אסור להשתמש בה�, וכתב הב"י שדווקא לח� אסור, אבל כשמניחי� קנק� שלא רגילי� בכ�, מותר. .1

 מנהג רבנו קלונימוס ורבנו יהודה לא לשתות מכוס אחד כשאוכלי� בשר וחלב, א� זה רק משו� הרחקה בלבד. .2

  

  של תוספות שמספיק הכר ולא כי"א שבטור. פסק את המשנה להלכה וכפרוש הראשו� – מחבר

פסק את הגהות אשר"י שלא יאכלו מפת ההכר, וכב"י, שמותר לשתות א� ההכר הוא קנק� וכ"ש א� נתנו ש� מנורה או שאר דברי�  – רמ"א

חלק על זה  והב"חי הכר). שאי� דרכ� להיות ש� כגו� ביו�, א� א� דרכה להיות ש�, זה כמו קנק� דרכו להיות על השולח� ולא הו וכתב הש" (

  פוסק כרמ"א וכב"י. הש" ואמר שאי� לשתות מהקנק�, א� 

  

  האם מותר לאדם בשרי לישב בשולחן שאחר אוכל בו מאכלי חלב?
  מי שהוא בתו� שש שעות לבשר, לא ישב בשולח� ע� מי שאוכל חלב שמא יושיט לו ויאכל וישכח שלא עברו לו שש שעות. – "בית יעקב"

  ראה שנזהרי� בזה, ודחה ראייתו מאשת חבר.לא  – פמ"ג

ג� לדברי ה"בית יעקב" מדובר כשאכל בשר באקראי ועדיי� רעב, א� א� סעד סעודתו ולא רעב כרגע, ולא התיישב בשולח� כדי  – "יד אפרי�"

וכתב עוד, לב ואי� חשש שיושיט לו. לאכול, ועוד, שא� הוא אד� חשוב גנאי הוא לו שיגישו לו אוכל, לכו"ע מותר לישב בשולח� של אחר שאוכל ח

  שמי שאכל בשר, מותר לו להתעסק ע� מאכלי חלב ולא חוששי� שיאכל מזה, אא"כ דרכו לטעו� מהמאכלי� שמכי� ואז אסור.

  

  פתחי תשובה
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  המודר הנאה מדבר או שאסר עליו דבר אסור להעלותו לשולח�, שמא יאכלנו.  .1

 � לאכול גבינה ובשר, כי שונאי� זה את זה. (ממשמעות הרא"ש, וכ"פ הפמ"ג)א� נדרו שני היושבי� הנאה זה מזה, מותרי .2

 הב"ח פסק בש� מהרש"ל שא� יושבי� רחוקי� בכדי שאי� אחד יכול לפשוט ידו ולאכול מהשני, מותר לדברי הכל בלא שו� הכר. .3
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  ס' פט

  

  סעי# א'

  

"אמר רב חסדא: אכל בשר, אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. אמר ליה רב אחא בר יוס# לרב חסדא: בשר שבי� השיניי�  – גמרא

  מהו? קרי  עליה: 'הבשר עודנו בי� שיניה�' ". (חולי� קה.)

  

  כמה צריך להמתין בין בשר לחלב?
אבא כד הוה אכיל בישרא, לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא, ואילו אנא בהא מילתא חלא בר חמרא, דאילו  –"אמר מר עוקבא  – גמרא

  ". (חולי� קה.)בסעודתא אחרינא אכילנאאנא בהאי סעודתא לא אכילנא, 

  "כל מא� דאכיל האי מיכלא כחדא או בשעתא חדא או בסעודתא חדא...". (פ' משפטי�) – זוהר

  

  הראשוני�:בבאור המושג: "בסעודתא אחרינא אכילנא", נחלקו 

מזמ� סעודת הבוקר עד סעודת הערב, ופחות מזה אי� לאכול, וזהו פרק הזמ� שבי� סעודת הבוקר לסעודת הערב אות�   – רמב"�, רא"ש ורשב"א

, ששש שעות אלו ה� מסיו� וכתב הר"�שמש� הזמ� הזה הוא שש שעות.  וכתב הגהות אשר"ירגילי� לאכול, וכתב הרא"ש שאי� לשנות המנהג. 

  ילה ולא מהרגע שסיי� להוציא שאריות מפיו וכפי שיבואר להל�.האכ

הכוונה שסיי� סעודה אחת ולאלתר מתחיל סעודה חדשה, וסילק השולח� ובר� ברהמ"ז אחריה, ומיד מותר  – תוס', הגה"מ, בה"ג, ראבי"ה

  חלב, ובלבד שיטול ידיו ויקנח פיו.

  לאכול חלב, ומר עוקבא שלא אכל זה מפני שלא הדיח פיו או שמחמיר על עצמו היה.מספיק שלאחר הבשר יקנח פיו וידיח ומותר כבר  – ר"ת

  

  האם מדובר בשעות רגילות או זמניות?
  שעות רגילות. – פת"ש בש� פמ"ג

  שעות זמניות, כלומר רביע היו�, ולכ� בקי$ צרי� לחכות יותר משש שעות ובחור# פחות. – פרי חדש

  שלחולי� נית� להקל במידת הצור� פחות משש שעות, ע"פ שעות זמניות. להלכה פסק הפת"ש

  

  למה צריך להמתין שש שעות?
, שא� נשאר בשר לאחר שש הנפק"מ בזה תהיההבשר עד שש שעות מפריש שומ� וכשאוכל חלב, כאילו אוכל בשר וחלב ביחד.  – רש"י  .א

  להמתי�, כי בלעיסה לא יוצא טע�.שעות, צרי� להסירו, וכ"כ הרשב"א, וכ� א� לעסו לתינוק, א"צ 

הבשר נשאר בי� השיניי� ונאכל יחד ע� החלב, ועד שש שעות הוא בשר, ואח"כ כבר מעוכל.  – ), הב"ח והמאירירמב"� (ע"פ הטור  .ב

 שלאחר שש שעות א"צ להסירו, א� לפני כ� אסור ללעוס לתינוק, כי זה מתחבר ע� הבשר שבי� השיניי�. הנפק"מ בזה תהיה

  

" את הרמב"� שלא כמו פרי חדשמה שאל רב אחא את רב חסדא בדי� בשר בי� השיניי�, הרי לפני שש שעות אסור, ולאחר שש הרי הוא כמעוכל? לכ� באר ה" הבי� לפי זה(קשה ל

שש שעות, ומה שכתוב שש שעות, זה הטור, וכתב שלרמב"�, ג� לאחר שש שעות צרי� להסיר את הבשר שבי� השיניי�, ורב אחא שאל על בשר שבי� השיניי� שנשאר לאחר 

ניסה לתר$ את שיטת הטור, שרב אחא שאל הא� יועיל לנקר בשר לפני שש שעות ורב חסדא ענה ב"ח שמסתמא עד שש שעות ייעל� הבשר, א� אה"נ שא� לא נעל� צרי� להסירו. ה

  תשובה, שלשיטתו לפני שש שעות אפשר לנקר את הבשר, מה שלא נפסק להלכה.) שלא, וזה דוחק. א� המאירי קיי� הבנת הטור ברמב"�, וכתב שרב אחא לא שאל כדי לקבל

  

  37האם מותר להתחיל סעודה חלבית בלי לאכול ממש חלב לפני שנגמרו שש השעות?
ששש  מכא� למד ה"דגול מרבבה"שש שעות נמנות מאותו זמ� שמסיי� את הסעודה ולא ממתי שבר� ברכת המזו� וסילק את השולח�.  – ש" 

  שעות ה� מסו# אכילת בשר עד תחילת סעודת הגבינה ולא עד תחילת הגבינה ממש.

הביא שו"ת "בית יעקב" שאסור לאד� בשרי לשבת ליד אד� שאוכל חלב שמא יושיט לו. א"כ משמע כמו ה"דגול מרבבה", שא�  –(ס' פח)  פמ"ג

" חלק על ה"בית יד אפרי�שלא ראה שנזהרי� בזה. וכ� ב" ב הפמ"גא  מ"מ כתפותח בסעודה חלבית יש חשש שמא יאכל מהחלב לפני הזמ�. 

יעקב" כי א� יושב ליד חברו הוא כבר מסתמא אכל והוא לא רעב, לא הגיע לאכול כלל וא� הוא אד� חשוב גנאי הוא לא שחברו יגיש לו אוכל, 

לו, כי הוא רעב, בא לאכול ולא גנאי לו שיביאו לו  ולכ� מותר לשבת לידו. משמע מכא� שאד� בשרי שמתחיל לפני הזמ� ארוחה חלבית אסור

  אוכל, ולכ� יש חשש שיאכל חלב.

אד� האוכל חלב ולידו אד� בשרי, א� אי� על השולח� בשר, מותר לו לאכול ש� ולא חוששי� שמא ית� לאד� הבשרי לאכול. ומכא�  – יד יהודה

  עות.מסיק שאד� בשרי יכול להתחיל סעודה חלבית ג� לפני תו� שש הש

  

                                            
37
גזרה של חכמי�, ממילא,  רק לפי הרעיו� של מו"ר הרב טובי שליט"א, שלשיטת הרמב"� יש איסור מיוחד מדרבנ� של מאכלות אסורות בבשר וחלב שאינו אסור מהתורה, ואי� פה 

כתב הגר"ע יוס# שליט"א  הגזרה תהיה שלא להתחיל סעודה חלבית לפני תו� שש השעות, גזרה שמא יעבור איסור מדרבנ� של מאכלות אסורות. א� לא קי"ל כחידוש זה, ולכ�
  והמקל בזה יש לו עכל מה שיסמו�.ב"יביע אומר" יו"ד ס' ד' שעכ"פ בבשר עו# וכשיש צור� מותר לאחר חמש שעות וחצי לאכול חלב, 
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  בשר עוף וחיה ן גבינה אחרידי
  . (חולי� קד:)38"תנא אגרא חמוה דר' אבא: עו# וגבינה נאכלי� באפיקור�" – גמרא

  , שה"ה חיה לדיד� שעו# וחיה מדרבנ�.וכתב הר"�מותר לאכול אחריו גבינה.  – רמב"� ור"�

  עו# וחיה דינ� כבהמה ואסור לאכול אחריה� גבינה, וכוונת הגמרא שמותר עו# אחר גבינה. – רמב"�, רשב"א, רא"ש

  

פסק את הרמב"� הרשב"א והרא"ש, שאחרי בשר בהמה, חיה ועו# צרי� להמתי� שש שעות, וחשש כמו הטור לשני הטעמי� (וכ� חששו  – מחבר

  הט"ז והש"�), ולכ� לאחר שש שעות צרי� להסיר השאריות והלועס לתינוק ימתי� ג"כ שש שעות, כי נשאר בשר בשיניי�.

  דיני הרמ"א

שכ"ש שצרי� לקנח פיו, וכ� שלא צרי� להמתי� שש  וכתב הש" ו, צרי� להדיח פיו קוד� הגבינה, א� מצא בשר לאחר שש שעות והסיר .1

  שעות כדעת הר"�.

מביא את דעת הראשוני� שסוברי� שבי� בשר לחלב נוטל ומקנח ואוכל מיד, וכ� צרי� לסלק השולח� ולבר� ברהמ"ז (תוס', ראבי"ה).  .2

 בש� מהרש"ל), וכ� אחרי בשר לבד צרי� לבר� ברכה אחרונה ולסלק השולח�. (ש"�) וא� לא סילק ובר� כל היו� כולו, אסור (ש"�

מכא� השתרבב המנהג להמתי� שעה אחת אחרי הבשר, וצרי� לבר� ברהמ"ז. וכתב הט"ז שצרי� לטול ידיו ולקנח אחרי הבשר, א�  .3

וא� מצא בשר בפיו אחר השעה צרי�  הש"� כתב שלא צרי� קנוח והדחה, והמתנת השעה היא מסו# הסעודה ולא מזמ� ברהמ"ז.

הזוהר לעיל, שבתו� שעה אחת אי� לאכול בשר  .1: מקור הדי�להסירו, ולא חוזר וממתי� שעה חדשה, אלא מקנח ומדיח פיו (ש"�). 

כתוב  בד"מ הארו� לא .3תחילת העכול מתחיל לאחר שעה וחומש. (גר"א ע"פ המג"א או"ח ס' קפד)  .2וחלב אבל אחרי זה אי� קפידא. 

 טע� לזה, אלא רק שמקלי� כתוס'.

אי� לבר� ברהמ"ז ע"מ לאכול גבינה ואי� נזהרי� בזה, והסביר הט"ז, שבאופ� זה לא מסלקי� עצמ� מהסעודה אלא מכיני� עצמ�  .4

 לבאה, והירא לדבר ה' יתרחק מלישב ע� מי שלא נזהר בזה.

רי� למחות שישמרו שש שעות, והש"� כתב שכ� ראוי לנהוג כל ראוי להמתי� שש שעות כמו שפסק המחבר. כתב הט"ז שבבני תורה צ .5

  מי שיש בו ריח תורה.

כתב בש� ה"פרי חדש" שבחור# כשאי� בי� סעודה לסעודה כי א� ארבע שעות, מספיק ארבע שעות בי� בשר לחלב. וממילא ג�  – גליו� מהרש"א

  כל השנה כ�, כי זה כבר מוגדר כזמ� שבי� סעודה לסעודה.

  

  בהחי תשופת

מ"ג שלא פלוג רבנ� ויש א� לועס לתינוק תבשיל ע� שומ�, לכאורה לכל הפרושי� אי� צרי� להמתי�, שאי� מוש� טע� כי לא אוכל ובי� השיניי� ג� לא נתקע, א� כתב הפ .1

  להמתי� שש שעות.

 מי שמקל לבר� ברהמ"ז בשביל גבינה, יש לו על מה לסמו�. .2

  ו.חלב לרפואה יכול לשתות אחר שעה וירווח ל .3

  

  סעי# ב'

  

  בשר אחר גבינה מותר מיד ע"י קנוח, הדחה ונטל"י, וביו� שידיו נקיות א"צ נטילה. – טור

צרי� ליטל� ג� ביו� לפי שפעמי� הגבינה שמנה ונדבקת בלחלוחית הידיי�  – רבנו פר�ה"ה בלילה א� יש לו נר יפה א"צ נטילה.  – רבנו ירוח�

  ולאו אדעתיה.

שאי� לאכול בשר אחרי גבינה בסעודה אחת. ובמרדכי כתב, שמהר"� פע� מצא גבינה בי� שיניו והחמיר על עצמו משמע  – זוהר פ' משפטי�

  בזה, ויכול לעשות כ� כי ג� אביו של מר עוקבא החמיר.

  

הוא ר� ונדבק שילעס פת או כל דבר חו$ מקמח (בטור איתא שעורי�, א� הש"� כתב שזו טעות סופר וכל קמח לא מקנח), מפני ש מהו הקנוח?

בחניכיי�, וכ� תמרי� וירקות, שנדבקי� ולא מקנחי� יפה. אחר הקנוח ידיח פיו במי� או יי�. (ע"פ הגמרא ש� שאי� מחלוקת בזה בי� ב"ש 

  לב"ה)

טוב  , שיותרוכתב הטוראי� לדקדק בקנוח והדחה, ואיזה מה� שירצה יעשה קוד�, ויש ששרו פת במי� או יי� ועלה לה� לשניה�,  – הגה"מ

  שיעשה כל אחד בפני עצמו.

  א"צ הדחת פה ומספיק נטל"י, וזה בבהמה, אבל בעו# אחר חלב מותר בלא קנוח, הדחה ונטל"י.– רמב"�

  

פסק את הטור להלכה וכ� את רבנו ירוח�, שרק בלילה צרי� נטל"י, וכ� הגדרת הקנוח כדלעיל, וכ� שצרי� להדיח פיו במי� או יי�. ופסק  – מחבר

את ההגה"מ שלא משנה מה המקדי�, הדחה או  והש"  כתבכל זה בבהמה וחיה, אבל עו# אוכל אחר חלב בלא קנוח או נטילה. כרמב"�, ש

  קנוח.
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, וכ� בשר עו# לא אוכלי� אחריה, ויש 39שנתקעת בשיניי� ובחניכיי� וכ� נוהגי� בגבינה קשהיש מחמירי� לא לאכול בשר אחר גבינה,  – רמ"א

  , רק שיעשו קנוח והדחה ונטל"י וכדלעיל, וטוב להחמיר.מקלי� ואי� למחות בה�

  

  שעה אחת ולא יותר. – ש" שש שעות כבשר.  – , מ"ב (ס' תצד ס"ק טז בשער הציו�)ט"ז כמה צרי  להמתי� בי� גבינה קשה לבשר?

עמדה ששה חדשי�  – ש" מרוב שעמדה כ"כ הרבה זמ�, התמלאה בתולעי� שנוצרו בה, ואז משאירה טע� בפה.  – ט"ז מהי גבינה קשה?

  בקבה.

, הא� ה� נחשבות גבינות קשות או אולי כיו� אי� בכלל וגבינה בולגרית וכ� גבינה צפתית של ימינו נחלקו לפי זה פוסקי זמננו לגבי גבינה צהובה

ב ואזנר ח"ב ס' לה) החמיר בשבט הלוי (לרגבינות קשות כי לא מעמידי� גבינה כלל ששה חדשי�. ועיי� ב"ילקוט יוס#" בזה ובעוד מקומות. 

כי לפעמי� חולפי� ששה חודשי� מהיו� בו הוחל יישו� הגבינה ועד שאוכלי� אותה, וג� לאחר סיו� הישו� הגבינה ממשיכה להתייש�  בזה

  בגבינות הצהובות של ימינו. הגרי"י פישר (אב� ישראל ח"ט ס' סח) הקלבאריזתה ולכ� ראוי להחמיר. 

שטעמה לא פג א� היא  גבינה צהובה מותכתיש נפק"מ בגבינה קשה בי� טע� רש"י לטע� הרמב"�.  –שיב או"ח ס' נה) (גרי"ש אלי קוב� תשובות

, לרש"י אי� ואילו בגבינה קשה שטעמה אינו חרי&כבר לא קשה, לרש"י דינה כבשר ולרמב"� אי� דינה כבשר כי היא לא נתקעת בי� השיניי�. 

  ולרמב"� דינה כבשר כי היא נתקעת בי� השיניי�. דינה כבשר, כי אי� טע� שנשאר בפה,

  

  פתחי תשובה

  

  נכו� להחמיר וליטול ידיי� ג� ביו� כשרואי�, א� אי� בזה טורח. (וכ"כ הפמ"ג) .4

 מהות הקנוח היא לבלוע ולא רק ללעוס ולפלוט, ומ"מ לכתחילה צרי� לבלוע משו� הפסד אוכלי�. .5

  ות� כירקות.בשאר פרות ג"כ אפשר לקנח, ודלא כי"א שאסרו א .6

  

  סעי# ג'

  

  "מי� אמצעיי� רשות. אמר רב חסדא: לא שנו אלא בי� תבשיל לתבשיל, אבל בי� תבשיל לגבינה, חובה". (חולי� קה:) – גמרא

  שני פרושי� בדברי רב חסדא מובאי� בתוספות ש�:

חובה רק בי� תבשיל של בשר לגבינה שלפניו, אבל לגבינה שאחריו לא תעזור נטילה אלא עד הסעודה הבאה. (ומה שלא  – רבנו שמואל .1

  צרי� בי� תבשיל לתבשיל, הכוונה ששניה� של בשר או שניה� של חלב)

שר ולאחריה גביה בעי�, צרי� אפילו הראשו� של בשר והשני של חלב א"צ נטילה, כי אי� כא� בשר וגבינה בעי�, אבל תבשיל של ב – ר"ת .2

 נטילה.

שבמרק וכתב רבנו ירוח� אחר מרק בשר מותר לאכול גבינה בקנוח והדחה, שלא הצריכו שהייה בזה, כי מרק לא נתקע בי� השיניי�.  – רבנו יונה

  צלול, אבל מרק עב ע� ירקות אסור עד סעודה אחרת, שמא יש במרק בשר שלא נראה.

וכ� נהגו העול� שלא לאכול גבינה אחרי תבשיל של בשר ואי� לפרו� אחרי ביצי� מטוגנות בשמ�, גזרה אטו בב"ח.  אסור לאכול גבינה –מרדכי 

, ועיי� בס' צה א� מותר לאוכלו יחד ע� גדר, א  א� התבשיל התבשל בקדרה בשרית בלי שו� בשר, לא נהגו להחמיר ומותרת הגבינה שאחריו

  גבינה ממש.

  

  רב חסדא וכפרוש רבנו ת�.פסק את הגמרא וכ – מחבר

  רמ"א

וכתב ה"מנחת שצרי� קנוח והדחה. וכתב הת"ח גר"א)  –(כרבנו שמואל  יש מצריכי� נטילה בי� תבשיל של בשר לתבשיל של חלב. .1

שזה כפרוש רש"י שבשר בפה מפריש  וכתב הגר"אשנהגו לא לאכול כלל תבשיל של גבינה אחרי תבשיל של בשר,  יעקב" בש� רש"ל

  שומ�.

 מ� של בשר דינו כבשר. וכתב הט"ז שכ� יש להחמיר ג� בשומ� אווז. וכתב הש"� שג� שומ� עו# דינו כבשר ממש.שו .2

, שמה והוסי& הש"  מנהגו של המרדכי שאי� לפרו$ גדר, ואת החילוק בי� תבשיל בשרי, לתבשיל שהתבשל בקדרה בשרית.פסק את  .3

, זה כנ"ט בר נ"ט, ואפילו א� התבשל בקדרה בשרית שלא ולא רק לאחריו� גבינה ממש עשנתבשל בקדרה בשרית מותר לאוכלו ג� 

 מותר לאוכלו ע� גבינה.הודחה יפה, 

 , אבל צרי� מטילת ידיי�.נוהגי� לאכול תבשיל של בשר ובשר ממש אחרי תבשיל של גבינה ובזה אי� להחמיר .4

, והש"  השיג על דבריוי�. (ע"פ רש"י פרק כ"ה קז:) שמש המשמש בסעודה ונוגע באכלי�, אינו צרי� נטילה, אלא רק מי שאוכל צר .5

 שכונת רש"י בזה היתה במי� ראשוני�, אבל במי� אמצעיי� כול� חייבי� בי� נוגע ובי� אוכל.

  , וא� הוא עב דינו כבשר לכו"ע.דינו כתבשיל של בשר כשהוא צלול – רבנו יונה ע"פ רבנו ירוח�כבשר ממש.  – הגה"מ די� מרק בשר:
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ר לאכול אחריו אפילו א� אי� ששי� נגד הטוח, מותר לאכול גבינה אחרי מאכל שהתבשל בקדרה בשרית, ולכ� תבשיל שהוש� בו מעט שומ� שלא נות� טע� כלל, מות – פת"ש

  נות� טע� בתבשיל קצת. כאשר� אי� להקל, יגבינה ג� א� אי� ששי� נגדו. וי"א שא� אי� שש

התבשל בקדרה בשרית, או בשר ממש והמחמיר תבוא עליו ברכה, וא� הוא עב ויש בו מיחוי בשר, לכו"ע דינו כבשר שדומה לתבשיל  ברוטב של בשר יש מחלוקת הא� זה – פמ"ג

  וכ� א� אוכל ע� מזלג, מעיקר הדי� לא צרי� נטילה, א� א� אי� טורח, מ� הראוי שיטול ידיו. (שפתי דעת ס"ק כ') וצרי� אחריו שש שעות.

  

  סעי# ד'

  

צרי� להיזהר שלא יגע בשר לח ח� בלח�, שא� יגע בו אסור לאוכלו ע� גבינה, וכ� א� תגע בו גבינה, אסור לאוכלו ע� בשר, וכ�  –) (ס' צא טור

  . ועיי� בפסיקת ההלכה בדי� זה בס' צא ס"ג.40איתא בירושלמי

מצוה מ� המובחר כשאכל גבינה ורוצה לאכול אח"כ בשר להעביר מעל השולח� הלח� וכל המאכלי� שעלו ע� הגבינה על  – הגהות אשר"י

  השולח� ויביא בשר ויאכל.

אסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר, שא"א שאי� עליה כמה טיפי בשר, ולא מטע� שזה נבלע, אלא  – תשובות המיוחסות לרמב"�

ת השמנונית הזו ע� חלב. וכ� סכי� שחתכו בה בשר, אי� לחתו� בה גבינה כי שמנונית הבשר נשארת, וכ� להיפ�. ולכ� צרי� שחוששי� שיאכל א

, אלא שאפילו פת שאוכלי� ע� גבינה אסור ולא עודהדחה במי� או יי�. ועוד, שלפעמי� ידבקו בשר וגבינה ממש ויאכל בב"ח בתפיסה אחת. 

, שלפעמי� הסכיני� שומנו בבשר קרוש וכשחותכי� את הפת נדבק בו. ואפשר שטעימת קפילא מועילה לבדוק לחתו� בסכי� שחותכי� בה בשר

  שאיו ש� טע� בשר כלל.

, אבל לחתו� ודלא כרמב"�רבנו שמשו� מתיר לחתו� לח� בסכי� של בשר ולאכול ע� גבינה משו� נ"ט ב� נ"ט  – ארחות חיי� בש� הרשב"א

ה בקרקע עשר פעמי� או שפשפה באב� רכה או בפח�, וצרי� לקנח את הסכי� שלא תהיה שמנונית עליה. ומעשה גבינה ממש אסור, א� לא נעצ

בשפחתו של רבנו שמשו� שחתכה בסכי� של בשר גבינה של גויי� שהוחמה באש, ופסק שהסכי� כשרה, כי לא היה יד סולדת, וצרי� רק הדחה 

  כדי� צונ�.

  

להעביר ע� הגבינה את כל שאריותיה שלא יהיו יחד ע� הבשר שאח,כ. וכ� פסק את התש' המיוחסות פסק את ההגהות אשר"י שיש  – מחבר

לרמב"�, שאסור לאכול גבינה על מפה בשרית וכ� להיפ�, וכ� שאסור לחתו� גבינה אפילו קרה, בסכי� בשרית, ואפילו הפת שאיתה אסור ודלא 

  כרשב"א.

פסק את הא"ח בש� הרשב"א, שע"י נעיצה בקרקע קשה, נית� לחתו� חלב בסכי� בשרית, שהקרקע סופגת את השמנונית, א� נהגו  – רמ"א

  שיהיו תמיד שני סכיני� של חלב ושל בשר ומסמני� את החלבי ואי� לשנות.

אבל לחתו� לח� שנאכל ע� היו שני סכיני�, מה שצרי� נעיצה בקרקע זה לחתו� גבינה בסכי� של בשר, ולכ� כתב הרמ"א שנוהגי� שי – ט"ז

, ולזה לא צרי� סכי� חלבית כפי שכתב הרמ"א, אבל דבר חרי# אסור לחתו� איתו כי הוא בולע ויש חשש שיבלע גבינה מספיק שטיפת הסכי�

י� נעיצה בקרקע ולא תועיל שג� לחתו� לח� צר ,וכ� רעק"א וחלק עליו הש"  ב"נקודות הכס&"בסכי� הבשרית דבר חלבי ויווצר כא� איסור. 

שטיפה, כי עדיי� שמנוניותו של הסכי� על פניו. וכתב הב"ח שרבנו שמשו� התיר הדחה בשעת הדחק, ובדר�# אבל בבית ג� הוא מודה שצרי� 

  נעיצה בקרקע א# ללח�. לכ� נדחתה ראייתו של הט"ז להתיר בלח� ע"י הדחה מרבנו שמשו�.

בינה בסכי� של בשר א# א� נעצו בקרקע, שזה קולא שמועילה רק א� בשוגג חתכו גבינה בסכי� בשרית מהרש"ל החמיר שאי� לחתו� ג – ש" 

ועכשיו באי� להכשיר את הסכי�, אבל לכתחילה אי� להקל בזה. והקשה עליו הש"�, מסכי� בשר שנחת� בלפת, שהלפת מבטלת את טע� הבשר 

מבלפת. ומסיק הש"� שבשעת הדחק כשאי� סכי� אחר מקלי� כרמ"א לנעו$ בקרקע שבו ומותר לחתו� בו גבינה, ומדוע שנחמיר בקרקע יותר 

  ולחתו� גבינה ע� סכי� בשרית, א� לכתחילה ראוי להחמיר כמהרש"ל.

ת ובצלחות, מספיק חלב ישירות על המפה, א� כיו� כשהכל מונח בקערוהמה שכתב הרמ"א שצרי� להחלי# מפה בי� בשר לחלב, זה בזמנ� כשהיו מניחי� את הבשר ו – פת"ש

  .לנקות את המפה ולהפו� אותה, ולא חייבי� להחלי#, ויוצאי� כ� ידי חומרת הרמב"� דלעיל
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  .פסחי� פ' "אלו דברי�" סו# ה"ד 
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  ס' צ

  

  ב'� סעיפי� א'

  

  "הכחל קורעו ומוציא את חלבו, לא קרעו אינו עובר עליו". (חולי� קט.) – משנה

קורעו שתי  –אינו עובר עליו ואסור...כיצד קורעו? אמר רב יהודה  –אינו עובר עליו ומותר...א"ד א"ר זירא אמר רב  –"אמר ר' זירא אמר רב  – גמרא

  זויקו לילתא כחלא". (חולי� קט:) –וערב וטחו בכתל. א"ל ר' אלעזר לשמעיה: קרע לי ואנא איכול...ההוא בקדרה". רב נחמ� 

"כי סליק ר"א אשכחיה לזעירי. אמר ליה: איכא תנא דאתניה לרב כחלא? אחוייה לרב יצחק בר אבודימי. אמר ליה: אני לא שניתי לו כחל כל  – גמרא

מניקה, מותר), ורב בקעה מצא וגדר בה גדר...ר' יוסי בר אבא מתני: אנא כחל של מניקה שניתי לו". �עיקר( הכונה שבי� כחל של מניקה ובי� של לא

  , שקי"ל כרב יצחק בר אבודימי.מניקה,שמע מדברי הגמרא שאי� הבדל בסוגיתנו בי� כחל של מניקה לכחל של לאמ

  וכחל עצמו אסור". (חולי� צז:) –"אמר רב נחמ�...כחל בששי� וכחל מ� המני�. אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא  – גמרא

  

  בבאור שיטות האמוראי� נחלקו הראשוני�:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כללי השיטות:

  

  מדאורייתא כחל מותר ע� החלב שבתוכו, ורק כשהחלב נוט# הוא מקבל ש� של חלב. � 

  

  בצלי אי� בעיה כלל כאשר החלב נוט#, כי זה כמו בכבד, ורק בבישול יש בעיה, שא� לא יקרע, מבשל בשר וחלב, ואז צרי� ששי� לבטלו. – רש"י

מסר� סרי�" (נדבק) בתו� הכחל וכ� ג� בצלי, וא� בצלי מותר אז ג� בקדרה בפני עצמו מותר, ומשו� מראית אי� חלוקה בי� בשול לצלי, שחלב " – ר"ת

  עי� צרי�  קריעה קצת. א� כשמבשל ע� בשר צרי� לקרוע, שלא יבשל בשר וחלב.

  אי� מושג כזה שנקרא קריעה קצת. – רי"&

רב נחמ� ר '  אלעזר רב יהודה רב המקרה במשנה 

לכתחילה  צרי� לקרוע  

שתי וערב ולטוחו בקיר . 

לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו  

ולטוחו בקיר . 

בצלי :   לכתחילה  צרי� לקרוע סת� ,  ובדיעבד  

שתי לישנות ברב . 
בצלי :   אי� צרי� לקרוע כלל . 

 בדיעבד  א� לא קרעו :  

ל " ק  �  מותר .  ל " ב  �  אסור . 

בדיעבד  א� לא קרע :  בצלי  שתי  

לישנות ברב ,  ובקדרה  אסור . 

בקדרה :   לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו ולטוחו  

בקיר ,  ובדיעבד  א� לא קרע אסור . 

בקדרה :   לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו ולטוחו בקיר ,  

ובדיעבד  א� לא קרע אסור . 

לכתחילה  צרי� לקרוע  

שתי וערב ולטוחו בקיר . 

לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו  

ולטוחו בקיר 

קדרה ע� בשר :   לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו  

ולטוחו בקיר .  בדיעבד  שתי לישנות ברב . 

קדרה ע� בשר :   לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו ולטוחו  

בקיר .  בדיעבד  מותר א� קרעו קצת כל " ק דרב . 

 בדיעבד  א�   קרעו קצת :  

ל " ק  �  מותר .  ל " ב  �  אסור . 

 בדיעבד  א� לא קרעו :  

אסור לכו " ע אפילו  

מדרבנ� . 

לכתחילה  צרי� לקרוע  

שתי וערב ולטוחו בקיר . 

לכתחילה  צרי� לקרוע ש " ו  

ולטוחו בקיר 

1.  לכתחילה  צרי� לקרוע קצת ,  ודלא כרב יהודה .  

2.  לכתחילה  צרי� ג� בקדרה לקרוע ש " ו ולטוחו  

בקיר וכרב יהודה . 

בצלי :   אי� צרי� לקרוע כלל . 

 בדיעבד  א� לא קרעו :  

ל " ק  �  מותר .  ל " ב  �  אסור . 

קדרה בלי בשר וצלי :   לדעת הרי " # צרי� לקרוע  

ש " ו לטוחו בקיר ,  וי " א שלא צרי� כלל . 

צלי רש " י 

קדרה ע� בשר ר " ת 

קדרה בלי בשר וצלי :   לכתחילה  צרי� לקרוע קצת ,  

ובדיעבד  אפילו לא קרע כלל מותר . 

קדרה בלי בשר רי " &  ( ר " � ) 

קדרה בלי בשר וצלי :   לכתחילה  צרי� לקרוע  

קצת ,  ובדיעבד  אפילו לא קרע כלל מותר . 

בדיעבד  א� לא קרע :  שתי לישנות ברב . 

בדיעבד  א� לא קרע :  שתי  

לישנות ברב . 
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  בפסיקת ההלכה בעני� כחל, ג"כ נחלקו הראשוני� הנ"ל:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הערות והוספות לטבלה:

  

 .ע"בצ ונשאר, קצת לקרוע צרי� אלעזר' כר הלכה וא� ,בקיר לטוחו צרי�, יהודה כרב הלכה א�, נפש� ממה, י"בה הקשה *

  '.תוס כפשט ובדיעבד ,ק"כסמ כתחילהל עושי� להלכה .מלא ערב או מלא שתי :ק"סמ .חלקי� לשני ס':תו פשט ?קצת קריעה מהי **

 .עי� מראית משו� :�"ר ואוסר. וחוזר בכחל מחלבו חלק נשאר :א"רשבשבכחל.  בחלב הנבלע הבשר טע� משו� :ש"תוס' ורא ?אסור הכחל למה***

: �"רמב. עצמו בכחל לא אבל ,יאכלנו שמא חשש ויש בגומותיו מכונס האסור החלב: ש"ורא' תוס? למה. החלב את לבטל לששי� מצטר& הוא מותר או אסור הכחל א� בי�, מ"בכ***

  "שה עצמה, ודחה בפני בריה הוא כחל :ח"ב איסור. לא עצמו הוא אבל איסור, אליו שמחובר ,חלב לבטל הבשר ע� ומצטר# בשר עצמו הוא: �"ור א"רשב, משנה מגיד. הקלו מדרבנ�

 .דבריו

הכחל נעשה נבלה ואפילו באל# לא בטל.  רש"י:. למה? אחרת לאחר הבטול ג"כ יהיה אסור לאוכלוא� יבשל שוב את הכחל בקדרה ****במקרה שבטל חלב כחל בששי� יחד ע� הכחל, 

 .משו� מראית עי� ר"�:

  

  הוספות הרשב"א:

מה שכתוב שכחל מצטר# לבטל חלב בששי� ע� בשר כבשלו בקדרה לבדו, זה דווקא בבשר, אבל א� בישל כחל ביורה של חלב, צרי� בחלב  .1

מכא� שהרשב"א כתב להחמיר כדעת רש"י ששי� לבטל את הכחל והוא שחלב הכחל לא יהיה ניכר, כי אז הוא דבר שבמני� ולא בטל. משמע 

   ששי� ולא שמותר סת� כר"ת וכרי"&.בקדרה בלי בשר שבדיעבד צרי

חלק על זה, וכתב והרמב"� , כל התערובת נעשית נבלה, וצרי� לבטלה בששי� וכחל לא מ� המני�. �59א� הכחל התבשל ולא נקרע בפחות מ .2

שכתב  הב"ית בי� בזה יש מחלוק ובדעת הר"�. 41שג� בכה"ג כחל מ� המני�, מפני שכל האיסור של בישול כחל הוא מראית עי�, ומקלי� בזה

י� בהתחלה וכחל מ� המני�, הוא יהיה מ� המני� ג� א� יתבשל בקדרה נוספת, משו� ש(וא� התבטל בששכתב שהוא סובר כרשב"א.  לד"משהוא סובר כרמב"�, 

 ש"�) –שהחלב מכונס בגומותיו של הכחל וא� לא יצא החלב מש�, מותר 

שבקדרה צרי� קריעה ש"ו וטיחה בכתל, וצלי בקריעה כל שהוא, ובקדרה בלי בשר, מותר בדיעבד ולא צרי� ששי�.  הרמב"�יש להחמיר כדעת  .3

על דבריו, הרי בקדרה ע� בשר, לרש"י לכתחילה אסור בכל סוג קריעה שהוא לפי הבנת הטור,  הב"יוכתב הטור שדעתו כדעת רש"י. ותמה 

 י מצרי� קריעה ש"ו ולא קריעה כלשהי, וזה שלא כשיטת רש"י.ובלי בשר, בדיעבד מצרי� בטול בששי�, ובצל
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ח דרבנ� אומרי� חתיכה נעשית והט"ז הסיק מכא� מחלוקת חדשה בי� הרמב"� לרשב"א, שלרמב"� לא אומרי� בב"ח דרבנ� חתיכה נעשית נבלה, ואילו לרמ"א שפסק כרשב"א, ג� בב" 

  ועיי� לקמ�. בחלב כחל, שאסור מדרבנ� כי הוא חלב שחוטה.נבלה, כמו פה 

קדרה ע� בשרקדרה בלי בשרצלי

לכתחילה: תוס', רא" ש וספר התרומה: צרי� קריעה ש"ו בלי 

טיחה בקיר*. ר" �: צרי� קריעה קצת וכר' אלעזר. רשב" א: צרי� 

לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל.

לכתחילה צרי� לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל.

ר" �, רבנו ירוח�, סמ" ג, תוס' ורא" ש: לכתחילה צרי� 

לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל. בדיעבד א� לא קרעו, אסור, 

אא"כ יש ששי� בבשר נגד החלב ובשר הכחל מ� המני�, ואז 

הכחל אסור*** ושאר הבשר מותר.****

בדיעבד א� לא קרעו, מותר וכל"ק דרב.

בדיעבד א� לא קרעו כלל או אפילו קרעו ולא 

טחו בכתל, אסור אפילו בדיעבד כי מבשל בשר 

בחלב, אא"כ יש ששי� במי� נגד הכחל והחלב 

מצטר#, ואז מותר לאכול את הכחל.

ספר התרומה, מרדכי, הגה" מ וטור: לכתחילה אסור 

לעשות כ�, ולא משנה אי� קרעו. בדיעבד א� קרעו ש"ו וטחו 

בכתל, מותר. וא� לא קרע כלל, אסור בכל עניי�, וג� א� יש 

ששי� כחל אסור***, א� שאר הבשר מותר.**** דרכי משה 

בש� ראבי" ה , יש להחמיר ג� בדיעבד, שהרי נשאר חלב ג� 

לאחר קריעת הכחל, ורק בצלי מותר כ�. וכתב על זה הד"מ 

שזו דעה יחידאה ואי� לסמו� עליה להלכה)

לכתחילה צרי� לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל, כדי שלא יהיה 

טע� החלב בבשר, כי לאחר הקריעה לא נשאר חלב כלל.

בדיעבד א� קרע קצת מותר כל"ק דרב. וא� לא קרע כלל, 

א� יש ששי� בבשר נגד החלב והכחל מ� המני� הכחל 

אסור*** והבשר מותר****, וא� אי� ששי� הכל אסור.

פשט הרי" &: לא צרי� קריעה כלל, שזה רק מדרבנ� ולא נשתנה 

טע� הכחל מחמת חלבו. רמב" �: צרי� בכ"מ לכתחילה קריעה 

קצת ושימרקנו. וכ"כ הב"י.

לכתחילה צרי� לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל. (לפי 

ספר התרומה לא צרי� לקרוע כלל)
לכתחילה צרי� לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל.

בדיעבד א� לא קרעו, מותר וכל"ק דרב.
בדיעבד א� לא קרעו כלל מותר כל"ק דרב, 

שאי� החלב כנוס במעיי�.

בדיעבד א� לא קרעו אסור, שבחתיכות הבשר נכנס טע� 

החלב. וא� יש ששי� נגדו והכחל מ� המני�, הכחל אסור*** 

והבשר מותר****.

רש" י

ר" ת

רי" & 

(ר" �)+רמב" �

לכתחילה צרי� לקרוע קצת** כרב נחמ�, (לפי ספר התרומה לא צרי� לקרוע כלל) כי החלב לא בעינו וטעמו לא 

משתנה, אבל א� לא יקרע כלל, ישאר החלב בעינו ויתבשל ע� הכחל.

בדיעבד א� לא קרעו, מותר וכל"ק דרב.
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  :כשיטת הרמב"� פסיקת ההלכה בכחל – מחבר

  בקדרה ע� בשר צרי� לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל, ובלא בשר מספיק לקרוע קצת ולמרק בחלב שבו וכ� בצלי. – לכתחילה

א� לא קרעו כנ"ל אסור לבשלו, וא� בשל בלא בשר או צלאו, מותר. וא� בשל ע� בשר, צרי� ששי� לבטל את הכחל וכחל מ� המני�  – בדיעבד

וכחל אסור ובשר מותר. ומשערי� בו כמו העת שבו התבשל ולא כמו השעה שנפל. וא� היה פחות מששי�, אסורה כל התערובת. א� לאחר מכ� 

החמיר כא� כדעת הרשב"א שהכחל לא מ�  והרמ"אי� בו בששי� כבראשונה וכחל מ� המני� כדעת הרמב"�, נפל הכחל לקדרה אחרת משער

  המני� ונעשה כחפצא של איסור.

  

  בבאור מחלוקת הרמב"� והרשב"א הא� כחל מבטל כבראשונה או שצרי� ששי� בלעדיו, נחלקו גדולי האחרוני�:

אי� חנ"נ באסור דרבנ� לרמב"� כלל ולכ� הכחל לא נעשה נבלה ומצטר# לששי� נגד חלב הכחל. לרשב"א אומרי� חנ"נ ג� בדרבנ�.  – ט"ז, גר"א

? א� י"ל, שמהחר שפסק כא� �59 והגר"א תמה על הט"ז למה כתב שזו מחלוקת חדשה ביניה�, הרי הרמב"� פסק שכל איסורי דרבנ� בטלי� ב

  . לכ� צ"ל, שהוא הבי� ברמב"�, שאי� חנ"נ בדרבנ�.�60ט פסק שאיסורי דרבנ� בטלי� בכרמב"�, לא פסק כ�, ובס' צ

מה שנאסר משו� בב"ח לא הופ� דבר אחר להיות איסור של בשר בחלב, ולכ� אפשר לבטל שוב. ורשב"א סובר, שאיסור בב"ח הופ� מה  – רעק"א

, שבב"י בס' קי פסק, שמה שבא ע� בב"ח אביו של רעק"א דחה סברה זוושמתבשל איתו ג� לאיסור בב"ח ולכ� צרי� לבטלו בששי� בלעדיו. 

  נהפ� לבב"ח (נבלה), ובכ"ז פסק כרמב"�! אלא ע"כ להסביר כמו הגר"א והט"ז. 

  

  בכחל והמנהג למעשה גזרת אחרונים
  

אי� לבשל בכלל כחל בקדרה ע� בשר כי אנו לא בקיאי� בקריעתו. ובלי בשר מותר רק א� קרע ש"ו וטחו בכתל ודווקא בקדרה המיוחדת  – טור

  לכ�.

החשש בקדרה ע� בשר הוא לשיטת רש"י שאסור לעשות כ� לכתחילה. ובקדרה בלא בשר ג� אסור, גזרה שמא יבשל  – ב"י בש� הר"ר יחיאל

לסמו� על קדרה מיוחדת כי כיו� לא רגילי� בכחל כלל. ומה שהתיר לחתו� כחל בסכי� בשרית, זה משו� שלא שייכת כא�  בקדרה ע� בשר, ואי�

  הגזרה, משא"כ בקדרה בלא בשר, קיימת גזרה שמא יבשל בקדרה ע� בשר.

וכתב עוד שהמנהג פשוט שע� בשר אי�  מדברי הר"� ורבנו ירוח� משמע שנוהגי� שלא לבשלו ע� בשר, א� בלא בשר לא שמענו על איסור. – ב"י

לבשלו כלל, ובלא בשר צרי� קריעה ש"ו וטיחה בכתל כמו טגו� או פשטידה. ובצלי מספיק קריעה ש"ו בלבד. ומ"ש ב"תרומת הדש�" שלא לבשל 

אבל בקדרה בלא בשר שדווקא בפשטידה,  וכתב בד"מכחל במחבת או לאפותו ע� פשטידה של בשר, אלו ה� חומרות יתרות ולא חוששי� לה�. 

  נהגו לאסור.

  

נהגו לא לבשלו ע� בשר כלל, אלא בלי בשר בטגו� או בפשטידה בלבד, ע"י קריעה ש"ו וטיחה בכתל, ולצלי מספיק קריעה ש"ו בלבד  – מחבר

  ואפילו בלא הפסד מרובה. וא� עבר ובשלו ע� בשר, באנו למחלוקת באחרוני�:

. וא� אי� הפסד מרובה, משערי� אותו בששי� וכחל מ� כשיש הפסד מרובהוטחו בכתל  יש להתיר בדיעבד א� קרעו ש"ו  – הרמ"א .1

  המני� וכחל אסור ובשר מותר (ט"ז). 

 יש להתיר בדיעבד ג� כשאי� הפסד מרובה. – מהרש"ל .2

  חלק עליו ופסק למעשה כרמ"א. והש" אסור בדיעבד ג� כשיש הפסד מרובה,  – ב"ח .3

  

  בכחל: הרמ"אמנהגי 

  

  א� צלאו בלא קריעה כלל מותר.ובדיעבד צרי� קריעה ש"ו ולטוחו בכתל כדעת הרשב"א ברש"י,  לכתחילה – צלי

וכתב כתב לאסור,  ומהרש"למותר א� קרעו ש"ו וטחו בכתל.  ובדיעבדאסור לעשות כ�, גזרה שמא יבשל ע� בשר.  לכתחילה – קדרה בלא בשר

  כדינו צרי� ששי� ע� המי� לבטל את חלב הכחל.שכ� נוהגי�. וא� לא קרעו כלל או שקרעו שלא  הט"ז

  לכתחילה אסור לעשות כ�, ובדיעבד א� קרעו ש"ו וטחו בכתל מותר, וא� לא, העליו� מותר והתחתו� אסור. – נצלה ע� בשר

  

  א� התייבש הכחל, לאחר שלושי� יו�, מותר בדיעבד אפילו לא קרעו כלל, אפילו ע� בשר.

ר מותר א� לא נעשה במחבת. ויש מחמירי� שיתייבש הכחל קוד�, ויש להיזהר לכתחילה לא לבשל פשטידת [לעשות פשטידה מ� הכחל בלא בש

  כחל ע� בשר אפילו בתנור, אא"כ מניחי� אחד מה� בפי התנור]

. והביא דעה, שכשחת� את הכחל ע� הבשר נבלע החלב בבשר מחוזק החיתו�פת"ש , שלקרוע ש"ו עדי# מטיחה בכתל. והביא הוכתב עוד הרמ"א

  דעה שזה דווקא כשצלאו כ�, אבל א� הדיחו כראוי יש להקל.

  

  סעי# ג'
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כחל רותח (וכ"ש חי) שקרעו ש"ו וטחו בכתל, מותר לכתחילה לחתכו בסכי� בשרית. וכתב עוד תוס', שמי שנזהר בזה  – תוספות, רא"ש ורשב"א

ה, וג� כשהוא למעלה רק לכתחילה אסור. וכ� מותר לחתו� בשר נוהג מנהג הבל, שאפילו בשפוד אחד מותר להניחו לכתחילה כשהכחל למט

  בסכי� שחתכו בו כחל, וכ� לאכול זה בכלי של זה, שהרי מותר לצלות� יחד בשפוד. וכ"פ המחבר.

טו". מה שמותר לצלות כחל מתחת הבשר, זה בגלל שאע"ג ששומ� הבשר נכנס בכחל, הקלו בכ�, ועוד שלבסו# נפלט כי "כבולעו כ� פול – ר"�

, וכתב שהוראת הר"� וה"פרי חדש" הקל בזה. לפי"ז, אי� התר לחתו  כחל שצלאו בלא קריעה בסכי� שיש עליו טיחת בשר, ולא כמקלי� בכ 

"כבולעו כ� פולטו", אגב שיטפיה כתבה, שרק בד� אומרי� כ�, ואל"כ נתיר לכאורה צליית בשר שחוטה ע� נבלה משו� "כבולעו כ� פולטו", ולא 

  מי שמתיר זאת.שמענו 

 תוס' ורא"שמותר לצלות לכתחילה בשפוד אחד פעמי� בשר ופעמי� כחל, ואפילו בלא קריעה, שבצלי לא צרי� קריעה, אבל לפי  – ר"� ורשב"א

א"א בלא קריעה, שכחל מעל בשר בשפוד ג� לכתחילה אסור בלא קריעה, ולכ� א� לא קרעו אפילו מתחת לבשר אסור, מפני שמנונית הבשר 

  ט# על הכחל.הנו

  האוכל כחל, לא יאכל אחריו גבינה עד שישהה כשעור שבי� בשר לחלב.) – שבולי הלקט(

  

פסק כתוס' ורא"ש ורשב"א, שמותר לחתו� כחל רותח שנקרע כל צרכו וטחו בכתל (ש"�) בסכי� בשרית, וכ� לחתו� בשר בסכי� שחתכו  – מחבר

  בה כחל, וכ� לאכול זה בכלי של זה.

, וכ� מותר להניחו בקערה ע� בשר צלי אפילו שניה� חמי�, שלאחר שהכחל נצלה דינו כבשר 42ה"ה שמותר לצלות זה בשפוד של זה – רמ"א

רגיל. ודווקא כשנצלה ע"י נקרע ש"ו כדי� וטחוהו בכתל (ואז אפילו א� מצא חלב בגומות אי� לחשוש, כי חלב שחוטה שלא פרש לא גזרו בו 

א קריעה או קריעה מועטת, כל הנ"ל אסורי� לכתחילה ומותרי� בדיעבד, ומהרש"ל חולק ועיי� לקמ�. וכ� א� הניחו חכמי�), אבל א� צלאו בל

  יו� של� קוד� צלייתו, מותר, ולא אומרי� כבוש כמבושל.

  

ל עצמו לאחר שפרש זה שלא אומרי� כבוש כמבושל בצונ�, זה רק בכחל, אבל בבשר אחר שכבוש ע� חלב שחוטה או אפילו כח – ט"ז בש� או"ה

החלב ממנו פע� אחת, אסור משו� כבוש כמבושל, וזאת כי מאחר שהחלב כנוס בתו� הכחל, אינו ניכר ולא יבואו להתיר בעקבות כ� לבשל בשר 

  בחלב, אבל לאחר שפרש גזרו משו� מבשל בב"ח.

טה אסור מדרבנ�, ולכבוש זה ג� מדרבנ�, שרק דר� למה לפי זה אסור לכבוש בשר בחלב שחוטה, הרי לבשל בחלב שחו – קושית הט"ז על או"ה

  בשול אסרה תורה, וא"כ הוי גזרה לגזרה ולא גזרינ�?

יש מקומות שבה� גוזרי� גזרה לגזרה, ואי� לדמות גזרות חכמי� זו לזו. וכ� איתא בתוס' חולי� קד. ד"ה  –" תרו� הש"  ב"נקודות הכס&

  "ומנא".

"בר גוזלא שנפל לכדא" ולא התירו רב חיננא אלא מטע� שנאכל מחמת מלחו (חולי� קיב.) ונשאר בצ"ע ע"פ הספור של  – תרו� ה"דגול מרבבה"

שבס' צח ס"ק ה' כתב הט"ז  ודחה דבריו ה"יד אברה�",על דברי הט"ז, כי משמע מכא� שגוזרי� גזרה לגזרה, שבשר עו# נאסר בכיבוש ומליחה! 

  בכחל שלא החמירו ולא גוזרי� גזרה לגזרה.שבעו# החמירו יותר מסת� איסורי דרבנ�, משא"כ 

  

  :דיני מהרש"ל

אפילו לאחר צליית הכחל אסור לבשלו, כי עדיי� חלה כא� הגזרה שמא יבשל בלא קריעה ש"ו וטיחה בכתל, וכל זה לכתחילה,  – ט"ז .1

  אבל בדיעבד מותר.

כחל שנצלה כל צרכו, אפילו לא טחו בכתל אלא קרעו ש"ו, מותר לחתכו בסכי� של בשר, ורק כשנקרע קצת צרי� ג� טיחה  – ש"  .2

 בכתל, ומי שמחמיר בזה הוא חסיד, שוטה והדיוט.

ל הרמ"א א� לא קרעו ש"ו ולא טחו בכתל וצלאו, צרי� השפוד לבו� לפני שיצלו עליו בשר ואפילו בדיעבד אסור, וחלק בזה ע – ש"  .3

שהתיר בדיעבד. ופסק הש"� כרמ"א, וכתב עוד שיש לסמו� בזה על דעות הר"� והרשב"א לעיל שמותר אפילו לכתחילה לצלות כ�. 

 וכתב שאפשר שג� מהרש"ל התכוו� רק בדיעבד.

  

  סעי# ד'

  

  אי�, לכתחילה לא". "דרש מרימר הלכתא: בי� כבדא בי� כחלא, תותי בשרא שרי, עלויי בשרא דיעבד –(חולי� קיא.)  גמרא

  

  יחד ע� בשר אחר על שפוד צלית כחלדי� 

  

  אע"פ שקרע את הכחל ש"ו וטחו בכתל, אסור לתת אותו מעל הבשר לכתחילה, כי עדיי� החלב נוט# על הכחל והוא ניכר כי הוא בעי�. –תוספות 

  מותר לכתחילה לצלות כחל מעל הבשר. חולק על תוס', וכותב שהגמרא מדברת כשלא קרעו, אבל קרעו ש"ו וטחו בכתל, – רשב"א

                                            
42
 א� כתב הט"ז שצרי� כא� למלוח אותו קוד� שלא תהיה בעיה של ד�. 
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וכתב על זה לדיד� אסור לשי� על שפודי� כלל, כי ה� לא תלויי� אלא שוכבי� ופעמי� שמרי� זנב השפוד ונמצא התחתו� עליו� ולהיפ�.  – רש"י

  בכבד.שדיוק זה שיי� ג� בכבד וג� בכחל, ונשאר בצ"ע על הרא"ש, הרשב"א והרמב"� שכתבו די� זה רק  ה"בית יוס&"

  

  ת כחל עם בשרמליח
  

ג� במליחה צרי� שהכחל יהיה למטה והבשר למעלה, שמליח כרותח בצלי. וכל זה לכתחילה, ובדיעבד א� הניח� הפו�, דינו  – רמב"�, רשב"א

  כמו בצליה שמותר בדיעבד.

מותר לכתחילה למלוח בכל צורה, שהמלח אינו מפליט חלב, ואינו נבלע בדפנות אלא רק כנוס במעיו, משא"כ בכבד שיש להחמיר ולא  – רא"ש

  למלוח כבד עליו, כי מלח מפליט ד�.

  כל זה דווקא בחלב של כחל, אבל חלב רגיל שנבלע בחתיכה, אסור ונעשה נבילה. – פמ"ג

  

  פסק כרמב"� וכרשב"א מליחה. והביא כי"א את דעת הרא"ש, שמותר לכתחילה למלוח כחל בכל צורה שהיא ע� בשר. – מחבר

  קי"ל כרש"י שבשפודי� שלנו אסור לכתחילה בכל עניי�, כי ה� לפעמי� מתהפכי�. �  ש" 

  :רמ"אדיני ה

קרעו ש"ו וטחו בכתל מותר, וא� לא, העליו� מותר  (לעיל בס"ב) לכתחילה אסור לצלות כלל כחל על שפוד יחד ע� בשר, ובדיעבד א� .1

  והתחתו� אסור.

אי� למלוח כלל כחל ע� בשר. ובדיעבד א� מלח מותר אפילו לא קרעו כלל. ומה שכתב מהרש"ל, שבדיעבד מותר כחל מעל בשר רק א�  .2

יעה כלל למלוח בדיעבד. לכ� פסק קרעו ש"ו אפילו בלא טיחה זה נגד כל הראשוני�, ומספרו שלו משמע שחזר בו והתיר ג� בלא קר

 הש"� כרמ"א.

 עור הקיבה, לאחר שהוסר חלבו מתוכו והודח, דינו כבשר רגיל ומותר למלחו ולבשלו ע� שאר בשר ואי� דינו ככחל. .3

  

י שאינו את שניה�. א� א� הכל היה בכלמהר"� הביא מקרה ששהו כחל ע� בשר בכלי שאינו נקוב לאחר שהומלחו בכלי מנוקב, והתיר  – ט"ז

, שבכלי והביא הפת"ש דעת הפמ"גמנוקב, אסורי� משו� הד� שנבלע בה�, ובכלי מנוקב הד� יוצא החוצה, א� אי� כא� בעיה ע� החלב כלל. 

שאינו מנוקב כלל יש בעיה של כבוש ג� ע� החלב ולא רק ע� הד� ודלא כט"ז שלשיטתו כבוש לא אוסר בחלב שחוטה, שלהלכה אוסרי� בשר 

  שחוטה. הכבוש בחלב
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  ס' צא

  

  סעי# א'

  

וגבינה במטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעי� זה בזה...וכי נוגע זה בזה מאי הוי, צונ� בצונ� הוא? אמר אביי, נהי "צורר אד� בשר  – גמרא

  .המחברקליפה לא בעי, הדחה מי לא בעי?!" (משנה וגמרא חולי� קז:) וכ"פ 

  שניה� יבשי�, אפילו הדחה לא צרי�. מה שכתוב שצרי� להדיח א� נגעו זה בזה, זה רק כשאחד מה� לח, אבל א� – ב"ח וש"�

אע"פ שהוא יבש. וכמו"כ מדובר בהדחה בלא שפשו#, אא"כ היה דבר היתר שנגע באיסור שמ�, שצרי� לשפש# ולהוריד השמנונית ממנו. וי"א שחלב  לחדבר חרי# נחשב כ – פת"ש

  וכ� חלב מהות� או חמאה שנפלה ע"ג בשר צונ� ונקרש והתייבש, צרי� שפשו# גדול. מי� צרי� שפשו# גדול,שנמחה ב

  

  סעי# ב'

  

ש"מ שכל דבר שצרי� הדחה כגו� בשר היתר קר בקערה של איסור קרה אסור לכתחילה להניח� כ�, שמא  – , רשב"א, ראב"ד, מחברבעל העטור

, שה"ה להניח וכתב הש" י� דרכו בהדחה, אבל בשר חי שבכ"מ שוטפי� אותו מותר ג� לכתחילה. יאכל בלא הדחה, ודוקא בשר מבושל שא

  איסור צונ� בכלי של היתר צונ� ג"כ אסור לכתחילה.

  

כתוב בגמרא בפסחי�, שכלי שהשתמש בו חמ$, משתמש בו מצה, וכ"פ בטאו"ח. משמע שמותר לכתחילה להשתמש בצונ�  – קשה – דרכי משה

דווקא בבשר אסור לכתחילה שיש בו לחלוחית שעוברת להיתר, משא"כ בדבר יבש כמו חמ$ ומצה.  – תרו� א'אע"פ שלא ידיחנו? בכלי אסור 

וכתב מדובר בקדרה של איסור שבלעה איסור בחמי�, ואילו בחמ$ ומצה מדובר שבלע בצונ� ואז מותר להשתמש לכתחילה של זה בזה.  – תרו� ב'

  שהעיקר כתרו� השני.

  

  ט"ז:

, שהיינו אומרי� שדוקא בשר וגבינה עצמ� צרי� מתר�, למה דברי בעל העטור נלמדי� מס"א, הרי היא היא וזה אותו הדבר? קשה .1

להקפיד שלא יגעו, אבל בכלי� שלה�, א� הניח של זה בזה א"צ להיזהר כלל, קמ"ל שצרי� להיזהר ג� בזה, שאביי תלה הטע� 

  ר בו.בהדחה, וכל דבר שצרי� הדחה צרי� להיזה

, שכרגע יש איסור ומתר�, מדוע כתב הב"י שחוששי� שמא יאכל בלא הדחה, הרי ג� בלא הדחה אי� איסור, ומותר בדיעבד? עוד קשה .2

ברור בזה שמניח בשר בכלי של איסור, ומה שיותר אח"כ בהדחה, לא סומכי� על זה לכתחילה. אבל כאשר לא ברור בהתחלה שיש 

 דרוש ויבדוק א� היה, בזה מותר ג� לכתחילה.איסור אלא רק ספק, ורק אח"כ י

כתב שכלי� של עכו"� שהודחו יפה, מותר לתת בתוכ� תבלי� יבש אע"פ שתבלי� אי� דרכו להדיח ומותר  עוד קשה, ה"ארחות חיי�" .3

בא ע"י , שמה שכתוב בהלכה כא�, זה כלי של איסור שבושל בו חמי� ועכשיו הצטנ�, אבל כלי של איסור שותר� הא"חלכתחילה? 

למלוח בשר בכלי של יי� נס�, וכ� כלי חמ$ שמותר להשתמש בו מצה, שכל  ולכ� התיר הרשב"אשהונח בצונ�, מותר אפילו לכתחילה, 

, שא� רח$ את הכלי תחילה היטב יש להתיר, ומה שכתוב במחבר שאסור לכתחילה זה כשלא רחצו היטב ועוד תר�אלו נעשי� בצונ�. 

, שודאי שהטור ידבר בכלי נקי משמנונית בשר, ודחה הט"ז תרו� זההחמיר לכתחילה ובדיעבד מותר. בהתחלה. ומ"מ נראה בזה ל

  שאל"כ ג� בדיעבד יש לאסור שמא מבשל בשר בחלב.

, שא� מותר להניח צונ� יבש בכלי שנאסר ע"י צונ�, כ"ש שמותר ג� צונ� לח, שגרע יבש מלח, וכמו שבכלי יי� נס� ע� והסיק עוד הט"ז

  שהיה מולח בו והיינו תשמיש לח. הרשב"א

מה שכתב המחבר שאסור להניח לכתחילה, הכוונה לכלי שבלע איסור ברותח ומניח בו בשר לח שצרי� הדחה, אבל  – רמ"א ע"פ גירסת הט"ז

עותא, ג� לח וג� א� הכלי בלע איסור בצונ�, או אפילו בלע איסור ברותח א� הבשר שהונח בתוכו יבש, מותר ג� לכתחילה. (כלומר בתרתי לר

  בלע בחמי� אסור לכתחילה, א� לפי הרמ"א כפשוטו מותר לכתחילה בתרתי לטיבותא: ג� יבש וג� בלע בצונ�)

  

  :קושיות הש"  על הרמ"א והט"ז

מה שכתב שיש חילוק בי� כלי שנבלע בו איסור ע"י חמי� לכלי שנבלע בו איסור בצונ�, זה לא לכו"ע, שבטור בס' קכא כתב הרשב"א  .1

שכלי צרי� קוד� להגעילו ואח"כ להטבילו, שאל"כ נקרא טובל ושר$ בידו, ור"י כתב שיכול קוד� להטביל� ולהשתמש בה� בצונ� וא� 

  ירצה להשתמש בה� אח"כ בחמי�, יגעיל�. א"כ דברי הרמ"א אינ� מוסכמי� לפי הרשב"א, א� מ"מ הרא"ש הסכי� לדעת הר"י.

בכלי של יי� נס�, אי� זה שיי� לכא�, שש� מדובר בבשר חי ודרכו להדיח וכבר פסק מה שהביא ראיה מהרשב"א, שהתיר למלוח  .2

 המחבר שמותר לכתחילה, והדיו� שלנו בבשר מבושל שאי� דרכו להדיח.

ראייתו מכלי של חמ$ שמותר להניח בו מצה והכל צונ� ומותר, זה רק לדעת הרא"ש והר"�, אבל הרי"#, הרמב"� והרמב"� וש"פ  .3

לו לא נבלע הכלי אלא ע"י בית שאור וחרוסת אסור להשתמש בו במצה. ולדעת הרא"ש צרי� לומר שאי� כלל חילוק בי� סוברי� שאפי
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חמי� לצונ�. וכ"כ הר"� מפורש, שא� השתמש בה� בחמ$ בחמי�, מותר לאכול מצה בצונ�, וכ� משמע ג� מהרשב"א (חידושיו על ע"ז 

 בתה"א והקצר כתב כבעל העטור שלא כבחידושיו! לד.) ועוד, שא"כ הרשב"א סותר את עצמו, שהרי

מה שמחלק הרמ"א בי� לח ליבש לא ברור, שהרי הרשב"א מתיר להניח בקדרת האיסור צונ� לח, ועוד, שמה שאסור ללוש בה מצה, זה  .4

 כי היא ממהרת להחמי$, הא לאו הכי, מותר אפילו בצונ� לח!

ודחו יפה, מדובר שישראל הדיח� עכשיו, ולאו דווקא הדחה, שג� קנוח מועיל לעניי� מה שכתב הא"ח לגבי כלי� של עכו"� שה � שיטת הש" 

. ט בצונ�לפנלא הכלי בלע שומה שכתב בעל העטור הכוונה בלא קנוח, שאל"כ אי� סיבה לאסור לכתחילה, כי לא מערבב פה כלו�, שמה זה. 

  לכתחילה לתת בה פרות, מדובר שמקנחה היטב בהתחלה.ומה שפסק הטור לקמ� בס' צד ס"ג שבקדרה שבשלו בה בשר בחלב מותר 

  

כו בהדחה, זה רק בכלי, אבל ע"ג איסור עצמו אסור, שצרי� שפשו# גדול. וכתב ע"ז רכתב הפמ"ג, שמה שכתב בעה"ע שמותר להניח בכלי איסור בשר חי שד – פתחי תשובה

  שפשו# גדול אלא רק הדחה, ורק בבשר שמ� יש לאסור כי צרי� שפשו# גדול.הש"� לקמ� שאי� לחלק בזה כלל, וג� ע"ג איסור עצמו מותר ולא צרי� 

  

  סעי# ג'

  

  "הדי� דאכל חובי$ (גבינה), ובעי למיכל קופר (לח�), מבער פתיתי�. (פסחי� פרק "אלו דברי�" סו# ה"ד) – ירושלמי

�, שא� יגע בו אסור לאוכלו ע� גבינה, וכ� א� תגע בו כיו� שצונ� בצונ� צרי� הדחה כפי שבארנו, יש להיזהר שלא יגע בשר לח ח� בלח – טור

  גבינה, אסור לאוכלו ע� בשר. וע"ע לעיל בס' פט ס"ד מה שהרחבנו בזה.

פסק את הטור ואת הירושלמי להלכה. והסביר הש"�, שאסור לאכול אז את הלח� בלא הדחה, וחוששי� שמא ישכח להדיחו ולכ� אסור  – מחבר

  כלל.

י# זה הפמ"ג על הש"� מני� המציא חשש זה? אלא ע"כ צרי� לומר שבלח� לא מהני הדחה כלל. וכתב ע"ז הפת"ש, שנראה כש"�, כי סדרו הטור והשו"ע סעתמה  – פתחי תשובה

ע הבשר בחלק החיצוני הקשה של אחר סעי# ב' לומר שתלויי� זה בזה. ועוד, שאמנ� בלח� לא מהני הדחה, אבל לגרד את החלק שנגע בבשר כ� מהני. ולהלכה  כתב הפת"ש, שא� נג

  הלח�, צרי� הדחה, וא� נגע בחלק הפנימי הר�, צרי� גרידה ודלא כפמ"ג.

  

  סעי# ד'

  

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

ח� לתו� ח� אסור, וכ� צונ� לתו� ח� אסור, ח� לתו� צונ� וצונ� לתו� צונ�, מדיח. ח� לתו� צונ�  – שמואלתניא כוותיה דאמר תתאה גבר. 

בשר  – תניא איד�מדיח, אדמיקר ליה, אי אפשר שלא בלע פורתא, קליפה מיהא בעי? אלא אימא: ח� לתו� צונ� קול#, צונ� לתו� צונ�, מדיח. 

נפל לתו� ח� אסור. ח� לתו� צונ� וצונ� לתו� צונ� מדיח. ח� לתו� צונ� מדיח, כיו� דח� הוא, א"א דלא רותח שנפל לתו� חלב רותח, וכ� צונ� ש

לא שנו  –צונ� לתו� צונ� מדיח. אמר רב הונא  –בלע פורתא, קליפה מיהא בעי? אלא אימא: ח� לתו� צונ� קול#, צונ� לתו� צונ� מדיח. אמר מר 

  שמואל מליח, הרי הוא כרותח". (פסחי� עו.)אלא שלא מלחו, אבל מלחו אסור, דאמר 

  אע"פ שהלכה כרב באיסורי�, כא� הלכה כשמואל, שיש שתי ברייתות כמותו. – רש"י

  שאלו בשביל מה הביאו את הברייתא השניה שלא מוסיפה כלו�?  – תוספות

חלב שלא שיי� בו קליפה, א� נפל רותח מזה נלמד שאפילו החלב מותר, שרק בדבר שיש בו קליפה כגו� בשר צרי� לקלו#, אבל  – ר"ת .1

  לבשר צונ�, מותר החלב מיד. וכ� משמע מהרמב"�, שבבשר כתב שקולפו ובחלב לא כתב כלו� ומשמע שכולו מותר.

 החלב אסור בצורה כזו אא"כ יש ששי� כדי קליפה. – ריב"א .2

דחה ראייתו וכתב שזה רק בצלי כ�, אבל  והר"�כתב שמה שאסור כאשר התחתו� רותח זה רק כדי נטילת מקו� והביא ראיה,  הרא"ה – ר"�

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

תחתו� עומד על האש, ג� א� הוא קר ונפל עליו משהו כל מחלוקת רב ושמואל מה גובר, זה רק כששו� דבר לא עומד על האש, אבל א� ה – ר"�

  רותח, דינ� כח� בח�.

  

  עיי� לקמ� ס' קה ס"ד.) כמה יהיה שיעור החו� שיאסור את הנופל בתוכו?(

  

מה שכתוב שבשר קר שנפל לחלב רותח אסור, משמע ששניה� אסורי�. וכל זה כשאי� ששי� בחלב נגד הבשר, אבל א� יש ששי�  – בית יוס&

  בחלב נגד הבשר, בשר אסור וחלב מותר. וע"ע לקמ� ס' קה. ובס' צד לבאור מקרי� נוספי�.

נות הקדרה ונזל על הבשר, א� יש חו� של יד סולדת קדרה מלאה חלב שפותה על האש, ומחמת הרתיחה גלש החלב דר� דפ – תרומת הדש�

, שמדובר כשהבשר היה קר, כי א� היה ח� ג"כ א"צ וכתב הב"יבחלב, אסור הבשר, משו� ערוי מכלי ראשו� ובעצ� התבשל כא� בשר בחלב. 

  � לצונ�, וקול# ואוכל הבשר.לנמק משו� דהוי כלי ראשו�, שהרי בלא"ה נאסר. ולכ� כוונת תרוה"ד היא, שהבשר נאסר כדי קליפה כמו ח

  

פסק את הגמרא וכדעת שמואל, שתחתו� גובר, וא� העליו� רותח והתחתו� צונ� קול# הבשר, ושאר הבשר מותר והחלב מותר כולו כדעת  – מחבר

  הרמב"�, וכשנפלו זה לזה צונני� מדיח הבשר ומותר, וכדאיתא בגמרא.
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, שכל זה כשנפסק הקלוח וכתב הפת"ש, וא� היו שניה� צונני�, שוט# והכל מותר. בדיעבדולא קלפו מותר במקו� שהבשר צרי� קליפה  – רמ"א

  מכ"ר, אבל א� לא נפסק צרי� ששי� לבטלו, ובש"א בכ"מ יש להתיר רק בה"מ.

  זה דווקא באיסור מחמת עצמו ואז הכל נאסר, אבל א� הוא איסור שבלוע בכלי, אינו יוצא מהחתיכה בלא רוטב. – ט"ז

  שכתב המחבר שהכל אסור, זה כשאי� ששי�, אבל א� יש ששי� נגד התערובת, התערובת מתבטלת. מה – ש" 

מה שכתב המחבר שבחלב מותר כולו אפילו בלא ששי� זה כדעת ר"י ורמב"�, אבל רש"ל ובהגהות ש"ד כתבו להחמיר כדעת ריב"א אפילו  – ט"ז

  ה ראיות נגד הרמ"א בעצמו שמתיר כא� בדיעבד בלא קליפה:בדיעבד, אא"כ יש ששי� כדי קליפה. כמו"כ הוא מביא לכ� כמ

  הרא"ש לא הכריע בי� הדעות, ומכיו� שכתב את דעת ריב"א בסו#, משמע שסובר כמותו. .1

א� שוחט בסכי� של עכו"�, צרי� לקלו# ולא ישחט לכתחילה בשביל לקלו# (רא"ש פ"ק דחולי�), לכ� א� לא קול# אסור אפילו בדיעבד  .2

 רמ"א שמותר בדיעבד ואז לא חוששי� לכתחילה שמא ישכח לקלו#.בניגוד לדעת ה

רש"ל פוסק להחמיר כריב"א, וכתב עוד שאפילו יש ששי� בבשר נגד החלב, מ"מ צרי� להחמיר ולקלו# הבשר. וכ� ג� הדרישה כתב  .3

 להחמיר.

סותר את עצמו, כי הרשב"א סובר  בס' סט ס' ט"ז פסק הרמ"א בעצמו שדבר רותח לח צרי� ששי� נגד קליפת הקערה כרשב"א, וא"כ .4

 כריב"א, ויש להחמיר כמות�.

 בסו# ס"ה נפסק ברמ"א שבציר שנופל על כלי ע$ צרי� קליפה, וממילא צרי� לבטל בדיעבד מה שאסרו בכדי קליפה. .5

ש"מ שבמקו� בריש ס' צו נפסק בקורט של חילתית שחתכוהו בסכי� של איסור שאסור כולו, אע"פ שאינו אוסר אלא בכדי קליפה.  .6

 שא"א לקלו#, כי ה� קטני�, שאוסר הכל.

 בס' צה ס"ג פסק כריב"א, שכשעירו מכלי ראשו� של בשר על כלי של חלב אוסר כולו, אע"פ שאינו אוסר אלא בכדי קליפה. .7

  , שכ� ראוי להורות למעשה כדעת ריב"א, ולהצרי� ששי� בחלב לבטל את הקליפה של הבשר, ודלא כרמ"א.לכ� פסק הט"ז

שאל עוד מיר� שנמלח בו גיד הנשה שצרי� קליפה, וכ� עו# שהתבשל ע� חתיכת ורידי� שצרי� ששי�? ותר$, שבחלב הדי� שונה, כי בחלב  – " ש

לא צרי� קליפה מדינא כמו שכתבו תוספות ורא"ש, שהקליפה התערבבה בחלב, ולכ� בדיעבד מותר, וכל הנ"ל מדברי� בבשר חי שהקליפה 

, א� מכיר את הקליפה של הבשר שהתערבבה ע� החלב, חייב לקלו#. בזאת הסתלקו רב הקושיות של הט"ז על הרמ"א, קיימת, אבל ג� כא�

  שברוב המקרי� הנ"ל, הקליפה בעי� ולכ� אוסרת וצרי� ששי� נגדה. (נק' הכס#)

האיסור , וא� לקלו# זה רק חומרא, ג� א� הקשו על הש"�, הרי א� יש איסור קליפה, מה זה משנה א� זה נבלל או לא,עדיי� צרי� לבטל את 

א� הקליפה בעי� לא צרי� ששי� נגדה? תר$ זאת המג"א, שיש שני סוגי קליפות: מדינא ולחומרא. בכל הדוגמאות של הט"ז צרי� לקלו# מדינא, 

ל הש"�, שייכת רק לדעת א� בקליפה שנאסרת לחומרא, א� לא קלפו בדיעבד, מותר הבשר. א� תרו$ נוס# מובא ב"חוות דעת", שכל שאלתו ש

הרמ"א ע"פ ס' סט ס' ט"ז ולא למחבר, ויש להבדיל בי� א� הקליפה אוסרת, לבי� א� טעמה של הקליפה אוסר. א� הקליפה אוסרת, חייבי� 

בכל ששי� נגדה ואוסרת מדינא, אבל א� טעמה אוסר, מותר בדיעבד ג� בלי ששי�, כי הטע� של הקליפה חלש ואינו יכול להכניס את עצמו 

 הבשר, ואי� בו כח לאסור. מכיוו� שקליפת החלב אינה עומדת באופ� עצמאי, אי� כא� די� חנ"נ, אי� טע� והכל מותר. א� על הרמ"א קשה, שאסר

בכל זאת לכתחילה! ועל זה ענה הש"� שיש הבדל בי� קליפה עומדת לנבללת, שבנבללת אי� היא נעשית חנ"נ ומותר בדיעבד, משא"כ כשהיא 

דינה כמו בערוי וחייבי� לבטלה בששי� אחרת אוסרת אפילו בדיעבד כמו בס' סט ס' ט"ז שש� קליפת הקערה עומדת ואוסרת וכ� בכל עומדת, 

  דוגמאותיו של הט"ז ולא קשה מידי.

  

יש מ"ד שכשניה� צונני� מותר, זה רק בבשר וחלב שהתערבבו, אבל איסור צונ� שהתערבב ע� התר צונ�, אסור. וכתב על זה הש"� שלא  – ש" 

  משמע כ� במרדכי ובסמ"ג, וכ� בגמרא, ולכ� משמע שאי� הבדל לדינא ובשניה� מותר.

  נביא את ספקותיו ואת יישוב�: – פמ"ג

אי� חילוק בי� גוש לצלול ובשניה� אסור כשהתחתו�  �שיי� ואפשר שאי� מפליט ומבליע כאחד? מה הדי� בבשר או חלב כששניה� גו .1

  יס"ב וכ"ר.

א� מונחי� זא"ז מספיק קליפה, וג� העט"ז החמיר בזה, זה רק א� האיסור ח�, א�  �הא� יש חילוק בי� מונחי� זע"ז או זא"ז?  .2

 א� ההיתר ח�, מודה.

כל שעומד על האש, לא שיי� בו תתאה ועילאה כלל, וא� הקדרה קרה על האש,  �וסר מהאש? הא� יש חילוק בי� עומד על האש לה .3

 מודה רב לשמואל שאי� חילוק. א� בב"י בס' צב משמע שיש עדיי� חילוק א� הקדרה קרה.

לא קל# כתבו הפוסקי� שזה חומרא מדרבנ�, ולכ� א�  �הא� זה שצרי� לקלו# את הבשר העליו� הח� זה מהתורה או מדרבנ�?  .4

 בדיעבד מותר. ולכ� בספק א� נפל ח� לצונ� או להיפ�, יש להקל כי ספק דרבנ� לקולא.

הא� זה שהתחתו� גובר זה דוקא כשהוא קר לגמרי, אבל א� ח� קצת אלא יס"ב מכ"ר, הא� מקר לעליו� או לא? וכ� א� נפל מחו�  .5

מסיק הפמ"ג שהתחתו� נחשב כקר, כמו קירה שאי�  �א? יס"ב מכ"ר לחו� יס"ב לכ"ש, הא� התחתו� שהוא כ"ש מקר לעליו� או ל

 בה אש, שנשפ� עליה חלב רותח והונח עליה סיר בשר, שדינה כח� לתו� צונ� ואוסר רק בכדי קליפה.

  עוד כתב הפמ"ג שתתאה גבר ואוסר בכדי קליפה ג� בשמ�, שא� נפסק הקלוח אסור מדרבנ�, וא� עדיי� יש עירוי, זה אסור מדאורייתא.
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  ערת "ערו� השולח�":[ה

, מה הנפק"מ א� עילאה גבר או תתאה גבר, הרי כל איסור המעורבב בהתר, צרי� טעימה קפילא, וא� יש טע� בשר בחלב אסור, קשה .1

, שנאמנות הקפילא שייכת רק כשיש בודאי איסור לפי קבלת חז"ל, אבל כא� לא בטוח שיש איסור, ולכ� לא ותר�וא� לא מותר? 

� א� בכלי שלישי יוצא קפילא, בודאי שלא נשגיח בזה, כי לכי שלישי לא מבשל. ועוד, שג� א� ימצא טע� בבשר של משגיחי� בזה. וכ

, שרב ושמואל חלקו כשאי� קפילא ואסור מספק, למר עלאה ולמר תתאה, והפמ"ג (ס"ק ז') כתבחלב, זה רק בקפילא ולא בכל הבשר. 

  גובר, ורק במיעוט� התחתו� גובר, ולכ� תמיד אומרי� עלאה גבר ושמואל להיפ�. כלומר מה הרוב, רב סובר שברוב המקרי� העליו�

פוסק וקשה עוד, הרי לפי"ז ג� א� נפל הרבה חלב רותח על מעט בשר צונ�, תחתו� גובר, והרי עינינו רואות שזה לא כ�, וכ� להיפ�? לכ�  .2

 ]התחתו�, אז עלאה גבר לכו"ע וכ� להיפ . ומחדש "ערו  השולח�", שמשמע שה� שוי� במכות, שאל"כ והעליו� רב על

  

  ו'�סעיפי� ה'

  

"ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכומכא, שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא...קסבר כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, הני מילי  – גמרא

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

  

  מחמת מלחו"? מהו "אינו נאכל

כל מלח שמולחי� לקדרה נקרא אינו  – ר"תמרוב מלח שיש בו, זה לא טעי� וצרי� לשרות הבשר כדי להוציא את המלח ולשטפו במי�.  – רש"י

תוספות בש� , וכתב עוד הר"� ששעור שהייה בקדרה מספיק כדי שיאסור לעול�. וכ� הסכימו ג� הרא"ש ורבנו ירוח� והר"�נאכל מחמת מלחו, 

  מליחה שהיא כגו� עיבוד לצור� הדר�, נקרא אינו נאכל מחמת מלחו, כמו שמי מולח בשבת עובר על מלאכת "מעבד". – הר"ר יעקב ישראל

  

  כמה איסור מליח?

וכ"פ מהר"� מרוטנבורג, וכ"כ הרשב"א והר"� , בקליפהכמו יר� שהתבשל בו גיד הנשה שאי� צור� להחמיר ברותח כמליחה, אלא די  – רא"ש

  והטור.

  אסור בנטילת מקו�. – רא"האוסרי� את הכל במליח.  – רמב"� ורמב"�

וכל זה כשהבשר לא שמ�, אבל א� יש בו שומ�, כל חתיכת הגבינה אסורה וכ� כל חתיכת הבשר, שע"י השומ� הוא מפעפע בכולה, ועיי� לקמ� בס' 

  קה.

  

  הא� יש חילוק בי� עליו� לתחתו�?

  אי� כל חילוק א� המליח עליו� או תחתו�, אלא היכ� שהמליח נמצא מבליע בתפל ולא בולע ממנו. – תוספות, רא"ש וטור

  יש חילוק בי� עליו� לתחתו�, ועיי� בס' קה. – רשב"א

 נפק"מ מדברי התוספות והרא"ש שבשר וגבינה מליחי� ולחי� שנגעו זב"ז, צרי� לקלו# בשניה� מקו� נגיעת�. א� הבשר מליח והגבינה – טור

  תפלה, בשר מותר בהדחה וגבינה בקליפה וכ� להיפ�.

  

  די� בשר וגבינה יבשי�

אינ� אוסרי� וכ� א� הודחו ונרחצו עתה, לא אוסרי�, ורק  43בשר שנמלח או גבינה שיבשי� מבחו$ אפילו נוגעי� זה בזה – ספר התרומה

ומדקדק עוד הטור מה"אור זרוע"  הגה"מ והמרדכי והטורוכ"כ כשלחי� מחמת מלח אוסרי�. ואדרבה, הרחיצה מסירה את הלחלוחית והמלח. 

  שג� א� אחד יבש ואחד לח, מותר.

  

  מליח בצלי ובציר

מליח לקדרה נקרא אינו נאכל מחמת מלחו, אבל מליח לצלי, נאכל ע� המלח שבו, ואי� זה דומה לחו� בית השחיטה, שחו� מועט  – רשב"א

  מספיק מלח, והרי מלח מועט נאכל! ואע"פ שמפליט, לא מבליע.מבליע, כי מלח מבליע מחמת חריפותו, וא� אי� 

ומעיר . וכ"פ המרדכימליחה מועטת לצלי אינה כבשר רותח, אבל הנוט# ממנו נחשב כרותח, שציר לא נאכל מחמת מלחו,  – הגה"מ בש� סמ"ק

, שאע"פ שהמליחה עוד כתב בש� תרומת הדש�ו שכיו� במליחת הצלי יש להחמיר שאי� אנו בקיאי� להבחי� בי� מליחה למליחה., הדרכי משה

  נמשכת זמ� רב, נחשבת כל זמ� זה כרותח, א� לצור� גדול ובמקו� הפסד מרובה יש לסמו� על המקלי� לאחר זמ� פליטתו.

  

  די� מליח מצד אחד או משני צדדי�

  מליח אי� ש� רותח עליו, עד שימלחנו משני צדדיו. – תוספות

  בנמלח מצד אחד ג"כ נחשב כרותח. – רשב"א (תש')

                                            
הר"� כתב על דברי הגמרא: "דג טהור שמלחו ע� דג טמא, א� היו שניה� מלוחי� אסור, שאע"פ שהטהור מליח, אי� זה מעכבו מלבלוע  43

זה רק כשהדגי� לא נוגעי� זה בזה אלא עומדי� בסמו� בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה. משמע שא� היו נוגעי�  מהטמא שהוא ג"כ מליח", שכל
  היה אסור בכ"מ.
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  ההלכה במליח
  מחבר:

פסק את הגמרא שמליח שאינו יכול להאכל מחמת מלחו, הרי הוא כרותח, ופסק כר"ת שהכוונה כעי� מלח שמולחי� לקדרה, וכר"�  .1

  דקות), אבל פחות משעור מליח לקדרה אינו נחשב כרותח. 18ששהה כדי מליחה לקדרה (כדי הילו� מיל, 

 וסר כדי קליפה, ואי� שו� חילוק בי� א� המליח עליו� או תחתו�. (תוס' ורא"ש)מליח א .2

לכ� א� בשר מליח ע"פ התנאי� הנ"ל נגע בגבינה צרי� לקלו# בשניה� מקו� נגיעת�, וא� אחד מליח והשני תפל, מותר בהדחה והתפל  .3

 בקליפה.

 מלוחי� ולחי� מבפני�, מותרי� בהדחה. (ספר התרומה, או"ז)כל זמ� כששניה� לחי� או אחד לח, אבל א� שניה� יבשי�, אפילו ה�  .4

כל זה כשאי� הבשר שמ�, אבל א� הבשר שמ�, הכל אסור, מפני שהשומ� מפעפע. (ועיי� ס' קה) ואז יש חילוק, שזה רק כשהמליח  .5

 קה סי"א) תחתו�, ואז הכל נאסר, אבל א� המליח עליו�, אז ג� א� הבשר שמ�, אוסר רק בכדי קליפה. (ש"� ע"פ ס'

  רמ"א

י"א שלאחר ששהה במלחו שעור מליחה כבר לא נחשב כרותח ובמקו� הפסד מרובה יש להקל, ולצור� גדול כמו סעודת מצוה, ובלא"ה  .1

אי� להקל. וכ� א� נמלח מצד אחד ג"כ יש להחמיר ולאוסרו א� נגע בגבינה וכדעת הרשב"א. ואפילו בצלי יש להחמיר, כי אנו לא 

  � הפסד מרובה.בקיאי� בדבר כשאי

 מליחה מבטלי� בששי�. .2

. והני מילי כשהטמא צלול, ואז הטהור בולע, אבל א� הטמא יבש לגמרי או הטהור יבש 44טהור מלוח ולח קצת, וטמא לח ותפל, אסור .3

 לגמרי, לא בולע הטהור כלו�.

כאינו נאכל מחמת מלחו. לכ� א� ציר נפל  ציר מבשר שנמלח אפילו בצלי חשוב רותח, וא� נפל על גבינה או על כלי אוסר, כי הוא נחשב .4

על כלי, צרי� הגעלה, וא� זה כלי חרס, שבירה. וא� נפל רק על מקו� אחד בכלי ע$, קול# מקומו ודיו, שציר נבלע בכדי קליפה ואי� זה 

 דומה לבשול בחמי�. (ש"�)

רק כשעומדי� אחד ליד השני יש להתיר בס' קה ס"ו כתב הרמ"א להחמיר כשאי� הפסד מרובה כמו הר"�, שבנגיעה הכל נאסר ו .5

 בהדחה.

  ש" 

מה שכתוב בס' סט שלפני שהיית כדי מליחה נאסר, היינו בגלל שש� מדובר בד�, ומלח שמפליט ד�, נגמר כוחו ולאחר מכ� לא מבליע,  .1

. ורמ"א כ� השוה קוד�ואז יש כח במלח להבליע ג� לאחר שעור מליחה בקדרה ולא אבל כא� מדובר שנמלח לאחר שהוצא ממנו הד�, 

  שעור בשר וחלב לד�.

בת"ה הובא מעשה של ברית מילה שמלחו בשר בכלי אחד ומלחו אווזית בכלי אחר וערבבו את הכל ונגע הכל זה בזה, ואח"כ מצאו  .2

, ומדובר אווזה אחת טרפה ואי� ששי� נגדה, והתיר הרשב"א, כי לאחר שעור מליחה, אי� במלח כח לבלוע, כי הוא הפליט את כל הד�

היה בהפסד מרובה כמוב�, ובסעודת מצוה של ברית מילה. והרמ"א פסק כמו דעה זאת. וכתב על זה הש"�, שאמנ� המלח תשש כוחו 

 מלהפליט ולבלוע, אבל גו# החתיכה עצמה רותחת לעול�.

� אסור ונשאר לעול� בתקפו. , ועדייג� לאחר שעור שהייה כדי מליחה לקדרה נחשב כרותחחזר הש"� להסיק כדלעיל, וכתב שלפי"ז  .3

ומ"מ א� המלח הפליט ד�, מותר בדיעבד בלבד, לסעודת מצוה ולצור� גדול, כי רש"י חולק על זה, ואמר שג� בד� לא תשש כח 

 המלח, ולכ� ציר שנופל יש לו די� בשר רותח ואוסר לעול�. 

ובסעודת מצוה, שג� תו� שעור מליחה הוי רותח, ורק חלק על המחבר, וכתב שבתו� שעור מליחה ג� כ� אסור, ואפילו בהפסד מרובה  .4

 הר"� סובר שלאחר מכ� מותר וזו דעת יחיד.

  א� נפל ציר או חלב מהות� ח� בכלי ואי� ידוע באיזה מקו� והוא מיעוט הכלי, בטל ברוב הכלי, וא� אפשר להגעילו, מגעילו. – פת"ש

  

  סעי# ז'

  

ייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא...קסבר כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, הני מילי "ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכומכא, שר – גמרא

 שאינו נאכל מחמת מלחו, אבל נאכל מחמת מלחו, לא. והני מילי חי, אבל צלי בעי קליפה, ואי אית ביה פילי (בקעי�), כוליה אסור. ואי מתבל

  , כוליה אסור". (חולי� קיב.)45בתבלי�

  

  הגמרא נחלקו הראשוני�:בבאור דברי 

                                            
אסורי� שניה� כשהבשר לוח, וא� החלב לבדו מלוח, יש שהתירו, ופסק הש"� לאסור. ובהגהת מרדכי מתיר, והמרדכי �הסמ"ג אוסרי�, ויש  44

  וכ� כשחוששי� לסברת הר"� שבנגיעה הכל אסור, ורק כשקרובי� מותר. להחמיר כא� כשהוא צלול,
 בבקעי� בולע דר� הנקבי� וכולו אסור, ובתבלי� מתרכ� ונוח לבלוע. 45
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  צלי רותח  צלי צונ�

  יש בו בקעי� ותבליני�

  צלי  בשר חי  

  הכל אסור  קליפה  רא"ש וספר התרומה

  הדחה � הכל אסור ; צונ�  –רותח   קליפה  הדחה  רש"י, ראב"ד, רשב"א ור"�

  הכל אסור  קליפה, כדי� כל מליח הנאכל מחמת מלחו  קליפה  רי"&, או"ז והגהת מרדכי

  הכל אסור  נטילה  קליפה  46הגה"מ, או"ה

  

פסק כרש"י וכר"�, שצלי רותח שנפל לחלב מלוח צרי� קליפה כדי� כל ח� לתו� צונ� ואפילו נאכל מחמת מלחו, וא� יש לו בקעי� כולו  – מחבר

רמ"א) והקשה הש"�, הרי החלב ר� והצלי שקע בתוכו, ומדוע אי�  –אסור, וכ� א� הוא מתובל בתבלי�. (וה"ה צלי שאפוי או מבושל שאסור כולו 

  כא� די� צונ� לתו� ח�? אלא כל שהוא במקומו, גובר ומקרר הצלי הבא לתוכו.

, וכתב הש" י"א שאפילו א� הצלי צונ� דינו בקליפה א� נפל למליח, וכדעת הרא"ש וכ� יש לנהוג לכתחילה, א� אי� הפסד מרובה.  – רמ"א

מר שאי� שו� חילוק א� נאכל מחמת מלחו או נמלח לעול�, ותמיד אסור, כי צלי אפילו קר שנופל על חלב, צרי� קליפה, ומ"מ החלב שצרי� לו

  מותר.

  

  ט"ז

הכל מודי� בבשר חי צונ� שנפל לחלב ושניה� לא נמלחו, שאינו בולע כלל אפילו יש בו בקעי� ותבליני� ודינו כבשר צונ� שנפל לחלב  .1

  שניה� ואוכל.צונ� ומדיח 

מה שהקל הרמ"א בצלי צונ� ע� בקעי� שנפל לחלב מליח בהפסד מרובה, היינו כשהצלי לא מליח כלל, אבל א� נמלח אפילו מעט,  .2

אוסר הכל כמו רותח, שלא מקלי� שתי קולות: א. די� בקעי� קיי� רק ברותח כרש"י. ב. מליחת צלי נקרא נאכל מחמת מלחו. והש,� 

 זו.הסתפק בקולת הרמ"א ה

  

  סעי# ח'

  

א� נאסר בשר בחלב ע"י מליחה כפי שבארנו או ע"י כבוש, אסור באכילה, אבל בהנאה מותר. ויש חולקי�. והמתיר  – ספר האגור בש� מרדכי

  אי� למחות בידו.

  

  שריית בשר בחלב
ר, כי כבוש כמבושל. ולא כאות� בשר שנפל בחלב צונ� ושהה יותר מיו� אחד, פסק ר"ת שדינו כמבושל מדרבנ� ואסו – הגהות שערי דורא

  האומרי� שכבוש זה רק בחומ$. ולגבי הנאה יש אוסרי� ויש מתירי�, והמתיר אי� למחות בידו.

  

פסק את האגור. ועיי� לעיל ס' פז בש"� ס"ק ב' שצידד להתיר את הדבר בהנאה, ודלא כב"ח ש�, שכתב שכל מקו� שאסור בשר וחלב  – מחבר

  � בהנאה מדרבנ�. ע"ש.מדרבנ� כגו� עו#, אסור ג

                                            
  כתב הפר"ח שאי� הלכה כדעה זו, א� כתב הפת"ש, שמכיוו� שמשמע כ� מתוספות ומרא"ש, יש לחשוש לדעת� ולאסור את כל התערובת כ�. 46
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  ס' צב

  

  סעי# א'

  

"איתמר: כזית בשר שנפל לתו� יורה של חלב, אמר רב בשר אסור וחלב מותר. חלב אמאי מותר, חלב נבלה הוא?...הכא במאי עסקינ�,  – גמרא

  קח:)�שנפל ליורה רותחת שמבלע בלע. סו# סו# כי נייח הדר פליט? בשקד� וסילקו". (קח.

  

  מה הכונה כשקד� וסילקו?

קד� וסילקו לפני שנח מרתיחתו, ואז לא פולט מה שבלע עכשיו, אלא פולט את מה שבלע קוד� לכ�, שכ� רואי� שכשנותני�  – רש"י, ר"ת, טור

  ירקות בקדרה רותחת, מוריקי� המי�.

  סילקו קוד� שגמר לבלוע, וכשנח מבליעתו פולט. לפי זה קשה לאמוד מתי מסיי� לבלוע ומתחיל לפלוט. – רבנו שמואל, רבנו שמעיה

כל זמ� שלא שבע מלבלוע פולט כר"ת ורק מה שבלע עכשיו לא פולט, ולאחר שנח מלבלוע פולט א# מה שבלע עכשיו כרבנו שמואל ולא  – מב"�ר

  רק מה שבלע קוד� לכ�.

  

  הבעיות במקרה שלפנינו:

שנפל לרותח, לעיל ס' צא א� יש ששי� בחלב לא יאסר החלב בגלל זה, וא� אי� ששי�, יאסר הכל כמו צונ�  –הבשר נות� טע� בחלב  .1

  ס"ד, שהכל אסור.

 החלב שבולע הבשר לתוכו, חוזר ואוסר שאר החלב שביורה. .2

 וכא� נחלקו רש"י ור"ת:

הלכה כר' יהודה שמי� במינו לא בטל, ולכ� כדי להכשיר את החלב צרי� לסלק את החתיכה קוד� שתנוח היורה ואז לא נפלט  – רש"י  .א

די להכשיר את החלב צרי  ששי� בחלב נגד הבשר ושיסלק את החתיכה לפני שנחה היורה. לכ� לרש"י כהחלב שהתערבב בבשר. 

כבס' צא ס"ד אפילו א� קד� וסילקו, וזה כסברת ר"ת לעיל, שלא  מכא� הסיק הטור, שא� אי� ששי� בחלב נגד הבשר הכל אסור

כמו בצונ� שנפל לרותח, והכל אסור. (ולא מועילה  פולט מה שעכשיו נבלע, א� פולט מה שהיה קוד� לכ�, ולכ� טע� הבשר נכנס בחלב,

  טעימת גוי, כפי שחידשו הרמב"� והרשב"א בהמש�)

הלכה כחכמי� שמי� במינו בטל בששי�, ולכ� כדי להכשיר את החלב מספיק ששי� בחלב נגד הבשר וזה מבטל ג� את טע�  – ר"ת  .ב

, שאכ� א� יש ששי� הכל מותר, ג� כשלא קד� וסילקו, כי אמכא� הסיקו הרמב"� והרשב"הבשר וג� את טע� החלב שחוזר ואוסר. 

מי� במינו בטל בששי�, (ולכ� הארי� הרמב"� להסביר למה משערי� בששי�, להדגיש שמי� במינו בטל בששי�) וא� אי� ששי�, א� 

טע�, אז אסור  וא� יש חידשו שלא כטור, שנות� לגוי לטעו� וא� אי� טע� בשר בחלב, מותר החלבקד� וסילקו לפני שנח מרתיחתו, 

 .1כי אי� ששי� לבטלו, וכ  פתרו את בעיה מספר 

ט"ז) בשר ליורה של חלב רותח ונותנת  –פסק כשיטת ר"ת ורמב"�, שא� נפל כזית (ה"ה פחות מכזית, ורק לעניי� מלקות יש נפק"מ בזה  – מחבר

טע� אסור, וא� לא, מותר החלב אפילו בפחות מששי�, והבשר אסור בכ"מ, וכנבלה הוא, וכ"ז כשקד� וסילקו לפני שנח מרתיחתו (רש"י), אבל 

  א� לא קד� וסילקו חייב לבטל את הכל בששי�.

  ששי� לבטל טע� הבשר שנכנס בחלב. בס' צח יתבאר שלא סומכי� על טעימת עכו"�, וצרי� בכ"מ – רמ"א

  

  סעי# ב'

  

. ניער את הקדרה, א� יש בה בנות� טע� 47המשנה אומרת: "טיפת חלב שנפלה על החתיכה, א� יש בה נות� טע� באותה חתיכה, אסור  – גמרא

רת כל החתיכות מפני שה� באותה קדרה, אסור". ואיתא בגמרא: "דתניא: טיפת חלב שנפלה על החתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה, ואוס

י מינה, דברי ר' יהודה. וחכמי� אומרי�: עד שתת� טע� ברוטב ובקיפה ובחתיכות. אמר רבי: נראי� דברי ר' יהודה כשלא ניער ושלא כיסה, ודבר

ה בלעה חלב חכמי� כשניער וכיסה". ומבואר בסו# הסוגיה, שרבי סובר כרבי יהודה כשלא ניער ושלא כיסה בהתחלה אלא לבסו#, שהחתיכ

ועכשיו פולטת אותו ואפשר לסוחטו אסור, וסובר כחכמי� כשניער וכיסה מתחילה ועד סו# שאז לא בלע כלל. ור' יהודה ג� בזה אוסר, כי גוזר 

  שמא לא ינער ויכסה יפה. ומבואר עוד, שא� לא ניער ולא כיסה כלל, אז החתיכה בולעת ולא פולטת, ושאר הבשר שבקדרה מותר.

  

  נמצאת החתיכה שקיבלה את החלב?היכ� 

מדובר כשהחתיכה נמצאת מחו$ לרוטב (כגו� שהחתיכה שתחתיה קצתה חו$ לרוטב), ואז נאסרת מהטיפה, אבל א� החתיכה ואפילו  – ר"י

  חלקה, נמצאת ברוטב, משערי� את הטיפה בששי� בכל החתיכות שבקדרה, שרתיחת הקדרה מערבת את הטיפה בכל הקדרה.

                                            
47
שצרי� שבחתיכה יהיה ששי� נגד הטיפה, א� לרוב הפוסקי� וכ"כ הרמב"� מספיק טעימה קפילא של החתיכה כדי לבדוק א� יש רש"י כתב  

 בה טע� חלב שהיא אסורה או שאי� בה והיא מותרת.
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אפילו מקצתה ברוטב אי� הכל מצטר# לבטל את טיפת החלב, אלא רק כיסוי וניעור הקדרה, אבל א� כולה בתו� הרוטב,  – יטוררש"י, בעל הע

  ודאי משערי� את הטיפה בכל הרוטב כולו.

לר"י,  שיש כא� קולא לרש"י, שא� אי� ששי� בקדרה ונפלה טיפה על החתיכה, רק היא נאסרת ולא כל הקדרה, משא"כ וכתב ה"דרכי משה"

  שהטיפה מתערבת בכל הקדרה וכולה תאסר.

  , וכתב שג� לרש"י בכה"ג כל החתיכה נאסרת ואוסרת את הקדרה עד ששי� נגדה.א  הט"ז דחה דברי� אלו

משמע מפרוש רש"י, שאפילו כל החתיכה בתו� הרוטב, רק החתיכה שנפלה עליה טיפה נאסרת ולא כל הקדרה, אא"כ ניער  – הגה"מ בש� סמ"ג

וכיסה. ומ"מ צרי� שפניה העליוני� של החתיכה יהיו מגולי�. אבל א� כל החתיכה משוקעת ברוטב, והטיפה נפלה על הרוטב, ודאי שמשערי� 

  אותה בששי� בכל הקדרה.

  

  כה במחבר כשיטת הרמב"�פסיקת ההל

ששי� נגד הטיפה שלא סומכי� על טעימת גוי). א� יש טע� חלב או אי�  ולדעת הרמ"א(א� יש בחתיכה שהטיפה נפלה טע� בשר, הכל מותר 

  , ולגבי שאר הקדרה, באנו לארבע אפשרויות:48ששי� לרמ"א, החתיכה עצמה נאסרת

זה בנות� טע�. כלומר כל הקדרה מצטרפת לבטל את החלב, וא� יש בקדרה הרמב"� פסק שהרי  – ניער או כיסה מתחילה ועד סו#  .א

  טע� חלב, כולה אסורה וא� אי� בה טע� חלב, הכל מותר (ג� החתיכה שנפלה עליה). וכ"כ הטור.

 , שמספיק לכסות ולנער בהתחלה בלבד והכל התערבב, א� לאברמ"א בש� הטורדי� זה מופיע  – ניער או כיסה בהתחלה ולא בסו#  .ב

כתוב ברמב"� ולא במחבר, ולכאורה משמע מהרמב"� שצרי� לנער ולכסות מתחילה ועד סו# כדי לערבב את הטיפה בכל הקדרה, 

  אחרת החתיכה נעשית נבלה.

  למה הרמב"� לא כתב די� זה?

ע שרק כשניער דעת הרמב"� דוקא בניער מתחילה ועד סו#, מזה שכתוב בגמרא: "מכלל דר' יהודה סבר..." משמ – טור, בית יוס&

ומבאר הט"ז מתחילה ועד סו# מתערבבת הטיפה בכל הקדרה, אבל א� לא ניער בסו#, החתיכה נעשית נבלה, שמא לא ניער יפה. 

, שקשה על הטור, ולשיטתו קשה ג� על הגמרא, מני� שר' יהודה מחמיר ג� בניער מתחילה ועד סו#, אולי מחמיר רק בניער דבריו

דברי הגמרא שנראי� דברי חכמי� כשניער מתחילה ועד סו#, משמע שבלא זה יש להחמיר, וא� לא ניער בהתחלה ולא בסו#? אלא שמ

בסו# לא מתערבב ע� כל הקדרה. ועל זה חלק הטור, שהדיוק מר' יהודה עיקר, שדווקא ניער בסו# ולא בהתחלה, לא מתערבב, אבל 

  שמא לא ניער יפה.ניער בהתחלה אפילו לא בסו#, מתערבב, כיו� שלרבי לא חוששי� 

משמע מהרמב"� כמו הטור, ומה שכתב רק כשניער או כיסה מתחילה ועד סו#, זה כהמש� לדבריו בלא ניער ולא – מהר"י ב� חביב

  כיסה בהתחלה וניער וכיסה בסו#, והיה מוכרח להמשי� את הלשו�.

הטור הבי� ש"סו#" הכוונה לאחר שסולקה הקדרה מהאש, ולכ� סובר שמספיק לנער בהתחלה, אבל הרמב"� סובר  – הט"ז דעת

שצרי� לנער כל זמ� שיש ממשות של טיפת חלב, ואחרי שאי� ממשות, אע"פ שעומדת על האש נית� להפסיק, ולכ� ג� לרמב"�, ניער 

 בהתחלה ולא בסו#, מתערבב.

פסק הרמב"� שבלעה החתיכה טיפת חלב ונעשית נבלה, ואח"כ חוזרת ופולטת את  – וניער וכיסה בסו#לא ניער ולא כיסה בהתחלה   .ג

הנבלה לשאר הקדרה וכולה אסורה, א� א� יש בקדרה ששי� נגד החתיכה, החתיכה אסורה והשאר מותר. (כחכמי� שמי� במינו בטל 

 בששי�)

יכות, אלא רק החתיכה שנוגעת בחתיכת הנבלה (הש"� כתב שכדי פסק הראב"ד שלא נאסרות שאר החת – לא ניער ולא כיסה כלל  .ד

הרמ"א כתב די� זה, והוסי&, שג� כא� צרי  ששי� בקדרה נגד טיפת נטילה ע"פ ס' קה). וכ"כ המגיד משנה שכ� מוב� ברמב"�. 

  החלב.

  באור שיטת הרמ"א:

ת כ�, שלא יוצא רוטב? ועוד קשה, שא� יש ששי� נגד צ"ע על דבריו, מדוע צרי� ששי�, הרי שאר החתיכות לא נאסרו – קושיות הט"ז

  טיפת החלב, אפילו החתיכה עצמה צריכה להיות מותרת?

יש טעות סופר ברמ"א, וצ"ל 'שא� אי� ששי�'...כלומר שא� אי� ששי�, אסורה החתיכה לבד והשאר מותרות.  – באור הגולה, גר"א

  וא� ששי� הכל מותר.

חתיכה מקצתה ברוטב ומקצתה חו$ לרוטב, נאסרת כל החתיכה ונעשית נבלה. א� ג� על זה וג� הרמ"א לשיטתו בס"ד, שא� ה – ט"ז

  על השאלה הראשונה שתשובה זו לא עונה עליה, נשאר בצ"ע.

הרמ"א מסתפק הא� הלכה כר"י או כרש"י, ולכ� א� החתיכה מקצתה ברוטב ומקצתה חו$ לרוטב, שאר הקדרה מותרת  – ש" 

רה כנגד הטיפה (שא� אי� ששי� אולי כל הקדרה אסורה כר"י), והחתיכה עצמה אסורה כי אולי הלכה כרש"י. ממ"נ, כי יש ששי� בקד

  אבל לדעת הרמב"� והראב"ד שקי"ל כר"י, א� יש ששי� בקדרה הכל מותר במצב כזה.

יטתה אוסרת כשאר נבלה רמ"א חשש לדעת הר"�, שמכיו� שקי"ל "אפשר לסוחטו אסור", א"כ אפילו כשלא ניער כלל, פל – פרי חדש

                                            
48
מדובר באיסור גוש , שכא� מדובר באיסור צלול (חלב), ובס' קה תר� רש"ל, הרי בס' קה כתוב שנאסרת רק כדי נטילה? הקשו הט"ז והש"  

שחלב זה איסור שמ� ומפעפע. א� הקשה על כ�, כי הרשב"א כתב מפורש שחלב זה לא איסור שמ�, וכ�  והט"ז תר�עב שלא צלול ולא מתפשט. 
נה שכא� חתיכת הבשר שמ והש"  תר�הוכיח הט"ז בס' קה ונשאר בצ"ע. (לכ� ד� שנפל על צלי אוסר רק כדי נטילה, כי ד� אינו איסור שמ�) 

  וסופגת מהר את הכל.
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ויש לחשוש לזה. אבל מקשה על זה, שא"כ היה צרי� ששי� כנגד החתיכה ולא הטיפה? לכ� מסיק הפר"ח, שרמ"א חשש שמא יפלט 

  בכ"ז מטיפת החלב ותאסור את הקדרה. ובכ"ז סיק הפר"ח להלכה שלא כרמ"א, ולא מצרי� ששי� נגד טיפת החלב.

 כות שאי� אנו בקיאי� בי� כחוש לשמ�, וכ� כא� מספק יש לאסור.אפילו בצלי אוסר כל החתי – רעק"א

, שא� נפל חלב לתו� מרק או לכל החתיכות, ולא יודע באיזו חתיכה פגע, מנער הקדרה עד שיתערבב הכל, וא� יש עוד כתב הרמב"�  .ה

  טע� חלב בקדרה, הכל אסור וא� לא מותר.

, שמיד כשנפל ניער, ואז ותר� מהר"י ב� חביב, א� כל החתיכות ברוטב, למה צרי� ניעור, וא� לא, מה מועיל הניעור? והקשה הטור

, שאע"פ שנפלה למרק צרי� לנער, כדי שיתערבב יפה, וכ"ש כשיש חתיכות, שהרי ר' וה"בית יוס&" תר�הטע� עבר לכל הקדרה כולה. 

לנער טוב. וכ� פסק המחבר, והוסי# שא� אי� עכו"� משערי� את הטיפה בששי� וכל  יהודה חשש שמא לא יערבב יפה, ולכ� צרי�

על די� זה שיש להחמיר, ורק א� ניער מיד כשנפל האיסור, משערי� את הטיפה בכל הקדרה  והרמ"א כתבהמרק או הקדרה מותרי�. 

  בששי�.

הצטר# כבר הכל ואי� צור� לנער, וכ� כשלא ידוע על , וכתב שכאשר נפלה טיפה למרק, באמת א  הט"ז באר כא� באור חדש ברמב"�

איזו חתיכה נפל, אי� כא� חנ"נ כלל, ובכ"מ צרי� לנער אח"כ (ואי� כא� מבטל איסור בידיי�, כי כל הקדרה בספק, וספק מותר לבטל), 

טוח. לכ� כתב שא� לא כדי שהעכו"�  לא יטע� מהחלב שצ# כרגע למעלה, ויפסיד את הכל בחנ�. אבל א� יערבב, יתערבב החלב ב

נמצא עכו"� משערי� את הטיפה בששי� בכל המרק או הקדרה, ומיושבי� דברי הרמב"� והמחבר. ואפשר לומר שג� הטור שהקשה 

הבי� כ�, אלא שמכיוו� שאפשר לברר איזו חתיכה תפסה טע� מהטיפה ע"י שיטע� מכל חתיכה וחתיכה, ממילא אסור לבטל איסור 

 קושיה זו הקשה רעק"א על הט"ז והש" , ונשאר בצ"ע.ש מההתחלה כשעדיי� לא נוצר איסור. בידיי�, אא"כ ניער ממ

מדובר שהחתיכה היתה חו$ לרוטב, שא� חלקה בתו� הרוטב, כל מה שבקדרה מצטר# לבטלה כדעת ר"י. בסו# דבריו חזר בו הט"ז לומר  – ט"ז

הרוטב, לא משערי� את הטיפה בכל הקדרה. ומ"מ קיימת החומרא לעיל, , שאפילו א� חלק מהחתיכה בתו� שהרמב"� והשו"ע סוברי� כרש"י

שו"ע הרמב"� והשוטע�  ודחה הש"  דבריו ב"נק' הכס&",שא� נאסרת החתיכה נאסרת הקדרה עד ששי� יחד איתה, ולא כדרכי משה. 

תיכה לשאר והכל נאסר, וכתב שכ� כתבו , וכשהחתיכה אוסרת את השאר, משמע שניער וכיסה לבסו#, ואז נפלט טע� הנבלה מהחסוברי� כר"י

  כל הפוסקי�. ע"ש בדבריו.

, ותר� הט"ז, שלכאורה לפי"ז קשה על ר"י, למה צרי� לנער ולכסות את כל הקדרה, מספיק לשקע את החתיכה ברוטב? הקשה מהר"י ב� חביב

או לכסות, אבל אה"נ, א� יכול לשקע רשאי.  שמכיו� שקשה לשקע אותה כאשר יש תחתיה חתיכה חציה בפני� וחציה בחו$, לכ� עדי# לנער

  וסיי� הט"ז שקי"ל כרש"י, אבל הש"  פסק כר"י.

  

  ד'� סעיפי� ג'

  

  דין חנ"נ בבשר בחלב
  "איתמר: רב ור' יוחנ� ור' חנינא דאמרי אפשר לסוחטו אסור, שמואל ור' שמעו� בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחטו מותר". (קח.) – גמרא

"דתנ�: חתיכה של נבלה או של דג טמא שנתבשלה ע� החתיכות, בזמ� שהוא מכירה בנות� טע�, וא� אינו מכירה, כול� אסורות,  – גמרא

  והרוטב בנות� טע�". (צו:) ואיתא בגמרא שמדובר בחתיכה הראויה להתכבד (ק.).

ה מחמת הטיפה שנפלה עליה, נעשית נבלה ואוסרת קי"ל להלכה שאפשר לסוחטו אסור. לכ� א� החתיכה נאסר – רא"ש, רשב"א, רמב"�, טור

, והוסי& הרא"שאת כל החתיכות א� בושלו יחד אע"פ שאפשר לטיפה להיסחט. וא� יש ששי� נגדה, אותה חתיכה אסורה והשאר מותרות. 

הרוטב מותר וכל החתיכות  ש"�), וא� אינו מכירה, –שא� ידוע באיזו חתיכה נפלה הטיפה, משלי� אותה והאחרות מותרות (כשיש ששי� נגדה 

  אסורות (כשיש ששי� בחתיכות וברוטב) א� ה� ראויות להתכבד. וא� לא ראויות להתכבד בטלות ברוב. (ס' קט)

, א� וכתב הר"� שי"א שכ  ג� דעת הרי"&די� חנ"נ זה רק לר' יהודה, הסובר שמי� במינו במשהו, אבל לחכמי� אי� בכלל די� חנ"נ.  – ראב"ד

  מחוור.כתב שאי� זה 

  פסק את כל הנ"ל להלכה, ודלא כראב"ד. –מחבר 

דווקא א� החתיכה האסורה בושלה יחד ע� האחרות, הכל אסור, ומה שנפסק בס' צא ס"ד בח� בח� שהכל אסור, היינו כמו חלב שנופל  – ט"ז

כתב בס"ב שהחתיכות שנוגעות בחתיכה האסורה  א  הש" לבשר, א� כא� החלב בלוע בבשר, וכל החתיכה נוגעת בשניה, ולא הכל אסור. 

  נאסרות בכדי נטילה.

  

בהג"א כתוב שטיפת חלב אוסרת רק בבשר בהמה, אבל בעו# וחיה שאסורי� מדרבנ� לא צרי� ששי� ומספיק רוב רגיל, וכ� סובר בה"ג.  – פר"ח

חלב שבו, שצרי� ששי� נגד כולו, וש� מדובר באיסור ואי� לסמו� על זה, שהרי הרשב"א והרמ"א פסקו לעיל בס' צ' לגבי כחל שבושל ע� ה

  מדרבנ� כי זה חלב שחוטה, ולרמב"� ש� מספיק ששי� נגד החלב הבלוע. (ע"פ הט"ז ש�)

  

  דין חנ"נ בשאר איסורים
א עליה "דרש רבה בר בר חנה: חתיכה של נבלה ושל דג טמא אינה אוסרת עד שתת� טע� ברוטב ובקיפה ובחתיכות. אוקי רב אמור – גמרא

ודרש: כיו� שנת� טע� החתיכה עצמה, נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כול� מפני שה� מינה. אמר ליה רב ספרא לאביי: מכדי רב כמא� אמרה 
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לשמעתיה? כר' יהודה דאמר מי� במינו לא בטיל, מאי איריא כי נת� טע�, אפילו לא נת� טע� נמי? אמר ליה: הכא במאי עסקינ�: כשקד� 

  . (חולי� ק.)וסילקו"

, מדוע צרי� שחתיכת הנבלה תת� טע� בהתר, אפילו א� לא נתנה טע�, הרי לרב מי� במינו במשהו, וא"כ ברגע שהנבלה נפלה והקשו תוספות

  לש�, הכל נאסר?

, א� א� לא יהיה טע� בחתיכה, היא לא תקרא חנ"נ, ורק א� יש טע� היא נקראת חנ"נ. 49מי� במינו אוסר במשהו את החתיכה – תרו� ר"ת

  ובסו& התוספות הובא דברי רבנו יהודה בש� ר"י שיש להחמיר כר"ת. נות� טע�.כששיש די� חנ"נ בשאר איסורי�,  סוברר"ת שמשמע 

יסורי� יש די� חנ"נ רק בדר� בישול אפילו צונ� לח�, אבל מחומ$ , שחנ"נ בב"ח זה דאורייתא ובשאר איסורי� מדרבנ�, לכ� בשאר אוכ"כ הר"�

או מדומע שאינ� דר� בישול, אי� בה� די� חנ"נ אפילו מדרבנ�. והוכחתו מהירושלמי בערלה, ש� מובאת מחלוקת בדבר בי� רבי לר"י בר' יוסי 

מעיני הראשוני� הירושלמי הזה, ולכ� הלכה שאומרי�  א� אומרי� חנ"נ בשאר איסורי�, ורבי סובר שכ�, והלכה כרבי מחברו, וכתב שנעל�

  חנ"נ בשאר איסורי�.

אפילו א� נתנה הנבלה טע� בהתר, אי� ההתר נעשה נבלה, וצרי� ששי� רק נגד טע� הנבלה, ולא כנגד החתיכה. לכ� לרב  – תרו� רבנו אפרי�

היא בעי�, אבל א� לא נתנה טע�, צרי� לבטל רק את האיסור  שמי� במינו לא בטל, משמע כאילו נכנס טע� נבלה בכל אחת מהחתיכות וכאילו

ודווקא בטיפת חלב אומרי� חנ"נ וצרי  ששי� נגד החתיכה, שש� יש ערבוב של לבדו וכמא� דליתיה דמי, ואוסר רק את החתיכה הראשונה, 

טע� נבלה (איסור), צרי  ששי� לבטל את התר בהתר ומחמירי�, וכ� א� אוכל חצי זית בשר וחצי זית חלב, חייב, אבל חתיכת התר שבלעה 

, שמכיו� שבשאר איסורי� יש איסור ניכר והוא בעינו, אי� כא� תערובת איסור וצרי� לבטל רק את ובאר דבריו הט"ז. הטע� ולא את כל החתיכה

  .50וכ"פ הרמב"�, הרמב"� והרא"שהאיסור, אבל בב"ח שיש תערובת של איסור, צרי� לבטל את כולה. 

, שא"א לצר# אליה עוד חתיכות התר ולבטל אבל דווקא בחתיכה חשובה וניכרת כמו חתיכת בשריש חנ"נ בשאר איסורי�,  –ב"ד) (רא מרדכי

איסור הבלוע שבה, אלא צרי� ששי� נגד כל החתיכה (א� אינה ראויה להתכבד או אינה דבר שבמני�), אבל דבר לח בלח או יבש ביבש (יי� במי� 

  שאי� האיסור ניכר ונבדל, מתערבב התר שני ע� ראשו� ואי� כא� די� חנ"נ.של ע"ז, רוטב ברוטב), 

א  כתב שהחתיכה עצמה נשארת בהתחלה כתב כמו המרדכי, ולבסו# חזר והודה לדברי רבנו אפרי� שאי� די� חנ"נ בשאר איסורי�,  – רשב"א

א� מכירה זורקה, שהאיסור הנבלע בתוכה לא יוצא, , ו, כי קי"ל שפאשר לסוחטו אסוראסורה ג� א� תפול לקדרה שיש בה ששי� כנגדה

  ובמחומ$ ובמדומע הכל מתערב ומותר.

  

פסק כרמב"�, הרא"ש והרמב"� שאי� די� חנ"נ בשאר האיסורי�, וא� נבלע טע� בהתר ואי� בו ששי� כנגדו ואח"כ בישלו ע� חתיכות  – מחבר

  א שאסר את החתיכה עצמה). (ולא כרשב"הכל מותרהתר אחרות ויש ששי� כדי כזית האיסור, 

קשה, שלכאורה המחבר סותר את עצמו, שבס' קו ס"א, פסק כדעת הרשב"א, שאע"פ שאי� חנ"נ בשאר איסורי�, אבל החתיכה עצמה נשארת 

  אסורה, כי די� "אפשר לסוחטו אסור" קיי� בכל מקרה (עיי� בגר"א ש�)?

  פסק כמו המחבר בס' קו. – ט"ז  .א

ש� לס"ג, שא� אינו מכירה, לא צרי� להשלי� איזושהי חתיכה, אלא הכל מותר, א� א� מכירה, ודאי כא� התכוו� המחבר כהמ – ש"   .ב

 שעומדת באיסורה כבס' קו ס"א.

 כא� כתב די� תורה, ובס' קו כתב די� דרבנ� שנשארת אסורה. – באר הגולה  .ג

ו פסק כר"� שאפשר לסוחטו אסור מדרבנ� כא� פסק כשיטת הראשוני� שאומרי� אפשר לסוחטו מותר בשאר איסורי�, ובס' ק – גר"א  .ד

  בשאר איסורי�.

  

  דיני הרמ"א

שכ� יש לנהוג למעשה, משו� הוכחתו הניצחת של הר"�  וכתב הפר"חיש להחמיר כר"ת שאומרי� חנ"נ בכל האיסורי� ואי� לשנות.  .1

  מהירושלמי, אבל באיסור דבוק אי� להחמיר וכדלהל�.

פסק להלכה שבשאר איסורי� אומרי� חנ"נ מדרבנ�, ונפק"מ א� נפלה כל  –פמ"ג מדאורייתא.  – רעק"אמדרבנ�.  – ט"ז, ש" , פר"ח

 התערובת לשאינה מינה, ולא ידוע א� היה ששי� נגד כל החתיכה, שהולכי� לקולא.

ק, לא דוקא כשהאיסור דבוק בהתר או שהחתיכה כולה חו$ לרוטב אומרי� חנ"נ, אבל א� מקצת החתיכה ברוטב ואי� האיסור דבו .2

  אומרי� חנ"נ בשאר איסורי� אלא רק בבשר וחלב, ומצטרפת הקדרה לבטל את האיסור, א� אותה חתיכה אסורה.

שדבריו כא� כדעת ר"י, שא� חציה ברוטב, מתערבבת בכל הקדרה כולה. (ואע"פ שכתב כבר הט"ז לעיל, שקי"ל כרש"י,  וכתב הט"ז

כדעת ר"י, ומ"מ ראינו לעיל, שהש"� סובר את הכל כדעת ר"י.) אבל בבשר  וג� כא� אי� ערבוב, מ"מ בשאר איסורי� מקל הרמ"א

בחלב מחמיר הרמ"א לגמרי כרש"י, שא# כשחציה ברוטב וחציה בחו$, נ"נ ואוסרת עד ששי�. (זה סותר למה שפסק בס"ב שג� בב"ח 

  שהחתיכה נ"נ לא אוסרת את שאר הקדרה, ועיי� בש"� לקמ�)

 :הערות הש"  על הרמ"א

                                            
49
  עיי� בנספח לסימ� זה בהרחבה בהסבר דברי ר"ת ומחלוקות הט"ז והש"� בנק' הכס#. 

50
הכל בטל בששי�, וא� בשו"ת הרא"ש כתב שכ"ט זיתי� של התר שנפל בו זית של חלב, ובקדרה אחרת יש שלושי� זיתי� של התר וזית של ד� והתערבבו יחד, הכל מותר, ש 

  נהיה חנ"נ מיד. לכ� ודאי סובר כרבנו אפרי�, שאי� חנ"נ מדרבנ�.כר"ת, הכל 
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ב שהחתיכה נשארת באיסורה כשמקצתה ברוטב, זה קשה, כי קי"ל שאפילו בב"ח, א� חציו ברוטב וחציו בחו$, מה שכת  .א

, שזו סברת עצמו, שמסופק א� הלכה כר"י או כרש"י, משיב הש" מצטרפת הקדרה לבטל האיסור, והכל מותר כדעת ר"י? 

 ולכ� החתיכה נשארת אסורה שמא הלכה כרש"י.

שבב"ח אפילו מקצתה תו� הרוטב נעשית חנ"נ, וזה צ"ע, הרי ר"י פרש שרק כשכולה חו$ לרוטב עוד הקשה על מה שכתב   .ב

  נעשית נבלה ואוסרת את הקדרה רק ע"י ניעור וכסוי לבסו#! וג� לרש"י שנ"נ בחציה ברוטב, עדיי� צרי� ניעור וכסוי לבסו#!

ואוסרת עד ששי� את בחו� נעשית נבלה חתיכה שמקצתה ברוטב ומקצתה ב, שבבשר בחלב, את הרמ"א הש"  בארלכ� מ

כל הקדרה א� ניער וכיסה לבסו&, אבל בשאר דברי� לא נאסר כל מה שבקדרה, כי מצרפי� את שיטת רבנו אפרי� שאי� 

 חנ"נ בשאר איסורי�, וכ� את שיטת ר"י שהחתיכה לא נאסרה, אבל החתיכה עצמה תאסר כדעת רש"י.

  עיל בס' עב ס"ג באריכות)(וע"ע בזה ל למה מחמירי� באיסור דבוק?

חוששי� שמא נשארה החתיכה ע� הרוטב לבדה או הוציאוה חו$ לרוטב ונעשית נבלה, וכשמחזירי�  –(ע"פ או"ה בש� הסמ"ק)  ט"ז

  אותה לא הותרה עוד ואוסרת עד ששי�.

  כשהאיסור דבוק ממהר לבלוע ונעשית נבלה. –(ס' עב ס"ק יח)  ש" 

הנפק"מ בזה תהיה באיסור דרבנ� הדבוק, שלט"ז לא חוששי� בזה, כי מ"מ זה חשש מדרבנ�, א� לש"� יהיה אסור ג� בזה, כי  – פמ"ג

  החתיכה בלעה איסור דרבנ� וממהרת לבלוע ונעשית נבלה.

די� איסור דבוק, ששר$ שנמצא בראש דג והתבשל הדג ע� הדגי�, צרי� ששי� נגד כל הראש, כי הראש נאסר מ מכא� רצה ללמוד הט"ז

ומכיו� שנ"נ צרי� ששי� נגד כל הדג. וה"ה בתפוח שנמצאה בו תולעת שהתבשל שחשוב איסור דבוק וצרי� ששי� נגד כל התפוח, א� 

, כי יש מקו� מ"מ כתב הט"ז שבמקרי� אלו י"ל שאי� לאסור מדי� איסור דבוקאי� בתפוח עצמו ששי� נגד התולעת, וכ"פ מהרי"ל. 

  הצדדי�, וכיו� שמחמירי� בחנ"נ מדרבנ�, יש להקל כא� שלא ייעשה נבלה. לרוטב לבוא מכל

  , וכתב שחנ"נ בכל האיסורי� זה איסור דאורייתא המתגלגל לדרבנ� ולכ� יש להחמיר ג� בזה.הפמ"ג חלק על הט"ז

מפני שאי� האיסור ניכר א� התערב איסור לח בהתר לח ואח"כ התערב בהתר אחר, אי� די� חנ"נ וצרי� ששי� רק נגד טע� האיסור,  .3

  ונבדל כמו בדבר יבש (מרדכי בש� ראב"ד), וזה להלכה רק בהפסד מרובה גדול ולא בבשר בחלב.

  הוסי& שאי� זו חומרא בבשר בחלב, אלא שזה עיקר הדי�, שבב"ח א& בלח בלח הוי חנ"נ.והש"  

גד האיסור כי זה דר� בישול, אבל בלא בשול, כגו� יי� שלח בלח שהתבשל נעשה נבלה, וצרי� ששי� נגד כל הרוטב ולא רק נ ורש"ל כתב

התר ביי� נס� או חלב לשומ� או מי� במי� של איסור, מותר אפילו שלא בהפסד מרובה א� יש ששי� נגד האיסור, שכל די� חנ"נ הוא 

  מדרבנ�, וא� זה לא דר� בישול, אי� להחמיר כלל.

לטע� הרשב"א לא , שבשעת הבליעה החתיכה היתה חשובה ונבדלת. הלטע� מרדכי נעשית נבל: א� החתיכה נימוחה – רעק"א

 , שלא נשארת באיסורה ונבללת.נעשית נבלה

שמדובר כשהתערבבו שלא בדר� בישול, ואז בטל האיסור ברוב, אבל א�  וכתב הט"זא� התערב יבש ביבש, אי� די� חנ"נ בשו� איסור.  .4

 היה דר� בישול, פשוט שאומרי� חנ"נ ג� בכ�.

 שבלע איסור ונאסר, לא אומרי� חנ"נ בכלי, אלא צרי� ששי� נגד האיסור הבלוע בלבד. (וע"ע לקמ� בס' צח וס' צט)כלי  .5

  

  איסור שנמלח עם התר האם יש בו דין חנ"נ
ור� הפסד איסור שנמלח ע� התר, מכיו� שלהרבה פוסקי� נאסר רק בכדי קליפה, ממילא אי� בו די� חנ"נ מעיקר הדי�, ויש להקל בזה לצ –  "ש

, שכל קולא זו היא בשאר איסורי�, שרוב הפוסקי� סוברי� שאי� בכלל חנ"נ והדגיש הפמ"גגדול, או לעני בדבר חשוב ולא להחשיבו כחנ"נ. 

בש"א, אבל בב"ח שלכל הפסוקי� אומרי� חנ"נ, אי� להקל א� נמלחו יחד בשר וחלב, ונעשית נבלה כל החתיכה, וצרי� ששי� נגדה, ואי� להקל 

  ה א# לצור� או ה"מ.בז

  

  ז'�ו'�סעיפי� ה'

  

"בעא מיניה: בישל במקצת כלי, טעו� שטיפה ומריקה או אי� טעו�? א"ל: אינו טעו�, מידי דהוי אהזאה. והא לא תנא הכי? א"ל:  – גמרא

מי דמי?! ד� לא מפעפע, מסתברא כבגד, מה בגד אינו טעו� כבוס אלא מקו� ד�, א# בגד אינו טעו� מריקה ושטיפה אלא במקו� בשול. א"ל: 

  בשול מפעפע"! (זבחי� צו:)

  

  שיטות הראשוני� לפי ה"בית יוס&"

, מפעפעת בכל חרס הקדרה וחתיכה עצמה נעשית נבלה, והחלב מתפשט בכל הקדרהנפלה טיפת חלב ע"ג קדרה רותחת,  – בש� רבו סמ"ג

  ואינו יכול להתבטל בששי�, ולכ� אסור ג� התבשיל שבה.

הטיפה אוסרת עד ששי� כנגדה, וא� יש ששי� בקדרה כנגד אות� ששי�, מותר התבשיל והקדרה אסורה. הסיבה לכ�  –מהר"� מרוטנבורג 

, שא� תתפשט תתבטל, ואי� בלחלוחית שבאותה מקצת ששי� נגד שחוששי� שמא הטיפה לא התפשטה בכל הקדרה אלא במקצת הכליהיא, 
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אבל א� יש ששי� נגד הששי� שאסרה התבשיל מותר. ואי� חילוק א� נפלה הטיפה במקו� הכל.  הטיפה ואז נעשית נבלה ואוסרת את

  התבשיל או במקו� הריק�.

, כי זה כאילו א� נפלה הטיפה כנגד התבשיל מספיק ששי� נגד הטיפה. לכ�, מסתפק הא� הטיפה מפעפעת בכל התבשיל או במקצתו – סמ"ק

אבל א� נפלה הטיפה לתו� התבשיל, ומותרת ממ"נ, א� התפשטה בכל התבשיל, מתבטלת וא� במקצתו, יש ששי� נגדה ולא נבלעה בתבשיל. 

לכ� . נפלה במקו� הריק� ואי� ששי� בלחלוחית נגד אותו מקו�, נאסר אותו מקו� בקדרה ונעשה נבלה, וא� התבשיל יגע באותו מקו�, יאסר

, ואז יהיה התבשיל מותר. (כמו"כ נית� ג� לנקר את תחתית הקדרה וכ� להניח את הקדרה עד שתתקרר ולא יגע הרוטב בקדרה האסורהצרי  

לשפו� את הרוטב בלי שיגע במקו� האסור, א� כתב שבקושי אפשר להתיר כ�, כי א"א שלא יניע את הקדרה מעט ויבלע התבשיל מהקדרה 

  שימתי� עד שיצטנ�.)האסורה ויעשה נבלה, לכ� טוב 

  

  שיטות הראשוני� לפי הפרישה והטור

. א� אנו יודעי� את שיעור הטיפה שנפלה בדופ� הכלי, משערי� א� יש ששי� פעמי� ששי� נגדה ואז התבשיל אי� מחלוקת בי� הסמ"ג למהר"�

י�, וזה דברי מהר"�. אבל א� אי� מותר ממ"נ, שא� התפשטה בששי� טיפות בלבד מותרת מיד, וא� נתנה טע� מתבטל בששי� פעמי� שש

יכולי� לדעת מה שיעור הטיפה שנפלה, אז כל הקדרה אסורה כדברי הסמ"ג, שמא הטיפה היתה גדולה ומתפשטת בפחות מששי� ואוסרת 

הטור: סביבתה והחתיכה שנאסרה אוסרת את כל הקדרה כולה. וא"א לשער בששי� פעמי� ששי�, כי לא יודעי� את גודל הטיפה. וזהו שכתב 

  "ואוסרת כל סביבותיה", כלומר לא את כל הקדרה אלא רק סביבותיה ונעשית נבלה.

  (דברי הסמ"ק כמו פרוש הב"י)

  

  שיטות הראשוני� לפי הט"ז

לכו"ע הטיפה מתפשטת ולא מתבטלת בדפנות הקדרה, שא"א לשער כמה לחלוחית יש כדי לבטלה, ולכ� אוסרת הטיפה בכל  – סמ"ג, מהר"�

 א.: יש בזה שלוש נפק"מסביבותיה וכל התבשיל אסור. והמשי� הטור בש� מהר"�, שא� יש ששי� פעמי� ששי� נגד הטיפה, מותר התבשיל. 

יכול לערות את הרוטב תכ# מ� הקדרה בעודה חמה, כי יש בתבשיל  ג.הקדרה נשארת אסורה.  ב.ל. אפילו נפלה נגד התבשיל, התבשיל לא מבט

  ששי� נגד האיסור כולו.

מסתפק הא� הטיפה מפעפעת או נשארת במקומה (ולא כב"י), ולכ� א� נפלה בדופ� הקדרה נגד התבשיל מותרת ממ"נ, שא� לא  – סמ"ק

ולפי"ז ג� הקדרה מותרת, משא"כ לבית יוס& וא� מפעפעת, מפעפעת לתבשיל ומתבטלת בששי�.  מפעפעת, מותר אפילו לבשל בה בשר אח"כ,

אבל א� נפלה לריק�, חוששי� שמא תפעפע הטיפה בחלק גדול מהקדרה ואי� ששי� נגד הטיפה והתפשטותה, ואז צרי�  שהקדרה אסורה.

  מהני בה שו� ביטול משא"כ לב"י. להמתי� עד שתצטנ� כדי שלא ייאסר התבשיל, והקדרה לעול� אסורה, ולא

  

בהתחלה הביא תשובת ראב"� שא� יש בקדרה בלא התבשיל ששי� נגד הטיפה, לא נעשה נבלה כמו טיפת חלב שנפלה על החתיכה,  – מרדכי

רצה להתיר שא� יש ששי� נגדה לא נעשית נבלה. א� בסו# הביא תשובת מהר"� לרבו מרבנו שמשו� שכתב לרבנו הר"י מבעלי התוספות, שלא 

את התבשיל שהיה בטיפת חלב שנפלה על קדרתו מבחו$, שמא לא מפעפעת בכל הקדרה, ואותה דופ� נעשית נבלה ואוסרת. וא� ידע מה גודל 

הטיפה משער אותה בששי� פעמי� ששי�, ומותר התבשיל (פשט מהר"� כפי שמופיע בפרישה). כמו"כ התיר מהר"� לצור� שבת ויו"ט בלי 

  ששי�.

  

  בטיפת חלב שנופלת על קדרהההלכה 
פסק את הסמ"ק להלכה, כפי שפרש בב"י. ולכ�, טיפת חלב שנפלה על קדרה שאצל האש (או רותחת, ממו"ר הרב זכריה טובי שליט"א  – מחבר

  שמעתי):

שאז התבשיל מותר, א� הקדרה אסורה, שמא נשאר משהו  וכתבו הט"ז והש" א� נגעה במקו� התבשיל מספיק ששי� כנגד הטיפה.  .1

והוסי& להתיר את הקדרה וכ"כ הט"ז שעיקר, ומ"מ לכתחילה אי� להשתמש בה כי נראה כאילו נאסרה מחלב.   ורש"ל כתב בדפנה.

  , שיערה מיד את התבשיל מהקדרה ומהצד השני בו לא נפל האיסור.הט"ז

א מפעפעת עד סמו� לרוטב, ואי� ששי� נגדה, ונאסר אותו מקו� של קדרה, וא� יגע בו א� נפלה הטיפה במקו� הריק�, חוששי� שמ .2

שמדובר כשאי� בתבשיל ששי� פע� ששי� אחת פחות מעט נגד הטיפה,  וכתב הש" התבשיל יעשה נבלה. לכ� יניחנו עד שיצטנ�. 

סור לכתחילה, ולכ� יניחהו עד שיצטנ� בלי לגעת שטיפה אוסרת עד ששי�, שא� יש שיעור זה, לא יאסר התבשיל. א� מ"מ אי� לבטל אי

 בקדרה כלל.

כל זה בקדרה ישנה, אבל בקדרה חדשה צרי� ששי� רק נגד הטיפה, כי אי� בה בשר בלוע ולא מתערבת בבשר ולא נעשית נבלה. וע"ע בס'  – רמ"א

  ערות את התבשיל על מקו� האיסור., שכ"ז בדיעבד, אבל לכתחילה אי� לבטל איסור בידיי�, ואי� לוכתב הש" צח לגבי כ#. 

, שמא בישול מ"מ מתר� הש" מהדמוי לכ# ע$, שכא� מבשל את הבשר בקדרה, ונפלה עליה טיפת חלב בשעת הבישול?  ואע"פ שיש להקשות

� נתנו בה אינו מפעפע בכל הכלי ועולה עד למעלה, או שמדובר שנפלה הטיפה כשעדיי� התבשיל לא היה ח�, או שלאחר שנפלה לקדרה של מי

  בשר.

  

  בטיפת חלב שנופלת על קדרה יםהמנהג
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נהגו לאסור כשנופלת הטיפה על הדופ� שלא כנגד הרוטב, א� נופלת על הצד שלא כנגד האש, אבל א� נפלה על  – סמ"ק, הגה"מ, מרדכי, מחבר

, שאז ג� הקדרה מותרת, כי לא נכנסת וכתבו הרמ"א והגר"אט"ז), האש שורפת אותה ומייבשת אותה.  –הצד שהאש בה (כשעומדת על האש 

וכל זה דווקא בטיפה אחת, אבל חלב הרבה שנפל, אסור אא"כ נפל כנגד הרוטב וע"י ששי� נגדו ויש מחמירי� (ש" ). הטיפה כלל אלא נשרפת, 

  בתבשיל.

צד אחר שהאיסור לא בו, וא� אע"פ שא� נפל הרבה חלב שמותר א� נפל נגד הרוטב ובששי�, הקדרה אסורה, ולכ� יערב התבשיל מ – רמ"א

  בשלו בקדרה תבשיל אחר, דינו כבפע� הראשונה, כי חוששי� שמא לא פעפע הכל לפני� אלא נשאר משהו בדופ� הקדרה.

  

  מה הכוונה שנהגו לאסור כשנפלה על ריק�?

דרה האסור או כשעירה שמא נגע לא מהני להניח עד שתצטנ� אלא התבשיל אסור, שחוששי� שמא עלה התבשיל ברתיחתו ונגע בחלק הק – ט"ז

  בו.

מ"מ יש להתיר ע"י צינו�, א� יש להחמיר לא לערות מצידה השני של הקדרה קוד� הצינו�, משו� שיש לחשוש שהאיסור נמש� מצד  – פרישה

  שמועיל צינו�. וכ"פ הש" לצד, ובאותו חלק תבשיל קט� שנוגע באיסור אי� ששי� ויעשה נבלה. 

  

בקדרה חדשה לא נהגו לאסור כי אפילו א� התבשיל נגע באיסור, אי� כא� איסור. וכ� הדי� בקדרה ישנה שאינה בת יומה, וכ� א� יש  – ש" 

  בתבשיל ששי� פעמי� ואחד נגד הטיפה, שבזה לא נהגו לאסור, והוא מותר לכו"ע וימתי� עד שתצטנ�.

  כולה כאילו נגד הרוטב. ומ"מ ימתי� עד שתצטנ�. כל זה בקדרה מגולה, אבל בקדרה מכוסה, כל הקדרה – גר"א

  

  הגהות שערי דורא

  אי� נוהגי� להצרי� ששי� פעמי� ששי� נגד הטיפה, אלא די בפע� אחת והמחמיר תבוא עליו ברכה. (בש� מהרא"י) .1

 צרי� נגד כל הכסוי.טיפה שנפלה על כסוי של קדרה ושהה הכסוי על הקדרה, התבשיל מותר, א� יש ששי� ברוטב כנגד הטיפה, ולא  .2

 א� כיסו תבשיל של בשר בכסוי של חלב או הפו�, צרי� ששי� כנגד כל הכסוי, אפילו א�  הוא נקוב מלמעלה. .3

כסוי בשרי רותח שנפל על קדרה חלבית צוננת, הכל אסור, כמו טיפה שנפלה על קדרה צוננת שבולעת, א� התבשיל מותר, כיו� שהוא  .4

 יפה מהכסוי לקדרה.צונ�. וצרי� לדעת שלא נפלה הט

  

מתיר בשעת הדחק, כגו� בערב שבת או לצור� אורחי� או לעני (ט"ז, באה"ג וש"�) אפילו כשנפלה הטיפה שמקו�  – רבנו יחיאל, מחבר, רמ"א

ל. וצ"ע , ששיטתו כשיטת הראב"� לעיל, שלא אומרי� בבלוע חנ"נ כלוכתב הגר"אהריק� ושלא כנגד האש, והוא שיש בתבשיל ששי� נגד הטיפה. 

על דבריו, כי לראב"� א� אי� ששי�, יש חנ"נ בבלוע, ורק כשיש ששי� מקל? לכ� נראה לומר, ששיטתו כשיטת הרמב"� בס' צח שא"א חנ"נ בבלוע 

  כלל.

אבל ג� לשיטה זו הקדרה אסורה, כי חוששי� שמא לא מפעפע החלב פנימה ונאסר מקו� הטיפה. לכ� ג� בכה"ג צרי� לערות את  – מהרש"ל

  וא� יכול להמתי� עד שיצטנ�, ימתי�.תבשיל מצד אחר, וא"צ להמתי� עד שיצטנ� כי זה ערב שבת. ה

א� נפלה טיפת חלב על הקדרה דיד בה מי� והיא על האש, ובתו� מעת לעת בשלו בה בשר, אפילו לא היה ששי� במי� נגד הטיפה, הבשר  – ט"ז

  את כל המי� כחלב, ונגד הטיפה המועטת מסתמא יש ששי� בבשר נגד הטיפה. מותר בדיעבד, שג� א� מפעפעת טיפה להתר, לא מחשיבי�

  

  דיני הרמ"א

א� נשפ� חלב או שאר איסור רותח ע"ג קרקע, והעמידו עליו קדרה חמה, א� מה שנשפ� אינו על האש, הרי הוא ככלי שני, והקדרה  .1

דעת ר"י  והט"ז הביא(והקדרה היא "כדי קליפה")  אסורה שבולעת מקצתו, א� התבשיל מותר כי כלי שני לא מבשל, ותתאה גבר.

  העיר על זה שזה לא נראה לו, כי הטיפה היא כלי שני ולא מבשלת, וכ� הסכי� הט"ז. ורש"למפריז שצרי� ששי� בתבשיל נגד הטיפה, 

דת ממנו, אפילו אבל א� הקדרה צוננת אפילו היא מותרת. וא� הטיפה שנשפכה עומדת אצל האש וחמה כחו� שיד סול – ט"ז וש" 

  א� הקדרה צוננת נאסרת, כי תתאה גבר, וחייבי� ששי� בתבשיל נגד הטיפה כדי להתיר את התבשיל.

שג� א� הקדרה רותחת מחמת האש,אפילו התבשיל אסור, א� אי� בו ששי� נגד הטיפה, ואפילו א� הנשפ� צונ�, כי  ורש"ל כתב

  הקדרה רותחת מחמת חו� האש.

לקדרה צוננת, א� נפסק הקלוח מ� הקדרה קוד� שהגיע אל הצונ�, הוי ככלי שני ולא מבשל. ודווקא  קלוח מקדרה רותחת שהל� .2

שאינה חמה בחו� שיד סולדת ממנו (ט"ז). וא� לא נפסק, הוי כערוי מכלי ראשו� והקדרה הצוננת נאסרת א� היד סולדת בקלוח הנוגע 

  וצא בקדרה.בקדרה. ואז התבשיל מותר, שערוי אוסר בכדי קליפה, וזה י

וא� היתה הקדרה חמה היא כלי ראשו�, וכ"ש כשעומדת על האש, ואז אפילו הקלוח צונ�, תתאה גבר והוי כצונ� לתו� ח� והכל אסור, 

  וכדלעיל בס' צא ס"ד.

על דיני� אלו שמדמה אות� הרמ"א לעילאה ותתאה כבס' צא, הרי כא� מדובר בחלב שנופל על קדרה, וא"כ דינ� כקר  הט"ז תמה

אלא וח� שנגעו זה בזה, שדינ� תמיד בקליפה! לכ� כתב שיש להקל וג� א� הקדרה חמה והחלב שמטפט# קר, אוסר רק בכדי קליפה. 

מוסי# שיש להחמיר ג� בקדרה קרה וחלב רותח שנופל עליה, לאסור הכל, א� . ומ"מ שהסיק שאי� להקל כאשר הרמ"א החמיר בזה
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על קושית הט"ז, שכא� כ� יש די� תתאה גבר, כי כא� הקלוח בא מלמעלה,  והש"  ענהלא משו� הפסד מרובה, ולא כרמ"א כא�. 

 הקדרה עומדת במקומה והטיפה מקלחת על דופ� הקדרה.

נפלה על הקדרה נגד הרוטב, והוא שהתחילה הקדרה לרתוח שאז עולה הזיעה ויורדת אל  טיפה הנופלת על כסוי של קדרה, כאילו .3

א  הט"ז הביא את דעת מהרש"ל , שא� לא התחיל להרתיח, הכל מותר, כי אי� פעפוע של החלב כלל. וכתבו הט"ז והש" הרוטב. 

פמ"ג) בכסוי נגד הטיפה, הכסוי נעשה  –אחת , ופסקו שאי� הרוטב מצטר# עמה, וא� אי� ששי� (ששי� פעמי� ששי� ושחלק על זה

א  ה"פתחי תשובה" נבלה, וזאת שמא באותו פע� שנפלה הטיפה לא עלתה הרתיחה עד הכסוי ממש וספקא דאורייתא לחומרא. 

 הביא תש' בית יעקב, פר"ח ופמ"ג שהסכימו לדינא ע� הרמ"א ולא כרש"ל והט"ז.

  

  פתחי תשובה

  

  שהקדרה אסורה, א� היא של מתכת, צרי� להכניס את כולה ליורה, כדי שיגיעו מי� רותחי� ג� לצד החיצוני.כל מקו� שמוזכר בסימ� זה  .1

סקי� וספק יש שהתירו כשנשפ� חלב תחת קדרה רותחת שיש עליה אפר, שהאפר פג� את טע� החלב. וכתב הפת"ש שח"ו לסמו� על זה, כי אפר נתו� במחלוקת הפו .2

על זה רק באיסור קל, כגו� שנשפכו מי� מקדרה חלבית בת יומה נקיה תחת קדרה של בשר, שדעת רבי� להתיר את התבשיל שבקדרה  דאורייתא לחומרא, ויש לסמו�

 בהפסד מרובה.

  

  סעי# ח'

  

מחבת של חלב שנתנה בכירה תחת קדרה של בשר, הזיעה עולה ונבלעת בקדרה ואוסרתה. וכתב עוד שצרי� ששי� פעמי� ששי�  – רא"ש

  קדרה נגד החלב להתירה כמו טיפת חלב שנפלה על הקדרה מבחו$.בתבשיל שב

, אחרת לא עולה החלב לקדרה. ועוד כתב, שמספיק ששי� פע� אחת כמו טיפה שנפלה כנגד מקו� מדובר שהיה חלב במחבת – דרכי משה

  הרוטב, והרא"ש נמש� אחרי מהר"� מרוטנבורג שהצרי� ששי� פעמי� ששי�.

  : שלא תהיה זעה חמה כשיעור יס"ב כשנוגעת בקדרה הבשרית, וא� הקדרה רותחת, שלא תגע בה הזעה כלל.חבתשעור הרחקה בי� הקדרה למ

כל זה כשהמחבת מגולה, א� א� המחבת מכוסה, אע"פ שיושבי� אחד ע"ג השני ממש וה� רותחי�, אינו נאסר, כי זה  – הגה"מ, מהר"�, או"ה

  כמו שתי קדרות הנוגעות זה בזה, ומותר.

  

  פסק את הרא"ש, וכ� שמדובר שהיה חלב במחבת. – מחבר

כשנאסרת הקדרה, ג� המחבת נאסרת, שהזעה חוזרת ואוסרת אותה, וכ"כ הפמ"ג, א� יש שמתירי� את המחבת. וא� במחבת יש  – דגול מרבבה

רה בכה"ג, שאי� נ"ט בר נ"ט מי� מותרת הקדרה, שזהו נ"ט בר נ"ט, וע"י זעה לא נוצר איסור, א� א� המחבת היתה של איסור, הקדרה אסו

  באיסורי�. (בס' צה ס"ג הרמ"א אסר בערוי מכלי בשר לחלב, א� כא� זה לא ערוי אלא זעת כלי אחד עוברת לשני וזה מותר)

פסק כדבריו בדרכי משה, שצרי� ששי� בתבשיל נגד החלב שבמחבת א� היה בו חלב. וכל זה במחבת מגולה וקרובה כדי שיהא חו� של  – רמ"א

"ב בזעה במקו� שנוגעת בקדרה, אחרת התבשיל מותר. לכ� תולי� בשר לייבש על קדרות של חלב. וכ� במחבת מכוסה מותר, כמו שתי קדרות יס

שמ"מ א� יש ששי� בתבשיל נגד  וכתב רעק"אהנוגעות זה בזה, א� לכתחילה יש להיזהר בכל זה. (וא� הקדרה רותחת בפני עצמה יש להחמיר) 

  ר, א� הקדרה נשארת אסורה כמו טיפה שנפלה על הקדרה.החלב, התבשיל מות

  לפי זה א� אפו בתנור חלב, ואח"כ באותו מקו� רותח אפו בקדרה של בשר, הדי� כמו שתי קדרות הנוגעות ומותר. (ועיי� בס' צז ס"ק ג') – ט"ז

נמצא בגומא, והקדרה מכסה את החור כ� כשיש ספק א� יש חו� של יד סולדת בזעה הנוגעת בקדרה יש להקל. אבל, א� המחבת  –רעק"א 

  שאי� מקו� לזעה להתפשט, מדינא אסור, ולכ� ג� בספק אסור.

וסמו�  מבואר ברמב"� שרק זעת משקי� דינ� כמו המשקה, א� זעת אוכלי� כמו חלב המהות�, אי� זעתו כמוהו, ולכ� יש לעיי� א� היה במחבת חלב מהות� – פתחי תשובה

  סר כשהזעה מגיעה אליו בחו� שיס"ב.לקדרה מאכל כשר, הא� נא

  

  סעי# ט'

  

נר של חלב העשוי כעי� נר של שעוה שנטפה ממנו טיפה של חלב על כלי, אי� צרי� כי א� גרידה, אבל חלב מהות� ח� או נר  – תרומת הדש�

  הדולק ע"י חלב מהות� שנפל ממנו טיפה על כלי, צרי� הגעלה.

  פסק את דברי תרומת הדש�. – מחבר

אוסר רק כשנט# במקו� שהפתילה דולקת בו, שאז מגיע מ� האש עצמה, אבל א� נט# מצד אחר שזה ע"י רתיחת האור, לא נקרא רותח  – ט"ז

לאסור את מה שמנט# עליו. וכ� א� נפלה טיפת חלב רותח על סכי� צרי� רק גרידה במקו� שנפלה הטיפה, כי לא באה בקלוח, וזה כשנפל על 

  צרי� נעיצה בקרקע ודיו.הקת, וא� נפל על הברזל 

דוקא חלב מהות� שהגיע מאש, אבל חלב מהות� שנרתח בקדרה ונפל ממנה, לא נחשב כערוי ודיו בגרידה ולא צרי� הגעלה. ועיי� לעיל  – ש" 

  ס"ז, ונ"ל שא� נפסק הקלוח כ� צרי� הגעלה ואוסר כמו כל כלי ראשו�.

  נפסק הקלוח מהני ג"כ קליפה, א"כ י"ל דה"ה ג� כא�, וצ"ע.אבל לדיד� דקי"ל בס' קה ס"ק ה' שערוי שלא  – רעק"א
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  פתחי תשובה

, בספר "בני חייא" צדד לאסור מדינא ולא ממידת חסידות, שבאותה הדלקה נשפ� קצת חלב, כמו בשבת (כב) בדי� א� מותר להדליק שפופרת של טבק מנר של חלב .1

שנשפ� קצת שמ� ומקצר את זמ� בערתו של הנר. א� יש שכתב שחלב נות� טע� לפג�, ולכ� א� נופל חלב שאסור להדליק מנר חנוכה אחד למשנהו משו� אכחושי מצוה, 

שאינו נזהר בזה על כלי מותר, שנפג� טעמו וה"ה כא�. וכתב הפת"ש שהתר זה דוקא בדיעבד, אבל להתיר להדליק לכתחילה אי אפשר. ובספר "משאת משה" כתב שמי 

  הר.אסור לו להדליק בשביל מי שנז

: א� נפלה הפתילה כשכבר נעשתה אפר אינה אוסרת, א� מה שלא נעשה אפר, הרי זה נפל מהאש וצרי� ליבו� כששהתה על הכלי בחו� שיס"ב, א� נפלה הפתילה מהנר .2

  וא� לא, צרי� הגעלה או גרידה. וא� ידוע שעל הפתילה יש חתיכות חלב רותחת, ג� א� כבתה הפתילה אוסרת וצרי� הגעלה.

  

  

  י� לס' צבנספח

  . באור שיטת ר"ת בחנ"נ בשאר איסורי�:1

  

על סו# דברי ר"ת שמשנאסרה במשהו אי� חנ"נ א� אינה נותנת טע�, הסביר הרשב"א, שמשהו לא עושה חנ"נ בשאר איסורי�, ומכיוו� שהבלוע 

  :לא יוצא החוצה, לא אוסר את הקדרה, וכ� א� קבלה טע� לא יהיה כא� חנ"נ. נית� לפרש בשתי דרכי�

  משהו לא יוצר חנ"נ.  .א

 כיו� שמשהו לא יוצא החוצה, לכ� החתיכה היא לא חנ"נ, וא� יצא החוצה יש חנ"נ ג� בשאר איסורי�, כי נות� טע� בקדרה.  .ב

, מה דייק רבנו אפרי� מכא� שאי� חנ"נ בשאר איסורי�, יש חנ"נ, אלא שלא אוסר במשהו כי לא יוצא החוצה, ומני� דייק לפי"ז הקשה הפמ"ג

  גור# לשאר איסורי�, ומה הקשר?כלל 

אלא ע"כ שרבנו אפרי� סובר כר"�, שחנ"נ הופ� את החתיכה לנבלה, ולכ� א� במשהו החתיכה לא נבלה, אז ג� בשאר איסורי� היא לא חנ"נ, 

  ואי� קשר א� האיסור הבלוע יוצא החוצה או לא.

  בזה תהיה, מה יהיה בתערובת של לח בלח שהאיסור בחו$ כי אי� חתיכה, ואז יש חנ"נ לר"ת לפי צד החקירה השני (ב') הנפק"מ

עכשיו נבי� את קושית תוספות בהמש� על ר"ת מיי� נס� שאוסר במשהו שנפל ליי� כשר, ונפל עליה� אח"כ קיתו� של מי�, שהמי� מבטלי� את 

רי� אי� חנ"נ והמי� יכולי� לבטל, א� לר"ת יש חנ"נ, וצרי� ששי� במי� כנגד כל היי�? ומה השאלה בכלל, הרי טיפת יי� הנס�, ומילא לרבנו אפ

  לר"ת אי� איסור חנ"נ במשהו, אלא רק בנות� טע�?

  אלא ע"כ בלח בלח יש חנ"נ, כי טע� יי� הנס  יוצא החוצה ליי� הכשר ונעשה נבלה לר"ת.

בע"ז מדברת למ"ד אפשר לסוחטו מותר ואי� חנ"נ כלל. א"כ לדיד� שקי"ל שאפשר לסוחטו אסור, מתרצי� תוספות על שאלה זו, שהגמרא 

  הקיתו� לא מבטל את היי�.

ומהר"י לנדא בהגהותיו על , הרי הגמרא בע"ז היא לשיטת ר' יוחנ� הסובר שאפשר לסוחטו אסור ומה תרצו תוספות? ונשאר בצ"ע. שואל רעק"א

וחטו אסור, באיסור משהו אפשר לסוחטו מותר, כלומר לר"ת אי� חנ"נ כלל באיסור משהו, ולכ� הקיתו� של , שא# למ"ד אפשר לסהש"ס תר�

המי� מבטל, בי� א� טע� האיסור יוצא ובי� א� טע� האיסור לא יוצא, ורק באיסור שנות� טע� יש חנ"נ בשאר איסורי� לר"ת. למה? כי די� 

  "נ כשאחד נות� טע� בשני, ואי� ל� בו אלא חידושו.חנ"נ בשאר איסורי� נלמד מבב"ח, שש� נוצר חנ

לנדא אי� די� חנ"נ באיסור משהו  "יא"כ יש מחלוקת בי� רעק"א למהר"י לנדא, שלרעק"א יש חנ"נ באיסור משהו א� יוצא האיסור, ולמהר

  א& לר"ת בכ"מ.

בנק' הכס# לחלוק עליה�, ונסביר את מחלקותיה� בסו# ס"ד בס"ק טז הארי� הט"ז והסיק שלוש מסקנות עיקריות מדברי ר"ת והארי� הש"� 

  ע"פ הנ"ל.

הט"ז כתב שא� מי� במינו שנאסר במשהו לא אוסר במשהו תערובת אחרת, ג� חמ$ בפסח שאוסר במשהו תערובת, א� נפלה תערובת   .א

כרשב"א, ואי� זה משנה זו במשהו לתערובת אחרת, לא תאסור. הט"ז הבי� שאיסור משהו לא נעשה נבלה, כי האיסור לא יוצא החוצה 

  בי� זה אוסר במינו ובי� א� בשאינו מינו, האיסור לא יוצא.

  הש"� חלק על זה, ואמר שמכיוו� שחמ$ בפסח אוסר ג� בשאינו מינו, אז אוסר תמיד במשהו ג� תערובת אחרת.

  מדי� איסור במשהו כרעק"א. הט"ז הצרי� ששי� נגד החתיכה, והוא סובר שלא אוסרת אחרות כי הטע� לא יוצא, א� החתיכה עצמה  .ב

 הש"� לא הצרי� כלו� כדי להתיר, כי הוא סובר כמהר"י לנדא שאי� חנ"נ כלל באיסור משהו ג� כלפי החתיכה עצמה ולא צרי� ששי�.

  הט"ז כתב שצרי� להוציא את החתיכה מהתערובת, וזה לשיטתו שבאיסור משהו יש חנ"נ, אע"פ שלא פולט.  .ג

 לל, כי אי� חנ"נ באיסור משהו ולא צרי� להוציאו.הש"� סובר שאי� פה איסור כ

  

נפק"מ למעשה לדינא תהיה בדבר שיש לו מתירי� שקיבל איסור במשהו והתערבב בתערובת, שלהלכה תרי משהו לא אמרינ�, ומי� במינו בטל 

, וכ� לגבי חמ� י אי� חנ"נ במשהו, שלט"ז אוסרת, כי יש חנ"נ במשהו ולש"  מותרת כבששי�, א  דבר שבמני� לא בטל, מה די� תערובת זו

  בפסח שאוסר במשהו והתערבב בתערובת שניה, שלש"  אסורה התערובת ולט"ז מותרת.

  

  ט"ז בסו& ס' צב. 2
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כשמגעילי� כלי ע"י שפיכת מי� רותחי�, יש לשפו� מהכלי שעמד על האש לכלי המוגעל ולא לשאוב מהכלי הראשו� ע"י כלי אחר  – מהרי"ל

כלומר א� שואב מכלי ראשו�, לכלי שקיבל את המי� יש די� כלי שני. אבל א� משהה את  ומש� להגעיל, כי זה כלי שני ואי� מבשל או מגעיל.

  שו� שמבשלי� בו עד שמעלה ג� הוא רתיחות, ג� הכלי השני נהיה כלי ראשו�.הכלי השני תו  הכלי הרא

  :קושיות הט"ז

בעודו כלי ראשו�, הכלי שנתחב בפני� ג"כ כלי ראשו�! שכ� מגעילי� כלי, וכ� תוחב כ# איסור לקדרה, נאסרת הכ# אפילו א� מוציאי�  .1

  אותה מיד, ומי נות� לה ש� של כלי שני?!

 י השני שהה קצת, מקבל די� של כלי ראשו�, וא"כ מי יודיענו כמה זמ� צריכה להיות השהיה?מהרי"ל מודה שא� הכל .2

בשבת מ: שנינו: "אמר ר' יצחק בר אבודימי" פע� אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרח$, ובקשתי להניח לו פ� של שמ� באמבטי, ואמר  .3

ר שהוא יהיה כלי שני, שא� לא כ� היה אומר: 'טול ות�', ומיד היה לי: טול בכלי שני ות�", כלומר שית� לכלי מהאמבט וישפו� לכלי אח

כלי שני. וכ� תוספות הסביר שכלי שני דפנותיו קרות, וא� שואב ע"י כלי מכלי ראשו�, דפנותיו מתחממות, וא� אכ� שאיבה מכלי 

 ראשו� הופכת לכלי שני, היה צרי� לחדש די� זה!

בכ# צרי� ששי� במרק שבכ# נגד הזבוב. משמע שעדיי� ש� כלי ראשו� עליו. וא� היה  נפסק להלכה שכשמוציאי� זבוב שנמצא במרק .4

ש� מעט מהתבשיל והוחזר לקדרה, צרי� ששי� ג� נגד מעט התבשיל, שנעשה נבלה. אבל א� כשהוציא את הכ# מהתבשיל רוק� 

 אותה, אז הבלוע בה נעשה כלי שני ולא נפלט ואוסר אח"כ. והפמ"ג נשאר בצ"ע על זה.

אבל מביא הט"ז תוספות בו הסתפק ר"י הא� אפשר לשי� קערה בתו  מחבת על האש ומאותה קערה להגעיל. ותלה להחמיר ואסור להגעיל 

כ , שאולי הקערה נחשבת ככלי שני. הרא"ש החשיב זאת ככלי ראשו�, והסיק הט"ז להחמיר כתוספות וכ"כ הש"  שג� רש"י הסתפק בזה, 

וכ"כ ג� הש"  בנק' הכס& שלהחמיר כדבריו, לכ� כלי שנשאב מכלי ראשו�, אי� להגעיל ממנו, שמא הוא כלי  ויש להחמיר ולא להגעיל כ .

  שני.
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  ס' צג

  הקדמה בעניין נותן טעם לפגם
הגמרא בע"ז (עה:) אומרת: "וכול� שהשתמש בה� עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילב�: תני חדא אסור ותניא איד� מותר, ל"ק: הא כמא� 

דאמר נות� טע� לפג� אסור, והא כמא� דאמר נות� טע� לפג� מותר...ולמ"ד נות� טע� לפג� מותר, געולי עובדי כוכבי� דאסר רחמנא, היכי 

דלאו נות� טע� לפג� הוא. מכא� ואיל  תשתרי (לכתחילה)?  ,לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומהרב חייא בריה דרב הונא, משכחת לה? אמר 

  ".גזרה קדרה שאינה בת יומה משו� קדרה בת יומה

ל המאכל מותר, כלומר מהתורה נות� טע� לפג� מותר, ורק מדרבנ� אסור לכתחילה לבשל בקדרה שהיא לא בת יומה משו� גזרה.  לכ� א� ביש

  והקדרה טעונה הגעלה לכתחילה.

  נרצה לענות על שתי שאלות:

מדוע יש הבדל בי� המאכל לקדרה, הרי בשניה� בלוע כרגע טע� פגו�? וא� נאמר שקדרה קל להגעיל, אבל באוכל נקל שלא נזרוק  .1

ישבר. למה? הרי זה הפסד כמו באוכל אותו, דוחה זאת הגהות אשר"י (רא"ש ע"ז ס' לו) שהרי כלי חרס, שא� קיבל טע� לפג�, י

  ונמשי� להשתמש בו אע"פ שיש בו טע� פגו�?

מתוספות בחולי� ק: נית� ללמוד בסו# דבריו שכלי שאינו ב� יומו נית� להגעילו ג� בפחות מששי�, כי זה נות� טע� לפג�, וא� הוא בו  .2

הועילה ההגעלה, הרי א� אי� ששי� במי�, המי� מקבלי� יומו, צרי� ששי� במי� לפי דעת ר"ת שיש חנ"נ בשאר איסורי�. קשה, מה 

 טע� פגו� ומחזירי� אותו לכלי, ומצבו של הכלי לא משתנה?

על השאלה הראשונה ענו תוספות בעצמ�: בקדרה היה איסור מתחילה וצריכה הגעלה, אבל במאכל לא היה איסור מעול� והוא קיבל מראש 

  ג� הכלי וג� המאכל עכשיו בלועי� מטע� פגו�. טע� פגו�. א� ג� דבריו צריכי� באור, הרי

א� על השאלה השניה שלנו, עונה הרשב"א, שא� הבליעה מלכתחילה היא פגומה, אי� חשש שיבשל בקדרה כשהיא בת יומה, כי בכל מקרה 

עת לעת, שמא יטעה כלומר, הגזרה של הגמרא היא על הכלי עצמו. כלי שבלע טע� משובח, אסור להשתמש בו אפילו לאחר מהטע� פגו�. 

ויבשל קוד� ויעבור איסור תורה. אבל כלי שמראש בלע טע� פגו�, ג� א� יבשל בו מעת לעת, לא יעבור איסור. לכ� לאחר ההגעלה, הכלי 

  מקבל טע� פגו� ואי� שו� עניי� לגזור עליו יותר.

יבשל בו בתו� מעת לעת, א� במאכל אי� שו� חשש ממילא מובנת תשובת תוספות לשאלה הראשונה שלנו. בכלי יש חשש להגיע לאיסור א� 

  51שיגיע לאיסור ולכ� יכול לאכול אותו.

ל לכ� מוב� פסק המחבר בס' צג, שכלי שלא ב� יומו ובלוע מטע� פגו�, לא יבשל בו חלב, כי יש חשש שמא יבשל בתו� מעת לעת ויעבור איסור, אב

  שאר דברי� מותר, כי אי� חשש לאיסור כלל.

רת בגזרת הגמרא כותב רבנו יונה באו"ה. הוא תר$ לגבי ההגעלה. כאשר מגעיל כלי לא ב� יומו בפחות מששי� במי�, המי� אבל הבנה אח

מקבלי� טע� פגו� וכשחוזרי� לכלי, הוי נ"ט בר נ"ט בנטל"פ, וזה מותר. ולכ� ג� במאכל שהתבשל בקדרה שלא בת יומה, הוי נ"ט בר נ"ט 

  בנטל"פ ומותר.

רבנו לו ,ישות בהבנת גזרת הגמרא: לתוספות גוזרי� אינו ב� יומו אטו ב� יומו רק בכלי עצמו שהיה ב� יומו ונעשה לא ב� יומוראינו א"כ שתי ג

  יונה הגזרה קיימת רק בכלי שהוא נטל"פ ולא נ"ט בר נ"ט בנטל"פ.

היה מותר לבשל בה� לכתחילה, כי הכלי קיבל לפי זה, כלי מתכת שמכניסי� בה� שומ� חזיר וכ� גורמי� להברקת� בעת ייצור�, לפי תוספות י

  את השומ� בהיותו פגו�, ואי� שו� חשש שיעבור איסור, א� לרבנו יונה אסור, כי המאכל מקבל טע� פגו� ואי� זה נ"ט בר נ"ט בנטל"פ.

  הפמ"ג בהלכות תערובות פסק כתוספות ולכ� שימוש בכלי זה יהיה מותר.

  

יטביל ושלא יגעיל ושלא ילב�: תני חדא אסור ותניא איד� מותר, ל"ק: הא כמא� דאמר נות� טע� לפג� "וכול� שהשתמש בה� עד שלא  – גמרא

אסור, והא כמא� דאמר נות� טע� לפג� מותר...ולמ"ד נות� טע� לפג� מותר, געולי עובדי כוכבי� דאסר רחמנא, היכי משכחת לה? אמר רב חייא 

דלאו נות� טע� לפג� הוא. מכא� ואיל  תשתרי (לכתחילה)? גזרה קדרה שאינה בת יומה  ,ומהלא אסרה תורה אלא קדרה בת יבריה דרב הונא, 

  ". (ע"ז עה:)משו� קדרה בת יומה

  

כל מעת לעת נקרא ב� יומו. לכ� קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב לכתחילה בגלל גזרת חכמי�. וא� בישל, א� זה בתו� מעת  – רא"ש

כמו"כ ג� בתו  מעת לעת נאסר רק א� נות� טע�, כלומר יש טע� בשר לעת, אז זה נות� טע� לפג� ומותר.  לעת, אסור, אבל א� שהה מעת

בס' צח, שאמנ� אי� ששי� בחלב נגד הקדרה, ולא סומכי� על טעימה קפילא, אבל זה כשהתערב באיסור,  וכ"כ הרמב"� והטור עצמו 52.בחלב

, והסביר שא� נות� טע�, יודעי� שלא יצא טע� וכ"פ הרשב"א� כל עוד שלא נות� טע�. אבל כשאי� ש� אלא טעמו, מותר אע"פ שאי� בו ששי

  יותר מאחד מששי�.

  וכ"פ הרמב"�.וכ� מצאנו ברייתא מפורשת: "קדרה שבישל בה בשר, לא יבשל בה חלב, וא� בישל בנות� טע�". (חולי� צז.) 

  

                                            
51
וא� נשאל, אי� אפשר להגעיל כלי�, הרי נחשוש שאולי יגעיל כלי ב� יומו ולא יהיה ששי� במי�? משיב הרא"ש בפסחי�, שהגעלה לא לכל  

 מסורה, אלא רק לתלמידי חכמי� וה� צריכי� להקפיד שהכלי לא ב� יומו.
 ', והיינו בנות� טע� כמו שיתבאר דינו בס' צח.אוסרא כתב זה, כותב הדרישה שיש להגיה בדבריו, 'שא� בישל בה מעת לעת והטור של 52
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  בחלב?הא� מותר לבשל בשר או חלב בקדרה שנאסרה ע"י איסור בשר 

בישל חלב בקדרה של בשר והיא בת יומה, ויש בה ששי�, יש מ"ד שיבשל בה ממי� שבישל בה עכשיו, כי כיו� שהתבשיל מותר  – בעל העיטור

הטע� הראשו� בטל והקדרה ג"כ מותרת (ואפילו א� מדובר בכלי חרס), ויש מ"ד שמכיו� שבכלי חרס אינו יוצא מדפנותיו לעול�, אז ג� הטע� 

ופסק בעל לא יוצא לעול�, ואינו יכול לבשל בה ממי� שבישל בה עכשיו, וג� מהמי� השני לא, כי האחרו� לא בטל, ותקנתו רק בשבירה. הראשו� 

  .(ואפילו בכלי חרס) העיטור שיכול לבשל מאיזה מי� שירצה

  

אי� מותר לבשל בו איזה מי� שירצה הרי אפילו הגעלה לא מועילה לכלי חרס, שפולט מעט מעט, וא"כ  – קושית הטור על בעל העיטור

  אפילו בלא הגעלה?

אי� מתיר לבשל בה בשר אחר שבישלו בה חלב בלי הפסק תבשיל ביניה�? כלומר א� תמה הטור  – קושית הבית יוס& על בעל העיטור

  אי� מותר לבשל חלב, הרי כבר נתמעט טע� הבשר בבישול הקוד�, כ"ש שקשה אי� מותר לבשל בשר?

בעל העיטור סבר שא� בישל חלב בקדרה שבישל בה בשר, ושפ� את החלב כשהוא עדיי� רותח, כאילו מגעיל את  – מהר"י ב� חביב �תרו

  הכלי, שמה לי מי� רותחי� הבלועי� מאיסור, מה לי חלב אסור רותח, שעקב כ� שמתבצעת פליטה, לא נבלע כלו� מחדש בקדרה.

ב האסור ולא נבלע בקדרה, עדיי� טע� הבשר לא יצא כולו מהקדרה, ולמה יהיה מותר לבשל מ"מ ג� א� נשפ� החל – קושית רבנו יעקב

  חלב?

א  ? וזה לא יתכ� ע"פ הרא"ש ובעל התרומה (טור או"ח ס' תנב)משמע מבעל העיטור שיכול להיות ששי� בתבשיל שבקדרה נגד הקדרה,  – [קושית נוספת של הבית יוס&

, או שבעל העיטור סובר שלא משערי� בששי� בכל הכלי אלא רק במה שנפלט ממנו, או שידוע שיעור הבשר שהתבשל בה, שלא משערי� בכל הקדרה (ס' צח) יש לומר

וסק שמשערי� בכל . וכתב הדרכי משה תרו$ אחרו� עיקר, שראבי"ה פשיתכ� שיהיה רוחב הקדרה כ"כ עד שיחזיק מי� שיהיו שי� נגד כולה, שנחושתה דק ורחבה גדול

דפני הכלי.
53
[  

  

בעל העיטור סובר שרק בקדשי� החמירה תורה שכלי חרס לא פולט, אבל בחולי� אפשר לו לפלוט  – הסבר בעל העיטור ע"פ הט"ז

ומדרבנ� מחמירי� בזה. וכא�, שא� לא נחשיב את בישול החלב כהגעלה, לא נוכל להשתמש בכלי, העמידו חכמי� דבריה� על די� תורה, 

החלב מפליט טע� הבשר וכ� להיפ�. ודברי� אלו מבוססי� על דברי הב"ח, שכתב שחומרתו של כלי חרס שייכת רק בכלי מדי�, אבל ו

לכ�, א� בישל בכלי חרס דבר איסור, לא יוצא מדפנותיו לעול� וזה בהתר יוצא ולכ� בישל חלב אחרי בשר, יוצא מדפנותיו ע"י החלב. 

   גופא גזרת חכמי�.

  

, שאפילו קדרה שאינה בת יומה, ובישל בה חלב אחרי בשר, אסור אח"כ לבשל בה לא בשר חולק על בעל עיטור – � (סמ"ק, רבנו ירוח�)רבנו פר

, ולכ� א� היא של מתכת יגעילנה לאחר מעת לעת של בישול שני, וא� היא של חרס תישבר. והוסי& על ולא חלב, לפי שהיא בלועה מבשר בחלב

  ומיני קטניות מותר לבשל בה ג� בלא הגעלה. זה הריב"ש, שירקות

  

  

  באור דעת הרשב"א והאם הלכה כמותו – שאר דבריםאו דין טעם בשר הבלוע בקדרה לאחר שבישלו בה ירקות 
"רמי ליה רב עמר� לרב ששת: תנ�, השפודי� והאסכלא מלבנ� באור, והתנ� גבי קדשי�: השפוד והאסכלא מגעיל� בחמי�?...אלא אמר  – גמרא

  רבא: קדשי� היינו טעמייהו, שכל יו� עושה געול לחברו...אי הכי הגעלה נמי לא ליבעי? קשיא!...". (ע"ז עו.)

  רשב"א:

 מקשה שתי קושיות:

  י (שהוא מעי� הגעלה) על הגעלה, והרי הגמרא הקשתה למה בקדשי� מספיק הגעלה ולא לבו�?מדוע עדי# בשול שנ  .א

  בפסחי� עד. משמע ש"ח� מקצתו ח� כולו", כלומר הטע� התפשט בכל הקדרה?  .ב

נחלש , שמכיו� שקדשי� בלעו התר והבשול השני נעשה לפני שיגיעו לידי איסור נותר, כשיגיע זמנו להיות נותר, לכ� מסביר הרשב"א

האיסור, ונשאר בלע מועט, ולכ� לא נעשה נותר, וע"י הבשול השני, מתפשט קצת הטע� השני בכל הקדרה ומחליש את הטע� הראשו� ולא 

נעשה נותר. וכ� דגי� שבושלו בקדרה בשרית, מותר לאכל� בחלב (חולי� קיא:), כי טע� הבשר שנכנס בדגי� הוא חלש ולא מגיע לידי איסור 

, הבלע שהתפשט בכל הכלי הוא דבר מועט ולא ראוי לחול עליו ש� נותר אחרי שבושל שנית, אבל א� מההתחלה נבלע בשר בחלב. לכ�

איסור גמור בקדרה, אע"פ שבושל שנית, לא יצא טע� האיסור, וצרי� הגעלה או לבו� (כלומר בשול שני מונע מאיסור להיווצר, א� לא 

  מפליט איסור).

שרית שבושלו בה ירקות אח"כ, מותר לבשל בה אח"כ חלב, כי טע� הבשר נחלש ואינו יכול ליצור ע� מכא� מסיק הרשב"א, שקדרה ב

קוד� איסור. ומוסי& ה"בית יוס&"  רהחלב ש� איסור של בשר בחלב. אבל דבר איסור שבישלו אחריו ירקות, עדיי� נשאר באיסורו, כי נוצ

והרשב"א כתב מה ש"אורחא דמילתא" לבשל, כי לא מרתיחי� מי� סת� שלא רק א� בישל ירקות מותר, אלא אפילו מי� רותחי�, 

  בד"כ.

  

                                            
כיצד משערי� נגד כל הכלי? מביאי� כלי מלא וממלאי� הקדרה האסורה באות� מי� עצמ�, וית� הקדרה האסורה באותו כלי גדול, והמי�  53

 האסורה, ואח"כ ימדוד את כמות המי� המבטלי� אותו, א� יש בה� ששי� או לא. (דרכי משה)היוצאי� ה� שיעור דפני הקדרה 
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הרי דברי הרשב"א ה� כדברי המ"ד הראשו� שמביא בעל העיטור, שמבשל בה חלב, ומדוע הקשה הטור עליו ולא על הרשב"א? ואי� לומר, שהתר  –קושית ה"בית יוס&" על הטור[

יטור דיבר כשיש ששי� ומה זה משנה מה מחליש את כח הבשר. ועוד אי� לומר, שרשב"א התיר רק בכלי שט# ובעל העיטור בכלי הרשב"א זה דוקא בירקות ולא בחלב, כי בעל הע

עיל , שבכלי חרס לא יוצא הטע� מדפנותיו לעול� ולכ� לא מוומתר� ה"בית יוס&"חרס, כי ג� בכלי שט# כל שלא הוגעל הגעלה גמורה, נשאר בו הטע� הראשו� כמו בכלי חרס? 

  יש את טע� הבשר.]הבישול השני להחליש את טע� הבשר, אבל כא� בכלי שט# שבליעתו מועטת, מועיל הבישול השני להחליש את הטע� הראשו�, לכ� בישול הירקות יחל

  

  הרשב"א מול תוספות ורא"ש:

, כי מה שהביא ראיה שבישול שני מבטל בישול ראשו�, זה מפני חולקי� על הרשב"א (ש� ס' כט) , רא"ש(חולי� קיב.) תוספות – בית יוס&

  שבמקדש הולכי� לפי די� תורה, שמי� במינו בטל, אבל בסתמא חייבי� הגעלה להוציא את טע� האיסור. 

שיעור של , כמו שהיו מבשלי� חטאת כל יו� כ54מסביר את דעתו של הרשב"א, שהוא התיר רק א� בישלו ירקות באותו שעור כמו הבשר – ט"ז

  אתמול, אבל א� בישל פחות מזה לא פג� בטע� הבשר. ממילא אי� מחלוקת בינו לרשב"א.

הלכה כרשב"א, ומה שכתבו תוספות ורא"ש שבמקדש הולכי� על די� תורה שמי� במינו בטל, היינו לומר שבישול שני של שלמי� לא  – ש" 

ל כשמבשל בפע� השלישית קדשי�, היה צרי� להיאסר כי נעשה נותר מהפע� ממעט את אכילת הראשו�, כי אי� כא� איסור נותר עדיי�, אב

  הראשונה! ועל זה צרי� לענות כמו הרשב"א, שהבישול השני החליש את הראשו� ולא נעשה כא� איסור נותר כלל.

  

  הרשב"א מול דברי ספר התרומה:

עת חיממו בה מי�, ולאחר מעת לעת מהבשר בושל בה חלב בתו� קדרה שבושל בה בשר ובתו� מעת ל – )וספר התרומה (מובא בס' צד בטור בס"

  מעת לעת מהמי�, מותר החלב בדיעבד.

, שלפי הרשב"א מותר יהיה לבשל חלב אפילו בתו� מעת לעת מהבשר, כי בישול המי� החליש את ספר התרומה חולק על הרשב"א – בית יוס&

  כוחו של הבשר לשיטתו כמו ירקות.

, כמו שהיו מבשלי� חטאת כל יו� כשיעור של 55מסביר את דעתו של הרשב"א, שהוא התיר רק א� בישלו ירקות באותו שעור כמו הבשר – ט"ז

  ממילא אי� מחלוקת בינו לרשב"א. אתמול, אבל א� בישל פחות מזה לא פג� בטע� הבשר.

שלא מועיל בה הגעלה ולא יוצא מדפנותיו לעול�, או שלא היו מה שכתוב בספר התרומה, הכוונה רק לקדרה של חרס  – דרישה (ס' צד), ש" 

מי� בכל הקדרה, או שלא רתחו המי� שבושלו ש� בשנית. אבל בכלי שט# המלא במי� רותחי�, אפשר לבשל חלב ג� בתו� מעת לעת מהבשר. 

  � לקמ� בס' צד ס"ו)(ועוד כתב ש� הדרישה, שדברי ספר התרומה אינ� להלכה, כי הוא סובר חנ"נ בשאר איסורי�, עיי

  

  הרשב"א מול רבנו פר�

אי� מחלוקת בי� רבנו פר$ לרשב"א, והרשב"א התיר להחליש טע� הבשר בירקות דוקא, אבל לבשל חלב אחרי בשר, אפילו יש  – רבנו ירוח�

, כי בחלב אסור ורק לכ� לא תמה הטור על דברי הרשב"א –ששי� בחלב אסור, שלא ראוי שהחלב יחליש ויתיר את הקדרה הבשרית. (ד"מ 

  בירקות ודבר אחר מותר, וזה התרו$ עיקר). כמו"כ לחלב אי� כח להחליש כ"כ את בלע הבשר.

  

  הא� חלב צונ� ששהה בקדרה נות� טע� בקדרה?

 קוד� לכ�, שכיוו� שבלוע בה חלב פעמיי� בלילהר"י הלב� התיר בדיעבד בשר שהתבשל בקדרה של חלב ששהה בה חלב  – ש"ד בש� מרדכי

  ושלוש, לא בלעה יותר, ונשאר רק טע� חלב פגו�.

כלי חרס הבלועי� ביי� נס� צונ�, ממשיכי� לבלוע עד ששבעי� מלבלוע, כגו� שהעמידו בה� ג' פעמי� מי�. וכ� כא�, א�  – מבאר הט"ז דבריו

אבל א� שבע מטע� שבלע בו קוד� לכ�.  העמידו חלב צונ� כמה פעמי�, בלע, ואח"כ העמידו ש� חלב בלילה, החלב לא נות� טע� בכלי כי כבר

ג� בזה לא בולע טע�  ול'לבוש' ולב"חודאי שמקבל את הטע� החלב ואוסר מעת לעת כמו כבוש כמבושל,  לרש"ל ולט"ז: שהה החלב מעת לעת

א חדש, כי כל עוד שהחלב צונ� לא בולע. וראיית� מפ' "המפקיד" (מ.), שמי שמפקיד אצל חברו כדי שמ� ישני�, לא מוציא לו הבלע, כלומר שדוק

ש, וכ� נוצר איסור כלי יש� לא בולע, א� חדשי� כ�, אי� ראיה מש�, כי באמת כלי יש� לא בולע, אבל בבישול פולט קצת ומיד נבלע  בו טע� חד

  בשר בחלב ע"י בישול, וכ� הדי� בכבוש כמבושל. לכ� לא מוציא לו ש� בלע, כי מיד כשפלט טע� שמ�, חזר ובלע שמ� אחר.

  

  ערוי בשר לכלי נחושת חלבי

   ברשב"א משמעאא� עירה יורה של בשר לכלי נחושת של חלב, לא צרי� הגעלה, שכלי נחושת לא בולע אא"כ יש אש תחתיו.  – רבנו ירוח�

  שצרי� הגעלה, שאפילו כלי שני לשיטתו מבליע ומפליט וכ"ש הכא בכלי נחושת.

  

  במחבר הלכהה
  פסק את דברי הרא"ש ורבנו פר$, ולא כרשב"א, לכ�:

  

קמ� בס' אסור החלב בנות� טע� (טעימה קפילא), וא� בישל בקדרה לאחר מכ� דברי� אחרי�, עיי� ל א� בישל בה חלב בתו� מעת לעת מהבשר:

ש"�), כי לא  –(בי� של חרס ובי� של מתכת  ורמ"א כתב שלא סומכי� על טעימה קפילא, וצרי  לשער ששי� בכל הקדרה כולהצד ס"ג מה דינ�. 

                                            
 שבישלו את הבשר, וי"מ ששיעור גובה הירקות היה כשיעור גובה הבשר. לפמ"ג באותו זמ� 54
 שבישלו את הבשר, וי"מ ששיעור גובה הירקות היה כשיעור גובה הבשר. לפמ"ג באותו זמ� 55
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והוסי& , שבד"כ החלב אסור, כי אי� ששי� בתבשיל נגד דפנות הקדרה אא"כ, רחבה גדול ונחושתה דק. ובאר הש" סומכי� על טעימה קפילא, 

, שא� ידוע כמה בשר בלעה הקדרה, צרי� ששי� רק נגד מה שבלעה, וכ� בקדרה חדשה צרי� ששי� נגד מה שבלעה, ורק בקדרה ישנה שלא הש" 

  ידוע כמה בלעה, צרי� ששי� נגד כל הקדרה.

  

נות� טע� לפג� ומותר החלב בדיעבד, והקדרה נשארת אסורה ואסור לבשל בה לא בשר ולא חלב  :מהבשר לאחר מעת לעתבה חלב א� בישל 

, וא� בישל בה בשר בתו� מעת לעת של חלב, פשוט שהתבשיל אסור, אבל א� בישל בה חלב, פשוט שהחלב מותר בדיעבד. אלא צריכה הגעלה

, ששאר דברי� שאינ� בשר וחלב מותר לבשל בקדרה זו, שבושל בה חלב לפסק הרמ"א את דברי הריב"ש לעי(ש"�). וא� בישל דברי� אחרי�, 

וכא� כתב לאחר מעת לעת,  אפילולהחמיר שלא לבשל אפילו שאר דברי� בלא הגעלה שנוהגי� כתב ס"ה אבל בס' צד לאחר מעת לעת מהבשר. 

  את עיקר הדי�.

דפנותיו לעול�, ולכ� צרי� שבירה. וא� יש ספק הא� כלי חרס מסויי� , כי מ� התורה לא יוצא מידי ולגבי כלי חרס, פסק הפמ"ג, שהוא אסור

  נאסר מבשר בחלב, יש לדו� הא� כשבושל בו עו# יש להקל להשתמש בו לאחר הגעלה ג' פעמי� כשאינו ב� יומו בהפסד מרובה בלבד.

  

  דיני� נוספי� ברמ"א

יומו, דינו כאילו הוא ב� יומו, וכ� נוהג הרמ"א, וכתב שזה חומרא די� כסוי קדרה כדי� קדרה עצמה. ויש מחמירי� שאע"פ שאינו ב�  .1

  בלא טע�, ולכ� במקו� שיש צד להתיר או לצור� שבת או הפסד מרובה, יש להתיר א� אי� הכסוי ב� יומו, כמו הקדרה עצמה.

טע� לפג�, אבל בכסוי רחב  כל החומרא דוקא בכסוי קצר שא"א לקנחו יפה מהרתיחה והוי כאילו איסור בעי� ואינו נות� – רש"ל

  שאפשר לנקותו יפה, דינו כקדרה עצמה.

א� יש ששי� בתבשיל נגד המקו� הצר שבכסוי ג"כ מותר. והביא בש� הב"ח שיש לאסור את הכסוי כי נדבק בו האיסור.  – ט"ז

ר ממה שכתב הרש"ל. וכ"כ , שהרי ג� בקדרה נדבק ממשות של איסור, ולמה נגרע הכסוי ממנה. ואי� להחמיר יותוהקשה הט"ז ע"ז

הש"� שאי� להחמיר יותר מדברי הרש"ל, ובשעת הדחק או צור� יש להתיר, מאחר שהרמ"א כתב בד"מ, שזה מנהג טעות "ואי איישר 

  חיילה אבטל המנהג".

שא# שהלחלוחית שבכסוי היא דבר מועט, מ"מ הזעה של הבשר עולה למעלה עד ששי� כנגדו ונעשה מה  – באור רש"ל לפי הש" 

  שבעי� נבלה, וג� הכסוי נעשה נבלה, שמא אי� בכסוי ששי� פעמי� ששי� ואחד פחות מעט כנגד מה שבעי�.

צב ס"ז ברמ"א), וצרי� רק ששי� נגד  , הרי ברגע שהתבשיל רותח, הזעה שבכסוי היא כטיפה נגד הרוטב (ס'והקשה על כ  רעק"א

  הטיפה, ולא נגד הכסוי כולו, וכ"ש שלא נעשה הבלוע נבלה, שאי� דבר בלוע שטעמו פגו� יעשה כסוי לנבלה? ונשאר בצע"ג.

 , שמדובר שלא התחיל להעלות רתיחות, א� יס"ב.והפמ"ג תר�

  א� לקחו כסוי רותח מקדרה של בשר ונתנו אותו על קדרה של חלב: .2

  שניה� אסורי�, כשיש מאכל בקדרה. – שניה� חמי�א� 

  שניה� אסורי� כשהתחיל להזיע ויש בו חו� יס"ב (ש"�), שתתאה גבר. – א� הכסוי צונ� והקדרה חמה

ש"�),  –הקדרה מותרת (וצרי� לקנחה או להדיחה מלמעלה במקו� שנגע הכסוי  והרמ"א לדעת או"ה – א� הכסוי ח� והקדרה צוננת

יא כלי שני וחמימותה פוסקת, והמאכל צרי� קליפה, א� אפשר לקולפו, וא� לא הכל מותר. וא� לא היה מאכל כלל כי הלחלוחית ה

, הקדרה אסורה כמו טיפה רותחת ולדעת הגהות שערי דורא. 56בקדרה החלבית, הכל מותר והרי זה כמו שתי קדרות שנגעו זו בזו

  שנפלה על הקדרה.

מותרת, הרי מ"מ תצטר� קליפה, היינו גרידה או נעיצה, שהרי הכסוי ע� הלחלוחית החמה צ"ע למה לדעת הרמ"א הקדרה  – ש" 

ויש להחמיר בזה. וכל זה כשיש לחלוחית בכסוי, אבל א� יבשה גופא נגע בקדרה וזה עדי# אפילו מטיפה שנפלה על הקדרה, 

  הלחלוחית, מותר הכל כפי שפסק הרמ"א.

                                            
החדוש כא�, הרי ג� א� יש מאכל הקדרות מותרות, וא� החדוש הוא שכשהקדרות חמות מותרות, זה אינו, כי נאסרות  "א, מההקשה רעק 56

  מחמת לחלוחית שבכסוי. ונשאר בצ"ע.
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  ס' צד

  

  סעי# א'

  

  סמ"ק

התוחב כ# חולבת בקדרה של בשר או להיפ�, משערי� בכל מה שתחב ממנה, כי לא יודעי� כמה בשר פלטה, כלומר לא ידוע כמה בשר  .1

היה בלוע בכ# קוד� וכמה נפלט, אבל א� הכ# חדשה ונתחב כזית חלב, משער בששי� רק נגד הזית, כי לא פלטה כלו�, שהיא חדשה. 

  התרומה, כי "ח� מקצתו ח� בכולו", אי� כוונתו שמולי� בליעתו לכל הכ#.וכ"פ הש"ד ובעל 

 א� הכ# של מתכת משערי� בכל הכ# א# מה שמחו$ לקדרה, כי ח� מקצתה ח� בכולה. – רבנו פר� .2

  

  פסק את הדעה הראשונה בסמ"ק. והביא כי"א את דעת רבנו פר$. – מחבר

. ומדובר שהשתמשו בו ככלי ראשו� בחלב כלומר שהשתמשו בו ככלי ראשו� תו  מעת לעתפסק כדעה ראשונה, ומדובר שהכ# בת יומה,  – רמ"א

ולא במי�, אבל כ# של איסור, אפילו השתמשו בה ככלי ראשו� במי� ואי� ששי� במי� נגד הכ#, נחשב ככלי ראשו� לפלוט טע� האיסור בתו� 

  מעת לעת. (ש"�)

  � כלל תוחבי�, והיינו עד ראש הכ#, ומסביר רעק"א, שזה החלק העגול של הכ#.א� שכח כמה תחב, משערי� ששי� נגד מה שבדר – ש" 

  ט"ז

, שהרי ערוי והש"  בנק' הכס& חלק עליוא� עירה מכלי ראשו� על כלי שהוא מלוכל� מבשר או חלב, הכלי מעורה ונהפ� לכלי ראשו�.  .1

לכ� כתב הרמ"א, דווקא ששימשו בו ככלי, ולא שעירו אוסר רק בכדי קליפה, ולכ� צרי� ששי� רק נגד הקליפה, ולא נגד כל מה שתחב. 

  עליו מכלי ראשו�.

חו� כתב רש"ל שנידו� ככלי ראשו� כל זמ� שח� בחו� שיד סולדת בו, ומאז מתחילי� למנות מעת לעת. וא� עמד על האש א� אי� בו  .2

  יס"ב, לרש"ל דינו ככלי ראשו�, א� לב"י, או"ה והט"ז אי� דינו ככלי ראשו�, אא"כ ח� כחו� שיד סולדת בו.

  

  פתחי תשובה

תב א� אומר כמה תחב, נאמ�, ולא כמו שחטתי יפה שלא נאמ�, כי לא יודע שיש קפידא בדברי� מסויימי� א� לא למד בזמ� שחיטה. א� בפמ"ג או"ח כ –נודע ביהודה  .1

  א� לא ניכר עד היכ� תחב, יש לפקפק א� נאמ�, כי לא מוטל עליו לזכור זאת.ש

 צרי� לשער לא רק נגד מה שנתחב בקדרה, אלא ג� במה שמעל קצת, שח� מחמת הבל הקדרה. .2

ל היה החלב עדיי� ח� קצת יוצר א� הרתיחו חלב בקדרה ושהו אותו להצטנ� והוריקו החלב שבתוכו, ולמחר בישלו בה בשר, א� היו סמו� למעת לעת באופ� שאתמו .3

 מפושר, הבשר אסור, ועדיי� הקדרה נקראת כלי ראשו�, כי צרי� לשמור מעת לעת מרגע שהקדרה והחלב פושרי�.

  

  דין "חם מקצתו חם בכולו" ע"פ הפתחי תשובה
  שיי� רק בחו� יס"ב. .1

א� הקדרה התחממה ע"י האש, אז צרי� לשער ששי� נגד כל הכ# כולה, שהאש מוליכה ומפליטה, ורק בחו� שע"י  –  , גר"אש" .2

 בישול מספיק לבטל את החלק שנתחב.

  בולע ולא פולט, ופולט רק את החלק שנתחב בקדרה, וצרי� ששי� נגד החלק שנתחב. – מהרי"ט, מג"א .3

מה המתכת בצד אחד ונגע איסור בשני, נאסרת המתכת, אבל האיסור לא מתפשט לא בולע ולא פולט בצורה כזו ורק א� ח – ש" 

 סת� כ� מצד אחד לשני, ולכ� התר שנגע בצד אחד מותר המאכל, א� הכ# טעונה הגעלה, ואסור להשתמש בה קוד� שיגעילנה.

  

  סעי# ב'

  

  �.א� תחב את הכ# בקדרה שתי פעמי� ולא נודע בינתיי�, צרי� שתי פעמי� ששי – סמ"ק

, כאשר נודע בינתיי�, האיסור הראשו� בטל בששי� ומצטר# להתר לבטל את האיסור שנפל שנית, כמשנה בערלה (פ"ב מסביר ה"בית יוס&"

מ"ב): "הערלה מעלה את הכלאי�, והכלאי� את הערלה והערלה את הערלה", א� כשלא נודע בינתיי�, מצטרפי� האיסורי� כמשנה בתרומות 

, שלרבנ� הרמתה ומוסבר בירושלמימה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת, הרי זו אסורה ור"ש מתיר". (פ"ה מ"ח): "סאה תרו

של הסאה מבטלת את הקדושה מהשאר ומותרי�, א� לא הרי� לא התבטל, ולר"ש, ידיעה מבטלת, כלומר, ברגע שיודע סופו להרי� וכבר נחשב 

  כמתבטל.

  

  הב"ח קושיות

קשה, הרי רש"י בס' צב סובר שא� לא קד� וסילק את האיסור נעשה נבלה, ומי� במינו לא בטל ואסור במשהו, וא"כ ג� כא� לרש"י  .1

, שטיפת חלב שנפלה על שהסמ"ק סובר כמו המרדכי בש� ראב"�צרי� לומר שלא בטל בפעמיי� ששי�, כי נעשה נבלה? ומתר$, 
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הרוטב שנבלע בה לאסור מינו שבקדרה, כי הטיפה אינה בעי�, וכ� ג� בנידו� דיד�, שהבלוע הקדרה והחלב נבלע בדופ�, אינו אוסר את 

  בכ# לא יעשה מי� במינו לאסור את הרוטב של הבשר שבקדרה, כי הוא אינו בעי�.

וצרי�  קשה, הרי בתרומה נפלו שתי סאי�, וא� לא הרי� אחרי הראשונה, אי� ביטול וכשנופלת סאה שנייה, יש שתי סאי� בפני� .2

מאתי�, א� בנידו� דיד�, הוציא את הכ# והחזירה שוב, וא"כ למה צרי� פעמיי� ששי� ג� א� לא ידע, הרי הוציא את הכ#? ונשאר 

  בצ"ע על סמ"ק. 

 לכ� פסק הב"ח להקל כדעת ראב"�, שמספיק ששי� פע� אחת.

  

יו שואלי� א� נתחב פע� אחת או פעמיי�, והיו משערי� את מה שהצרכנו פעמיי� ששי�, לא נהגו כ�, שלא ראינו שהחכמי� ה �  57תרומת הדש�

  כתב שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. ובהגהות ש"דהכ# בסת� ששי�. 

  

, שזה כאילו תחב שתי כפות של איסור ומסביר הט"זפסק את הסמ"ק, שא� לא נודע בינתיי� ונפלה הכ# שוב, צרי� פעמיי� ששי�.  – מחבר

  .58בבת אחת

כתב את טעמו של תה"ד, והוסי# שלפי זה ג� א� תחב את הכ# הרבה פעמי� צרי� רק פעמיי� ששי�, כי בפע� הראשונה שלא נודע  – ש" 

אחריה, הכ# נעשית נבלה, ומכיוו� שנאסרה כבר, אינה נעשית נבלה מחדש בכל תחיבה, לכ� לא משנה כמה פעמי� נתחבה, מספיק פעמיי� 

  ששי�.

שלרוב הפוסקי� אי� חנ"נ בדבר הבלוע, ואע"פ שלא קי"ל הכי להלכה בס' צח ס"ה,  והסביר הש" שי� וכ� נוהגי�. מספיק פע� אחת ש – רמ"א

מ"מ כא� בדבר בלוע יש להתיר, כי כשהכ# יוצאת היא אינה כלי ראשו� לעניי� להיעשות נבלה, ואפילו האיסור עצמו שנפל לקדרה כמה פעמי�, 

, שא� תחב לקדרה והיה ששי�, ואח"כ תחב לקדרה אחרת ולא היה ש� ששי�, ואח"כ חזר ותחב הפת"ש א  פסקמספיק פע� אחת ששי�. 

  לראשונה, צרי� פעמיי� ששי�.

(ע"פ הגר"א בס' צח ס"ה לא צרי� להידחק כמו שנדחק הש"�, אלא שבקדרה יש רק מי� במינו, כי האיסור נפלט וחוזר ונבלע ונפלט שוב למינו 

  אחת ששי�, ואי� עניי� לגזור כא� אטו שאינו מינו, כי מדובר בקדרה)שפלט כבר, ולכ� מספיק פע� 

  

  סעי# ג'

  

הקדרה והתבשיל מותרי�, והכ# אסורה כמו ס' צג כי היא בלועה בבשר וחלב וטעונה הגעלה. לכ�, א�  – סמ"ק א� יש ששי� לבטל את הכ&:

, שמשעת התחיבה נעשתה נבלה, ולכ� אוסרת אפילו בדיעבד הש" מסביר . א� היא בת יומהתחבו אותה שוב לקדרה צרי� עוד ששי� נגדה 

א� יש ששי� נגדה  – רשב"אוצרי� ששי� נגדה. א� א� אינה בת יומה, הרי היא נותנת טע� לפג� והמאכל מותר, א� לכתחילה אי� לעשות כ�. 

  הכ#, אפילו הכ# מותרת, כי נחלש כח החלב שבה, ומותר להשתמש בה בבשר.

יש ששי� בקדרה נגד הכ#, אע"פ שהקדרה בת יומה, יחשב הדבר כהגעלה לכ#, ותידו� ככל הקדרה, א� בשר, בשר וא� חלב,  , א�ויש להקשות

  חלב?

בהגעלה צרי� רתיחה, וכא� מדובר שהתבשיל ח� רק בחו� שיס"ב,  .2גזרה שמא יטעו להכשיר אותה כשלא נתחבה כל הכ#.  .1: מתר� הסמ"ק

צרי� ששי� אפילו א� בספק נתחבה  .4פק רתיחה צרי� ששי� להתיר את הקדרה, אבל בהגעלה צרי� ודאי רתיחה. מס .3וזה לא מגעיל את הכ#. 

  כל הכ#, ואילו הגעלה מועילה רק כשודאי נתחבה כל הכ#.

  

  הכל אסור, המאכל והקדרה ואפילו בהנאה. –א� אי� ששי� לבטל את הכ& 

  

  ם צוננים או פרות?דברי שבישלו בה בשר בחלבהאם מותר להניח בקדרה 
, והסיק הש"ד, שג� דבר לח צונ� מותר. ומסיק ה"בית יוס&" מדבריומותר לתת לתוכה פרות או צונ�, כי אינו נהנה מגו# האיסור.  – סמ"ק

הניח , שמותר לובס' צא ס"ק ג' הסיק הש"  כדבריה�שא"כ ג� מי� חמי� לרחו$ ראשו מותר להניח בקדרה כזו, כי גופו לא נהנה מהאיסור. 

  .אבל כתב שצרי  לקנח יפה את הקדרהבקדרה זו דברי� צונני�, כי אי� פה ערבוב ע� בשר בחלב כלל, 

הוסי# שמ"מ ג� לשיטתו  ובשו"ת מנחת יעקבדוקא לתת לתוכה דבר יבש מותר, כי אי� איסור בעי�, אבל לא דבר לח אע"פ שהוא קר.  – מרדכי

  כל זה רק בדבר אכילה, אבל לחמ� בו מי� לרחו$ ראשו, מותר כמו שראינו לעיל.

  

פסק את דיני הסמ"ק, שא� יש ששי� לבטל את הכ# הקדרה והתבשיל מותרי�, והכ# אסורה, וא� תחבו אותה שוב צרי� עוד ששי�  – מחבר

ופסק ור בהנאה ואפילו הקדרה, ומותר להניח בה פרות או צונ� כי לא נהנה מגו# האיסור. נגדה כל זמ� שהיא בת יומה, וא� אי� ששי�, הכל אס

והש"  פסק כמו הב"י, שמותר ג� צונ� לח, ובס' צא הדגיש שצרי  לקנח יפה את הקדרה לפני כש"ד שמותר להניח חמי� לרחו$ ראשו,  הט"ז

  מ מותר למכור אותה לגוי, כי לא נהנה מגופו של איסור., שאע"פ שהקדרה היא נבלה, מ"ובפת"ש הביא תשובת חת"ס שמניח.

                                            
57
  מופיע בס' צד בבית יוס#. 

וצרי� ששי� נגד הששי� שש�. הביא את פרושו של תה"ד, שחוששי� שמא נבלע בכ# נ"ט חלקי� יחד ע� החלב שבלוע בה, ונעשתה הכ# נבלה,  58
  נעשי� נבלה. ודחה הט"ז דברי� אלו, שאי� להסביר שהתר בלוע ואיסור בלוע
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  בישל מאכל בקדרה שנאסרה מבשר בחלב
  שכל המאכל אסור באכילה והנאה, שנעשה נבלה. פסק הגהות אשר"י – א� היא בת יומה

משלי� המאכל כשיעור דמי הקדרה, והשאר מותר בדיעבד, וזה כדי שלא יהנה הנאה שלמה מאיסור בשר   – רש"ל, ש" : א� אינה בת יומה

  אינו צרי� להשלי� לנהר והמאכל מותר כולו בדיעבד. – ת"חבחלב. 

אפילו הכלב לא שלו וכל זה בקדרה שנאסרה ובישלו בה מאכל, א  מאכל שנאסר ישירות, צרי  להשליכו לבית הכסא ולא לתת אותו לפני כלב, 

  ולא נהנה כלל.

  

בס' צה ס"ג, זה ג� א� הקדרה בשרית בת יומה ובישלו בה עתה מי� ותחבו במי� את הכ#,  לדעת הרמ"אמה שכתוב שהכ# אסורה,  – ש" 

שיש במי� , הרי כותמה על כ  רעק"אתאסר רק א� תחבו אותה בתבשיל של בשר ממש.  א  למחברעדיי� המי� בשריי� ונעשית הכ# נבלה, 

  ששי� נגד הקדרה, אפילו לרמ"א מותר!

  

  סעי# ד'

  

א� הכ# שנתחבה אינה בת יומה, הקדרה והתבשיל מותרי�, והכ# אסורה לכתחילה בי� בבשר ובי� בחלב, א� בדיעבד לא אוסרת, כיו�  – סמ"ק

  שאינה בת יומה.

מתר� פגו�, ומדוע הקדרה מותרת לכתחילה והכ# רק בדיעבד?  הרי בי� הכ# ובי� הקדרה בלועי� עכשיו מטע� בשר בחלב מקשה ה"בית יוס&",

, שיש הבדל בי� הקדרה שלכתחילה בלעה טע� חלב משובח ונפג�, לקדרה שבלעה טע� פגו�. לכ� בכ# ע"פ תוספות (ע"ז עו.), רא"ש ורשב"א

  א� בישל מותר האוכל, ובקדרה מותר.אסור לבשל לכתחילה בשר או חלב כמו כל כלי שאינו ב� יומו שלכתחילה טעו� הגעלה, ובדיעבד 

  

וכתב הט"ז , שהכ# אמנ� אסורה ע� בשר או ע� חלב, א� א� שאר דברי� מותרת, כמו בס' צג. והדגיש הש" פסק את הסמ"ק להלכה.  – מחבר

שר, בשר וא� , שפשוט הוא, שמה שהכ# בדיעבד לא אוסרת, זה כאשר תחבו אותה שוב באותו דבר שנתחבה בפע� הראשונה א� בבש� הב"י

שא�  והדגיש הש" חלב, חלב. אבל א� נתחבה למה שהיתה בלועה ממנו בתו� מעת לעת לתחיבה הראשונה, ודאי נעשית נבלה, ופשוט הוא. 

  תחבה בשאר דברי�, אפילו מעת לעת לתחיבה הראשונה, ודאי שמותרי�.

  

  [רבנו ירוח�

  מדיחי� אותו, אבל א� לא מדיחי� אותו אסור לתת לכתחילה, וא� נת� מדיח הכלי ודיו.מותר לתת איסור צונ� לתו� כלי התר א� הוא כלי שבד"כ  .1

 כזית חלב שנפל לתו� חררה אפויה, אינו נאסר אלא כדי קליפה או נטילה.] .2

  

  סעי# ה'

  

עת) ותחבו בה כ# א� בישלו מי� בקדרה חדשה, ותחבו בה כ# חולבת, ואח"כ חזרו ובישלו בה מי� פע� אחרת (בתו� מעת ל – סמ"ק, הגה"מ

בשרית ושתי הכפות בנות יומ� ולא היה ששי� במי� נגד�, אסור להשתמש בקדרה לא בשר ולא חלב לכתחילה, אבל שאר דברי� מותר, כי 

  הקדרה חדשה.

  רבנו יונה (או"ה)

  קדרה חדשה שבישל בה ירקות ותחבו שתי כפות בשרית וחלבית:  .1

כל המאכל מותר, וישתמש בקדרה בי� כבשרית ובי�  – לא, או יש ששי� במי� נגד הכ&א� שתי הכפות לא בנות יומ�, או אפילו אחת 

  כחלבית.

  א� תחב� בבת אחת כל המאכל אסור.  א� הכפות בנות יומ� ואי� ששי� במי� נגד�: 

  וא� תחב� בזה אחר זה, המאכל יאכל כמי� האחרו�, והקדרה תהיה כמו המי� האחרו�.   

 שלשיטתו לכתחילה לא מבשל בה לא בשר ולא חלב. וזה לא כדברי הסמ"ק לעיל,   

[א� בישלו בשר בקדרה חלבית לאחר מעת לעת, ואח"כ בתו� מעת לעת בישלו שוב בשר, לא מחשבי� מעת לעת מבישול שני, אלא   .2

 מבישול החלב. אבל א� בישל בשר בתו� מעת לעת מבישול החלב שאז הקדרה נעשית נבלה מחשבי� מעת לעת מבישול שני.]

  

  , שבדיעבד א� עבר ובישל חלב, מותר בדיעבד, כי זהו נ"ט בר נ"ט.והעיר עליו הרמ"אפסק את דברי הסמ"ק להלכה.  – מחבר

, הרי א� זה נ"ט בר נ"ט, מאכל בכ# וכ# במי� ומי� בקדרה,למה לכתחילה לא יבשל בה מה שירצה? ומה הקשה על הסמ"ק – דרכי משה

בקערה בשרית שמותר לבשל� אח"כ בחלב? ותר$, שיש הבדל בי� דגי� שעלו בקערה בשרית, למי�  ההבדל בי� זה לדגי� רותחי� המונחי�

  שבושלו ש�, ומכיוו� שיש שמחמירי� בבושלו יותר מעלו, החמיר לכתחילה כא� בבישול בשר או חלב א# בנ"ט בר נ"ט.

מעת לעת אסור לכתחילה ומותר בדיעבד, אבל לפי רבנו , שדברי הסמ"ק נראי� יותר להלכה, כי נ"ט בר נ"ט תו� שהמרכי ולמסקנה כתב הד

  יונה, צרי� עיו�, למה יהיה מותר רק כמו המי� האחרו�, הרי א� זה נ"ט בר נ"ט אז מותר בי� בשר ובי� חלב.
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באינו ב�  , שאסור לכתחילה בשר כיו� שהתפשט לאסור אותו כשאינו ב� יומו כפי שכתב הרמ"א לקמ�, ולכ� מחמירי� לכתחילה ג�הט"ז תר�

  יומו שצרי� הגעלה.

  השגות הש" 

ע"פ הגירסא הנכונה בספור של הסמ"ק משמע בדיוק הפו�, שמורו של הסמ"ק רצה לפסוק לא לבשל בה בשר או חלב, והוא אמר לו  .1

לכ�  שנראה, שמכיוו� שהקדרה חדשה, לא קיבלה טע� חלב, אלא הוי נ"ט בר נ"ט ואפילו א� בישלו בשר במקו� מי�, אינה אסורה.

א� לאחר תחיבת הכ# החולבת הוחמו בה מי� ותחבו אח"כ כ# בשרית בת יומה, מותר לכתחילה להשתמש בקדרה בבשר, כי טע� 

אינה בת ו שבישלו בה חלב ממשבקדרה  שרומה שאסור בשר או חלב, זה כאשר בישל בהחלב לא טע� והקדרה בשרית מטע� פגו�. 

  שאר דברי� כמו בס' צג. א"כ יש לתמוה על פסק המחבר. יומה, ואז אסור לכתחילה בשר או חלב אלא

 המחבר בעצמו פסק בס' צה שנ"ט בר נ"ט מותר בבישול. .2

כתב המחבר שמכיוו� שהיא חדשה מותר לבשל בה שאר דברי�, משמע שא� יבשל חלב ממש, אסור שאר דברי�, וזה אינו, כי בס' צה  .3

 רותחי�, הכל מותר כי זה נ"ט בר נ"ט.ס"ג נפסק שקערות של בשר שהודחו ביורה חלבית במי� 

המחבר באו"ח בס' תנב כתב שצרי� להגעיל כלי� לפסח לפני שעה חמישית בה החמ$ אסור, כדי שלא יצטר� לדקדק א� יש ששי�  .4

 במי�, או א� הכלי ב� יומו או לא. משמע שמשו� נ"ט בר נ"ט אי� בעיה כלל.

 ש כא� שזה ג' פעמי� נ"ט בר נ"ט!דגי� שהתבשלו בקערה בשרית מותרי� בחלב, וא"כ כ" .5

אי� לומר שסובר המחבר שתו� מעת לעת נעשי� המי� נבלה ואסור אפילו בשאר דברי� לכתחילה, שהרי א"כ, ג� קדרה שבלעה חלב  .6

 ממש ולאחר מעת לעת בושל בה בשר יהיה אסור שאר דברי�, וזה לא כמו שפסק בס' צג.

אבל ברי הסמ"ק, שכשתוחבי� שתי כפות בנות יומ�, אסור לכתחילה בשר או חלב. , שלמחבר היתה גירסא אחרת בדלכ� מסיק הש" 

להלכה בנדו� דיד� יש להכריע שמותר להשתמש בקדרה לכל דבר שהוא. וג� למי שמחמיר בס' צה בדגי� שהונחו בקערה בשרית לאוכל� 

� נ"ט א  בדגי� נבלע טע� בשר באוכל ויש לו בחלב לכתחילה, כא� יהיה מותר להשתמש בקדרה כבשרית לכל דבר, שכא� יש ג' פעמי

  . וכ� הדי� בחמ$ שנת� טע� במי� והמי� בקדרה שמותר לבשל בה כרגע מצה משו� נ"ט בר נ"ט ג' פעמי�.קצת ממשות

אבל לפני תחיבת הכ& הבשרית לא נתיר וכ"ש שא� בישל בשר ממש לאחר תחיבת הכ# החולבת שיהיה מותר לבשל עוד בשר אח"כ, 

  לתחוב כ& בשרית או לבשל בשר, אלא נקבע לקדרה ש� של חלבית, ורק א� קרה ותחבו, מותרת הקדרה בתבשיל בשרי. לכתחילה

  

קדרה שבישלו בה ירקות או מי�, ותחבו בה כ# בת יומה והקדרה לא בת יומה, או שהקדרה בת יומה והכ# לא, או שיש במאכל ששי�  – רמ"א

, הכל מותר. ונוהגי� להחמיר לאכול את המאכל כמי� הכלי שהוא ב� יומו, ולאסור את הכלי שהוא לא ב� יומו 59נגד הכ# ואפילו שתיה� בנות יומ�

, שאי� נכו� להתיר את הכלי שאינו ב� יומו, כיו� שמערה והסביר הט"זש"�, וע"ע בס צג), וזהו חומרא בעלמא ולא מהדי�.  –(אפילו בשאר דברי� 

  ממנו. (מראית עי�)

  י הרמ"אהערות על דבר

, שא� הקדרה והכ# בני יומ� ואי� ששי�, הכל אסור, הכ#, הקדרה והמאכל וזה פשוט. וזה כשהקדרה בלעה בשר או חלב כתב הש"  .1

 בעי� ולא ע"י כ# אחרת. וא� בלעה ע"י כ# אחרת בואר למעלה, שמותר להשתמש בכ# כמי� אחרו�.

לכ� הביאו נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול, ומדוע זה רק חומרא בעלמא? יש טעות סופר ברמ"א, שהרי הרבה פוסקי� אוסרי� לכתחילה ב .2

שאי� המאכל נאסר, מ"מ מ� הראוי לכתחילה לא מי� הכלי שהוא ב� יומו", שאע"ג באת גירסת הת"ח שיש לאוכלו " הט"ז והש" 

כי מ� הדי� הוא מותר ע�  , אבל לשי� בכלי של אחד מה� אי� להקפיד,לאוכלו לא ע� בשר ולא ע� חלב, כי יכול לאוכלו בלא זה

  . ורש"ל כתב לאוכלו מ� הקדרה דוקא בכ# חדשה.ומ"מ כתב שאי� לאסור שו� כלישניה�, 

, שאע"פ שבס' צה ס"ב נפסק בדי� נ"ט בר נ"ט, שדגי� שהתבשלו בקדרה של בשר מותר לאכל� לכתחילה בכלי של חלב, והסיק הש" 

ת התבשיל באיזה כלי שירצה, יוכלו אנשי� לטעות ולחשוב שכ# בת יומה לא כא� פסק שנוהגי� קצת להחמיר. ועוד, שא� יאכל א

  אוסרת במי� ואפילו א� הקדרה היתה בת יומה מותר, וזה אינו.

, מדוע לא יאכל התבשיל כמי� הכלי שהוא ב"י, הרי הכלי שאינו ב� יומו נות� טע� לפג�, וא"כ א� הכ# הבת א  הוסי& הש"  להקשות

תבשיל ע� בשר. וכ"פ הרמ"א בעצמו בס' צה ס"ב, שדגי� שבושלו בקדרה בשרית לא בת יומה, מותר לכתחילה יומה בשרית, יאכל ה

לאכל� ע� חלב. ואע"פ שרש"ל ש� החמיר בבישול, וכתב שבתחיבת כ# יש להקל, כי זה נעשה באקראי וזהו דבר מועט ולכ� לא 

מ"מ כותב הש"� שלא נראה לו לחלק בזה, וא"כ בנידו� דיד� צרי� מחמירי� כלל, אבל בבישול יש להחמיר שלא יעשה כ� לכתחילה, 

  התבשיל להיות מותר ע� כמי� אותו הכלי שהוא ב� יומו, וכ"ש שמותר להניח בכלי זה? ונשאר בצ"ע.

היו (כלל נז' אות כז') תר$ את קושייתו, שבס' צה ס"ב, יש שני צדדי� להתיר: א. נ"ט בר נ"ט, שהרי הדגי�  ובשו"ת מנחת יעקב

בקדרה בשרית ואח"כ עברו להאכל ע� חלב. ב. נות� טע� לפג�, שהרי הקדרה לא היתה בת יומה, אבל כא� עיקר ההתר נסוב על נות� 

  טע� לפג�, ולכ� לכתחילה אסור לאכול את התבשיל בי� ע� בשר ובי� ע� חלב.

(שפתי דעת סו# ס"ק יח') תמה על דבריו של ה"מנחת יעקב", הרי ג� מדי� נטל"פ בלבד יהיה התבשיל מותר באכילה, וא"כ  והפמ"ג

  מדוע לא מותר לאוכלו כמי� הכלי שהוא ב� יומו לכתחילה, הרי המי� שאינו ב� יומו, הוי ג� נ"ט בר נ"ט, וג� נטל"פ!

                                            
59
וזה לפי הטע� השני בס' צה ס"ג, שחוששי� שמא נאסרו המי�, וכא� המאכל לא נאסר כי יש בו ששי� נגד הכ#. א� לפי הטע� הראשו� ש�  

 בשל בשר בחלב וטעונה הגעלה ולא יעזור ששי� במאכל. (ט"ז)קשה, הרי יש לחשוש שמא הכ# נגעה בקדרה ואז מת
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 � יש במאכל ששי� נגד הכ#, מותר המאכל ה� בבשר וה� בחלב., שכל זה כשאי� במאכל ששי�, אבל אוהדגיש הש"  .3

  , שאינ� מאכל.אסורי� כפסק הרמ"א בס' צה ס"ג אבל המי�, כתבו הט"ז והש" , שדוקא המאכל מותר .4

  א� דברי הרמ"א ה� חומרא בעלמא, אז ג� דברי המחבר בש� הסמ"ק ה� חומרא בעלמא, כי זה היינו ה� בשניה�: נ"ט בר נ"ט. – ט"ז

מה שכתב הט"ז שג� דברי המחבר ה� חומרא בעלמא, זה לא כ�, כי המחבר כתב זאת כהלכה פשוטה בבית יוס#. מ"מ הש"� לעיל השיג  –  ש"

  על הלכה זו.

  

  סעי# ו'

  

  ספר התרומה

קדרה שבושל בה איסור ושהתה מעת לעת מהאיסור, א� חוממו בה מי� בתו� מעת לעת מהאיסור, חוזרת להיות בת יומה מרגע  .1

, שאע"פ שכשיבשלו ש� אח"כ בתו� מעת לעת מבישול ומבאר ש� הב"ישחיממו בה את המי� אא"כ יש ששי� במי� נגד הקדרה. 

 המי� זה נ"ט בר נ"ט, מכיו� שמדובר בקדרה שבלעה איסור, חתיכה נעשית נבלה, ולכ� המי� נעשו נבלה ואוסרי�.

מעת לעת מהבשר בושל בה חלב בתו� מעת לעת מהמי�, מותר החלב קדרה שבושל בה בשר ובתו� מעת לעת חיממו בה מי�, ולאחר  .2

  בדיעבד.

  , הרי לפי הטור אי� חנ"נ בשאר איסורי�, ומדוע הביא דברי בעל ספר התרומה?וקשה

ברגע שמבשלי� בקדרה מי�, והקדרה בת יומה ואי� ששי� במי� נגדה, טע� האיסור נכנס במי� ומיד נכנס שוב   – באור הפרישה

ופכת להיות בת יומה כבראשונה. וג� א� לא חזר כל האיסור, הרי בס' צב בארנו שטיפה שנפלה על הקדרה צרי� ששי� בקדרה וה

  פעמי� ששי� נגדה, וא� אי�, כל הקדרה אסורה. וכ� כא�.

ספר התרומה סובר חנ"נ בשאר איסורי� וכא� הביא הטור דבריו לא להלכה. ועוד יש לתר$, שהוא מדבר רק בכלי  – באור הדרישה

  חרס שלא יוצא מדפנותיו לעול�, אבל בכלי שט#, אה"נ שאי� חנ"נ בשאר איסורי� והמי� לא יעשו נבלה.

ב זה נ"ט בר נ"ט, כי נבלע קוד� התר, ונעשה בב"ח ספר התרומה סובר שאומרי� חנ"נ בשאר איסורי�, אבל בבשר וחל – באור הש" 

המחבר שסובר שאי� חנ"נ בשאר איסורי�, לא סובר כלל את דברי ספר התרומה הללו. והטור ע"י נ"ט בר נ"ט ובזה לא אוסרי�. אבל 

אע"פ שהמי� לא  , שאע"פ שאי� חנ"נ בשאר איסורי�, אבל אי� התר של נ"ט בר נ"ט בשאר איסורי�, לכ�שהביאו סובר כדעת הר"�

נבלה, אבל הכניסו טע� במי� וטע� יאסור את תבשיל ההתר ואוסר עד סו# העול�. וכ� דבר שהיה בלוע מבשר וחלב כבר כתב הב"י 

בסו"ס קג, שא� הוחמו ש� מי� בתו� מעת לעת, מוני� מעת לעת משעת חימו� המי�, כי בב"ח לכו"ע יש די� חנ"נ והמי� נעשו נבלה, 

בשר בחלב, לשיטת הב"י נמש� עדיי� כאיסור בשר בחלב ולא כשאר איסורי�, משא"כ בבלע כל איסור, שאי� בו די�  ומה שבא מאיסור

  חנ"נ.

מ"מ לדיד� שפוסקי� להלכה כרמ"א שאומרי� חנ"נ בשאר איסורי�, אי� נפק"מ בכל זה, ותמיד כשהוחמו מי� בתו  מעת לעת 

  מעת לעת מחימו� המי�.ייעשו נבלה ויאסרו את מה שיתבשל ש� אח"כ בתו  

  פסק את הדי� השני של ספר התרומה בס' קג ובס' קכב ולא את הדי� הראשו�, שלשיטתו אי� חנ"נ בשאר איסורי�. – מחבר

 

איסור הבלוע בהתר שהתבשל בקדרה של התר, כגו� איסור הבלוע בבצלי� או בירקות ובישל את הבצלי�, צרי� ששי� בתבשיל נגד כל  .3

 גד האיסור שבלוע בתוכו, כי אפשר לסוחטו אסור, ולכ� כל התבשיל חשוב כבלוע באיסור.הבצלי�, ולא רק נ

א� הבצלי� בלועי� בבשר, ובישל� בקדרה חלבית, צרי� ששי� רק נגד הבשר הבלוע, ולא נגד כל הבצלי� או הירקות, והסביר ה"בית  .4

  יוס#", שזה נ"ט בר נ"ט בהתר ולא נעשה נבלה ע"י כ�.

  טור את הדי� הזה בשאר איסורי�, הרי הטור סובר שאי� חנ"נ בשאר איסורי�?, למה הביא הקשה

דוקא חתיכה שנאסרה מאיסור שנפל עליה בפע� אחת לא נעשית נבלה, אבל כא� בבצלי� שחתכ� דק דק בסכי� של  – באור הפרישה

הכל נאסר ונעשה נבלה ג� לרבנו אפרי�,  איסור, צרי� בכל חתיכה ששי� נגד הסכי� ואי� ששי�, כמו תחיבת כ# פעמיי� בקדרה, ולכ�

 משא"כ כשחת� בסכי� בשרית דהוי נ"ט בר נ"ט להתר.

  

, שמדובר שחת� את הבצל דק דק, אבל א� חת� במקו� אחד בלבד, מספיק והדגיש הט"זפסק את רק הדי� הרביעי של ספר התרומה.  – מחבר

  ששי� רק נגד מקו� הנטילה ולא נגד כל הבצל.

בא לאפוקי משאר איסורי�, כי בשאר איסורי� הדי� יהיה זהה, שלמחבר אי� חנ"נ בשאר איסורי�, ולכ� ג� א� איסור אחר  המחבר לא – ש" 

בשר, ועכשיו נעשו  ע�נבלע בבצל או בירק, מספיק ששי� נגדו ולא נגד כל הבצל או הירק, אלא המחבר בא לאפוקי בצלי� שנבלעו בחלב ובושלו 

אבל לדיד� דקי"ל חנ"נ בשאר איסורי�, דוקא בבשר הדי� כ , א  א� הבשר אלא צרי� נגד כל הבצל או הירק.  נבלה, שלא מספיק ששי� נגד

  נעשה נבלה.כי הוא נבלע בבצל איסור, הדי� הוא שצרי  ששי� נגד כל הבצל, 

א� איסור בלוע ש�, אע"פ שיש , אבל אז ג� הבצל מותר באכילה אפילו בלא מעיכהא� יש ששי� נגד הבשר הבלוע בבצל,  – מהר"� מלובלי�

  ששי� נגדו, צרי� להפריש את הבצלי� מהמאכל ע"י סינו� או באופ� אחר, כי אנ� קי"ל שאומרי� חנ"נ אפילו בשאר איסורי� ולא כמחבר.
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בלה ואי� יש כא� מדוע לפי מהר"� מלובלי� הבצל חוזר להתירו, הרי הבצל קיבל טע� של חלב ובלוע בו בשר, והרי הוא נעשה נ – קושית רעק"א

שהבצל קיבל טע� מכלי בשרי ולא מבשר עצמו. א� על זה קשה, שא"כ למה  צרי� ששי�, וא� ורצה הפמ"ג לומר נ"ט בר נ"ט שמתיר את הבצל? 

  ונשאר על כ  הפמ"ג בצ"ע ולא מבי� את דינו של המחבר.נאמר שבצל זה דבר חרי# שהופ� טע� שני לראשו�, שוב קשה על די� המחבר? 

מדובר שבישל את הבצלי� בקדרה חלבית א� לא ע� חלב, ונכנס נ"ט בר נ"ט לבצל ומספיק ששי� במי� נגד הבשר והבצל מותר.  – תרו� רעק"א

, כי פשט ההלכה מדברת שבישל את הבצלי� בחלב, ובס' צה ס"ב א  דבריו קשי�ואכ� א� בישל את הבצלי� בחלב צרי� ששי� נגד כל הבצלי�. 

ונשאר רעק"א על מהר"� מלובלי� ועל הרמ"א ש שתבלי� שבלוע מבשר ובישלו בחלב, א� יש ששי� נגד הבשר, הכל מותר? פסק הרמ"א מפור

  בצ"ע.

א  על דינו של מהר"� אכ� נכנס חלב לבשר, א� א� יש ששי� נגד הבשר, כלפי הבשר זה מי� במינו ובטל, והחלב לא נאסר.  – תרו� הפמ"ג

  , כי א� הבצל נבלה, אז צרי� ששי� נגד כל הבצל ולא רק נגד הבשר!א  דבריו הינ� תימהיי� אסור. , ופוסק שהבצל עדמלובלי� חלק

מחלק בי� נ"ט בר נ"ט דהתירא לנ"ט בר נ"ט דאיסורא, שזה מותר וזה אסור. כלומר, לאחר הקלשת הטע� לא נוצר איסור  – תרו� ה"חוות דעת"

יעה אותו, וזו סברת מ"ד "אפשר לסוחטו אסור". לכ�, מכיוו� שיש ששי� בחלב נגד הבשר, של בב"ח, א� א� יש דבר אסור כבר, הקלשה לא מפק

עתיד הבשר להתפשט בכל החלב, ולא נוצר כא� כלל איסור, כמו שכתב תוספות (חולי� ק) לגבי טיפה שנפלה על חתיכה שעתידה להתפשט 

, שהרי הגמרא אומרת שחתיכה שנפלה ודחה דבריו החזו"א מכל וכל. ומתבטלת קוד� שהתפשטה. ומכיוו� שאי� איסור, אז ג� הבצלי� מותרי�

לחלב ויש ששי� בכל הקדרה ע� החלב, החתיכה נעשית נבלה! לכ� מסיק החזו"א, שא� ברגע הראשו� נוצר טע� של בב"ח, זה נבלה, ומה שכתבו 

  תוספות בחולי�, זה כשאי� בליעה עדיי� אלא הטיפה שוכבת על החתיכה.

הגמרא אומרת שא� בישל חלב בקדרה בשרית, יטע� קפילא. והקשה ראב"�, מה יעזור קפילא, הרי יש חלב בלוע  – ופלתי"תרו� ה"כרתי 

בקדרה, ונעשה חנ"נ? ומתר$, שהחלב שנבלע בדפנות מקושר לחלב שבקדרה וא� יש ששי� נגד הבשר, אז אי� אפשרות לבשר לתת טע� בקדרה, 

לבדו, ואי� כא� חנ"נ כלל. [תרומת הדש� הבי� שכל זה בכלי, א� במאכל לא, וא� חלב נבלע שהחלב הבלוע מקושר לחלב שבקדרה ואינו עומד 

באוכל, אינו מקושר לחלב שבחו$, א� לא משמע כ� מלשו� ראב"�, אלא העיקר הא� זה בעי� או לא, שא� זה בעי� לא שיי� לומר מקושר וא� לא 

  בעי� מקושר לחלב שבחו$].

בלוע מבשר, וא� יש ששי� בחלב נגדו, החלב שנבלע בבשר מקושר לחלב שבחו� ואי� כח בבשר לתת בו טע�,  לפי זה יוב� פסק המחבר, הבצל

  ומתבטל והכל מותר.

, ואי� מהר"� מלובלי� א  החלב נות� טע� בבשר, והבצל נעשה נבלה ונאסר, שאמנ� אי� כח בבשר לתת טע� בחלב, א  הקשה על זה החזו"א

, שאיסור בב"ח נוצר רק כשכל אחד נות� טע� בשני. וזה יסוד נ"ט בר נ"ט, חזו"א ע"פ היסוד של הרמב"�א  על זה משיב ההתיר אותו? 

שלכאורה, הטע� הקלוש לא נת� טע� בחזק, א� החזק נת� בקלוש? אלא שא� שניה� לא טעמי� חזקי�, אי� איסור. לכ� בבצלי�, אע"פ שהחלב 

  � חנ"נ וא� יש ששי� הבצלי� מותרי� כדברי מהר"� מלובלי�.נת� טע� בבשר, לא נוצר כא� איסור של בב"ח, ואי

י� ויש להיזהר לא להוציא את הבצל בעודו רותח, כי אז החלב לא מקושר יוצר, ונוצר איסור בבצל, וצרי  להניחו בפני� עד שיתקרר. וזה יסוד ד

  ור של בב"ח ואינה נעשית נבלה.כ& חולבת בס"א, שאע"פ שנכנס אליה טע� בשר, מכיוו� שיש ששי� נגדה, לא נוצר איס

[להלכה, אע"פ שתוספות חולק על ראב"�, מ"מ יש כא� ספק ספיקא, שג� א� הלכה כתוספות, אולי יצא כל טע� הבשר כבר ולא נשאר בו כלו�, 

  ולכ� הלכה כמו המחבר בסעי# זה והכל מיושב שפיר.]

  

ישלו בה בשר, שלא צרי� לשער נגד כל המי�, אלא רק נגד החלב שבלעה כ"ש בקדרה של חלב שבישלו בה מי� תו� מעת לעת ואח"כ ב – רמ"א

  הקדרה, משו� שזהו נ"ט בר נ"ט.

מדובר שבישלו בשר אפילו תו� מעת לעת של חלב, אלא שבישול המי� החליש את טע� החלב כפי שכתב הרשב"א בס' צג, ואע"פ שלא  – ט"ז

� בבשר, שכא� הקדרה בלועה בחלב, שהרי בישול המי� פלט קצת חלב והחזיר אותו קי"ל כרשב"א להלכה, מ"מ כא� זה דומה לבצלי� הבלועי

בכמות מצומצמת לקדרה, והחלב שנשאר נקלש. לכ� משערי� את הבשר נגד החלב הבלוע בקדרה שבא מהמי�. וזהו כ"ש לבצלי�, כי כא� זה 

ערו נגד החלב הבלוע. (א� זה לאחר מעת לעת מהחלב לא צרי� קדרה והוי נ"ט בר נ"ט, וא� בבצלי� משערי� נגד הבשר הבלוע, כ"ש בקדרה יש

  לשער כלו�, שזה נ"ט בר נ"ט בנטל"פ)

הסתפק הפמ"ג הא� מתכוו� כמו הט"ז שאפילו תו� מעת לעת מבישול החלב בושל הבשר או דוקא לאחר מעת לעת מהחלב, ונשאר בצ"ע.  – ש" 

לב שיצא למי� וחזר, הוי נ"ט בר נ"ט, ואי� צור� לבטלו כלל, וצרי� לבטל רק את וצרי� להסביר בדבריו של הש"� שלא כט"ז, אלא שטע� הח

  כמות החלב הקטנה שנשארה בקדרה שלא יצאה בבישול המי�, ובזה ודאי יש ששי� בבשר.

  

  סעי# ז'

  

, שש� לא כל אי� זה דומהויש שרוצי� להתיר בשר רותח שחתכו בסכי� חלבית ע"י קליפה, כמו שאמרנו לגבי בית שחיטה רותח.  – רבנו פר�

בחתיכה שכולה רותחת מתפשט החלב בכולה, ואסורה כולה, א� אי� בה ששי� נגד כל הבהמה רותחת אלא מקו� בית השחיטה בלבד, אבל 

לל בג הסכי�. וכל זה כשהסכי� בת יומה, אבל א� אינו ב"י או לא ידוע א� הוא ב"י או לא, מסתמא אינו ב"י, הבשר מותר אבל צרי  קליפה

  שמנונית הבשר הנדבקת בסכי�.

זה שצרי� ששי� נגד כל הסכי� זה לשיטתו של רבנו פר$ בסעי# א', אבל לדברי החולקי� עליו, מספיק ששי� נגד חלק הסכי� שחת�  – בית יוס&

  את הבשר (עיי� לעיל ס"א). והדרכי משה בס"א, פסק שלא כרבנו פר$ ולכ� משערי� בששי� רק נגד מה שנכנס לבשר.
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פסק את רבנו פר$ וכדבריו בבית יוס#, שמספיק ששי� רק נגד מקו� הסכי� ולא נגד כל הסכי�. וכל זה כשהוא ב� יומו, וא� אינו ב� יומו  –בר מח

  אוסר בכדי קליפה.

אע"פ שאי� הלכה כרבנו פר$, מ"מ לכתחילה צרי� לשער נגד כל הסכי�, חו$ מהקת, כי אד� לא ש� לב כמה הכניס  – ט"ז וש"  בש� רש"ל

, וצרי� ששי� רק נגד מקו� שחת�, וזה כשידוע והסיק הש"  שדברי השו"ע והרמ"א עיקרוכמה לא, ומכיוו� שכ�, אינו נאמ� לומר כמה הכניס. 

  דוע לו, משערי� בששי� נגד כל הלהב כמהרש"ל.לו כמה הכניס את הסכי�, א� א� לא י

  ש" 

  , למה א� אי� ששי� אסורה החתיכה, הרי בס' קה ס"ד נפסק שא� נפל איסור על חתיכה שבקדרה חו$ לרוטב, מספיק נטילה?קשה .1

ד ששי�, כי מדובר בבשר שמ� שאוסר ע .3סת� סכי� בלוע משמנונית חמאה. . 2אגב דוחק הסכי�, מתפשט החלב בכולו. . 1ומתר$: 

  ממהר לבלוע.

, בס' צו נפסק שא� חת� בסכי� של איסור או של חלב, צנו�, אסור בכדי נטילה? ומתר$, שש� זה משו� חורפא של צנו� שלא קשה .2

 מתפשט בכולו, משא"כ בבישול שמתפשט בכל החתיכה.

  

א� יש ששי� נגד השמנונית שבסכי� צריכה על דברי רבנו פר� שפסק המחבר, שחתיכת הבשר צריכה קליפה, שואלי� האחרוני�, מדוע 

  הסכי� קליפה? וא� מדובר שאי� ששי� נגד השמנונית, מה תועיל הקליפה, הרי שמנונית מתפשטת ונותנת טע� בכל החתיכה ואוסרת אותה?

, מפסחי� וראייתוא� יש ששי� לא צרי� קליפה כלל, וא� אינו ב"י ואי� ששי�, צרי� רק קליפה, כי שמנונית זו היא איסור מועט.  – תרו� הב"ח

  עו.: "ס� את הפסח בשמ� של תרומה סגי בקליפה", שסיכה של שמ� זה משהו בעלמא ולא נת� טע� בכל הקרב�.

ר בכלי ראשו�, ומה ההשוואה לסיכת שמ� על קרב� פסח, וא� אי� ששי� זה איסור גדול הרי אצלנו מדוב – ראייתו של הב"חעל  קושית הט"ז 

  שמתפשט בחתיכה?

, וא� אינו ב� יומו, צרי  וקליפה כלומר, א� הסכי� ב"י צרי  ששי� נגד מקו� הסכי�מדובר שיש ששי� ובכל זאת צרי� קליפה.  – תרו� הט"ז

, וכ� כוונת המחבר, והמקל בזה אינו אלא מ� החתיכה, שבקליפה יש ששי� נגד השמנונית , וזה יש א� יקלו& אתנגד שמנוניותורק ששי� 

מהרשב"א, שכתב שכל דבר שיש לו פעפוע גדול שנפל למקו� ידוע מ� החתיכה, צרי� נטילה, וודאי מדובר שיש ששי�, כי  וראייתו המתמיהי�.

ב"נט# מרוטבו על החרס, וחזר אליו, יטול את מקומו", ומכא� לומד הרשב"א  אחרת מפעפע ואוסר הכל, וכמו שכתוב בפסחי� בפ' "כיצד צולי�"

  לכל צלי שנפל עליו איסור מועט שצרי� ששי� וקליפה.

דחה ראייתו של הט"ז, והביא שהרא"ה חולק על הרשב"א, ובפסחי� מדובר שאי� ששי� נגד הרוטב, אבל א� יש ששי� לא  –(נק' הכס#)  ש" 

א  למסקנה מסיק להלכה כדעת  צרי� קליפה, וכ� סוברי� עוד פוסקי� שמדובר רק כשאי� ששי�, אבל א� יש ששי� לא צרי� קליפה כלל.

  בסכי� ב� יומו ובי� כשאינו ב� יומו.הט"ז, שצרי  קליפה ג� א� יש ששי�, בי� 

  

כל זה בבשר רותח בכלי ראשו�, ואז א� הסכי� ב� יומו ואי� ששי�, הכל אסור, אבל א� הבשר בכלי שני, הבשר צרי� קליפה והסכי�  – רמ"א

# הבשר, ואפילו הסכי� לא ב� ש"�). ומ"מ צרי� לקלו –נעיצה בקרקע (וזה רק בבשר ר�, אבל א� חת� בו דבר קשה, אע"פ שהכל קר צרי� נעיצה 

  יומו משו� שמנונית שעל הסכי�.

כתבו בש� או"ה, שא� חת� בשר שח� בחו� שיס"ב בסכי� חלבית בת יומה, צרי� ששי� נגד כל הלהב כמו בכלי ראשו�, שבכלי שני  – ט"ז וש" 

וכ"כ מהרש"ל, שבבשר שהוא גוש ואוגר חו�, דינו ככלי  הדפנות מצננות, וכא� אע"פ שאי� זה כלי ראשו�, מ"מ כיו� שהוא ח� בחו� שיס"ב, בולע.

ראשו� אע"פ שאינו נמצא בכלי ראשו� כלל. אבל הכ# עצמה לא תאסר בלא רוטב, וכ"ש שא� המאכל של חלב או של בשר שאי� הכ# נעשית 

  כמוהו לאסור קדרה אחרת כשהיא בת יומה.

אלא ע"כ מדובר בכלי שני, קליפה, וא� זה בכלי ראשו�, מי יתיר ע"י קליפה?!  ומוכח כ� ג� מלשו� רבנו פר$, שכתב שיש שרוצי� להתיר ע"י

. והב"ח בס' קה כתב שבחת� בשר רותח בסכי� חלבית בכלי שני והיס"ב, נאסר והבשר ח� בחו� שיס"ב, ויש שרצו להתיר כ  ע"י קליפה

  הסכי�, א� הבשר לא נאסר, שאי� כח בכלי שני להפליט מהסכי� ולהבליע בבשר.

חקא דסכינא, יש להקל כדעת ווהסיק הט"ז, שכל הנ"ל דוקא כשיש דוחקא דסכינא, שאז בגלל החו� נבלע בשר בסכי� ונאסר, אבל א� אי� ד

  הרמ"א, שרק בכלי ראשו� נאסר ולא בכלי שני.

ר ונעיצה בקרקע לסכי�, כי הרוטב מקררו. ומביא את דברי כאשר עירו את הבשר לכלי שני יחד ע� הרוטב, אע"פ שיס"ב נידו� ככלי שני ומספיק קליפה לבש – פתחי תשובה

עילי�. אבל כשיש הפסד מרובה, יש החת"ס שהעיקר הדי� אי� נפק"מ כ"כ, כי אנו נוהגי� להחמיר בכל הכלי� אפילו כלי שלישי כל זמ� שיס"ב, להגעיל�, וכל מה שאפשר להגעיל מג

א� בישול גמור בכ"מ, והכל מדרבנ�, וכ"ש בשאר איסורי� שפחות חמור הדבר. ויש חולקי� וסוברי� שבשאר איסורי� להקל כדעת הרמ"א, כי כדאי הרמ"א לסמו� עליו ואי� כ

  הדבר חמור יותר.

  

ג� סכי� שאינה בת יומה שנתחבה בכלי ראשו�, צרי� להגעילו כפי שנפסק בס"ד, שאסור להשתמש בו לא בשר ולא חלב, א� מותר  – ש"  וגר"א

  שאר דברי�, משא"כ בסכי� בת יומה, שנעשית נבלה ואסור להשתמש בה לשאר דברי�.

  

  סעי# ח'
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נה, והתיר ר"י את התנור בקליפה, ואפילו הגבינה לחה, שאי� דרכה מעשה ונפל לתנור של פנד"ש (קערה שעושי� בה בשר), גבי – רבנו ירוח�

  להיכנס כ"כ.

ההבדל בי� זה לכ# חולבת שחתכה בשר רותח הוא שכשחות� בסכי�, מחמת דוחקא דסכינא מבלע בלע, או שלפעמי�  – בית יוס&, ט"ז, ש" 

תהיה בגבינה הנמצאת בבצק מטוג� בשמ�, שנתנוה בקערת  שומ� קרוש עליו, וכשחות� בו, טע� החלב בא מממשות, משא"כ בקערה. הנפק"מ

בשר בת יומה שצריכה קליפה, שאי� דוחק סכי� ואי� רוטב, ולכ� צרי� רק קליפה. וראיה לכ� מדברי תוספות ורא"ש, שפסקו בדגי� שעלו בקערה 

  חלבית, שבי� למ"ד עילאה גבר ובי� למ"ד תתאה גבר, מספיק קליפה. ועיי� לקמ� בס' קה.

  

, שכל זה והדגיש הש" פסק את רבנו ירוח� להלכה, וכ� א� גבינה חמה שנפלה לקערת בשר בת יומה, שאינה נאסרת אלא בכדי קליפה.  – חברמ

בקערה, אבל הגבינה צריכה נטילה, כמו שנפסק בס' קה לגבי איסור שנפל על התר ח�. ע"ש. וכתב הדגול מרבבה, שא� הפנד"ש שמ�, הגבינה 

  עניי�. נאסרה כולה בכל

  בס' קה ס"ד, כתב רעק"א ע"פ סעי# זה, שגבינה חמה שנפלה על בשר ח� נאסרה בכדי קליפה, משמע שהסביר כא� שהפנד"ש זה בשר ממש.] – [רעק"א

  

מדובר כשהקערה חמה, שהרי א� הקערה קרה, פשוט שצרי� קליפה כמו בס' צא. אלא שלפי"ז קשה, מה הראיה מתוס' ורא"ש לגבי  – ש" 

שהרי ש� הקערה קרה ולכ� מספיק קליפה, א� אה"נ א� הקערה חמה אולי יצטרכו נטילה? וכ� משמע ברשב"א, שא� נת� דבר שיש בו דגי�, 

לכ� מסיק הש" , שמדובר בדבר נגוב, ולכ� מספיק קליפה, וכ� בדגי� מדובר כשה� מנוגבי�, ואז אי� רטיבות קצת בבשר רותח, שצרי� נטילה? 

וכ� הרמ"א מודה לזה, שבלא רוטב פולט רק בכדי קליפה, שאע"פ שבדברי� יבשי� אוסר לגמרי, בכלי גרע, כי אי� איסור . הו"א שיצטרכו נטילה

  בעי�, ורק בקליפה פולט א� אי� רוטב.

  

  סעי# ט'

  

מעשה בא לפני ר"י שבישלו דבש במחבת של בשר בת יומה, והריקוהו ח� בקערה של חלב בת יומה, והתירה, משו� ששמנונית הדבש  – מרדכי

  היא נטל"פ, א� א� היה בא טע� לשבח היה אסור, כמו דגי� שעלו בקערה שמותרי�, א� א� התבשלו לא.

  אפילו א� היה נות� טע� לשבח מותר, משו� שזה נ"ט בר נ"ט דהתירא. – בית יוס&

  פסק את המרדכי וכדבריו בבית יוס#. – מחבר

יש נפק"מ בי� הטעמי� במקרה שהיה בשר במחבת, שאז אי� כא� נ"ט בר נ"ט, ולפי הב"י יהיה הדבש אסור, א� למרדכי יהיה מותר, כי  – ט"ז

  שמנונית הדבש פוגמת.

וכ� מדובר שרק הדבש מותר, שהריקו את הדבש בערוי ולא פסק הקלוח, שא� פסק הקלוח כ"ש שמותר כבס' צב ס"ז ברמ"א. מדובר  – ש" 

. ואי� להסתמ� על טע� אבל הקערה החלבית אסורה, כי א� עירה מכלי ראשו� של בשר לכלי של חלב, דינו ככלי ראשו� ואוסר את הכלי

הרמ"א שבמקו� שאי� הפסד מרובה כמו הגעלת כ#, אי� אומרי� ששמנונית הדבש פוגמת, אלא  המרדכי דהוי נטל"פ, כי בס' קג ס"ד פסק

: א. אפילו א� דגי� שהתבשלו בקערה של בשר ומ"מ מדברי המחבר משמע שהקערה מותרת, משו� שיש כא� תרתי למעליותאמחמירי�. 

  י� הסוברי� ששמנונית הדבש הוי נטל"פ כמו המרדכי.מותר לאכל� בחלב ולא רק ב"עלו", וכ� סוברי� הרבה פוסקי�. ב. יש פוסק



111 

 

  ס' צה

  

  ב'� סעיפי� א'

  

"איתמר: דגי� שעלו בקערה אסור לאכל� בכותח, ושמואל אמר מותר לאכל� בכותח. רב אמר אסור, נות� טע� הוא, ושמואל אמר  – גמרא

  י, הלכתא: דגי� שעלו בקערה, מותר לאכל� בכותח".מותר, נ"ט בר נ"ט הוא. אמר חזקיה משמיה דאבי

  

  דין דגים שהתבשלו בקערה
א� הדגי� היו מבושלי� ע� הבשר ממש, אז ה� כמו הבשר עצמו, וכ� לאכול חלב רותח בקערה זו אסור, אבל כשמבשל בשר בקערה זו,  – רש"י

ול לאכול את הדגי� ע� חלב. משמע מרש"י שאי� חילוק בי� א� הדגי� הרי זה נ"ט בר נ"ט, כי הבשר נ"ט בקערה, והקערה בדגי�, ולכ� עכשיו יכ

  עלו בקערה או התבשלו בקערה, מ"מ מותר לאכל� ע� חלב.

דוקא דגי� שעלו בקערה מותר לאכל� בחלב, אבל א� התבשלו בקערה אסור, כי כשהתבשלו נבלע טע� בשר בכל הדגי�  – ריב"� בש� רש"י

  קליפה, וכשנבלע בכדי קליפה מותר כאשר זה נ"ט בר נ"ט. כול�, ואילו בעלו נבלע רק בכדי

  

  דין דגים שנצלו בקערה
התיר ירקות וקטניות שהתבשלו בקדרה חלבית בת יומה לערות� בקדרה של בשר בת יומה, אלא שצרי� שתהיה  – רא"ש בש� ספר התרומה

נקיה מהחלב, שיש כא� ג"פ נ"ט: החלב בקדרה והקדרה במי� והמי� בירקות ובקטניות, ועודנו התר. (ואע"פ שפקפק בדבר כי לפעמי� הירק 

. וכל זה בירקות שהתבשלו, אבל כשנצלו, אסורוהירק לא בולע מדפנות הקדרה אלא מהמי�)  נוגע בקדרה, מ"מ התיר, כי רוב הטע� יוצא למי�

  לכ� בסכי� שחתכה צנו�, שאסור, זה מפני שיש דוחקא דסכינא וממילא אי� כא� ג"פ נ"ט. וכ"פ הסמ"ג והסמ"ק.

. ומה שאסר וכ� משמע ג� מהרמב"�. רי� בחלבה� כשהתבשלו הירקות וה� כשנצלו בקערה בשרית, מות – רשב"א, ר"�, ר"ת, מרדכי, ראבי"ה

הדגי� שצלא�  ע� הבשר לאכל� בחלב, הכוונה שצלא� בתנור של בשר, ואז "ריחא מילתא הוא", אבל בקערה של בשר מותר. (ע"פ פסחי� עו: 

"ריחא מילתא הוא", וכ�  "ההוא ביניתא (דג) דאיטוויא בהדי בישרא, אסרה רבא מפרזקיא למיכלא בכותחא". ופרש"י, ש� בתנור אחד, כי

. ומה שאסרו בצנו� שחתכו בסכי� בשרית, זה מפני 60משמע מהרמב"�, שרק לעניי� "ריחא מילתא הוא" שיי� די� זה ולא לנידו"ד וכ"פ הגה"מ)

  שיש בו שמנונית בשר וזה לא נ"ט בר נ"ט כלל.

  

ווקא כאשר הדגי� חמי� והקערה קרה או שהקערה חמה א� מביא בש� "מצאתי כתוב" שמה שמותר בדגי� לאכל� ע� בשר, זה ד – בית יוס&

� הדגי� קרי� (היינו בישול), בי� למ"ד עילאה גבר ובי� למ"ד תתאה גבר, אבל א� שניה� חמי� (היינו כמו צליה) אסור אפילו בדיעבד לאכול ע

  שנתנ� בקערה רותחת". חלב את הדגי�. וכ� משמע מלשו� הטור: "דגי� רותחי� שנתנ� בקערה צוננת או דגי� צונני�

ועוד כתב, שכל זה דוקא כשאי� רוטב, אבל א� יש רוטב, לא גרע מהתבשלו יחד בקערה. וא"כ קשה, הרי א� כשאי� רוטב דינו כנצלו, אז ג� 

  שלו.כשהקערה רותחת לבד צרי� לאסור משו� תתאה גבר? ותר$, שמ"מ אי� נ"ט שלו כ"כ כמו כששניה� חמי� ולא מחמירי� בו יותר משהתב

  אבל בסו& דבריו הכריע שג� כשנצלו הדגי� מותר לאכל� בחלב כמו רוב הראשוני�, ולכ� ג� כששניה� חמי�, מותר לאכל� בחלב.

  

  האם צריך לקלוף את הדגים
כשהדגי� או הקערה חמי� צרי� לקלו# את הדגי�, וכ� משמע מלשו� התוספות, שכשאחד מה� ח�, בי� למ"ד עילאה גבר ובי�  – רבנו ירוח�

  למ"ד תתאה גבר צרי� קליפה.

 .3מה טעמו של רב שאסר.  .2מדוע צרי� טע� של נ"ט בר נ"ט, בכל מקרה דינו בקליפה.  .1לא  צרי� לקלו#, שא� היה צרי� קליפה:  – בית יוס&

  לפי"ז כל מח' רב ושמואל עוסקת בקערה רותחת בלבד, והא� צרי� קליפה או נטילה, ולא משמע שזו מחלוקת�.

. ומה שהוכיח רבנו ירוח� מתוספות אי� זו הוכחה, שש� כוונתו שאיפה שנ"ט צרי� לכ� מכריע הב"י, שג� בקערה רותחת לא צרי  קליפה כלל

  "ט בר נ"ט.קליפה, א� לא בנ

  

  מתי מותר בדיעבד ומתי מותר לכתחילה?
  רבנו ירוח�

בלא קנוח, וא� אינה בת יומה מותר לכתחילה לאכול אותו  מותר לכתחילה לאכול אחריו גבינהתבשיל שהתבשל בקדרה בשרית  .1

  בינה, שזה נ"ט בר נ"ט., שג� א� היא בת יומה מותר לכתחילה לאכול את התבשיל ע� גוחלק עליו ה"בית יוס&"תבשיל ע� גבינה. 

לאכל� בתבשיל בשרי, א� לכתחילה אי� לבשל בקדרה  מותר בדיעבדירקות וקטניות שהתבשלו בקדרה חלבית אפילו היא בת יומה,  .2

   וכ"כ הסמ"ק והגה"מ. חלבית בשביל לאכול ע� בשר.

 בשר.שלכתחילה ג"כ מותר לבשל בכלי של חלב אע"פ שרוצה לאכלו ע�  וחלק עליו ה"בית יוס&",

  בעל התרומה

                                            
  , שצלא� ע� בשר אסור, ואז שאל למה כתב שצלא� אסור, הרי אסור אפילו ע� בישל ע� בשר.הטור הבי� את הרמב"� כפשוטו 60
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  מותר לכתחילה לבשל קטניות בקדרה חלבית בת יומה כדי להערות� בקדרה של בשר. – ע"פ הסבר ה"בית יוס&"

אי� מחלוקת בי� הסמ"ק לבעל התרומה, וג� בעל התרומה התכוו� שא� בישל, בדיעבד מותר ליתנ�  – ע"פ הסבר ה"דרכי משה" והט"ז

בשל בקדרה בשרית כדי לאכלו ע� חלב. וא� העלו לקדרה של בשר, מותר אפילו לכתחילה לערבבו ולאכל� ע� בשר, אבל לכתחילה אסור ל

  בחלב ולאכל� יחד. אבל לכתחילה אי� להעלות בקדרה של בשר כדי לאכלו בחלב, שאי� ליצור נ"ט בר נ"ט לכתחילה.

  

  דין נ"ט בר נ"ט בשאר איסורים
מה שמותר נ"ט בר נ"ט זה דוקא בבשר וחלב, ששניה� לבד התר ובנ"ט בר נ"ט לא נוצר איסור, אבל בשאר איסורי�, כל עוד  – רשב"א ור"�

שנות� איזשהו טע�, אוסר עד סו# העול�. לכ� א� בישל דגי� במחבת או יורה של גוי שיש בה� טע� איסור, ונכנס טעמו של האיסור במי�, 

ת באות� מי�, ואע"פ שסת� קדרות אינ� בנות יומ�, מ"מ לא מתירי� נטל"פ לכתחילה, אבל לאכול מפת של גוי המי� נעשו נבלה ואסור ללוש פ

  מותר, כי זה בושל ודינו כבדיעבד.

  

  דין ביצה
 ע�ביצה שהתבשלה במי� בקדרה חלבית, מותר לתת אותה בתו� התרנגולת, כי זה נ"ט בר נ"ט, אבל ביצי� שהתבשלו בקדרה  – שו"ת רשב"א

  בשר, אסור לאכל� בחלב, שקליפתה מנוקבת, ויש בה טע� בשר.

  

  הלכה
  מחבר

פסק כרוב הראשוני�, שדגי� בי� א� עלו בקערה של בשר, ובי� א� התבשלו ובי� א� נצלו ש�, מותר לכתחילה ליתנ� ולאכל� בחלב,  .1

שומ� הבשר, וא� אי�, כל הדגי� בשריי� , כדעת הרשב"א, שא� אינה רחוצה יפה, צרי� ששי� בדגי� נגד 61והוא שהקדרה רחוצה יפה

  כבשר עצמו ואסור לאכל� בחלב.

 לכתחילה אי� לבשל או לצלות דגי� בקערה בשרית כדי לאכל� בחלב., שכל זה בדיעבד א� בישלו או צלו, אבל וכתבו הט"ז והש" 

ד. והפמ"ג נשאר בספק בזה. ובילקוט (ומה שכתב ב"בדק הבית" שמותר ג� לכתחילה, יש לומר שחזר בו, כי כתב במחבר בלשו� דיעב

  יוס# פסק כפשט הב"י ב"בדק הבית" שמותר א# לכתחילה לצלות הדגי� בקדרה של בשר כדי לאכל� בחלב)

  פסק את תשובת הרשב"א לגבי ביצי�. .2

ומותרת. , הרי בס' פו ס"ה פסק הרמ"א שביצת איסור שהתבשלה ע� ביצי התר, א� היא נקובה דינה כקליפה והקשה על כ  הט"ז

משמע שרק בנקובה ממש פולטת ולא כרשב"א שכתב שכל קליפה בולעת ופולט? ונשאר בצ"ע. לכ� רצה הט"ז לומר שהביצה בולעת 

  ופולטת דר� הקליפה ממש.

תר$, שהרשב"א התכוו� רק לביצה שיש בה אפרוח, שבולע ופולט מבשר ממש, ואז אפילו דר� הקליפה זה קורה, אבל כשיש  והפמ"ג

 רק מי�, תפלוט רק דר� נקב ממשי.בביצה 

החמיר כדעת ריב"�, שדגי� שהתבשלו (כשאחד מה� ח�) או שנצלו (כששניה� חמי�) אסורי� בחלב, ורק כשעלו  –(ע"פ הבנת הט"ז)  רמ"א

  בקערה מותרי�.

  :והסיק למסקנה כפי שפרש את בעל התרומה

  שלא לבשל או לצלות.לכתחילה אסור להעלות דגי� בקדרה בשרית כדי לאכל� בחלב וכ"ש  *

ומהרש"ל אסר אפילו . א� בדיעבד בישל או צלה, אסור לכתחילה לאכול אות� ע� בשר, ובדיעבד א� ערבב אות� ע� חלב מותר לאכול *

, ורק כשהתבשל ש� התיר בדיעבד משו� ג"פ נ"ט: בשר בקדרה, קדרה במי� ומי� בדגי�. לכ� המי� עצמ� אסורי�, כי בדיעבד כשנצלו

, ולכ� א� בישל אורז בקדרה בשרית וערב ע� חלב, אסור, כי וכתב הפמ"ג שהלכה כדברי רש"לצלו, שיש בה� רק ב"פ נ"ט. דינ� כמו נ

  מכיוו� שהמי� התייבשו אי� כא� ג"פ נ"ט.

וי שדוקא א� צלה את הדגי� בשפוד בשרי או בכלי שצלו בו בשר, אבל בכלי שבישלו בו בשר, עדי� ה וכתב הפת"ש בש� ה"חוות דעת",

ג"פ נ"ט, שהבשר נכנס בקדרה ע"י מי�. וא� חת� דגי� רותחי� בסכי� בשרית, הדי� כמו בנצלו, משו� דוחקא דסכינא. והפמ"ג נשאר 

  בצ"ע על זה בס' צו, ומשמע מדבריו שג� א� בישלו בקדרה בשר ואח"כ צלו דגי� עדיי� אסור לרש"ל.

יב להתחיל מכלי ולסיי� באוכל, וג� הפו� יש נ"ט בר נ"ט, לכ� כא� א� בישלו , שנ"ט בר נ"ט לא חיהחוות דעת סובר מה יסוד מחלוקת�?

(לקמ�), שנ"ט בר נ"ט מתחיל בכלי וממשי� לאוכל ולא הפו�. לכ� כא� א� צלו  א  הפמ"ג סוברקוד� בקדרה ואח"כ צלו, הוי נ"ט בר נ"ט, 

  בכלי בשרי, ולא משנה אי� נהיה בשרי, אי� נ"ט בר נ"ט לרש"ל.

  ד העלה בקדרה בשרית, מותר לכתחילה לאכל� ע� חלב.א� בדיעב *

. ורש"ל החמיר ג� בזה לכתחילה, והסומ� על הרמ"א 62מ"מ א� בישל כבר, מותר לכתחילה לתת אות� בכלי חלבי או בשרי ללא הגבלה *

 כדבריה� לכתחילה.והב"ח והפר"ח התירו לכתחילה א& לבשל בכלי בשרי כדי להערותו לכלי חלבי, וכ� הקל הש"  להקל לא הפסיד. 

                                            
 י� ששי� נגד השומ� של הבשר., שאפילו א� לא ידוע א� נקיה או לא, חזקתה כסת� קדרות שנקיות, ורק א� ידוע שלא נקיה, צרתב הש" כ 61
שיעשה זאת בלא ערוי, ובדיעבד מותר ג� בערוי. וי"א שרק לצור� או הפסד מרובה יש להתיר כשהיה ערוי. ואי� הדבר דומה לס"ג  וכתב הש"  62

כשהדיחו קערות של בשר ביורה חלבית חמה, כי ש� יש חשש שמא יתערבו פליטת הבשר והחלב יחד אפילו בלא המי� וזה לא יהיה נ"ט בר נ"ט 
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ומהרש"ל התיר רק בדיעבד וכ� א� היה הכלי פגו�, שאינו ב� יומו, ואז זה נ"ט בר נ"ט בנטל"פ, מותר לאכל� לכתחילה ע� המי� השני.  *

, ורק בתחיבת כ# בשרית בת יומה, בקדרה שלא בת יומה מותר לכתחילה לאכלה בחלב, מפני שדבר אקראי ומועט לא לאכול את הדגי�

ולפי הב"ח והפר"ח שהוזכרו קוד�, נראה שמותר לבשל לכתחילה דגי� בקדרה בשרית לא בת יומה כדי לאכל� ע� בו כלל. החמירו 

  חלב.

מכא� משמע שדגי� שעלו בקערה של בשר אפילו בת יומה, אי� בה� סכנה של דגי� בבשר, ולדעת הרמ"א א� צלו או בישלו בקדרה של  – ט"ז

  בשר, ג� הדג עצמו אסור אפילו בלי חלב, משו� סכנה.

  

  דין מאכל חריף
א ב� יומו, או שדכו במדו� בשרי תבלי� ובישלו כל זה כשהמאכל לא חרי#, אבל א� המאכל היה חרי# והתבשל בכלי של בשר, אפילו ל – רמ"א

בחלב, אסור לאכלו, ואוסר עד ששי� נגד הבשר הבלוע במאכל. וא� לא ידוע כמה בשר נבלע בתבלי�, פסק הט"ז שצרי� ששי� נגד כל התבלי�. 

  מ"מ נקרא "דבר חרי#" א� רובו חרי#.

לא נקראת בעלת טע� משובח וכדלקמ� ס' צו וס' קג ס"ו, וטעמה נשאר  דוקא המאכל עצמו שהוא חרי# נעשה טעמו לשבח, אבל הקדרה – ש" 

  פגו� כיו� שאינה בת יומה.

  

  דין נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול
א� מבשל דגי� ונפל על הקדרה טיפת חלב, ואח"כ בישל את הדגי� בבשר, הכל אסור, ולא אומרי� כא� נ"ט בר נ"ט, כי זה שעת  – חוות דעת

בכל הקדרה והכל טע� אחד. ומביא ראיה מהט"ז בס' צב ס"ק כד, שכתב שכלי ע� מי� שמתבשל ונפלה טיפה ואח"כ  בישול, והטיפה מפעפעת

בתו� מעל"ע בישלו בשר, צרי� ששי� נגד שיעור החלב שנבלע בקדרה, ומסתמא יש ששי�, כי זה מעט. משמע שא� אי� ששי� אסור ולא אומרי� 

  כא� נ"ט בר נ"ט, כי זה שעת הבישול. 

ב"דרוש וחדוש", ש� ד� כשייבש בשק פרות בתנור חמ$, הא� מותר לאכל� פסח. וש� כתב את חדושו של החוו"ד, שא�  � משמע ג� ברעק"אוכ

ות, אי� חמ$ בעי� בתנור מותר, אבל א� יש בתנור חמ$ בעי� אי� להקל, ואי� כא� נ"ט בר נ"ט בזמ� בערתו של התנור, ויש בליעה ישירה לתו� הפר

  בר נ"ט בשעת הבישול. כי אי� נ"ט

יש נ"ט בר נ"ט ג� בשעת הבישול. ומביא ראיה מס"ב, שא� בישלו ביצה בקדרה בשרית אסור לאכלה בחלב אפילו בקליפה. וכתב הט"ז  – פמ"ג

י, וזה בש� הרשב"א, שביצה נקראת כמנוקבת ובולעת. וכתב הפמ"ג, שהרשב"א הוצר� לומר כ�, שא� אינה מנוקבת, קליפת הביצה היא כמו כל

נ"ט בר נ"ט ואפילו א� זה שעת הבישול ויהיה מותר לאכלה בחלב. והחוו"ד השיב על ראיה זו, שש� מדובר על ביצת אפרוח, ואי� נ"ט בר נ"ט 

  באיסור.

, אא"כ . ש� נפסק שאי� לבשל פת ע� חלב או בשר, גזרה שמא יאכלנה אח"כ ע� המי� השניכעי� מחלוקת זו מצאנו ג� בס' צז בי� הפת"ש לט"ז[

עושה הכר בפת ואז מותר. וכ� אסור לשי� פת בתנור ולידו בשר, שמא יזוב שומ� בשר תחתיו. וכתב הט"ז שלא צרי� השומ� לגעת בפת, אלא עצ� 

א  בפת"ש ש� כתב שרק א� השומ� נוגע בפת אסור, כי אחרת זה נ"ט זה שזה באותו התנור אסור, וזה כי בשעת הבישול אי� די� נ"ט בר נ"ט. 

  ר נ"ט ואע"פ שזה בשעת הבישול, מותר. ע"ש.]ב

ד� לגבי סיר חלבי וסיר בשרית שנמצאי� בתיבה ענקית של מי� ומתבשלי� ש�, הא� מותר. ופסק, שמכיוו� שפוסקי� שאי� די�  – שו"ת הר צבי

  נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול, הסירי� והאוכל אסורי�, כי נכנס טע� חלב בבשר ולהיפ�.

  

  מגדי�" על די� נ"ט בר נ"טהערות ה"פרי 

נ"ט בר נ"ט שיי� רק כשהטע� בלוע קוד� בכלי ועובר לאוכל, אבל טע� בשר הנמצא באוכל שהועובר לכלי, אוסר, שכל האוכל הוי  .1

  כממש בשר.

 אפילו טע� אחד באוכל וטע� שני באוכל אסור, כי "באוכל הכל טע� אחד הוא". .2

 בדבר חרי# הבלוע לא שיי� נ"ט בר נ"ט. .3

 בר נ"ט בשאר איסורי� משמע קצת שאיסורו מהתורה.נ"ט  .4

 ג� חלב צלול הנמצא בכלי יש לו די� של נ"ט בר נ"ט. .5

  

  פתחי תשובה

  

כ# חלק מהלכלו� תבשיל של שעורי� שנפלה לו חמאה באחד מארבעי�, ונתחבה לו כ#, ואח"כ נתחבה לתבשיל בשרי ואי� בו ששי� נגד החמאה, אסור, שמא נשאר על ה .1

בתערובת.  נמצאת בשעורי�, ואי� זה נ"ט בר נ"ט, שאי� נ"ט בר נ"ט באוכלי�, ואפילו א� התבשל ברוטב כולו אסור, כי נ"ט בר נ"ט הותר רק בבליעה ולאשל החמאה ה

  מ"מ מכריע הפת"ש שלא צרי� ששי� נגד כל החמאה, אלא רק נגד אחד מארבעי� בשעורי�.

חרי#, שבתבלי� אי� ב"פ נ"ט, אבל כשבישלו דבר חרי# בקדרה בשרית, יש ג"פ נ"ט, וצרי� להיות די� נ"ט בר  בתשובת "מקו� שמואל" הארי� לחלוק על הרמ"א בדבר .2

. כמו"כ יש להסתפק א� זה שדבר מ"מ הסיק הפת"ש שאי� להקל נגד הרמ"א, אבל א� יש ספק א� המאכל הוא דבר חרי& או לא יש להתיר באכילה ע� חלבנ"ט. 

                                                                                                                                                         
זה רק כשכל טע� עמד בהתר, ואח"כ  ל החלב לא עמד בהתר בפנ"ע אלא מיד התערב ע� טע� הבשר, ונ"ט בר נ"טכלל. ועוד, שש� הטע� ש

 התערבב.
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יתא או מדרבנ� ונפק"מ כשספק א� הוא חרי# או לא, ויש שכתבו שהוא דרבנ�, ויש מדאורייתא, ויש שכתב שלא שיי� כא� ספק זה אלא חרי# בולע בקלות זה מדאורי

  "חי� אוכל יטע�" ורואי� שנשאר הטע�, ולכ� פשיטא שהוא מדאורייתא, וכ� דעת הגרעק"א.

  

  סעי# ג'

  

לבית והיא על האש (לפי הב"י צרי� ג� פה חו� שיס"ב), או אפילו המי� שבה קערות בשריות שהודחו ביורה ח – סה"ת, סמ"ק ע"פ תוספות

חמי� בחו� שיד נכוות בה�, א� היורה והקערה בנות יומ�, הכל אסור, אפילו הקערות מודחות יפה ואי� שומ� דבוק בה�. וא� אי� היורה בת 

  כ� צרי� ששי� במי� נגד השומ�.יומה, מותר, ובלבד שתהיה הקערה נקיה ולא יישאר בה שומ� בשר, שא� לא 

  הסבירו תוספות את הדברי�:מדוע די� זה לא דומה לדגי� שעלו בעקרה? 

  די� זה לא דומה לדגי� שעלו בקערה, כי כא� הקערות נוגעות ביורה ונפלט טע� של זה לזה, והוי טע� שני באיסור. .1

חיב הר"� טע� זה, שהחשש הוא שפליטת הבשר ופליטת כא� המי� נאסרי� מבשר וחלב וחוזרי� ואוסרי� את הקערה והיורה. והר .2

 החלב יתערבו בעצמ� בלי המי�, ואילו נ"ט בר נ"ט משמעותו שכל טע� יעמוד בפני עצמו ולא תכ# כשבא לעול� יתערב בטעמו השני.

אפילו הקערה והיורה בנות יומ� מותר, כי יש כא� במי� מפגש של שני נ"ט בר נ"ט וארפילו לריב"� שאסר בדגי� כא�  – רשב"א, רא"ש, רמב"�

לכ� צרי  לומר יתיר, ובלבד שתהיה הקערה נקיה ולא יישאר בה שומ� בשר, כי בד"כ נשאר שומ� בשר דבוק בקערות, ונדבק ביורה החלבית. 

  שברור לו שלא היה שומ� דבוק בה.

, שהיורה היא הקערה, והמי� הרותחי� שפלטה בה� היינו הדגי� שקבלו טע� בשר, והקערה היינו די� זה דומה לשיטת� לדגי� שעלו בקערה

כותח, וכש� שהדגי� מותרי� בכותח, כ� המי� הללו מותרי� בי� בחלב ובי� בבשר, ויש כא� ג"פ נ"ט: הבשר בקערות, הקערות במי�, והמי� 

  בחלב.

  

  כלי אחד אינו בן יומו הדין כאשר
קערות שאכלו בה� רוטב של בשר רותח היו� והודחו במי� רותחי� בחו� שיס"ב במחבת חלבית לא בת יומה, מותרות ה�  – שערי דורא

קא הקערות וה� המחבת לבישול בחלב, שלא קלטו אלא טע� פגו� ויש כא� ג"פ נ"ט: בשר לקערה, קערה למי� ומי� למחבת, וזהו התר גמור. ודו

שה� נקיות ואי� בה� שמנונית בשר, א� א� יש שמנונית בשר, הוי טע� ראשו� וצרי� ששי� נגד השמנונית. וכ� הדי� ג� בקערה חלבית בת יומה 

  שהדיחוה במחבת בשרית לא בת יומה.

  וא� היה שמנונית ולא היה ששי� נגדה:

  המלוכלכת לא נאסרת, כי מקבלת טע� מקדרה שאינה בת יומה.זו שהיא אינה בת יומה נאסרת, וזו  – א� זו שאינה בת יומה מקונחת

  הכל אסור, כי טע� בשר נכנס לקדרה בת יומה, ואוסרת את חברתה. – א� זו שהיא בת יומה מקונחת

  

ר נ"ט, פסק כרוב הראשוני�, שקערות של בשר שהודחו ביורה חלבית ושניה� בני יומ� והמי� חמי� בחו� שיס"ב, מותרי�, שזהו נ"ט ב – מחבר

  צרי� במי� ששי� נגד ממשות הבשר. 64, אחרת63וצרי� לודא שמקונחי� היטב, ושיאמר שברי לו שאי� בה שומ�

וכל זה בדיעבד, אבל לכתחילה אי� להדיח� כ�, כמו שפסק המחבר באו"ח ס' תנב ס"ב, שאי� להגעיל כלי בשר יחד ע� כלי חלב, אא"כ  – ש" 

. וצ"ע אי� יתר$ את המחבר עצמו באו"ח בס' תנב והפר"ח חלק והתיר לכתחילה לדעת המחברחילה. אחד מה� אינו ב� יומו, ואז מותר לכת

  ס"ב.

א� לא מודחי� יפה, אפילו דבוק באחד מה� ממשות של בשר, הכל אסור, כי טע� שני מיד נות� טע� בממשות, ולא הוי נ"ט שני בהתר,  – ש" 

היה דבוק בכלי שאינו ב� יומו, הכל אסור. וא� היה דבוק בכלי שהוא ב� יומו, אותו כלי מותר לפי זה, א� ונאסר ג� הכלי, כי השומ� נוגע בו. 

  (ע"פ ש"ד לעיל) והכלי שאינו ב� יומו, אסור.

  

  דיני הרמ"א

י� יש אוסרי� אפילו אי� שומ� דבוק בה� כשהקערות והיורה בנות יומ�. לכ�, א� הדיח כשה� בנות יומ� מכלי ראשו�, נוהגי� לאסור, וא .1

  לשנות.

  וכ� א� הדיח כלי של בשר וכלי של חלב יחד בכלי אחר שהוא כלי ראשו�, המי� נעשו נבלה ואסורי�. – ש" 

וא� היה אחד מהכלי� לא ב� יומו מבליעת כלי ראשו�, הכל מותר (אותו שהוא ב"י קיבל טע� פגו� ושאינו ב� יומו קיבל נ"ט בר נ"ט  .2

, שהמי� בלעו מפג� בב"ח, ולא שיי� כא� בדיעבד, שרק בתבשיל וקדרה יש והסביר הט"זוהוא התר), א� המי� אסורי� לכתחילה. 

  שמדינא המי� מותרי�. והש"  כתבלהתיר בדיעבד כי חסה התורה על ממונ� של ישראל, א� כא� צרי� לשפו� את המי�. 

יומה ואי� ששי� נגד הכ# הכל אסור  לפי זה, א� התבשלו מי� או ירקות בקדרה חלבית בת יומה ותחבו בו כ# של בשר בת – ט"ז

  אפילו מקונחת יפה.

כתב באו"ה שאי� הבדל בי� א� הדיח קערות ע� קערות או כפות ע� כפות, ולא אומרי� שכפות בד"כ תשמיש� בכלי  – ב"ח, ט"ז וש" 

                                            
, שבתנור היד ומתר� על זה הט"ז, לפי דעת ר"ת וכ� סברו הר"ש והר"�, אי� תנור מתקנח יפה, ואי� יגיד כא� שברי לו שקינח את היורה? קשה 63

 היד שולטת שפיר בקנוח רב. (והב"ח כתב שהרא"ש והר"� חולקי� על ר"ת, וכתב הט"ז שלא עיי� יפה)לא שולטת, אבל בקדרה וקערה 
 תב ה"בית יוס#", שמלוכל� הכוונה מממשות של בשר או שומ� דבוק, א� לא שאריות של מרק.כ 64
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לי שני תו� מעת לעת, שני ולא בולעי�, כי שמא עירו עליה� מכלי ראשו�. וכתבו שנהוג היכ� שברור לו שלא השתמש בכ# רק בכ

  שבדיעבד א� הגעיל אי� לאסור אותה.

, הרי בס' צד ס"ה לגבי ירקות שבושלו בקדרה ותחבו בה כ# בת יומה והקדרה לא בת יומה או להיפ�, הכל מותר, א  הקשה הט"ז

מתר� שכל הכלי� מותרי�?  ונוהגי� להחמיר לאכול המאכל כמי� הכלי שהוא ב� יומו ולאסור את שאינו ב� יומו, וא"כ מדוע כא� כתב

 , ולכ� המאכל יאכל כמי� הכלי שהוא ב� יומו, א� כא� כל זה לא שיי�.לכתחילה כי יש מראית עי�, שש� יש עניי� לאסור הט"ז

כל זה כשהודחו יחד ובכלי ראשו�, אבל א� הודחו בזה אחר זה או בכלי שני אפילו יחד, מותר, שזהו נ"ט בר נ"ט, כמו דגי� שהתבשלו  .3

  דרה של בשר. ומשמע שמותר אפילו א� ה� מלוכלכות.בק

יש לאסור כשה� מלוכלכות, שמא יתמחה בגו# המי� ויעשו איסור, ומכיוו� שזה חומרא אי� צרי� לברר א� היה לכלו� עד  – רש"ל

  שידע בפרוש שהיה, משא"כ כשעירו (לקמ�) שצרי� לברר.

יש להכריע, שבערוי יש לאסור שניה� א� ה� מלוכלכי�, וא� אחד נקי ואחד מלוכל�, אותו שהוא נקי נאסר, אבל בכלי שני  – ט"ז

 מותר, דקי"ל שכלי שני לא מבליע ומפליט.

הטע�  א� עירה מכלי ראשו� של בשר על כלי חלב דינו ככלי ראשו� ואוסר כשהוא ב� יומו (כי המי� נבלעו מבשר בחלב ואוסרי�, כמו .4

  השני של תוספות).

וכ� א� מערה מכלי של איסור לכלי� של התר, אי� לאסור אלא אותו כלי שבא הקלוח עליו, ולא הכלי שקיבל את המי� האלו  – ש" 

  אח"כ.

אע"ג שבערוי כזה זה נ"ט בר נ"ט, מ"מ כיוו� שהרמ"א אוסר כמו היש אוסרי� מטע� שיש כא� כעי� טע� בב"ח המעורבי�, על  – ט"ז

  כ� אוסר את הכלי שמערה עליו, אבל א� הכלי שמערה עליו אינו ב� יומו, מותר.

 מ"מ לצור� או הפסד מרובה יש להתיר ג� בערוי מכלי ב� יומו, א� בלי זה אי� להתיר. – ש" 

ל כלי� של אבל א� עירה מי� רותחי� שאינ� של בשר או חלב (מקדרה חדשה או שבישלו בה רק ירקות או מקדרה שאינה בת יומה) ע .5

  בשר או חלב ביחד, ואפילו שומ� דבוק בה�, הכל מותר.

, שערוי לא מפליט ומבליע בכלי, ובס' סח מדובר בתרנגולת ומתר�, הרי בס' סח פסק הרמ"א שערוי מבשל בכדי קליפה? קשה – ש" 

מפליט אפילו בכלי, וכ"כ רש"ל, ולעני� הדי� כתב, שנחשב כבישול שמבליע ושמערי� עליה, והיא בולעת ופולטת ג� בכלי ראשו�. 

. ומה שכתב שא� עירו מי� רותחי� על קערות, צריכי� לדקדק ולשאול א� היו ש� שיירי אוכל, כי ערוי מבליע ומפליט בכדי קליפה

א  קי"ל שערוי כ� מבשל בכדי קליפה, ולכ� יש הרמ"א בש� או"ה שמותר, היינו לשיטתו שערוי לא בולע כדי קליפה ולא פולט, 

  יש להתיר מדי� נ"ט בר נ"ט. ,סור א� יש שומ� דבוק עליה�. ואיפה שה� נקיי�לא

, כי אי� נ"ט בר נ"ט באיסור. א� צ"ע הא� ערוי בכוחו להפליט מכלי אחד ולהבליע מכלי אפילו נקי אסורא� מדובר בכלי של איסור 

ר, שהרי השומ� נכנס בנקי והנקי אוסר את שאינו נקי, לכלי. וכ� בכלי� של בשר וחלב ואחד נקי ואחד לא, צ"ע הא� זה שאינו נקי נאס

 הא� בכוחו של ערוי להפליט והבליע מכלי לכלי. לכ� יש להחמיר בשניה� כשאי� הפסד מרובה.

א� נמצאה קערה חלבית בי� כלי בשר, לא חוששי� שמא הודחו יחד בדר� שנאסרי�. והסבירו הט"ז והגר"א שיש כא� ספק ספיקא:  .6

א, וג� א� הודחו יחד, אולי לא היתה בת יומה. וכ� קי"ל בנדה ג: שלא "מחזקינ� איסורא", ואומרי� שמסתמא ספק הודחו ספק ל

 עכשיו נפל בי� הכלי�.

  

  סעי# ד'

  

  א� נתנו אפר במי� חמי� שביורה קוד� שנתנו הקדרות הבשריות בתוכה, אע"פ שהשומ� דבוק בה�, מותר, שע"י האפר הוא נ"ט לפג�. – מחבר

צ"ע על די� זה, כי בס' פז כתב הרמ"א שהכלי שעושי� בו מי� לחפיפת הראש, אי� להשתמש בו, שעושי� אותה מאפר שע"ג הכירה  – ט"ז

  ורגילות הוא להתערב ש� בב"ח.

  תר$ את קושייתו, שש� יש גו# של חלב והאפר לא יכול לפגו� את כולו, משא"כ כא� שיש רק קצת שאריות והאפר פוג� אות�. – ש" 

, שמשמע מהפוסקי� שאי� שו� תקנה להגעיל כלי ב� יומו א� לא שיש ששי� במי� נגד מ"מ נשאר הש"  על המחבר צ"ע בגלל קושיה אחרת

 הכלי. והכי מוכח מתוספות חולי� ק: שלרבנו אפרי� שאי� חנ"נ בשאר איסורי� ניחא אי� התורה ציוותה להגעיל את כלי מדי� בני יומ�, כי לא

  כ�, א� א� יש תקנת אפר, למה צרי� ששי�?! ייעשו נבלה ע"י

פז), שהוא פירשא אי� כוונת המחבר שאפר מבטל איסור ופוג� אותו, אלא שאפר מקליש את כח הבשר והחלב כדי שלא יווצר כא� איסור, כמו בחלב קיבה קרושה (ס'  – פת"ש

  בעלמא וכשמתערבב ע� בשר אי� בכוחו ליצור איסור.

  

  ו'�סעיפי� ה'

  

"בעא מיניה רב דימי מרב נחמ�: מהו לאנוחי כדא דמילחא גבי כדא דכמכא (חלב)? אמר ליה: אסור. דחלא מאי? אמר ליה מותר...מאי  – גמרא

  טעמא? האי איתיה איסורא בעיניה, והאי ליתיה איסורא בעיניה". (חולי� קיב.)
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ו בשר אח"כ, אבל בחומ$ החלב לא בעינו ולא נ"ט בחומ$ החשש הוא שא� יש חלב במלח, ית� החלב טע� במלח ויש חשש שמא ימלח ב – רש"י

  שהמלח שואב ממש את החלב אליו. ורמב"� פרשובטל בששי�. 

  בדיעבד א� הניחו, מותר שלא מחזקינ� איסורא, ואסור בחלב רק א� הכלי� מגולי�. – דרכי משה בש� שערי דורא

  

  האם מותר כלי בשר ליד כלי חלב בתיבה אחת?
אי� להיזהר מטע� זה לא לתת כלי בשר וכלי חלב בתיבה אחת, כי ש� נזהר לא לתת של זה בזה, אבל במלח לא נזהר שלא יפול  – תוספות ורא"ש

  מהחלב במלח, ואח"כ אולי ימלח זאת ע� בשר.

  ורא"ש., שנדחית הגהה זו מפני תוספות וכתב מהרא"יאי� לתת שני תבשילי� של בשר וחלב זה ליד זה בתיבה אחת.  – הגהות אשר"י

  

פסק את הגמרא, שאי� לתת כלי שיש בו חלב אצל המלח, אבל מותר אצל כלי שיש בו חומ$. וכ� פסק כתוספות ורא"ש שמותר לתת  – מחבר

  בתו� תיבה כד של בשר וכד של חלב.

פסק כדבריו בד"מ, שבדיעבד א� הניחו חלב אצל מלח, מותר. ודווקא כשהכלי� מגולי�, אחרת מותר לכתחילה. ולגבי כלי של בשר ליד  – רמ"א

, שדווקא בכלי� מגולי�, אבל מותר לכתחילה להעמיד כלי והדגיש הש" כלי של חלב, החמיר לכתחילה כהגהות אשר"י במקו� שאינו צרי�. 

  ב מגולה בתיבה אחת.בשר מכוסה ליד כלי חל

  

  סעי# ז'

  

  מעשי� שבכל יו� שמלח בקערה של בשר, לוקחי� ממנו לתת אותו בחלב. והמחמיר תבוא עליו ברכה. – תוספות

, שאי� כח במלח להפליט טע� מהכלי, ולכ� אפילו והסביר הש" פסק את דברי תוספות להלכה, ולא הזכיר שהמחמיר תבוא עליו ברכה.  – מחבר

  סור מותר.בקערה של אי

  כתב את סו# דברי תוספות שהמחמיר תבוא עליו ברכה. – רמ"א

סו# דברי התוספות ש"המחמיר תבוא עליו ברכה", הולכי� על תחילת דבריו שעוסקי� בדפוסי עכו"�, אבל במלח אי� סברה לאסור אפילו  – ט"ז

א  ת ב� תבליני� ודברי� חריפי�, שאי� מוציא דבר קשה. . וכ� כלי של עכו"� נקיי�, מותר לתוכ"כ רש"ל, שג� לכתחילה מותרלכתחילה, 

  משבח רש"ל את אלו שיש לה� כלי� של מלח אחד לבשר ואחד לחלב, שמא בטעות ע� ידיי� מלוכלכות מהבשר יקח מלח ויתנו בחלב.

  לא קשה קושית הט"ז, כי הרמ"א כדעת או"ה, שמא אינו נקי, ולכ� יחמיר לכתחילה. – ש" 

  בכלי חרס ראוי להחמיר לכתחילה, א� בשאר כלי� א"צ להחמיר אפילו לכתחילה.דוקא  – פת"ש

  

  יג)�(ע"ע בבאור סעי# זה בס' קג סעיפי� יב

  

  בדין שטיפת כלים חלביים ובשריים בכיור אחד
ערוי מכלי ראשו� כ�  נזכור את מחלוקת הראשוני� לגבי ערוי מכלי ראשו�, שלרשב"� ערוי מכלי ראשו� לא מבשל ודי� המי� ככלי שני, ולר"ת

  מבשל. וא� נפסק הקלוח, לכו"ע זה ככלי שני.

  בנידו� דיד� נדו� לגבי ערוי המזדחל, הא� נדו� ככלי ראשו� או ככלי שני?

(שו"ת שאלה קפא) ד� לגבי ערוי חלב המזדחל לבשר שזהו כערוי מכלי ראשו� והבשר אסור בכה"ג בכדי קליפה, כי כל טיפה  בתרומת הדש�

ודבר זה פסק ושרת ע� חברתה ולא מניחה  לחברתה להתקרר וא� כשנוגעת בבשר חמה בחו� שיס"ב, נאסר הבשר בכדי קליפה. וטיפה מק

  בס' צב ס"ז, וש� כתב שא� החלב המזדחל נגע בכלי, נאסר הכלי א� ח� בחו� שיס"ב, בכדי קליפה, שערוי המזדחל דינו ככלי ראשו�. הרמ"א

את עצמו, ופסק שא� עירה מי� שאינ� של בשר או של חלב על כלי� של בשר או חלב, אי� ערוי זה מפליט שבס' צה סתר  א  קשה על הרמ"א

  מכלי אחד ומבליע בכלי אחר. ומקורו באו"ה, שקרא למצב זה "כלי שני", ואפילו שומ� דבוק בה�!

מפליט. לכ� א� יוצא חלה לקדרה הבשרית מבליע  אושהרמ"א פסק שערוי המזדחל לא מבשל לעניי� הלכות שבת, א� מבליע  תר� ה"חוות דעת",

והקשה על זה ה"אגרות בה חלב ונאסרת, אבל בשני כלי�, אי� בכוחו של ערוי המזדחל להפליט מכלי אחד ולהבליע בחברו, כי אינו מבשל. 

, שכדי וענהקק רק להבליע? , שהרי הרמ"א פסק בשני כלי� שמותר אפילו א� שומ� בשר או חלב דבוק בה� בעי�, וא"כ הערוי הזה נזמשה"

  להבליע את השומ� צרי� לבשל, וערוי המזדחל לא מבשל, ולכ� השמנונית לא נבלעת בכלי השני ולא אוסרת.

, שבאוכל ערוי המזדחל מבליע ומפליט, ובכלי� לא. לכ� בס' צה שמדובר רק בכלי� שה� קשי�, ערוי לא א  הפמ"ג מחלק בי� אוכל לכלי�

  אבל באוכל ערוי המזדחל מבשל, ולכ� בהל' שבת יש בשול בערוי המזדחל.מבליע ומפליט כאחד, 

, שחלק על הרמ"א ואסר ערוי על שני כלי� כשאינ� נקיי�, ורק א� נקיי� התיר מדי� נ"ט בר נ"ט, וקוד� לכ� פסק שא� אבל קשי� דברי הש" 

א"כ ג� הוא סותר את עצמו, שפע� אחת אוסר בערוי המזדחל מערה מכלי איסור על כלי התר, רק זה שבא הקלוח עליו נאסר ולא זה מתחתיו. 

  ופע� מתיר!

ע"פ ס' סח ס"ק טו, שמש� מוב� בדבריו, שיש הבדל בי� ערוי המזדחל שנשפ� על שניה� יחד (כמו ש� בתרנגולת ובמחבת),  א  יש לפרש דבריו

הזדחל לכלי השני, שאז זה מותר. לכ�, כשנשפ� לכלי התר  שזה אסור כי לא נפסק הקלוח, לבי� עירה על כלי אחד, נפסק הקלוח, ולאחר מכ�

  מכלי איסור, פסק ועבר לכלי נוס#, מותר, אבל כששופ� על שניה� יחד, זה ערוי המזדחל שאוסר. אבל אי� הבדל בזה, כפי שבארנו.
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, כדעת הרמ"א ילקוט יוס& (ס' פט ס"פ)וה (יו"ד ס' ג ס"י) ה"אגרות משה"הפמ"ג, פסקו ממילא בנידו� דיד� לגבי הכיור שנאסר מבשר בחלב, 

שאי� במי� כח להפליט מהכיור ולהבליע בכלי החלבי או הבשרי, שלרמ"א אי� שתי פעולות בערוי המזדחל, ואפילו א� יש ש� שומ�, כפי 

אוסר רק את אותה  שבארנו. (והוסי# עוד האג"מ, שכדי להבליע בכיור חלב או בשר צרי� ערוי על הממשות של הבשר שנפלה בכיור ומ"מ זה

  הנקודה בכיור ולא את כולו.)

, שערוי המזדחל כ� עושה שתי פעולות, וכאשר מערה ג� על הכלי וג� על הכיור במי� חשש לדעת הש"  יצחק" (ח"ב ס' ק')א  ה"מנחת 

שריי� על רשת בשרית ואת ומ"מ לכתחילה ג� למתירי� יעמיד את הכלי� הברותחי� נפלט טע� איסור מהכיור לכלי ונאסר וא"א לשטו# כ�. 

  החלביי� על רשת חלבית.
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  ס' צו

  

  סעי# א'

  

"אמר חזקיה משמיה דאביי, הלכתא: דגי� שעלו בקערה, מותר לאכל� בכותח. צנו� שחתכו בסכי� שחת� בה בשר, אסור לאכלו בכותח.  – גמרא

ריר לבי פסקיה ואכיל. קילחי דליפתא שרי, דסילקא (תרד) אסור. ואי פת� בהו דליפתא, שפיר והני מילי צנו� דאגב חורפיה בלע, אבל קישות ג

  קיב.)� דמי". (חולי� קיא:

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

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

  

  ת, אפילו אינה בת יומה.מקונח לא בסכי� מדובר לפי"זבצנו� שומ� הסכי� קרוש עליו ואינו ניכר, וכשחות� הוי נ"ט מ� הממש.  .1 – רש"י

  לפי"ז מדובר בסכי� בת יומה, ואפילו מקונחת היטב.משו� חורפיה בלע, ואגב דוחק הסכי�, פלט הסכי� ובלע הצנו�.  .2  

באר שדוחק הסכי� מפליט טע� בכל המקרה,  א  הפמ"גחק הסכי� מפליטי� ומבליעי� מהסכי�, החריפות של הצנו� ודו לפי הט"ז והש" 

  וחריפות הצנו� היא המבליעה.

  

הצנו� שנחת� בסכי� בשרית, נאסר עד כדי קליפה או עד שיטע� את הצנו� ויבדוק א� יש ש� טע� בשר, והרשב"א הוסי#  – טור, רא"שתוספות, 

(דבר חרי# שנחת� ע"י עכו"� בסכי� שלו אסורה, ע"ז לט. ע"ש) שנאסר כולו,  ואי� זה דומה לקורט של חלתית�. שבכ"מ צרי� הדחה במקו� החת

, שחלתית חריפה יותר מבצל ובולעת יותר מכול�, ולכ� נאסרת ותוספות (ש� בע"ז) הסבירכי ש� הקורט קט� ואינו יודע באיזה מקו� חתכוהו. 

  כולה, משא"כ בצנו� שרק בכדי קליפה.

  הצנו� אסור בכדי נטילת מקו�. וכ� צידד ה"בית יוס#". – רא"ה, סמ"ג, ראב"ד

הצנו� אסור כולו בחלב, שמתו� חריפותו של הצנו� הוא בולע את הבשר בכולו, וצרי� ששי� בחלב נגד כל הצנו�, כמו קורט של  – ר"�, רשב"א

  חלתית, וכ� מצדד ה"דרכי משה".

  

  ו שלא בת יומה?האם מדובר בסכין בת יומה או אפיל
אפילו א� הסכי� אינה בת יומה, יכול להיות שיש לאסור, שהרי תוספות (קיב.) הסתפקו בזה, ויש ללכת לחומרא, שמא החריפות  – ספר התרומה

  וכ"כ הסמ"ק בש� רבנו ברו .הופכת טע� פגו� למשובח. 

א� הסכי� לא בת יומה, לא נכנס טע� לצנו�, ורק בקורט של חלתית הדי� כ�, ורק א� הסכי� בת יומה (וכ� משמע  – , רמב"�מהר"� מרוטנבורג

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

  

  אם עבר ובישל את הצנון הבלוע בחלב
  ספר התרומה, תוספות:

הבשר הבלוע בצנו�, כלומר כדי כל הסכי� (ורק בטיפה שנופלת על חתיכת בשר נעשית נבלה ונאסרת), צרי� ששי� נגד  – א� חת  בסכי� בשרית

  שהחתיכות האלו לא נעשו נבלה, ומותרות בפני עצמ�, ולכ� מספיק ששי� נגד הבלוע, ולא נגד הכל.

הבלוע, ולדעת ר"ת שיש חנ"נ בשאר איסורי�,  לדעת רבנו אפרי� אי� חנ"נ בשאר איסורי�, ומספיק ששי� נגד הטע� – א� חת  בסכי� של גוי

צרי� ששי� נגד כל הצנו� שנעשה נבלה. והסמ"ג כתב שה"מ כשחת� את הצנו� דק דק, אבל א� חת� רק מצד אחד, מספיק לחתו� מקומו בעומק 

  ודיו.

  

  הלכה
בע, וכשני הפרושי� ברש"י, שדוקא שהוא כעובי אצ 65פסק את הגמרא וכדעת הראב"ד שמספיק כדי נטילת מקו� בצנו� או בתרד – מחבר

  , וא� אי� בו טע� בשר מדיח ומשתמש בחלב.66כשהסכי� בת יומה (כמהר"� מרוטנבורג) או לא מקונחת או שיטעמנו

את דעת תוספות שג� כשהסכי� לא בת יומה ומקונחת, יש לנהוג כ�, משו� שמא השמנונית נקרשה ואינה ניכרת, או שחריפות  והביא כי"א

  ר מדגי� ואפילו סכי� לא בת יומה, נהפ� טעמה מפגו� למשובח, כקורט של חלתית.פולטת יות

וכל זה רק כשחת  דברי� חריפי�, א  כשחת  שאר דברי�, דוקא יש להחמיר לכתחילה כדעת הי"א, ואפילו היא לא בת יומה ומקונחת.  – ש" 

וכ� פסק הרמ"א בס"ג לגבי מדוכה, שאפילו א� היא לא בת  מותר.בסכי� בשרית בת יומה, אסור אח"כ לאוכלו בחלב, אבל כשלא בת יומה 

  יומה הדי� כ , וכ� בס' צה סוס"ב, ע"ש.

                                            
  הטור כתב 'שלקות', א� מלשו� הגמרא משמע 'סילקא' והוא תרד. 65
� אי� סומכי� על טעימה, א� יש בצנו� טע� בשר או לא. וכ"כ הש"�, שהרבה פוסקי� כמו הרמב"�, הסמ"ג בדי� טעימה, כתב הט"ז שכיו 66

וסמ"ק לא סומכי� על טעימה זו ולא הזכירו זאת כלל. וכ"כ מהרש"ל. לכ� לכתחילה לא יסמו� על טעימה ויחתו� כדי נטילה. א� בדיעבד א� 
חרי#, אבל בבשלו מרק ע� בשר, מותר כי�, א� על טעימת ישראל לכתחילה כ�. וכל זה בדבר טע� אי� לאסור, שדוקא על טעימת עכו"� לא סומ

 לכתחילה לישראל לטעו�.
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  האם יש בדבר חריף דין נ"ט בר נ"ט?
אע"פ שהמחבר פסק כשני הפרושי� ברש"י, ולכ� אסר ג� בסכי� בת יומה וג� באינה מוקנחת, מ"מ קשה על הטע� של חריפות הצנו�  – פרי חדש

לכ� מסיק , כי בריש ס' צה פסק שדגי� שהתבשלו בקערה של בשר מותרי� בחלב משו� נ"ט בר נ"ט, וא"כ התבשלו לא גרע מצנו�. שבולעת

, א  א� הסכי� נקיה מותר, להלכה כטע� השני, שיש שמנונית על הסכי� שנכנסת בצנו�, ולכ� רק בסכי� לא מקונחת יש לאסור כדי נטילה

  .. ולא כמחברמשו� נ"ט בר נ"ט

וכתב הפמ"ג . ואי� זה נ"ט בר נ"טאפשר להסביר את המחבר ג� כטע� של "חורפיה דסכי�", כי בצנו� מועבר גו# הטע�  – ש" , גר"א, פמ"ג

  וכפשט המחבר. ,שאי� לנהוג כפר"ח, אלא רק כדברי הש" 

וא� אינה בת יומה אינה אוסרת, א� א�  ויש לחדש בדעת המחבר, שג� א� הסכי� נקיה ומקונחת היטב, עדיי� נשאר עליה שמנונית קרושה,

הסכי� בת יומה השמנונית הקרושה אוסרת ונבלעת בדבר החרי#. ובכ"מ קי"ל דלא כפר"ח. וכדי להוריד את השמנונית הקרושה הזו, יש 

סכי� בסקוצ' המצריכי� הדחה בדבר קשה, ורעק"א כתב בש� ה"תבואות שור" שצרי� נעיצה בקרקע. ונראה שא# הוא יודה שא� ידיח את ה

  וסבו� שאי� שו� שמנונית, לא תת� טע� בשר בצנו�, משו� נ"ט בר נ"ט, ואפילו א� היא בת יומה.

  

, הרי בס' צד ס"ז לגבי חת� בשר רותח בסכי� חלבית לא בת יומה, צרי� לקלו#. א"כ מדוע כא� פסק המחבר שדוקא הקשה על הלכה זו הט"ז

בר שיש ששי� נגד שמנונית הסכי�, והקליפה היא לחומרא, א� כא� לא מולי� הסכי� טע� ביותר , שכבר פרש ש� שמדוותר�בסכי� בת יומה? 

  מכדי נטילה. וא� חת� בכדי נטילה לא צרי� ששי� יותר. (וע"ש ג� בדברי הב"ח.)

שמנונית. בסו# ס' צו כתב פסק שחזרת (חריי�) שמלל אותה בקערה חלבית נקיה, מותר לאכלה אח"כ ע� בשר, כי אי� כא� דוחק סכי� ולא  –ט"ז 

לגבי מלח שהיה בקערה בשרית, שרוצה לאכלו בחלב, וש� הרמ"א החמיר לכתחילה, והט"ז כתב שאי� להחמיר בזה לכתחילה. ע"ש. ובס' צא 

ר לא קי"ל וכ"כ הפמ"ג, ולכ� כא� בחזרת שזה דבס"ב, כתב הש"� שכל זה בדבר יבש, אבל בדבר לח לכתחילה אסור מדינא, וכ"כ הש"� בס' קה, 

  להלכה כפי שפסק הט"ז.

  

, וה"ה לסכי� של גוי, כי המחבר סובר כרבנו אפרי� שאי� חנ"נ בשאר נגד מה שנגע הסכי� בצנו�פסק שא� לא נטל ולא טע�, צרי� ששי�  � מחבר

  , שא� חת� את הצנו� דק דק, צרי� לשער ששי� בכולו.והרמ"א הוסי&איסורי�. 

  

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

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

ת, כשחת� בסכי� של איסור צרי� ששי� נגד מקו� הנטילה וכרמ"א. ומקו� הנטילה אינו אוסר את לדיד� שיש חנ"נ בשאר איסורי� כר" – ט"ז

  .כי אי� חצי חתיכה נעשית נבלהשאר הצנו�, 

  

  :והרמ"א ע"פ הט"ז ת המחברוולסיכו� דע

, א� חת  דק דקו שנגע הסכי�),(כר"ת ולפי רבנו אפרי�, מספיק נגד מה  צרי� ששי� נגד מקו� הנטילהבסכי� של איסור, א� חת  במקו� אחד 

כל הצנו� אסור וצרי� ששי� נגד כל הצנו� א� בישלו. (כרמ"א וכר"ת, שדבריו נסובי� על חת� בסכי� של איסור בלבד, ותמה הש"� שלא כתב 

  שרק נגד מקו� הנטילה. והש"  כתבזאת) 

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

(הלבוש והעט"ז רצו לאסור כנגד מקו� הסכי� א# בחת� דק דק, ובאיסור לאסור הכל א# כשחת� במקו� אחד, וכתב הט"ז שדבריה� אינ� 

בוק, ואוסר את כל הצנו� א� אי� נכוני� וה� נגד הסמ"ג שדיבר רק בדק דק, לאסור את הכל. והש"� הביא הו"א שאולי הנטילה היא איסור ד

, שהאיסור הבלוע ורעק"א כתבבצנו� ששי� נגד הנטילה, ודחה זאת, כי הנטילה אינה איסור ניכר ומובדל ולא שיי� לומר בו איסור דבוק. 

  בנטילה דבוק בחתיכה ונ"נ, ולכ� משמע כעט"ז, שצרי� בכ"מ ששי� נגד כל הצנו� ג� כשלא חתכו דק דק)

  

י� אז הצנו� לא נעשה איסור כשמבשלי� אותו בבשר, ולכ� ג� הוא מותר באכילה לגמרי, ומה שכתוב בס' קו שאסור, ש� מדובר כשיש שש – ט"ז

שבלעה החתיכה איסור, ונשארת אסורה לעול� ולא חוזרת להתר ע"י ששי�, וכ� כשנחת� הצנו� בסכי� של איסור (לדיד� דקי"ל כר"ת) ואז אפילו 

כילה וצרי� להסירו, אבל כא� כשנחת� בסכי� של התר, מותר הצנו�. (וכ"כ המהר"� מלובלי� הובא בש"� בס' צד ס"ז יש ששי� אסור הצנו� בא

  ע"ש.)

  

  רמ"א

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

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

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

א� יש ספק א� נחת� בסכי� של איסור, מקלי�, לכ� צנו� שחתו� בזנבו מותר, שמא נחתכו במרא וחצינא. ודוקא עד חצי הצנו�, אבל  .4

נחתכו בסכי� (ש"�). וכשיש ספק, סומכי� על זה שסת� סכיני� של עכו"� אינ� בני יומ�, ויש  א� חתו� יותר מחצי הצנו�, מסתמא
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  שמתירי� בזה.

הרמ"א קיצר, והקולא  כא� היא דוקא בחזרת כשחת� בסכי� לא בת יומה, ויש כא� צרו# של פוסקי� שאוסרי� רק בסכי� בת  – ש" 

מ� ס"ב), אבל כשהסכי� בת יומה, שיש רק ספק אחד א� חת� בסכי� זו את יומה, ויש שאוסרי� רק בצנו� ולא בשאר דברי� (כדלק

  הצנו� או דבר אחר, יש להחמיר.

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

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

במקו� שאי� בנמצא לקנות צנו� אלא רק החתו� בסכי� של איסור, נוהגי� לקנותו בנטילת מקו�. ואע"פ שרק בדיעבד מותר כ�, כא�  .5

לא חתוכי� בסכי� של איסור, כדעת הרשב"א. הפ� הדיעבד ללכתחילה, אבל א� נמצא לקנות אחרי�, צרי� לקנות לכתחילה כאלו ש

  (ש"�)

, שמכיוו� שהרבה והסביר הט"ז בש� מהרא"י", שמ"מ הוי בדיעבד לקנות כ�, ולא לכתחילה. ורעק"א כתב בש� "מנחת יעקב

  פוסקי� מגדירי� כדבר חרי# רק קורט של חלתית, יש להקל איפה שאפשר.

  

  סעי# ב'

  

שומי�, בצלי� וכרישי� יש לה� די� צנו� וחלתית, לכ� א� חת� אות� בסכי� חלבית, ונת� אות� ע� בשר, צרי�  – טור, רבנו ברו , ספר התרומה

ששי� נגד הבשר הבלוע בה�. וא� חת� אות� בסכי� של איסור, צרי� נגד כל הירק החרי#, שבלע בכולו ונעשה נבלה. (לגבי סכי� לא בת יומה 

  ראה לעיל)

ול ג� תמכא (חריי�, חזרת של היו�), א� נחת� ראשו בסכי� של גוי, וא� נחת� במרא וחצינא, מותר. וא� יש ספק נהגו לאכ – ש"ד בש� מהרא"י

  אי� להחמיר.

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

  יומה. בת יומה ובי� א� לא בת

  ג"כ נחשבי� כדבר חרי# כמו שו� ובצל. 67פרות חמוצי�, כמו תפוחי� – ארחות חיי�

  

  פסק כספר התרומה ורוב הראשוני�, שג� שו�, בצל, כרישי�, פרות חמוצי� ודגי� מלוחי�, דינ� כצנו� ושלקות. – מחבר

  פה. וכדלעיל ס"א ברמ"א.זנבותיה� של שומי� ובצלי� לא חריפי� ולא בולעי� אלא בכדי קלי –(ס"א)  ש" 

  לגבי פרות חמוצי�, האו"ה חולק על הארחות חיי�, ולכ� במקו� הפסד לא נדו� את הדגי� כדבר חרי#. – ט"ז

לגבי דגי� מלוחי�, כתב באו"ה שא� חתכ� בסכי� של איסור, צרי� גרידה ואפילו לא נטילה כמחבר, וא� עוד לא נמלחו, מספיק הדחה,  – ש" 

כשה� מלוחי� ביותר, ואז יש דוחק סכי�, ואגב חורפיה בלע, אבל משו� מעט מלח, לא נחשבי� חריפי�. וכ"כ הרמ"א בס' צה ודברי המחבר ה� 

  סוס"ב, שצרי� שרוב המאכל יהיה חרי#, ורובו ככולו.

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

  

  מ"מ מותר לאכול מרקחת חריפי� של עכו"�, כמו זנגביל, כי יש לה� כלי� מיוחדי� לכ� או תולשי� אותו. – רמ"א

משמע שא� ידוע בברור שזו סכי� של עכו"� שחתכה, ג� בזנגביל יש לאסור כקורט של חלתית, א� באו"ה משמע שבזנגביל ג� זה מותר,  – ש" 

אי� להחמיר, כי ג� בצנו� יש פוסקי� שמתירי�  קרהמל לכ� הסיק הש" , שבזנגביל בכואי� זה דומה לקורט של חלתית ושאר דברי� חריפי�. 

  ה, וסת� כליה� של עכו"�, אינ� בני יומ�.כשהסכי� לא בת יומ

  עוד כתב, שכל דבר יבש מותר בהדחה, ובדרכי משה מבואר שג� יבש אסור משו� דוחקא דסכינא.

  

  סעי# ג'

  

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

  רי#, ודינו כצנו� שחתכו בסכי�.וח

ביצי� שנכתשו במכתש חלב לא ב� יומו ע� תבלי�, וחזרו וכתשו בו, בו ביו� במכתש הזה מרק ע� בשר ושמו את הביצי� בתרנגולת,  – רשב"א

בגלל התבלי�, כי תבלי� הכל מותר, הביצי�, לפי שה� נ"ט בר נ"ט, אפילו היה המכתש ב� יומו, והמרק, כי המכתש שלא היה ב� יומו, לא נאסר 

  שהתערב ע� ביצי�, מעט הוא, ואי� בו כח חריפות לשבח את הטע� הפגו� של החלב.

  

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

                                            
פ"י מ"ב שתפוח שריסקו לעיסה, מחמיצה. והקשה ע"כ היעב"$, א� היא מחמיצה, מי אמר שזה גור� לתפוח  די� זה נלמד מהמשנה בתרומות 67

  להפליט ולהבליע.
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ונשאר הט"ז בצ"ע.  , הרי בס' קג ס"ו פסק שבקדרה של איסור לא בת יומה, הופ� התבלי� את הטע� למשובח, ונאסר?ותמהו הט"ז והש" 

  , שבאמת משמע שאפילו א� נדו� במדוכה שאינה בת יומה נהפ� התבלי� לבשרי, שכ� משמע מלשו� סה"ת שמדמה זאת לצנו�?והוסי& הש" 

� , שכא� יש תרתי לטיבותא, נ"ט בר נ"ט, ואינו ב� יומו, משא"כ בס' קג בכלי איסור שאי� בה� די� נ"ט בר נ"ט, ולכ� בס"א סתותר� הפמ"ג

  המחבר לגבי בשר בחלב כדעה ראשונה דוקא בסכי� בת יומה.

, שיש הבדל בי� בישול לחיתו� בסכי�, שבישול בולע ופולט יותר מאשר דוחק הסכי�,לכ� מה שפסק כא� זה רק לגבי דוחק הסכי�, ורעק"א תר�

נו� יש דוחקא ולא בדברי� אחרי�, אבל בס' קג וכא� יש בכוחו להעביר טע� רק א� המדוכה בת יומה, ומצרפי� לזה שיש הסוברי� שדוקא בצ

ס"ו, כשמדובר שמבשל פלפלי� בקדרה של איסור (כ"כ הש"� ש�), יש כח בפלפלי� ע"י בישול לשבח את הטע� הפגו� של האיסור. בצנו� 

  מחמירי� בו יותר משאר תבליני�, ולכ� בס"א הביא המחבר את שתי הדעות.

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

  

פסק שאפילו א� המדוכה לא בת יומה, אסור התבלי� בחלב, כי הופ� את טע� הבשר מפגו� למשובח. ועיי� לעיל בס' צה ס"ב בפסק  – רמ"א

  בישל צרי� לשערו בששי� נגד כל הבשר הבלוע, ע"ש.הרמ"א, שבדבר חרי# אסור לבשלו אח"כ בחלב אפילו לא ב� יומו, וא� 

  ופסקו הש"  והפמ"ג כרמ"א בס' צה סוס"ב, וכ� כי"א בס"א, שאפילו אינה בת יומה אסור עד ששי� וכ� נוהגי�.

  מדובר דוקא שהדברי� החריפי� נדוכו במדוכה, א� לא א� היו נתוני� ש� סת�. – ש" 

  

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

  בשרי ואסור לאכלו ע� חלב.

  רי.וכ� פסקו אחרוני� לגבי בלנדר שיש בו סכיני� וטוחני� בו מאכל פרוה, שמכיוו� שיש דוחק סכי� וקצת חו� בבלנדר, כל המאכל נהיה בש

  

  סעי# ד'

  

לימוני� של גויי�, מ� הדי� אסורי� כשנחתכי� בסכיני� שלה�, שבגלל חריפות� בולעי�, אלא שידוע שה�  – שבולי הלקט בש� הר"ר ישעיה

חותכי� הרגה בסכי� אחד וממלאי� מה� חביות, ואז בטל טע� הסכי�. לכ� היה ראוי לאסור את הלימוני� הראשוני�, א� בגלל שאינ� ניכרי� 

  בטלי� ברוב ומותרי�.

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

  של גויי� שמותרי� בלא הדחה, הואיל ואינ� חריפי�, ואפילו הראשו� והשני שצריכי� הדחה, בטלי� ברוב.

  ל, שלימוני� ודגי� מלוחי� שמביאי� הגויי� מותרי�.פסק את כל הנ" – מחבר

כתב את הסיבה לדי� זה ע"פ הר"ר ישעיה, ולכ� אוכלי� ג� כרוב אע"ג שפרוס וחתו� בסכי� של גויי�, ויש מקומות שמחמירי� בזה ואי�  – רמ"א

  יבשות, נוהגי� בה� התר, כמו במי לימוני�.לשנות המנהג. אבל שאר דברי� שאינ� חריפי� (גי' הט"ז: "חמוצי�") כגו� תפוחי� או לפתות 

שבולי הלקט סובר שלא אומרי� שמחמת חריפותו בלע אלא בקורט של חלתית, והסיבה לאסור היא מפני שמנונית הקרוש על הסכי�, כי  – ב"ח

ה"ת, הלימוני� אסורי�, ולכ� א"כ לדיד� דקי"ל כססת� כלי עכו"� אינ� בני יומ�, וכא� לאחר חיתו� הלימוני� הראשוני�, התקנחה הסכי�. 

  זיתי� שכבש� ונחתכו קוד� הפסח בסכי� של חמ� שלא ב� יומו, נעשו חמ�. והפר"ח הירבה להקשות על הרמ"א וצידד לאסור כמו הב"ח.

והופכי�  שבולי הלקט מסכי� ע� סה"ת, אלא שצנו� הופ� טע� פגו� למשובח, אבל לימוני� וכיו"ב, לא חזקי� כ"כ כמו צנו� וחלתית, – ש" 

  לשבח את מה שבלוע בדפני הסכי� שהתבטל בראשו� ובשני, א� אי� בה� כח לשבח את מה שבלוע בתוכו של הסכי�.

מ"מ לדינא אי� לסמו  על זה שהתבטל טע� הסכי�, ולכ� כתב הרמ"א שבמקו� שנהגו להחמיר אי� לשנות, א  בא הרמ"א לישב את אלו 

טל הסכי� לאחר כמה חיתוכי�, וכ� שיתכ� שהגוי חת� בסכי� חדשה, ועוד שיש כאלו שג� בצנו� ומצרפי� לזה את הטע� שהתב שנהגו להקל,

מתירי� כשהסכי� לא בת יומה, וסת� כלי עכו"� אינ� בני יומ�, וכ� י"א שדוקא בצנו� יש די� של דבר חרי# ולא בשאר דברי�, וכל אלו 

� של ביטול טע� הסכי�. ומה שנפסק בס"א שמותר לקנות צנו� מעכו"� משו� מצטרפי� להתיר את הלימוני�, ובלבד שנסבור את הטע� הראשו

  ספק א� נחת� בסכי� של איסור, ש� י"ל שחת� במרא וחצינא, משא"כ כא� שודאי נחת� בסכי�.

  ט"ז

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

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

 דבר הפגו� מעיקרו.

  

  סעי# ה'

  

ואכיל. קילחי דליפתא אבל קישות גריר לבי פסקיה "...צנו� שחתכו בה בשר, אסור לאכלו בכותח. והני מילי צנו� דאגב חורפיה בלע,  – גמרא

  קיב.)�". (חולי� קיא:ואי פת  בהו דליפתא, שפיר דמי, דסילקא (תרד) אסור. שרי
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בקישואי� לא מספיק הדחה, אלא צרי� גרידה, כי יש שמנונית על הסכי� וצרי� להסירה, ומחמת לחות� א"א להדיח אות�, אלא אדרבה  – ר"�

  רידה היא פחותה מקליפה, שקליפה צריכה להיות גסה, משא"כ בגרידה)ע"י הדחה נסרכי� יותר, לפיכ� מגרד� ודיו. (ג

  .ודייק ה"בית יוס&" שאפילו הדחה אינ� צריכי�אבל קלחי לפת מותרי�, מפני שה� מתוקי� ולא חריפי�, ומסברא לא צריכי� כלו�. 

, שיחסית לקישואי� מותרי� ולא צריכי� ולא מותרי� לגמרי, ומה שכתוב בגמרא רק "שרו" צריכי� מ"מ הדחהקלחי לפת  – רשב"א, טור

  גרידה, אבל הדחה פשוט שצריכי� א� רוצי� לאכלו בחלב.

  

  68לאיזה חריף מועיל חיתוך לפת תחילה?
א� חת� בסכי� בשרית לפת פע� אחת ואח"כ תרדי�, התבטל טע� הבשר בסכי�, ומותרי� התרדי� בחלב. וכ�  – טור, סה"ת, ש"ד, סמ"ג

, שדוקא א� חת� לפת, אבל א� חת� לח� או ירק או פרי אחר, אסור לחתו� בו והוסי& ספר התרומהאי פת� בהו". משמע מלשו� הגמרא: "ו

  צנו� או ירק אחר שרוצה לאכלו בחלב.

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

  

בקישואי� צרי� גרידה בלבד במקו� החת�, ודיו, ומותר לאכל� בחלב, ובלפת פסק כרשב"א וכטור שצרי� לפחות פסק את הר"�, ש –מחבר 

  הדחה. וכ� פסק שצנו� שחת� אחרי הלפת מותר בחלב בהדחה, כי הלפת טעמו משונה, ומבטל טע� הנפלט מהסכי�.

, שהמחבר פסק כשני טעמיו והפמ"ג תמה על דבריו אלומשמע מדבריו שדווקא בסכי� מלוכלכת יש חשש כזה, אבל בנקיה לא צרי� כלו�.  – ש" 

של רש"י בס"א, וא"כ בסכי� בת יומה יש לחשוש ג� בנקיה ויש לגרד ולהדיח, ורק א� הסכי� ג� נקיה וג� לא בת יומה, יש להקל שלא צרי� 

  נו�.כלו� בדבר שאינו צ

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

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

  

  האם מותר לחתוך לפת בסכין בשרית, כדי לחתוך צנון לאכלו בחלב לכתחילה?
  לכתחילה אי� לחתו� צנו� לאחר חיתו� לפת בשביל לאכלו ע� חלב, ורק בדיעבד א� חת�, מותר לאכול את הצנו� בחלב. – או"ה ש"  בש�

  .וכ� צידד הש" מותר לעשות כ� לכתחילה, וכ� משמע מלשו� ש"ד, סה"ת והטור.  – ש"  בש� מהרש"ל

נאסור לעשות כ� לכתחילה, שמא ישכח להדיח כמו בס' צא ס"ב, , הרי בכ"מ הצנו� צרי� הדחה לפני שנאכל בחלב, וא"כ הקשה הש" 

, שש� מיד כשהניחוהו צרי� הדחה, א� כא� יכול לאכול את הצנו� ג� ותר�שלכתחילה אי� להניח בשר בקערה של איסור צונ� כי צרי� הדחה? 

  בש"ד, סה"ת והטור, ולכ� מותר. בלי הדחה, ולכ� לא נאסר לכתחילה. ועוד, שההדחה כא� היא חומרא, ונזכרה רק במחבר ולא

מ"מ מסיק הש" , שאמנ� א� חת  לפת בסכי� בשרית, מותר לכתחילה לחתו  בה צנו� כדי לאכלו בחלב, מ"מ אסור לכתחילה לחתו  לפת 

  בסכי� בשרית, כדי לחתו  בה צנו� לאכלו בחלב, ורק א� חת  כבר לפת בסכי� בשרית, מותר לכתחילה לחתו  בה צנו�.

  

א"א לגרד אותו, וכ�  הביא בש� "חוות יאיר" שדג שנפתח בסכי� של עכו"� מספיק להדיחו ולשפש# יפה במקו� נגיעת הסכי� ומותר. וזאת משו� שבניגוד לקישואי�, דג – פת"ש

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

  

  לסעי& צונספח 

  

זנגביל שנחת� בסכי� בשרי ונדו� במדוכה, המדוכה בשרית, וא� ד� בה אח"כ בשמי�, ה� בשריי�. זאת משו�  – מג� אברה� (או"ח ס' תנא)

  שלמג"א דבר חרי# משביח תמיד את הטע� לטע� ראשו� משובח עד עול�. וכ"פ המ"ב.

חלק עליו, וטע� שבזה ג� לרמ"א מותר. זאת משו� שיש די� טע� שני ג� בדבר חרי#, ולא יהיה הטע� עקב הדבר החרי� יותר  – אב� העוזר (ש�)

  חזק ממי שנת� בו את הטע�.

  �:בסוגיכעי� מחלוקת זו מצאנו ג� 

א� חת� צנו� בסכי� בשרית אפילו מקונחת, הצנו� בשרי, וא� בישלו בדבר אחר, ג� הדבר האחר יהיה בשרי עד עול�, ואפילו באל# לא  – פמ"ג

  בטל.

  א� בלע הצנו� בשר מדבר אחר ולא מסכי�, לא יהיה חזק יותר ממי שבלע ממנו, ולא יעביר הלאה טע� בשר משובח. – יד יהודה

  וה"יד יהודה" כ"אב� העוזר", ומכיוו� שהמ"ב החמיר כדעת המג"א, כ  יש לנהוג למעשה.רואי� א"כ שהפמ"ג כמג"א 

                                            
השמיטו הרי"# והרמב"� את די� הגמרא, שחיתו� לפת מבטל את טע� הבשר שבסכי� שמותר לחתו� בה צנו� כדי  מדוע, הרשב"א הקשה 68

, שאע"פ שלא כתב כ� בפרוש, משמע כ� מדבריו, שהוא סובר שלא רק צנו�, אלא כל דבר חרי# במשמע, ומה ותר� ה"בית יוס&"לאכלו בחלב? 
ר רק בלפת, אלא ג� בלח� או פרי או ירק וכ� יורד שומ� הבשר מהסכי�, ולפיכ� מותר לחתו� בו שכתוב בגמרא "דפתי� בהו ליפתא", לא מדב

  את הצנו� ע� חלב. משמע שדוקא לחתו� בשר ואח"כ צנו� הוא שאסור לאכלו בחלב, אבל א� היה משהו באמצע, מותר.
בשר קר שלא נדבק שומ� שלו על הסכי�. ולכ� לא כתב  כמו"כ מוב� מהרמב"� שבשר צלי לאו דוקא, אלא אפילו בשר מבושל רותח, ולאפוקי

הרמב"� שקלחי לפת מותרי�, כי דבר פשוט הוא שלפת לא חרי#. וכל זה נית� ללמוד ג� מלשו� הרי"#, שדוקא צנו� ודברי� חריפי�, א� דברי� 
  לרמב"� גירסא אחרת בלשו� הגמרא.לא חריפי� מותרי� בחלב. וסיי� ה"בית יוס#" שכל הנ"ל נראה לענ"ד אא"כ נאמר שהיתה לרי"# ו
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  ס' צז

  

  סעי# א'

  

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

  תורא, שפיר דמי".

  

  מה הכונה כמו עיניי� של שור?

  א� לש מעט פת כגו� עוגה קטנה, כעי� של שור, מותר לאכלו בחלב, כי אכלו מיד ולא משהה אותו ולא יבוא לאכלו ע� בשר. – רש"י

  שינה בצורת הפת, שלא תהא ניכרת שאוכל בה בשר, כעי� שור. – רי"& ורמב"�

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

  

  שערי דורא

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

אות� לחמי� שעושי� לכבוד שבת, כמו לח� משנה, אופי� אות� ע� פשטידת בשר לכתחילה, משו� שדבר מועט הוא, ונאכל מהר,  .2

 בה היא כי השתנו מצורת� משאר פת.וזה כעי� שור. ובדרכי משה כתב בש� או"ה, שכא� הסי

  

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

ר ע� הפת בתנור, שמא לכ� נכו� להזהר שלא לאפות שו� דבחו$ לפשטידה ונבלע בתנור, אע"פ שהפת רחוקה, אסור לאכלה בחלב אפילו במלח. 

  יזוב שומ� הבשר, אלא יסיק את התנור ויאפה את הפת. וכ� פסק באו"ה.

  

שינה בצורתה, מותר לאכלה בחלב. וכ� שאי�  אופסק את הגמרא וכפרוש רש"י ורי"# ורמב"�, שא� היתה פת מועטת בכדי אכילה,  – מחבר

  שה בחלב.לאפות פת בתנור שטחו בו אליה, וא� אפאו דינו כעיסה שנילו

מדוכה שדכי� בה בשמי� ומשתמשי� בה� פעמי� לבשר ופעמי� לחלב, ופע� אחת דכו ש� שו� ע� מרק משומ� אווז והחזירו הרוטב  – ט"ז

לאווז, אותה מדוכה אסור לדו� בה עוד בשמי� אפילו ע� בשר, שמא יבואו לאכל� בחלב בלא הכשר. ואע"פ שבס' צו ס"ג אסרנו תבלי� שנדו� 

, כי והפר"ח חלק עליובשר לאכלו בחלב, א� בבשר התרנו לאכלו, זה כי ש� מדובר במדוכה המיוחדת לבשר ואי� חשש שיטעו ש�.  במדוכה של

  והפמ"ג צידד לאסור כמו הט"ז.מדוכה בד"כ מייחדי� אותה לבשר או לחלב, וא# א� לא ייחד אותה, לא יטעו בזה. 

  

  רמ"א

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

  שמותר הפת.

  פסק את דברי הגהות אשר"י, שאי� לאפות בתנור שו� דבר ע� פת, שמא יזוב שמ� בתנור ויכנס בפת, וא� זב תחתיו כאילו נילוש עמו. .2

  מהי כוונת הגהות אשר"י "שמא יזוב שומ� בתנור"?

צרי� לראות שהשומ� זב תחת הפת ממש וקרוב אליו, ורק אז נאסרת הפת באכילה. וא� השומ� זב  – "ש בש� מהר"ר עוזרב"ח, פת

  רחוק מהאליה זהו נ"ט בר נ"ט.

בדיעבד א� התנור לא משופע או שהפת למעלה מהפשטידה, מתירי� את הפת ולא חוששי� שמא יש שומ�, כי מ� הסת�  – ט"ז, ש" 

מה. א� א� ראינו שזב שומ�, אפילו א� לא ראינו שזב תחת הפת, הפת אסורה אפילו בדיעבד. מדוע? כי א� לא זה לא זב תחת הפת עצ

יש כא� ספק ספיקא: ספק זב ספק לא, וג� א� זב, ספק בישול מפעפע ספק לא מפעפע בכל התנור, אבל א� כבר ראינו שזב שומ�, יש 

יש לאסור. ומה שכתב מהר"ר עוזר שיש כא� נ"ט בר נ"ט, אי� נ"ט בר נ"ט בשעת  כא� רק ספק אחד: ספק בישול מפעפע ספק לא ולכ�

  הבישול. (עיי� בזה לעיל בס' צה)

, שלרמ"א ספק זה לא חשוב ספק נענה, הרי יש ג� ספק נוס# הא� יאכל את הפת בחלב וא"כ בכ"מ יש כא� ספק ספיקא? וא� נשאל

  כ�. לכ� פסקו הט"ז והש"� דלא כב"ח.כלל, כי רגילות לאכול לח� ע� חלב ומסתמא יעשה 

שהש"� סתר את עצמו מס' קכא, ש� מבואר שא� בישל במקצת כלי, מותר להשתמש בחלקו השני א# בלא  הקשה ה"כרתי ופלתי"

הגעלה, שאינו מפעפע, וכא� אסר א� השומ� רחוק מהפת! וכ� שזהו ספק דרבנ� והולכי� לקולא, ועוד שיש כא� נ"ט בר נ"ט דהתירא: 

  טב לתנור, ותנור לפת. לכ� הסיק הכו"פ כב"ח, שדוקא א� זב השומ� תחתיו ממש, נאסרת הפת.רו

, שכא� האש מהלכת תחתיה� ומתפשטת הקליפה בכל הכלי, ולכ� השומ� כאילו נמצא תחת הפת, תר� הפמ"ג את קושיותיו של הכו"פ

ו השני. כמו"כ מה שטע� שבספק דרבנ� יש להקל, העיר משא"כ בס' קכא שש� אי� אש שתולי� את הבליעה מצדו האחד של הכלי לציד

שדבר זה לא נחשב כא� לספק דרבנ�. ולגבי טענתו שיש כא� נ"ט בר נ"ט, עיי� בחוו"ד שלדעת הט"ז, אי� די� נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול 

 כמו פה, וכ"ש שלא יוצרי� זאת לכתחילה.
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 פסק את דברי ש"ד, שנוהגי� לשו� טפילה בפי התנור. .3

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

אשה אפתה פלאדי"� של גבינה בקרקע של תנור, ואח"כ הניחה ש� קדרה של בשר רותחת, מה דינה? והשיב שהקדרה מותרת, שחרסית  – ט"ז

"ח. וכא� החמיר הרמ"א לכתחילה של תנור לא גרע מקדרה שמבשלי� בה חלב ונגעה בקדרה של בשר, שאי� ש� איסור, וכמו שראינו בס' צב ס

  במחבת.

  חלק עליו בנק' הכס#, שהרי בשתי קדרות האיסור בלוע בקדרות, א� הגבינה נמצאת ממש על התנור ולא בלועה בה. – ש" 

  

  פתחי תשובה

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

  שג� בשוגג אסור, מ"מ נשאר בצ"ע על זה.

 הסתפק הא� פת שבשולה א� בשר או ע� חלב ונאסרה, והתערבבה ע� ככרות אחרות, אוסרת את כול� או שמתבטלת. .2

ר דווקא בביתו ולא למכירה בשוק, שש� אורחי� לא מכירי� בשינוי ועלולי� לאכלה בחלב. כמו"כ השינוי צרי� להתבצע לפני האפיה ולא לאחר שכב דיני שינוי בפת: .3

 נאפתה, שאז זה לא יועיל, כי כבר נעשתה נבלה.

  מותר לאפותה ע� שומ� בשר, ואי� לנו לגזור יותר ממה שגזרו עלינו.כמו"כ פת שאי� כל חשש שיאכל אותה ע� גבינה כגו� ממולאת במיני מתיקה אי� דר� לאכלה בחלב,  .4

בורקס תפו"א ע� בצק  משמע מדבריו, שמותר לעשות עוגיות חלביות, כי רגילות לאכל� ע� בשר, אבל הפו� לא, כי רגילי� לאכול עוגיות בקפה ע� חלב. וכ� לא לעשות

 ר, כי שינוי שהכל מכירי� בו.חלבי, כי רגילי� לאכלו ע� בשר, אבל בורקס גבינה מות

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

 ס"ב ברמ"א ע"ש)

לחמניה ע� בצלי� וחמאה, מותרות כל הככרות ע� בשר, כי החמאה היא דבר מועט  , ובאה אחת מהשכנות ונתנה69נשי� שאפו לחמ� בערב שבת, לשבת ולשאר ימי� .6

  ואי� בה בכדי נ"ט בפת. (בי� למהר"ר עוזר ובי� לט"ז ולש"�)

  

  סעי# ב'

  

"ההוא תנורא דטחו ביה טיחיא (שומ� בשר), אסרה רבא בר אהילאי למיכליה בריפתא אפילו במילחא לעול�, דילמא אתי למיכליה  – גמרא

כותחא. מיתיבי: אי� טשי� (טחי�) את התנור באליה, וא� טש (טח) כל הפת כולה אסורה, עד שיסיק את התנור, הא הוסק מיהא שרי! תיובתא ב

דרבא בר אהילאי תיובתא! והסיקה הגמרא שמדובר בקדרה של חרס והסקה בפני�, אבל בוכיא (כלי מרעפי�) שהסיקה מבחו$ אסור, ואי מלייה 

  י (מילא אותה גחלי�)". (פסחי� ל:)גומרי שפיר דמ

  

  האם מועיל לתנור קנוח?
  לא מספיק לתנור קנוח והוא צרי� הסקה, מפני שא"א לתנור להתקנח יפה, ונדבק בו שמנונית ונשארת בעי� עד שיסיק. – תוספות

  קנוח ג"כ מועיל בתנור. – דרכי משה בש� ר"�

  

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

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

  

עשה כ� הפת אסורה פסק את הגמרא להלכה וכתוספות, שצרי� להסיק את התנור מבפני�, ורק אז מותר לאפות בו פת, וא� לא  – מחבר

  באכילה. וכמו"כ בוכיא (כלי חרס שמסיקי� מתחתיו ואופי� עליו עוגות) אי� לה תקנה אלא כשמסיק מבפני�.

כא� רואי� שהשמנונית שעל התנור אוסרת, ואילו לעיל פסק שקדרה המונחת על קרקע התנור, הרי זה כבליעה מקדרה לקדרה ומותר?  – ט"ז

גבינה נבלע בתנור, ואינו בעי� כלל, לכ� כשמניחי� על זה קדרה של בשר, זה כשני כלי� הנוגעי� זה בזה, א� כא� ותר$, שש� כל הפלאדי"� של 

  השמנונית מרוחה בעי� על התנור, ואינה מתקנחת יפה אלא בהסקה.

  פתחי תשובה

  אפילו בפחות מכדי נות� טע� אסור, מפני שהאיסור במקומו עומד ולא מתבטל. .1

  על הפת או נדבק שומ� בתנור לא מהני ששי�, ורק א� נילוש חלב בפת ויש ששי� מהני.כשנפל  –חוות דעת  .2

 בכל עניי� מהני ששי�, רק שצרי� נטילה באותו מקו�. –בית אפרי� 

  

  סעי# ג'

  

"אמר רב: בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה כחוש אסור (וכ"ש א� בשר הנבלה שמ� שמעביר יותר ריח). מאי טעמא? מפטמי  – גמרא

מהדדי. ולוי אמר: אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע� בשר נבלה שמ�, מותר. מאי טעמא? ריחא בעלמא היא, וריחא לאו מילתא היא...תני רב 

                                            
 שהרי לשבת עצמה כתב כבר הרמ"א שמותר לכו"ע, כי הפת הזו שונה משאר פת. 69
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פת שאפאה ע� הצלי בתנור, אסור לאכלה בכותח. ההיא ביניתא (דג) דאיטויא בהדי בישרא, אסרה רבא מפרזקיא כהנא בריה דרב חיננא סבא: 

  למיכלה בכותחא". (פסחי� עו:)

"בת תיהא (נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�)...ישראל בדעכו"�: אביי אמר אסור ריחא מילתא היא,  – גמרא

  ותר, ריחא לאו מילתא היא". (ע"ז סו:)רבא אמר מ

  

  פרוט דעות הראשונים – האם הלכה כרב או כלוי
  

  
די� בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה 

  כחוש או שמ� הא� מותר באכילה?

די� פת שאפאה ע� הצלי בתנור, וכ� דג שצלאו ע� בשר הא� מותרי� 

  בחלב?

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

ר"ת (תוס' 

ש� וכ� בע"ז 

  סו:)

ובסגויה של "בת תיהא" הקל רבא, כי הריח ש� מזיק לישראל ולא , , כי ריחא מילתא היאבתנורי� קטני� אסור כדעת רב

והפשטידה  אבל בתנורי� גדולי� ורחבי� מותר לכתחילה כשהפתנהנה מכ�, ולכ� בפסחי� בי� לרבא ובי� לאביי, הלכה כרב. 

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

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

בית יוס& בש� 

  הגה"ה
  פתוח למעלה, א# ללוי אסור.בתנורי� צרי� לרב אסור וללוי מותר, ובתנורי� של היו� שפיה� 

רי"&, רמב"� 

  ור"�

לכתחילה אי� לצלות בשר שחוטה ונבלה 

  כאחד, ובדיעבד א� צלו מותר כדעת לוי.

  אסור בי� לרב ובי� ללוי בחלב, א� הפת עצמה מותרת, משלוש סיבות:

שא� נתיר לאכול את הפת בחלב, נתיר לצלות בשר שחוטה ונבלה . 1

  לכתחילה.

שיש בה קצת טע� בשר, וא� נתיר לאכלו בחלב, נמצא כאוכל בשר וחלב  .2

  יחד, משא"כ בבשר שחוטה ונבלה, שאי� טע� החלב ניכר בשחוטה כלל.

אפשר שיש כא� חומרא שהחמירו בב"ח יותר מנבלה, כמו שהחמירו בו  .3

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

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

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

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

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

  

  מהו תנור גדול?

  המכיל י"ב עשרוני� (כשיעור חלה, מ"ג ביצי� וחומש ביצה) – סמ"ק

  א� הוא רחב קצת מספיק, ולא צרי� י"ב עשרוני�. – רז"ה

  

  עוד בענייני ריחא מילתא היא
  רשב"א

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

  .מילתא היא

כמו"כ, ריחא מילתא, זה דוקא בצלי על שפודי�, אבל בשתי קדרות אי� כל חשש, שכיוו� שכל אחד בקדרה בפני עצמה, אי� ריח כ"כ.  .2

הלכת לצור מימי�, וראית ישראל וגוי שאשפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו לה� חכמי�". וזה שבקדרות מותר, וכ� בע"ז יא: "לא 

  זה אפילו בתנור צר ואפילו א� פה הקדרה מגולה, ואפילו לכתחילה. וכ"פ הר"� (ע"ז ג.)

רובת...אבל מפני תערובת טעמי� ולמד זאת הרשב"א, מכ� שהקשו על רב ש� בפסחי�: "אי� צולי� שני פסחי� כאחד מפני התע

מותר? ותר$ ר' ירמיה שצלאו כעי� שתי קדרות". (ולא בשפודי�) ופרש רש"י כמו שפוד מכא� ושפוד מכא�, ותל גדול של גחלי� או אפר 

  באמצע.

יח צלי בשתי , א"כ לפי זה ג� בנצלי� בשתי קדרות מותר ולא רק במתבשלי�, שפסח הוא צלי והתכוו� ר' ירמיה שא� הנומקשה הב"י

 קדרות, מותר? ונשאר בצ"ע.

  

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

  .ריחא לאו מילתא היאבצל שצלאו ע� דבר אסור הואיל והוא חרי#, שואב את האיסור אליו, ובזה מודה אפילו מ"ד  – מרדכי
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בתנורי� הגדולי� שלנו, וא�  ריחא לאו מילתא היאר"י מולי� על פת שנאפתה ע� צלי של גוי בדיעבד, והשיב שמותר, כי קי"ל נשאל מה – אגור

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

  

  הלכה

פסק את הגמרא לעיל וכלוי וכר"ת, שאי� צולי� לכתחילה פת ע� צלי ודגי� ע� בשר כדי לאכל� בחלב, ובדיעבד פת שאפאו ע� צלי  – מחבר

ודגי� שצלא� בתנור ע� בשר, אסור לאכל� בחלב בתנורי� קטני�, אבל בתנור גדול המחזיק י"ב עשרוני� (כשיעור חלה, מ"ג ביצי� וחומש 

  ובלבד שלא יגעו זה בזה. וא� הצלי מכוסה וכ� הפשטידה הבשרית, מותר אפילו בתנור צר כדעת המרדכי.ביצה) ופיו פתוח, מותר 

לכתחילה אסור בכלל לצלות יחד אפילו בתנור גדול ובדיעבד מתירי� אפילו בתנור קט� וצר. וא� אפה פת ע� בשר ויש לו פת  –(ס' קח)  רמ"א

ולי�. כמו"כ צרי� שבכל מקרה יהיה לתנור איזשהו פתח מ� הצד או מלמעלה במקו� שהעש� אחר אסור לאכלו בחלב כדברי האגור בש� ר"י מ

יוצא, ובמקו� הפסד אי� להחמיר. ובדבר חרי# בכ"מ ריחא מילתא כדעת המרדכי, ואפילו בדיעבד אסור א� שניה� מגולי�, א� א� אחד מכוסה 

  אפילו בדבר חרי# מותר

תר בשר שחוטה ונבלה שנצלו יחד בדיעבד אפילו בתנור קט�, אי� זה דומה לכא�, שכא� אפשר לאכלו מה שפסק המחבר כלוי בס' קח שמו – ש" 

  בלא חלב, ולכ� דוקא בתנור גדול מותר ולא בתנור קט�.

  "ע לקמ� בס' קח בעני� ריחא מילתא וש� מופיע בשנית כל הדי� הזה וכא� קצרתי מאוד כי ג� המחבר קיצר כא�.וע

  

  פתחי תשובה

  מדובר שמחזיק כל חלל התנור שיעור של י"ב עשרוני�. – אליהויד 

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

  

  סעי# א'

  

ככמות הבשר הנצרכת   –"יר� שהתבשל בה גיד הנשה, א� יש בה בנות� טע�, הרי זו אסורה. כיצד משערי� אותה? כבשר בלפת (רש"י  – משנה

 לתת טע� בשר בלפתות, וזהו ששי�). גיד הנשה שהתבשל ע� הגידי�, בזמ� שמכירו בנות� טע�, וא� לאו, כול� אסורי�, והרוטב בנות� טע�. וכ�

כ� חתיכה של דג טמא שנתבשלה ע� החתיכות, בזמ� שמכיר� בנות� טע�, וא� לאו כול� אסורות, והרוטב בנות� טע�". (חולי� חתיכה של נבלה ו

  צו:)

"אמר רבא: מריש הוה קשיא לי הא דתניא: קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, וא� בישל בנות� טע�. תרומה לא יבשל בה חולי�  – גמרא

שלמא תרומה, טעי� ליה כה�, אלא בשר בחלב מא� טעי� ליה? השתא דאמר ר' יוחנ� סמכינ� אקפילא (נחתו�) ארמאה, וא� בישל בנות� טע�. ב

א התרהלכ : מי� בשאינו מינו דהכא נמי סמכינ� אקפילא ארמאה, דאמר רבא: אמור רבנ� בטעמא ואמור רבנ� בקפילא ואמור רבנ� בששי�. 

(כי ברור שבמי� במינו יש אותו  דאיסורא בקפילא, ומי� במינו דליכא למיק� אטעמאטע� תרומה), (טעימה של כה� לבדוק א� יש בזה  בטעמא

  צז:)� (חולי� צז. אי נמי מי� בשאינו מינו דאיסורא, וליכא קפילא, בששי�.טע�), 

  

  איזה גוי נאמן לומר אם יש טעם איסור או לא?

ר אפילו לומר תושיסיח לפי תומו. וא� הוא אומ�, מאד� אינו טע�, א� צרי�  מדובר אפילו בסת� אד�, שכל טע� שאינו נרגש לסת� – רשב"א

תר כדי שלא יפסיד את חזקת האמינות שלו. ומביא ראיה לדבריו שלגבי תרומה שהתערבה ע� חולי� פסקה הגמרא ילו שזה נצר� לדיני איסור וה

ות אומ�. ועוד הביא ראיה מדברי רבא: "אמור רבנ� בטעמא, ואמור שמספיק כה� ולא צרי� כה� אומ�, משמע שה"ה ג� לגבי גוי שלא חייב להי

  רבנ� בקפילא".

  והביא הרשב"א שיש מחמירי� שצרי  ג� גוי נחתו� וג� שיסיח לפי תומו, ויש לחוש לדבריה�.

  חובה שהגוי יסיח לפי תומו, א� אי� הכרע א� דווקא נחתו� או אפילו סת� אד�.  – רא"ש לפי ה"בית יוס&"

סובר כיש מחמירי� שהביא הרשב"א, שכתב במפורש שצרי� אומ� ושיסיח לפי תומו, ולכ� השמיט  – והט"ז ה"פרישה"רא"ש לפי ה"דרישה", 

הטור בדברי הרשב"א שהחמיר כיש מחמירי�, סמ� על פסק אביו הרא"ש שהוא כדעה זו. וחידש הט"ז, שלרא"ש א� סומכי� על גוי בדבר אחר, 

  פי תומו, משא"כ בעדות אישה.זה ג"כ נקרא מסיח ל

  חייב להיות קפילא, אבל לא חייב להיות מסיח לפי תומו, כי נחתו� לא ישקר לשמור על אומנותו. – תוספות, ר"�

סומכי� על כל גוי ולא צרי� לא נחתו� ולא שיסיח לפי תומו. ומה שכתוב גמרא קפילא זה לאו דוקא, או שעכשיו כשטוע� נהיה  – רמב"�

, שהרמב"� סובר, שקפילא בלשו� הגמרא הכונה שבקי בטע� ולאו דוקא נחתו�, ומסיח לפי תומו לא כתב, כי סביר הגר"א שיטתווהכנחתו�. 

  מכיוו� שעתיד להתגלות, אי� צרי� שיסיח לפי תומו.

  

  מנין שיש ביטול בששים?

רא: כל איסורי� שבתורה בששי�. אמר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק: רבי, אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע ב� לוי משו� בר קפ" – גמרא

אתה אומר כ�? הכי אמר רב אסי אמר ר' יהושע ב� לוי משו� בר קפרא: כל איסורי� שבתורה במאה! ושניה� לא למדוה אלא מזרוע בשלה, 

' שמעו� בר יוחאי אומר: אי� בשלה אלא שנתבשלה ע� דכתיב: "ולקח הכה� את הזרוע בשלה", ותניא: בשלה, אי� בשלה אלא כשהיא שלמה. ר

האיל. דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה: מר סבר (ת"ק) מחת� לה והדר מבשל לה, ומר סבר (רשב"י) מבשל לה והדר מחת� לה. ואי בעית אימא: 

חרת מבשל לה. ללישנא קמא, אליבא דכ"ע מחת� לה והדר מבשל לה, מיהו מר סבר (רשב"י) בהדי איל מבשל לה, ומר סבר (ת"ק) בקדרה א

דדברי הכל (מבשל זרוע ע� האיל ומתבטלת) וללישנא בתרא אליבא דר' שמעו� בר יוחאי (שרק לשיטתו מבשלי� יחד ומתבטלת הזרוע בגלל 

זרוע ה� אחד . (קי� להו לרבנ� שבשר ועצמות המא� דאמר בששי�, סבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינ�, והוה ליה בששי�האיל). 

  צח:)�מששי� כל הבשר והעצמות של האיל) מא� דאמר במאה, סבר בשר בהדי בשר משערינ�, והוה ליה במאה". (חולי� צח.

  

אי� זו דרשה גמורה, כי כא� זה מי� במינו שמהתורה בטל ברוב רגיל, אלא ששי� ומאה זה קבלה שהיתה ביד� וסמכו את זה על  – , ר"�תוספות

  הפסוק הזה.

  

  מתי מבטלים בטעימת נחתום ומתי בששים?כשאיסור התערב בהתר, 

"...גריסי� (תרומה) שהתבשלו ע� העדשי� (חולי�), א� יש בה� בנות� טע�, בי� יש בה� להעלות במאה ואחד, בי� אי� בה� להעלות  – גמרא

במאה ואחד, אסור. אי� בה� בנות� טע�, בי� שיש בה� להעלות במאה ואחד, בי� אי� בה� להעלות במאה ואחד, מותר. אי� בה� להעלות במאה 

  צט:)� ו בששי�? לא, במאה. (ולא במאה ואחד)" (חולי� צט.ואחד, אלא במאי, לא

  , בששי�" נחלקו הראשוני�:וליכא קפילאבבאור דברי הגמרא לעיל "מי� בשאינו מינו 
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, אא"כ אי� נחתו� או שזה מי� במינו ואז רק ששי�. וא� יש ששי� צרי  ג� לטעו� נחתו� ולוודא שאי� יותר טע� איסור, וג� ששי� – רש"י

  ע� אסור לעול�, שטע� ממשי אפילו באל# לא בטל.ומצא ט

שכמו שא� יש קפילא צרי� ששי�, ג� יש ששי� חייב קפילא. מני� זאת לו? חידש כא� מו"ר הרב זכריה טובי שליט"א,  הרא"ש דייק מרש"י

  שמוכח כא� מלשו� הגמרא "וליכא קפילא" משמע כ�, שא� יש קפילא חייב קפילא תמיד.

, שהרי כתוב "סמכינ� אקפילא", ומשמע להקל, ואילו רש"י קפילא בא להחמיר? והרא"ש הקשה עוד, הרי כתוב: "יא  הר"� הקשה על רש

"אמור רבנ� בששי�, אמור רבנ� בקפילא", ומשמע שאלו שני דברי� שוני�? והוכחתו מד# צט. אינה הוכחה ברורה, שש� יתכ� שדברי הגמרא 

  ש טע�, א� יתכ� שיש ולכ� צרי� ששי�, א� באמת א� אי� שו� טע� לא צרי� כלו�."אי� בה� בנות� טע�", היינו שלא יודע שי

, וכדי להתיר איסור צרי� את שניה�. קפילא פותר רק א  צרי  להסביר שסברת רש"י היא, שיש שני דיני� שוני�: ביטול בששי� וביטול טע�

את האיסור. את זה שצרי  תמיד לאבד איסור בששי� לומדי� מזרוע א  ג� כשאי� טע� כמו במי� במינו צרי  ששי�, כדי לאבד בעית הטע�, 

   בשלה, ואי� זה רק קבלת חז"ל כמו שכתב תוספות, אלא די� ממש.

מדוע צרי� במי� במינו לח בלח ששי�, הרי מי� במינו צרי� ששי�, גזרה אטו שאינו מינו, וא"כ לרש"י שטע� כעיקר דרבנ�, אי�  אלא שיש לשאול,

, שאי� זה משו� גזרה, ורק לתוספות שטע� כעיקר דאורייתא זה גזרה, ולרש"י זה ודי� אלא שלפי חידושנו מיושב שפירטו דרבנ�? צרי� לגזור א

הוא מפורש לאבד איסור בששי�, בי� א� זה מי� במינו, ובי� א� זה מי� בשאינו מינו. לכ� פסק הרמב"� שג� מי� במינו יבש ביבש צרי� ששי�, כי 

מדי� זרוע בשלה נלמד שצרי� לאבד איסור ולכ� זה קיי� ג� ביבש ביבש. (מ"מ הרמב"� חולק על רש"י, שכאשר יש קפילא סובר כרש"י, ש

  והראה שאי� טע�, ביטול טע� כזה משמעותו איבוד האיסור, משא"כ לרש"י שצרי� ממש ששי� כדי לאבד איסור)

, כלומר הלכה למשה מסיניר בלפת" שבשר נות� טע� בלפת עד ששי�, וזו , הרי רש"י כתב על המשנה "כבשא  הוסי& לשאול ה"כרתי ופלתי"

ונדחק לתר$, שלרש"י המשנה מדברת בגיד של קדשי�,  בטול בששי� הוי מדאורייתא, וזה בניגוד לכל מה שאמרנו שזה אסמכתא מזרוע בשלה?

  שש� רש"י מודה שטע� כעיקר מדאורייתא, א� זה דחוק ביותר...

כל שטעמו וממשו אסור ולוקי� עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס, טעמו ולא זכריה טובי שליט"א, ע"פ דברי ר' יוחנ�: " וחידש לי מו"ר הרב

ממשו אסור ואי� לוקי� עליו", והסביר רש"י ש"לא ממשו" זה כשנמחה האיסור, ואז בטל בששי� בגלל הלכה למשה מסיני, אע"ג שזה 

  מדאורייתא, ואי� זה קשור לטע�.

ר יש לרש"י שלושה מצבי�: כשהוכר האיסור יש ביטול בששי� מדאורייתא (הלכה למשה מסיני), לפי זה חכמי� תקנו ביטול בששי� ג� כלומ

  בטע� כעיקר (מדרבנ� לרש"י) והסמיכו זאת לזרוע בשלה, ויש עניי� בלי כל קשר לבטל את טע� האיסור וזה נעשה ע"י קפילא, כשיש קפילא.

  

לכ�, א� יש ששי� לא כשכתוב "סמכינ� אקפילא" משמע שסומכי� על טעימתו להקל ולא להחמיר כפי שמשמע מפרוש רש"י,  – תוספות, רא"ש

. אבל בכ"מ א� היה ששי� ואח"כ מצאו ש� טע� איסור, נאסר מיד לעול� שטע� צרי  כלל טעימה קפילא, וא� אי� ששי� סומכי� על קפילא

  אפילו באל# לא בטל. 

תורה של ביטול ברוב, וכשיש טע� התבטל הביטול. לכ� כשקפילא אומר שאי� טע� חזר הביטול ברוב מהתורה ולא צרי� ששי�. כלומר, יש די� 

לפי זה, ביטול בששי� זה היכי תימצי של כמו"כ קבלה בידי חז"ל שאיסור נות� טע� עד ששי�, ולאחר ששי� אי� טע� וחוזר הביטול ברוב. 

  א מזרוע בשלה, שביטול ברוב הוא בששי�, זה אסמכתא בעלמא, כי ש� מדובר בכלל במי� במינו.ביטול טע�. ומה שהוכיחה הגמר

כשהאיסור מוכר ולא התערב אלא רק טעמו וצירו התערבו, אז סומכי� על קפילא, אפילו בלא ששי�, וכ� הדי� א�   –רמב"�, רשב"א ור"� 

א� התערב גו# האיסור, או שהתערב ונמחה ויודעי� כמה נמחה, צרי� לשער התערב ונמחה ולא יודעי� כמה נמחה, וזה כדעת תוספות. אבל 

  בששי� נגד כל האיסור, ולא תעזור טעימת נחתו�, וזה כדעת רש"י. וראיה לזה, מדי� כחל, שכשהתערב צרי� לשער בכולו כדי לאבדו.

, ורק א� אי� נחתו� או שזה מי� במינו, צרי� בטעימת נחתו� אפילו בלא ששי� רקכל מה שאפשר להתיר בטעימת נחתו�, נתיר  –רמב"� 

  ששי�.

  

  הלכה

יאכל אותו ממש ולא רק בלשו�), וא� אומר  –כלשהו כדעת הרמב"� (פמ"ג  71יטעמנו עכו"� 70בלֶ פסק שמי� בשאינו מינו כגו� בשר בחֶ  – מחבר

ג� בהיותו פגו�), וצרי� שלא ידע שסומכי� עליו  שאי� בו טע� או שיש בו טע� פגו� מותר והוא שאי� סופו להשביח (ס' קג, וש� הפר"ח אסר

  שבקפילא נאמ� ג� בלא מסל"ת ע"פ הרשב"א.והש"  הוסי& כדעת הרשב"א. וא� אי� עכו"� או שזהו מי� במינו, משערי� את הכל בששי�. 

משמע מהמחבר כדעת הרמב"�, שכשאפשר לטעו� לגוי, רק טעימת גוי מועילה כא� ולא ששי�, ורק כשא"א לבדוק בטע� כגו� מי� במינו  – ש" 

  שאי� הכרע בדבריו של המחבר. א  הגר"א כתבאו כשאי� קפילא מספיק ששי�. 

שננה, משו� שזק� ע� האר$ ובעל חטא מאבד את חוש  אי� לסמו� על טעימה של זק� ישיש שמלאו לו שמוני� –(ס' צב ס"ק ז)  דרכי תשובה

  הטע� בגיל זה.

  

                                            
 ב לרוטב של בשר כדי שיתערבבו, וכ� שמדובר בבשר שמ� כי יש הסוברי� שחלב ובשר טעמ� שוה.לֶ העירו כא� הט"ז והש"� שמדובר שנפל חֶ  70
71
בס' מב כתוב מפורש , שוהקשה הט"ז יהודי שקוני� ממנו בשר וספק א� נמלח או לא אסור לטעו�, שליהודי אסור לטעו� אלא רק גוי.מכא� משמע שקצב , שכתב הדרישה 

תענית באו"ח ס' איסור במקו� ספק, כל עוד שנקי מד�, וכשצרי� לטעו� כולו ע"י אכילה, יש להתיר רק ע"י גוי. ולגבי , שאכ� בטעימת לשו� אי� בו חשש ומתר�שטועמו בלשונו? 
התיר לטעו�  שו"ת "צמח צדק"הביא בש�  בפת"שו וכ� פסק ג� הריב"ש בשו"ת ס' רפח, שבטעימה בלשו� מותר, משא"כ בתענית.תקסז מחמירי� שלא ליקח טעימה לתו� פיו. 

הבי�  אבל הנודע ביהודהו�. וכ� הבי� בנו והפר"ח ס' קח ס"ק כב. באיסורי דרבנ�, שעל טעימה לא גזרו, שבדרבנ� לא גזרו על טעימה, ולכ� מותר לטעו� ממש בפיו ולא רק בלש
שבטעימה בלשו� בספק מותר, א�  שהצמח צדק לא התיר אלא בלשו� ולא טעימה ממש, ומה שמותר בלשו� זה רק באיסור פגו� ולא בכל איסורי דרבנ�. וזה מוב� כמו הט"ז בס"ק ב',

 לא בודאי איסור. וכ� הבי� ג� ה"יד אפרי�".
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וכ"פ פסק כדבריו בדרכי משה בש� האגור ומהר"� פדואה, שכיו� לא סומכי� כלל על גויי� ומשערי� כל תערובת שהיא בששי�.  – רמ"א

ובששי� מסתמא אי� טע�, לכ� תמיד טוב שזו חומרא כדעת הרא"ש, ששיי� טעימה רק בפחות מששי�,  והרעק"א הגר"א ווהסביר. הפמ"ג

  להחמיר ולבטל בששי�.

כהה  – לבושפחתה אמינות הגויי� וא"א לסמו� עליה� בחיווי טע� המאכל.  –(ח"א סו# פ"ז)  מנחת כה� מדוע א"א לסמו  על טעימת נכרי?

  כושר ההבחנה של בני אד� ואינ� מומחי� עד כדי כ� שיש באפשרות� להבחי� בטע� קלוש המעורב במאכל.

  

  האם יש לסמוך על טעימת ישראל

, כגו� תרומה וחולי� שהתערבו, נותני� לכה� לטעו�. ואע"פ אבל על טעימת ישראל סומכי�משמע שעל טעימת עכו"� לא סומכי�,  – ש" , פמ"ג

שהיו� אי� די� תרומה נוהג מהתורה, מ"מ נפק"מ כשאמר קונ� בשר ויי� שאני טוע� ונפל לתבשיל, שישראל אחר בודק א� יש ש� טע�. וכ� א� 

שעל טעימה בלשו� לא סומכי� ג�  והוסי& הפמ"ג חת� בשר או חלב בסכי� שחת� בה צנו�, ובה לבדוק א� יש טע� בשר או חלב בצנו�, שנאמ�.

על ישראל, כי צרי� להיות מומחה להבחי� בטע� ע"י לשו�, אבל ע"י אכילה ממש מותר, ולזה כל אחד נחשב בקי, ולכ� בס"א כשפסק המחבר 

  "יטעמנו עכו"�", הכוונה שיאכל ממש ולא רק יטע� בלשונו.

  .מו� על טעימת ישראל, ויש לסמו� על טעימת ישראל רק במקו� שרבו המכשירי�, ועיי� ס' מבג� כיו� אי� לס  – "עטרת זהב", "בכור שור"

נית� להסבית את המחלוקת, ע"פ מה שהסברנו לעיל בבאור דעת הרמ"א שאי� סומכי� על גוי. א� הטע� הוא משו� אמינות הגויי�, לישראל יש 

  כושר ההבחנה של בני אד�, בזה אי� הבדל בי� ישראל לגוי ויהיה אסור. אמינות ולכ� אפשר לסמו� על טעימתו, וא� הטע� משו� שכהה

  בדיעבד אפשר לסמו� על טעימת ישראל. – בדי השולח�

  

  וש"  ט"ז

, הרי עיקר ההתר כא� זה במסיח לפי תומו, והרי במסיח לפי תומו נאמ� רק לעניי� עדות אישה, שעדותה היא כגלוי הקשו הרא"ה ותרומת הדש�

  שהרשב"א והרא"ש סוברי� שטע� כעיקר לאו דאורייתא, ובדרבנ� סומכי� על מסיח לפי תומו. ותרצוא? מילתא בעלמ

, כי הרשב"א פסק במפורש כדעת ר"ת שטע� כעיקר מדאורייתא, וכ� קשה על המחבר שפסק בס"ב שמי� בשאינו מינו ויש בו טע� א  עדיי� קשה

  שגוי לא נאמ� במסיח ג� באיסורי דרבנ� (ס' סט ס"ק מ')? והפרי חדש כתבי תורה? הוי מדאורייתא, וא"כ אי� טעימת גוי נאמנת באיסור

, שפסק הרשב"א כר"ת הוא לעניי� עיקר הדי� ולהחמיר בו, א� במסיח לפי תומו סומ� על רש"י ורמב"� שסוברי� אלא י"ל וכ� תר� הש" 

  שטע� כעיקר מדרבנ�.

תורה, זה לעני� עדויות, אבל באיסור והתר נאמ� ג� בדיני דאורייתא, שלא צרי� כא� עדות , שמה שמסיח לפי תומו לא נאמ� בדברי והט"ז תר�

  גמורה אלא רק הוכחה. וראיה לכ� שעד אחד נאמ� באיסורי�, וכ� שנחתו� נאמ� כדי לשמור על שמו הטוב ג� בלי מסיח.

ודחה זאת מכמה ור, א� כא� כשלא הוחזק האיסור נאמ�. עוד תרו$ שעכו"� לא נאמ� במסיח בדאורייתא, רק כשהוחזק האיס והש"  רצה לתר�

. והוכיח שהתרו$ הזה טוב, רק לדברי� שה� מדרבנ� כמו קנקני� של יי� נס� שעברו עליה� י"ב חודש שאסורי� מדרבנ�, טעמי� עיי� בדבריו

  דרבנ� ולא בדאורייתא.שאינו נאמ� כי התחזק איסורו, שודאי השתמשו בה� ביי� בתו� השנה. כלומר חילוק זה שיי� רק ב

, שכל דבר שגוי יכול לזהותו בקלות כמו מי� בשאינו מינו נאמ� במסיח א# בדאורייתא, ורק בדבר שגוי מתקשה ולבסו& תר� הש"  ע"פ הריב"ש

  לזהותו, כמו יי� נס� אי� עכו"� המסיח לפי תומו נאמ�.

דבר שעתיד להתגלות מיד, ועדי# מעדות אשה, ש� מתגלה לאחר זמ�. שכא� מותר במסיח ג� בדאורייתא, כי זה  צותר והגר"א וה"פרי חדש"

  ובזה סומכי� על גוי במסיח א# באיסורי תורה.

כמו בדי� בכור בס' שטז ס"א, שבהמה ספק א� בכרה  בשו� דבר שקשור באיסור דאורייתאלפי תומו ולמסקנה הסיק הט"ז, שלא מועיל מסיח 

  לכה� כי המוציא מחברו עליו הראיה, אע"פ שהוא מסיח לפי תומו לומר שכבר בכרה, אינו נאמ�.וילדה ספק לא, יאכל לבעלי� במומו ולא 

  

  פתחי תשובה

? א� האיסור וההתר שוי� בכבד� בטבע� ואי� באחד נפיחות או חלל יותר מחברו, משערי� או במשקל או במידה, וא� באחד אי� משערי� בששי�: במידה או במשקל .1

  ל שמא לא ימע� החלל יפה, וע"כ צרי� למע� את החלל.יש חלל, צרי� לשער במשק

לה, ולכ� א� נמס ולכ� כזית שומ� שנפל לתבשיל של חלב או חמאה או להיפ�, צרי� לשער בששי� זיתי�, שאע"פ שמיד נמס ונעשה רביעית טעמו יצא כפי שהיה בתחי

  קוד�, צרי� ששי� רביעיות, שכ� ניכר איסורו כשנפל.

עיקר דרבנ�, כותב להורות לע� האר$ את דיני הביטול בששי�, כי זה גזרה, ולא נגזור גזרה לגזרה, א� לדיד� דקי"ל טע� כעיקר מדאורייתא, הרמב"� הסובר שטע� כ .2

 יש לאסור לכאורה להורות לע� האר$ לבטל בששי�. וזה תימה כי לא שמענו על כ� כלל.

  

  ג'� סעיפי� ב'

  

  דין תערובת של מין במינו שנשפכה

  

"ד� קדשי� שהתערב במי�, א� יש בו מראה ד� כשר, התערב ביי� רואי� אותו כאילו הוא מי�, התערב בד� בהמה או בד� חיה,  – משנה

  אי� ד� מבטל ד�". (זבחי� עז:) –רואי� אותו כאילו הוא מי�. ר' יהודה אומר 
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ידוע שדמו של פר מרובה מדמו של שעיר (ושניה�  "אמר ר' יוחנ�: ושניה� מקרא אחד דרשו, 'ולקח מד� הפר ומד� השעיר', הדבר – גמרא

מעורבבי� ובכל זאת נקרא ד� שעיר), רבנ� סברי: מכא� לעולי� (למזבח) שאי� מבטלי� זה את זה, ור' יהודה סבר: מכא� למי� במינו שאינו 

  בטל". (מנחות כב.)

  

י� ומי� ביי� בנות� טע�. זה הכלל: מי� במינו במשהו, ושלא במינו "יי� נס� אסור ואוסר בכלשהו, יי� ביי� או מי� במי� בכלשהו, מי� בי – משנה

  בנות� טע�". (ע"ז עג.)

: כל איסורי� שבתורה במינ� במשהו, שלא במינ� בנות� טע�. זה הכלל לאיתויי מאי? לאיתויי כל איסורי� רב ושמואל דאמרי תרוייהו" – גמרא

ורי� שבתורה בי� במינ� ובי� שלא במינ� בנות� טע�, חו$ מטבל ויי� נס�, שבמינ� במשהו : כל איסר' יוחנ� וריש לקיש דאמרי תרוייהושבתורה. 

ושלא במינ� בנות� טע�...", והסבירה הגמרא, שביי� נס� מחמירי� משו� עבודה זרה, ובטבל כהתרו כ� איסורו, כמו שחטה אחת פוטרת את 

  :)עג�הכרי, כ� חטה אחת של תרומה אוסרת תערובת שלמה. (ע"ז עג.

  

"חלא לגו חמרא, דברי הכל במשהו (מי� במינו), חמרא לגו חלא: אביי אמר במשהו, ריחיה חלה, והוה לי במי� במינו וכל מי� במינו  – גמרא

 מי�במשהו, רבא אמר בנות� טע�, ריחיה חלא וטעמא חמרא, והוה ליה מי� בשאינו מינו, וכל מי� בשאינו מינו בנות� טע�". (ע"ז סו.) משמע שכל 

  במינו בי� לאביי ובי� לרבא במשהו.

  

"אמר רב: חמ$ בזמנו בי� במינו ובי� שלא במינו אסור...רב לטעמיה, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל איסורי� שבתורה במינו במשהו,  – גמרא

  ל.)� חי� כט:שלא במינו בנות� טע�...אמר רבא הלכתא: חמ$ בזמנו בי� במינו ובי� שלא במינו [אסור במשהו], כרב". (פס

  

  וכרב ושמואל (עיי� ס' צב ס"ב בהלכות בשר בחלב) ואפילו באל# לא בטל. מדוע? שמי� במינו במשהופסק כר' יהודה  – רש"י

  רבי ק� בשיטתו של ר' יהודה. .1

 רבא פסק כרב ושמואל בסוגיה של ע"ז עט. בד# סו. וכ� אביי סובר כ� ש� ג"כ. .2

 י חמ$ שאוסר במשהו במי� במינו.וכ� רבא בעצמו פסק כמותו בפסחי� ל. לגב .3

  וכר' יוחנ� וריש לקיש. מדוע?ומדרבנ� בטל בששי� (נות� טע�)  ,שמי� במינו בטל ברוב מהתורהפסק כחכמי�  – ר"ת

  הלכה כר' יוחנ� כשחולק על רב ושמואל. .1

בשלה שזה מי� במינו, והלכה כריב"ל ר' יהושע ב� לוי סובר כר' יוחנ� בחולי� צח., שכל איסורי� שבתורה בששי�, ולומד זאת מזרוע  .2

 בכל מקו�.

 מה שפסקו אביי ורבא שמי� במינו במשהו בע"ז סו. זה רק לעניי� יי� נס� וטבל שבה� מחמירי�, א� לא בשאר איסורי�. .3

ירי� בפסחי� ל. גרס ר"ת בדברי רבא במקו� 'אסור במשהו כרב', 'אוסר' והיינו בנות� טע�. כמו"כ נית� להסביר שבחמ$ ג"כ מחמ .4

 במי� במינו כמו בטבל ויי� נס�, משו� חומרתו של איסור חמ$.

 בזבחי� עט: בשמעתא דחרצ�, סבר ר' אליעזר ב� יעקב שמי� במינו בטל, ומשנת ר' אליעזר ב� יעקב קב ונקי. .5

 רש"י בעצמו בע"ז סו. פסק כר' יוחנ� שמי� במינו בנות� טע�. .6

, שמי� במינו בטל א� לא נות� טע� ומהתורה בטל הרי"&, הרשב"א, הריב"ש, הרא"ש והר"�כדעת ר"ת פסקו ג� רב יהודה גאו�, הרמב"�, 

  ברוב רגיל.

  

א� התערב מי� במינו ונשפ� בעניי� שאי� יכולי� לעמוד עליו א� היה ששי� או לא, אז א� רובו אסור,  – הנפק"מ בי� פרוש רש"י לפרוש ר"ת

ה ספק דאורייתא, ולר"ת מותר, כי ספק דרבנ� להקל. נפק"מ נוספת תהיה במי� במינו דקי"ל הכל אסור, א� א� רובו התר, לרש"י אסור, כי ז

  כר"ת שבטל בששי� מדרבנ�, שמשערי� ג� בבלוע בקדרה. (ס' צט ס"ה)

  מה שהצרכנו ששי� במי� במינו זה בדברי� הנבללי�, אבל יבש ביבש, אפילו מדרבנ� בטל ברוב רגיל. – ר"�

  

ו היא רק כשנשפכה התערובת ולא נית� כרגע לדעת א� היה ששי� או לא שהולכי� להקל, אבל א� התערובת לפנינו, כל הנפק"מ הז – רשב"א

  אע"פ לשער א� יש ששי� או לא, אסור אפילו במי� במינו שזה איסור מדרבנ�.

� נשפכה התערובת בעניי� שלא ידוע א� פסק כר"ת שמהתורה מי� במינו בטל ברוב כי לא נות� בו טע�, וחכמי� הצריכו ששי�. ולכ�, א – מחבר

היה ששי� או לא, הולכי� להקל וא� נודע שרובו איסור, אסור, וא� רובו התר, מותר, כי יש ספק בדרבנ� הא� היה ששי� או לא וספק דרבנ� 

התערובת והרי היא ופסק כרשב"א, שא� לא נשפכה  והדגיש הפמ"ג שמה שמותר זה רק בתערובת לח בלח או כשסילק את האיסור.לקולא. 

  לפנינו, וא"א לעמוד על שיעורו א� יש ששי� או לא, אע"פ שמי� במינו זה איסור דרבנ�, אסור.

  

  מהו מין במינו?
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"חמרא עתיקא בענבי, דברי הכל בנות� טע�. חמרא חדתא בענבי: אביי אמר במשהו ורבא אמר בנות� טע�, אביי אמר במשהו, בתר  – גמרא

, והאי שמא לחוד בתר שמא אזלינ�, אידי ואידי חד טעמא הוא, דהוה ליה מי� במינו, ומי� במינו במשהו. ורבא אמר בנות� טע�, טעמא אזלינ�

  והאי שמא לחוד, וה"ל מי� בשאינו מינו, ומי� בשאינו מינו בנות� טע�". (ע"ז סו.)

במינו, לכ� כבד ובשר, בשר עו# ובשר בהמה, שאור ועיסה ה� שני הלכה כרבא, ולכ� הולכי� אחר הש�, וא� הש� זהה הוי מי�  – אגור, מרדכי

  מיני� אע"פ שטעמ� שוה, כי שמ� שונה. אבל ביצי� של עו# אחד וביצי� של עו# אחר, הוי מי� במינו כי שמ� שוה.

  כל זה כשה� שלמי�, אבל א� ה� חתוכי� ה� נקראי� חתיכות והוי מי� במינו. – או"ה

  

גור, שבמי� במינו הולכי� אחר שמו, ולא אחר הטע�, ולכ� א� שמות� שוי�, אע"פ שלא נותני� טע� הוי מי� במינו, פסק את דברי הא – רמ"א

  וכמותו כתב הט"ז. וא� שמות� שוני�, אע"פ שנותני� טע�, הוי מי� בשאינו מינו.

  �.)שה� סוברי� שצרי� שג� טעמ� יהיה שוה וג� שמ והפמ"ג ניסה להסביר בדברי הט"ז על הרמ"א(

, שא� באמת הטעמי� הופכיי� כמו מר ומתוק, ג� הרמ"א מודה שהוי מי� בשאינו מינו ובזה "לט"ז והסביר הט"ז דברי הרמ"א ב"ד& האחרו�

לית מא� דפליג, אלא דברי רבא נסובי� על יי� וענבי�, יי� ושכר, שטעמיה� שוני� א� קרובי� מאוד, שאז ידונו כמב"מ ע"פ הש�, וא� הש� 

י הקט� בטע� לא ימנע מזה להיות מב"מ, א� א� הש� שונה, השוני הקט� בטע� יגרו� לזה להיות מבשא"מ. מסיי� הט"ז, שברוב שוה, השונ

המוחלט של האיסורי�, כשהש� שוה, ג� הטעמי� קרובי� ביותר, ולכ� הוי מב"מ, וכשהש� שונה יכולי� להיות טעמי� הפוכי�, ואז הולכי� 

  בתר טעמא, שטכ"ע דאורייתא.

, שחומ$ יי� וחומ$ שכר שעליו מדבר רבא יש לה� טע� הפו�, וכ� יש הרבה איסורי� ששמ� שוה ב"ד& האחרו� לש" " דבריוכל א  דחה הש"  

  וטעמ� הפו� כמו תפוחי� מתוקי� ומרי�! א"כ דברי רבא שהולכי� אחר הש� זה ג� בטעמי� הפוכי�!

נו, שהולכי� רק אחר הש�, וא� שמ� שוה הוי מי� במינו, וא� שמ� שונה, אע"פ פסק את דברי הרמ"א כפי שמופיעי� אצל א  "החוות דעת"

שטעמ� שוה, הוי מי� בשאינו מינו. והסביר דעת הרמ"א ע"פ הרמ"א עצמו בת"ח, שיבש ביבש מבשא"מ, זה דאורייתא בששי� כי זה נחשב 

אע"פ שטעמ� שונה, כי זה יבש ביבש ואסור מהתורה  כהוכר האיסור, וכ"כ תוספות בפסחי� מד. שקמח חטי� וקמח שעורי� הוי מבשא"מ

  בששי�, אע"פ שאי� טע� שונה. (הש"� יסביר שמדובר כא� בלח בלח)

וא� נשאל, מדוע א"כ חדשנו שטכ"ע דאורייתא, הרי כשהש� שונה, זה מספיק לקרוא לזה מבשא"מ? נענה, שזה כדי שילקה על החתיכה, א� 

  רובת ולוקה על כל כזית וכזית, וזה נלמד מ"משרת", של יי� בפת שהטעמי� שוני�.כשטכ"ע דאורייתא, נכנס טע� בכל התע

  

חלק על הרמ"א, וכתב שהלכה כרבא בגמרא רק לעניי� יי� נס� וטבל שמחמירי� בה� שאפילו באל# לא בטלי�, ואז אי� עניי� של נתינת  – ש" 

טע� בהתר, ולכ� הולכי� אחר הש�, אבל בשאר איסורי� שנשפכו, מקלי�, שאע"פ ששמות� שוני�, א� טעמ� שוה, הרי ה� נידוני� כמי� 

ע א� יש ששי�. וא� טעמ� שונה, אע"פ ששמות� שוי�, הוי מי� בשאינו מינו, כי טע� כעיקר דאורייתא, וצריכי� ובמינו ומקלי� כשלא ידו

  .וכ"פ הפר"ח, המנחת יעקב והפמ"גששי� וא"א להקל. 

מכל הפוסקי� והראשוני�. והסיק שדברי האגור שהולכי� תמיד אחר הש� ולא אחר הטע�, ה� לשיטת רש"י שמי� במינו  והוכיח זאת הש" 

שדבריו מוסבי� על יי� נס� (ס' קלד ס"ז), תקרובת  וכ� נית� לומראפילו באל# לא בטל כר' יהודה, ואז יש לומר שכששמ� שוה, הוי מי� במינו. 

, שאלו לכו"ע אפילו באל# לא בטלי�, ולכ� אי� בה� סברה של טע� כעיקר או "אחרי רבי� להטות", ולכ� הולכי� עכו"� או דבר שיש לו מתירי�

  בה� אחר שמ�, אבל בשאר איסורי�, הולכי� אחר טעמ�, וא� טעמ� שוה, הוי מי� במינו שמקלי� בו, כשיש ספק א� היה ששי� או לא.

עצמו: "מב"מ דליכא למיק� אטעמא בששי�, וא� מב"מ זה ע"פ הש� אע"פ שהטע� שונה, כ� , מדברי רבא ועוד הוכיחו דבריו הפר"ח והגר"א

  אפשר למיק� אטעמא?! אלא ע"כ, מב"מ הוי כשטעמ� שוה וא"א למיק� אטעמא.

  

ע מתבטל ונראה להסביר את מחלוקת הרמ"א והש"�, ע"פ חקירתו של ר' חיי� מבריסק בעניי� טכ"ע: הא� יש בטול ברוב מהתורה, וכשיש טכ"

  הביטול, או שטכ"ע שיי� כשאי� בטול ברוב מהתורה?

, טכ"ע בא לבטל את ביטול התורה, ולכ� הולכי� אחר הטע�, וכשמהתורה לא בטל כלל, בדברי� שמחמירי� בה� במשהו, אז לא לפי הש" 

ומר במבשא"מ שאי� בטול ברוב מהתורה, יסבור שטכ"ע שיי� כשאי� בטול מהתורה, כל א  הרמ"אשיי� הטע� והולכי� אחר הש� כמו יי� נס�, 

שיי� די� טכ"ע, א� במב"מ ע"פ הש�, אי� זה משנה שהטעמי� שוני�, מכיוו� שהתבטל ברוב מהתורה, אי� כלל די� טכ"ע, ואע"פ שהטעמי� 

  שוני�, בטל.

  

  דין תערובת של מין במינו שלא נשפכה

  

פנינו, אבל א� התערובת לפנינו, אלא שהוא אינו בקי אי� לשער אותה בששי� כל זה כשהתערובת נשפכה והיא לא ל – רשב"א ע"פ הטורסמ"ג, 

א� יש ששי� או אי�, אפילו במי� במינו שצרי� ששי� מדרבנ�, אי� להקל. מכא� נלמד שבכחל צרי� ששי� נגד כולו אע"פ שאיסורו מדרבנ� (חלב 

  שחוטה).

  נגד כולו, כ� בכל איסורי דרבנ� שה� לפנינו, צרי� ששי� נגד הכל ואי� להקל.כמו שבכחל נאסר כולו וצרי� ששי�  – רשב"א ע"פ ה"בית יוס&"

  

  מדוע מחמירי� כא�?
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מפני שא"א שכל אחד שאינו יודע לשער, ישער במה שנראה לו, לכ� השוו חכמי� מדותיה� לשל תורה, א� כאשר זה באקראי, כגו� שנשפ�  – ר"�

  הרוטב וכיו"ב, הולכי� להקל.

  דעת שוטי� אינה כלו�. – מרדכי, שערי דורא

  

, הרי בס' פא, התיר הטור גבינות שנעשו מחלב של בהמות שנמצאו טרפות ע"י סירכא, מפני שא� היינו בקיאי� לברר, לכאורה קשה על הטור

  אפשר והיה לה� התר ע"י בדיקה. א� כ� חסרו� בקיאות הוי ספק לעניי� איסורי תורה?

ות לכו"ע, ולכ� בספק יש להתיר, אבל כא� רק למי שאינו בקי לא ברור א� יש ששי�, א� לבקי אי� מחדש שש� מדובר שיש חוסר בקיא – ט"ז

  ספק ויוכל לברר, ולכ� יש להחמיר. א� הקשה, שכחל זה ספק לכו"ע, ובכל זאת הרשב"א אסר את כולו?

או שיהיה מותר לגמרי, כמו בנידו� דיד� א� יש  . כאשר יש ספק בעקבותיו או שיהיה אסור לגמריאלכ� כתב שיש שני צדדי� בחסרו� בקיאות: 

. כאשר יש ספק הא� לשער בששי� נגד הכל או נגד הטע� שיצא ממנו ולא בששי� או לא, ואז א� יש ספק לכול� מותר, וא� רק לו אסור. 

  יודעי� בכמה לשער, כא� מחמירי� לשער בכולו אפילו א� יש ספק לכו"ע.

י� חסרו� בקיאות של יחיד לשל רבי� ולכ� כמו שבכחל הכל אסור בספק, כ  ג� בנידו� דיד�. אבל הטור ממילא, הרשב"א הבי� שאי� הבדל ב

ולכ� פסק בגבינה שמותר, כי זה חוסר בקיאות של רבי�, ובנידו� דיד� זה חוסר  ,פסק כאביו הרא"ש, שיש הבדל בי� חסרו� של יחיד לשל רבי�

  נלמד מכא�, כלומר, כמו שבתערובת שזה ספק ליחיד יש להחמיר, כ  ג� בכחל יש להחמיר. . לכ� הסביר הטור, שדי� כחליחידבקיאות של 

כל דברי הט"ז דחוקי�, והחלוק הוא שכא� א"א לבדוק כלל, אבל בגבינות אפשר לבדוק ע"י פושרי� ונפיחה, אלא שבד"כ  – ש"  (נק' הכס&)

  מחמירי� ש� בזה, כי לא בקיאי�, ובספק מקלי�.

  

  ת דברי הרשב"א להלכה, שבתערובת מי� במינו שלא נשפכה ויש ספק א� יש ששי�, יש לשער בכולה.פסק א – מחבר

  

  טעם כעיקר –דין תערובת של מין בשאינו מינו 

"...ומי ילפינ� מינה, והתניא: זהו התר הבא מכלל איסור. זהו למעוטי מאי?  )הגמרא מופיעה לעיל בס"א בפסיקה של מני� שיש ביטול בששי�.תחילת ( –גמרא 

לאו למעוטי שאר איסורי�! (שלא מתבטלי�)...רבא אמר: לא נצרכה אלא לטע� כעיקר שבקדשי� אסור, קא משמע ל� דהכא שרי. וליגמר 

ה, תיפסל, וא� כשרה תאכל כחמור שבה. ומאי חזית דגמרת מיניה? גלי רחמנא גבי חטאת: 'כל אשר יגע בבשרה יקדש' להיות כמותה, שא� פסל

מהאי�, ליגמר מהאי? חדוש הוא, ומחדוש לא גמרינ�. אי הכי למאה וששי� נמי לא ליגמר? אטו אנו לקולא קא גמרינ�, לחומרא קא גמרינ�, 

  צט.)�דמדאורייתא ברובא בטיל". (חולי� צח:

וממשו אסור ולוקי� עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס, טעמו ולא ממשו אסור ואי� לוקי� עליו". "אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנ�: כל שטעמו  –גמרא 

  (ע"ז סז:)

"אמר אביי: טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא, דאי סלקא דעת� דרבנ�, מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינ�, דחדוש הוא, אי חדוש הוא,  – גמרא

אע"ג דליכא נות� טע� נמי? אמר ליה רבא: דר� בשול אסרה תורה". (חולי� קח.) כלומר בב"ח זה חדוש ואפ"ה צרי� שית� טע� כי צרי� דר� 

  .)בישול". (חולי� קח

  

  . מדוע?ובחולי� מדרבנ�בקדשי� מדאורייתא  טע� כעיקר – רש"י, רמב"� ור"�

בחולי� צט. משמע מרבא שהאיסור הוא רק מדרבנ�, שרק בקדשי� זה דאורייתא, כי מהתורה בטל ברוב רגיל, ולכ� טע� כעיקר בחולי�  .1

 אינו אלא מדרבנ�.

  אביי, וכתב שרק בב"ח זה מהתורה.בחולי� קח. ג� משמע מרבא שזה מדרבנ�, שדחה ש� את דברי  .2

 כ� משמע מדברי ר' יוחנ� בע"ז סז: שאמר שטע� ואי� בו ממש אי� לוקי� עליו, כי זה מדרבנ�, ומדובר ש� אפילו במי� בשאינו מינו. .3

ה שני מה שכתוב בפסחי� מג: שלומדי� טע� כעיקר מ"משרת ענבי�" בנזיר לרבנ� ומגעולי עכו"� לר"ע, זה רק אסמכתא בעלמא כי ז .4

כתובי� הבאי� כאחד ולא מלמדי�, וכ� געולי עכו"� זה חדוש ולא לומדי� מחדוש, ו"משרת", מלמד להתר המצטר# לאיסור כדי 

 להשלי� לכזית. וכ� בשר בחלב שש� טע� כעיקר מדאורייתא זה חדוש ולא למדי� מזה.

  סור טע� בהתר, נהפ� כולו כאילו היה איסור. מדוע?, שכיו� שנת� האיטע� כעיקר אסור מדאורייתא – 72, רשב"אר"ת, ראב"ד, בה"ג

 צט. דובר רק על קדשי� שש� טע� כעיקר מהתורה, ולא דובר על חולי�, ובאמת ג� בחולי� טע� כעיקר מהתורה.�בסוגיה בד# צח: .1

, א� באמת טע� מה שדחה רבא דברי אביי שטעמו ולא ממשו זה לא מהתורה, זה רק דיחוי בעלמא, שאי� ללמוד זאת מדי� בשר בחלב .2

  כעיקר ג� בשאר איסורי� הוא מהתורה.

מה שאמר ר' יוחנ� שטעמו ולא ממשו אי� לוקי� עליו הכוונה במי� במינו בלבד, שש� מדאורייתא בטל ברוב רגיל, ואפילו הכי אסור  .3

� טע� כלל, הכוונה שבמי� מדרבנ� עד ששי� כפי שבארנו לעיל בדבריו. וטעמו וממשו זה איסור בעי� וניכר. ואע"פ שבמי� במינו אי

  במינו נאסר עד כמו מי� שנת� טע� בשאינו מינו שזה ששי�.

                                            
 רבנו ירוח� כתב שהרשב"א סובר כרש"י, וכתב על דבריו ה"בית יוס#" שלא דקדק בלשונו. 72
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רבנו חיי� פרש אחרת את דברי ר' יוחנ� שהכונה באמת למי� בשאינו מינו א� לא לוקה כאשר כזית יותר משיעור אכילת פרס, שנחשב 

 אכל כזית איסור ממש. שלא אכל כזית, ולוקה כשאכל כזית בכדי אכילת פרס, ואז זה נחשב כאילו

בפסחי� מג: מביאי� את הפסוק של "משרת ענבי�" והוא מוכיח שטע� כעיקר מהתורה, וכא� בחולי� הסוגיה עסקה בקדשי� ולכ�  .4

 פסוק זה לא הובא.

טע�  בזבחי� עט כתוב בש� רבא: "אמור רבנ� ברובא ואמור רבנ� בטעמא", ומבי� ר"ת, שכמו שדי� ביטול ברוב הוא מהתורה, כי ג� .5

 הוא מהתורה.

א� אי� טע� כלל או שיש טע� ללא ממשות, אסור מדרבנ�. (דיבר על חלב כליות שנפל לגריסי� שזהו מי� בשאינו מינו, שא� יש ש�  – רמב"�

ולוקה טעמו ולא ממשו, אסור מדברי סופרי�) וא� יש טע� וממשות (כזית בכל שלוש ביצי� מהתערובת, ופחות מזה עובר רק על איסור מדרבנ� 

מכת מרדות) אסור מהתורה ולוקה על זה. והיינו שאכל כזית בכדי אכילת פרס. כלומר "עיקר" לרמב"� היא כזית בכדי אכילת פרס, א# א� 

  האיסור נמוח.

  הרמב"� חולק על ר"ת בשני דברי�:

  ל בשיעור זה.לר"ת אסור מהתורה ג� א� לא אכל כזית בכדי אכילת פרס, כל זמ� שאי� ששי�, ולרמב"� חייב לאכו  .א

לרמב"� כדי להתחייב צרי� לאכול כזית איסור בכמות שלוש ביצי�, (הטור מביא קצת פוסקי� שצרי� כזית בשיעור ארבע ביצי�,   .ב

 וע"ע בטור או"ח ס' תריב ובבית יוס# ש�, ואכמ"ל) ולר"ת מספיק כזית סת�.

  :הרמב"� יכול להסתדר ע� שיטת רש"י

ת רש"י, זה רק כשאי� ממשו של איסור, אבל א� האיסור ניכר בממשותו מודה רבא לר' יוחנ� שאסור דברי רבא שטע� כעיקר מדרבנ� לשיט

  מהתורה ולוקה על זה, וזה כשיש ש� כזית בכדי אכילת פרס.

שכשאי� הב"ח הקשה כא�, אי� הבית יוס# אמר שרמב"� יסתדר כרש"י, הרי לפי זה אי� לרש"י ראיה מר' יוחנ� כלל, שרש"י הוכיח מר' יוחנ� 

ממשות, ג� א� יש כזית בכדי אכילת פרס, אי� לוקי� עליו! ואילו לרמב"� א� יש כזית בכדי אכילת פרס, ג� א� נמחה גו# האיסור, זהו ממשו 

  ולוקה!

ממשו , כרש"י, שבחולי� טע� כעיקר דרבנ�, וכר"ת, בבאור דברי ר' יוחנ�, שטעמו ולא ובאר הב"ח, שהרמב"� סובר כרש"י בחדא וכר"ת בחדא

  שלא לוקי� עליו, היינו כשאי� כזית בכדי אכילת פרס, שאע"ג שנימוח גו# האיסור, לא לוקי� על זה והוי מדרבנ�.

א� קשה על הרמב"�, שכתב שא� יאכל פחות מכזית בכדי אכילת פרס, עובר מדרבנ�, והרי זה חצי שיעור, וחצי שיעור אסור מהתורה? אלא 

  מובא ב"חוות דעת" (ס' קד) שאי� די� חצי שיעור בתערובת אלא רק באיסור עצמו.שחידש מהרש"א (פסחי� מד.), וכ� 

  

   ר"�

ר' יוחנ� דיבר כשהתערב גופו של האיסור מי� בשאינו מינו ונת� טע� שאסור מדאורייתא בכל מקרה, וא� אכל כזית בכדי  – בית יוס& .1

  אכילת פרס א# חייב מלקות כפי שבאר ר' יוחנ�. וא� גו# האיסור לא נת� טע� משערי� אותו בששי�.

  מהתורה ולרש"י מדרבנ�.וא� התערב טעמו ולא ממשו, בזה לא עסק ר' יוחנ� כלל, ולר"ת אסור 

, הרי רש"י מוכיח שיטתו מדברי ר' יוחנ� ור"ת הארי� לחלוק עליו בבאור שיטת ר' יוחנ�, ולר"� דבריו והקשה על כ  ה"בית יוס&"

  אינ� שייכי� כלל למחלוקת זו!

האיסור ונמחה כמו , שהגדיר את טע� כעיקר כשלא התערב גו# האיסור או שהתערב גו# ורצה להסביר שיטת הר"� ע"פ הרשב"א

טיפת יי� בתו� מי� או בשר בתו� חלב, וא"כ ג� כא� כשהתערב גופו של האיסור ונמחה, היינו "טעמו ולא ממשו" דינו כאילו לא 

 התערב גו# האיסור כלל ולכ� חולקי� רש"י ור"ת בדברי ר' יוחנ�. מ"מ הסיק שלא משמע כ� מדבריו.

, ואז לרש"י לא היינו כשנכנס בהתר רק טע� האיסור ופליטתוחנ� "טעמו ולא ממשו" תמה על תמיהתו, שלר"�, דברי ר' יו – ב"ח .2

לוקי� על זה כי זה מדרבנ�, וכ� התכוו� רבא בסוגיא דחולי� צח:. ומה שכתב הר"� שכשאי� כזית בכדי אכילת פרס אסור מהתורה א� 

ריו, שבתחילת דבריו דיבר על גו# האיסור שהתערב ולוקה לא לוקה, אי� זה פרוש דברי ר' יוחנ� בסו# דבריו, אלא מסקנה מתחילת דב

. והוסרה ומסיק מעצמו הר"�, שא� התערב גו& האיסור ואי� כזית לא לוקה א  עדיי� אסור מהתורהעל זה בכזית בכדי אכילת פרס, 

 קושית הבית יוס#.

 ולא רק בפליטתו. א� קשה על הר"� בבאורו ברש"י, שרש"י כתב מפורש שא� נמחה האיסור זה ג"כ מדרבנ�

  

א� התערב מי� בשאינו מינו ונשפ�, לרש"י מותר שספק דרבנ� להקל, ולר"ת אסור שספק דאורייתא  – הנפק"מ בי� פרוש רש"י לפרוש ר"ת

ר לחומרא. וכ� כשיש ספק א� התבטל האיסור מי� בשאינו מינו, שנת� טע� בהתר בששי�, לרש"י יהיה מותר, כי ספק דרבנ� להקל, ולר"ת אסו

  כי ספק דאורייתא לחומרא.

  

פסק כר"ת שא� התערב איסור בהתר מי� בשאינו מינו, בי� א� לא נשפ�, ובי� נשפ� בעניי� שלא יכולי� לדעת א� היה ששי� או לא,  – מחבר

שאי� לצר# את אפילו נודע שהיה רובו התר, אסורה התערובת, כי טע� כעיקר מדאורייתא, וספק דאורייתא לחומרא. (והפמ"ג כתב בהקדמתו 

  שיטת רש"י ולהקל מטע� ספק ספיקא, היינו ספק היה ששי� ספק לא, וג� א� היה ספק הלכה כרש"י)

  

  פסק שהדי� כ�, אפילו א� נפל חלב לבשר עו#, ונשפ�, אסורי�, כמו כל מי� בשאינו מינו, כי טע� כעיקר דאורייתא. – תורת חטאת בש� או"ה
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  שר עו# בחלב איסורו מדרבנ�, ומדוע שיהיה כא� ספק דאורייתא?!, שהרי בעל דבריו הקשו הט"ז והש" 

תר$ את קושייתו, שכמו שראינו שהחמירו בעו# בחלב, אע"פ שאיסורו מדרבנ� בלבד, לא לאכול גבינה אחריו ולא להעלות� יחד לשולח�  – ט"ז

  א"כ ג� כא� בספק א� יש ששי� או לא יש להחמיר כמו בבשר בהמה.אחד, וכד', 

דקי"ל בס' פז ס"ד שבשר עו& בחלב  ,אבל מסיק הש"  להלכה לדיד�הסיק שאו"ה הול� לשיטתו שבשר עו# בחלב זה ג� דאורייתא,  – ש" 

וכ"פ הפת"ש בש� "אמונת ישראל", וכ"פ  נשפ , יש להקל א� נודע שהיה רוב התר.שהוא מדרבנ� ע"ש, א"כ כא� בערבוב בשר עו& בחלב 

  הפר"ח ודלא כט"ז.

  

  של מין במינו ובשאינו מינו דין תערובת

"רבא אמר: אפילו לא קד� וסילקו, הוי מי� במינו ודבר אחר, וכל מי� במינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו (בדעת ר' יהודה שמי�  – גמרא

  במינו לא בטל), ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו". (חולי� ק:)

ינו ונשפ� בעניי� שלא יכולי� לדעת א� היה ששי� או לא, זה כאילו התערב במי� במינו א� התערב מי� במינו ובשאינו מ – רשב"א ע"פ הטור

הבית  ה על דבריוקשוה רגיל ומינו היה רוב והתבטל. ולרש"י שמי� במינו לא בטל, רואי� את מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.

ות לחומרא! ועוד מה שהשוה למ"ד מי� במינו לא בטל שרואי� את מינו כאילו אינו, , כי משמע שתמיד תולי� להקל, והרי זה ספק ויש לתליוס&

  ש� מדובר שיודעי� אנו בודאי שאינו מינו רבה עליו ואי� ספק כלל!

ילו , ולא נאמר ש"שאינו מינו" יגרו� למינו לא לבטלו, אלא רואי� את שאינו מינו כאמדובר שידוע שמינו הוא הרוב – רשב"א לפי הבית יוס&

מע אינו, ומינו מבטלו מהתורה. וכ� הדי� ג� לרש"י להיפ�, שלא נחשוב ש"שאינו מינו" יגרו� לבטל את מינו, קמ"ל שמי� במינו לא בטל. וכ� מש

  מפורש ברשב"א שכתב שנוטי� להקל מבקרה כזה, כאשר ידוע שרבה ההתר שהוא מינו עליו.

  

פסק את דברי הרשב"א וכהסברו בבית יוס#, שא� נשפכה התערובת, ונודע שהיה מינו הרוב, רואי� את שאינו מינו כאילו הוא מינו  – מחבר

  ומבטלו.

א� לא נשפכה התערובת, היה נשאר עדיי� איסור מדרבנ�, עד שיוודע שיש ששי�, וכ� צרי� שנדע מפורשות שמינו רבה עליו, כי אחרת יש  – ט"ז

  דאורייתא וצרי� להחמיר.כא� ספק 

מה שמדובר כא� זה רק כשהתערב האיסור במינו ובשאינו מינו יחדיו, אבל א� התערב בשאינו מינו ולא היה ששי� ואח"כ הצטר#  – ב"ח וט"ז

מינו ברוב רגיל ובשאינו ג� מינו, נשאר באיסורו, כי כבר נעשה נבלה קוד� לכ�. [נפק"מ נוספת לעניי� מינו ואינו מינו היא בדבר יבש ביבש, שמי� ב

  מינו בששי�]

  

חלק על הרשב"א וכתב שזה שמינו ואינו מינו מעורבבי� זה לא אומר ש"שאינו מינו" מתבטל, מפני שעדיי� מקבל טע� איסור, ויש  – מהרש"ל

כא� ספק איסור תורה, א� התבטל בששי� או לא, ויש להחמיר. וכוונת הגמרא היא רק לר' יהודה המחמיר במי� במינו שרואי� את מינו כאילו 

אר, כי במי� במינו אי� איסור מצד נות� טע�, אלא רק חומרא וכא� נקל שיתבטל הטע� ב"שאינו מינו", אבל א"א להתעל� אינו ושאינו מינו נש

א  לא  ,רק ה"מינו" יהיה מותרבנידו� דיד� ולכ� , וכדבריו הסכי� הש" מ"שאינו מינו", כי הוא מעביר ומקבל טע�, ויש כא� ספק דאוריתא, 

  ה"שאינו מינו".

חולקי� על דבריו ומקיימי� דברי הרשב"א, שש� בגמרא מדובר בבשר נבלה, בשר שחוטה ורוטב, ויש ברוטב ששי� נגד הנבלה, שאז  – ח"בט"ז ו

הנבלה מתבטלת ולא נותנת טע� בשחוטה אפילו במשהו לדעת ר' יהודה, וא"כ ה"ה כא�, מכיוו� שיש כא� ג� מי� במינו, מהתורה התבטל 

  ולכ� כל התערובת תהיה מותרת.בשאינו מינו, ומכיוו� שיש ספק הא� היה ששי� או לא, הוי ספק דרבנ� ולקולא, האיסור ואינו נות� טע� כלל 

  

אסור באכילה, ודייק זאת מלשו� הרשב"א:  – ש" מותר באכילה.  – ט"זב"ח ו הא� ה"שאינו מינו" יהיה מותר באכילה או אסור באכילה?

שאי� להקל נגד הש"�, וא� מדובר בבשר,  ומכא� הסיק הפת"ש בש� החת"סמינו רבה עליו ומבטלו", השאר הכוונה שאר ה"מינו".  והשאר"

  צרי� להסיר טוב את הרוטב והלחלוחית ממנו, שנשארי� באיסור� וה� בעי�.

  

  פתחי תשובה

� בחלב או לא, ולדעת השואל כ� היה, מצרפי� כא� את דעת הפר"ח שאיסור בב"ח זה חתיכת בשר שנפלה ליורה של חלב וסילקו ואבד הבשר וא"א לעמוד א� היה ששי .1

מסיח לפי תומו, רק א� התבשל כשעור מאכל ב� דרוסאי שלא היה כא�, וכ� שאומר שהחתיכה היתה קטנה ומ� הסת� יש ששי�, ויש לפי זה להתיר ע"י טעימת קפילא 

  לאכול את זה, אי� עניי� להחמיר בהנאה. וא� אי� מותר אפילו לישראל. וג� מי שמחמיר לא

י� מכיו� שטע� כעיקר מדאורייתא נלמד ממשרת וגעולי עכו"� שיש בה� מלקות, משמע שבאיסורי לאוי� שאי� בה� מלקות, כגו� חלב טמא, אי� בה� ד – נודע ביהודה .2

 טע� כעיקר.

טע� מהקדרה. והסביר לי מו"ר הרב זכריה טובי שליט"א, שכא� לכאורה מחמירי� בב"ח שטע� כעיקר מדאורייתא, זה דוקא א� קיבל החלב ממשות של בשר ולא  .3

דבר אחד בעי�,  בשאר איסורי� יותר מבב"ח, כי דר� בישול אסרה תורה, ומי אמר שטע� יצור איסור מהתורה. וכ� הפמ"ג בהקדמה כבר הסתפק בזה, והכריע שכאשר

 א.או הבשר או החלב, יווצר כא� איסור בב"ח מדאוריית

� קט� או עכו"� ששמו ד� בקדרה שיש בה רוב רגיל ודאי נגדו, אלא שיש ספק א� יש ששי�, מותר המאכל שבקדרה, כי ד� שבושל אסור מדרבנ�, ואי – אמונת ישראל .4

קפילא, א"צ להטעי� תערובת זו כא� חובה על האד� להיות נביא ולנחש כמה ד� נכנס. והורה להתיר זאת להלכה ולא למעשה. וכתב הפמ"ג שלדיד� שלא סומכי� על 

  לגוי.
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  ה'� סעיפי� ד'

  

"כחל בששי� וכחל מ� המני�...אמר ר' יצחק בריה דרב משרשיא: וכחל עצמו אסור, ואי נפל לקדרה אחרת, אוסר. אמר רב אשי: כי  – גמרא

שיטא דבדידיה משערינ�, דאי במה דנפק מיניה, הוינ� בה בי רב הונא, איבעיא ל�: כי משערינ�, בדידיה משערינ� או במה דנפק מיניה משערינ�? פ

  מנא ידעינ�?!". (חולי� צז:)

  

  האם זה דוקא בכחל או בשאר דברים?

  דוקא בכחל משערי� בכולו שעשאוהו כנבלה, אבל במה שדומה לו כגו� לב או כבד משערי� במה שפלט. – ארחות חיי�

כלומר, א� האיסור לפנינו ונזרק בכול� משערי� בכולו ולא רק בכחל, ואפילו באיסורי חכמי� צרי� לשער בכולו.  – רשב"א, ספר התרומה

  החוצה מהתערובת, משערי� בששי� נגד כולו, כי לא ידוע כמה איסור נפלט ממנו, ולא סומכי� על אומד�.

  מה הדין בכלים או בכפות?

ר להכשרו, כגו� קדרת חרס או כחל, אבל בקדרה של מתכת שבלועה מאיסור, או כ# של ע$ צרי� לשער בכולו רק בדבר שלא חוז – ראב"ד

  שבלועה מאיסור, אי� משערי� בכול� אלא אומדי� אומד יפה כמה יצא ממנו.

ישל בשר אי� חלוק בי� כל הנ"ל, ולכ� א� בישל בקדרת איסור בת יומה או תחב כ# של איסור להתר, וכ� א� ב – רמב"�, רשב"א, ר"� וטור

וכנגד כל מה שנתחב מהכ# לא שנא של חרס או של ע$ או של  73בקדרה חלבית בת יומה או תחב כ# בשרית לחלב, צרי� ששי� נגד כל הקדרה

  מתכת. (הר"ר פר$ החמיר בכ# נגד כולה וג� מה שחו$ למאכל, כי ח� במקצתו ח� בכולו, ועיי� עוד בזה בס' צד ס"א שלא נפסק להלכה כדעתו)

  

  ישל איסור בקדרה התר, לא מצטרפת כל הקדרה לבטל את האיסור, כי רק לחומרא אומרי� כ� ולא לקולא, ועיי� בזה לקמ� בס' צט)(א� ב

  

כל זה כאשר הכלי בלע איסור ע"י בישול באש, כי האש מעבירה טע� בכל הכ# או הקדרה, אבל כלי או כ# שבלעו איסור  – דרכי משה בש� או"ה

  ע"י מליחה, ישער בששי� רק בכדי קליפה, כי אי� כח במלח לתת טע� בכ� הכ# או הקדרה.

  

  הלכה

� התר ומכירו וזרקו, צרי� ששי� בהתר נגד כולו, כי לא ידוע ) שהתבשל ע74בי� מדאורייתא ובי� מדרבנ� –פסק כרשב"א שאיסור (ש"�  –מחבר 

כמה טע� יצא ממנו, וכ� א� בישל בקדרת איסור בת יומה, צרי� ששי� נגד כל הקדרה (ובד"כ אי� והכל אסור), וא� תחב כ# איסור למאכל 

את דעת רבנו פר$ שצרי� ששי� נגד כל הכ# אפילו התר, צרי� ששי� נגד כל כמות הכ# שנתחבה, בי� של חרס, של ע$ או של מתכת. והביא כי"א 

  מה שבחו$.

  רמ"א

פסק את האו"ה שע"י מליחה משערי� בששי� בכדי קליפה ולא נגד הכל, ונגד הכל משערי� רק כשהכלי או הכ# בלעו איסור ע"י  .1

  האור. וע"ע בזה בס' צא ס"ה.

ששי� כדי קליפה, כי ערוי מבליע בכדי קליפה, א� בכבישה  – ש" צרי� לשער נגד כל הכ#.  – ט"ז: הדי� כשהכ# בלעה איסור ע"י ערוי

  צרי� נגד כולו. (וע"ע בס' קה ס"א)

 פסק כמו בס' צד ס"א שלא כרבנו פר$, שלא צרי� ששי� נגד כל הכ# אלא רק נגד הכ# שנתחבה במאכל. .2

, צרי� לתת מי� בתבשיל כדי שיקפא כל איסור שנפל להתר, ג� א� התבטל בששי�, צרי� להסירו מש�, ולכ� כשנפל חלב לתבשיל .3

  החלב, וכ� יצו# על פני המי� ונוכל להוציא אותו מש�, שבכל מקרה שנית� להסירו, הוי כאילו מכירו וחייב להוציאו.

  הא� מועיל להוציא את האיסור או את החלב מהבשר כשאי� ששי� כדי למנוע עשיית נבלה?

  ורה כזו, התערובת מותרת לאחר ההוצאה.בדיעבד א� הוציאו בצ – או"ה בש� המרדכי, ב"ח

אסור בשו� אופ�, והכל נעשה נבלה, ולא יעזור להוציא את החלב או את האיסור, ואי� להקל בזה, שא� כשנתחבה כ# צרי�  – ט"ז

  ששי�, כ"ש כשנתחב חלב לבשר או איסור ממש! ועוד, שהרי כבר נת� טע� ולא יעזור להוציאו החוצה.

מאכל מתקלקל ע"י צינו�, אבל הפמ"ג עצמו כתב שאי� להקל בחלב, ואי� זה דומה לכלי שהתערב בי� כלי� הכו"פ הקל כשה – פמ"ג

 בס' קב ס"ג, כי ש� הכלי לא ניכר ויש להקל.

איסור שנפל להתר והתבטל בששי� ונפל אח"כ לקדרה אחרת, צרי� שוב לבטלו בששי�, א� א� נפל לקדרה הראשונה פעמיי� מספיק  .4

. ועיי� לעיל בס' צד לגבי תחיבת כ# חלבית למאכל בשרי פעמיי�, שהמחבר פסק שצרי� פעמיי� ששי� והרמ"א פע� 75ששי� פע� אחת

, שרק בב"ח לאחר התחיבה הראשונה נוצר איסור, ואמר לי מו"ר הרב זכריה טובי שליט"א, שכא� ג� המחבר יודה לרמ"אאחת. 

מיי� ששי� ולא יותר כפי שכתב הט"ז ש� בס' צד, אבל כא� שלא נוצר איסור וכאשר תוחב שוב, כאילו תוחב נבלה חדשה ולכ� צרי� פע

                                            
וכ� א� בלע ע"י  שא"א שיהיה ששי� במאכל נגד הקדרה, אא"כ רחבה גדול ונחושתה דק. לכ� בד"כ המאכל אסור.ס"ק א', וע"ע בס' צג בש"�  73

 ערוי, ג"כ אפשר בששי� נגד הקליפה.
  שהוא אסור מדרבנ� בגלל חלב שחוטה.והוכחה לכ� מכחל  74
 מדוקדק בלשו� הגמרא: "ואי נפל לקדרה אחרת", משמע שלאותה קדרה מספיק ששי� פע� אחת. 75
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  חדש, אלא תוחב את אותו האיסור פעמיי�, נכנס רק טע� אחד המתבטל בששי�.

בד"כ גוזרי� מי� במינו אטו שאינו מינו וצרי� ששי�, א� בנידו� דיד�, אי� טע� לגזרה זו, שא"א שתהיה בקדרה אלא מינו, כי  – גר"א

יסור נבלע בהתר, חוזר לאיסור ויוצא שוב, כלומר הכל מי� במינו מבחינת האיסור, ולכ� ג� א� ולתוחב כמה פעמי� מספיק פע� הא

על הרמ"א מדוע מספיק פע� אחת ששי� בתחיבת כ#, ואי� צור� להידחק ולומר שבכ# אי�  לפי זה מיושבת קושית הש" אחת ששי�. 

אבל כשחתיכת בשר נופלת ממש לחלב (ולא כ&) ג� הרמ"א יודה שא� נפל שדחק לומר ש�.  חנ"נ בדבר הבלוע שהיא כלי שני, כפי

 שוב שצרי  פעמיי� ששי�.

  

  הדין כאשר ידוע כמה איסור בלעה הקדרה או הכף

א� ניער בכ# חדשה כזית חלב ואח"כ תחב אותה בבשר, צרי� ששי� רק נגד הכזית חלב שנבלע בכ#, שהרי  – רשב"א, טור לפי הבית יוס&

יודעי� כמה חלב פלטה, ולא נגד כל הכ# שנתחבה בבשר, וכ� הדי� בכ# ישנה שלא בת יומה, אבל כ# ישנה ובת יומה, ג� א� יודעי� כמה בלעה, 

  .נבלה בכל הכ&כי הבלוע נעשה משערי� בכל מה שנתחב ממנה, 

כי אי� חנ"נ בדבר בי� בכ# ישנה ובי� בכ# חדשה א� יודעי� כמה בלעה, משערי� נגד מה שנבלע,  – רמב"�, ר"�, מרדכי, טור לפי הדרכי משה

  .הבלוע

  

בה כזית חלב פסק כרשב"א שא� ידוע כמה איסור בלעה כגו� בכ# חדשה או שאינה בת יומה (שבלועה מחלב ובשר לאחר מעל"ע) וניערו  – מחבר

ותחבוה בקדרה של בשר, צרי� ששי� רק נגד הזית, ואפילו א� ניערו איסור, צרי� ששי� רק נגד האיסור, כי אי� גו# הכ# נעשה נבלה. (לקמ� 

. 76להנחלקו בזה הט"ז והש"� בשיטת המרדכי) אבל בכ# ישנה ובת יומה צרי� לשער בכולה, כי לא ידוע כמה בלוע בה וכל מה שבלוע בה נעשה נב

  והביא כי"א את דעת הרמב"� שתמיד אי� חנ"נ בדבר הבלוע, ולכ� ג� בכ# ישנה בת יומה, ישער תמיד רק נגד מה שבלעה באחרונה.

  

  רמ"א

פסק להלכה כסברה הראשונה (רשב"א) שיש חנ"נ בבלוע, ולכ� בכ# ישנה ובת יומה יש לשער בכולה. וזה כמו בס' צב ס"ה שטיפת חלב  .1

ק� שבקדרה מלאה בשר, החלק הריק� נעשה נבלה וצרי� להמתי� עד שתצטנ� כדי להוציא את התבשיל, אחרת שנפלה על החלק הרי

  יאסר כי אי� ששי� נגד כל החלק הריק� שבקדרה.

 והסביר הפמ"גכתב שאינו מבי� דבריו כלל.  ' הכס&קוהש"  בנ, וכתב שש� מדובר שיש התר. הט"ז הקשה על ההוכחה מטיפת חלב

ג שנוהגי� שלא לשפו� את התערובת במצב כזה, אע"פ שמעיקר הדי� מותר לשפו� מצד שני של הקדרה ולא צרי� שכוונתו למנה

  להמתי� עד שתצטנ�, וכ� נוהגי� למעשה בהפסד מרובה או בערב שבת, ע"ש. א"כ אי� ראיה לכא� שיש חנ"נ בבלוע.

חרס לכלי מתכת, שבכלי חרס שלא יוצא מידי דופנותיו הביא את סברת המרדכי, שלא מחלקי� בי� כ# חדשה לישנה אלא בי� כלי  .2

  לעול�, נעשה נבלה ובשאר כלי� ישער רק נגד מה שבלע ולא נגד הכל כי אפשר להוציא את האיסור בהגעלה. וכתב שיש להחמיר.

  מצאנו שני פרושי�:ומחלוקתו ע� המחבר המרדכי  שיטתבבאור 

דברי המרדכי נסובי� על כלי� חדשי�, כלומר בכל הכלי� בי� של חרס בי� של מתכת, א� הוא יש� וב� יומו משערי�  – א. רמ"א וט"ז

בכולו, וא� מדובר בכלי חדש אז בכלי מתכת ישער כנגד מה שבלע בלבד כי נית� להוציא את האיסור, ובכלי חרס יש להחמיר לשער 

  וטוב לחוש לחומרא.כנגד כל החרס בעצמו, שגו# החרס נעשה נבלה, 

בכלי חדש תמיד משערי� נגד הבלוע, בי� של חרס ובי� של מתכת, כי בניגוד לט"ז, אי� גו# הכלי נעשה נבלה, א� בכלי� ישני�  – ב. ש" 

 יש חילוק: בכלי מתכת נגד מה שבלע בלבד, ובכלי חרס נגד כולו. והסביר, שלא יעלה על הדעת שיגיד המרדכי בכלי חרס חדש לשער נגד

 כולו, כי אי� גו# החרס נעשה נבלה, אלא רק הבלוע בו, והבלוע בו יהיה נבלה בכלי יש�.

  

  (ע"פ באורי הפמ"ג) הלכה למעשה

בשאר איסורי� יש להקל שאי� חנ"נ כלל בדבר הבלוע, ולכ� ישער רק נגד מה שבלע ולא נגד כולו. בבשר בחלב יש להחמיר תמיד כפי שכתב  – ט"ז

  הרמ"א שיש חנ"נ בדבר הבלוע, לכ� בכלי חרס חדש או יש� בכל כלי שהוא צרי� ששי� נגד כולו.

ש נעשה נבלה כמרדכי, וא"כ ג� גו# החרס נעשה נבלה. ולבסו# כתב שבשאר , שהרי בהתחלת דבריו כתב שכלי חרס חדויש לעיי� בדבריו

  איסורי� אי� חנ"נ כלל וא"כ לא נעשה גו# החרס נבלה...

, נקל וא� יש הפסד קצתבכלי יש� צרי� להחמיר בי� של חרס ובי� של מתכת כפסק הרמ"א שיש חנ"נ בדבר הבלוע, וצרי� ששי� נגד כולו.  – ש" 

, נקל לשער נגד הבלוע ג� בבשר בחלב ובהפסד מרובהלע, בשאר איסורי�, א� בבשר בחלב יהיה אסור, ונצטר� לשער נגד כולו. לשער כנגד מה שב

 ולא נגד כולו, חו$ מכלי חרס יש� ב� יומו, שיש תמיד להחמיר בו לשער נגד כולו ג� בהפסד מרובה.

  

  סעי# ו'

  

                                            
כתב הש"� שא� ידוע למשל שבלעה כזית חלב ובתו� מעל"ע בלעה כזית בשר ונעשתה נבלה ונתחבה לקדרת חלב ושצרי� לשער בשני כזיתי�,  76

  מכמה בלועה. ובהלכה מדובר כשלא יודע
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רא, סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתי� פלגי זיתא. אמר ליה אבוה: לא אמינא ל� לא "ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דביש – גמרא

זל תזלזל בשיעורי דרבנ�! ועוד, הא אמר ר' יוחנ� חצי שיעור אסור מהתורה". (חולי� צח.) ופרש רש"י, שמשו� שלא היה ששי� נגד חצי הזית, זל

  חכמי� אסור לזלזל, מה ג� שכא� זה איסור תורה.בביטולו ורצה להסתפק בשלושי�, ואמר לו שאפילו באיסורי 

  לכ� צרי� לשער בששי� חצאי זיתי�. – טור

  פסק את הגמרא והטור להלכה. – מחבר

  חצי שיעור אסור ג� באיסורי דרבנ�. –ט"ז ופמ"ג חצי שיעור אסור רק באיסורי תורה.  – ש" : הדי� בחצי שיעור באיסורי דרבנ�

  

  ו')� ה' וסעי# ז' (ע"פ ס' פו סעיפי� 

  

"אמר רב נחמ�: ביצה בששי� ואי� ביצה מ� המני�...אמר ליה רב אידי בר אבי� לאביי: למימרא דיהבה טעמא, והא אמרי אינשי: כי מיא  – גמרא

  �.צח.) כלומר, בביצת אפרוח הבשר נות� טע�דביעי בעלמא? א"ל בכא במאי עסקינ� בביצת אפרוח, אבל טמאה (בלא אפרוח), לא". (חולי� צז:

  ה"ה א� נמצא בה קצת ד�, שנחשב כאילו יש בה אפרוח. –רשב"א, תוספות, רא"ש ור"� 

  

  בביצה קלופה או אפילו שאינה קלופה? אהאם מדובר דווק

ביצת אפרוח ושיש בה ד� אוסרות ג� א� קליפה, וכ"ש בלא קליפה. (הוכיח זאת מירושלמי) ביצת עו# טמא או טרפה או נבלה אוסרת  – רשב"א

  י קליפה.רק בל

  בי� בביצת אפרוח ובי� בטמאה רק בלי קליפה אוסרת. – רמב"� ורמב"�

  בי� בטמאה ובי� באפרוח ובי� בד� אוסרת בי� א� יש לה קליפה ובי� א� אי� לה קליפה. – סמ"ג, ספר התרומה, מרדכי

  

  ביצת עו# טמא לא אוסרת כלל ולא צריכה שיעור. – רא"ש, תוספות, ר"�, רי"&

  

  לבטל?בכמה צריך 

  צרי� לבטל בששי� ואחד. מדוע? – טור

מכיו� שהיא בריה בפני עצמה, עשו בה הכר והוסיפו בשיעורה, ולכ� ביצת עו# טמא או טרפה (שאי� לה� די� בריה) קלופה  – רמב"�  .א

  צריכה רק ששי�.

, שאע"פ שבאנו לבטל תמיהתוותר� הבית יוס& , הרי צרי� לבטל את פליטת הביצה, ולא את הביצה עצמה? הרשב"א תמה על דבריו

  רק את טע� הביצה, מ"מ צרי� הכר כדי שנדע שהיא משונה ולא נבוא לבטל אותה בעצמה בששי�, כי בריה אפילו באל# לא בטלה.

יש ביצי� גדולות וקטנות, וכשמבטל ביצה לא משגיח עליה לראות א� היא קטנה או גדולה,  – רמב"�, רשב"א, רא"ש, ר"�, או"ה, טור  .ב

 .�61ולכ� החמירו לבטל ב

  נפק"מ בי� הרמב"� לרמב"�:

משו� הכר, א� לרמב"� מספיק ששי�, כי אי� כא� את גזרת הביטול של  �61א� הביצה בושלה ע� תבשיל, לרמב"� תמיד צרי� ב .1

  הביצי�.

, שמא יבטל בביצי� 61ה האסורה ע� ביצי� אחרות, לרמב"� מספיק ששי�, כי טרפה אינה בריה, א� לרמב"� נצרי� כשנטרפה הביצ .2

  קטנות.

, שכל זה ותר� הב"יאלו שבטלה בששי�, הרי א� זה בלא בישול, הרי יש כא� די� יבש ביבש שחד בתרי בטל?  וצ"ע על דברי רמב"�

  , שמכיוו� שהביצי� נשברו בקערה, שוב אי� עליה� תורת יבש וצרי� ששי� כנגד�.עוד תר�ומהתורה, א� לרמב"� מדרבנ� צרי� ששי�. 

  

ביצה שיש בה אפרוח או טיפת ד� שהתבשלה ע� אחרות, צרי� ששי� ואחת לבטל פליטתה. וכ� אוסרת כל התבשיל המתבשל עמה עד  – מחבר

רוח אוסרת ג� א� קליפתה, כירושלמי וכרשב"א, ובטמאה ובטרפה ששי� (כטע� רמב"�) בי� בטמאה, בי� בטרפה ובי� באפרוח, אלא שבאפ

  אוסרת רק בלי קליפה.

  רמ"א

  ביצה נקובה דינה כקלופה, וקליפת האיסור מצטרפת ע� ההתר לבטל את האיסור, וכ"ש קליפת ההתר.  .א

שאי� הפסד מרובה, וכשיש  אפילו ע� קליפה, וכ� יש לנהוג במקו� 61פסק כסמ"ג וספר התרומה, שיש להחמיר בכל הביצי� להצרי�   .ב

  הפסד מרובה, יש לסמו� על המקלי�.

  והביצה עצמה בכל מקרה לא בטלה, כי חשובה כבריה בפני עצמה, כשיש בה אפרוח. – ש"  וגר"א

  

  סעי# ח' (וע"ע לעיל בס' צ')
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פסח ויי� נס� שאוסרי� במשהו. וכ� חו$ , ושאר איסורי�, בי� של תורה ובי� של דבריה� מתבטלי� בששי�, חו$ מחמ$ ב�59כחל מתבטל ב – טור

לבטל  �וכחל מ� המניי 59שבטלי� במאה ומאתי�. (וע"ע לעיל שלפי שיטת הטור, אי� חנ"נ בדרבנ�, ולכ� צרי� נגד הכחל  77מטבל, ערלה ותרומה

  את החלב שבכחל, ואז יש החלב ששי�)

  .�59 איסורי תורה מתבטלי� בששי�, ואיסורי דרבנ� ב – רמב"�

  

  .�59פסק כטור שכחל מתבטל ב – מחבר

  רמ"א

כל איסורי� הנוהגי� בזמ� הזה בי� של תורה ובי� של דבריה� מתבטלי� בששי�, חו$ מיי� נס� וחמ$ בפסח שאוסרי� במשהו במי�  .1

  במינו, אבל בשאינו מינו אוסרי� ג"כ בששי� חו$ מחמ$ בפסח שאוסר במשהו תמיד. (גר"א)

כל זה כשהאיסור לא נות� טע� בקדרה, אבל איסור הנות� טע� בקדרה, אפילו באל# לא בטל כל זמ� שמרגישי� את טעמו. לכ� מלח  .2

ותבלי� שאסורי� מחמת עצמ� (כגו� תבלי� של עכו"� האסור מדרבנ�, שמהתורה אפילו באל# לא בטל, וכ� של ערלה) לא בטלי� 

, שמכיוו� ש"עבידי לטעמא", נותני� טע� אפילו באל#. אבל א� נפלט המלח לדבר הש" והסביר בששי� ואפילו באיסורי דרבנ�. 

שיש  ורעק"א כתב, שמלח ותבלי� המותרי�, א� בלועי� מאיסור, ג"כ מתבטלי� בששי�. וכ� כתב הש" ששווה בטעמו, בטל בששי�. 

  המשערי� בכל הראוי לית� טע� כנגדו ב"שאינו מינו".

שאיסורו עכשיו מדרבנ�, וראייתו מאיסור מעמיד שלא  כתב הש"  בש� או"ה, ששי� שלא בטל אפילו באל#איסור הנות� טע� מעבר ל

  שג� בכה"ג אסור מהתורה. , א  רעק"א הביא דעת הר"�, ועוד, כי טע� קלוש לא אסרה תורה78בטל מדרבנ�

  ליורה גדולה, בטל. (ע"פ תוספות)לכ� איפה שידוע בברור שלא נות� טע�, כמו קורט אחד של מלח או תבלי� שנפל  – ש" 

  א� לא ידוע א� נת� טע� או לא, יאכילנו לעכו"� במסיח לפי תומו או לנחתו� אפילו כשלא מסיח לפי תומו. – ש" 

, אי� שומ� של איסור שנפל למאכל בטל בששי�, הרי הוא עשוי לטע�? (משא"כ בשומ� של בשר שנפל לחלב שאינו הקשה כא� הט"ז

  אלא מצד תערובת ומוב� מדוע א� יש ששי� נגד הבשר, לא יווצר איסור) אסור מצד עצמו,

א  , שאה"נ, וא� יש ששי� סומכי� על זה שאי� טע� ומקלי�, אא"כ טוע� אח"כ ומרגיש טע� ואז אסור עד אל#. וחידש כא� הט"ז

, שרק בדבר חרי# כגו� מלח או תבלי� כפי שהביא הרמ"א, יש את הסברא של "עבידי לטעמא", ומסתמא נותני� טע� אח"כ תר� אחרת

אפילו ביותר מששי�, אבל שומ� לא, שאע"פ שנות� טע�, אינו טע� חזק כ"כ כמו תבלי� ומלח, ולכ� הביא הרמ"א רק דוגמאות אלו. 

 וכ"כ הש" .

  

  סעי# ט'

  

  הכלאי�, והכלאי� את הערלה, והערלה את הערלה...". (ערלה פ"ב מ"ג)"הערלה מעלה את  – משנה

"אמר רשב"ל: הפגול והנותר והטמא שבלל� זב בזה ואכל�, פטור, א"א שלא ירבה מי� על חברו ויבטלנו. שמע מינה איסורי� מבטלי� זה  – גמרא

  עח:)� זו, כ� אי� איסורי� מבטלי� זה את זה". (זבחי� עח.את זה...ופליגא דר' אלעזר, דאמר ר' אלעזר, כש� שאי� מצוות מבטלות זו את 

זיתי התר, זית איסור חלב וזית איסור ד�, הכל מותר, שכל אחד מהאיסורי� מצטר# ע� ההתר  59הלכה כריש לקיש, ולכ� א� יש  – רא"ש

בה� זית ד� ושתי התערובות התערבו יחד, זיתי התר שהתערב  �30 זיתי התר שהתערב בה� זית חלב, ו �29לבטל את האיסור השני. וכ� הדי� ב

מבטל,  התרומה לי האיסור מבטל, מה לי השהכל מותר, כי כל איסור בטל כשאינו יכול לתת טע� בתערובת, וטעמ� של הד� והחלב שונה, 

  .והעיקר שיתבטל טע� האיסור

  או"ה

  ירק לבטל את השני ולא נוצר איסור של בשר בחלב.זיתי� של ירקות, שכל אחד מצטר# ע� ה �59ה"ה כזית גבינה וכזית בשר שנפלו ל .1

, כי כ# מועילה לבטל חברתה, 59שתי כפות אחת של גבינה ואחת של בשר או של שני איסורי� שוני�, שנתחבו בקדרה, ויש בקדרה  .2

 וכנ"ל.

לי� אותו, ולכ� מי שאוכל תערובת זו שלושה מיני איסורי� יבשי� שהתערבו זה בזה כזית מכל אחד, כל שני מיני� רבי� על השלישי ומבט – טור

  פטור ממלקות.

פסק את המשנה להלכה ששני איסורי� מצטרפי� להתר לבטל זה את זה, ולעומת זאת פסק כר' אלעזר שנותר, פגול וטמא שהתערבו  – רמב"�

  ואכל מהתערובת חייב מלקות, ומשמע שאיסורי� לא מבטלי� זה את זה?

דל בי� איסורי� המבטלי� זה את זה, להתר המבטל איסור. וכא� נחקור מהו ביטול ברוב, הא� הכוונה שיש הב ותר� בשו"ת "שער אפרי�",

שהאיסור לא נמצא לפנינו יותר, או שהאיסור מקבל את די� ההתר, וזה שיי� רק כשיש התר. לכ� שלושה איסורי� לא מתבטלי�, כי האיסור לא 

  מתבטלי� בהתר, ה� מקבלי� די� של התר. מקבל די� של התר ונשאר אסור, א� כששני איסורי�

                                            
הטור כתב שאי� לנו עסק בה�. ונחלקו כא� הפרושי�. לפי העט"ז אי� די� ערלה נוהג בזמ� הזה. והסביר דבריו ה"צבי לצדיק", שבחו"ל ספק  77

הש"� ערלה מותר, וא"כ בתערובת שיש בה ערלה, יש מציאות של ספק, ולכ� נקל בביטול בששי�, ורק בא"י שספקו אסור יש להחמיר ביותר. א� 
תערובות. מ"מ שיעור ביטול ערלה  והפרישה כתבו שנוהג איסור ערלה ג� בזמ� הזה ואפילו בחו"ל, א� הטור כתב כ�, כי זה לא קשור להלכות

 מובא בס' רצד, ש� נפסק שבמי� במינו מבטלי� ערלה במאתי�.
  כעיקר מדאורייתא ויש להחמיר.והפר"ח כתב על כ� שאולי יש לחלק בי� מעמיד שאינו נות� טע� לתבלי� שבו טע�  78
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, מפרש את הרמב"� אחרת, וכתב שהרמב"� מודה לרא"ש בדבר לח, וחולק רק ביבש ביבש, שבלח בלח הרעיו� הפמ"ג בהקדמתו להל' תערובות

זא"ז, כוונתו ליבש הוא ביטול הטע�, ואז ג� א� יש כמה איסורי�, אי� טע� אסור ולא לוקה, אבל דברי הרמב"� שאי� איסורי� מבטלי� 

  ביבש, ולכ� ר' אלעזר חולק בנותר, פגול וטמא, ומה שהאמרה המשנה שערלה מעלה את כלאי�, יוסבר לפי שיטה זו בלח בלח.

  

  האם מותר לצרף לאיסורים כדי לבטלם?

  בכל האיסורי� א� הוסי# לתערובת, אז הראשו� בטל, ועכשיו אוסר את השני. – ראב"ד

לא אומרי� "ראשו� ראשו� בטל", כי טעמו לא בטל ומצטר# לאיסור הראשו� לאסור את הקדרה, ומה שמותר זה רק  – רשב"א בש� רבותינו

  בערלה וכלאי� ששיעור� במאתי� ותרומה ששיעורה במאה, שש� אי� בה� טע� כלל.

  

זיתי  29תר לבטל את האיסור השני, וכ� זיתי התר שנפלו לה� זית רוטב וזית ד�, מצטר# כל אחד ע� הה �59 פסק את הרא"ש להלכה, ש – מחבר

  התר שנפל לה� זית חלב ושלושי� זיתי התר שנפל לה� ד� והתערבו אח"כ בשוגג, מותר.

הדי� השני הוא למ"ד אי� חנ"נ בשאר איסורי�, ולשיטת המחבר, שאז כל תערובת בפני עצמה לא נעשית נבלה וכשמתחברות התערובות,  – ט"ז

שיש חנ"נ בשאר איסורי�, כל תערובת בפני עצמה נעשית נבלה, וא"א לבטל בששי� נגד האיסור אלא צרי   אבל לדיד�מתבטל האיסור, 

  ששי� נגד כל התערובת כולה.

, שמדובר הסבירועוד ניסה להלכה זו היא ג� למ"ד יש חנ"נ בשאר איסורי�, כי כא� בתערובת לח בלח מתירי� משו� הפסד מרובה.  – ש" 

, והוכיח שג� כשלא נודע א  הש"  פקפק בתרו� זהי שנודע האיסור, ואז לא נעשה נבלה כפי שפסק הרמ"א בעצמו. כשהתערובת התערבה לפ

  ולכ� נשאר בתרו� הראשו�, שמדובר בלח בלח ובהפסד מרובה.האיסור נעשה נבלה, 

שכא� פשיטא  והדגיש הש" ,צר איסור. זיתי ירק, שהכל מותר ולא נו 59פסק את דברי או"ה לגבי זית בשר וזית חלב שהתערבו ע�  – רמ"א

  שלכו"ע מותר וג� למ"ד יש חנ"נ בשאר איסורי�, כי בצורה כזו לא נוצר איסור.

, �59רק ב א� אחד מהאיסורי� היה כבד קוד� צלייתו, הכל אסור, כי האיסור השני לא מתבטל, מפני שכבד פולט ולא בולע, ואז האיסור השני מתבטל בעצמו – פתחי תשובה

  � הכל אסור. והביא בש� הפמ"ג ס' סט ס"ק כט וס' עג ס"ק א' שיש סוברי� להיפ�, ומ"מ מדי ספק לא יצאנו, וספק דאורייתא לחומרא.ולכ

  

  דין שני איסורים שטעמם שוה אך חלוקים בטעמם ולהיפך, האם מבטלים זה את זה

בטעמי� שוני� כמו חלב וד�. וכ� ביבש ביבש לא מבטלי� זה שני איסורי� שטעמ� שוה לא מבטלי� אחד את השני, וכל הנ"ל זה רק  � פת"ש

  את זה, וכ� איסורי� ששמ� שוה, לא מבטלי� זה את זה.

שני איסורי� ששמ� שווה, א� טעמ� שונה, כגו� בשר נבלה ושומ� נבלה, לא מבטלי� זא"ז. והוכיח זאת הפמ"ג  – רעק"א בש� תבואת שור

, והסביר הפמ"ג שבב"ח מבושלי�, אע"פ שלא מרגישי� טע� בשר או חלב, אבל יש כא� ש� אחד שלא מתבטלי� �59מבב"ח מבושלי� שנפלו ל

  של איסור ולכ� הכל אסור.

דחה את כל הנ"ל, וכתב שבב"ח התורה אסרה את הטע� המשות# של שניה�, ולא שצרי� שירגישו טע� של בשר וטע� של חלב, וא"כ  – חזו"א

לכ� פסק החזו"א להלכה, שאע"פ שיש ש� אחד זה חפצא של איסור ולא ש� שוה של שני איסורי�.  אי� שו� הוכחה לרעק"א מבב"ח, שבב"ח

  79הכל מותר א� טעמ� שונה בניגוד לתבואת שור ולפמ"ג. וג� איסור מדרבנ� לא יהיה פה. של איסור, מ"מ

  

  השלמות לס' צח

  

  איך משערים ברוטב?

  זית בקרוש.שיעור נפל של ביצה וחצי ברוטב, היא כמו כ – רא"ה

  תמיד משערי� ע"פ נפח. – ר"� ורשב"א

  איך משערים זית במים או יין?

ממלא כוס יי� או מי� ומכניס זית לתוכו. כמות המשקה הנשפכת מהכוס היא שיעור של  –(חולי� קח: ד"ה" חצי זית")  דרכי משה בש� רש"י

  זית.

                                            
מחלוקת רש"י ותוספות, וכ� הרמב"� והראב"ד בהבנת הגמרא בעבודה זרה סו. הא� חזקיה ורבא  מחלוקת זו בי� הפמ"ג לחזו"א, היא בעצ� 79

 נחלקו בגמרא או לא. ע"ש. ואכמ"ל.
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  ס' צט

  

  ב'� סעיפי� א'

  

להצרי� ששי� נגד� יחד, ולכ� א� נפלו בשר ועצמות איסור לקדרה של  עצמות איסור מצטרפות לבשר האסור – רמב"�, או"ה בש� אור זרוע

אבל התר, צרי� לשער בששי� נגד כל הבשר והעצמות. וכ� משמע מסוגית הגמרא לגבי זרוע בשלה, שיש באיל ששי� נגד הזרוע והבשר שעליה. 

  פת ע� ההתר לבטל בששי�. וסיי� האו"ז שמי שצר& זרוע של איסור להתר, לא עבר על דברי חכמי�.זרוע של התר מצטר

  

קליפות ועצמות האיסור מצטרפות לבשר ההתר לשער בששי� נגד הבשר האסור, כמבואר בירושלמי שא#  – רבנו שמשו�, רשב"א, ר"� ורא"ש

  שני תרוצי�:קליפי האיסור מעלי� את האיסור, ועל דברי הגמרא מביאי� 

  מה שמדובר בגמרא בזרוע בשלה זה אסמכתא בעלמא, כי מהתורה מי� במינו בטל ברוב רגיל.   .א

בגמרא מדובר בזרוע רכה שיוצאת ממנה לחות וקולטת את האיסור, וכ� הדי� ג� כשהתבשלו העצמות ע� הבשר שקלטו את טעמו,   .ב

 ההתר. אבל כא� מדובר בעצמות יבשות שלא התבשלו כלל וה� מצטרפות ע�

  (שני הסברי� בפמ"ג)מדוע עצמות האיסור מצטרפות ע� ההתר? 

  טע� האיסור מתפשט ולא נפלט החוצה, שטע� משהו אי� בו כח לצאת.  .א

  טע� העצמות לא חשוב ולא אסרה התורה אותו, ולכ� טע� זה מתבטל. (וכ� סובר הכרתי ופלתי)  .ב

  דבוק? קשה, הרי הבשר דבוק לעצ�, ומדוע לא תאסר העצ� מדי� איסור

  עצ� אינה נוחה לבלוע אע"פ שהוא דבוק, ואינו נבלע בתוכו יותר משאר חתיכות שבקדרה. – תרו� הפרישה  .א

מ"מ א� ידוע כמה היה דבוק משערי� רק נגדו, ואי� זה דומה לדבר מאכל שיש לו טע� עצמאי, שנעשה כולו נבלה, אלא  – תרו� הב"ח  .ב

 , וכ� בעצמות שאי� לה� טע� עצמאי.כא� זה כמו ע$ ומתכת שמשערי� רק נגד מה שבלע

בס' צח ס"ה נפסק שעצמות דינ� ככלי מתכות שלא אומרי� בו חתיכה עצמה נעשית נבלה, כי יש לו התר  – תרו� הט"ז והש"   .ג

  בהגעלה, וכ� לעצמות יש התר ע"י בישול הבשר שעליה�.

  

מינו, או בשאינו מינו כשאינו נות� טע�, אבל מי� בשאינו מינו עצמות ההתר מצטרפות דוקא במי� ב – רבנו ירוח� בש� ה"ר אברה� ב� אסמעל

  ואי� קפילא, אפילו עצמות ההתר לא מעלי� את האיסור, שהרי נות� טע�. וכתב ה"בית יוס#" שלא נראית ההלכה כמותו.

  

כל הנ"ל זה רק בחתיכת נבלה כשהיא חיה, ואז העצמות של האיסור מצטרפות ע� ההתר, אבל א� התבשלה תחילה  – רבנו שמשו�, רא"ש

ואח"כ נפלה לקדרת התר, העצמות מצטרפות ע� האיסור לכו"ע, לפי שבלעו מבשר הנבלה כשהתבשלו. לכ� כשנפלה לקדרה צרי� לשער בששי� 

  נגד העצמות ג� כ�, שה� מצטרפות לאיסור.

  מ"מ גו# הקדרה לא מצטר# לא לאיסור ולא להתר. בבאור טע� דברי הטור נחלקו האחרוני�: – טור

  אי� הרוטב מכסה את גו# הקדרה מבחו$, משא"כ בעצמות וקליפות שמצטרפות להתר, כי יש בה� לחלוחית. – פמ"ג

  אי� הקדרה מצטרפת כי שבעה היא מלבלוע. (ובחדשה לא פלוג) – גליו� מהרש"א

  

פסק את רבנו שמשו� והרשב"א, ולכ� חתיכת בשר איסור ע� עצמות שנפלה לקדרת התר, מצטרפות העצמות ע� ההתר לבטל את  – מחבר

האיסור, וכ"ש עצמות ההתר, אבל המוח שבעצמות האיסור מצטר# ע� האיסור. וכ� פסק כטור, שגו# הקדרה לא מצטר# לא ע� האיסור ולא ע� 

וע כ� מצטר# (ומלשו� הטור משמע שג� הבלוע לא מצטר#), וכל זה כשעכשיו מבשל בקדרה איסור והתר, ההתר, והיינו חרס הקדרה אבל הבל

  אבל קדרה שכבר היתה אסורה ומבשל בה עכשיו התר, פשוט שמצטרפת לאסור, כי להחמיר מצרפי�. (ט"ז)

  (ועיי� עוד בעניי� גו# הקדרה בס' צח ס"ד, מתי משער נגד הקדרה ג"כ)

  , את רבנו שמשו� והרא"ש, שא� העצמות התבשלו ע� האיסור, לכו"ע מצטרפות ע� האיסור וצרי� לשער בששי� ג� נגד�.ופסק עוד המחבר

שע"י בישול ג"כ  והט"ז הוסי&פסק את התרו$ שעצמות רכות מצטרפות ע� האיסור וכא� מדובר בעצמות קשות ויבשות וכ� בקליפות. ( – ש" 

  מצטר# לאיסור, כדאיתא בסעי# ב'.)

פסק כאור זרוע, שאי� לצר# עצמות איסור ע� ההתר לבטל איסור, ובמקו� הפסד יש להסתמ� על כל הראשוני� שמקלי� בזה, כי הלכה  – מ"אר

  כמות�.

ועצמות האיסור לא ע� האיסור ולא ע� ומ"מ עצמות אלו ג� לא מצטרפות ע� האיסור, אלא רק עצמות ההתר מצטרפות ע� ההתר,  – ש" 

  .ההתר

וכתב , א� עצמות ההתר מצטרפות ע� ההתר, מדוע עצמות האיסור לא מצטרפות להתר ג"כ, כיו� שלא מצטרפות לאיסור? הפמ"ג הקשה כא�

  , שלא יבוא לטעות כשבישל הנבלה תחילה.שאולי י"ל

  ות� טע�.פסק להחמיר כה"ר אברה� ב� אסמעל שעצמות ההתר מצטרפות להתר דוקא במי� במינו בשאינו מינו כשאינו נ – פרי חדש
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  באיסור שמ� יש להחמיר, כי אולי מפעפע בעצ�, ואז העצ� לא מבטלת אותו, וא# עצ� ההתר לא מבטלת אותו. – פתחי תשובה

  

  סעי# ג'

  

חתיכה הבלועה מאיסור, לפי מי שסובר שאי� חנ"נ בשאר איסורי�, החתיכה מצטרפת ע� ההתר לבטל את האיסור, וזאת, כי אע"פ  – רשב"א

שאפשר לסוחטו אסור, מ"מ אי� חנ"נ. ומוכיח זאת הרשב"א מכחל, ש� למדנו שכחל בששי� וכחל מ� המני�. היינו שאע"פ שפסק הרשב"א 

  שאפשר לסוחטו אסור, והחתיכה עצמה נשארת אסורה, מ"מ מצטרפת ע� ההתר כמו בכחל.

  , שמ"מ החתיכה עצמה נשארת אסורה.והדגיש הש" פסק את דברי הרשב"א להלכה.  – מחבר

, שמ"מ ג� לאחר והדגיש הש" לדיד� דקי"ל שיש חנ"נ בשאר איסורי� כר"ת, צרי� לשער בששי� נגד כל החתיכה, שכולה נבלה.  – "ארמ

  ששיער בששי�, עדיי� פשוט שהחתיכה עצמה נשארת אסורה.

ותר� ש� ה עצמה מותרת? , הרי בס' צב ס"ד, פסק המחבר כמ"ד אי� חנ"נ בשאר איסורי� וכתב שהחתיכעל דבריו שלו הקשה כא� הש" 

, שש� מדובר כהמש� לסעי# ג' בו דיבר המחבר כשהחתיכה התערבה בי� החתיכות ולא ניכרת, אז לא נאסור את כל החתיכות מספק, א� הש" 

  כא� כאשר היא מוכרת וידוע מה היא, נשארת אסורה לעול�. וע"ע בס' צב ש� בארנו עוד תרוצי� בעניי�.

  

  סעי# ד'

  

ובחתיכות ובקדרה: איכא דאמרי בקדרה עצמה, ואיכא דאמרי במאי  80"אמר ר' חנינא: כשה� משערי�, משערי� ברוטב ובקיפה – גמרא

  דבלעה". (חולי� צז:)

"ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא, סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלע דיקולא (קלחת). אמרי ליה רבנ� לרב אשי: אטו דהתירא בלע,  – גמרא

  לא בלע?! (חולי� צח.) דאיסורא

מדברי רש"י ורי"# נלמד, שמכיוו� שיש ספק בגמרא הולכי� לחומרא, ולכ� תמיד משערי� בכמות שעומדת לפנינו ולא מבררי� כמה  – רשב"א

ה. א� יש התר בלעה, כי כמו שבולעת התר, בולעת ג� איסור וא"כ נצטר� לשער ג� באיסור הבלוע המצטר# לאיסור שבעי�, ויישאר הכל כבתחיל

להסיק שא� ראינו כמה איסור נכנס לקדרה וג� עכשיו לאחר הבישול נשארה אותה כמות איסור, משמע שלא נבלע כלו� מהאיסור, ולכ� יכול 

  ומה שכתוב "בקדרה עצמה", היינו בחרס הקדרה. לשער את הקדרה בצרו# ההתר הבלוע.

כלומר לא יכות שבה, ו"מה שבלעה" היינו מה שבלוע, והלכה כלישנא בתרא, , ש"קדרה עצמה" היינו הרוטב והחתוהביא הרשב"א יש מפרשי�

. וראיה לכ� מהגמרא לעיל, שרק כשבלעה איסור והתר לא מצרפי� רק שמשערי� כלישנא קמא בתוכ� הקדרה, אלא ג� כלישנא בתרא בבלוע

ידוע שלא בלעה את האיסור, משערי� ג� בהתר  את הבלוע מההתר להתר, כי אחרת נצטר� לצר# ג� את הבלוע מהאיסור לאיסור. אבל א�

  שבלעה הקלחת לבטל את האיסור, כאילו הבלוע בעי� ממש בתו� הקדרה.

, אבל מי� כשהאיסור נשאר אותו דבר, שדווקא מי� במינו שמדאורייתא בטל ברוב רגיל, יש להקל ולצר# את הבלוע ופסק הרשב"א להלכה

  הוי דאורייתא, לא הולכי� להקל כלל, ומשערי� בו כפי שהוא לפנינו עכשיו. (ועיי� ברעק"א לקמ�)בשאינו מינו, שכזית בכדי אכילת פרס, 

פסק כלישנא בתרא, שמשערי� בהתר שבלעה, כלומר אומדי� אומד� יפה כמה מהרוטב נבלע בקדרה וכמה התאדה, הצטמק והצטמק,  – רמב"�

  עט, כי זה אבד מחמת האור וא"א לשער בו. (וזה כוונה קדרה עצמה)ומצרפי� רק את מה שנבלע ע� ההתר ולא את מה שהצטמק והתמ

אי� חילוק בי� מינו לשאינו מינו, וא� ידוע שלא בלעה איסור, מצרפי� את ההתר הבלוע להתר, וא� ידוע שבלעה איסור,  – הרא"ש ע"פ הטור

  לא מצרפי� את הבלוע להתר.

רשב"א להלכה, בי� מי� במינו שצרי� ששי� מדרבנ� למי� בשאינו מינו שצרי� ששי� יש לחלק בדבריו כמו שחילק ה – הרא"ש ע"פ הבית יוס&

  מדאורייתא.

  

פסק את הגמרא שמשערי� ברוטב ובקיפה ובחתיכות, וכרשב"א, שבבלוע בקדרה לא משערי� אלא רק במה שלפנינו ג� א� התמעט.  – מחבר

וכל זה במי� בשאינו מינו, אבל במי� במינו, משערי� בהתר הבלוע נגד האיסור ומשערי� באומד יפה כלשו� הרמב"� כמה נבלע, כי מה שהתאדה 

  איננו.

א  נראה לומר, שמה שמקלי� זה רק ברי הבית יוס# משמע שבמי� במינו, ג� א� לא ידענו א� נבלע איסור או לא, יש להקל. מד – רעק"אגר"א, 

כשראינו כמה איסור היה בתחילה ושלא נבלע כלו�, ואז משערי� באומד כמה התר נבלע ומצרפי� להתר במי� במינו, ובשאינו מינו ג� זה 

  , וזו כוונת הטור ברא"ש, כפי שבארנו.בקדרה, לא משערי� בהתר הבלוע ג� במי� במינואסור. אבל א� נבלע ג� מהאיסור 

  

חולקי� על המחבר, ואומרי� שא# פע� לא משערי� בבלוע, כי לא יודעי� לעמוד על שורש הדבר כמה בלע. ומה שפסק רש"י  – רש"ל ופרי חדש

  .וכ� הסכימו הט"ז והש" לשער היינו מעיקר הדי�. 

                                            
 חתיכות דקות של בשר ותבלי� הנאס# בשולי הקדרה. 80
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ג, שא� מלכתחילה לא היה ששי� בהתר נגד האיסור, הכל אסור א& בהפסד מרובה, א  א� מלכתחילה היה ששי� ועכשיו והכריע הפמ"

בעקבות שנבלע ההתר אי� ששי�, ורואי� שהאיסור לא נבלע כלל אלא רק ההתר כפי שדייקו הגר"א והרעק"א, אז במקו� שיש הפסד מרובה 

  ומד יפה, א  א� אי� הפסד מרובה, יש להחמיר כרש"ל.יש לבטל כ  את האיסור ע"פ פסק השו"ע ובא

  

, הרי ג� א� יש ששי� נגד האיסור במה שעומד לפנינו, אולי נחשוש שמא נבלע חלק מהאיסור בדופ� ועכשיו יש ששי� בהתר, והקשה כא� הט"ז

  81טל האיסור.שאחזוקי איסורא לא מחזקינ�, וא� יש עכשיו ששי� לפנינו, התב ומתר� הט"זא� בהתחלה לא היה? 

  

  ו'�סעיפי� ה'

  

"אמר רב מתנה: עצי� שנשרו מ� הדקל ביו"ט מרבה עליה� עצי� מוכני� ומסיק�. והא קא מבטל איסור לכתחילה, ותנ�: אי� מבטלי�  – גמרא

  איסור לכתחילה? הני מילי בדאורייתא, אבל בדרבנ� מבטלי�". (ביצה ד:)

  סורי� שריבה עליה� שוגג מותר, מזיד אסור". (תרומה פ"ה ה"ג)"אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנ�: כל האי – ירושלמי

  

  בטול איסור דאורייתא במזיד

  מדאורייתא אסור לבטל. – ראב"ד וכ"פ הש" .מדרבנ�, שזרוע בשלה זה אסמכתא בעלמא,  – תוספותר"� ע"פ   מדאורייתא או מדרבנ�?

  דאורייתא לחומרא, ולתוספות מותר, כי ספק דרבנ� לקולא.והנפק"מ בזה היא בספקו איסור, שלראב"ד אסור להרבות כי ספק 

דוקא לבטל טע� האיסור זה מדרבנ�, אבל יבש יבש להרבות עליו ולבטלו ברוב, לכו"ע אסור מדאורייתא, וה"ה בששי�. אבל לח בלח בששי�  – פת"ש בש� נודע ביהודה

  משמע שזה אסור רק מדרבנ�.

מי שמכוו� להרבות אפילו במי� במינו שמתבטל ברוב רגיל מהתורה ורק חכמי� הצריכו ששי�, אינו מכא� ש – רשב"א, בית יוס& בדעת הרמב"�

בטל מדי� קנס חכמי�, כיוו� שהרבה במזיד. ולפי זה, ג� א� נפלה לתערובת חתיכה הראויה להתכבד או בריה שלא בטלה אפילו באל# וחת� 

  � קנס חכמי�. וכ� הבי� הבית יוס# בדעת הרמב"�, שרק כשמרבה במזיד יש קנס.אותה והוריד אותה מחשיבותה במזיד לא בטלה בששי�, משו

  

  למי אסורה התערובת?

אסור לאד� עצמו שהרבה או לזה שביטלו את האיסור בשבילו, אבל לאחרי� שלא ביטלו בשביל� יהיה מותר, שכיוו� שעשה  – רשב"א, רמב"�

מעשה רע, נקנוס אותו שלא יהנה ממעשיו הרעי� ולא יעשה כ� פע� אחרת. וכ� יש לחשוש שמא יאמר לגוי או לעבד לבטל בשבילו, לכ� קונסי� 

  אותו.

וכ� משמע מדברי לכאורה שהעיקר תלוי בכוונה, וא� התכוו� להרבות, אע"פ שלא ידע שאסור, הרי זה מזיד רצה לדייק שמשמע  – ט"ז

 .הרי הוא שוגג 82, א  אומר מותרוכתב שרק א� התכוו� להרבות וידע שאסור הרי זה מזיד שקונסי� אותו, א� בסו# דחה דבריו, מהרש"ל

הוא אד� שעשה מלאכה במזיד א� לא ידע שהיא אסורה וידע שהיו� שבת, וא"כ לא  והוכיח זאת מהלכות שבת, ששוגג בשבת שמביא חטאת,

  שנא הכא.

  

פסק את הגמרא בביצה שאי� מבטלי� איסור לכתחילה, ואפילו א� נפל לא מוסיפי� עליו. וא� עבר וביטלו במזיד אסור, וכרמב"�,  – מחבר

, א� לאד� אחר מותר. וכ� למכרו יודע ומסכי� שיבטלו בשבילו, אחרת הוא שוגג)והיינו ש ,(ט"ז שאסור בי� למבטל עצמו ובי� למי שביטלו לו 

  לישראל אסור, כי עכשיו רוצה להרבות ולהתירו באכילה, לכ� אנו נקנוס אותו לתת בחנ� ולא להנות.

, שמי שביטל על יב"שועוד כתב בש� הרא� ביטל לעצמו, שאסור לו לאכול, ואח"כ בישל התערובת בקדרה, ג� הקדרה נאסרת.  – רעק"א

  .ומכא� משמע שג� א� מי שביטלו בשבילו לא יודע שביטלו לו, ג"כ אסור, ודלא כט"זהסת�, היינו למי שירצה לקנות, אסור לכול�, 

  אבל א� האיסור לא היה שלו, וכיוו� לאחרי�, אז ג� לו מותר. – ש" 

  

ר, כגו� לתק� הדבש בס' פד סי"ג ע"ש. ופסק הט"ז שרק א� א"א בדבר יש אומרי� שמותר לבטל איסור לכתחילה א� כוונתו לדבר אח – ט"ז

עוד מקרה שמתיר, כגו� שלפוחית של דג טמא שנותני� אותה לתו� משקה של מי דבש וטבעו והביא הפת"ש בש� הנודע ביהודה אחר יבטל. 

  להצהיל המשקה, ואע"פ שמתבטלת השלפוחית ש�, מ"מ זה מותר.

שנועד לשרו& או להוציא את האיסור, הרי זה מותר, ורק כשבא לבטלו כדי לאכול את כל התערובת, יש לאסור  ומכא� נלמד, שביטול איסור

  לכתחילה.

  

  בטול איסור דאורייתא בשוגג

                                            
ולא חוששי� שמא התמעט האיסור ועכשיו יש ששי� בבשר ובעצמות א� קוד� שהתבשל לא, כי אחזוקי  ולכ� אפשר לבטל בבשר ועצמות 81

 רעותא לא מחזקינ�.
  וצרי� ללמוד אצל גדולי הוראה מפורסמי� ולא סת� אצל תלמידי� כדי לדעת, אחרת הוא פושע, שלא הל� ללמוד. (פת"ש בש� צמח צדק) 82
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הגמרא הקשתה לדעת ר' יהודה שסבר שהמבשל בשבת אפילו בשוגג לא יאכל במוצאי שבת, כי קונסי� אותו שוגג אטו מזיד בדאוריתא,  – גמרא

אבל בדרבנ� לא, והרי ראינו שלר' יהודה קונסי� ג� בדרבנ�, "דתניא: (אגוזי פל� שלא מתבטלי� מחמת חשיבות� אפילו באל#) נפלו ונתפצעו, 

יד לא יעלו, דברי ר"מ ור' יהודה. ר' יוסי ור' שמעו� אומרי� בשוגג יעלו, במזיד לא יעלו". (גיטי� נד:) משמע שקונסי� ג� אחד שוגג ואחד מז

  בדרבנ�. ומתרצת הגמרא שכא� יש גזרה מיוחדת שמא יערי�.

, הכל אסור, גזרה שוגג אטו מזיד. (זבחי� עד.) פסקו בס' קי שא� הפיל מתערובת דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו לי� המלח – תוספות, רא"ש

  והניח הבית יוס# שה� פוסקי� כר"מ וכר' יהודה.

  פסקו כר' יוסי ור' שמעו�, ולכ� בשוגג מתבטל. – טוררמב"�, 

, הרי בס' קי כתב הטור שדבר שאינו בטל מחמת חשיבותו שהתערב באחרי�, ונפל אחד מה� לי� המלח הותרו כול�? ועוד הקשה בית יוס&

דוע פסקו תוספות ורא"ש כר' מאיר ור' יהודה נגד ר' יוסי שהלכה כמותו בכל מקו�? ועוד, מדוע כתב הטור שקי"ל שבשוגג מותר בלי הקשה, מ

  להזכיר שיש חולקי� בזה? ומצאנו בזה כמה תרוצי�:

לי� המלח, לא קונסי� , שיש חילוק בי� מבטל איסור למפיל לי� המלח, שאע"ג שקונסי� במפיל (ע"פ הסבר הב"ח) חידש הבית יוס& .1

במרבה, כי במפיל לי� האיסור נאבד מהעול� ויבוא להקל ולומר שמסתמא האיסור הוא שנפל, אבל במבטל שהאיסור נשאר ש� לא 

  חוששי� ולא קונסי�.

סי� שוגג , שביטול אסור במזיד זה איסור תורה (ע"פ הראב"ד לעיל), ולא מחזיקי� אד� שיעבור איסור תורה, ולכ� לא קונוהב"ח תר� .2

 אטו מזיד, אבל כשמפיל חתיכה לי� שחכמי� החמירו בזה, יש לקנוס, כי דברי חכמי� צריכי� חיזוק.

, שכא� מדובר שלא נודעה התערובת ולכ� אי� לקנוס שוגג אטו מזיד, אבל בס' קי מדובר שנודעה ויש ועוד תר� הב"ח ע"פ דברי או"ה .3

 לקנוס שוגג אטו מזיד.

נפל לי� המלח למבטל איסור, שבנידו� דיד� התערובת מסתמא מותרת, כי האגוזי� פצועות ורק ע"י דבריו  שיש לחלק בי� והט"ז תר� .4

יש לאסור, ועל זה ודאי לא נקנוס, א� בנפל לי� המלח, מסתמא התערובת אסורה, והוא ע"י דבריו רוצה להתיר ע"י שיאמר שזרק את 

  האיסור ופה גוזרי� שוגג אטו מזיד.

  

  ו"ע כשביטל איסור, מותר ההתר כשעשה זאת בשוגג:א"כ, ראינו שלכ

  צרי� החכ� לחקור א� נתנו מי� בקדרה אחר שנתנו בה האיסור, שאות� המי� שנתנו אח"כ לא מצטרפי� לבטל את האיסור. – סמ"ג, סמ"ק

אי� צרי� לחקור ולבדוק, ואפילו א� הוסי# מי�, א� לא כיוו� לבטל איסור לכתחילה] המי� מצטרפי�, כי קי"ל שבשוגג מותר, ואי�  – טור

  לחשוש שמא הרבה במזיד, כי אז ג� לא נאמי� לו במה שאומר שלא הרבה כלל.

  

  בבאור מחלוקת הסמ"ג והטור נחלקו האחרוני�:

הסמ"ג סובר שיש חנ"נ בכל האיסורי�, ולכ� לאחר נפילת האיסור נעשה הכל נבלה ולא מספיק ששי� נגד האיסור אלא צרי� נגד כל  – בית יוס&

התערובת, ומסתמא אי�, לכ� אוסר הסמ"ג את הכל ומצרי� לחקור א� המי� נשפכו לאחר נתינת האיסור. ואילו הטור סובר שאי� חנ"נ בשאר 

  פי� לבטל את האיסור ולא צרי� נגד כל התערובת מפני שלא נעשה נבלה.איסורי� ולכ� המי� מצטר

  ומסיק הבית יוס&, שא� היה במי� שהצטרפו ששי� נגד כל התערובת, ג� הסמ"ג יודה שהתבשיל מותר, כי קי"ל שבשוגג מותרי�.

  מקשה עליו מספר קושיות: – דרכי משה

  "נ, א� יש ששי� במי� נגד כל התערובת הבשר או החלב מותרי�?מדוע הטור לא כתב שלגבי בשר בחלב שלכו"ע נעשה ש� חנ .1

 אנ� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי� בס' צב צריכי� לחקירה זו בכל האיסורי� ולא שמענו זאת. .2

אי� דבריו של הבית יוס# נכוני�, כי המימרא בירושלמי שכל האיסורי� שהרבה עליה� בשוגג מותרי� הולכת ג� על בשר בחלב, ורק  .3

צרי� ששי� נגד כל התערובת כי נעשית נבלה, וכא� משמע שצרי� ששי� נגד כל התערובת ג� בשוגג בבשר בחלב, ואי� זו כוונת במזיד 

 הירושלמי!

  מספר הסברי�: לכ� מסביר הדרכי משה

א� נודע , ג� כשריבה בשוגג יש לומר חנ"נ, אלא שיש לחלק בי� א� נודע שהיה איסור לפני שפיכת המי� ללא נודע, שע"פ או"ה .1

האיסור לפני שפיכת המי�, נעשה נבלה מיד וצרו# המי� אח"כ לא יועיל, אבל א� לא נודע כלל האיסור בי� בב"ח ובי� בשאר איסורי�, 

  לכו"ע לא נעשה נבלה והמי� מצטרפי� להתר לבטל את האיסור.

לא נודע והכל מותר, והטור  או ,הכל חנ"נ לכ�, לפי דעת הסמ"ג ג� א� ריבה בשוגג צרי  החכ� לחקור הא� נודע האיסור קוד� ואז

היה נודע, היה האד� בא לשאול מה די� התערובת, וא� לא בא, סימ� שלא ידע שיש א� סובר שלא חוששי� לנודע בינתיי�, כי 

  איסור אלא לאחר שערב מי� בשוגג ולכ� הכל מותר, ולא נעשה שו� חנ"נ, ולכ� זה מותר ג� בבשר בחלב.

כי מ"מ זה לא מתיישב ע� דברי הטור שכתב שלא חוששי� שמא כיוו� במזיד! וכ� לא מתיישב ע� דוחה פרוש האו"ה בטור,  –ש"  

לשו� הירושלמי שחילק בי� שוגג למזיד ולא בי� נודע ללא נודע, ולומר ששוגג היינו שלא נודע ומזיד היינו כשנודע, זה דבר שאי� הדעת 

(ובנק' הכס# תר$ קושיה זו, ופרש את  , אלא רק בי� שוגג למזיד.אי� לחלק כלל בי� נודע ללא נודע לכ� מסיק שבדברי הטורסובלתו! 

הירושלמי, שהכוונה שבשוגג מותר א� לא נודעה, ובמזיד אסור אפילו שלא נודעה, גזרה שמא נודעה ובכ"ז הרבה, ובשוגג אי� לגזור 

  לא לגזור גזרה לגזרה, ובזה תר$ את הקושיה על הרמ"א)זאת, כי א� נודע ואח"כ הרבה בשוגג אסור מטע� חומרא ו
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, שמה שכתוב בגמרא בירושלמי שמרבה בשוגג מותר, זה דוקא בלח בלח או ביבש ביבש שלא אומרי� בה� חנ"נ (עיי� ע"פ שערי דורא .2

כה ונבלעה ש�, לא מצטר# בס' צב שהפסד מרובה לא אומרי� חנ"נ בלח בלח כלל), אבל באיסור בלוע, כגו� טיפת איסור שנפלה על חתי

מה שריבה אפילו בשוגג, כי הכל נהיה חנ"נ (ובש"ד איתא לאסור ג� לח בלח). לכ� כתב הטור שהכל מותר בשוגג, וא# בב"ח שלכו"ע 

 אומרי� חנ"נ, כי מדובר בלח בלח או יבש ביבש. ולפי הסמ"ג צרי� לחקור שאכ� היה לח בלח ויבש ביבש.

צד דייק שא� היה ששי� נגד כל התערובת הכל מותר, הרי צרי� ששי� ג� נגד הקדרה שנעשתה נבלה, וזה אי תמה על הבית יוס#, כי – ט"ז

. אלא ע"כ יש כא� תקנה שחוששי� שמא יעשה זאת ולא מחזקינ� רעותא לומר שהיה הביטול בדר  אסורהאפשר? לכ� כתב הטור שהכל מותר, 

  במזיד.

עוד לפני שהספיק האיסור להתערבב ולעשות את כל הקדרה  במזידהאיסור הוסי# מי� לקדרה  שהחשש הוא שמא מיד לאחר שנפל מסיק הט"זו

ואומר שלא צרי� לחקור  והטור חולקשצרי� לחקור שכ� היה ולא עשה במזיד, כי אד� נחשד במקו� שמועיל הריבוי.  ובזה סובר הסמ"גנבלה, 

לעשות במזיד, עונה הטור שהרי כא� לא נודע לנו א� עשה בשוגג או לא, וא� נצרי� ולשאול, כי קי"ל שבשוגג תמיד מותר, וא� נחשוש שמא כיוו� 

  חקירה, משמע שלא מאמיני� לו, וא� נחקור אותו ויאמר שעשה בשוגג, לא נאמי� לו, וא"כ אי� טע� בחקירה זו, ויש להקל.

זמ�, שלדעת הטור אי� חנ"נ בכ"מ ובשוגג מותר,  וכל זה בבשר בחלב, שאומרי� שריבה מיד, אבל בשאר איסורי� אפשר לומר שריבה אחרי

  ולסמ"ג צרי� לחקור, כי סובר שיש חנ"נ, וצרי� לחקור הא� התבטל מיד או לאחר זמ�.

ומכל הנ"ל הסיק הט"ז, שא� ידוע למורה (החכ� החוקר) שהתווס& התר, אלא שאי� ידוע מתי, יש לחקור אחר זה, וכל הנ"ל זה רק כשלא 

  ידוע.

יהתו על הבית יוס#, שייתכ� ויהיה ששי� נגד הקדרה כגו� שרחבה גדול ונחושתה דק, או שאי� הקדרה מלאה עד הסו# ואז לא תר$ תמ – ש" 

  צרי� לשער בכולה או שידוע כמות התבשיל שנתנו בה, ולכ� צרי� לשער רק נגד כמות שיעורו.

  (נק' הכס#) בפשטות שאי� קשר בי� פסק הסמ"ג לחנ"נ, אלא שהוא סובר שתמיד קונסי� שוגג אטו מזיד, והטור לא. כמו"כ כתב הש" 

  

פסק כטור, שאע"פ שאי� מבטלי� איסור לכתחילה, וא� עבר וביטלו ע"י הפלתו לששי� או ריבה עליו ע"י הוספה שיהיה ששי� (ט"ז)  – מחבר

  ת.בשוגג, האיסור מתבטל והתערובת מותר

כל זה דוקא בשאר איסורי� שאי� בה� די� חנ"נ, אבל בבשר בחלב שיש חנ"נ, צרי� שירבה עליו בששי� כנגד כל התערובת האסורה, ואז  – ש" 

  בגלל שזה בשוגג נתיר.

  רמ"א

אי� חנ"נ  פסק כתרוצו השני בדרכי משה, שמה שמותר בשוגג זה בתערובת לח בלח או יבש ביבש, ואז לא נעשית נבלה (בהפסד מרובה .1

בשאר האיסורי� ג� לרמ"א, וביבש ביבש א# בב"ח אי�) ולכ� האיסור יתבטל. אבל חתיכה שבלעה טע� כמו טיפה שנפלה על חתיכה, 

  לדיד� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי�, הכל אסור וא� הרבה בשוגג לא מתבטל, כי נעשה נבלה וצרי� ששי� נגד כל התערובת.

, הרי ג� א� אי� חנ"נ החתיכה עצמה צריכה להיות אסורה כפי שפסק הרשב"א והמחבר בס' קו, , מה עניי� חנ"נ לכא�הש"  הקשה

, שכל זה בחתיכה שבלעה איסור, א� כא� שמדובר ומתר� הש" שחוששי� שמא האיסור לא נפלט לגמרי ו"אפשר לסוחטו אסור"! 

  בלח בלח וריבה בשוגג נגד כל מה שנעשה נבלה, הכל מותר ואפילו בב"ח.

, שמוכח להדיא שבלח בלח יש חנ"נ בבשר בחלב, וכ� הקשו בגמרא: "חלב אמאי מותר, חלב נבלה הקשה על שוב על דברי הרמ"אא  

הוא!" (חולי� קח:) וכ� פסק הרשב"א להדיא. ומה שיש פוסקי� המחלקי� לעניי� לח בלח, זה דווקא בשאר איסורי� שאי� חנ"נ, א� 

שי� נגד כל התערובת ואז מותר ההתר בשוגג, א� לא מספיק להרבות כמו שפסק הרמ"א. לא בב"ח. ולכ� מסיק שבלח בלח צרי� ש

  ונשאר הש"  על הרמ"א בצ"ע.

פסק את תרוצו הראשו� בדרכי משה, שא# במקו� שנעשה נבלה, מותר בשוגג כשלא נודעה התערובת קוד� ולא נעשית נבלה, אבל א�  .2

ובאר נודעה אסור, כי יש חנ"נ בכל האיסורי� ונעשה נבלה. ולפי תרו$ זה יצטרכו לחקור הא� נודעה התערובת או לא, ולא נהגו כ�. 

  חזיקי� שהיה איסור, שמני� לנו שהוסיפו עליו אח"כ.שלא נהגו לחקור, כי לא מ הש" 

דברי הרמ"א יוסברו כ�: לא מיבעיא איפה שאי� חנ"נ, אלא אפילו כשיש חנ"נ כגו� לח בלח בלא הפסד, או  – ש"  בש� או"ה והד"מ

  יבש בלח ולח ביבש, א� לא נודעה התערובת והרבה בשוגג מותר וא� נודעה אסור.

א� יש חנ"נ, מה זה קשור א� נודעה או לא נודעה, הרי נעשה הכל נבלה מיד! וכ� מוכח מכזית בשר שנפל , שהרי ומקשה על כ  הש" 

ליורה של חלב, שרב אמר שבשר אסור וחלב מותר, ושאלה הגמרא הרי חלב נבלה הוא, וענתה הגמרא שקד� וסילק את הבשר לפני 

דעה התערובת או לא. וכ� בס' צד ס"ב פסק הטור בש� הסמ"ק, שא� שפלט חלב נבלה. משמע שמיד נ"נ, ולא אומרי� שזה תלוי א� נו

תחב כ# חולבת פעמיי� לקדרה בשרית, צרי� פעמיי� ששי�, שמא נשארה טיפת חלב על הכ# ונעשתה נבלה, ולא תרצו שלא נודעה 

  התערובת!

כמו"כ ג� מדברי מהרא"י, ש"ד ורש"ל משמע שזה שבכל האיסורי� א� הרבה בשוגג מותר, זה רק בדבר יבש, אבל בדבר לח לא, 

  שנות� טע� מיד, ויש בו חנ"נ ולא מחלקי� בי� נודע ללא נודע. 

חנ"נ יש לחלק בי� ומסיק הש"  שייתכ� שג� הרמ"א חזר בו ממה שכתב בדרכי משה, ולכ� כתב בהגה"ה על השו"ע שרק כשאי� 

וכ"כ רעק"א, והוכיח זאת מס' עג ס"ו לגבי כבד שנמצא ר. נודעה התערובת ללא נודעה, א  כשיש חנ"נ, ג� א� הרבה בשוגג, אסו

דבוק בעו#, שצרי� ששי� נגד כל העו#, שנעשה נבלה, ולא הרגישו בו כלל עד שנמצא אח"כ. משמע שבלא נודע האיסור ג"כ צרי� 

וכתב הפת"ש לדחות ראייתו, שש� בס' עג העו# והכבד הדבוק בו מתבשלי� כל הזמ� ורותחי� ולכ� נעשה העו#  ששי�, כשיש חנ"נ.
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וכרעק"א כתבו ג� הפר"ח נבלה, משא"כ כשהוצא העו# או הצטנ�, וכ� בנידו� דיד� ולכ� הסתפק הש"� א� הרמ"א חזר בו או לא. 

ועיי� לעיל בלח בלח שאי� בו חנ"נ להתיר ג� בלא נודעה התערובת.  , אלא שהמנחת יעקב כתב להקל בהפסד מרובהוהמנחת יעקב

 בהסבר הש"� בטור שיש לחלק רק בי� שוגג למזיד ולא בי� נודע ללא נודע, ועיי� מה שהבאתי לעיל בש� נק' הכס# אי� שתר$ קושייתו.

  כמוהו אלא כפי שפרש לעיל את הטור.החמיר שצרי� תמיד לחקור הא� הרבה בשוגג או במזיד, וכתב הט"ז שאי� להחמיר  – רש"ל

  

  ביטול איסור מדרבנן

"עצי� שנשרו מ� הדקל ביו"ט מרבה עליה� עצי� מוכני� ומסיק�. והא קא מבטל איסור לכתחילה, ותנ�: אי� מבטלי� איסור לכתחילה?  – גמרא

בדרבנ� לא בטיל, מאי איכא למימר? הני מילי היכא  הני מילי בדאורייתא, אבל בדרבנ� מבטלי�...ולרב אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירי� אפילו

  דאיתיא לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי איסוריה". (ביצה ד:)

  

לכ� באיסורי דרבנ� מבטלי� לכתחילה, כגו� חלב שנפל לקדרה של בשר עו#, מרבה עו# על החלב כדי  – רמב"� ע"פ הבנת הטור והבית יוס&

לב שורש מהתורה כלל (משא"כ לתוספות ועיי� בס' פז בדברי הב"ח ש�). וכ"כ הגה"מ שמי חלב שנפלו לבטלו בששי�, שלרמב"� אי� לעו# בח

  לתבשיל בשר, מרבה מי� ומבטל�, כי מי חלב מדרבנ� אסורי� בס' פז.

ל בדבר שיש לו זה שמבטלי� איסורי דרבנ� זה רק בדבר שאי� לו שורש מהתורה, כגו� מוקצה, אב – רמב"� ע"פ הבנת המרדכי, ר"י, ראבי"ה

  שורש מהתורה, כגו� בשר עו#, אסור. וכ� מוב� מהרמב"� שנקט עו# בחלב ולא חצי שיעור.

  רשב"א

דבר שאיסורו מהתורה, אפילו שיעורו מדרבנ�, אפילו נפל להתר, אי� להרבות עליו ולבטלו, וכ"ש שלא להפילו בידיי�, וא� עבר וביטל  .1

  בשוגג מותר ובמזיד אסור.

ורה א� הוא מדבריה� אי� מערבי� אותו בידיי�, י"א שמבטלי� אות� ברוב לכתחילה, וי"א שאי� מבטלי� אותו דבר שעיקרו מהת .2

בהתר לכתחילה ויש לחוש לדעה זו ולאסור, וא� עשה כ� במזיד אסור ובשוגג מותר. וא� נפל מעצמו מותר להרבות על ההתר ולבטלו, 

 מכשיר�. ויש לנהוג כהלכה זו בכל איסורי דרבנ� חו$ מתרומת חו"ל וכדלהל�.כמו עצי� שנשרו מהדקל ביו"ט שמרבה עליה� עצי� ו

דבר שעיקרו מדרבנ� לגמרי, כמו תרומת חו"ל וחלת חו"ל (כמו גבינה של נכרי� או שומ� של גיד) שהקלו לבטלו לכתחילה, וכ"ש א�  .3

צי� שנשרו מהדקל לתו� התנור ביו"ט, שמרבה נפל בעצמו להתר, אע"פ שאי� בהתר ששי�, מותר להרבות עליו כדי להכשירו, כמו ע

  עליה� עצי� ומסיק�.

, אי� ציטט בש� הרשב"א, שמתיר להרבות על איסור דרבנ� שנפל להתר, הרי הרשב"א פסק להחמיר בכל הבית יוס& הקשה על הטור[

להרבות בידיי� לכתחילה, א�  , שדברי הרשב"א ה� דווקא שלאותר� הב"חאיסורי דרבנ� לא לעשות כ� לכתחילה חו$ מתרומת חו"ל? 

  א� כבר נפל האיסור להתר, מותר להרבות לכתחילה ובזה אי� חילוק כלל בי� איסור דרבנ� שעיקרו מדרבנ� או מהתורה.]

ג� בדבר שעיקרו מדרבנ� אסור להוסי# עליו כלל לבטלו, ולא התירו אלא רק בעצי� שנפלו לתנור, משו�  – ש, מרדכי, שערי דורא, או"הרא"

  שהאיסור נשר# ונכלה, ורק אח"כ נהנה ממנו. וה� סברו כמסקנת הגמרא בש� רב אשי.

  י� ונראה לאסור.]יש המתירי� לבשל בקדרות ישראלי� האוכלי� גבינות הגויי� א� ה� מקונחי�, ויש אוסר – ארחות חיי�[

  

ולשאר כל אד� פשוט שמותר וכדלעיל) ובשוגג  –פסק כרשב"א, שאיסור שדרבנ� לא מרבי� עליו לבטלו, וא� עשה כ� במזיד אסור (ש"�  – מחבר

  )רעק"א –מותר, וא� נפל מעצמו מותר להרבות עליו ולבטלו. (א� א� הפיל את האיסור בשוגג ג"כ אסור להרבות אלא רק כשנפל מעצמו 

  באר בדברי הרשב"א שמדובר דווקא באיסור שיש לו עיקר מהתורה. – ש" 

, הרי באו"ח ס' תרעז פסק המחבר כמהר"� מרוטנבורג בש� הרא"ש, שמותר שמ� של חנוכה שנפל לשמ� רגיל ואי� ששי� הש" הט"ז ו ווהקש

, שבהוקצה ותר� שמא י"לכי שמ� של חנוכה הוא מדרבנ�?  בשמ� הרגיל אסור להוסי# עליו ולבטלו, ולפי מה שפסק כא� היה צרי� להיות מותר,

למצוותו יש להחמיר. א� כתב הש"� שזה דחוק. ועוד דחה תרו$ זה, שמי שאומר לא להרבות על השמ� הוא מהר"� מרוטנבורג, והוא חילק בי� 

ו, ולפי מה שתר$ הש"� היה צרי� לומר עצי� שנשרו מהדקל לתנור, שנהנה מהאיסור לאחר ביעורו, משא"כ בשמ� שנהנה ממנו בשעת ביעור

  ונשאר הש"  על המחבר בצ"ע.שהוקצה למצוותו. 

שיש לחלק בי� מוקצה מחמת איסור שאי� לו עיקר מהתורה, למוקצה מחמת מצווה, דהוי כעי� דאורייתא, ולכ� ובמטה יהונת� תר� בש� אביו, 

  השו"ע מחמיר בזה.

השו"ע פסק כרא"ש בנר חנוכה, מפני ששמ� של חנוכה הוי דבר שיש לו מתירי�, בחנוכה הבא, ש , ותר�,ורש"ל פסק כרשב"א וכמו השו"ע כא�

אבל דבר שאי� לו מתירי� ונפל להתר, מותר להרבות עליו ולבטלו. וכ"כ ג� המג� אברה� באו"ח. והקשה הבאר היטב על תרו$ זה, שהרי לשו� 

  ילו דבר שאי� לו מתירי� אפילו באל# לא בטל?מהר"� היא שא� לא היה ששי� לא ירבה, א� א� היה בטל, וא

שהמחבר פסק כדעת המתירי� וכרשב"א, וש� הביא את דעת מהר"� בש� "יש מי שאומר". וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ד ס'  המ"ב (או"ח) כתב

  נב.

  

ואע"פ שבלא"ה נעשה חנ"נ, צרי� לומר כ� ג� פסק כרא"ש שאי� לבטל כלל איסור דרבנ� אפילו א� נפל מעצמו, וכ� נוהגי� ואי� לשנות.   – רמ"א

  בדברי� שאי� בה� חנ"נ כגו� לח בלח בה"מ או יבש ביבש, שאסור לבטלו לכתחילה.

 ולא כרש"ל שפסק כרשב"א וכשו"ע.נראה להלכה כרמ"א בי� באיסור שיש לו עיקר מהתורה, ובי� באיסור שאי� לו עיקר מהתורה,  – ש" 



 148

  

  איסור שהתבטל וחזר והתרבה

  "אמר רב דימי אמר ר' יוחנ�: המערה יי� נס� מחבית לבור, אפילו כל היו� כולו, ראשו� ראשו� בטל". (עבודה זרה לו.) – מראג

אי� הלכה כרב דימי, כי הגמרא בהמש� דחתה דבריו ואמרה שר' יוחנ� לא אמר דבר זה מעול�, ולכ� כל  – רא"ש, ר"�תוספות, רמב"�, רשב"א, 

כגו� שהיה ששי� נגדו, ואח"כ התווס# שוב מהאיסור ועכשיו אי� ששי� נגד האיסור, הטע� לא מתבטל, וחוזר ונאסר לא איסור שהתבטל בהתר, 

  שנא מי� במינו, או מי� בשאינו מינו, בי� בלח ובי� ביבש. ואי� צרי� לומר שמדובר באיסור הנופל בקילוח, אלא אפילו בלא קילוח נאסר.

קי� הלכה זו, מ"מ אי� זה סותר לס' צח ס"ט שאיסורי� מבטלי� זה את זה, כי כא� מדובר באותו איסור אע"פ שפסקו כל הפוס – בית יוס&

  שחזר ונפל וש� מדובר בשני איסורי� שוני� ולא מורגש טע� של א# אחד מה� ולכ� מותר ואי� שו� סתירה.

יי� וכ� כל איסור שנמוח שנפל ולא נות� טע�, מתבטל ולא חוזר מה שאי� הלכה כרב דימי זה רק ביי� ביי�, אבל גבי יי� במי� או מי� ב – ראב"ד

  ואוסר, והרי הוא התר גמור, ואפילו עוזר להתר לבטל את האיסור החדש.

  

  איסור שהתבטל ולא נודע, וחזר ונפל מאותו מין איסור שוב

אסורה, ורבי שמעו� מתיר". (משנה תרומות  "סאה תרומה שנפלה לתו� מאה של חולי�, ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת, הרי זו – משנה

  פ"ה מ"ח)

  "במה דברי� אמורי�? כשלא ידע בה ואח"כ נפלה, אבל ידע בה ואח"כ נפלה, הרי זו מותרת". (תוספתא תרומות פ"ו ה"ו) – תוספתא

המחלוקת היא כשלא נודע האיסור, אבל א� נודע לכו"ע מותר. לכ� חתיכת איסור שנפלה בששי� ולא הכיר בה עד שנפלה אחרת, הרי  – רמב"�

  זו אסורה, א� אי� בהתר כדי לבטל שניה�, אבל הא� הכיר בה וידע שיש בהתר לבטלה, אפילו א� נפלה אחרת, אי� צרי� ביטול כנגד שתיה�.

כל המחלוקת בי� ר' שמעו� לחכמי� היא, כשידע שנפל איסור א� לא הרי� את האיסור הראשו� ואז  – ש� ירושלמי)ראב"ד, רבנו שמשו� (ב

לרבנ� יש לאסור כל עוד שלא הרי�, א� א� לא ידע, לכו"ע צרי� ששי� נגד שתיה�. וסיי� בירושלמי ברייתא זו: "וחכמי� אומרי� הרמתה 

  דברי הרמב"� שה� לעניי� תרומה לשאר האיסורי�, כי עובדה שלא פסק זאת לגבי שאר האיסורי�.מקדשתה". וכתב הבית יוס#, שאי� ללמוד מ

  (ועיי� עוד בס' צד לגבי די� זה)

  

, כ� שאי� ששי� נגדו, 83פסק את דברי הטור בש� הרא"ש וכרבנו שמשו�, שאיסור שהתערב בהתר והתווס# לו אח"כ מהאיסור הראשו� – רמ"א

במינו ולא שנא מי� בשאינו מינו (שני האיסורי� ממי� אחד וההתר ממי� אחר), לא שנא יבש ולא שנא לח, לא שנא נודע  חוזר ונאסר לא שנא מי�

  בינתיי� ולא שנא לא נודע בינתיי�, שכיוו� שהתרבה האיסור, ג� א� הוכר, הרי נות� טע� אסור בכל התערובת.

חולבת לקדרה בשרית פעמיי� מספיק פע� אחת ששי�, מ"מ כא� נתחב איסור , שאע"פ שבס' צד ס"ב פסק הרמ"א שכשנתחבה כ# והעיר הט"ז

  חדש, ולכ� צרי� ששי� ג� נגדו.

  , שש� אי� לגזור אטו שאינו מינו, וכ� ש� יש להקל משו� איסור בלוע, וכל זה משא"כ כא� בנידו� דיד�.והפמ"ג הוסי&

  די� תערובת יבש ביבש

בלח שצריכי� ביטול בששי� מהתורה, אבל יבש ביבש שמהתורה חד בתרי בטל, א� נודעה  כל דברי הרמ"א ה� בלח ביבש או לח – ש" 

  התערובת, האיסור בטל, וג� א� התרבה הוא עוזר ומסייע לבטל את האיסור החדש, כפי ששנינו "הערלה מעלה את הערלה".

  וכ"כ הרש"ל.ג� ביבש ביבש אסור,  – הגהות אשר"י

  במי� בשאינו מינו יש להתיר, כי כל יבש ביבש בטל.משמע ש – או"ה, או"ז ורבנו יואל

קשה להקל נגד דברי רש"ל ונגד דברי הרמ"א שלא חילק, ולכ� אפילו ביבש ביבש, כל שאי� נות� טע�, הידיעה גורמת התר  – ההלכה ע"פ הש" 

, וכשנודעה התערובת ש ובהפסד מרובהוכל זה במי� במינו יבש ביבולא חוזר ונאסר, וכ� משמע מהראב"ד, הרמב"� והר"� וכל הראשוני�. 

שמתבטל ברוב רגיל ולא נות� טע�, אבל כשאי� הפסד מרובה או במי� בשאינו מינו שנות� טע�, אי� להקל ואי� לומר שקמא קמא בטיל כשנופל 

  האיסור השני. 

  

  ביטול התר בהתר

"א� ערב צמר גמלי� בצמר רחלי� ויש רוב לצמר הגמלי�, מותר בפשת�". (צמר הגמלי� שהוא התר בטל בצמר הרחלי� שהוא ג"כ  – משנה

  התר) (כלאי� פ"ט מ"א)

פסק שצלי הנצלה ע� פת, אע"פ שיש ששי� בפת, אסור לאכלו בחלב, כי זה התר בהתר, ולכ� חלב שנפל למי� והתבטל אסור לתת אותו  – רי"&

  ה של בשר. ושאל על די� זה מהמשנה לעיל של צמר רחלי� ונשאר בצ"ע.בקדר

כזית חלב שנפלו למי� והתבטל בששי� ואח"כ נפל מ� המי� לקדרה של בשר, מותר הבשר אע"פ שאי� בבשר ששי� נגד החלב, שהרי  – או"ה

  התבטל במי�.

  פסק כאו"ה ולא כרי"#, ומבטלי� התר בהתר. – רמ"א

  ולא כבס' רצט ס"ק א'. וכא� רואי� שהתר מבטל התרתחילה מותר לתת את המי� האלו בקדרה בשרית, לכ ג� – ש"  בש� ת"ח
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בדברי הפמ"ג אכ� יש חידוש, א� בדברי הרמ"א לא, כי דברי הרמ"א ה� פשיטא, וכתב בש� ב"צמח צדק" שלערב לכתחילה חלב במי�  – פמ"ג

  ור.כדי שיתבטל בששי� ויוכל לבשל במי� אלו בשר, לכו"ע אס

  יש לחשוש לדעת הרי"# ולאסור לכתחילה לבטל התר בהתר. – בית מאיר

  

, הרי רואי� מהמשנה הנ"ל שהתר בהתר בטל ומדוע פסק המחבר בס' רצט לגבי חוט פשת� מול אל# בבגד של הצמר שלא בטל? הקשה רעק"א

עכשיו, א� א� יש לו מתירי� עכשיו, לא בטל ואפילו , שג� לדעת חכמי� שמי� במינו בטל בששי�, זה רק א� אי� לו מתירי� ומתר� רעק"א

בשאינו מינו לא בטל. ומחדש כא� האו"ה, שחלב במי� כ� בטל. וכ"ד המחבר בס' צה שדגי� שעלו בקערה של בשר טע� הבשר בטל, היינו התר 

  בהתר ומותרי� בחלב.

רצט בחוט שנמצא בבגד כשיש אל# נגדו שלא בטל, וכ� מס' צז , הרי המחבר סותר את עצמו בי� הדי� של נ"ט בר נ"ט לס' ומ"מ קשה על המחבר

  ס"א, שפת שאפאו ע� הצלי אסור לאכלו בחלב, והסביר הש"� שיכול לאכול כ"א בפני עצמו, וא"כ התר בהתר אסור?

"ט, או טיפת חלב וכתב שבפת מורגש טע� הבשר ג� א� יש ששי�, ולכ� אסור לאכלה בחלב, משא"כ בנ"ט בר נ ועל קושיה זו תר� כבר הר"�

  שנפלה לששי� מי� שאי� שו� טע� יותר ומותרי� המי� בבשר.

  , שפסקיו סותרי� בתו� ס' רצט בי� חוט פשת� שלא בטל בצמר אפילו באל# לצמר שמבטל צמר?א  נשארנו בקושיה על המחבר

� לא יווצר איסור שעטנז, לכ� צמר בצמר בטל וכמכניס , שכדי ליצור שעטנז צרי� שוע, טווי ונול, והיינו חוט, כלומר בלי חוט פשתהסביר החזו"א

חוט אח"כ לא מכניס לצמר רחלי�, אבל כשמכניס חוט ממש לצמר רחלי�, יש חוט בצמר ואפילו באל# לא בטל. ממילא יוסברו פסקי המחבר 

אסרה תורה", ומכיוו� שכ�, רק  בס' רצט, שצמר בטל בצמר, א� חוט שלא בטל בצמר רחלי�. בב"ח מסביר הרא"ש בנדה סא:, ש"דר� בישול

כשיש טע� יש איסור, משא"כ בשעטנז. (ואע"פ ששאל החת"ס ממעביר עצי$ נקוב בכר� שהיניקה פחות ממאתי� ובטל, והנה מבטלי� בכלאי� 

חוט , בס' רצט שיש הבדל בי� דבר שמתפשט ככלאי� בכר� ומתבטל לדבר שעומד במקומו כמו מסביר הש"  בש� העטרת זהבהתר בהתר? 

  פשת�)

לכ� לגבי שוקולד מריר בו מעט החלב בטל ברוב השוקולד, הא� יהיה מותר לאכלו ע� בשר? לפי הרי"# פשוט שאסור, לשו"ע ולרמ"א יהיה מותר 

  כי לא מורגש טע� החלב כלל ואי� זה דומה לפת שבושלה ע� צלי, שש� מורגש טע� הבשר, ועוד שיש רגילות לאכול פת ע� בשר וע� חלב.

ה, לפי רוב הפוסקי� יש להקל ולאכול שוקולד מריר ע� בשר, ולמחמירי� כדעת ה"בית מאיר" יש לאסור, שהרי הוא חשש לדעת הרי"# להלכ

 שהתר לא בטל בהתר.

  

  סעי# ז'

  

  "מותר לתת לכתחילה מי� ושכר בקנקני� של נכרי, אבל לא יי�". (ע"ז לג.) – גמרא

ונבלע רק משהו בקדרה, וכיו� שדר� להשתמש בקנקני� גדולי� לא יכול לית� טע�. לכ�, קדרה שהרי משתמשי� ביי� בצונ�  – ריב"ש, רשב"א

שבלעה טיפת ד� או חלב מבטלי� אותו לכתחילה, כיו� שא"א אפשר לבוא לידי נתינת טע� לעול�, וכ� א� נפלה יותר מטיפה א� רגילי� 

, א� נבלע איסור מועט לתו� כלי כשר, א� וכ� כל שאר האיסורי�נת טע�, להשתמש בכלי שימוש  מרובה, מותר להרבות כי לא יבוא לידי נתי

דרכו של אותו הכלי להשתמש בו בשפע התר (כמו קדרה גדולה וחבית גדולה), מותר להשתמש בו לכתחילה, כיו� שהאיסור מועט ולא יבוא לידי 

מש בו לכתחילה ואפילו בב� יומו, לפי שא"א שיבוא לידי נתינת נתינת טע�. לפיכ� איסור משהו שנבלע בקדרה או בקנקני� וכיו"ב, מותר להשת

  טע�.

אבל א� נבלע בכלי שדרכו להשתמש לעתי� בדבר מועט כקערה וכיו"ב, אסור להשתמש בו אפילו בשפע, גזרה שמא ישתמש בה בדבר מועט 

  ויבוא לידי נתינת טע�. ועוד, שאי� מבטלי� איסור לכתחילה, ואפילו איסור מועט ובלוע.

אי� נראה להתיר מק"ו, שאפילו קדרה לא בת יומה, נאסרת גזרה משו� בת יומה, כ"ש באותו כלי עצמו, שאע"פ שמשתמשי� בו בהתר  – טור

  מרובה, נגזור לאסור משו� שמא ישתמשו בו בהתר מועט והאיסור ית� בו טע�.

  פסק את דברי הריב"ש והרשב"א להלכה. וע"ע בס' קכב ס"ה. – מחבר

הארי� להוכיח שהלכה כרמב"� וכר"� שרק כשהאיסור שבכלי פגו� יש להתיר להשתמש בכלי ולבטל את האיסור א� אחרת לא, ואי�  – ט"ז

 וכ"כ הב"ח והש" הלכה כרשב"א וכמחבר. וכל זה באיסור של תורה שבלוע בדופ� הכלי, אבל איסור דרבנ� יש להקל אפילו אינו פגו� כרשב"א. 

  כות, ואכמ"ל.בס' קכב ס"ה, ע"ש בארי
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  ס' ק

  

  סעי# א'

  

"יר� שהתבשל בה גיד הנשה, א� יש בה בנות� טע�, הרי זו אסורה. גיד הנשה שהתבשל ע� הגידי�, א� אינו מכירו כול� אסורי�".  – שנהמ

  (חולי� צו:)

  "ולבטיל ברובא? בריה שאני". (חולי� צט:) – גמרא

  

  בכמה בטלה בריה?

  .�960, ע"פ הירושלמי (תרומות פ"י ה"ה) שר' יוסי בר ר' בו� ביטל עכבר באל#, והיה מבטלו ג� ב�960בטלה ב – רשב"א, רבנו שמשו�

י"מ ש'עכברא' שכתוב ש�, היינו ש� מקו�, שבמקו� מסוי� ידע שנות� טע� עד אל#, א� אי� הכוונה שהתיר עכבר, כי בריה לא  – , טוררא"ש

  בטלה לעול�.

כי שנינו שבריה וחתיכה הראויה להתכבד שכול� אסורי�, וחתיכה כזו ודאי לא בטלה , דברי הרשב"א ורבנו שמשו� לא מחוורי� – ר"�ות, תוספ

, וא"כ אי� הבדל בי� בריה לחתיכה הראויה להתכבד. ומה שכתוב בירושלמי להתיר באל#, זה לא בתורת אפילו באל& ע"פ תוספתא מפורשת

  , ולבטל פליטתה.בריה אלא בתורת טע�

  וכ� משמע מהרי"& ומהרמב"� ומאו"ה שבריה לא בטלה לעול� וכ  הלכה.

  

  מהי בריה?

, כגו�: גיד הנשה, דג טמא, עו# טמא, אבל נבלת עו# טהור אינה בריה, כי מותרת מתחילתה, וכ� דבר שאסור מתחילתו – רא"ש .1

  לאפוקי שור הנסקל.

עו# חתו� שנקרא חתיכת עו#, וכ� חתיכת גיד, אבל אבר נבלה אפילו חתו� קרוי אבר , כמו דבר שא� יחת  אי� שמו עליו – רא"ש .2

 נבלה, וכ� חלב הכליות, ערלה וכלאי הכר� אינ� בריה כי שמ� לא ישתנה.

 , כמו גיד הנשה וכיו"ב, א� חיטה של איסור אינה בריה. (הרא"ש ותוספות לא הסכימו לכלל זה)ברית נשמה – ר"�, או"ה .3

 , לאפוקי חלב שאינו מקוב$ כאחד ונשאר שמו.�ד ושלכאח מקוב� – ר"� .4

  

, לא בטל אפילו באל#, ואת 84פסק את המשנה והגמרא שדבר שהוא בריה כגו� נמלה, עו# טמא, גיד הנשה, אבר מ� החי, ביצה ע� אפרוח – מחבר

  סקה עיי� לקמ� ס' קא ס"ו)כל התנאי� הנ"ל: ברית נשמה, אסורה מתחילתה, דבר של� שא� יחלק אי� שמו עליו. (וא� התר

איסור בריה שלא בטל הוא מדרבנ�, שהתורה החמירה לתת על זה מלקות אפילו בפחות מכזית, ובאו חכמי� והחמירו בתערובת בריה  – ט"ז

יה, לא שלא תתבטל, ונפק"מ לעניי� ספק א� הוי בריה או לא, שספק דרבנ� לקולא ותתבטל בששי�, א� א� זה ודאי בריה רק ספק איסור בר

  בטל וכדלקמ�.

  (לפי זה יש להקל ג� בספק חהר"ל וספק דבר שבמני�. וע"ע ברמ"א לקמ� בס' קי ס"א ובש"� ס' קא ס"ק ב' גבי חהר"ל)

  

  פתחי תשובה

ניסה ללמד זכות על אות� אנשי� שאוכלי� פרות אלו, שנמלי� אינ� כבריה, כי מתחילת בריית� ה� מותרות, ורק לאחר  – כו"פ די� נמלי� שגדלות בפרות וקמח: .1

  נקראות בריה ולא בטלות. – טורי אב�שפרשו ה� אסורות. 

וא"כ צרי  לבאר כיצד לימד הכו"פ זכות  באר כא� החוות דעת שנמלי� שנולדת מפרי היא בריה, וה"מטה יהונת�" הסביר ש"תחלת ברייתו" זה כשנוצר האיסור".

הא� איסור מתחילת ברייתו זה תנאי בבריה או שזה איסור עצמי? לרשב"א, איסור מתחלת ברייתו זה סימ� לאיסור מחמת עצמו, ולכ� וחקרו האחרוני�  עליה�?

  דיי� צריכי� אנו לדעת כיצד לימד הכו"פ זכות?העיקר זה איסור מחמת עצמו, ולכ� ביצת אפרוח היא בריה, וכ� שר$ משו� איסור עצמי. א"כ ע

שש� מדובר בבריה שנוצרה לא פגומה ונסרחה אח"כ,  הגר"א תר�בס' קג פסק הרמ"א שבריה פגומה אינה בריה, ולכאורה הרי כל נמלה היא מאוסה ויש לה די� בריה? 

  .א"כ יש מחלוקת בי� הפמ"ג לגר"אלגר, תתבטל מלהיות בריה.  , שג� נמלה א� תסרח יותר ממה שהיא, ותגיע למצב שלא תהיה ראויהא  הפמ"ג פרש

, שיש הבדל בי� בריה עצמה, לבריה בתערובת, שנמלה סת� כ� חייבי� עליה אע"פ שטעמה פגו�, וברגע שתיכנס לתערובת ותיפג� ש�, א  ערו  השולח� תר� תרו� אחר

פ, שכל התלועי� המעורבות בקמח מאוסות, ואע"פ שאי� להתיר כ  לכתחילה, ללמד זכות עליה�, א"כ אפשר כא� ללמד זכות כדעת הכו"יש די� נטל"פ ותהיה סרוחה. 

 שפיר דמי.

 נקרא בריה ג� בלי כזית בשר. – פמ"ג : נקרא בריה דוקא כשיש בו כזית של בשר, גידי� ועצמות, א� פחות מכזית בטל, כמו כל יבש ביבש.פני אריה: אבר מ� החי .2

 חי ולא היה ששי� בקדרה, הכלי אסור, וא� הוא מסופק א� היה ששי�, מותר הכלי, אפילו ידע שהיא בריה ולא בטלה.א� בישל בכלי אבר מ� ה .3

  

  האם קיימת חומרת איסור בריה גם בבריה מדרבנן (גיד החיצון)?

                                            
(הש"� כתב שג�  דוקא ביצת אפרוח, אבל ביצת ד�, אינה בריה, כי מותרת מתחילתה, ולא כמחבר בס' קי שכתב שמותרת מתחילתה. – ש"  84

ביצת אפרוח מלכתחילה יש  להתיר, כי היתה מותרת מתחילתה, אלא שאי� להקל בזה, כי הרמב"� והשו"ע פסקו שביצת אפרוח היא בריה. 
 ס"ק טז' הסביר הש"� שהביצה היא הגריה ולא האפרוח, ע"ש) ובס' פ'
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על חולי� צו חקר מהי בריה? הא� בריה זה כל דבר שהתורה הענישה עליו מלקות בפחות מכזית, או שבריה זה כל  הפמ"ג בספרו "ראש יוס&"

  דבר חשוב וסימ� לכ�, זה מלקות בפחות מכזית.

והוא  בשבועות כ: כתב על הנשבע שלא יאכל שחייב בכלשהו, כי הוא "אחשביה" כמו כל בריה, והסביר רש"י שבריה היא כל דבר חשוב, רש"י

  החשיב את כל המאכלי� כול� כמו בריה, ולכ� נאסר בכלשהו.

בחולי� צו. לא פרש כ�, וכתב שבריה היא דבר שהתורה גזרה לא לאכול אותו בי� קט� בי� גדול כגו� נמלה, כלומר כל דבר שיש עליו  א  תוספות

  פות המלקות ה� סיבה לבריה.לבריה, ולתוס כלומר לרש"י המלקות ה� סימ�מלקות בכלשהו, ולא בגלל חשיבות, 

  ועתה נעבור לבאר את שיטות הרמ"א והט"ז.

בס' קד פסק הרמ"א ששר$ שנחת� והתערב בחתיכות אפילו באל# לא בטל, כי על שר$ לוקה בכעדשה, ויש לזה די� בריה. והט"ז חלק עליו, כי 

ה מגיע כאשר יש מהתורה מלקות בכלשהו, וזה קיי� ג� בשר$ אחד התנאי� זה שיהיה של�, וזה לא דבר חשוב בעודו חתו�. א"כ לרמ"א די� ברי

  חתו�, א� לט"ז בריה זה עניי� של חשיבות, וכא� א� נחת� אע"פ שלוקה, אי� זה דבר חשוב.

כי זה לרש"י ולרמ"א, אי� די� בריה בדרבנ�, כי אי� מלקות, א  לתוספות ולט"ז יש די� בריה ג� בדרבנ� הנפק"מ בחקירה זו היא נידו� דיד�. 

  דבר חשוב.

לכ� רק בס' קא ס"א בדי� חהר"ל מגיה הרמ"א שג� בחהר"ל מדרבנ� יש חומרא ולא כא�, כי בבריה אי� חומרא כזו לרמ"א, א� הט"ז חלק ולכ� 

  כתב כא� שא� זה ודאי בריה א� ספק א� אסורה מהתורה או לא, יש להחמיר שלא תתבטל, כי בכ"מ זה דבר חשוב.

, של"פני אריה" צרי� כזית בשר, כי אחרת לא ילקו על זה ואי� בריה, והוא סובר כרש"י הפת"ש בעניי� אבר מ� החיזו ג� המחלוקת שמביא 

  וכרמ"א, א� הפמ"ג לא מצרי� כזית בשר, כי זה דבר חשוב בכ"מ, והוא יסבור כתוספות וכט"ז.

אסורה מדרבנ�, ואילו כא� הוא מביא ביצה זו בי� אלו מהי שיטת המחבר? בס' פו ס"ח פסק שביצה שיש בה אפרוח שלא יצאה לאויר העול� 

משמע שהוא סובר כתוספות וכט"ז, שג� בדרבנ� יש בריה, ובריה היא כל דבר חשוב. וכ"כ הגר"א שלמד כ  מדברי הרמב"� שנמני� כבריה, 

  שכתב בפרוש שבריה זה כל דבר חשוב.

  

  סעי# ב'

  

אפילו באל# לא בטלה, והכל אסור, אבל הרוטב אסור בנות� טע� או בששי�, כי בריה לא בריה שהתבשלה ע� ההתר,  –(ע"פ המשנה לעיל)  טור

  בטלה, א� טעמה בטל. וא� הכיר את הבריה, מוציא אותה וזורק אותה, והאחרי� והרוטב בנות� טע� או א� יש ששי� נגד כל הבריה מותרי�.

  

  דין גיד הנשה

  � טע�", ולכ� אי� טעמו אוסר כלל.חו$ מגיד הנשה, דקי"ל ש"אי� בגידי� בנות – טור

  טע� הגידי� לא אוסר, אבל שומ� הגידי� אוסר. – רש"י, רי"&, רא"ש, ר"�, רמב"�, רשב"א

  שומ� הגידי� ג"כ לא אוסר כמו הגידי� עצמ�. – ר"מ בתוספות

כירו הכל אסור, וא� יש בו ששי� נגד לכ�, יר� שהתבשל ע� גידו, א� מכירו זורקו וכל השאר מותר א� יש בו ששי� נגד שומנו, וא� אינו מ

  שומנו, הרוטב מותר והאחרי� אסורי�, כי בריה לא בטלה, א� טעמה ושומנה בטל. (ולתוספות צרי� ששי� נגד הגיד והקליפה שמסביבו)

אותו, וצרי� ששי�  א� נמוח הגיד, כ� שאינו ניכר יותר, אע"פ שאי� בו טע� והרי הוא כע$, התורה אסרה – רשב"א ?מה הדי� א� נמוח הגיד

  נגדו.

  

פסק את המשנה והטור להלכה וככל הראשוני�, שא� בישל בריה הכל אסור, אא"כ יש ששי� נגד הרוטב שאז רק הרוטב מותר, וא�  – מחבר

זרק את הבריה ויש ששי� נגדה, הכל מותר. ובגיד א� זרקו צרי� ששי� נגד שומנו כדי להתיר את הכל. וא� נמוח הגיד צרי� ששי� נגדו, 

וו� שיש הו"א שיתבטל ברוב רגיל, כי לעול� לא נ"ט, לכ� א� יש ספק א� היה ששי� נגד הגיד הנמוח, הולכי� , שמכיוהוסי& הש" כרשב"א. 

  להקל ובטל ברוב רגיל.

לדיד� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי�, וכ� שיש חנ"נ באיסור דבוק, יר� שהתבשל ע� גידו, לא מהני להכיר אותו ולזרוק אותו ולהצרי� ששי�  – ש" 

אלא צרי� ששי� נגד כל היר�, וכ� משמע בס' עב ועג', שדי� איסור דבוק נלמד מיר� שהתבשל ע� גידו. ותמה הש"� על הרמ"א נגד השומ�, 

ואינו דבוק הכוונה שהתבשל הגיד ע� היר  כשהוא חתו  מהיר  ש, וכתב הש"  לדחוקהסובר איסור דבוק, מדוע לא הגיה כלו� על המחבר? 

  .וכ"כ הגר"אנו, הרוטב מותר, ואז א� יש ששי� נגד שומ כלל,

, משו� איסור דבוק, וא� אי�, צרי� ששי� נגד כל 85א� השומ� היה דבוק בחתיכה אחת, צרי� באותה חתיכה ששי� נגד שומ� הגיד – ט"ז

  החתיכה שבלעה את השומ�, לדיד� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי�.

  

  סעי# ג'

  

                                            
יוס# הביא בש� הרשב"א, שבמצב כזה, אסור להוציא חלק מחתיכת ההתר עד שהכל יצטנ�, כי אחרת ייגרע ממנה ולא יהיה ששי� נגד  הבית 85

 שומ� הגיד ויחזור ויאסור, וע"ע בזה בס' קו.
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  ור, וא� נתנו מהמרק בכ# או בקערה, וראו שאי� ש� כלו�, הכל מותר, וא# הקדרה.קדרה של מרק שנפלה ש� בריה ואבדה, הכל אס – רשב"א

  .את המרקש"  נו�, מתיר הסיוא� אפשר להתירו ע"י פסק את תחילת דברי הרשב"א, שכל המרק אסור, א� נפלה בו בריה ונאבדה.  – מחבר

  

  סעי# ד'

  

ורי�, כי הוחזקו שיש בה� איסורי בריה, וצריכי� בדיקה, וכשה� מבושלי� ירקות שהתבשלו ונמצאו בה� שלוש תולעי�, הירקות אס – רשב"א

  א"א לבודק�, אבל מי שלקות מותרי�, כי אפשר לסננ�, וכ� א� בישלו בה� בשר, אפשר לרחו$ ולבדוק.

  פסק את כל דברי הרשב"א. וע"ע בס' פד ס"ט וס"י בענייני� אלו. – מחבר

  צרי� להחמיר כדעת רבי, שחזקה באה אחרי שתי פעמי�, ולכ� א� נמצאו שתי תולעי�, הירקות הוחזקו. – ב"ח

חלק עליו, והביא בש� הרא"ש שכרבי פוסקי� רק בשתי תינוקות שמתו מברית מילה שלא ימולו את השלישי כי ספק נפשות להקל, וכ�  – ט"ז

טלנית משו� ספק נפשות להקל, אבל בשאר דברי� שאי� בה� ספק נפשות, קי"ל אישה שמתו שני בעליה, לא תתחת� שוב כי מוחזקת כק

  כרשב"ג, שחזקה היא אחרי שלוש פעמי�, ולכ� בנידו� דיד�, הירקות יאסרו אחרי שנמצאו בה� שלוש תולעי� ויצטרכו בדיקה.

  ה כדלעיל בס"ג בשו"ע.שהרי ודאי יש בו ברי \אבל א� ראה שנפלה תולעת לתו  מרק, אסור המרק אפילו בתולעת אחת
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  ס' קא

  

  סעי# א'

  

  חהר"ל היינו שראויה לאורחי� יקרי� וחשובי�. – פרי מגדי�

, והרוטב אסורי�כול� "וכ� חתיכה של נבלה או של דג טמא שנתבשלה ע� החתיכות, בזמ� שהוא מכיר� בנות� טע�, וא� אינו מכיר�  – שנהמ

  בנות� טע�". (חולי� צו:)

  "וליבטיל ברובא? שאני חתיכה הראויה להתכבד בה לפני האורחי�". (חולי� ק.) – גמרא

  "אלו אסורי� ואוסרי� בכל שהו: יי� נס�, עכו"� ועורת לבובי�...בשר בחלב...הרי אלו אסורי� ואוסרי� בכל שהו". (ע"ז עד.) – משנה

  

ההלכה כמשנה בחולי�, ולכ� כל חתיכה שהיא ראויה להתכבד אינה בטלה, ואפילו א� החתיכה אסורה בהנאה, כי א�  – רמב"�, תוספות, טור

היתה מתבטלת אפשר היה לכבד בה אורחי�. המשנה בע"ז יודעת שאנו כבר למדנו את המשנה בחולי� ואנו יודעי� שסת� חתיכה יש בה די� 

א ש� צ"ל שהמשניות חלוקות, כי שאלו למה לא כתבו חתיכת דג טמא והגמרא לא תרצה שלמדנו חרה"ל. (א� הסביר תוספות שמ"מ לפי הגמר

  זאת כבר במשנתנו, משמע שלפי המשנה בע"ז, סת� חתיכה של נבלה או דג טמא אי� בה די� חרה"ל.)

� חתיכה הראויה להתכבד, א� א� אינו ההלכה כמשנה בע"ז, ולכ� כל דבר שהוא איסור הנאה כמו יי� נס�, שור הנסקל וכו' יש לו די – רי"&

  אסור בהנאה אי� לו די� חרה"ל.

ממה שכתוב במשנה בחולי�: "שהרוטב בנות� טע�", משמע שרוטב של חהר"ל דינו כרוטב של בריה שבטל בששי� כנגד החתיכה הראויה  – טור

  להתכבד.

  86א# חהר"ל מדרבנ� אסורה. – רמב"�

  

לא בטלה אפילו באל# וכתוספות והרמב"� שבי� אסורה בהנאה ובי� א� לא, לא בטלה, כיוו� שא�  פסק את המשנה והגמרא שחהר"ל – מחבר

  תתבטל תהיה ראויה להתכבד.

  א� התערב איסור הנאה, מותר למכור את התערובת לעכו"�, חו$ מדמי איסור שבה�. – ש" 

  רמ"א

  ר"ל ואינה בטלה (ע"פ הרמב"� הנ"ל).אפילו א� החתיכה אסורה בהנאה מדרבנ� כגו� יי� נס�, עדיי� נעשית חה .1

דוקא שאסור מדרבנ� מעיקר הדי� כמו ביצת נבלה ועו# בחלב, אבל בשר שהתעל� מהעי� שאינו אלא חומרא בעלמא  – רעק"א

  והתערב, אי� בו איסור.

  בספק איסור דרבנ� יש חומרא רק בדבר שיש לו מתירי�, א� לא בחתיכה הראויה להתכבד. – ט"ז

א� יש ספק הא� החתיכה ראויה להתכבד או לא, מקלי� שמתבטלת, אפילו א� אסורה מדאורייתא. (כי מחמירי� בחתיכה הראויה  .2

ט"ז וש"�, ובשו"ת "שאלת יעב$" ח"א ס' קנח הארי� לדו�, הא� יש מחמירי� בחהר"ל  –להתכבד מדרבנ�, וספק דרבנ� לקולא 

  מהתורה או מדרבנ�)

א� זו חתיכה הראויה להתכבד או לא, מקלי� שמתבטלת אפילו א� אסורה מהתורה, אבל ודאי חהר"ל דוקא א� יש ספק ה – ש" 

 א� ספק א� אסורה או לא, לא בטל, אבל בספק א� אסורה מדרבנ� בטלה, כדלעיל בט"ז.

  

  סעי# ב'

  

דוקא שהחתיכה אסורה מצד עצמה כמו נבלה ובב"ח, אבל  – רא"ש, רשב"א, ר"� בש� רבותינו הצרפתי�, או"ה, סמ"ג, מרדכי, ספר התרומה

חתיכה שבלעה איסור ולא היה בו ששי� לבטלה, אע"פ שי"א שיש חנ"נ בכל האיסורי� אי� לה� די� חהר"ל, מפני שאי� האיסור שבה ראוי 

איסור וגו# אחד, משא"כ בשאר  להתכבד לכל האורחי�. ואע"ג שג� בב"ח לא בטל והוי חהר"ל, ש� כשהתבשלו זה ע� זה, חזר הכל ונהיה

  איסורי�. וראיה לכ�, שבב"ח ג� בחצי זית של בשר וחצי זית של חלב יש חפצא של איסור. (ע"פ הט"ז והש"�)

  חלק על הראשוני� הנ"ל, וכתב שג� א� חתיכה קיבלה טע�, הוי חהר"ל. –ראבי"ה 

  

פת"ש) ובשר  –צמה, כגו� נבלה (ואפילו מתה מעצמה, ואפילו כחושה פסק כרוב הראשוני� שדי� חהר"ל קיי� בחתיכה שאסורה מצד ע – מחבר

  בחלב, אבל א� נאסרה מחמת טע� ולא היה ששי�, ג� למי שסובר חנ"נ בכל האיסורי�, אי� לה די� חהר"ל.

  בב"ח שהתערב בחתיכה אחרת, אי� די� חהר"ל, כי החתיכה האחרת היא העיקר. – פתחי תשובה

  : יש די� חהר"ל.רעק"א: אי� די� חהר"ל. מנחת יעקב: ה שאסור מדרבנ�די� בב"ח שנאסר מחמת כביש

  

                                            
 מופיע בבית יוס# בסעי# ז'. 86
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  רמ"א

  אפילו חתיכה שלא נמלחה אינה חהר"ל, כי אסורה מחמת ד� הבלוע בה. – ע"פ או"ה .1

  חתיכה שנאסרה בכדי קליפה, אי� לה די� חהר"ל, כי קליפה אינה ראויה להתכבד. – ע"פ תוספות .2

דברי הרמ"א שדוקדקו מתוספות אינ� מפורשי� ש�, אלא ש� כתוב שבקליפה אי� די� חנ"נ. ולכאורה מוכח מראבי"ה ומרבנו  – ש" 

שאלו שאמרו חנ"נ בקליפה, מחמירי� רק במקרה  מ"מ כתב הש" ירוח� שיש די� חנ"נ ג� בקליפה, א� בהגה"מ משמע כרמ"א שלא. 

  שא� יקלפוה יהיה חתיכה.

זאת מדברת רק בב"ח, כי שאר איסורי� נאסרי� בכדי קליפה, כמקבלי� איסור מחמת דבר אחר, ואז אפילו כל ההלכה ה – ש" 

  נאסרת החתיכה כולה אי� די� חהר"ל, ואצ"ל שבקליפה אי� די� חהר"ל.

בס"ק ג' דחה כא�  אבל הפמ"גבס' פז ס"ק ג' כתב שג� בשר בחלב מדרבנ� כגו� עו# בחלב, ג"כ לא שיי� בו די� חהר"ל,  החוות דעת

 דבריו, וכתב שלדיד� שג� בשר עו# בחלב נהיה חנ"נ, יש להחמיר בחהר"ל.

  

  פרוט דין הט"ז האם גבינה נקראת חתיכה הראויה להתכבד?

הוי חהר"ל, כמו שחתיכה שנכנס בה חלב טמא  לדעת או"ה וב"ח – גבינה שהועמדה באמצעות חלב טרפה והתערבה ברוב כשרות  .א

  לא הוי חהר"ל, אלא רק איסור בלוע שמתבטל. לדעת הרמ"א (ת"ח) והט"זא (כי כאילו נולדה באיסור). שמחמירי� בה בספק ספיק

, והסביר שג� או"ה מודה שאי� כא� די� חהר"ל, ולא כהבנת הב"ח בדבריו, ואסר רק גבינה שנעשתה הש"  בנק' הכס& דחה דבריו

  כולה מחלב טרפה.

  הוי חהר"ל ולא בטלה, כי זה איסור מחמת עצמו. – עור שיהיה ראוי להתכבדבש חלב טרפה ושהתערב בשנוצרה מחלב גבינה   .ב

, ואמר שגבינה אינה חהר"ל לעול�, כי אינה חשובה ואינה משביעה, ועוד, שיש בנ"א שלא אוכלי� אותה הרש"ל לא הסכי� ע� די� זה

 אפילו בשעת הדחק.

 לא נקראת חהר"ל, כי יש כא� חלב מועט, וזה דינו כאיסור בלוע. – גבינת גוי שהתערב בה חלב טמאה בי� הנקבי�  .ג

אסורה שמא יש בה חלב טמאה, א� אינה ראויה להתכבד, ואי� חוששי� שמא התערב בה חלב טרפה, כי רוב  – סת� גבינה של גוי  .ד

 יה להתכבד., וכתב שג� הרמ"א מודה בזה לדינא, לאסור כחתיכה הראוהש"  דחה את דברי הט"זהבהמות כשרות ה�. 

  יש כא� די� חרה"ל, כי יש כא� די� בשר בחלב האסור מחמת עצמו. – גבינה העומדת בעור קיבת נבלה  .ה

ע"פ ס' פז, שא� העמיד בעור קיבת כשרה ויש ששי� כשר, משא"כ בעור קיבת נבלה שיש כא� איסור מעמיד ואפילו  הקשה רעק"א

שאולי י"ל, שהוא התכוו� שכשאי�  ותר� רעק"אע� בב"ח כפי שכתב הט"ז? , ולא מטוא"כ יש כא� איסור מטע� נבלהבאל# לא בטל, 

, שמדברי הט"ז בס' פז, משמע א  הקשה עודיותר מששי� בחלב נגד עור קיבת הנבלה, אז יש איסור בב"ח ומחמירי� כדי� חהר"ל. 

א בדבר שאסור מחמת עצמו, וקבת נבלה שחלב בבשר טמא, אי� חנ"נ, כי חנ"נ מגיע משני דברי� כשרי� (ע"ש במחלוקתו ע� הב"ח) ול

 אסורה מחמת עצמה, וא"כ אי� כא� די� חהר"ל, שהחיבור של העור והגבינה לא הוי איסור מחמת עצמו? ונשאר בצ"ע.

 

  סעי# ג'

  

מה בטלה עד תרנגולת בנוצתה וכ� חתיכה חיה שלא ראויי� עכשיו לאורחי�, לא נחשבות כחהר"ל, כי מחוסרת בישול, ואפילו בהמה של – סמ"ק

שלאחר שהתבשלה ורק אז תהיה ראויה. (אע"פ שאח"כ מסירי� את הנוצה והעור, מ"מ כיו� שבתחילת התערובת התבטלו, שוב אי� חוזרי� 

אבל חתיכת נבלה שלא נמלחה ראויה ונעורי�) והוסי# הש"ד, שכ� נהג ר"ת שהתיר תרנגולת נבלה בשתיי� שחוטות, כי לא הורדה נוצתה, 

  מליחה זה לא מחוסר מעשה כמו מריטת נוצות. ויש שהקלו ג� בזה., כי להתכבד

כבש או אווז של�, לא נותני� לאורח כי מחוסר בישול, ולכ� מתבטלי� בששי�. כלומר, אפילו חתיכה מבושלת אבל לא חתוכה  – רשב"א, ר"�

  ג"כ אינה ראויה להתכבד, ובטלה.

דחה את כל הנ"ל וכתב שזה דברי הבאי, שהכל הול� אחר השיעור כמה גדולה היא והא� ראויה להינת� לאורח, ואע"פ שלא ראויה  – רא"ש

עכשיו, ובשביל שהיא חיה או שיש לה נוצה לא בטלה מחשיבותה, וכ� בכבש של� אפשר לחלקו לכמה חתיכות, וזה שלא חילקו עדיי�, לא גרע 

  טפי!

  

פסק כסמ"ק וכרשב"א, שתרנגולת בנוצתה ולא מבושלת או כבש או חתיכה גדולה מדי, בטלות כרגיל ואינ� נקראות חהר"ל, שאי� דר�  – מחבר

לתת כ� את החתיכה לפני האורח, ואע"פ שלאחר שהתערבה חתכו את הנוצות, מ"מ בטלה כבר. והביא כי"א את דעת הרא"ש שהחמיר וג� לאלו 

  כי� אחר שיעור ולא אחר כמו שהיא עתה.נת� די� של חהר"ל, והול

  כבש לא הופשט עורו, ק"ו שבטל מתרנגולת בנוצתה. – ט"ז

למדו מכא� שתרנגולת בנוצתה לא רק שאי� לה די� חהר"ל אלא אי� לה ג� די� של דבר שבמני�, א� בת"ח כתב שלא יצאה מדי� של  – ב"ח, ש" (

  דבר שבמני�)

אווז של� שלא בטלי� אע"פ שמחוסרי� בישול, חיתו� או מליחה, א� תרנגולת בנוצתה בטלה בששי� פסק כרא"ש רק לעני� כבש או  – רמ"א

  ולא הוי חהר"ל, כי מחוסרת מעשה גדול.
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על המחבר מס' קי ס"ה, ש� נפסק שמי שלקח חתיכה ממקולי� ואפילו חהר"ל וכו', משמע שנחשבת כחהר"ל אע"פ שלא  הקשה הפרי חדש

יד' נפסק, שבשר ששהה שלושה ימי� בלא מליחה והתערב באחרות, בטל ברוב ואפילו ראוי להתכבד. כלומר נחשב התבשלה! וכ� בס' סט ס' 

  כחהר"ל אפילו א� לא התבשל! לכ� פסק הפר"ח להלכה שחתיכה חיה נקראת ראויה להתכבד, א� גדולה לא.

  והסכי� עמה�. (ח"ה יו"ד ס' ח') הביא פוסקי� הסוברי� כסתימת השו"ע כא� בשו"ת "יביע אמר"

  פתחי תשובה

שג� חתיכה שלא ניקרה מגידי� וחלב, נקראת ראויה להתכבד, כי ראויה לגוי, ואפילו  אבל בדרכי משה כתבחהר"ל זה דוקא ראויה לישראל, ע"ש.  – נודע ביהודה .1

  באיסורי הנאה יש די� חהר"ל.

  בטלה ג� לדעת הרמ"א.בחתיכה גדולה וחיה יש לסמו� על הרשב"א והר"� בהפסד מרובה, ש – חת"ס .2

  

  דין רגלים

רגל של נבלה שהתערבה ע� רגלי� של כשרה, אפילו לא ניטלו טלפיה, הכל אסור מדי� דבר שבמני�, שדר� העול� למנות שתי� או  – שערי דורא

  , כמו שיש שהקלו בחתיכת נבלה שלא נמלחה.א  מ"מ כתב שאנו נוהגי� שרגל בטלהשלוש רגלי�. 

ריב"א הורה ברגלי� של ספק טרפה שהתערבו ברגלי התר, שלא בטלות. והקשה ע"כ, הרי ג� טרפה צריכה להתבטל וכר' יוחנ� דאמר:  – סמ"ק

  "את שדרכו להימנות שנינו"? ואולי חשש, שמא לא פלוג רבנ� ואסרו את כל הרגלי� מדי� חהר"ל.

� חהר"ל, אבל א� כבר נחרכו חשובות כחהר"ל אפילו לא נמלחו ולא ניטלו פסק כש"ד, שרגלי� או ראש שלא נחרכו משער� אי� בה� די – רמ"א

שלא הוחרכו עור� מעליה�) וכ� רגלי בהמה  –טלפיה�, כי נקראי� מחוסר מעשה מעט, אבל רגלי� של עופות, מלבד רגלי אווז (ש"� בש� ת"ח 

וכ"ש לשו� של שור שה� דברי� חשובי�, שהרי אברה� כיבד דקה בטלי�, כי לא חשובי� כלל, וכ� ראשי� של עופות. (לאפוקי ראש של בהמה 

  את המלאכי� בג' לשונות)

  

  סעי# ד'

  

  הדרא דכנתא אינו ראוי להתכבד, שאי� דר� לתת לאורחי� שומ� בקערה, כי אנשי� לא אוכלי� שומ� בעינו. – רא"ש

  פסק את דברי השערי דורא. – מחבר

  לפי הזמ� והמקו�. ל, שהכוהכריע הש" וא ראוי להתכבד. מצא בפסקי תוספות שהסתפקו בזה, שמא ה – ש" 

  בימינו שומ� הכנתא של עגל הוא דבר חשוב, ולא בטל. – ט"ז

  

  עור שומ� אווז כ� נקרא חהר"ל ולא בטלה. – רמ"א

  

  די� עור חתו�

  וכ"פ הש" .שא� נחת� העור של האווז לרצועות בטל מחשיבותו.  – או"ה

$מהו על כ�, שהרי עינינו רואות שעיקר כיבוד בעור האווז הוא אותו שחותכי� אותו לחתיכות ומטגני� אותו, ולכ� בוודאי יש  – הרש"ל והט"ז

לכ� כ"א בפנ"ע , כי מכבדי� בהרבה חתיכות עור, ולא באחת בלבד, והש"  בנק' הכס& כתב להקלדי� חהר"ל אפילו בעור חתו�, ואי� להקל בזה. 

  אינה ראויה להתכבד.

  

בכל הדיני� האלו הכל תלוי במקו� ובזמ�, ולכ� כל מקו� צרי� לבדוק הא� כל דבר הוא חשוב או לא, וא� יש ספק יש להקל כמו שפסק  – ש" 

  הרמ"א בס"א, מפני שבחהר"ל מחמירי� רק מדרבנ�.

  

  סעי# ה'

  

  "בני מעיי� אוכליה� לאו אינשי". (נדרי� נד:) – גמרא

  טרפה שהתערב באחרי� אי� לו די� חהר"ל, ולפי"ז ה"ה בכל בני מעיי�. קורקב� – טור בש� הר"ר יהודה

  פסק את הטור שקורקב� ובני מעיי� אינ� ראויי� להתכבד. – מחבר

  

  לא חהר"ל. –הוא חהר"ל. פשט שו"ע  – רש"ל: קורקב� אווז

  לא ראוי להתכבד. – מהרי"ל: קורקב� תרנגולת

  הוי חהר"ל ולא בטל. – קרקוב, ט"זחכמי : בשר אווז שעל החזה שהופשט מהאווז

לא הוי חהר"ל, כי בוטלה מחשיבותה וניטל תפארתה ממנה. ותמה על כ� הט"ז, שלא  – רש"ל, פרי חדש

ייתכ� שבגלל קצת שנחת� ממנה תתבטל מחשיבותה?! וכ� איתא בס"ו שלא בטל חשיבותה מחמת 
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עכשיו, אע"פ שהיה ראוי להתכבד  ריסוק או חיתו�, לכ� יש להורות כחכמי קרקוב, שכל הראוי לכבד

  יותר קוד�, נקרא חהר"ל.

  חשובי� ה� והוי חהר"ל ולא בטלי�. – לבוש: כבדי� של אווזות שנהפכו ללב� מכח השומ�

  

  סעי# ו'

  

  "ריסק תשעה נמלי� ואחד חי והשלי� לכזית לוקה שש, אלמא כשה� מרוסקי� לא מקרי בריה...". (מכות טז:) – גמרא

  "לוקה על אכילת שרצי� בכזית כשאינ� שלמי�". (מעילה טז:) – גמרא

  "חתיכה שהתערבה בחתיכות אפילו באל# כול� אסורות, וא� נמחה ה"ז בנות� טע�". – תוספתא

מכא� נלמד שמה שחהר"ל ובריה לא בטלי�, היינו דוקא כשה� שלמי�, אבל התרסק או התחת� ממנה  –שו"ת רי"&, רא"ש, רשב"א, ר"� 

  ו לא איקרי בריה ובטלה ברוב.קצת, ת

אפילו נחת� ממנה לאחר שהתערבה, כבר ירד ממנה ש� בריה ובטלה בששי�, כי זה שבריה וחהר"ל לא בטלה זה חומרא  –או"ה, רשב"א 

  מדרבנ� ומקלי� בזה.

  

שא� רוב הדג הטמא של�, חושב  ,וי"מדג מרוסק אי� בו די� בריה ובטל בששי�, וזורק את האיסור א� מצאו.  –שערי דורא  די� דג שהתרסק:

, שא� הוא של� לגמרי ונפל ממנו קצת ע"י בישול כמו ולמסקנה כתב הש"דכבריה, וכ� משמע בנזיר כא: שרובו ככולו ולא בטל בששי�. 

  שרגילות להתפרפר, ודאי הוי בריה.

  

כל הנ"ל זה רק כאשר התרסק או נחת� בשוגג, ואז אי� לו די� בריה וחהר"ל, אבל א� ריסק במזיד, מכיוו� שעבר איסור, קונסי� אותו  –רא"ש 

  ולא בטל לעול�.

  

פסק כרא"ש שבריה שנחתכה או התרסקה או איבדה מצורתה אינה בריה יותר, וכרשב"א, שאפילו א� התרסקה לאחר שהתערבו  – מחבר

ר שנודעה התערובת (ולא כאו"ה שכתב שדוקא כשלא נודעה התערובת), וכרא"ש וכר"� שכל זה כשהתערבה בשוגג, אבל במזיד אסור ואפילו לאח

  לעשות כ�, וא� חת� נשארת אסורה לו ולזה שנחתכה בשבילו.

  א� לא כיוו� לעצמו והתערובת לא שלו, ג� לו מותר. – ש" 

  הראויה להתכבד, אינה בטלה, אע"פ שאינה בריה יותר.א� לאחר הריסוק נשארה עדיי� חתיכה  – ש" 

  

  בדין חהר"ל? 87האם יש חילוק בין מין במין למין בשאינו מינו

  חהר"ל לא בטלה רק במי� במינו. – או"ה

  אי� חילוק בי� מב"מ למבשא"מ ותמיד לא בטלה. – רמ"א

  , וה"ה בכל מבשא"מ.הרמ"א סובר כדעת הרשב"א בס' ק' שבריה שהתערבה בירקות אינה בטלה – ט"ז

בדבר שיש לו מתירי� בטל במבשא"מ, כי ש� החשיבות היא מצד האיסור עצמו מאחר שיהיה לו התר אח"כ, וא� התערב באינו מינו, אי�  – ט"ז

  ההתר נקרא ע"ש הדבר האסור אלא ע"ש מה שהתערב בו, והוה כאי� לו מתירי�.

  

  סעי# ז'

  

אומרי� שהאיסור נחת� ומתבטל ויהיו כול� מותרות, אלא אותה שנחתכה מותרת ממה נפש�:  אע"פ שנחתכה חתיכה אחת, לא – רא"ש, ר"�

א� היא אסורה, כול� מותרות, וא� היא של התר, היא לבדה מותרת, ואפילו אותה שנחתכו רוב�, אי� תולי� לומר שהראויה היא מהרוב, אלא כל 

  הנחתכות מותרות והשאר אסורות.

פסק את הרא"ש והר"� שלא תולי� אחר הרוב, ותמיד החתיכות מותרות, והשלמות אסורות. והסביר הט"ז, שכא� כשחת�, מ� הסת�  – מחבר

  שנחתכה חתיכה מהרוב שהוא ההתר, כי "כל דפריש מרובא פריש", והאיסור נשאר של� בפני�.

  כל די� זה שיי� כשיש ששי� בהתר נגד האיסור. – ט"ז

א� התערב איסור דרבנ� חתיכה בחתיכות ויש ששי�, י"ל לדעת המחבר בס' צט ס"ו, שמותר לחתו� אותה, כי כבר נפלה ומחמירי� רק  – רעק"א

  משו� שראויה להתכבד, ולא חמיר מתערובת חד בחד. א� לרמ"א שאוסר ש� להרבות באיסורי דרבנ� כלל, יש להחמיר ג� כא�.

  

  סעי# ח'

  

                                            
 .כגו� שני מיני� שאחד אסור ואינו יודע איזה –ש"� (ס' קט  ס"ק ח')  87
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אחד שהביא גרב של חתיכות דג ונמצא סימ� באחד מה�, והתיר רשב"ג את הגרב כולו? תרגמה רב פפא בחתיכות  "דתניא: מעשה בגוי – גמרא

  שוות (שמחברי� אות� יחד וניכרות שה� מדג אחד). אי הכי מאי למימרא? מהו דתימא ניחוש דילמא איתרמי, קמ"ל". (ע"ז מ.)

תה תרנגולת טרפה בכשרות, מדמי� שומ� שבקורב� לשומ� התרנגולת של מקו� קורקב� תרנגולת שניקב והוסר ממנו והתערבה או – הגה"מ

  חיבור הקורקב�, וא� דומי� כל שאר התרנגולות מותרות, ורק זו אסורה.

  פסק את דברי הגה"מ. – מחבר

  די� זה להלכה אפילו א� התערבה תרנגולת בתרנגולת חד בחד, שכ� אפשר להתיר ג� מדאורייתא. – רעק"א

ה, כא� משמע שמדובר בתרנגולת לא מבושלת, וא� אינ� דומות אסורות מדי� חהר"ל, ואילו בס"ג משמע שדוקא תרנגולת מבושלת קש –פת"ש 

  ולא חיה נקראת חהר"ל? וצ"ע.

  

  סעי# ט'

  

כוונות יפה, ראש כבש שנמצא טרפה ולא נודע מאיזה כבש הוא, והקיפו ראש לצוארו של אחד מה�, ונמצאו החתיכות דומות ומ – תרומת הדש�

  יש לסמו� על זה להתיר האחרי�.

  , שצריכי� להיות שווי� ג� במראה, כי בניגוד להשוואת שומ�, כא� אפשר לברר זאת.והוסי& הט"זפסק את דברי תרומת הדש�.  – מחבר

  .וכ"פ הפמ"גכיו� אי� אנו בקיאי� כ"כ להתיר כ�, אא"כ יש הפרש וניכר לכל,  – ט"ז בש� או"ה

א� נמצא בראש כבש מי� והוא טרפה, בודקי� באיזה כבש יש מי� בחוט השדרה שיורדת מראשו לגבו, והוא הטרפה והשאר מותרי�.  – ב"ח

  כתב שכמה רבני� בסלוניקי ועוד התירו כ�. א  רעק"א, וכתב שאי� להתיר משהו שלא נזכר בש"ס ובפוסקי�. א  הט"ז דחה דבריו



158 

 

  קב ס'

  

  סעי# א'

  

"מיתיבי: אחד ביצה שנולדה בשבת, ואחד ביצה שנולדה ביו� טוב...וספיקה אסורה, וא� התערבה באל# כול� אסורות...אימא סיפא:  – גמרא

התערבה באל# כול� אסורות, אי אמרת בשלמא ספק יו"ט ספק חול, הוי דבר שיש לו מתירי�, וכל דבר שיש לו מתירי� אפילו באל# לא 

  .אא"א ספק טרפה, הוי שאי� לו מתירי�, ותבטל ברובא...". (ביצה ג:)בטל..

  דבר שיש לו מתירי� זה חומרא מדרבנ�, כי מהתורה חד בתרי בטל. – ט"זפרי חדש, 

  

  למה דבר שיש לו מתירים לא בטל?

  עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהתר. – רש"י

כמו "ד� הפר וד� השעיר" שגורמי� לכ� שמי� במינו לא יתבטל ע"פ ר' יהודה כי ה� דומי�, כ� ג� כא�, מכיו� שהאיסור עומד לההפ�  – ר"�

  להתר, הוא דומה לו, ונחשב כמי� במינו שלא בטל.

טרפה, היא שונה בתכלית , שלרש"י לא בטלה אלא לאחר יו"ט, ולר"� בטלה, כי מכיו� שהיא הנפק"מ תהיה בביצת טרפה שנולדה ביו"ט

  מההתר, כי תשאר אסורה, ולכ� אי� לה די� דשיל"מ. (וע"ע בס"ב בפתחי תשובה בש� הצמח צדק)

  

  דין ביצה שנולדה ספק ביו"ט ספק לפני יו"ט

  בטלה בששי�, ומה שכתוב בטור "ואפילו באל# כול� אסורות", הול� על ודאי נודלה ביו"ט. – הגה"מ, רשב"א, טוררמב"� 

  יש מי שאוסר ג� בספק, כי יש לו מתירי�. – י"מ במרדכי ובהגה"מ ר"ת,

  

ובי� טרפה, אפילו באל# לא בטל, ואפילו א� ספק נולדה  88פסק את הגמרא שדבר שיש לו מתירי� כגו� ביצה שנולדה ביו"ט בי� שלמה – מחבר

  ביו"ט אסורה.

  

  הדין כשיש ספק איסור, האם יש דין דשיל"מ

מספק לא נאסר דבר שיש לו מתירי� כי זה חומרא מדרבנ� בלבד וכ� משמע מהרמב"� ועוד ראשוני�, שרק ביצה שודאי נולדה ביו"ט  – ב"ח

  שבאו"ח ס' תקיג סת� המחבר כרשב"א שספק נולדה ביו"ט והתערבה כ� בטלה בששי�, ע"ש. הגר"א העיר וכ� אסורה.

פק כמו שפסק המחבר, משא"כ בשאר דברי�, שאע"פ שעיקר כל חומרתו מדרבנ�, מ"מ יש לו בדבר שיש לו מתירי� מחמירי� ג� בס – , ש" ט"ז

מתירי� ויאכלנו בהתר ודאי. ואפילו א� התערב ואח"כ פרשה חתיכה מהתערובת לא אומרי� "כל דפריש מרובא פריש", והכל אסור עד אחר 

  וכ� דייק הש"  מדברי הטור והשו"ע שג� מספק אסור.יו"ט.  

  במקו� הפסד יש לסמו� על המקלי� שספק דבר שיש לו מתירי� בטל ברוב. –(או"ח ס' תקיג ס"ק ה')  ורהמשנה בר

  

יש להתיר, ע"פ הרמ"א בס' קי  – ט"זאסור. (ע"פ הסבר הבאר היטב)  – ש"  הדי� כשדבר שיש לו מתירי� התערב בב' תערובות (ספק ספיקא):

  ס"ח.

בגופו וספק אחד בתערובות שזה אסור, לב' ספקות בתערובות שזה יש להתיר, וממילא אי� כלל  , וכתב לחלק בי� ספק אחדהפמ"ג פסק כט"ז

  מחלוקת.

דבר שיש לו מתירי� נידו� כ� אפילו בספק ספיקא, והר"מ חלק והתיר, ולכ� שכר ספק חדש ספק יש�, ואת"ל חדש, ספק השריש קוד�  – רא"ש[

  לעומר ואי� בו איסור חדש, לר"מ מותר ולרא"ש אסור. והבית יוס# צידד כדעת מהר"�.]

  

  האם יש הבדל בין מינו לשאינו מינו?

ו מתירי� שלא בטל זה רק במי� במינו, אבל בשאינו מינו בטל, כי לא התכוו� לבטלו. וכ� משמע בנדרי� נב., דבר שיש ל – רמב"�, רשב"א, ר"�

  ע"ז לו:.

  בביצה לט. משמע שכל דבר הצרי� זה לזה, כגו� מי� ומלח בעיסה נקרא מי� במינו. – רבנו ירוח�

  פסק כראשוני�, שדבר שיש לו מתירי� בטל כשהתערב בשאינו מינו. – מחבר

  מצאנו שני הסברי� לחילוק בי� מב"מ למבשא"מ:

כי ש� התערובת נקרא כרגע על דבר ההתר, והדבר האסור טפל לו, והוי כאילו אי� לו מתירי�. אבל במי� במינו,  – בש� ת"חש"   .1

  הדבר האסור אינו טפל ושמו עליו, ויש כא� תוספת שמחה שמרבה את הכמות.

                                            
 ה לא בטלה בגלל שהיא דבר שבמני�, וקמ"ל שיש לה ג� חומרא של דבר שיש לו מתירי� ונפק"מ לספק."אלביצה שלמה ב –ט"ז  88
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  הש"� פרש לפי טע� רש"י ש"עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהתר". – ערו  השולח�

  לשיטת רש"י ג� במי� בשאינו מינו לא בטל, כי תאכלנו בהתר, ורק לשיטת הר"� שלמד מ"ד� הפר וד� השעיר", בטל. – נודע ביהודה

א  בדבר מ"מ זה התר וזה איסור,  מב"מ לא בטל לדעת ר' יהודה כי שמ� שוה: ד� הפר וד� השעיר, א� לרבנ� בטל, כי – בש� הר"� .2

, ולכ� במב"מ לא בטל, משא"כ בשאינו מינו, שמ"מ יש ביניה� חילוק שיש לו מתירי� זה לא שיי , כי ג� האיסור יהיה אח"כ התר

 גדול כי ה� מיני� שוני�.

 

 מהי הגדרת מין במינו לגבי דבר שיש לו מתירים?

(משא"כ בס' צח לגבי שאר דברי� כפי שחלק ש� הש"� על הרמ"א), כי קי"ל כרבא בע"ז ש�,  מב"מ יקבע כא� ע"פ הש� ולא ע"פ הטע� – ש" 

  שאזלינ� בתר שמא, רק ביי� נס� ובטבל, וטבל הוי דבר שיש לו מתירי�, ולכ� הולכי� רק אחר הש� כא� ולא אחר הטע�.

  

  מה הדין אם התערבה בתבשיל?

ביצה שנולדה ביו"ט אפילו עשו ממנה תבשיל, התבשיל אסור, וכ� א� ליבנו בדבר שיש לו  – יבית יוס& בדעת ר"ת, אבי עזרי, או"ה, ש"ד, מרדכ

ה מתירי� מאכל או מילאו בו תרנגולת, כי בתבשיל עשה כ� לחזותא בעלמא, ולכ� זה כאילו בעי� ולא בטל. וכ� א� ספק נולדה ביו"ט ג"כ לא בטל

  בתבשיל.

  א בטל דוקא כשהוא בעי�, וכא� כשעשה תבשיל ולא התכוו� לבטלו, בטל בששי�.כתב שדבר שיש לו מתירי� ל – טור בדעת ר"ת

  

כתב את הנ"ל, שא� ליבנו בדבר שיש לו מתירי� מאכל ולו זו בלבד, אלא אפילו נתנו אותו לתק� הקדרה, כגו� שמלאוהו בתרנגולת, לא  – רמ"א

  רכי� לעיסה ולא בטלי�., שזה כמו מי� במינו, כגו� מי� ומלח שנצוהסבירו הט"ז והש" בטל. 

, היינו שיראו את האיסור, ואז נידו� כמב"מ ולא בטל. (ע"פ דיוק הפמ"ג בחזותאהליבו� עוזר למאכל  – , גר"אש" רמ"א (או"ח ס' תקיג ס"ג), 

  א� מועיל לטעמא, לא בטל. אוכלומר, בי� א� מועיל לחזותא בשפ"ד) 

, ולכ� אע"פ שזה מבשא"מ, זה מוגדר כמב"מ ולא בטל, שבא לתק� בחזותא ובטעמאכל כשליבנו מאכל זה עוזר למא – ז, מג� אברה� (ש�)ט"

  .צרי  שג� יועיל לחזותא וג� לטעמאונעשה חלק מהתבשיל. כלומר, 

  

  סעי# ב'

  

דבר שיש לו מתירי� זה רק כשההתר יבוא בודאות, כמו ביצה שנולדה ביו"ט, שבודאי יגיע הערב ותהיה מותרת, וכ� שבידו לתקנו כגו�  – רשב"א

טבל שהתערב שיכול להפריש מטבל אחר עליו, אבל דבר שאינו בידו להתירו וכ� אי� ודאות שיותר, כגו� ביצה ספק טרפה שהתערבה באחרות, 

  ו מתירי� ומתבטל בששי� ככל האיסורי�.אי� זה דבר שיש ל

  פסק את הרשב"א בש� "יש מי שאומר". – מחבר

אינו מבי� מדוע המחבר פסק את ההלכה הזו בש� "יש מי שאומר" ולא בסתמא, ומוכיח דברי הרשב"א, מהגמרא לעיל, שמשמע שספק  – ש" 

  חבר לכתוב כ�, כהלכה היא דעת יחידאה אע"פ שלא חולקי� עליה)טרפה מתבטלת ברוב רגיל! ונשאר על המחבר בצ"ע. (ויש מתרצי� שדר� המ

  שהכס"מ (הל' ע"ז פ"ז ה"י) העלה שהרמב"� חולק על הרשב"א בזה, ולכ� כתב המחבר בש� י"א. אמנ� בהגהות והערות כתב

  

  היא טרפה, מתבטלת בששי�?, הרי ספק ביצה טרופה ממה נפש� צריכה להיות מותרת, כי א� היא כשרה, מותרת, וא� א  הקשו על הרשב"א

, שמדובר בביצה ספק טרפה שנולדה ביו"ט, ואז ג� א� תהיה כשרה אסורה משו� ותר�הביא קושיה זו בש� הר"ר משה מלבוב,  ה"באר היטב"

  דבר שיש לו מתירי�. א� תרוצו קשה מאוד, כי אי� משמע בדברי הרשב"א שהוא מתכוו� לכ�.

  תרצו שאה"נ, ממ"נ צריכה להיות מותרת, אלא שכרגע יש עליה ש� התר כמו הר"� לעיל, ולכ� נאסרת. והחוות דעת והכו"פ

  פתחי תשובה

"מ בטל ממנה ביצה טרופה שנולדה ביו"ט, פסק הצמח צדק שהיא אסורה מדי� דבר שיש לו מתירי�, כי אע"פ שלאחר יו"ט, עדיי� נשארת אסורה כי היא טרפה, מ .1

  וכ"פ הפר"ח והמנ"י.וכל מה שאפשר להתיר בה, נתיר.  איסור כולל של נולד,

  וה"ה מי שאמר קונ� עלי אכילת בשר נבלה, והתערבה והתווס# עליה עוד איסור, הוי דבר שיש לו מתירי�, ולא בטל, וירויח איסור שני. –פמ"ג  .2

יר את הנדר הסתפק בזה מאוד, כי כא� אי� לו מצוה להישאל על הנדר ולהתירו, כי מ"מ יישאר אסור לו בגלל איסור תורה של נבלה, ולא נאמר כא�, שא� מת –רעק"א 

  כאילו קיימו, וכ� מדובר כא� בנודר לדבר מצוה שלא שואלי� עליו. ונשאר בסו# בצ"ע.

 

  סעי# ג'

  

התערב באחרי� ואינו ניכר, בטל ברוב רגיל של חד בתרי, ואע"פ שאפשר להגעיל את כול� ויהיה לו התר כלי שנאסר בבליעת איסור ו – רשב"א

  ודאי, אי� דני� אותו כדבר שיש לו מתירי�, והסביר הרמ"א שצרי� להוציא הוצאות כדי שיהיה לו מתירי�, ונחשב כ"לא בידו".

  ה לא בטל, אע"פ שלא נות� טע�, בלי כל קשר לדי� דבר שיש לו מתירי�., הרי זשמכיוו� שניכר האיסורחלק על דבריו, ואמר  – רא"ה
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  פסק כרשב"א.  – מחבר

  

  מדוע כלי זה לא ייאסר מדין דבר שיש לו מתירים?

, אי� זה דבר שיש לו מתירי� כי זה לא "בידו", וכתב שכ� כל שצרי  להוציא הוצאותהביא את הסבר של הרשב"א, שמכיוו�  – רמ"א .1

  כיו"ב.

, מדוע צרי� את הטע� של ההוצאות, הרי האיסור הבלוע אי� לו מתירי�, ויש סברה ידועה, "שלא יהא הנאסר יותר מ� הט"זהקשה 

, כי בדבר שיש לו מתירי� אי� לסמו� על שו� קולא, כיו� שיש לו מתירי�, וכנ"ל בס' סט סי"ד לעני� בשר ומתר�האסור" (ס' קה)? 

  כ� כל כיו"ב".שלא נמלח, ע"ש. וזהו שכתב הרמ"א "ו

, כמו ביצה שנולדה ביו"ט, שלערב תותר. (נפק"מ לקמ� כי אי� ההתר בא מכח הזמ�הכלי לא נחשב כדבר שיש לו מתירי�,  –רש"ל  .2

  בס"ד לגבי מאכל שעתיד להתקלקל, שלרש"ל הוי ש� די� דשיל"מ ולרמ"א לא)

א  ב"בית יעקב" ו"מנחת יעקב" תרצו אינו תלוי בזמ�? , כי ג� נדרי� נקראי� דבר שיש לו מתירי�, והתר� הש"  הקשה על דבריו

 , שבנדרי� זה שונה, כי יש מצוה להתיר נדרי�, א� אי� מצוה להגעיל כלי�.קושייתו

 כא� זה טע� בעלמא. – משאת בנימי� .3

במאכל עצמו אומרי� דבר שיש לו מתירי�, כי א� יאכל את המאכל היו� לא יאכלנו למחר, לכ� דינו לאכול  –פת"ש ע"פ הנוב"י  .4

, לכ� לגבי שימושו שצרי� אותו להיו�, הוי א  הכלי בעינו עומד, וג� א� ישתמש בו היו�, יוכל להשתמש בו מחראותו מחר בהתר, 

 דבר שאי� לו מתירי�, ובטל.

  

שאמנ� הכלי לא נאסר, ובטל ברוב רגיל משו� הפסד ממוני ומשו� שטעמו בטל כדלקמ� בס"ד מדי�  וכמחבר כרשב"א פסק – ההלכה ע"פ הט"ז

, שמא ישתכח מהתערובת, ויאכל מאכל אסור, ע"י ערוב אא"כ יכשיר את כול� אבל מ� הראוי לא להשהותו זמ� רב בלי הגעלהיבש ביבש, 

  איסור, כי ג� ביבש ביבש שבטל חד בתרי אסור לאכול את כול� יחד כדלקמ� בס"ט. התבשיל שהתבשל בכל התערובת יחד, ואז יעבור

  מספיק להגעיל כלי אחד ולא צרי� את כול�. – פמ"ג בש� מנחת יעקב

, וכתב שההוצאה על ההגעלה זה דבר מועט מהרי"ל ג"כ חלק על הרשב"א, והביא שג� פסק כרא"ה שחלק על הרשב"א – ההלכה ע"פ הש" 

, להשתמש בכלי� אלוג� לרשב"א ולמחבר שהתירו וכתב הש" , שיש לחוש לדבריו במקו� שאי� הפסד מרובה, ומ"מ "לא בידו", ולא נקרא 

ורעק"א חלק על . אפילו בכל כלי וכלי בפני עצמואבל בהיות� בני יומ� אסור שאז מ"מ מותרי� מהתורה,  ,רק כשאינ� בני יומ�יש להתיר 

  , ואכמ"ל.(כי ג� בלא זה מותר משו� ביטול, כי ג� טע� פגו� אסור לכתחילה) דבריו לגבי הנטל"פ

  

  הדין בכלי חלב שהתערבב עם כלי בשר

קערה של חלב שהתערבה ע� קערות של בשר, לא בטלה ברוב, כי זהו מי� בשאינו מינו, ושמא ישתמש ביומו ויבוא לידי  – תשובת מהר"י ב� לב

איסור דאורייתא של טע� כעיקר. ומה שהתיר הרשב"א זה רק בכלי שיש בו טע� נבלה ע� כלי שיש בו טע� בשר שחוטה שאז ה� נחשבי� כמי� 

  במינו.

, וטע� אפילו להסיר לא והש"  חלקמיר להוציא כלי אחד לחומרא ע"פ מנהגו של מהר"� מרוטנבורג גבי חתיכות. חלק על דבריו, א� הח – ב"ח

  צרי� ע"פ כל הפוסקי� לקמ� בס' קט, ומהר"� עשה כ� לחומרא, שלא יראה כאילו מזדמ� לו אכילת איסור לפיו, א� סת� כ� אי� להחמיר.

  

  סעי# ד'

  

  יגיע לזמן התרו, יתקלקלדין מאכל שיש לו מתירים עד אם 

מאכל שעלול להתקלקל, אי� בו די� דבר שיש לו מתירי�, משא"כ בביצה שנולדה ביו"ט, שלא תתקלקל א� תישאר  – רשב"א, מרדכי בש� ר"ת

ל# בכל כ� עד הערב. (אבל חמ$ בתבשיל שיתקלקל, נקרא אי� לו מתירי� ובטל ברוב. הרמב"� חלק ואמר שחמ$ בפסח לעול� לא בטל אפילו בא

  מצב שהוא)

פסק את דברי הרשב"א, כ"יש מי שאומר", והסביר הגר"א, שהמחבר לשיטתו בס"ב, שא� אי� ודאות שיותר, אי� בו די� דבר שיש לו  – מחבר

  מתירי�.

וכא� יבוא , ופסק שג� זה נקרא יש לו מתירי�, כי מהרש"ל לא התיר בגלל הפסד הגעלה לעיל, אלא מכח זמ�, מהרש"ל חולק על זה – רעק"א

  התר מכח זמ� ולכ� זה נחשב כדבר שיש לו מתירי�.

  

  דין מאכל שיש לו מתירים שאינו בעין ושאין איסורו מחמת עצמו

  רמ"א

מה שדבר שיש לו מתירי� לא בטל זה רק א� האיסור בעי� או שיש עדיי� ממשות האיסור בתערובת, אבל טעמו בטל. (ע"פ טור או"ח  .1

  וכ"פ הט"ז, החוות דעת וערו  השולח�. ס' תקיג ואו"ה)



 161

  , הרי נפסק לעיל בס"א, שא� ליבנו בו מאכל, לא בטל?קשה

, ולכ� הביצה שתפקידה לתת בוש� וטע� אלא שפלט טע� שטעמו בטל כשהוציאו את האיסור, ותר� הט"ז ע"פ שיטתו לעיל

  89בתבשיל, לא מתבטלת, אע"פ ששלפו אותה, כי טעמה מורגש.

  , שש� זה חשוב ממשו של איסור כי רואי� אותו בעי�, ומה שטע� בטל זה כשלא ניכר במראה.שיטתו לעילוהש"  תר� ע"פ 

, ומה שהתכוו� הטור באו"ח לא בטל דבר שיש לו מתירי�ג� טעמו של חלק על הרמ"א והוכיח מכמה מקומות שבמי� במינו,  – ש" 

, וכ"פ המחבר בס' רטז גבי יי� שאסר על עצמו שהתערב באחר, אפילו שהרמ"א פסק כמותו, זה רק במי� בשאינו מינו, שש� טעמו בטל

שג� טיפה בחבית שזה רק טע�, שהכל אסור, כי יכול שאול על נדרו. (וכ� מה שכתב שאלו דברי האו"ה, ג"כ ליתא, כי מוכרח מדבריו 

  )הוא כותב שבטל טעמו רק בשאינו מינו

, אע"פ שהטיפה לא ניכרת, מ"מ היא נמצאת בתערובת ולכ� לא בטלה, אבל הרמ"א , ולומר שביי� ביי�ורצה הש"  ליישב דברי הרמ"א

, כי הרמ"א א  א"א לומר כ התכוו� שראה את האיסור וזרקו החוצה, ועכשיו צרי� לבטל רק את טע� שיצא ממנו, וזה בטל בששי�. 

  י�.בעצמו בת"ח, כתב שאי� חילוק א� הוצא האיסור או לא, מ"מ א� אינו ניכר בטל בשש

ולכ� פסק להלכה, שבמי� במינו דבר שיש לו מתירי� לא בטל בי� ממשו, ולמסקנה הסיק הש" , שמ"מ אי� סברה לחלק חילוק זה, 

  בי� טעמו, וכ"פ הב"ח.

דבר שיש לו מתירי� הוא דוקא כשאיסורו מחמת עצמו, אבל א� איו איסורו מחמת עצמו, בטל, לכ� חתיכה שלא נמלחה תו�  – רמ"א .2

שלושה ימי�, אע"פ שי"א שיש לה מתירי�, הואיל ומותרת לצלי, העיקר אינו כ�, ואפ"ה בטלה בששי�, כי אסורה מחמת ד� הבלוע 

  וכ"פ המחבר בס' סט סי"ד.תורת הבית והסבר הש"�) בה ולצלי לא נאסרה מעול�. (ע"פ הרשב"א ב

, הרי הרשב"א, מקור דינו של הרמ"א כתב שהסיבה בחתיכה שלא נמלחה, היא שאי� התר למה שהיה אסור, הקשה על הרמ"א – ט"ז

. לו מתירי� וא"כ איסור בלוע לא מתבטל בדבר שישדהיינו בישול, א� לגבי חתיכה הראויה להתכבד בטלה בגלל שזה איסור בלוע, 

, שש� כל העניי� הוא חתיכה התכבדלאויה הרתיכה , סברת הרמ"א טובה לגבי חא"כ ".: "מה לי הוא, מה לי בלועוכ"כ ג� הש" 

  , אבל בדבר שיש לו מתירי�, כיו� שיש לו התר, מה לי בלוע ומה לי הוא!ובטל ברוב חשובה, וא� זה רק טע� אי� חשיבות

  לי שבלוע בו איסור שהתערב בו איסור, לא הביא טע� זה שאי� דבר שיש לו מתירי� בבלוע והביא טע� של ריבוי הוצאות?מדוע לעיל לגבי כועוד הקשה, 

ג, וכא� , שהרמ"א כתב דבריו ע"פ או"ה (ולא כרשב"א) שכתב סברה זו מפורש גבי כלי שבלע איסור והתערב, והרמ"א הביא את הטע� הראשו� של הכלי בס"ותר� הט"ז

  כא�") הטע� השני ע"פ או"ה. (וא# שבת"ח כתב שג� הטע� השני ברשב"א, מ"מ זה מפני ש"תקפה עליו משנתו וטעה במראה מקו�, אבל בגו# הדי� כתב יפההביא את 

ומה שכתב שבטל מי� במינו, טע� בדחה את הסבר הט"ז ע"פ מה שכתב לעיל, שג� האו"ה, מקור די� זה, מודה, שדבר שיש לו מתירי� לא בטל ב והש"  בנק' הכס&

הכלי� האחרי�, מ"מ לא בכלי בבלוע, זה רק במי� בשאינו מינו, כי הדבר הנבלע בכלי, הוי מי� בשאינו מינו לגבי הכלי� האחרי�, לכ� אע"פ שהכלי הוא מב"מ לעומת 

  חמור מגו# האיסור שהוא מבשא"מ ולכ� בטל ברוב רגיל.

ה� שאי� סברה לחלק בי� איסור ממשי שיש לו מתירי�, לדבר בלוע שאי� פסקו לא כרמ"א, וכתבו שני – ההלכה לפי הט"ז והש" 

, וכ� יש עניי� להתיר בלוע, כי ש� צרי  חשיבות לחתיכה חתיכה הראויה להתכבדלו מתירי�: "מה לי הוא, מה לי בלוע", ורק ב

א לא חשוב, א� אי� נפק"מ בזה, בדבר משמע מפשט דברי הרשב"א, ועוד, שהסברנו לעיל, שהבלוע בחתיכה אינו ראוי להתכבד ולכ� הו

שיש לו מתירי�! ועוד, שכא� הד� נמצא ממש בתו� החתיכה והאיסור לפנינו, ולא דומה לדי� דלעיל שלא התערב ממש אלא רק טע�, 

כ� אי� , ול90שכיו� שסילק את גו# האיסור ולא נשאר רק הטע�, הוי מב"מ ואי� הטע� מורגש כלל, ולכ� מהתורה אי� צרי� ביטול כלל

וכ"פ מהרש"ל וש"ד, שאפילו א� . 91תבטלמ, לא נמצא בחתיכהגו& האיסור הד� שהוא ולכ� בנידו"ד שש� די� דבר שיש לו מתירי�, 

  הבלוע הוא מבשא"מ של החתיכות, כיו� שהחתיכות עצמ� ה� מב"מ, נאסר ולא מתבטל ודלא כרמ"א.

דווקא כשהבלוע הוא מבשא"מ, ולא יפה כח הנאסר שהוא הכלי, מכח , וכתב שכוונת הרמ"א, פסק כרמ"א – פני אריהההלכה לפי ה

  האוסר, אבל א� הבלוע הוא מב"מ, ג� הרמ"א מודה שלא מתבטל לעול�.

פסק כרמ"א, והסביר שהבלוע לא נקרא על שמו של האיסור כלל, ולכ� זה נחשב כמי� בשאינו מינו שלא  – ההלכה לפי ערו  השולח�

  מתירי�, ולכ� בטל בששי�. אומרי� בו די� דבר שיש לו

  כאשר הבלוע התערב במי� במינו יש כא� שלושה מצבי�: – פתחי תשובה

  בטל. דבר שיש לו מתירי�לעול� בטל, כי כבר התבאר לעיל שטע�  – אחד לח ואחד יבש

של האוסר, אז א� נאסר מכח נות� טע� חוזר ואוסר  א� הנאסר והאוסר ה� מאותו המי� של הבלוע, הכל אסור ולא בטל, אבל א� לא היה הנאסר מינו – שניה� לחי�

  את ההתר השני, וא� לא נת� טע� אינו אוסר את ההתר השני, מאחר שכבר התבטל.

ללה, בבי� שההתר הנאסר אינו מינו ובי� שהוא מינו, א� התערב והכירו וזרקו, הטע� שנפלט התבטל, וכ� א� אינו מכירה, א� נימוחה החתיכה טוב ונ – שניה� יבשי�

 .דבר שיש לו מתירי�הכל כמו לח בלח ובטל] אבל א� אינה מכירה, והיא עומדת בעי�, אפילו היא חתיכה קטנה שלא ראויה להתכבד לא בטלה, משו� 

: חבית מלאה ענבי� שלמי�, וממלאי� אותה למשלכל איסור שלא היה ניכר קוד� שהתערב, בטל אע"פ שיש לו מתירי�.  –רמ"א  .3

והענבי� מתבקעי� לאחר זמ�, ויצא כל היי�, מותר לקחת אותו בשבת לשתותו, כי מעט היי� שיצא בשבת מיד  במי� לעשות תמד,

  התערב ע� היי� שהיה בו קוד� ולא הוכר והתבטל.

  לכאורה משמע מתוספות (ב"ק סט) ומהר"� (נדרי� נח.) לא כ�, שג� כשלא ניכר קוד� לא בטל. – רעק"א

                                            
89
' משמע מדבריו שא� מתחילה היה ש� ממשו הפמ"ג הקשה כא� על הט"ז, שמשמע כא� מדבריו שא� הוצא האיסור, טעמו בטל, ואילו בס"ק י 

 של איסור, אע"פ שהוצא מש�, מ"מ מקרי ממשו ולא בטל, ורק א� נכנס טעמו מתחילה בטל. א"כ סותר את עצמו, וצ"ע. וע"ע באמרי בינה.
יל אי� צרי�, וזה סותר הקשה הפמ"ג, שמשמע מכא� שזה שבמינו בטל ברוב, זה כשיש ש� ממשו של איסור, אבל פליטה של איסור א# רוב רג 90

לס' צח ש� מבואר שצרי� עכ"פ רוב, ורק בספק א� נפל למינו ואי� ש� אינו מינו ולא רוב הולכי� להקל, שמהתורה א# רוב אי� צרי� שטעמו 
 שלא נרגש לא אוסר, וצ"ע רב.

שלושה ימי�? וצ"ע. וכ� פסק ב"שער המל�" הקשה על כ� בחדושי הגרשוני, הרי אי� כא� גו# האיסור, כי ד� זה חומרת הגאוני� להמתי�  91
 שבחתיכה שלא נמלחה ג' ימי� יש להקל ולבטלה בששי�, כי אי� ש� גו# איסור אלא רק חומרא.
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, שא� התערב קמח חטי� בקמח שעורי� ונדר מחטי�, בטל בששי�, כי בתחילת חלות האיסור רעק"אומ"מ לפי פסק הרמ"א כתב 

 הוא מעורב, ולא נקרא עליו ש� איסור מעול�.

  

  דין מאכל שנדר ממנו הנאה

  דבר שנדר ממנו הנאה והתערב, לאותו שנדר ממנו הוי דבר שיש לו מתירי�, כי יכול להישאל על נדרו. – רמ"א

פ המג� אברה� (או"ח ס' שיח) שסובר שכל דבר שלו הוי דבר שיש לו מתירי� ולא בטל ג� לאחרי� לא בטל, ה"ה כא� שלאחרי� לא ע" – רעק"א

  יתבטל. א� יש להתיר כשהדיר הנאה אחר מהמאכל, שאז למדיר המאכל מתבטל וג� לאחרי�, ורק למודר לא.

  פתחי תשובה

, לא הוי דבר שיש לו מתירי�, שאע"פ שיכול להתיר אבל א� הדיר אחרי� בקונ�כל הנ"ל זה דוקא בכה"ג שביד האוסר להתיר את הנדר ואז הוי דבר שיש לו מתירי�,  .1

  את הנדר, א� חברו לא יכול, וזה נקרא "לא בידו".

א  בשו"ת "בית יעקב" ובשו"ת "תשובה מאהבה" חלקו על דבר שיש לו מתירי�,  רצה לומר שג� כשנשבע שלא לאכול מאכל פלוני הוי הפמ"ג בהקדמתו להל' פסח .2

 , שרק בנדר יש מצוה להישאל עליו ולכ� הוי דבר שיש לו מתירי�, א� בשבועה אי� מצוה כזו ולכ� זה דבר שאי� לו מתירי�.דבריו

י מ"מ אפשר להביא את הדבר להתרו, ואע"פ שיש בזה טורח, לא שמענו להוציא , כדבר שיש לו מתירי�לפמ"ג הוי א� נדר מדבר מסוי� ונשבע שלא יתיר את הנדר,  .3

והנפק"מ תהיה כשנדר נדר אי� כא� דבר שיש לו מתירי� כי יש כא� שבועה. א  לפי הב"י וה"תשובה מאהבה" דבר מגדר דבר שיש לו מתירי� בגלל טורח מעט שכזה. 

 שאי� לו הפרה.

  .דבר שיש לו מתירי�, אבל איפה שרוצה להישאל, ייתכ� לומר שכא� הוי דבר שיש לו מתירי�אל על נדרו, לא הוי א� נדר בעת צרה, שאי� לו צור� להיש .4

  

  דין חמץ בפסח, למה אוסר במשהו?

חמ$ בפסח הוא דבר החוזר לאיסורו בשנה הבאה, ולכ� אי� לו די� דבר שיש לו מתירי�, וכ"ש כשאינו  – מרדכי בש� רבנו חיי�רא"ש (ע"ז), 

  .זה מפני חומר איסורו, שענוש כרת, ולא בטל אפילו באל& ומה שהחמירו בו בפסח עצמו שאוסר במשהובעי�. 

. ומה שהחמירו ומפני זה לא בטל לעול� אפילו באל&ו, , אע"פ שחוזר בשנה הבאה לאיסוריש די� דבר שיש לו מתירי�לחמ� בפסח  – רמב"�

  בו שלא בטל ג� במי� בשאינו מינו, זה מפני חומר איסורו.

  פסק שחמ$ בפסח יבש ביבש לא בטל כלל, והביא כי"א שבטל ברוב רגיל חד בתרי ככל האיסורי�. –(או"ח ס' תמז ס"ט)  מחבר

משמע שפוסק כמרדכי, וכ� דשיל"מ, וכתב כי"א את דעת הרמב"� שיש לו די� דשיל"מ.  הביא את דעת המרדכי שחמ$ בפסח אי� לו די� – רמ"א

  , וכ"פ הפני אריה.משמע ג� בת"ח

  , שחמ$ בפסח זהו דבר שיש לו מתירי� ולא בטל לעול�.פסק כרמב"� – רש"ל

ולרמב"� לא בפסח ברוב רגיל כמו הי"א שהביא המחבר,  שלשיטת המרדכי יבש ביבש בטלבי� שתי השיטות ברמ"א היא,  לכאורה הנפק"מ

  ביבש ביבש כדעת המחבר. בטל

, שג� למרדכי אפשר לומר חמ$ בפסח יבש ביבש לא בטל אפילו באל# כסת� המחבר, כי כמו שהחמירו בו בלח (בלול) כ� ג� אבל כתב הש" 

"מ בזה שלחמ$ בפסח אי� די� דשיל"מ זה בער"פ אחרי חצות, שאז החמירו בו ביבש, שרק מי שבטל בלח בששי� בטל ביבש ברוב רגיל, והנפק

  בטל ברוב ביבש ביבש.

, שג� לרמב"� אפשר לומר שחמ$ בפסח בטל ברוב רגיל ביבש ביבש כי"א במחבר, אע"פ שיש לו די� דשיל"מ, כי מה שכתוב ועוד כתב הש" 

שי� או שזהו מי� במינו או שזה בפסח, לא בטל, כי יש לו די� דבר שיש לו שבטל זה רק במי� בשאינו מינו בערב פסח וכשיש ששי�, אבל א� אי� ש

  מתירי�. 

  

לכ� א� נאמר שחמ� אינו בטל בפסח משו� חומר איסורו כרבנו חיי� וכרא"ש, יהיה בטל בערב פסח ככל האיסורי� ואפילו מי� במינו, וא� 

ול� אפילו באל&, אא"כ זהו ערב פסח ויש ששי� נגדו והתערב במי� נאמר שחמ� אינו בטל בפסח משו� שיש לו די� דשיל"מ, אינו בטל לע

  בשאינו מינו.

  

  דין מאכל שיש לו מתירים שמותר לאחד ואסור לאחר

דבר שיש לו מתירי� שמותר לזה ואסור לזה, כגו� המבשל בשבת במזיד וכיו"ב, שלמבשל אסור לעול�, ולאחרי� יהיה מותר  – רבנו ירוח�

דבר שיש לו מתירי�, ובטל בששי�. ולמד כ� מיבמות פב. לגבי תרומה שאי� לה די� דבר שיש לו מתירי�, אע"פ שמותרת  למוצ"ש, אי� לזה די�

  לכה�, אסורה לישראל לעול�.

  . (ולא כמג� אברה� דלקמ�)וכ"פ החוות דעתפסק את רבנו ירוח�,  – רמ"א

ו די� דבר שיש לו מתירי� ולא בטל, אע"פ שלאחר יהיה אסור לעול�, פסק שכל דבר שלאחד הוא אסור ויהיה מותר אח"כ, יש ל – מג� אברה�

המג"א, והוסי& ואי� ראיה מתרומה, כי ש� לא# אחד לא היה די� דבר שיש לו מתירי� כלל, שהרי לכה� מותר תמיד ולישראל אסור תמיד. 

ה כבר מותר, ורק לו אסור לעול� ואז בטל , כי זדבר שיש לו מתירי�שכוונת הרמ"א היתה כשהתערב לאחר השבת, שאצל כול� זה לא 

  בששי�.

הביא שהחוות דעת חלק על המג"א וסובר כרמ"א, וכ� פסק המ"ב, להקל כרמ"א שלמבשל עצמו ג"כ מתבטל התבשיל ברוב ככל  – משנה ברורה

  האיסורי�, ואפילו בשבת עצמה.
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  שלא בטלה אפילו באלף:סיכום התנאים הדרושים כדי התערובת תהיה בבחינת דבר שיש לו מתירים 

  התערובת צריכה להיות של מי� במינו. (ס"א) .1

כשהאיסור ייהפ� להתר בכ"מ, כמו ביצה שנולדה ביו"ט, שתהיה מותרת למוצאי יו"ט או שהמתיר יבוא ללא הפסד (כמו טבל). לכ�  .2

 ספק טרפה שהתערבה באחרות בטלה, כי לא בטוח שתהיה מותרת, שמא היא טרפה. (ס"ב)

 להוציא על המתיר הוצאות. (רמ"א ס"ג) כשלא צרי� .3

 א� האיסור בעי� ואינו טע� בעלמא. (רמ"א ס"ד, אבל הש"� חולק שג� בטע� אינו בטל) .4

 א� האיסור הוא מחמת עצמו ולא מחמת איסור הבלוע בו. (רמ"א ס"ד והט"ז והש"� חולקי�) .5

 א� היה ניכר בפני עצמו קוד� שהתערב. (רמ"א ס"ד) .6

 רמ"א ס"ד ויש חולקי�, וכמות� פסק רש"ל)שאינו חוזר ונאסר. ( .7

צרי� שיהיה מותר למי שנאסר, אבל א� נשאר לאחד לעול� אסור כמו המבשל בשבת, לא נקרא דשיל"מ. (רמ"א ס"ד וכ"פ המ"ב אבל  .8

 המג"א חולק)

 כשיבוא ההתר ממילא מכח הזמ�. (רש"ל ס"ג) .9

  

איסור ואפילו היה מותר לכל העול� מלבד לאחד ואח"כ יהיה מותר ג� לו, כגו� די� דשיל"מ חל אפילו א� האיסור מדרבנ�, אפילו א� הוא ספק 

  נדר.
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  ס' קג

  

  סעי# א'

  

   ". (ע"ז סה:)שנפל ע"ג גריסי�(טבל) חומ$  כגו�זה הכלל כל שבהנאתו בנות� טע� אסור כל שאי� בהנאתו בנות� טע� מותר " – משנה

בשלמא מכולהו לחיי אלא דר"ל אמרו קאמר וליה לא סבירא ליה  :א"ל אביי .נות� טע� לפג� מותר :נלמדמדברי כול�  :רב כהנא אמר" – גמרא

"ש אומר לשבח אסור ר .דברי ר"מ ,אחד נות� טע� לפג� ואחד נות� טע� לשבח אסור :והתניא ,אי� ?למ"ד נות� טע� לפג� אסור דאיכאמכלל 

כדרב  ,ואיד� !ה"נ לא שנא ,הוא ואסר רחמנא לפג�גיעולי עובדי כוכבי� לאו נות� טע�  ,גמר מגיעולי עובדי כוכבי� ?מ"ט דר"מ .ולפג� מותר

קדירה בת יומא נמי אי  ,ואיד� .תורה אלא קדירה בת יומא דלא לפג� הוא אסרהלא  ,דאמר רב הונא בריה דרב חייא ,הונא בריה דרב חייא

  .אפשר דלא פגמה פורתא

ההוא  ,ור"מ .ראויה לגר אינה קרויה נבלה שאי�, כל הראויה לגר קרויה נבילה �,לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשערי :דתניא ?טעמא מאיור"ש 

  סח.) ופסקה הגמרא שנות� טע� לפג� מותר.� ". (ע"ז סז:בעלמא הוא עפרא ,ור"ש סרוחה מעיקרא לא צריכא מיעוטא ,למעוטי סרוחה מעיקרא

  די� נטל"פ נלמד מנבלה, שנבלה הראויה לגר נקראת איסור נבלה, ושאינה ראויה לגר כי טעמה פגו�, לא אסורה מהתורה. – פמ"ג

  

  אפילו משובח בתחילה ואח"כ נפג� מותר. – רא"ש

סי� שהיי� עצמו טוב, ע"פ המשנה הנ"ל יש להסיק, שאפילו אי� האיסור עצמו פגו�, א� פוג� תערובתו, כגו� חומ$ יי� נס� שנפל לגרי – רשב"א

  אלא שפוג� הגריסי�, ג"כ מותר.

  נות� טע� לפג� שיי� רק בדברי� שבטלי� בששי�, אבל בריה או תרומה אפילו פגו� אסור. – ארחות חיי� בש� הר"ר יו"ט פכלו

  ג� דברי� ששיעור� גדול יותר בטלי� כשה� פגומי�. – או"ה

  

  וסר תערובת ואפילו א� הוא עצמו לא פגו� אלא שפוג� תערובתו, ג"כ בטל.פסק את הגמרא וכרשב"א, שדבר פגו� לא א – מחבר

  

  האם יש דין נטל"פ בדברים חשובים?

, שמדובר כא� בבריה ובאר הגר"אא� פגומה בעצמה בטלה, כי אינה נחשבת כחשובה יותר, א� א� היא רק פוגמת לא בטל.  – רמ"א בריה:

בפני עצמו פטור, כי הוא נסר� ולא ראוי לגר, אבל סת� בריה שפגומה כגו� נמלה או זבוב לא  חשובה, כגו� עו# טמא, שאפילו א� יאכל אותו

בטלה כדלקמ� בס' קד ס"ג. וערו� השולח� חלק על הגר"א, וכתב שאי� ל� בריה פגומה יותר מנמלה וזבוב שנפשו של האד� קצה בה� ופשוט 

  שבטלי� כדלקמ� ס' קד.

  דלקמ� בס' קד.ורק כשנמחה גו# הבריה בטלה כ ,)דלא כרמ"א(לא בטלה ג� א� היא פגומה בעצמה  – תפת"ש בש� תפארת למשה ופני� מאירו

  

צריכי� להיות פגומי� בעצמ� כדי להתבטל, א� א� ה� משובחי� בעצמ�, אלא  – בבאור הרמ"א ש"  חתיכה הראויה להתכבד, דבר שבמני�:

  שפוגמי� את התערובת, לא בטלי�.

  

  א� פגו� בעצמו בטל, וא� פוג� את התערובת לא בטל. – ש"  ע"פ הפמ"ג דבר שיש לו מתירי�:

מר שא� הוא פגו� התבטלה חשיבותו, כי "עד שיאכלנו באיסור, , ולא שיי� כא� לובעצמו ג� א� הוא פגו� לא בטל – ש בש� תפארת למשהפת"

  יאכלנו בהתר".

  

  סעי# ב'

  

בתערובת בטל. והביא הרשב"א ראיה לדבריו מקדרה שאינה בת יומה שודאי אינה פוגמת את התבשיל  קצתאפילו א� האיסור פגו�  – רש"י

  כ"כ, ובכל זאת נקראת נות� טע� לפג� (וכ� לא יוצרת איסור בשר בחלב כדלעיל בס' צג וכדלקמ�).

  

  קצת לא נפסל מאכילת גר?, הרי נות� טע� לפג� לומדי� מנבלה, שצריכה להיפסל מאכילת גר, וא� פוגמת וקשה על פרושו

  , כל פגימה פורתא מותר, שאינו נות� טע�.ש� מדובר על נבלה בפני עצמה, אבל בתערובות שהולכי� בו אחר נות� טע� – רשב"א

 , ואז האיסור בטל ברוב רגילשכל זה דוקא כשהאיסור מועט וההתר הרוב ,, שדי� נות� טע� לפג� קיי� כשיש ביטול ברובה כתב הרשב"אלפי ז

אבל א� האיסור מרובה מההתר או אפילו ה� מחצה על מחצה, א� פגו� קצת, אסור, ויהיה מותר רק א� ייפג� והטע� פגו� ולא צרי� ששי�, 

  , ואז יהיה מוגדר כטעמו ולא ממשו. וא� נפל להתר שמועט ממנו, והכירו וזרקו, הרוטב מותר, כי יש כא� טעמו ולא ממשו.לגמרי מאכילת גר
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, אבל בתערובת אפילו קצת פגו�, קלקל שבנבלה ג� א� פגומה קצת, עדיי� נהנה לאכלהחרת מהרשב"א ומחדש ע"פ טעמא דקרא, תר$ א – ר"�

, שא� כתוצאה מגדילת האיסור קצת, השתבח ההתר ויש הנאה ממנו, הכל אסור, לכ� מסיק אחרת מהרשב"אאת התערובת, ומצטער לאכלה. 

  שאפילו א� האיסור רבה על ההתר, א  לא נהנה לאוכלו, יהיה מותר מדי� נות� טע� לפג�.� להיפ�, אפילו א� ההתר מרובה על האיסור. וכ

מ"מ בקדרה לא בת יומה, אע"פ שאי� ההתר רבה עליה, מותר המאכל, כי אי� ממשו של איסור לפנינו ולא טעמו שפגו� הוא, אבל צירו של  – טור

  איסור, וכ"ש גופו צרי� להיות מועט מההתר או שייפג� לגמרי.

  

  על הרשב"א שתי קושיות: ג הקשההפמ"

זהו הכרתו, כלומר כאילו הוכר האיסור ואי� ביטול ברוב. א"כ ג� בנידו"ד,  בסוגית זרוע בשלה כתב הרשב"א שצרי� ששי� כי טעמו .1

  אע"פ שפגומה קצת התערובת, מ"מ נקראת ראויה לגר והוכר האיסור ולא בטל ברוב?

ועוד קשה, הרי דברי� מאוסי� כגו� שקצי� ורמשי� סרוחי� ג"כ לוקי� עליה� ע"פ הגר"א והפר"ח, כי התורה חייבה ש� מלקות  .2

שטעמ� סרוח ופגו� ולא קיי� בה� די� של לא ראוי לגר, ובכל זאת יש בה� די� ביטול, והרי לרשב"א, כי הוכר האיסור ומדוע אע"פ 

 בטל?

  כל טע� שאינו משובח אינו נקרא הכרתו של איסור, לכ� א� התערובת נפגמה קצת, אינה ניכרת. – תרו� הפמ"ג

ד מראויה לגר, אלא נלמד מ"משרת", שמשרת ענבי� סרוחה אינה אסורה, ולכ� יש כא� שני די� טע� כעיקר אינו נלמ – תרו� ר' חיי� מבריסק

דיני� שוני�: טע� כעיקר וביטול ברוב, וג� א� הטע� פגו�, עדיי� צרי� ביטול ברוב כפי שהסביר הרשב"א, ולכ� ג� א� פגומה קצת, אי� זה 

  ה� שני דיני� שוני� משני פסוקי� שוני�.נקרא שהוכר האיסור ולא בטל ברוב, כי די� ביטול ודי� טע� 

ולכ� מסביר תמה על דברי ר' חיי�, כי לא שמענו בשו� מקו� שדי� טע� כעיקר פגו� ילמד ממשרת ולא מראויה לגר,  – תרו� הקהלות יעקב

יסור, וא� יש הנאה , שסברת הר"� בכל התערובת היא סברת הרשב"א בטע� האיסור, כלומר לרשב"א הולכי� אחר החפצא של האהסטייפלער

מטע� האיסור, יש פסול בחפצא של האיסור, ואי� אי� הנאה לאד� בטע�, אי� איסור טע� בחפצא של האיסור ולכ� לא נחשב כהוכר האיסורר, 

אלא א� מ"מ צרי� לבטל את האיסור ברוב. ואילו הר"� סובר שהכל תלוי בגברא, וא� נהנה מהתערובת, ג� א� יש רוב אסור, ואי� לא נהנה 

  מצטער, ג� א� אי� רוב, מותר.

  

, שזה רק כשההתר רבה על האיסור (ואי� חילוק בי� והביא כי"א את הרשב"אפסק כרש"י שפגימה קצת מספיקה להתיר את התערובת,  – מחבר

אז בטלה, וכ"ש  ש"� בש� ב"ח), אבל מחצה על מחצה צרי� לפגו� לגמרי עד שלא תהיה התערובת ראויה לגר ורק –נמחה האיסור ללא נמחה 

כשהאיסור רבה  על ההתר שצרי� שייפג� לגמרי מאכילת גר. וא� זרק את האיסור ויש רק טעמו אפילו א� האיסור מרובה על ההתר, הכל 

  מותר.

, שמחמיר ג� כשהאיסור מועט א� נהנה מטע� האיסור, עד שיפסל מאכילת גר. ואי� הכרעה בי� עוד הביא המחבר כי"א את דעת הר"�

  .92ני� הא� פסק כר"� או כרשב"א, ואע"פ שלכאורה משמע מהלכות פסח שפסק כר"�, מ"מ ייתכ� שפסק כ� מספיקא דדינא ולהקלהאחרו

  

  דין איסור שלא נותן טעם כלל

איסור שאינו נות� טע� לא לפג� ולא לשבח, צרי� ששי� נגדו, כמו גידי� שלא נותני� טע� כלל, וקי"ל שגופו של גיד שנימוח צרי� ששי�  – ש" 

  נגדו.

  על הש"  הקשו האחרוני� (מנחת כה� ועוד) כמה קושיות:

שמי שאוכל איסור כזה פטור, משמע שאסור, הרי איסור יבש כע$ בטל ש� איסור ממנו! ומדוע צרי� ששי� נגדו? (ומה שכתב הרמב"�  .1

  זה רק באיסור עצמי, א� כשנפל לתערובת בטל שמו ממנו!)

, מה הראיה מגיד, הרי גיד התורה אסרה אע"פ שהוא יבש כע$. משמע רק גיד, א� דבר אחר שיבש כע$, לא. א"כ מה עוד הקשו עליו .2

ר שאי� טע� כלל, יהיה המאכל מותר, א"כ כ"ש כא� שידוע שאי� , הרי ג� כשאי� ששי�, א� יטע� קפילא ויאמועוד קשההראיה? 

 טע�, צרי� להיות מותר בלא ששי�!

, שנמחה גו# האיסור בתערובת, ואז לא יעזור קפילא אלא ששי�, א� ש� הוא לא נאמ�, כי הוא לא יכול א� נרצה ליישב כרשב"או .3

 יות מותר! ודברי הש"� צריכי� עיו�.לדעת א� יש טע� או לא, משא"כ בדבר שלא נות� טע� כלל צרי� לה

הראיה שהביא הש"� בסו# דבריו מהירושלמי שדבר שלא נות� טע� כלל אסור, הרי בירושלמי מדובר בזיתי תרומה  ועוד קשה .4

 שהתערבו בזיתי חולי�, היינו מי� במינו ומה הקשר לנידו"ד שעוסק במי� בשאינו מינו?

ש"�. וכדי להסביר אותו מחדש חידוש עצו�, שאיסור שיבש כע$ שפקע ש� איסורו ממנו, א� יאכלנו אינו מבי� מדוע התנפלו כול� על ה – פמ"ג

לא יעבור איסור. א� א� יבשל אותו וירטיב אותו שוב, ישתבח מחדש וית� טע� ויאסור מאכל המתבשל עמו ויעבור איסור דאורייתא, ובתו� 

מה שנפסק לגבי עור הקיבה שייבשו אותו שבטל ש� איסורו לגמרי (שבולי הלקט, תערובת צרי� ששי� מדרבנ� אע"פ שלא נות� טע� כרגע. ו

 רמ"א ס' פז ס"י), זה לגבי בשר בחלב שלא יווצר כ� איסור, א� דבר שהוא אסור יכול לחזור ולהשתבח ולאסור. ולכ� יש ראיה מדי� גיד הנשה,

ס"י שפסק שדבר איסור שייבשו אותו כע$, אבד ש� איסורו לעול�, ולכ�  שא� יבשלו אותו, יעבור איסור תורה. (דבריו סותרי� לפת"ש בס' פז

  התירו ג'לאטי�, ע"ש)

                                            
  כי זה שחמ$ בפסח אוסר במשהו ולא בטל, זה חומרא מדרבנ�. 92
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  (כתב כ# החיי� שכל הפוסקי� חולקי� על פרושו זה של הפמ"ג ואי� הלכה כמותו, אלא כפת"ש בס' פז ס"י, ע"ש)

לא ההגהות אשר"י עליו הסתמ� הש"�, מדבר באיסור הסביר אחרת את הש"�, וכתב שא� האיסור יבש כע$ אכ� אינו אסור כלל, א – פרי חדש

  שיש לו טע�, א� לא משביח ולא פוג�, ולכ� צרי� ששי� לבטל את טעמו הסתמי.

 מכא� הסיק הפמ"ג? הרמב"� פסק שבכל האיסורי� א� ערב דבר מר פטור, ובבשר בחלב חייב. מהו יסוד המחלוקת בי� הפמ"ג לפר"ח

, וכתב שבשאר איסורי� כתב הרמב"� "הסריח והבאיש" ואילו בבשר בחלב כתב רק שערב דבר מר, דעת חלקהחוות שבאיסור בב"ח אי� נטל"פ. 

  כלומר יש נטל"פ בבשר בחלב כפגו� לגמרי ולא כשקצת מר ואכלו שלא כדר� הנאתו, ובזה חייב.

לחוו"ד חייב, משא"כ בשנבלה שאינה , שהנפק"מ תהיה א� יקח את הדבר המר וימתיק אותו, שמחדש כא� מו"ר הרב זכריה טובי שליט"א

כלומר, לפמ"ג בנבלה פגומה אי� איסור כי לא נהנה ראויה לגר, שכבר אינה ראויה ופטור, ולפמ"ג חייב ג� באינה ראויה כי כרגע נהנה ממנה. 

  ממנה, ולחוו"ד ההנאה זה סימ� שפקע האיסור א  לא הסיבה.

מהאיסור, א� א� ש� איסור עליו כשיש לו טע�, צרי� לבטלו בששי�. הפמ"ג סובר כדבריו, , וא"כ ייתכ� שלא נהנה הפרי חדש סובר כחוות דעת

  שא� לא נהנה, פטור, ולכ� חידש מה שחידש.

  

  הדין כשהשביח ולבסוף פגום

צונני�), אבל "זה הכלל...: אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא שנפל לתו� גריסי� רותחי� (חומ$ פוג� גריסי� רותחי�, ומשביח  – גמרא

  נפל לתו� צונני� והרתיח�, נעשה כמי שהשביח ולבסו# פוג� ואסור". (ע"ז סז.)

ה"ה פג� ולבסו# השביח, מק"ו, א� השביח מתחילה אסור אע"פ שזה ע"מ לפגו�, כ"ש כשפג� ע"מ להשביח, שזה פג�  – רמב"�, רשב"א, טור

  ע"מ להשביח.

ילתו ועד סופו, אבל השביח ולבסו# פג�, כגו� חומ$ לגריסי� צונני� ולבסו# הרתיח�, וכ"ש פסק כגמרא, שכל הנ"ל מדבר בפגו� מתח – מחבר

  פג� ולבסו# השביח, כגו� חומ$ לגריסי� רותחי� שציננ� אח"כ, אסור. (עד שיפסל לגמרי מאכילת אד� כמבואר לעיל בר"�)

עמו פגו�. ועיי� לקמ� בס"ג לגבי החסרת מלח, שא� היה מלח , כי עכשיו טרק כשהשביח נאסר, אבל קוד� מותרבפג� ולבסו# השביח,  – ש" 

  היה משביח ועכשיו פגו�, נחשב כרגע כפגו� ומותר.

  ג� בשעת הפגימה זה אסור. – פרי חדש

  פסק להלכה שבפגו� ולבסו# ישביח, בשעת הפגימה זה מותר כמו הש"�, כי ודאי אי� כא� איסור תורה ולכ� יש לצדד להקל. – פמ"ג

אי� מחלוקת בי� הש"� לפר"ח, כי הש"� דיבר שבהיותו פגו� הוא מותר, רק שצרי� פעולה חיצונית להשביח אותו כגו� הוספת   – יד אברה�

. (א"כ יש לנו מחלוקת בי� היד אברה� 93מלח, ואז מותר בהיותו פגו�, א� א� השבח יבוא ממילא, ג� הש"� יודה לפר"ח שאסור בהיותו פגו�

  "ג פסק לגמרי כמו הש"�, שתמיד בהיותו פגו� הוא אסור)לפמ"ג בדי� זה, כי הפמ

  

לגבי הדי� של משובח ולבסו# פגו�, לרשב"א פשוט למה אסור, כי הכל נעשה כבר איסור, ולר"� צרי� לומר שאיסורו רק מדרבנ�, כי לר"�  – פמ"ג

  לת גר כדי שלא תאסור.יש חנ"נ בכל האיסורי�, וכאילו עומדת לפנינו עכשיו נבלה שצריכה להיפג� לגמרי מאכי

וע"פ הסבר הרב סולובייציק שהובא בס' קו יוב�, שלחתיכה היה ש� של איסור כבר בהתחלה ולא התבטלה, לכ� אע"פ שאח"כ האיסור 

  ייפג�, לא פועל יותר הכלל של ביטול ברוב, והכל אסור.

  

  דין נטל"פ בחמץ בפסח

  חמ$ בפסח שנפג� טעמו, מותר. –(או"ח ס' תמז ס"י)  מחבר

  כתב שיש אוסרי� וכ� נוהגי�. – רמ"א

, שא� הטע� פגו�, זה דומה לנבלה שלא ראויה לגר ולא נהנה מזה, ולכ� ג� חמ$ בפסח, אע"פ שיש לו דעת המחבר היא כדעת הר"� – פמ"ג

יו� שחמ$ בפסח, זה דבר שיש לו מתירי� ולא בטל , שהכל תלוי בביטול ברוב, ומכאבל הרמ"א שאוסר סובר כדעת הרשב"אמתירי�, יתבטל. 

אבל אפילו באל#, א"כ זה לא יעזור שהוא פוג� קצת בתערובת, כי מכיו� שלא בטל והוא חפצא של איסור, לא יתבטל בתערובת, ולכ� יש לאסור. 

  א� החמ� עצמו סרח מאכילת גר והוא כעפרא דארעא, לכו"ע בטל, וכ"פ המ"ב ש�.

  שא� נת� טע� לפג� לפני פסח, אפילו קצת, לא אמרינ� חוזר וניעור ומותרת התערובת. ועוד כתב המ"ב ש�,

  

  דין הקדרה כשבישלו בה איסור שפגם במאכל, והדין בנ"ט בר נ"ט

  רמ"א

שהאיסור הראשו� נות� בו טע�  תו  מעת לעתאע"פ שהאיסור נות� טע� לפג� והמאכל מותר, הקדרה אסורה, וא� בישלו בה מאכל  .1

  נאסר התבשיל השני כי תחילתו בפגו� וסופו במשובח, א� אי� בו ששי� נגד האיסור הראשו�. משובח,

  , ולא נגד מה שבלוע הקדרה, כי מכיוו� שהטע� היה פגו� לא נעשתה הקדרה נבלה.נגד האיסור הראשו�שצרי� ששי�  הדגיש הש" 

                                            
93
שוב? א� לפי הסבר ה"יד אברה�" לק"מ, כי כיו� לפי הרשב"א די� זה ק"ק, כי בהיותו פגו� התבטל האיסור כבר ואיננו, ואי� יעשה איסור  

שעתיד להשתבח בטוח, לא יורד ממנו ש� חפצא של איסור. ולר"� פשוט הדי� הזה, כי הכל תלוי בהנאתו, וקוד� לא נהנה ועכשיו בהיותו משובח 
  כ� נהנה וייאסר מחדש.
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רצה לחייב ששי� לפי חשבו�, כי חלק מ� האיסור נשאר במאכל הראשו� ולא הכל נבלע בקדרה, אבל א� האיסור נות�  ובלבושי שרד(

טע� לשבח במאכל הראשו�, צרי� ששי� נגד כל הקדרה. ובספק א� היה ששי� או א� היה לפי חשבו� או ספק איסור ונודע רק לאחר 

  שהיה ששי� לפי חשבו�, מותר)

בשיל שנפל לו איסור פגו� ואח"כ נפל התבשיל לקדרה אחרת וש� האיסור נות� טע� לשבח, צרי� ששי� בקדרה ת – ט"ז בש� או"ה

  נגד האיסור בלבד, כי התבשיל הראשו� לא נעשה נבלה.

, לא ג"כ פוג� אותוא� ניערו את התערובת הראשונה בכ#, וקיבלה הכ# איסור פגו�, ואח"כ תחבו אותה לתבשיל השני שהאיסור  .2

ה הקדרה השניה משו� נ"ט בר נ"ט דהתירא, וכ� בדבר שאי� בו טע� כלל, כגו� יורה שמתיכי� בה דבש, שאע"פ שיש בה את רגלי נאסר

  הדבורי� לא נאסרה כי אי� בה טע�.

, ותחבוה לתבשיל שני שהאיסור פוג� בו, איסור גמור ולא פגו�, מדוע הביא הרמ"א מקרה כזה, הרי ג� א� היה בכ# והקשה הט"ז

  יתה הקדרה לא נאסרת משו� נ"ט בר נ"ט דהתירא ולא אוסרת מה שיתבשל בה אח"כ?ה

  נשאר בצ"ע, ופסק להלכה כ�, שג� נ"ט בר נ"ט בטע� אחד פגו�, מותר. – ט"ז

חלק על הט"ז, וכתב שבכה"ג הוי שני נ"ט, ואנו מתירי� נ"ט בר נ"ט בג"פ נ"ט (ס' צה), ולכ� צרי� שיהיה תערובת בכ# וכ#  – ש" 

  תבשיל שני ותבשיל בקדרה.ב

, שא� האיסור בכ# משובח, יש לחשוש שמא תגע הכ# ישירות בקדרה ותאסר בלי נ"ט בר ונראה לתר� את קושית הט"ז באופ� אחר

 נ"ט. וכה"ג יש חשש בס' צה כשמדיחי� קערות בשריות ביורה חלבית, שמא תגענה ביורה ותאסרנה בלי נ"ט בר נ"ט.

  

  פת"ש

א� בישל בקדרת איסור, איסור שנ"ט לשבח, ואח"כ בישל ג� מאכל שנות� בו טע� לפג�, נאסר התבשיל השני, כי הקדרה נעשית נבלה, וכאילו  – כנסת יחזקאל .1

  , התיר את התבשיל השני, שאי� הנאסר חמור מהאוסר.א  בשו"ת גבעת שאולהתבשיל הראשו� נות� טע� בשני. 

מו, והגיסו בכ# חולבת בת יומה, מותר, כי הבשר פוג� ביי�, ואע"פ שהחלב לא פוג� אלא רק צירו של חלב (רמ"א ס"ד), מ"מ יי� שבישלו בכלי בשר ב� יו – נודע ביהודה .2

 הבשר פגו� כא�, א� הכלי נאסר בגלל חיבור בשר בחלב.

  

  סעי# ג'

  

תבלי� או יתרת תבלי�, אלא השתא  "אמר ריש לקיש: נות� טע� לפג� שאמרו, לא שיאמרו קדרה זו חסרת מלח או יתרת מלח, חסרת – גמרא

  מיהא היא פגומה".

  כלומר, אי� תולי� את הפג� בדבר אחר, ואע"ג שיש לישנא אחרת בגמרא, כ� נפסק להלכה. – רש"י

  לכ� א� האיסור פוג� ע"י דבר אחר שמסייעו כגו� מלח, ובלי מלח היה משביח, ג"כ מותר כשיש מלח. – טור

פסק את הגמרא והטור להלכה, לכ� א� האיסור פוג� כשיש מלח, מותר, אע"פ שא� נוציא את המלח יהיה משובח, כי עכשיו הוא  – מחבר

  94פגו�.

  ה"ה הפו�, שעכשיו האיסור פגו� וא� היה מלח הוא היה משובח, ג"כ מותר, כי עכשיו הוא פגו�. – ש" 

  

  מלח ועכשיו הוא משובחהדין כאשר האיסור פגום, הרבה לששים, ואח"כ הכניס 

חתיכת איסור שטעמה פוג� אלא שא� יכניסו בה מלח תשביח, מותר להרבות כדי שיהיה ששי� נגדה ואח"כ לתת מלח, אי� כא� בעיה  – רעק"א

(כי בלי של בטול איסור לכתחילה, כי עכשיו הוא פגו�, וזה כמו בס' קט ס"ב, שמותר להרבות ביבש ביבש, כדי שיהיה ששי� ואז לבשל� יחד 

  בישול בטלי� ברוב רגיל).

יש בעיה של ביטול איסור לכתחילה, כי יש גזרה אטו היכא שלא יהיה ששי� נגד האיסור ואז ישתבח האיסור ויאסור. ואי� זה דומה לס'  – פמ"ג

טע� הפגו� לא בטל ויש חשש קט ס"ב, כי ש� א"א לבוא לידי איסור תורה באינו מינו, ועוד, שש� זה חומרא, שברוב רגיל נעשה התר, וכא� ה

  שישתבח. ונשאר למסקנה בצ"ע לדינא.

  

  סעי# ד'

  

"אמר רב ששת: האי מישחא שליקא דארמאי אסור. אמר רב ספרא: למאי ניחוש לה? אי משו� איערובי, מיסרא סרי...אי משו� געולי  – גמרא

  עכו"�, נות� טע� לפג� הוי ומותר!".

  רב ביי�.שמ� של גויי� מותר כשהוא מתע – רש"י

שמ� של גויי� מותר כשהתערב בבשר, כי הבשר פוג� אותו ומסריחו, וכ� דבש שהתבשל ע� הבשר ועשו ממנו מיני מתיקה, מותר  – רמב"�

, שבא מעשה לפני ר"י, שבישלו דבש במחבת של בשר בת יומה והריקוהו ח� בקדרה של חלב, והתירה, משו� והוסי& המרדכימטע� זה. 

  פוגמת בדבש.ששמנונית הבשר 

                                            
לא חשוב האיסור כפגו�, שהרי מליח שאינו נאכל מחמת מלחו מדובר שהמלח מסייע לאיסור לפגו�, אבל א� נפל איסור לקדרה מלאה מלח,  94

  נחשב כרותח ומעביר טע� (ס' צא).
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, הרי איתא במרדכי שחתיכת נבלה בדבש ועוד הקשה הדרכי משה, הרי רואי� שהעול� מבשל דבש ע� בשר והוא משתבח? הקשה הבית יוס&

  95 ג"כ הוי לשבח!

  בשר.ע"י התבלי� והבצלי� שמוסיפי� לו הוא משביח, אבל בשר לבד פוג� בדבש. ובעובדא דר"י לעיל, היה רק דבש ו – תרו� הבית יוס&

  עובדא דר"י היתה במשקה של דבש שאכ� הבשר פוג� אותו, אבל סת� דבש אכ� נהיה משובח ע"י הבשר. – תרו� הדרכי משה ע"פ מהרי"ל

כשעיקר התבשיל מבשר, משביח הדבש, א� כשהדבש הוא העיקר, אלא שיש ג� שמנונית בשר לידו, כא� נפג�, וכ� היה בעובדא  – תרו� הב"ח

  דר"י.

  

  כרמב"� ששמ� ודבש של גויי� שהתבשלו ע� בשר נפגמי� ולא אוסרי� יותר. פסק – מחבר

, ולכ� יש בשמ� ובדבש איסור משובח שצרי� לפגו� אותו ע"י 96הקשה, הרי הלכה זו היא כרמב"� שסובר שסת� כלי עכו"� ה� בני יומ� – ש" 

ילו א� הדבש והשמ� לא נפגמי�, מ"מ טע� איסור פגו� יש בשר, א� המחבר פסק בס' קכב ס"ו, שסת� כלי עכו"� אינ� בני יומ�, וא"כ אפ

  בה�? ותר$, שאה"נ, אלא המחבר רצה להשמיע לנו שבשר פוג� בשמ� ודבש.

  פסק כתרוצו בש� מהרי"ל, שי"א שדבש נפג� רק במשקה של דבש, א� לא בדבש ממש. ובמקו� שאי� הפסד יש להחמיר. – רמ"א

, הרי א� דבש הוי לשבח, כ"ש ששמ� הוי לשבח! והארי� הש"� והקשה על כ  הש" ע"י בשר.  משמע שג� הי"א מודי� ששמ� נפג� – ש" 

להוכיח שכ� הדי�. והביא סוללת ראשוני�: תוספות (חולי� ח: ע"ז לח:), רא"ש, הגה"מ, או"ה, רשב"א, ר"�, אגודה ועוד, הסוברי� ששמ� לא 

נפג� ביי�. ואע"ג שהרמ"א בת"ח רצה ליישב שבגמרא מדובר בשמ� מבושל  נפג� אלא משתבח, וה� יסבירו את הגמרא לעיל כרש"י, ששמ�

והסיק להלכה, ששמ� לא נפג� ע"י בשר, בי� חי ובי� שנסרח ע"י בשר, ותוספות דיבר בשמ� לא מבושל ואז נות� טע� לשבח, דחה זאת הש"�, 

  מבושל אלא רק ע"י יי�.

  

  דין בשר וחלב שנפלו ליין

  חלב ובשר נבלה שנפלו ביי�, ודאי נפגמי�. – הגהות אשר"י

  פסק כהגהות אשר"י. – רמ"א

  חלב צירה פוג�. – נודע ביהודה

חלב קמ$ פוג� א� לא חלב צירה, כפסק הרמ"א בס' קכא, שנהגו לשי� יי� בכלי� שנסריה� מדובקי� מחלב, משו� שטבע היי� לברוח  – פמ"ג

  , ואכמ"ל.הפת"ש חלק על הפמ"ג בזהמהחלב. משמע שא� לא כ�, היה נאסר מדי� נות� טע� לשבח. 

  

  סעי# ה'

  

ושלא ילב�: תני חדא אסור ותניא איד� מותר, ל"ק: הא כמא� דאמר נות� טע� לפג�  ושלא יגעיל עד שלא יטביל"וכול� שהשתמש בה�  – גמרא

אסור, והא כמא� דאמר נות� טע� לפג� מותר...ולמ"ד נות� טע� לפג� מותר, געולי עובדי כוכבי� דאסר רחמנא, היכי משכחת לה? אמר רב חייא 

גזרה קדרה שאינה בת יומה ע� לפג� הוא. מכא� ואיל  תשתרי (לכתחילה)? דלאו נות� ט ,לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומהבריה דרב הונא, 

  ". (ע"ז עה:)משו� קדרה בת יומה

, שאי� לגזור בתבשיל שמא יאכל אותו והוסי& הרא"שאבל המאכל שבושל בקדרה שאינה בת יומה, מותר, כי לא נבלע בו שו� איסור.  – תוספות

ת יומה, שהרי אסור לכתחילה אפילו בכלי שאינו ב� יומו. לכ�, א� גזר על כלי שאינו ב� יומו, אי� כשהוא ב� יומו, כי לא שכיח לבשל בקדרה ב

  סיבה לגזור ג� על המאכל שבושל בו.

  

  מה נחשב קדרה שאינה בת יומה?

לינת לילה פוגמת קדרה, ולא צרי� לשהות מעת לעת. ודוקא כשעמדה כל הלילה בלא בישול, א� פחות משה לא, כי יש ספק  – רש"י, ר"ת, ר"�

  מה הפוג�, הא� תחילת הלילה, כולו, או סופו.

  צרי� תמיד לשהות מעת לעת. – ב"�, ספר התרומה, רא"ששר

  

  דין נותן טעם לפגם כשיש שמנונית איסור על הקדרה

יש שכתבו שג� א� יש שמנונית איסור על הכלי לאחר הלילה, מותר, כי טיחת איסור נפגמת מיו� לחברו, כבלע שבתוכו,  – ר"�"�, רמברמב"�, 

  ולא כאיסור עצמו. וה� פרשו שמה שכתוב בגמרא לעיל: "עד שלא יטביל", הכוונה 'עד שלא ידיח'.

  הקדרה, ודברי הגמרא כפשוט�. טיחת איסור לא נפגמת ויש לאסור עד שידיח את – רשב"אראב"ד, 

  

                                            
הב"ח ניסה לתר$ עוד תרו$ שש� הדבש לא רבה על הנבלה, ולכ� אע"פ שטעמו פגו�, אסור, וכרשב"א דלעיל, א� הט"ז תמה על זה, כי כא�  95

א� יש טעמו ולא ממשו, אפילו א� האיסור רבה על ההתר, מותר בנות� טע� לפג�. מדובר שהוכר האיסור רק ע"י טעמו, והרשב"א באר לעיל, ש
  לכ� מתר$ הט"ז כמו הרמ"א בש� מהרי"ל.

כתב בטע� הדבר (ע"ז פ"ב ס' לה), שג� א� השתמש העכו"� בכלי� בתו� מעל"ע, מ"מ יש ספק נוס# שמא השתמש בדבר שפוג� את  הרא"ש 96
 לכאורה זהו ספק ספיקא מש� אחד של פג�. לא אי� צרי�. וע"ע לקמ� בס' קי שהריהכלי, והוי ס"ס ואפילו להטעי� קפי
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פסק את הגמרא, וכרא"ש וכרשב"�, שקדרת איסור ששהתה מעת לעת, הוי נות� טע� לפג�, וא� בישל בה מאכל התר אינו נאסר, שלא  – מחבר

הוא לא נפג�. וא�  נבלע בו איסור מעול� (תוספות, אבל לכתחילה אסור לבשל וכגמרא), וכרשב"א שצרי� לדאוג שלא יהיה בה שומ� על פניה, כי

לא הודחה המאכל אסור, וזה נחשב כאילו יש חתיכת איסור בעי� בקדרה. והביא כי"א את דעת הרמב"� והר"�, שטיחת איסור ג"כ נפגמת לאחר 

  מעת לעת.

  ופסקו הרש"ל, הט"ז והש" , שההלכה כדעה ראשונה, ולכ� רק א� הקדרה נקיה, נפגמת.

  �, המאכל מותר, כי הקדרה לא בת יומה, ולכ� לא צרי� ששי� נגד כולה. (או"ה)א� יש ששי� נגד השומ� שבעי – רמ"א

חלק על הרמ"א, וכתב שכשיש ממשות של איסור בקדרה, אז הוא מונע מהקדרה להיפג� אפילו אחרי מעת לעת, וצרי� ששי� נגד כל  – רש"ל

  והש"  דחה דבריו וקיי� את פסק הרמ"א.הקדרה. 

  

  יש ס' צה שסת� קדרה היא בחזקת נקיה ומותרת, ורק א� ראה שיש עליה שמנונית איסור, צרי� להדיחה.הזכיר את דבריו בר – ש" 

מ"מ לכתחילה אי� לבשל בקדרת איסור לא בת יומה, אלא יש להגעילה כדי�, ואפילו א� היא רק ספק אסורה מדרבנ�, גזרה שמא  – רעק"א

  יבשל בקדרה בת יומה.

  לא חל כא� איסור דבוק, כי מיד כשבא התבשיל, נמחה האיסור בתבשיל.כשהשומ� דבוק בקדרה,  – פת"ש

  

  סעי# ו'

  

  , הכל אסור, כי החריפות משביחה את הטע� הפגו� שבקדרה.מהיו לא בתא� שמו פלפלי� בקדרה של איסור  – אגור בש� מרדכי

  שמדובר ע"י בישול. (לרמ"א בס' צו ס"ג ה"ה בתבלי� שנידוכו במדוכה אפילו אינה בת יומה) והדגיש הש" פסק את כל דברי האגור.  – מחבר

  בארנו לעיל בס' צה ס"ב, שצרי� דבר שרובו חרי# או תבלי� חלק גדול שנרגש טעמו הרבה. – ט"ז

  .טע� פגו�שדוקא המאכל החרי& נעשה לשבח ונאסר, אבל הקדרה נשארת בעלת ועוד, שהתבאר בס' קכב ס"ג ברמ"א, 

  

, הרי ש� פסק המחבר שתבלי� חרי# משביח רק מדוכה בת יומה, וכא� פסק שדבר חרי# משביח אפילו קדרה לא בת א  הקשה הט"ז בס' צו ס"ג

, שאפילו במדוכה לא בת יומה משביח, ולא כמחבר ש�! ונביא לכ� מספר תרוצי� כפי שהבאנו והש"  ש� פסק כרמ"א ש�יומה? ונשאר בצ"ע. 

  ש�:

  , שבס' צו יש תרתי לטיבותא, נ"ט בר נ"ט דהתירא, ואינו ב� יומו (בבשר בחלב), משא"כ כא� בכלי איסור שאי� בה� די� נ"ט בר נ"ט.ר� הפמ"גת

, שיש הבדל בי� בישול לחיתו� בסכי�, שבישול בולע ופולט יותר מאשר דוחק הסכי�, לכ� מה שפסק בס' צו זה רק לגבי דוחק הסכי�, ורעק"א תר�

ש בכוחו להעביר טע� רק א� המדוכה בת יומה, ומצרפי� לזה שיש הסוברי� שדוקא בצנו� יש דוחקא ולא בדברי� אחרי�, אבל בנידו� דיד�, שי

  כשמדובר שמבשל פלפלי� בקדרה של איסור (כ"כ הש"�), יש כח בפלפלי� ע"י בישול לשבח את הטע� הפגו� של האיסור.

  מדובר בדבר יבש, ואז רק ב� יומו יאסור, אבל כא� מדובר בדבר לח חרי# שנאסר אפילו כשאינו ב� יומו., שבס' צו לגבי תבלי� והגר"א תר�

  

  סעי# ז'

  

א� בישלו איסור בקדרה ובתו� מעת לעת חיממו ש� מי�, אפילו לבד�, חשובה בת יומה מזמ� בישול המי�, כי לא היו במי�  – ספר התרומה

ואסרו שוב את הקדרה. א� א� בישל בשר ובתו� מעת לעת בישל מי� ולאחר מעת לעת מהבשר בתו� מעת  וחזרו ונעשו נבלהששי� נגד הקדרה, 

  לעת מהמי� בישל חלב, החלב מותר, כפי שבארנו בס' צד.

  יש מקלי� להחשיב מעת לעת רק מזמ� הבישול ולא מזמ� חימו� המי�, כי אי� גו# האיסור ב� יומו. – סמ"ק

הסמ"ק משו� שקי"ל כרבנו אפרי� שיש חנ"נ רק בשר בחלב ולא בשאר איסורי�, ולכ� חימו� המי� לא יעשה את יש להקל כשיטת  – בית יוס&

הקדרה לנבלה. אבל קדרה שבלועה מאיסור בשר בחלב, ובתו� מעת לעת חיממו בה מי�, מתחילי� למנות מעת לעת מחדש, כי כא� לכו"ע נעשי� 

  לשיטת הסמ"ק ג� בזה יהיה מותר, כי אי� גו# האיסור ב� יומו) המי� נבלה וחוזרי� ואוסרי� את הקדרה. (אבל

, שא� עבר על הקדרה הבלועה מבשר בחלב לילה ואז הוחמו מי�, יש להקל כסמ"ק שזה כבר נחשב פגו�, ומצרפי� את הסוברי� והסיק הב"י

בחלב להחמיר ולהחשיב מעת לעת מזמ� חימו� א  א� לא עבר לינת לילה והוחמו מי� יש בקדרה הבלועה מבשר שלינת לילה מספיקה לפגו�. 

  . (ע"פ הסבר הש"�)המי�

הטור הרי סובר שיש חנ"נ רק בבשר בחלב, ולכ� י"ל שמה שהביא את ספר התרומה זה לא בגלל שהוא סובר חנ"נ,  – ש"  באור שיטת הטור:

  � איסור אוסר אפילו בנ"ט בר נ"ט עד סו# העול�.אלא בגלל שנ"ט בר נ"ט מותר רק בבשר ואח"כ חלב, כדעת הר"�, אבל באיסור, א� יש טע

  

פסק כדבריו בבית יוס#, שקדרה שבלועה מאיסור בשר בחלב והוחמו בה מי�, קוד� שיעבור עליה מעת לעת, חשובה בת יומה מרגע  – מחבר

מעל"ע רק משעת הבישול, כי אי�  שחיממו בה את המי�, כי המי� נחשבי� כנבלה, וכאילו בישל ש� בשר בחלב. (אבל בשאר איסור מחשבי� זמ�

  חנ"נ בשאר איסורי�)

  מה שכתב המחבר, הכונה שא� עבר לינת לילה בי� בישול הבשר בחלב למי�, המי� לא יהפכו לנבלה וישביחו את הקדרה. – ש" 
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ישול הבשר לבישול החלב, לא וא� עבר לילה אחר חימו� המי� מותר, כי יש פוסקי� כר"ת שלינת לילה פוגמת וכ� א� עבר לילה בי� ב – רמ"א

, לדיד� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי� שלינת לילה פוגמת, א� בלא לינת לילה יש להחשיב מעת לעת מחימו� וה"ה בכל האיסורי�נאסרת הקדרה. 

  המי�.

  )97אפילו בהפסד קצת –כמו"כ במקו� הפסד יש להתיר בשאר איסורי� ולחשב מעת לעת מזמ� בישול האיסור כפסק המחבר. (ש"� 

  

, וכתב שאי� קשר בי� די� בישול המי� לחנ"נ כלל, ולכ� ג� למ"ד אי� חנ"נ בשאר איסורי�, צרי� מעת לעת מזמ� חלק על המחבר והרמ"א – ש" 

שצרי�  חימו� המי�. לכ�, א� מקלי� בשאר איסורי� לדעת המחבר, יש להקל ג� באיסור בשר בחלב, שנחשב רק משעת הבישול, ולדעת סה"ת

  מעל"ע משעת חימו� המי�, צרי� מעל"ע ג� בשאר האיסורי� משעת חימו� המי�.

ומ"מ לדיד� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי�, אי� נפק"מ בכל הנ"ל, ותמיד מחשבי� מעת לעת מבישול המי�, אא"כ בישל בשר ולאחריו חלב כפי 

  שציירנו לעיל.

                                            
א"א חנ"נ באיסור לח שנבלע בהתר לח, בס' צב ס"ד ברמ"א. ג� למי שסובר חנ"נ בכל האיסורי�, כי בהפסד מרובה פשוט שמותר, כי י"א ש 97

  (ש"�)
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  ס' קד

  

  סעי# א'

  

ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא, אסריה רה לההוא שיכרא. אמרוה רבנ� קמיה דרב ששת, נימא קסבר נות� טע� לפג� אסור? אמר " – מראג

להו רב ששת: בעלמא סבר רב נות� טע� לפג� מותר, והכא חדוש הוא, דהא מימאס מאיס, ובדילי אינשי מיניה, ואפ"ה אסר רחמנא, הלכ� נות� 

סור...מתקי# לה רב שימי מנהרדעא: ומי מאיס, והלא עולה על שולח� מלכי�? אמר רב שימי מנהרדעא לא קשיא: הא בדברא, טע� לפג� נמי א

הא בדמתא...אמר רבא הלכתא: נות� טע� לפג� מותר, ועכברא דשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב, אי דקסבר נות� טע� לפג� אסור ולית 

טע� לפג� מותר, ועכברא דשכירא אשבוחי משבח. איבעיא להו: נפל לגו חלא מאי, א"ל רב הלל לרב הלכתא כוותיה, אי משו� דקסבר נות� 

אשי: הוה עובדא בי רב כהנא, ואסר רב כהנא. א"ל: ההוא אמרטוטי אימרטט (נחת� לחתיכות דקות וחוששי� שמא בלע חתיכות)...והלכתא בי� 

  סט.)�בשיכרא ובי� בחלא בששי�...". (ע"ז סח:

  

עכבר שנפל לשכר או לחומ$ חוששי� שמא משביח אות� ואסורה התערובת. ומדובר שנפל לשכר רותח או  – רמב"�, תוספות, רא"ש רי"&,

חומ$ רותח או שנפל לצונני� ונכבש ש� מעת לעת ויש לה� די� כבוש כמבושל ואז אסור, אבל נפל לצונ� והוסר בשלמותו מיד, מותר השכר 

  ע�.והחומ$, כי בצונ� לא נפלט ט

  

  דין עכבר שנחתך או שנמוח בתערובת

א� התחת� בתוכו לחתיכות קטנות ויכול לסננו במסננת של בגד בעניי� שלא ישאר מתוכו כלו�, בטל טעמו בששי�.  – ע"פ רש"י מרדכי, הגה"מ

וא� התחת� ולא יכול לסננו כגו� שהיו החומ$ או השכר מעורבי� בתבשיל עב, הכל אסור, כי חוששי� שמא נבלעות חתיכות שר$ ביחד ע� 

  .החומ$

  יכול לסננו בטל, כי אחרת צרי� לאסור כ� ג� בשאר איסורי�, וחצי שיעור הרי אסור מהתורה. חלק על כ�, ופסק שג� א� לא – ר"�

חילק בי� משקה שאפשר לסננו שלפני כ� הוי דבר שיש לו מתירי� ואסור, למאכל שא"א לסננו מכל החתיכות. וג� במשקה יש לחוש רק  – או"ה

  בשאר איסורי�, שאיסור� חל רק בשיעור של כזית. א� הטור חלק על דבריו.בשר$ שמא יישאר בו במידת איסורו שהיא בכעדשה, משא"כ 

  

א� העכבר נמוח בתו� התערובת לגמרי, משערי� אותו בששי� ומותר, אבל א� השתייר אפילו בכעדשה חייב, ששר$ איסורו  – רא"ש, ר"�

  בכעדשה, ואפילו פחות מכ� אסור, כי חצי שיעור אסור מהתורה.

  

פסק את הגמרא וכרבא וכראשוני�, שעכבר השדה נות� טע� לשבח, כי הוא עולה על שולח� מלכי� (ולכ� א� התערב הכל אסור אפילו  – מחבר

בשכר וחומ$ וכתב הש"� שאפשר אולי ג� ביי� ושמ� אא"כ יש ששי� נגד העכבר כשסיננו), אבל עכבר העיר ספק בגמרא א� משביח שכר וחומ$ 

  או פוג� אות�, ולכ�:

  , והסירו של� ולא שהה מעת לעת, מותר.ולא שהה ש� מעת לעת � נפל לשכר וחומ� צונני�א

, בי� שהסירו של�, ובי� שנחת� לחתיכות ויכול לסננו במסננת כדי שלא יישאר בתוכו א� היה רותח או אפילו צונ� אלא ששהה מעת לעת ונכבש

  (א� הוציאו או סיננו).כלו�, בי� שנמוח לגמרי, ניתר ע"י ששי� בהתר נגד העכבר 

  

כי עולה על שולח� מלכי�, א� זה לא כ"כ פשוט בגמרא, כי יתכ� שאע"פ שעולה על שולח�  משביחהמחבר כתב שעכבר השדה  – ש" , גר"א

  מלכי� נות� טע� לפג� בתערובת, והראשוני� לא הזכירו חילוק זה כלל אלא כתבו עכבר סת�, בי� עכבר השדה ובי� עכבר העיר.

  

  איסור שנחתך במאכל ואי אפשר לסננו ולהוציאודין 

"איבעיא להו: נפל לגו חלא מאי, א"ל רב הלל לרב אשי: הוה עובדא בי רב כהנא, ואסר רב כהנא. א"ל: ההוא אמרטוטי אימרטט (נחת�  – גמרא

  לחתיכות דקות)...". (ע"ז סט.)

הוציא� ולכ� כל החומ$ אסור, כי שר$ איסורו בכעדשה, וחוששי� עכבר שנכנס לחומ$, חוששי� שמא נחת� לחתיכות קטנות שא"א ל – רש"י

  שמא יבלע חתיכות שר$ יחד ע� החומ$.

  הקשה על דבריו שתי קושיות: הר"�

  הרי ג� א� אי� שיעור של עדשה יש לאסור, שהרי חצי שיעור אסור מהתורה? (רק מלקות אי�) .1

 ועוד, א� כ�, יסנ� את החומ$ ויוציא את החתיכות, ונתיר! .2

שכוונת הגמרא שהוסר צמרו של העכבר ואז משביח את טע� החומ$ ואסור, א� משו� חתיכות מותר כמו בכל האיסורי�,  לכ� פרש הר"�

  שכשה� פחות מכזית לא אוסרי�.
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  ירגיש בכ�., כגו� שהתערב במאכל עב, הכל אסור ולא מתבטל, כי חוששי� שמא יגע בממשו של איסור ולא א� התחת  ולא יכול לסננו – מחבר

, שרק בשרצי� יש לחוש א� נשאר ש� עד שלא יכול לסננו ולהוציאו ואז יש לאסור הכל, אבל בשאר איסורי� אי� לחוש ע"פ או"ה פסק – רמ"א

  לזה. בבאור דברי הרמ"א מצאנו שני הסברי�:

תכה בטלה מחשיבותה היה קשה לרמ"א, למה מחמירי� בשר$, הרי בריה שנח – , דרכי משהדרישה בש� מהרש"ל ע"פ רש"י .1

ובטלה? אלא הוא למד זאת מדברי הב"י: "וא� נתחת� בעניי� שלא יכול לבררו הכל אסור", כי שר$ איסורו בכעדשה כטומאתו, 

וחוששי� שמא בלע שר$ בכעדשה ועבר איסור תורה, ולכ� צרי� "נמוח לגמרי" כדי להתיר בששי�. אבל בשאר איסורי� שאסורי� 

  זה.בכזית, אי� מחמירי� ב

מה שאמרנו בבריה שנחתכה ובטלה, היינו דוקא במי� במינו כשאינו ניכר האיסור בתו� ההתר, א� כא� מדובר  – דרישה בש� רבו .2

 שהעכבר נפל לחומ$, מי� בשאינו מינו והאיסור ניכר, אסור עד שיסיר את האיסור, ולכ� צרי� שימוח לגמרי, וזה לכו"ע.

  

, שבשאר איסורי�, כיו� שנותני� טע� לפג�, אי� ת הר"�ותר� את קושיו, שמונה שרצי� לשאר איסורי�פסק כרמ"א, שיש לחלק בי�  – ש" 

  טע� איסור כלל, וג� גו# האיסור איננו, כי בטל ברוב, ולכ� חצי שיעור מתבטל, משא"כ כא� שהעכבר נות� טע� לשבח בחומ$.

שא"א לבררו, כגו� חומ$ שמעורב במאכל עב, ולכ� שר$ שאיסורו בכעדשה לא שנעביר מסננת ונתיר, י"ל כדעת הטור שמדובר ומה ששאל הר"� 

  בטל כמו בריה.

עדשה ובשאר איסורי� ג"כ א� א"א לבררו נאסר, כהב"י, הרש"ל (והט"ז) שמשמע שאפילו בפחות מ מדבריאע"פ שנראה והוסי& הש" , ש

וג� הר"� כתב כ� רק כשיכול לסנ� את האיסור, שחייב י�, ה ולא בשאר איסורמ"מ הוכיח הש"  שזה שיי  רק בשמונה שרצי� ובכעדש

, וכ� להוציאו א& בשאר איסורי�, אבל א� לא יכול להוציא את האיסור, יודה הר"� שביבש ביבש יש ביטול ברוב של "אחרי רבי� להטות"

משמע ברמ"א, וברשב"א, שכתב שקדרה של מרק שנפל בה יתוש ונחת� ממנה אבר או התרסקה ואבדה צורתה, הוי כשאר איסור ובטלה, כי 

, שרק שמונה שרצי� יש וכ"כ הפת"ש בש� התפל"מ א"כ, כל מה שא"א לסננו כלל, בטל.א"א לסננה כלל. (יתוש אינו משמונה שרצי�) 

  ערובת, א� בשאר שרצי� שאיסור� בכזית בטלי� בששי� לאחר שנחתכו ולא החמירו בה�.להחמיר ולחוש שנשאר בת

  

והראה שכ� משמע , שהרי לכאורה חצי שיעור אסור מהתורה בכל האיסורי�, ומה המיוחד בשר$? הקשה על הרמ"א את קושית הר"� – ט"ז

ברי� אי� לה� שיעור כלל. משמע שמדובר אפילו על שיעור הקט� (סט.) ששאל מרגלי דבורי� שודאי אי� בה� עדשה, וסיי� שרגלי א מתוספות

  מעדשה. א"כ קשה על הרמ"א והדרישה.

, אי� כתב שעדשה הוא שיעור בריה של שר$ ויש לחוש שמא נשאר שיעור זה ולא מתבטל, הרי בבריה א� התרסקה ועוד הקשה על הדרכי משה

  בטלה מחשיבותה וכ"ש כא� כשנחת� לחתיכות קטנות!

, ופרש את רש"י כרשב"א וכהסבר הדרישה שבריה בטלה כשנחתכה במי� במינו כשלא כרמ"א כסתימת המחבר, ולאהסיק הט"ז להלכה לכ� 

משא"כ כא� בבריה שהתערבה במשקה לח ניכר האיסור, כגו� לח בלח או יבש ביבש ובה� יש די� ביטול ברוב וה"ה ג� בשר$ שנימוח לגמרי, 

  ר האיסור וא"א להוציאו, אסורה התערובת ולא בטלה כלל, כי ש� האיסור לא נעקר מהתערובת.והוי כמי� בשאינו מינו שניכ

וחצי  ,אפילו שאר איסורי� שהתערבו ביי�, חומ� ושמ� הדי� כ , בגלל שהוכר האיסור , שרש"י דיבר לאו דוקא בשמונה שרצי�, אלאעוד וכתב

  ולא כרש"ל וכרמ"א ששר$ שאני. , וחוששי� שמא יפגע בממשו של איסור,שיעור אסור מהתורה

ב בטל, ומשמע שאע"פ (אלא שהקשה עוד לדעת הרשב"א,  שבס' קטו הביא הב"י את הרמב"� שחמאה של עכו"� הקו� שלה ניכר ולא בטלה, והקשה הרשב"א, שאע"פ שלא מעור

לש� התר כמו יבש ביבש, ובחמאה א"א להפרישו לאיסור, וזה עיקר ההתר, אבל  שניכר האיסור בטל? ותר$ הט"ז, שבעכבר יש לחוש שמא יאכל חתיכת איסור בפנ"ע, ואינה נהפכת

  כשניכר האיסור קצת מהקו�, ודאי מחויב לזורקו)

  דחה בנק' הכס# את ראיותיו של הט"ז:, הש"  ע"פ שיטתו לעיל

תורה אסורי� אפילו יש הבדל בי� שר$ לבריה, שנמלה שהיא משאר שרצי�, שהתרסקה, בטלה בששי�, אבל שמונה שרצי� של  .1

  חתוכי� בכעדשה, וא"כ דוקא בשמונה שרצי� יש להחמיר.

מה שהביא בש� או"ה שכשהתרסק בטל, הינו יבש ביבש שבטל בו בששי�, ובזה א# הרמ"א יודה, כי א� יתחת�, שמו עליו ביבש ביבש  .2

ר יותר מבריה, שאיסורו בכעדשה, החמירו בו אלא כא� מדובר בלח בלח, כגו� שהתערב במשקה, ומכיוו� שכא� חמוואי� זה בריה כלל! 

. וחילוק זה כתב שמא יפגע בממשותו של איסור, ויבוא לידי איסור תורה, אבל בשאר איסורי� שלא לוקה אלא כזית לא גזרו בה�

לח בלח מפורש האו"ה, שדוקא במשקה לח מחמירי� בשר$, ולכ� כתבו די� זה דוקא בעכבר ולא בשאר איסורי�, כי דוקא בשרצי� ב

 מחמירי� בזה.

בס' ק' ס"ג נפסק שקדרה של מרק שנפלה לתוכה בריה ונאבדה, הכל אסור, ולא בטלה. משמע דוקא בריה שלמה, אבל א� נחתכה  .3

 בטלה בששי� ולא חוששי� שמא יפגע בממשותו של איסור, ורק בשמונה שרצי� חוששי� לכ�.

מדובר באברי� שלמי�, ודוקא בה� אי� שיעור, אבל בלא"ה צרי� שיעור  מה שהוכיח הט"ז מתוספות לגבי רגלי דבורי� ואברי�, ש� .4

 של עדשה וחצי שיעור לא אסור.

  

  סעי# ב'
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וכ"פ רבותינו הצרפתי�, והרשב"א. א� עכבר נפל ליי� ושמ� הכל מותר, כי אלו צריכי� להיות מבושמי� וודאי שהעכבר פוג� בה�,  – רמב"�

  הוא נות� טע� לשבח כדלעיל ואסור. . ודוקא בחומ$ ושכרוכ"פ הר"� והד"מ

שמ� ויי� דינ� כמו שכר וחומ$, שעכבר משביח אות�, ולכ� שמ� שנפל בו עכבר אסור להדליקו בבית  – וכ� משמע ברא"ש גאו�, אגורר"� בש� 

  הכנסת.

טל פליטת�, וכ"ש שפוג� תבשיל. ואי� צרי� אפילו ששי� לב וכ� בשאר משקי� מותרפסק כרמב"� שעכבר שנפל ליי� ושמ� פוג� אות�,  –מחבר 

  (ורק בשכר וחומ$ אסור)

, חו$ אסורג� אר משקי� שמשמע שבחלק על המחבר, וכתב שלפי טע� הרמב"� שדברי� אלו (יי� ושמ�) צריכי� להיות מבושמי�,  – רש"ל

  וכ"פ הט"ז.מדבש שלכו"ע פוג� אותו העכבר, כמו שכתב תוספות לעניי� דבורי� שהתערבו בדבש, 

  

  בשומן עכבר

עכבר משביח שומ� אווז, וא� העכבר שהה בשומ� ר� קר מעת לעת, אסור משו� כבוש כמבושל, וכ"ש א� נפל לשומ�  –רא"ש ע"פ הבית יוס& 

  רותח שהעכבר מסתובב בו, וא� השומ� קשה, יטול סביב העכבר כדי נטילה (שעור אצבע) והשאר מותר, א� יש ששי� בשומ� נגד העכבר.

כשיש ששי� אפילו בשומ� ר� מותר, והנוסחה הנכונה ברא"ש היא, שא� יש שומ� קשה צרי� רק כדי נטילה. וכ"ה  – משה רא"ש ע"פ הדרכי

  באו"ה.

  רמ"א

לפי זה, א� נפל לשומ�, ג"כ העבר פוג� אותו ולא צרי� לבטל פליטתו. ויש מחמירי� בשומ�, כי יש לו די� שכר וחומ$, ואפילו א� הוא  .1

  מתיר בעכבר רק כשנפל ליי�, שמ� ודבש)קשה. (כמו דעת רש"ל ש

א� עירו שומ� לקדרה מידי יו� ויו�, ויש ספק שמא כשעירו שומ� רותח היה ש� עכבר, הכל אסור, אפילו א� יש ששי� נגדו, שכל מה  .2

  סר הכל.שנוגע בעכבר נאסר והתערב בשאר השומ�, וכ� נאסר הכל, וכ� כשהוא רותח הוא נמס, לכ� העירוי נוגע תמיד בעכבר ונא

ק א� השתמשו כבר בשומ�, יש להתיר את הכלי�, כי ייתכ� שהיה ששי� במאכל נגד השומ� שהוש� בו, וכ� לא ידוע א� השתמש באותו שומ�, והוי ספ – פת"ש

 ספיקא, וכ� אולי לא היה העכבר כלל כשעירו עליו.

ירו, והשומ� בא לפנינו כשהוא קשה, וכ� נמצא העכבר א� לא עירו עליו רותח או שעירו עליו רותח א� ידוע שלא היה ש� העכבר כשע .3

עליו, מספיק נטילת מקו� ולא מחזקינ� איסורא, שמא היה השומ� ר� כשפנל ש� העכבר והוי כבוש כמבושל, שמותר כא� מספק 

, פמ"גומכא� הסיקו רעק"א והספיקא: ספק נפל ש� כשהוא קשה ספק ר�, ואת"ל ר�, שמא התקשה השומ� קוד� שיעור כבישה. 

  שמה שהצרכנו נטילת מקו� זה חומרא בעלמא משו� שמאוס הוא.

  ט"ז וש" 

א� בודאי ידוע שהשומ� היה מתחילה ר� כשנפל העכבר לתוכו, אלא שעכשיו הוא קשה, אסור, כי יש רק ספק אחד, שמא התקשה  א.

  מציאה, והרמ"א בת"ח כבר חלק עליו)קוד� שיעור כבישה, וספק כבוש אסור. (ולא כאו"ה שמתיר, שלשיטתו הולכי� אחר שעת ה

  א� בא לפנינו שומ� ר� אסור, כי יש רק ספק אחד, שמא שהה יו� של� או לא, ואסור. ב.

  א� ידוע שהיה ר� יו� של� והתקשה אח"כ, ויש ספק א� היה בו העכבר כשהתקשה או לא, אסור. ג.

 ובכל הנ"ל מותר א� יש ששי� נגד העכבר משא"כ כשעירו עליו רותח.

, שכל והסביר הט"זא� השומ� מאוס מלאוכלו, אסור להדליקו בבית הכנסת משו� "הקריבהו נא לפחת�" (ע"פ הגאו� שהובא לעיל).  .4

  זה כשהוא אסור באכילה שאי� בו ששי�, אבל א� יש בו ששי�, מותר ג� להדליקו בבית הכנסת.

 בו ששי�.ה"ה א� השומ� מאוס רק עליו, ג"כ אסור, ואפילו א� יש  – ש" , גר"א

הפסד, יש  שבלימשמע במקו� הפסד גדול יש להקל בכל המשקי� שעכבר פוג� אות�, חו$ משכר וחומ$.  – רמ"א ע"פ הט"ז .5

  להחמיר בכל המשקי�.

 אבל בשאר משקי� יש להקל בכ"מ., יש להחמיר בשומ�, שי"ל שדומה לשכר וחומ$, אבל בלי הפסד מרובה – רמ"א ע"פ רעק"א

  

  סעי# ג'

  

דברי� מאוסי� שנפשו של האד� קצה בה�, כגו� נמלי�, זבובי� ויתושי�, אפילו התערבו בתבשיל ונמחה גופ� בתוכו  – פר�, רשב"א ר"�, רבנו

וההתר רבה עליה�, מותרי�, שמהתורה בטלי� ברוב, ולא נהנה מהאיסור כלל. ומ"מ כל שאפשר לבדוק ולסנ�, יבדוק ויסנ�. וזה דומה לעכבר 

ח, א� בשאר משקי� פוג�. וזה כדעת רבא שאמר בגמרא שנות� טע� לפג� מותר ועכבר משביח שכר. (ולא כרב ששת שרק בשכר וחומ$ משבי

ולכ� פסקו הפוסקי� שעכבר בשאר משקי� מותר, חו� משכר וחומ� ולא צרי  שאמר שעכבר חידוש הוא, ולכ� נות� טע� לפג� אסור בו). 

  ששי�.

השתנו משבח לפג� ולא אסר� הכתוב בפגמ�, אבל איסור שפגו� בעצמו ומאוס בעיקרו, ג� א�  , הרי שאר איסורי� שפוגמי�והקשה הרשב"א

  התערב, א� נשאר כזית בכדי אכילת פרס, הרי הוא טע� ואסור!

, כי מה שאסרה תורה בפגימתו זה לאוכלו בפני עצמו, אבל אע"פ שיש כזית בכדי אכילת פרס, מותר, שא� נמחה בתבשיל, א  משמע מהרשב"א

כשהתערב ע� ההתר שהולכי� בו אחר נתינת טעמו, כיו� שהוא נות� טע� לפג� בתערובת, מותר, כי לא נות� טע� משובח, אלא אדרבה, פוג�. 
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ומ"מ צרי  שההתר ירבה על השק� המאוס, כדי שיהיה ביטול ברוב רגיל מהתורה, ואז אי� לו ממשו של איסור ולא טעמו של איסור. וה"ה א� 

. (ואע"פ שהר"� חלק על זה בשאר נות� טע� ט ומכירו וזרקו, שהטע� בטל כי הוא פגו�, וממשו ג"כ אי� והתערובת מותרתנמצא בהתר מוע

  לפג�, שראינו בדבריו לעיל שהכל שאלה של הנאה, מ"מ בדבר שמאוס מעיקרו, ג� הוא יודה לרשב"א בזה)

מהמרק בכ# או בקערה וראה שהיתוש לו ש�, שהמרק אסור כי בריה לא בטלה, הא� מה שבכ# או בקערה  , מקדרה של מרק שנפל לה יתוש ולא נמצא, א� פרשושאל עוד הרשב"א

  יהיה אסור או מותר? ואת"ל מותר, אולי נדו� לפ"ז להתיר את הקדרה?

לכ� מה שנבדק מהמרק שאי� בו גו# הבריה, , שבריה לא אוסרת מחמת פליטתה, אלא מחמת ממשה, וזה כשהיא שלמה ולא נפגעה צורתה, אחרת בטלה בששי�, ווענה הרשב"א

ובטל ברוב רגיל כמו בעכבר בטל, וג� הקדרה עצמה מותרת, ומה שצרי� לבטל בששי� זה גיד הנשה שהתבשל ע� גידי�, אבל כל דבר המאוס ושאנשי� בדלי� ממנו, טעמו לפג�, 

  שנפל לשכר, וכ"כ הריב"ש.

זבוב אוסר בפליטתו עד ששי� כשאר איסורי�, ואי� חילוק בי� שאר איסורי�  – דורארבנו ירוח� בש� מהר"� מרוטנבורג והרא"ש, שערי 

  לדברי� שאנשי� בדלי� מה�.

  , אי� חולקי� על הרשב"א והר"� שדבריה� מיוסדי� ע"פ הגמרא, שעכבר לאו דוקא, אלא כל דבר מאוס בכלל!והבית יוס& תמה עליה�

  טתו א# שאר משקי�, ולא רק שכר וחומ$, וממילא זבוב שנפל לקדרה פליטתו אוסרת., שהאוסרי� סוברי� ש עכבר אוסר בפליוהב"ח באר

  

פסק כרשב"א וכר"�, שדברי� המאוסי� שנפשו של האד� קצה בה�, כנמלי�, זבובי� ויתושי� שכל אד� בודל מה�, אפילו התערבו  – מחבר

  העביר מסננת ולהוציא את האיסור המאוס, יעביר.בתבשיל ונמחה גופ� לתוכו, א� ההתר רבה עליה� מותר, וכל מקו� שיכול ל

והש"  הוסי& , שבשכר וחומ$ יש לחוש ולהחמיר כמו בעכבר וכבס"א, שדברי� אלו ישביחו אות�, ולכ� השכר והחומ$ אסורי�. והדגיש הרמ"א

בשאר נות� טע� לפג� (ר"�), בדברי� , שאע"פ שיש בה� שיעור כזית בכדי אכילת פרס, ג"כ מותר, ואע"פ שיש חולקי� על זה עוד ע"פ הרשב"א

  המאוסי� מעצמ�, לכו"ע בטלי�.

  ג� בדברי� המאוסי� יש להחמיר שלא בטלי�, חו$ מיי�, שמ� ודבש. – רש"ל, ב"ח

  בס' קז ס"ב שאי� לשנות המנהג שנוהגי� להקל. פסק כרמ"א – ט"ז

  בהפסד מרובה יש להקל בה� כמו המחבר והרמ"א., שרק בשעת הדחק או חוש לדעת המחמירי�פסק ל –) ס"ק ז' (ס' קז ש" 

, הרי לפי הט"ז לעיל שפסק כרש"ל, שעכבר אסור בשאר משקי� ומותר רק ביי�, שמ� ודבש, וא"כ ה"ה פה, דברי� המאוסי� קשה – רעק"א

, ע"פ דעת ר�תולא כרש"ל? הדומי� לעכבר צריכי� להיות אסורי� בשאר משקי� ומותרי� רק ביי�, שמ� ודבש, ואי� התיר כא� הט"ז לגמרי ו

המרדכי שזבוב קל מעכבר, שג� בשכר לא נות� טע� כלל (לא לשבח ולא לפג�), ואע"פ שאנו לא פוסקי� כמוהו, מ"מ סומכי� עליו בשאר 

  משקי�, ע"פ הסוברי� שעכבר פוג� בה�, וה"ה לעניי� זבוב שקל מעכבר שנקל בו בשאר משקי�. ועדיי� צ"ע. 

  

  ים לא נמחו ולא נחתכוהדין כשהדברים המאוס

  מלשונו כא� משמע, שבריה שלמה שלא נמחתה לא בטלה, כדלעיל ס' ק' ס"ד. – שיטת המחבר

  בס' קג ס"א כתב הרמ"א שא� הבריה לא פגומה בעצמה, אע"פ שפוגמת את התערובת לא בטלה אפילו באל#. – שיטת הרמ"א

בעצמ�, אע"פ שה� שלמי� בטלי�. ודבר זה תמוה, וכ� תמה הפת"ש בש�  לכאורה משמע א"כ, שזבוב, נמלה ושאר דברי� מאוסי� שפגומי�

  פני� מאירות בס' ק' ס"ק ג'.

, שבס' קג ס"א הרמ"א דיבר בבריה חשובה כגו� עו# טמא שכשנסר� ולא ראוי לגר, א� התערב בתערובת אינו אוסר, כי בארבס' קג הגר"א 

הפגומה מצד עצמה כגו� נמלה או זבוב שמ� התורה חייב כשאוכל� כ� כמות שה�, א� אפילו א� יאכלנו בפני עצמו פטור מהתורה, אבל בריה 

 לא נמחו או נחתכו אפילו באל# לא בטלי� מדי� בריה.
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  ס' קה

  

  סעי# א'

  

הוא כרותח, וכבוש הרי הוא  אמר שמואל: קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח. שמואל לטעמיה, דאמר שמואל מליח הרי" – גמרא

מי כמבושל. כי אתא רבי� א"ר יוחנ�, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל. אמר אביי: הא דרבי� ליתא, דההיא פינכא (כלי חרס) דהוה בי ר' א

יוחנ� דאמר מליח הרי  דמלח בה בישרא ותבריה. מכדי ר' אמי תלמידיה דר' יוחנ� הוה, מאי טעמא תבריה? לאו משו� דשמיעא ליה מיניה דר'

  הוא כרותח!". (חולי� קיא:)

תמה על הגמרא לעיל (ריש ס' קד) לגבי עכבר שנפל לשכר וחומ$ שהכל אסור, ולמה, הרי שניה� צונני�? אלא שהעכבר שהה ש� זמ�  –רא"ש 

  מרובה, והוי ליה ככבוש כמבושל, ונפלט טעמו בשכר ובחומ$ והשביח אות�.

  פמ"ג

מהתורה, וכמדויק בגמרא בפסחי� מד: שבשר בחלב חדוש הוא, ולכ� אי� בו די� כבוש כמבושל. ש"מ שבשאר כבוש כמבושל אסור  .1

  איסורי� אסור הוא מהתורה. (משב"ז ס"ק א')

כבוש זה דוקא דבר יבש בדבר לח, כדי שהדבר היבש יוכל להתנועע בלח, כמו העכבר שנע בשכר, א� א� שניה� גושיי� או לחי�, לא  .2

"ש שומ� שאיסור מונח בתוכו, אינו כבוש, אא"כ השומ� ר�. וכ� בקרח לא שיי� די� כבוש, שלא מתנועע בתוכו. ויבש ביבש נאסרי�, וכ

  שה� לחי� קצת, צריכי� נטילה לחומרא.

  

  באלו דברים נאמר דין כבוש כמבושל?

  כבוש דוקא בחומ$, אבל א� התערבו לא בחומ$, אי� די� כבוש כמבושל. – רש"י

  ה"ה בציר יש לו די� כבוש כמבושל. – הרא"שהגה"מ בש� 

  כל דבר חרי# יש לו די� כבוש כמבושל, ואז כל התערובת אסורה. – רשב"א

קשה, הרי המשנה בשביעית אומרת ש"ורד יש� שכבשו בשמ� חדש, חייב בביעור". משמע שבלא חומ$ יש בו טע� מצד כבוש כמבושל!  – מרדכי

חלב לקמ� ששהו יחד יו� אחד, וש� אע"ג שזה בלא חומ$ וציר היה צרי� להיות אסור אלמלא "דר� בישול ועוד, הרי הרא"ש הביא ראיה מבשר ב

  אסרה תורה"!

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

  

  מהו שיעור הכבישה הנצרך כדי להחשיב זאת ככבוש כמבושל?

  בחומ� וציר

הזמ� שלוקח כשכאילו נתנו על גבי האש כדי שירתח ויתחיל להתבשל. א� נכבש כ�, נאסרה כל התערובת, וא� לא, נאסרה בכדי קליפה  – רא"ש

  כמו די� מליח כרותח. (ס' צא) וסיי� הרא"ש, שה"ה בחומ$.

  )לשיטת המרדכיבשאר משקי� (

לט כמבושל. וראיה לכ� מפסחי� מד: לגבי בשר בחלב שנאמר עליו: א� שהה יו� של� מעת לעת נקרא כבוש, ובולע ופו – רא"ש בש� ריצב"א

"אי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי, ואי בשיל ליה אסיר", כלומר החידוש בב"ח שרק ע"י בישול נאסר ולא ע"י כבישה כל היו�. משמע שבשאר 

נה רק ליו� ולא ליממה, כי אז יש ימי� ארוכי� וימי� איסורי� צרי� יו� של� להשהות כדי שיהיה לו די� כבוש כמבושל. (וא"א לומר שהכוו

  גר"א) –קצרי� ונתנו דברנו לשיעורי� 

צרי� לשהות שלושה ימי�, כדאיתא בע"ז נג.: "קנקני� של גויי� ממלא� שלושה ימי� ומער� מעת לעת וכבולעו כ� פולטו,  – ראבי"ה בש� ר"ת

ז עד.: "כל שמכניסו לקיו� (ג' ימי�) אסור ביינ�, אע"פ שהוא צונ�". משמע שכל דבר איסור מה פולטו ג' ימי�, א# בולעו ג' ימי�". וכ� איתא בע"

  שנכבש בלח בכלי התר ג' ימי�, אוסר את הכלי.

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

  

  הלכה

בצונ� נקרא כבוש, והרי הוא כמבושל ונאסר כולו כדעת המרדכי, אבל  מעת לעתיצב"א, שאיסור שנשרה ע� התר פסק את הגמרא וכר – מחבר

, נאסר בשיעור של "יתננו על האש וירתח ויתחיל להתבשל", חומ� וציר. וכרא"ש, שא� היה כבוש בדבר חרי# כגו� מספיק בהדחהפחות מכא� 

  (ס' צא ס"ה). 98מליחובפחות משיעור זה נאסר בכדי קליפה כמו 

                                            
הר"� (ס' צא ס"ה) צרי לעבור שיעור שהייה של מליח כדאיתא לעיל בס' צא  משמע לכאורה, שמיד נאסר בכדי קליפה. א� העיר הגר"א, שלדעת 98

 ס"ה. ע"ש.
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, אי� משוי� בי� חומ$ לציר, הרי הרא"ש עצמו כתב שא# בחומ$ צרי� יו� של�! וכ� קשה על המחבר, שכא� פסק שחומ$ דינו כציר, קשה – ש" 

ל� ואילו בס' קד ס"א לגבי עכבר שנפל לחומ$ ושכר, כתב שא� הוסר קוד� ששהה ש� יו� של�, ניתר בששי�. משמע שא� היה שוהה יו� ש

  ייאסר ולא פחות!

, ורק בציר יש החומרא מעת לעתלכ� פסק הש"  להלכה, כמו המחבר בס' קד, שחומ� דינו כשאר משקי� שצרי  האיסור לשהות בו יו� של� 

וכתבו הגר"א והפר"ח, שא� נכבש בחומ�, א& לדעת  .והפני� מאירות של כדי שירתח על האש, מחמת המלח שבו, וכ"פ מהרש"ל ומרדכי

  לא יאסר בכדי קליפה כמו שמשמע במחבר, כי אז דינו כצונ� גמור! אלא רק בציר ייאסר בכדי קליפה בגלל המלח שבו. המחבר

תר$ את קושית הש"�, וכתב שש� בס' קד מדובר בספק הא� העכבר משביח או פוג�, ולכ� פסק כמקלי�, א� כא�  – צבי לצדיקדגול מרבבה, 

, שחומ$ וציר פולטי� בשיעור של ית� על האש וירתח מדרבנ�, ולכ� בעכבר שזה ספק א� והפמ"ג הרחיבכשודאי יש איסור, פסק כמחמירי�. 

  משביח, מקלי�.

בס' קד מדובר בחומ$ יי� שהוא חלש, ואילו כא� מדובר בחומ$ חזק, שממהר להעביר את טע� האיסור  –) מג� אברה� (או"ח ס' תמז ס"ק כח

  להתר.

  

  דין החלק שמחוץ לציר

כל מקו� שאומרי� כבוש כמבושל, אפילו מה שמחו$ לכבוש נאסר, שע"י הכבישה שלמטה, מפעפע מה שלמעלה כמו בבישול. ויש  – רמ"א

(ס' סט ס' יח), שמה שכתב המחבר שבכבישה הכל אסור, זה רק מה שבתו�  ל. וכ"כ הפרי חדשוכ"פ הרמ"א בת"ח להקמקלי� במה שבחו$. 

  או את החתיכה מהציר ולא נודע איזה צד היה בפני� ואיזה בחו$, הכל אסור. וע"ש עוד בהרחבה.הכבישה ולא מה שבחו$. אבל א� הוצי

 ש" 

 מה שאסרנו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב אפילו מה שמחו$ לציר, זה בגלל שפרש הד� ממקו� למקו�.  .א

א� האיסור היה שמ�, א# מה שמחו$ לציר נאסר. ולכאורה לדיד� בס"ה וס"ט, שאי� הבדל בי� כחוש לשמ�, היה צרי� לאסור ג�   .ב

 , וש� מחמירי� רק בצליה ומליחה.אלא שמסיק הש" , שבכל הפוסקי� משמע להקל בכבושבכחוש את מה שמחו$ לציר, 

  ה רק בציר, אבל בשאר משקי�, רק מה שבפני� נאסר.כל מה שבשמ� אסור מה שבחו$ ז – דגול מרבבה, רעק"א

  

כל זה שיי� כששהה האיסור ע� ההתר באות� המי�, א� א� שפכ� תו� מעת לעת, ושפ� לתערובת מי� אחרי�, לא מקרי כבוש. וה"ה  – רעק"א

, שג� א� העביר את התערובת וסי&והפמ"ג הא� הוציא את האיסור והחזירו, אלא שכל עוד שלא שהה האיסור ע� ההתר ברציפות, לא ייאסר. 

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

  

  ספק כבוש

, שבשאר והסביר הגר"א 99ספק כבוש אסור, מלבד בשר שספק א� נכבש בחלב, שספק דרבנ� לקולא, כי מהתורה אסור רק בדר� בישול. – רמ"א

  איסורי� זה ספק דאורייתא.

י� שנכבש, אלא שיש ספק א� נכבש יו� של� או פחות. ודומה די� זה לס' צח ס"ג, כשנפל איסור להתר ונשפ� בעניי� שלא מדובר כשרוא – ט"ז

  ידוע א� היה ששי� נגדו, שאוסרי� את הכל בגלל ספק דאורייתא.

ס"ה, במקווה שלא הוחזק  , שלכאורה זה לא דומה כלל, כי ש� האיסור ברור, משא"כ כא�. ואכ� מביא ראיה להתיר מס' ראוהקשה הט"ז

וא� ש� כשודאי האד� היה טמא, הולכי� להיות מימיו מתמעטי�, שא"צ לחזור ולטבול, כי חזקה שהתמעט כמה שיותר מאוחר לאחר שטבל. 

  !להקל ולהתירו, כ"ש כא� שלא ניצור איסור בגלל ספק

אבל א� יש שתי חתיכות, וברור שאחת נכבשה יו� . הכו"פ. וכ"פ לכ� חלק הט"ז על הרמ"א ופסק להתיר כשיש ספק א� נכבש יו� של�

  של�, רק לא ידוע איזו, לכו"ע שתיה� אסורות מספק.

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

ו את הק"ו שלו, שבמקווה לא הורעה חזקתו של המקוה, וכא� האיסור כבר בהתר, והורעה חלקו על הט"ז, ופרכ – ש" , גליו� מהרש"א, פמ"ג

חזקתו, ולכ� יש לאסור מספק. ועוד הקשה הפמ"ג על הט"ז, שלשיטתו, כמו שכא� יש חזקת כשרות לתערובת, ה"ה בס' צח צריכה להיות חזקת 

  אלא ודאי ההלכה כדעת הרמ"א.כשרות לתערובת! 

, שכאשר א"א לומר שהאיסור ממש עכשיו נפל, אסור מספק כפי שבארנו ברמ"א, ויש חזקה אלימתא, שהורעה סיק הפמ"גלאחר דיו� ארו  מ

חזקת כשרותו, א� א� אפשר לומר מאיזו סיבה שלא תהיה, שעכשיו נפל האיסור וכנראה לא עבר זמ� של מעת לעת, לא תאסר התערובת מספק 

חסר מעט מעט, א"כ הוי כאילו תמיד אפשר לומר שהיו לו ארבעי� סאה בעת הטבילה. (וע"ע בפמ"ג זה, וכ� לגבי מקוה, שמכיוו� שדרכו להת

 באריכות רבה בעניי� זה)

  

  פתחי תשובה

                                            
, שבכ"מ אסור לבשלו אחרי שנכבש, כי הוי ספק דאורייתא. ויש לעיי� א� מותר להרבות עליו לששי� ואז לבשלו, וכתבו הרעק"א והחוות דעת 99

ע"פ דברי הט"ז, וג� בפר"ח והכו"פ לא השיגו עליו בעיקר  מעת לעת� נכבש אי הוי כמבטל איסור לכתחילה. ויש שהתירו לבשל כשהיה ספק א
 הדי� אלא רק מראייתו ממקווה, ואסרו רק כנכבש בוודאי אלא שיש ספק מהי החתיכה שנכבשה.
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ולט א# זית בולע ופחלב שנפל לכד שמ� זית והרגישו בו אחר שעה או שעתיי� ולא היה ששי� בשמ� נגד החלב, לכתחילה השמ� אסור ע"פ דעת תוספות בע"ז לה, ששמ�  .1

ה בכלי איסור מעת בצונ� לפי שהוא עז וחרי#, ובדיעבד בהפסד מרובה או במקו� צור� אפשר להקל. ויש שהתירו. ומ"מ כל זה כשנפל דבר איסור לשמ�, א� שמ� ששה

  לעת יש להתיר לכו"ע.

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

ע כל מה שכבוש כמבושל, זה דווקא באות� המפורשי� במשניות שביעית ותרומות, וכ� בשר שטבעו להיות נות� טע�, אבל יש דברי� שאי� טבע� לבלו – נודע ביהודה .3

 בכבוש, ואז יש מקו� להקל בה� בספק כבוש.

  

  דין כבישת איסור בכלי התר

(אבל של מתכת נאסר  א� הוא של חרס או של ע�איסור שנשרה בכלי התר מעת לעת, הכלי אסור אפילו בדיעבד, וצרי� ששי� נגד כולו,  – או"ה

רק בבישול), כי כבוש כמבושל חל אפילו בכלי�. ומה שהתיר הסמ"ק להניח שכר בחבית של יי� נס� לכתחילה, זה מפני שביי� נס� הקלו אפילו 

  .ברותחי�  כשבלעולי מתכות לא צרי  ששי� נגד כולו, כי כלי מתכות נאסרי� רק כאבל בלכתחילה, 

  הקשו כא� כמה קושיות: הט"ז והש" 

הדרכי משה כתב בש� או"ה, שכבוש הוא כמבושל ממש, וא� שרו דבר איסור מעת לעת בכלי כגו� יי� נס�, אסור לתת בו דבר התר ח�,  .1

 י שאר משקי� פוגמי� ביי� נס�.ואפילו צונ� אוסר מעת לעת, וזה קשה, הר

ג� א� נאסר הכלי, מדוע הצרי� האו"ה ששי� נגד כולו, הרי הרשב"א, שנפסק בשו"ע בס' צט ס"ז פסק שקנקני� של עכו"� הבלועי�  .2

 !משמע שכבוש לא הוי כמבושל ממש, אלא רק בולע ופולט, כי אחרת לא תעזור קליפה להכשירומאיסור אסורי� בכדי קליפת הכלי. 

וע חילק בי� כלי ע$ למתכת, ומני� לו חילוק זה, והרי לא מצאנו בשו� מקו� הבדל בי� כלי מתכת לשאר כלי�, וא� יש איסור מד .3

כבישה, אז ג� בכלי מתכת צרי� להיות. ובת"ח כתב הרמ"א את דברי או"ה א� בלא חילוק בי� סוגי הכלי�, וכ"כ ג� המנחת יעקב 

 ית.שאי� לחלק בי� הכלי� מלבד כלי זכוכ

, כי הכלי פגו� לאחר מעת לעת, לא יאסר הכלי אלא בכדי קליפה, שאיסור שנשרה בכלי התר, או בשר שנשרה בכלי ויצא הד�, לכ� הסיק הט"ז

   וכמו"כ אי� שו� חילוק בי� כלי ע�, חרס או מתכת.א� לכתחילה יש להקפיד להגעיל את הכלי קוד� ככל דיני נטל"פ. 

ס"ק ב', החמיר הט"ז בכבוש מעת לעת, וכ� א� הורק מחלב תו� מעת לעת ובישלו בו בשר אסור. וכתב שצרי� , כי בס' צג דברי� אלו קשי�

 לשער בכולו! 

  

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

 כלי זכוכיתמחלוקת.  – מתכתיש להקל שלא בולע.  –(חרסינה)  גליזערטבולע מיד בצונ�.  – כלי חרסלשער נגד כולו בכבישה, ולעני� סוגי הכלי�: 

  המקל בהפסד מרובה לא הפסיד. –

לי לא נאסר, ומ"מ חוששי� לבליעה בכל עובי כבוש של הכ�מה שנאסר הכלי זה רק החלק הכבוש, אבל החלק הבלתי –(ס' נז סי"א)  חכמת אד�

  הדופ� כנגד המשקי� (ש"� ס' צח ס"ק יג').

  

  דין כבישת התר בכלי איסור

התר ששרוי בכלי איסור נאסר ההתר אא"כ יש בו ששי� נגד הכלי, כדי� חבית יי� נס�, שא� רוצה לשרות בה בשר, צרי� להגעיל אותה  – או"ה

  קוד�.

  הקשו על כ  הט"ז והש" :

לגבי מאכל התר ששרוי בכלי איסור, אי� לאסור את המאכל, שהרי הכלי אוסר את ההתר רק לאחר ששרה בו מעת לעת, אבל אז נפג�  .1

  הטע� שבכלי, ואי� ההתר ייאסר?

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

, ומצרפי� את הדעות הסוברות ששיעור כבישה זה ג' ימי�, וכ� שלינת לילה לבד פוגמת, וכל זה מצטר#   את ההתרלכ� התירו הט"ז והש"

  להתיר.

  

  ג'� סעיפי� ב'

  

  דין כלי ראשון

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

ח� לתו� ח� אסור, וכ� צונ� לתו� ח� אסור, ח� לתו� צונ� וצונ� לתו� צונ�, מדיח. ח� לתו� צונ�  – תניא כוותיה דשמואלאמר תתאה גבר. 

 מדיח, אדמיקר ליה, אי אפשר שלא בלע פורתא, קליפה מיהא בעי? אלא אימא: ח� לתו� צונ� קול#, צונ� לתו� צונ�, מדיח". (פסחי� עו.)

  אל, שיש שתי ברייתות כמותו.אע"פ שהלכה כרב באיסורי�, כא� הלכה כשמו – רש"י

דחה ראייתו וכתב שזה רק בצלי כ�, אבל  והר"�כתב שמה שאסור כאשר התחתו� רותח זה רק כדי נטילת מקו� והביא ראיה,  הרא"ה – ר"�

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



 178

  

חו� של כלי ראשו� שיס"ב מבשל ואוסר בכולו. לכ�, כל מה שדברנו בס"א הוא באיסור והתר פסק את הגמרות בשבת ובפסחי�, ש – מחבר

 שהתערבו צונ� בצונ�, אבל א� נפל איסור ח� להתר ח� בכלי ראשו� (א� אי� ששי� בהתר נגד האיסור), הכל אסור בדבר של רוטב (או צלי שמ�),

צונ� לאיסור ח�. אבל א� העליו� ח� והתחתו� קר, נאסר בכדי קליפה, בי� א� העליו� או אפילו איסור צונ� להתר ח�, שתתאה גבר, ואצ"ל התר 

  הוא האיסור ובי� א� הוא ההתר.

כתב ע"פ רוב הפוסקי�, שלכאורה אפילו א� הכלי עומד על גבי האש, א� לא ח� בחו� שיס"ב, לא מבשל, אלא שלא רצה להקל כ"כ,  – רש"ל

  י איתא בירושלמי שעשו הרחקה לכלי ראשו�.ולכ� כל עוד שהוא ח� קצת, אוסר, כ

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

  האש.

  

ב שא� ניער וכיסה מיד בטל ברוב, ומה לי ניער וכיסה, מה לי כשח� נופל לח� אינו נאסר מיד אלא רק לאחר שהשתהה קצת, כמו בס' צ – בש� חמודי דניאל פתחי תשובה

  חלקו על זה ואסרו את הכל אפילו מיד כדעת המחבר. אבל הרבה אחרוני�, שמ"מ צרי� נטילה, כ& החיי� כתבבו סילק מיד את האיסור.

  

  דין כלי שני

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

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

  

  איסור שנפל להתר ח� בחו� שיס"ב, הכל אסור "כמו מבושל". – טור

מבושל? ואע"פ מה הכוונה "כמו מבושל", הרי א� זה כלי ראשו�, זהו מבושל! וא� זה כלי שני, אפילו ח� בחו� שיס"ב זה לא  – בית יוס&

שנראה לתר$ שהטור התכוו� לכלי ראשו� שירד מהאש א� עדיי� ח�, אפילו לא מעלה רתיחות, שהוא כמו מבושל, משא"כ בכלי שני שאפילו 

  מעלה רתיחות נחשב כלא מבושל, א� א"א לומר כ�, כי הטור בהמש� התכוו� שמדבור בי� בכלי ראשו� ובי� בכלי שני, כל שיס"ב אסור?

  אבל מבליע ומפליט טע�, ולכ� זה "כמו מבושל"., שכל"ש לא מבשל, ר הבית יוס& את הטורלכ� מסבי

  

כלי שני לא מבליע כלל, אפילו לא בקליפה (דלא כרשב"א). וכ� דעת הרבה פוסקי�, ראשוני� ואחרוני�.  – רא"ש, ר"�, סה"תרשב"�, ר"ת, 

  ו בו לחמ$ בכלי שני אסור, זה משו� חומרת החמ$)(ואע"פ שבר"ס תנא באו"ח יש שהחמירו בחמ$, שכלי חרס שהשתמש

  

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

  שכל חו� שע"י האש, פולט, אפילו אי� יס"ב., לכ� פסק הרשב"אמפליט, שה� פחותי� מכל"ש! 

שאי� הנדו� דומה לראיה, שאי� חו� של בית השחיטה וחלב הכסלי� מפליט אלא בכדי קליפה, אבל כדי להבליע בכל ההתר,  עליו הטור,והקשה 

  צרי� חו� שיס"ב! 

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

, אי� חשב לומר כ�, הרי מוכח מהרשב"א שחו� ע"י מליח, אוסר הכל, ק"ו לח� בח� ע"י בישול שיאסור הכל! ועוד, ע"פ יוס&הקשה עליו הבית 

הגמרא של ח� לתו� ח� מוכח שהכל אסור, ורק ח� לצונ� בקליפה. (ואי� דעת סובלת שראה מישהו לומר שח� לח� יהיה בקליפה!) ועוד, 

  ח� אסור הכל, וכ"ש ח� לח�! שהרשב"א כותב במפורש שצונ� לתו�

הרשב"א מודה שכל"ר מבשל, א� ג� מה שלא מבשל כמו כל"ש, מבליע ומפליט, ולא תלויי� די� בישול  – הסבר הרשב"א ע"פ הבית יוס&

ת השחיטה בבליעה והפלטה, וכ� בשוחט בסכי� של גויי� (חולי� ח:): "רב אמר קול#, רבה בר בר חנה אמר מדיח", וטעמו של רב הוא משו� בי

רותח. משמע שאפילו חו� שפחות מיס"ב מבליע ומפליט, וכ� ש�: "לא ליסח# איניש כפלי עילוי בישרא" (לא לכסות את החלב המונח על הבשר, 

  כי מחמת החו� המצטבר ש�, מבליע). משמע שהבלעה והפלטה לא תלויי� בבישול.

יט ואפילו כלי שני, ואז אסור רק בכדי קליפה, והרשב"א בא לחלוק על לכ� חידש הרשב"א כא�, שאפילו חו� הפחות מיס"ב, מבליע ומפל

  הי"א, שהצריכו הדחה בלבד בחו� כזה.

הבינו שהרשב"א רצה להתיר בקליפה רק בכלי שני, ולכ� לכאורה היה צרי� להיות די� הקל כשאי�  – ט"זב"ח וההסבר הרשב"א והטור ע"פ ה

ל נכלל בכלל כלי שני לחיוב אחד. ודחה זאת הרשב"א, שרואי� מחו� בית השחיטה, שתמיד אוסר יס"ב כדי� החמור, שיס"ב שאסור הכל, כי הכ

  לכ� הסביר הרשב"א, שבכלי שני ח� לתו  ח� אוסר בכדי קליפה וירדו קושיות הבית יוס&, שכול� מסתמכות על כלי ראשו�.בקליפה! 

  הכל, וכמו שיובא במהרש"ל לקמ�.ועל זה הסיק הטור, שלא כ�, אלא ג� בכלי שני כשהיס"ב, אסור 

  

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

וראוי להיזהר , ומספיק הדחה סת�. (וראוי לחוש לדעת זאת לכתחילה, אבל בדיעבד מותר בלא קליפהשמפליט, מבליע ואוסר כדי קליפה, 

אפילו בדבר שדרכו להדיח, שמותר להניחו על איסור קר כבס' צא ס"ב) וכ"כ ג� הרמ"א, שא� מונח איסור בכלי שני, ואח"כ מניח התר אצלו או 

סור, , שכל זה כשהאיסור היה מונח בכלי השני, אבל הניח דבר התר בקערת איוהדגיש הש" עליו, אינו נאסר ההתר, שחו� כלי שני לא אוסר. 

  או דבר איסור בקערת ההתר, ההתר צרי� קליפה.
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  , ולכ� אסור הכל.מבליע ומפליט כאחדחלק על המחבר והרמ"א, ופסק שכלי שני  – ב"ח

ואוסר כולו , ואפילו כלי חרס, וכ"ש דבר מאכל. מ"מ מבליע בכולופסק שאיסור שנפל לכלי שני של התר ולהיפ�, אע"פ שאינו מבשל,  – רש"ל

  כי אי� מבליע ומפליט כאחד.מאחר שיס"ב, אבל שאיסור והתר שבאו זה אצל זה בכלי שני לא נאסר ההתר,  וכ"ש בערוי,

  

מחבר הורק במקו� הפסד גדול יש לסמו  על , מה ג� שהרשב"א והטור סוברי� כמותו, ההלכה כרש"ל, שכלי שני מבליע ואוסר בכולו – ט"ז

. ולפי זה, בס' צד ומ"מ בכלי שני כשהיד לא סולדת בו, מספיק הדחה בלבד .אפילו כשיס"ב, שאינו מבליע ומפליט והרמ"א שהקלו בדיעבד

  ס"א בכ# חולבת שנתחבה לקערת בשר, מדובר א# א� השתמשו בה בתו� מעת לעת בכלי שני, ולא רק בכלי ראשו� כמו שפסק הרמ"א ש�.

לרש"ל ערוי מבליע ומפליט בכדי קליפה כרשב"�, ואי� יתכ� שכל"ש  אי� יתכ� שכל"ש אוסר בכולו, שהריצעק על מהרש"ל בנק' הכס&,  – ש" 

  לכ� פסק הש"  כמחבר וכרמ"א.יהיה יותר חמור מערוי, ונשאר בצ"ע (והארי� להוכיח שכל"ש לא אוסר בכולו). 

את העליו�, לכ� ערוי  , שרש"ל לשיטתו, שאי� בכלי� את הדי� של תתאה גבר, שאי� בו פליטה מגופו ולא מקררהפמ"ג תר� את קושית הש" 

  מכל"ר על כלי שאי� "אדמיקר ליה בלע", מבליע בכולו.

כתב יסוד יפה בדי� תתאה גבר. אי אפשר לומר שהחתיכה העליונה נעשית חמה כ� שא� יניחו עליה חתיכה אחרת תאסר,  אבל החוות דעת

ת של רתיחה, אלא שא� התחתונה רותחת, היא מבליעה כלומר, החתיכה העליונה אע"פ שנאסרת, לא נקראת רותחת, כי צרי� שתהיה מציאו

בכל העליונה. ובמקרה ההפו�, שהתחתונה קרה ומערי� רותחי� עליה, אדמיקר ליה בלע, כלומר העליו� מתקרר ונעשה כל"ש, ולכ� לא יתכ� 

  שכל"ש יאסור יותר מערוי כדעת הש"�.

רר, אלא רק מתקרר בכדי קליפה, כלומר הקליפה מתקררת ולא יותר מזה, א  מחדש החוו"ד, שג� ערוי על חתיכה קרה, נשאר כל"ר ולא מתק

  ולכ� כל"ש ג� מבליע ומפליט בכולו כי עצמת הערוי נשארת גבוהה, וא� נשי� על העליו�, יאסר.

  

שאפילו  , מה ג� שהרמב"� והרשב"א סוברי�שאוסר בכדי קליפהכשאי� הפסד כ"כ בכלי חרס  להחמיר בכלי שני ולהלכה פסק הש" , שיש

  וכ� מהרש"ל בתשובה כתב שאוסר רק בכדי קליפה ולא בכולו.בכלי נחושת מפליט ומבליע, וכ� בדבר מאכל יש לקלו# כשאי� הפסד כ"כ, 

וכל זה דוקא בחו� שיס"ב, אבל כשאי� יס"ב, אפילו הוא כלי ראשו� שעומד על האש, אינו אוסר כלל ובהדחה סגי. ואע"פ שמהרש"ל לא רצה 

ראשו� שעומד על האש בהדחה, כי עושי� הרחקה לכלי ראשו�, דחה הש"� דבריו, שמוכח בירושלמי שעושי� הרחקה לכלי ראשו�,  להתיר בכלי

  כשאי� היד שולטת בו, והיינו סולדת ממנו, א� א� יד שולטת בו, לא עושי� הרחקה!

חו� יס"ב, יש להחמיר אע"פ שרוב הפוסקי� לא פסק הש" , מכיוו� שהרשב"א והטור פסקו שצונ� לח� אוסר בקליפה ג� כשאי�  ועוד

  סוברי� כ�.

  

  ערוי מכלי ראשון

  בכדי קליפה. (בדברי ר"ת מצאנו מחלוקת, ויש הסוברי� שמבשל הכל כמו כלי ראשו�) מבשלערוי  – ר"ת

  בכדי קליפה, כלומר או  מבליע או מפליט, א� לא מבליע ומפליט יחד, ולכ� מותר לערות על התרנגולת למולגה. מבליע ומפליטערוי  – רשב"�

  כמו כלי שני לעיל. מ"מ מבליע בכולואע"פ שערוי לא מבשל ולא מבליע ומפליט כאחד,  – רש"ל

  , שזה כשלא פסק הקלוח.אוהוסי& הרמ"פסק כר"ת, שערוי מכלי ראשו� מבשל בכדי קליפה,  –(ס' סח ס"י)  מחבר

הדי� כ� (שלא כרמ"א), ולכ� א� עירה איסור  ואפילו בערוי שנפסק הקלוחההלכה היא שערוי כלי ראשו� מבשל בכדי קליפה ולא יותר,  – ש" 

  על התר רותח ולהפ�, נאסר בכדי קליפה וה"ה חלב רותח על בשר ולהיפ�.

  ל.פסק כרש"ל שמבליע בכולו כמו כלי שני כדלעי – ט"ז

  

  רמ"א

דבר גוש המונח בכלי שני, דינו ככלי שני, ובאיסור והתר הנוגעי� זה בזה מהצד זה אצל זה, א� שניה� חמי� מחו� כלי ראשו� הכל  .1

אסור, וא� אחד צונ�, ההתר צרי� קליפה. וכ� פסק בס' צד ס"ז, שחתיכת בשר שחמה מחו� כל"ש, שנחתכה בסכי� חלבית בת יומה, 

  וכ"פ הט"ז בס' צד ס"ק יד', והוסי& ששניה� צריכי� קליפה.קליפה. ע"ש.  ואפילו לא בת יומה, הבשר צרי�

בדבר גושי כגו� חתיכת בשר או דג או אורז או דוח�, שמערי� ח� מהקדרה, א� היד סולדת בו, דינו לעול� ככלי ראשו�.  – מהרש"ל

כא� כשאי� דפנות כלל, הכל תלוי בדרגת החו�,  , שמכיוו� שכלי שני לא מבשל כי דופנותיו קרות (ע"פ התוספות לעיל),ומסביר הש" 

וא� ח� מספיק, הרי הוא ככלי ראשו�. וכ"כ באו"ה, שבדבר יבש אי� דפנות המקררות ומבשל כ"ז שהיס"ב. לכ� א� עירה תבשיל ע� 

  אסר בכדי קליפה.זבוב לקערה, ונפל הזבוב תחילה, נאסרה הקערה כדי קליפה כדי� ח� לתו� צונ�. א� נית� לפרש שזה מטע� עירוי נ

  (ויתכ� שג� רש"ל מודה לזה) ומ"מ באורז ודוח� צלול שנשפ  כעי� רוטב ודאי יש לסמו  על הרמ"א ולהתיר בקליפה.

  קיבל ממו"ר הגאו� רבי נת� אדלר זצ"ל, שג� בדבר גושי יש להקל בעת הצור�. – פתחי תשובה (ס' צד ס"ק ז') בש� חת"ס

  כתב, ששניה� צריכי� קליפה. והש" קליפה.  צרי� שהצונ�ה"ה בבשר וחלב,  – ט"ז

שיש  ופסק הט"זא� האיסור ח� וההתר קר אסור כולו, כמו במליחה, ורק א� ההתר ח� והאיסור קר מספיק קליפה.  – מהרש"ל

ה שלא לפסוק כמותו, ומצא בש� הר"� שבנוגעי� זה בזה, לכו"ע אי� בזא  רעק"א כתב  להחמיר כמותו במקו� שאי� הפסד מרובה.

  די� עלאה ותתאה גבר, לעני� לאסור את הכל לכו"ע.
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  איסור שהניחו בכלי התר או להיפ�, תתאה גבר כמו בשתי חתיכות. (או"ה ורשב"א) .2

בכלי לא שיי� כלל די� עלאה ותתאה גבר, אלא רק בשני אוכלי� שטבע� להיות קר וח�, משא"כ בקערה שאי� טבע בכ�,  – מהרש"ל

ולכ� חו� שאצלו מבליע ומפליט ג� כאשר האיסור ח� בחו� שיס"ב והכלי שמתחתיו קר, והכלי יאסר א� אי� ששי� בכולו נגד 

  האיסור שמעליו.

מגמרות, מראשוני� ומאחרוני� שכול� חולקי� עליו וסוברי� שיש די� עלאה גבר ותתאה גבר ג�  חלק עליו מכל וכל, והוכיח – ש" 

בכלי ולכ� ההלכה כרמ"א. מה ג� שהוא עצמו פסק שא� נת� רוטב רותח בקערה שמלח בה בשר מספיק ששי� נגד קליפתה, ולכאורה 

  וכ"פ הפמ"ג. תתאה גבר בכלי ג"כ.לשיטתו צרי� ששי� נגד כולה? אלא ע"כ שההלכה כרמ"א שיש די� עלאה ו

דברי הרמ"א ה� רק במאכל שהונח בתו� כלי, אבל א� הניח כלי התר קר על מאכל איסור ח�, או כלי איסור קר  – רעק"אחוות דעת, 

על מאכל התר ח�, לא אומרי� תתאה גבר ויאסר הכלי או המאכל, שהרי אפילו בתחב כ# לקדרה משערי� רק במה שתחב. (ריש ס' 

 )צד

  אסור לערות מכלי שיש בו שומ� כשר, לנר דולק שיש בו חלב או שומ� איסור, ובדיעבד אי� לחוש. .3

כי תתאה גבר ומחברו בניצוק (ההבל עולה מהנר למעלה). והביא בש� הדרכי משה, שהמערה שומ� איסור ח� לתו� שומ� איסור  – ט"ז

 כבר שאוסר את החומ$ והשכר א# א� נמצא בשולי הקדרה.קר, אוסר, לפי שמתו� החמימות נמס כולו. וראיה לכ� מדי� ע

  

  ו'� ה'� סעיפי� ד'

  

  "יר� שהתבשל בה גיד הנשה, א� יש בו בנות� טע�, הרי זו אסורה, כיצד משערי� אותה? כבשר בלפת". (חולי� צו:) – משנה

ני, והאמר רב הונא: גדי שצלאו בחלבו אסור "אמר שמואל: לא שנו אלא שהתבשל בה, אבל נצלה בה קול# ואוכל עד שמגיע לגיד. אי – גמרא

לאכול אפילו מראש אזנו? שאני חלב דמפעפע. ובחלב אסור, והאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנ� בכנישתא דמעו� בגדי שצלאו בחלבו, ואתו 

צז.) �בחלבא הוה, ושריא". (חולי� צו:. רב הונא בר יהודה אמר: כוליא ההוא כחוש הוהושיילוה לר' יוחנ� ואמר: קול# ואוכל עד שמגיע לחלבו? 

  כלומר, מכיוו� שאי� שו� רוטב בצלי, אי� הפליטה מתפשטת, אלא נצמתת בתוכו.

  הביא לכ� ר"ת שני הסברי�: מהי כוונת דברי ר' יוחנ� "ההוא כחוש הוה"?

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

  

  איסור והתר בדבר כחושהדין כשנצלו 

, היינו כעובי אצבע, כגמרא כדי נטילההתר שנפל על איסור צלי שאצל האש או להיפ�, צרי� ליטול מההתר  – תוספות, רא"ש, ר"�, טור

קליפה, בפסחי�: "נפל מרוטבו על חרס, וחזר אליו, יטול את מקומו", ולא מספיק קליפה א� לא נחלק, ומכיוו� שלא מצאנו שו� מקור שצרי� 

  דינו בנטילה.

בדבר כחוש א� אי� ששי�, בשאר חלב הכליות והקרב, משליכ� ואוכל, ושומ� גיד וקרומית וחוטי� לא מפעפעי�, לכ� אוכל עד שמגיע  – רמב"�

  לדבר האסור ומשליכו. (א� יש ששי� א"צ אפילו קליפה)

(כתירו$  אפילו בלי ששי�וש ובי� א� הגדי כחוש, אוסר בכדי קליפה מעיקר הדי�, א� נפל התר על צלי איסור כחוש, בי� א� החלב כח – רשב"א

באיסורי� של תורה כגו� חלב, יש לחוש . 100הראשו� של תוספות), וכ� יש לנהוג למעשה באיסורי� מדרבנ�, כגו� בשומ� הגיד וקנוקנות וקרומות

 למחמירי� ולאסור בנטילה. וכ"פ הרמב"�.

  

  הדין כשנצלו איסור והתר בדבר שמן

  הביא לכ� תוספות שני תרוצי�: מה הדי� בשומ� גיד?

  ריב"� תר$ ששומ� גיד הוא מדרבנ� ולכ� מקלי� בו בקליפה או בנטילה. .2שומ� גיד לא מפעפע כלל, לכ� קול#, אבל חלב מפעפע.  .1

  

וא� יש ששי�, כגו�  א� אי� ששי�,גדי שמ� שצלאו בחלבו אסור בכולו מראש אזנו, כי מפעפע בכולו  – , רשב"א, תוספות, רא"ש, ר"�רמב"�

  שאינו שמ�, או כמות חלבו מועט,קול# ואוכל עד שמגיע לחלב, והכל מותר.

חלב שמפעפע בצלי לא בטל לעול� אפילו באל#, ורק כשמתבשל בקדרה בטל, מפני שהרוטב מולי� את האיסור בשווה, אבל בצלי הרבה  – רא"ה

  מתכנס במקו� אחד, ואפילו באל# לא בטל.

  טחול שנצלה בלי ניקור ולא יודעי� א� פעפע, צרי� ששי� נגד מה שעל הדד, שחייבי� עליו כרת, וצרי� בנוס# נטילה שמא לא מפעפע. – אגור

  

  הדי� א� חתיכת ההתר שמנה

ר מפעפע לא רק א� חתיכת האיסור שמנה נאסר ההתר, אלא אפילו א� חתיכת ההתר שמנה ונצלית עמה חתיכת איסור כחוש, האיסו – טור

, שמקור די� זה הוא מהגמרא בפסחי�: "בשר שחוטה ומסביר הבית יוס&בכולה, כי נמחה קצת שומ� ונבלע באיסור, ונעשה נבלה ונכנס בהתר. 

                                            
 יש דיו�, הא� לוקי� על קרומות או לא, ולפי זה יש לדו� הא� להחמיר בה� או לא. 100
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שמ� ובשר נבלה כחוש, אזיל בשר שחוטה ומפט� לבשר נבלה הכחוש, והדר ליה בשר נבלה ומפט� ליה בריחיה לבשר שחוטה", וא� בריח מפט�, 

  "ל כ� בצלי.כ"ש י

  

  הא� בחתיכה שמנה שנצלתה יש די� תתאה גבר?

דבר שמ� שיש לו פעפוע בצלי, א� היה אחד ח� והשני צונ�, התחתו� גובר כדי� תתאה גבר, לפיכ� א� נפל צלי שמ� ח� על קר, אינו  – רשב"א

, שכ"ש שצרי� ג� נטילה, כי והוסי& הבית יוס&. אוסר אלא בכדי קליפה, וא� נפל צונ� לצלי ח� ואי� בהתר ששי� נגד האיסור, אסור בכולו

  נשאר רוש� איסור במקו� שנגעו זה בזה.

  

  דבר שיש לו פעפוע שנפל למקום ידוע

כל דבר שיש לו פעפוע שנפל למקו� ידוע מהחתיכה, אע"פ שיש ששי�, צרי� ליטול את מקומו, כמו: "נטל מרוטבו עד החרס וחזר  – רשב"א

  ה"ה בצונ� לח�, שנשאר ש� רוש� האיסור על ההתר במקו� שנפל, והרי הוא כאילו בעי�, ואפילו יותר מח� בח�.אליו, יטול את מקומו", ו

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

  

  הלכה

  מחבר

פסק את הגמרא, וכתוספות ורא"ש, ולכ� כל מה שדברנו לעיל בס"ב וס"ג, מדובר כאיסור נפל לתו� תבשיל והרוטב מולי� פליטת  .1

לכ� יר  שצלאו בשומ� גידו האיסור ומערבו בתבשיל, אבל איסור כחוש בי� קר ובי� ח�, שנפל על צלי שאצל האש, אוסר בכדי נטילה. 

, איסור שנצלתה ע� חתיכת התר ונוגעות זו בזו, צרי  להסיר בכדי נטילה סביב הגיד ומחתיכת ההתר(גיד עצמו הוא ע�), או חתיכת 

, אבל א� החתיכה 101וכ� א� נפל איסור כחוש על חתיכה שבקדרה חו$ לרוטב, ולא ניער ולא כיסה, אוסר את החתיכה בכדי נטילה

ברוטב, ועיי� ס' צב) או ניער וכיסה את הקדרה, מפעפע האיסור כולה ברוטב לרש"י, ומקצתה ברוטב לר"י (אז נחשבת כאילו כולה 

  ונכנס בכל התבשיל ודינו כבס"ב וס"ג, שא� אי� ששי� אוסר הכל.

, כי שגדי שמ� שצלאו בחלבו, צרי  ששי� בגדי נגד החלבפסק ככל הראשוני� ולא כרא"ה,  אבל באיסור שמ�כל זה באיסור כחוש, 

. אול� א� הגדי כחוש, אוסר בכדי נטילה ככל צלי רגיל אע"פ שאי� ששי�, שחלב � ששי� הכל אסורוא� אישומ� מפעפע בכל החתיכה, 

 בהמה כחושה כחוש הוא, ולא מפעפע.

  .שה"ה ג� א� חתיכת האיסור כחושה וההתר שמנה הדי� כ פסק עוד כטור,  .2

 הקשה כא� כמה קושיות: הט"ז – ט"ז

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

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

  הדרכי משה כתב שמדובר בחלב כחוש, ורק בזה השומ� מפעפע, וא� זה משו� ריח, צ"ל שדוקא בבשר כחוש ולא בחלב!  .ג

כא� מדובר באיסור מחמת עצמו, ולכ� ההתר מתערב ע� רוטב הנבלה, אבל בס' קח מדובר , שהביא הט"ז שיש מתרצי�

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

 משתי סיבות: הט"ז דוחה זאת

� לא חתיכות אחרות בלא הרי איסור מחמת עצמו אוסר עד כדי נטילה ולא יותר, ואיסור בלוע אוסר את כל החתיכה שלו, א  .א

רוטב, אע"פ שמונח ממש עליה. וא"כ ק"ו, א� בשתי חתיכות יש פיטו�, כ"ש שבחתיכה אחת שמנה שבלועה מאיסור כחוש 

צרי� להיות פיטו�. ומכיו� שזה לא כ�, משמע שאי� די� פיטו�, וכמו שכא� לא יוצא חו$ לגבולו, כ� ג� באיסור מצד עצמו 

 לא יוצא חו$ לגבולו.

ע מתוספות ורא"ש, שא� נמצאה חתיכה, חציה בציר וחציה חו$ לציר, אי� נאסר מה שמחו$ לציר ממה שלמטה, אע"פ משמ  .ב

 שיש שומ� בציר, כיו� שהציר עצמו לא מפעפע, והציר הוא איסור מחמת עצמו בגלל הד�.

  שה, והפרי חדש.לכ� חלק הט"ז על המחבר וכתב שכאשר חתיכת האיסור לא יאסר יותר מכדי נטילה. וכ"פ הדרי

  תר$ את קושית הט"ז, שיש הבדל בי� איסור בעי� בחתיכה אחת, שאז יש פיטו�, לאיסור בלוע, שהשמנה לא מפטמת בלוע. – פמ"ג

תר$ את קושיות הט"ז, וכתב שיש הבדל בי� איסור שגופו בעי� שההתר מפט� לאיסור, לבי� בלוע, שאי� ההתר  –(נק' הכס#)  ש" 

ברגע שנוגע בקליפת האיסור, מיד מפט� אותה, וזה כשמדובר שחתיכה  מיד, הבי� הש"� שהשומ� הראשונה לגבי קושייתומפט�. 

, ואת קושייתו השניה תר�שאסורה מצד עצמה כפי שמדובר פה, ולא כט"ז שמבליעה את השומ� באיסור, משתבח וחוזר ואוסר. 

  ., וכ"פ מהרש"ל, הפרישה והב"חולכ� פסק הש"  כמחבר .שדברי תוספות ורא"ש נכתבו דוקא במליחה, וכא� מדובר דוקא בצלי

אלא הפיטו� גור� לכחוש להתפשט ולפעפע בהתר, ולא  שפיטו� לא משמי� חתיכה אחרת,מסביר החזו"א,  מה הכוונה "מיד"?

                                            
ש� בהערות הבאתי כמה תרוצי� לכ�, שכא� מדובר באיסור  שבמקרה כזה כל החתיכה אסורה? ועיי� ולכאורה קשה מס' צב ס"ב, ש� פסק 101

כחוש וש� בשמ�, וכ� כא� האיסור הוא גוש, וש� האיסור אינו גושי ולכ� מתפשט ואוסר את כל החתיכה. ולכאורה, קשה, א� האיסור שמ�, למה 
, שהחלב נשאר כחוש אלא שמפעפע בכל חתיכת הבשר עצמה ולא יותר. אבל לתרו$ לא תאסר כל הקדרה? אלא לפי החידוש בחוות דעת יוב�

  החזו"א שג� חתיכת שלישית נאסרת, צע"ג.
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ליד להעצר בכדי נטילה כמו שקורה בדר  כלל, אלא ממשי  להתפשט בכל חתיכת ההתר, ולכ� ג� א� תעמוד עוד חתיכת התר 

אבל א� האיסור בלוע, הוא לא מתפשט יותר ונתקע ש�, ולא תעזור חתיכה חתיכת ההתר השמנה, ג� היא תאסר כשהיא בעי�, 

  שמנה להולי� אותו.

החוות דעת חולק על סו& דבריו, שלא יתכ� שחתיכה שתאסר, תאסור ג� את זו שלידה, ובזה הוא חולק על החזו"א, שהשלישית לא 

הוא באותה חתיכה עצמה ולא כלפי אחרת, ואיסור שנכנס לחתיכה שמנה מחליק בכל החתיכה יותר מנטילה  אסורה, אלא הפיטו�

  ולא יוצא, ואיסור בלוע מחליק רק בתוכה ולא יוצא.

בס' ע' פסק המחבר שג� במליחה יש פיטו�, והש"� חלק ש�, וכתב שבחתיכת התר שמנה אי� פיטו�. ולפי הנ"ל יוב� היטב, שברגע 

ר הכחוש מלוח ונכנס קצת להתר, מחליק בכל החתיכה שמנה. (לשיטת הש"� הפיטו� משמי� את הכחושה, וא� היא עצמה שהאיסו

 לא מלוחה, לא מפטמת את הכחוש)

  .למקו� ידוע בחתיכה, אע"פ שיש ששי�, צרי  ליטול מקומו האיסור נפלפסק כרשב"א, שא�  .3

  קליפה.כל מקו� שיש ששי� לא צרי� לא נטילה ולא  –מהרא"י 

, ומי א� יש ששי� כמו מהרא"י כלו�ובשמ� לא צרי  בכחוש יש להצרי� קליפה במליחה ונטילה בצלי, ג� א� יש ששי�,   – רש"ל

  שמחמיר בשמ� ליטול הוא כסיל בחש  הול .

כל זה דוקא כשנפל האיסור למקו� ידוע, א� א� לא ידוע איפה האיסור, לא מחמירי� להצרי� נטילה, כי יש ששי�,  – רעק"א

ונראה, שג� בכחוש, א� ידוע שנגע האיסור והנטילה היא הרי לחומרא, אבל בכחוש שהנטילה מדינא, צרי� ליטול כדי נטילה בכ"מ. 

  טול כלל, כי ג� א� יבשל, יש ששי�.במקו� אחד, בטל אותו מקו� בששי� ולא צרי  ל

א� בישלו כ� את החתיכה בלי נטילה, וא# אי� ששי� נגד הנטילה, הכל מותר בדיעבד, וכל זה בשמ� שהנטילה  –פתחי תשובה 

 (שמ� הרוקח) לחומרא, אבל בכחוש שהנטילה מדינא, א� לא נטל ובישל ואי� ששי� הכל אסור.

חמה למעלה ונפלה על קרה, אע"פ שזה איסור שמ� בצליה, דינו בקליפה, וא� נפל קר לח� , שא� החתיכה הוכ� שיש די� תתאה גבר .4

  ואי� ששי� אוסר בכולו, כי מפעפע השומ� בכולו.

  רמ"א

  כל מבושל בלא רוטב או אפוי דינו כצלי. .1

וכ� , וג� לאחר מכ� צרי� נטילה, ולכ� יש לאסור בכל עניי� בצלי עד ששי�י"א שאי� אנו בקיאי� היו� איזה נקרא כחוש ואיזה שמ�,  .2

 שהעול� נוהג כרמ"א.וכ"כ הפמ"ג  הט"ז. והש"  כתב שכ  המנהג במקו� שאי� הפסד קצת במליחה, וכ"ש בצלי.ופסקו הרש"ל 

כ� יש לנהוג באיסור ששיי� בו שמנונית כגו� חלב וציר נבלה, אבל בדבר שודאי אי� בו שמנונית והוא בודאי כחוש, ההלכה כמחבר  .3

  שמספיק נטילה.

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

  ובמקו� הפסד קצת, יש להקל א& באיסור כחוש ששיי  בו שמנונית בנטילה, כמחבר. לקמ�, לגבי מליחה.

 ו� שיש הסוברי� שזה רק איסור בלוע שלא אוסר כלל, ע"ש בהרחבה.בס"ז יבואר, שבבשר בחלב יש להקל בנטילה, כי

  

  סעי# ז'

  

כל מה שדברנו זה באיסור מחמת עצמו כגו� נבלה או בשר בחלב (עיי� לקמ�), אבל חתיכה שבלועה מאיסור שקיבלה ממקו� אחר,  – , טוררשב"א

כי דבר בלוע יוצא רק ע"י רוטב, ואפילו חתיכת ההתר שמנה והאיסור  אפילו נצלתה ע� התר ונוגעות החתיכות זו בזו ע"ג האש, לא נאסר ההתר,

כחושה ושומ� מפעפע, לפי ששומ� ההתר מולי� את האיסור רק למקו� שהול� בטבעו ולא מחזירו להתר. וכל זה כשבלע איסור שלא מפעפע, אבל 

בצלי ובי� בנוגעות זו בזו ח� בח� או צונ� בח�, כי א� בלע מהדברי� המפעפעי�, כגו� שומ� איסור, החתיכה הבלועה אוסרת חברתה ביו 

  האיסור יוצא מחתיכה לחתיכה.

, הרי כא� משמע בטור שחתיכת התר שמנה שנבלע בה איסור כחוש, לא מפעפעת מחתיכה לחתיכה, ואילו לעיל בס"ה משמע והקשה הבית יוס&

שה מידי, כי ד� משרק שריק ולא מולי� לחתיכה שבחו$, א� כא� שכ�? ונשאר בצ"ע. (ומילא מחתיכה שחציה בציר וחציה מחו$ לציר, לא ק

  קשה)

  ולי� את האיסור)(והש"� הבהיר, שלכ� לא פסק כא� המחבר שאפילו החתיכה שנבלע בה האיסור שמנה מותר הכל, כי לשיטתו כא�, זה לא מותר, כי שומ� שבחתיכה מ

וכשההתר שמ� בקלות מתפט� ומפעפע להתר, אבל בשאר איסורי� שלא  , בס"ה מדובר בחלב שמפעפע, כי טבעו לפעפע,ותר� הדרכי משה

  מפעפע, אי� שומ� ההתר מולי� עמו את האיסור אלא כשיכול ליל� ש� לבד.

, שבאמת חתיכה שנבלע בה איסור שמ� לא אוסרת את זו שנוגעת בה, כי האיסור עצמו לא שמ�, א� בס"ה מדובר בחתיכה שהיא והש"  תר�

ה, ומתפטמת יותר. (ועיי� לעיל בס"ה ש� בארנו שלדעת הט"ז אי� מקור לס"ה, והגיה דברי הטור וחלק על המחבר, והש"� עצמה אסורה ושמנ

  ש� תר$ קושית הט"ז)

  

  פסק כרשב"א, ולכ�:  – מחבר
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(עיי� לקמ�), אבל א� יש לה  ובשר בחלבזה שחתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיעתה בלא רוטב היינו כשהיא עצמה אסורה, כמו נבלה  .1

  איסור בלוע, אינה אוסרת אחרת הנוגעת בה, אפילו נצלו יחד.

  אבל רוטב רותח שנפל על יבש בלוע, נאסר הרוטב בכדי קליפה, שעד שמתקרר בלע קצת. – רעק"א

בחי� בי� חתיכה כחושה בארנו לעיל, שמחמירי� לשיטת הרמ"א בשתי חתיכות שנצלו או נגעו לאסור הכל, כי לא בקיאי� לה – ש" 

לשמנה, א� בבלועה מאיסור כחוש, אי� להחמיר ולדו� אותה כאילו היא בלועה מאיסור שמ�, וה"ה בד� כשלא מפעפע. וכ� ה"ה א� 

  נמלחו שתי החתיכות יחד, אי� מחמירי�.

סר, אע"פ שנשאר בו קצת ד�, בשר שלא נמלח כדינו, אוסר במליחה וצליה, כי זה איסור מצד עצמו. וא� נמלח כדינו לא או – ש" 

  שזהו איסור בלוע.

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

  או להיפ�) חמה ועליונה צוננת. (למחבר אי� הבדל במצב זה, א� חתיכת ההתר שמנה ונגעה בחתיכה כחושה שבלוע בה איסור

  כשבלוע איסור שמ�, אוסר עד ששי� נגד האיסור הבלוע. – ש" 

 בשתי חתיכות ח� לצוננת, לא קול# כלל, שאיסור בלוע לא מפליט ומבליע בזמ� קצר עד שמתקרר. – ש" 

  

  האם חלב שנבלע בבשר נחשב איסור בלוע או איסור מחמת עצמו?

שזהו איסור בלוע, שחתיכה שאסורה מבשר בחלב א� נוגעת באחרת בלא רוטב, יוצא משמע מדבריו  – , מרדכי, ר"י, ספר התרומהרשב"א

  ממנה רק טע� בשר ולא אוסרת.

נחשב כאיסור מחמת עצמו, שכל התערובת יש לה עכשיו ש� של נבלה. והראיה לכ�, שבב"ח נקרא חתיכה הראויה להתכבד (ס' קא).  – ר"�

  משמע שכולה ש� אחד.

, שאכ� נית� לומר שבב"ח הוא איסור מחמת עצמו, א� א� נוגע בחתיכה אחרת, זה כאילו שנחתכה חלק מהבשר על הוכחה זו השיבמהרא"י 

  שאי� בו חלב ולא אוסר, כמו בגד צמר שיש בו חוט פשת�, ונחת� חלק מהצמר שאי� בו פשת�, שברור שאינו אסור.

  ה כצלי.כתב שבשר בחלב זה איסור מחמת עצמו שאוסר בנגיע – מחבר

, בב"ח זה איסור בלוע, שהרי אינו אוסר בלי רוטב! והוכחה לכ�, מס' צב ס"ב, טיפת חלב שנפלה על חתיכה שבקדרה, ולא ניער הקשה מהרש"ל

ולא כיסה, לא נאסרות כל החתיכות אלא אותה חתיכה בלבד, א� לא היה בה ששי� נגד החלב. משמע שבשר בחלב זה איסור בלוע, כי א� זה 

סור מחמת עצמו, היתה  החתיכה צריכה לאסור את כל מה שנוגעת בה, כי לדיד� ח� בח� בלא רוטב אוסר הכל באיסור מחמת עצמו, היה אי

  אלא על כרחנו לומר שבשר בחלב זה איסור בלוע.

אבל בשר  ר"א.וכ"פ הג, שכוונת המחבר בגבינה חמה שנופלת על בשר ח�, ואז הבשר נחשב כאיסור מחמת עצמו. למסקנה הסיק מהרש"ל

  שבלוע מחלב לא אוסר כמו כל איסור בלוע כחוש.

כמו נבלה, וכ� משמע בס' קא  אוסר בכדי נטילהוזהו איסור עצמי ש דחה את דברי מהרש"ל, וכתב שמדובר אפילו בבשר שבלוע בו חלב – ש" 

חוש לשמ�, כא� מקלי� בנטילה, כי חלב הוא כחוש ס"ב. כלומר, אע"פ שלרמ"א מחמירי� בח� בח� בלא רוטב לאסור כולו, כי לא בקיאי� בי� כ

 ולא מפעפע, וכ� יש הסוברי� שבב"ח זה איסור בלוע, ולכ� יש להקל בנטילה ולא לאסור כולו. וכ� בס' צב בטיפה שנפלה על החתיכה, יש לאסור

ו, וכ� אפשר לומר שהבינו ג� המרדכי כל החתיכות הנוגעות בה בנטילה (כפי שציינו ש� בדעת הש"�) והוכיח הש"� שג� האו"ה סובר כמות

  וסה"ת.

הסברנו לעיל בס' צב, שהש"  הוא שיטה אמצעית בי� הרשב"א לר"�, כלומר, אמנ� הוא סובר כר"� שבשר בחלב הוא איסור מחמת עצמו, אבל 

חמירי� בכולו, בכה"ג אי� מכיוו� שנפסק שאיסור ח� שנגע בהתר ח� אוסר בנטילה, ורק בגלל שאנו לא יודעי� להבדיל בי� כחוש לשמ� מ

  להחמיר יותר מנטילה.

גבינה חמה שנפלה על בשר ח�, נאסרו שניה� בכדי קליפה. ועיי� לעיל בס' צד ס"ח, בדי� הניח גבינה על פנאד"ש של בשר שדינו  – רעק"א

  בקליפה, וה"ה כא�, כי רעק"א לומד שצלית בשר בחלב אסורה מדרבנ� ולא נחמיר בנטילה. ע"ש.

  

  ל התר הנוגע בכלי איסורדין מאכ

 מגופהכל מה שדברנו הוא בשתי חתיכות, אבל כלי שבלע איסור, אוסר התר שנגע בו, אפילו לא באיסור שמ�, כי דוקא חתיכה שפולטת  – רמ"א

הרמ"א בס' צב וס' צג. , שדוקא מאכל התר, א� אי� כלי אוסר כלי בלא רוטב, וכ"פ והדגיש הש" צריכה רוטב, א� כלי, אינו חייב רוטב לפלוט. 

  (אבל מהרש"ל כתב שכ# הבלועה מבשר או חלב ונתחבה באורז או דגי� הבלועי� מבשר או חלב, נאסר המאכל והכ#)

, ואע"ג שבשני מאכלי� חמי� פסק להחמיר בכולו, כלי שאני. אוסר בכדי קליפה בלא רוטבכלי איסור שאוסר מאכל,  – ש"  בש� דרכי משה

  "ג משמע שאסור הכל, ש� מדובר במאכל ע� קצת רטיבות ואז אסור רק בנטילה, א� ביבש לגמרי בקליפה.ואע"ג שמהמהרש"ל בס

להקל ג� כשבלוע איסור שמ� א  מ"מ פסקו הפמ"ג, הפר"ח והחוות דעת אפשר שיאסור הכל עד ששי� נגד האיסור. וא� בלע הכלי איסור שמ� 

  בקליפה, וכ"פ הנודע ביהודה.(או"ח ס' תנא ס"ק לז') להקל  וכ"פ המג"א, בקליפה

  

  סעי# ח'
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"ובחלב אסור, והאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנ� בכנישתא דמעו� בגדי שצלאו בחלבו, ואתו ושיילוה לר' יוחנ� ואמר: קול# ואוכל עד  – גמרא

  לי� צז.)". (חובחלבא הוה, ושריא (חלב הכליות) רב הונא בר יהודה אמר: כוליא. ההוא כחוש הוהשמגיע לחלבו? 

  ג� בכוליא נאסר בכדי קליפה, שהחלב בלוע בקרו�, א� זה דבר מועט ולא מתפשט. – תוספות, רא"ש, טור

י"א שמדבור כשצלאה בלוב� שבתוכה שאי� בו כח לפעפע בכל הכוליא אלא בקליפה, אבל החלב שעליה ודאי מפעפע דר� הקרו�,  – רבנו ירוח�

  פע.וכ� א� צלאה ע� הקרו� שעליה אינו מפע

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

הורה לאסור את כל הכוליא, כי אנו לא בקיאי� לבדוק א� נקרע הקרו� או לא, כי א� נקרע הקרו� דינו כחלב שנצלה או נמלח  – דרכי משה

  שהוא איסור שמ� ומפעפע בכולו, וה"ה התבשל.

  פסק את הגמרא וכרא"ש, שכוליא שמלאו בחלבו אוסר בקליפה, כי הקרו� מפסיק ולא נות� לחלב לפעפע. – מחבר

סק כדבריו בדרכי משה שיש לאסור את הכוליא, מפני דעת הגה"מ שאי� הלכה כרב הונא בר יהודה, וכ� שמא נקרע הקרו�, וכ� פ – רמ"א

נוהגי� ואי� לשנות, ודינו כחלב שנצלה ע� בשר שמפעפע בכולו, אא"כ יש בבשר ששי� נגד החלב. וא� התבשלה כ� הכוליא, נעשתה נבלה, וצרי� 

  שזהו איסור דבוק, ולא אומרי� שהקרו� מפסיק את הבליעה. והסביר הש" רו� שעל היותרת, ששי� נגד כולה, וה"ה הק

  

  סעי# ט'

  

"ההוא אטמהתא דאימליחו בי ריש גלותא בגיד נשיא, רבינא אסר (לגמרי), רב אחא בר רב שרי. אתו שיילוה למר בר רב אשי, אמר להו:  – גמרא

אבא שרי. א"ל רב אחא בר רב לרבינא: מאי דעתי� (דאסרת), דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל, והאמר שמואל לא 

  אבל נצלה בה, קול# ואוכל עד שמגיע לגיד...קשיא!". (חולי� צז:) שנו אלא שנתבשלה,

"ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכומכא, שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא...קסבר כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, הני מילי  – גמרא

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

  

  נו נאכל מחמת מלחו"?מהו "אי

  מרוב מלח שיש בו, זה לא טעי� וצרי� לשרות הבשר כדי להוציא את המלח ולשטפו במי�. – רש"י

, וכתב עוד הר"� ששעור שהייה וכ� הסכימו ג� הרא"ש ורבנו ירוח� והר"�כל מלח שמולחי� לקדרה נקרא אינו נאכל מחמת מלחו,  – ר"ת

  המחבר בס' צא בס"ה. . וכ"פבקדרה מספיק כדי שיאסור לעול�

מליחה שהיא כגו� עיבוד לצור� הדר�, נקרא אינו נאכל מחמת מלחו, כמו שמי מולח בשבת עובר על מלאכת  – תוספות בש� הר"ר יעקב ישראל

  "מעבד".

  

  כמה איסור מליח?

מרוטנבורג, וכ"כ הרשב"א והר"�  וכ"פ מהר"� .בקליפהכמו יר� שהתבשל בו גיד הנשה שאי� צור� להחמיר ברותח כמליחה, אלא די  – רא"ש

  והטור.

  אוסרי� את הכל במליח. – רמב"� ורמב"�

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

 ב.רבינא אוסר בגמרא באיסור דרבנ� כאילו הוא איסור תורה. שנמלח ע� התר מספיק הדחה ואוכל, א� מחמיר לאסור הכל באיסור תורה. ו

  בפ"ז מלח את החלבי� בפני עצמ� והבשר קרוב לה� וחוששי� שמא נגעו בבשר, ולכ� מספיק הדחה, א� בפרק טו' נמלח הכל יחד ואסור הכל.

  אסור בנטילת מקו�. – רא"ה

  

  כמו חלב שמפעפע אפילו לצלי וכ"ש במליחה?, מדוע לרב אחא מותר, הרי השומ� של הגיד מפעפע, הקשה הר"�

, שכתב שכל וכמותו תר� ג� רשב"א. אבל באמת חלב שומ� מפעפע, בי� בצלי ובי� במליחה, לא עדי# שומ� גיד מחלב שלא מפעפע, תר� הר"�

טב והוא מולי� את האיסור שמפעפע בצלי מפעפע ג� במליחה, ובמליחה אפילו יותר מצלי, כי המוהל היוצא מהבשר ע"י מליחה, הוא כעי� רו

  ומתפשט בכל החתיכה. וכ� סבר הטור, שכתב שאפילו חתיכת ההתר שמנה, אסור הכל בי� במליחה בי� בצלי.

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

  

  ב) שמפעפע בכולו?לֶ בכמה מבטלים מליח שמן (חֵ 

  כמה גדולי� שמשערי� בששי�. – מרדכי

לא יעזור ששי�, כי האיסור לא מתפשט ועומד במקו� אחד, ולכ� צרי� קליפה. וכל זה כשהחלב לא דבוק בבשר,  – ראבי"ה, רבנו אפרי�, רמב"�

  כי אחרת מפעפע מחתיכה לחתיכה, וצרי� ששי� נגדו.

מקליפה רגילה שהיה קול# א� מלח בשר נבלה כחוש ע� בשר כשר, כי חלב משווה מליחה לצלי, וצרי� קליפה, ולהעמיק בה יותר  – שערי דורא

  מפעפע בכולו, והכל לפי אומד הדעת. וא� החלב מרובה, אסור לאכול מראשו ועד אזנו.
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פסק להלכה, שמליחה בטלה בששי� ולא צרי� קליפה אחריו, א� לרשב"א צרי� ששי� ונטילה. (ובדרכי משה העיר ששי� צרי�  – בית יוס&

בחתיכה שמנה, שאז מפעפע, אבל בכחוש מספיק קליפה כמו שפסק בס' צא ובס' ע'), וכל זה בחלב שמ� אע"פ שהבשר כחוש, אבל ושמ� הגיד 

וקנוקנות וקרומות אינ� מפעפעי� וקליפה רגילה סגי, אבל א� הבשר היה שמ�, מפעפע בכל, ודינו כחלב גמור להתבטל בששי� וקליפה, 

  רייתא, נטילה.ובקרומות שזה ספק דאו

 

  דין חתיכות אחרות שנמלחו עם חתיכה שדבוק בה חלב שמן

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

כי אי� החלב מפעפע מחתיכה ע� החלב, ובכל אחת צרי� ששי� נגד החלב כדי שלא יאסור אותה, ולא מצטרפות החתיכות יחד לבטל את החלב, 

  לחתיכה בלא רוטב.

ה החלב ויש הרבה חתיכות, הכל מותר, כי חד בתרי בטל ואפילו ה� ראויות להתכבד, כי כא� אי� החתיכה אסורה מצד וא� יש ספק באיזו נגע

  עצמה, אלא מצד איסור שדבוק בה, ואפילו א� הכיר את החתיכה והתערבה אח"כ שוב, בטלה.

אסור, שמא נגעה בכול�, וזה ספק דאורייתא וכול� וכל זה כשידוע שנגעה בחתיכה אחת ולא ידוע איזו, א� א� לא ידוע בכמה נגעה, הכל 

  אסורות, אא"כ יש ששי� בכל אחת נגד החלב.

, ולכ� חלב שנוגע במספר חתיכות מצטרפות כול� לששי� נגד החלב, כי יש לחשוש שמא מפעפע מסתפק הא� החלב יוצא בלא רוטב – רבנו נתנאל

  רות, שמא לא מפעפע.החלב מחתיכה לחתיכה. וא� נגעו כול� זו בזו, כול� אסו

חלב יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב ומפעפע, ולכ� א� נגע החלב בכל החתיכות מצטרפות לששי� נגד החלב, וא� נגעו כול� זו בזו  – רשב"א

  ואי� ששי�, כול� אסורות. ומליחה דינה כצלי.

  

  האם יש חנ"נ במליח?

א� אי� ששי� בחתיכה שבה החלב, נעשית נבלה וחוזרת ואוסרת שאר חתיכות בששי� כנגד כל  – מרדכי בש� הר"ר יצחק מוינא, אור זרוע

  אותה החתיכה כולה שהחלב דבוק בה. וזה לשיטת ר"ת, שיש חנ"נ בכל האיסורי�, א� לרבנו אפרי� שיש חנ"נ בבשר בחלב בלבד, אי� כא� נבלה.

כל דבר שנאסר בכדי קליפה, אי� הקליפה נעשית נבלה וחוזרת  – תוספות הא� דבר שנאסר בכדי קליפה, נעשתה הקליפה נבלה ונאסרה?

ואוסרת, כי אי� טע� האיסור עובר יותר מכדי קליפה, וג� הנאסר לא אוסר. ועוד, שאל"כ, אי� בשר שמותר, שכל בשר ששרוהו במלח יותר מכדי 

  �, וחוזר ואוסר את הבשר, כי ד� משרק שריק.שיעור מליחה (לעיל), יש בו טע� מלח יותר ולא אומרי� שהמלח נאסר בגלל הד

הגמרא שא� נצלה או נמלח ע� חלב, שהוא שמ� ומפעפע, אסור הכל מראשו ועד  – תוספות, רא"ש די� חתיכה שחציה בציר וחציה חו� לציר:

ומצאו חתיכת בשר חציה בציר אזנו, אפילו א� היה הראש למעלה, כי מפעפע החלב למעלה, אבל המולח בשר ע"ג עצי� ונפל ציר מתחת לעצי�, 

 וחציה מעל הציר, החי שבחו$ מותר, כי ד� משרק שריק, ואי� דרכו לפעפע, ואפילו בדר� הילוכו, ואפילו יש שומ� בציר לא נעשה נבלה ומפעפע

  תיכה.למעלה, בי� לרבנו אפרי� שאי� חנ"נ בכל האיסורי�, ובי� לר"ת, כי בניגוד לטיפת חלב, אי� לד� כח לתת טע� בכל הח

  

  הלכה

  מחבר

  פסק כשמואל, שמליח שאינו נאכל מחמת מלחו, הרי הוא כרותח, וכרא"ש שמפליט לאסור בכדי קליפה. .1

  וא� הוא שומ� הגיד או קנוקנות שבו והקרומות יש להצרי� נטילה. .2

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

 ב ממש צרי� ששי� לבטלו.לֶ א� הוא חֵ  .3

  א� הבשר שנמלח ע� החלב הוא שמ�, אפילו בשומ� הגיד וקנוקנות, צרי� ששי� נגד האיסור וכ� נטילת מקו� שנגע ולפחות קליפה. .4

וחוזר ואוסר, א� לא במליחה, , כי רק בצלי אומרי� את החדוש הזה, שבשר שמ� מפט� את האיסור מהרש"ל חולק על די� זה – ש" 

ולכ� במקרה זה צרי� להיות מותר. ונראה, שדברי המחבר והטור מדברי� כשג� הבשר וג� האיסור היו מלוחי�, א� א� הבשר היה 

 תפל, ברור שלא יאסר.

ה זו, א� אי� פסק כמהר"�, שכל זה לעניי� החתיכה עצמה שהאיסור דבוק בה או מונח אצלה, אבל שאר החתיכות שנמלחו ע� חתיכ .5

, וחוששי� שמא נגע החלב ואי� מצטרפות יחד לבטל את החלב, כי אי� חלב מפעפע בלא רוטבבכל אחת מה� ששי� נגד החלב, אסורות, 

בכל אחת מה� ובגלל שמנוניותו, פעפע בכול�. וכמרדכי, שא� לא ידוע א� נגע בכול� ג"כ אסורות, אא"כ ידוע שנגע באחת ולא ידוע 

  קולא שכול� מותרות, כי חד בתרי בטל ואפילו א� ה� ראויות להתכבד, כיו� שאינ� אסורות מחמת עצמ�.איזו, שאז יש 

ומתר� , הרי ג� א� לא ידוע א� נגעה בכול�, צרי� להתיר, כי ע"כ לא נגעה אלא באחד ובטל ברוב! (וכ� דעת ר' נתנאל) הקשה הש" 

יק מיניה, ונאסרו החתיכות ושוב חזר החלב ובלע מ� החתיכה של ההתר , שאפשר שכשנגע האיסור באחד מה� לא ידוע כמה נפהש" 

ונעשה ג� ההתר איסור, כי הוא סובר שיש חנ"נ בכל האיסורי�, וכ� כשנגע בכול�. ולפי זה מהר"� דיבר כשכל החתיכות מלוחות 

שיש חנ"נ בכל האיסורי�, א   א  כל זה טוב לשיטת מהר"�ובולעות מהאיסור, ורבנו נתנאל דיבר כשלא כל החתיכות מלוחות. 

  למחבר שיש חנ"נ רק בבשר בחלב, קשה וצ"ע.
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שהרי האו"ה כתב שלא קי"ל כלל שכל מה שבנכנס בספק יסייע לבטל (עיי� לקמ� ס' קיא ס"ז) וזה כדברי המחבר ועוד הקשה הש" , 

שכא� מדובר במי� ומתר� הש" ,  ל?פה, ואילו לקמ� בס' קיא ס"ז פסק המחבר כרשב"א וכטור שכל מה שנכנס בספק מסייע לבט

  בשאינו מינו, ובכה"ג הרשב"א והטור מודו שאי� צרו#. ע"ש עוד.

, שהמחבר סותר את עצמו, שבס"ז פסק שחתיכה שבלעה מדבר שמ� שמפעפע אוסרת חברתה בלא רוטב וזה כרשב"א, הקשה הט"ז

כא� מדובר בחלב כחוש, כי המהר"� מדבר בחלב הכרס ש ודחה הט"ז לתר�וכא� פסק כמהר"�, שבליעת חלב לא יוצאת בלא רוטב? 

  שהוא שמ�. וכ� אי� לחלק שש� מדובר בצלי ופה במליחה, כי קי"ל שמליחה הוי כרותח דצלי. וצ"ע.

, ולכ� לחומרא אומרי� שבלוע שהמחבר מסתפק הא� בלוע מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטבוהש"  בנק' הכס& תר� קושייתו, 

כה בלא רוטב כמו בס"ז לאסור את הכל, וכ� לחומרא בס"ט, שמכיו� שלא מפעפע אי� מצרפי� לששי� את שאר מפעפע מחתיכה לחתי

  החתיכות.

  בהבנת דברי הש"  בנק' הכס& מצאנו שתי הבנות שונות ונפק"מ ביניה�:

"ז פסק להחמיר שהחלב בגלל שיש ספק הא� ההלכה כרשב"א או כמהר"� ספק דאורייתא לחומרא, ולכ� בס – דגול מרבבה, חזו"א. 1

  מפעפע, וכא� בס"ט פסק כחומרת המהר"� שאפילו א� יש ששי� אסור, כי כל מה שנגע בחלב נאסר.

דחה אפשרות זו, שהרי אז תהיה נפק"מ באיסור שמ� דרבנ� או בספק ספיקא שיש להקל, אלא ודאי יש  – פמ"ג (ס"ק טו'), רעק"א. 2

וטב בצליה ומליחה, אלא לשמרות שפוסקי� כרשב"א מחמירי� כמהר"�, שלא להסביר שתמיד הלכה כרשב"א, שמפעפע בלא ר

  מתפשט בשוה, ואפילו א� יהיה ששי� נל� לחומרא ונאסור.

בי� ההסברי� בחתיכות שנגעו בחתיכה שנגעה בחתיכה ע� החלב, לטע� הראשו�, ספיקא דדינא, ממ"נ ה� מותרות,  הנפק"מ תהיה

שמפעפעות אלא שחוששי� למהר"�, והכל  ההלכה כרשב"אשא  לפמ"ג לל לא מפעפעות. שלרשב"א מפעפע ויש ששי� ולמהר"� כ

  אסור א� אי� ששי� בכל חתיכה. וכ� פוסק הפמ"ג למעשה.

ו טע�, [ההסבר הראשו� הוא הסברו של הדגול מרבבה שהקשה על הש"� בס"ק לא, שכתב שצרי� בחתיכות ששי� לבטל את החלב אחרת יש חשש שמא יבשל� ויתנ

� הדגמ"ר מה למה צרי� לטע� זה, הרי ג� בלא ששי� פסק הש"� בנק' הכס# להחמיר שחלב יפעפע ולכ� בכ"מ צרי� ששי� ולא משו� "שמא יבשל�"? משמע שהביות

לכ� צרי� לומר שמא בש"� מדובר בספיקא דדינא, ולכ� הביא הש"� טע� זה לאסור. לפי זה הש"� הוא ראיה לשיטת הפמ"ג, שהמחבר מדבר כשהחתיכות לא נוגעות, ו

  ]יבשל� ויתנו טע�, אבל כשנוגעות נאסרות כשאי� ששי�. הדגמ"ר הבי� שהחתיכות כ� נוגעות, ובכ"מ צרי� ששי�.

משמע מהרמ"א לקמ� שפסק כראבי"ה שבמליחה אוסר בקליפה בי� בכחוש ובי� בשמ� שמפעפע בכולו, וא� יש ששי� הכל מותר, וכ"פ 

בחתיכה שנגעה בחלב מצטרפות. מה הדי� בצליה? אומר המנחת יעקב שה"ה בצליה, והרמ"א מקל, הש"�, שג� החתיכות הנוגעות 

  ותמיד הלכה כרשב"א שהכל מפעפע וא� יש ששי� מותר כמו בבישול.

ד� באשה שהפרישה חלה וע� החלה הזו שנדבקה בבצק אפתה עוגיות בתבנית, ופסק לאסור את הכל כדעת הפמ"ג  בשו"ת הר צבי

כי העוגיות נוגעות בעוגיה שנגעה בחלה. א� קצת תימה על דבריו שלא הזכיר את הדגמ"ר והחזו"א והרמ"א שמשמע מה� והרעק"א, 

 להקל בזה.

  

  רמ"א

י"א שכל מליחה אינה אוסרת אלא רק כדי קליפה, כי האיסור נשאר במקומו ולא מתפשט (ראבי"ה, רבנו אפרי�, רמב"�). ולפי שאי�  .1

חוש לשמ�, נוהגי� לשער בששי� בכל מליחה נגד החתיכה שהאיסור דבוק בה כמו בבישול, ואז הכל מותר חו$ אנו יודעי� להבחי� בי� כ

מאותה חתיכה. ואותה חתיכה שהאיסור נגע בה צריכה קליפה מעט. וא� אינו יודע באיזו חתיכה נגע האיסור, הכל מותר, כל עוד 

  בי� בכחוש ובי� בשמ�, ואי� לשנות המנהג. שידוע שלא נגע האיסור ברוב�. וא� אי� ששי�, הכל אסור

ואע"פ שיש בזה קולא, א� היה האיסור שמ� ומפעפע, שלא צרי� ששי� בכל חתיכה וחתיכה נגד החתיכה האסורה, אלא כול� 

מצטרפות לבטל את האיסור, וכ� שא� החלב לא דבוק לשו� חתיכה, ג"כ כול� מצטרפות אע"פ שלא נוגע בשו� חתיכה כמו בבישול, 

  ולא אומרי� שהחלב נגע בכל אחת, מ"מ יש לסמו� על המקלי�, שבכ"מ כל מליחה לא אוסרת יותר מקליפה.

אע"פ שצרי� ששי� נגד כל החתיכה שהאיסור דבוק בה, כל זה לכתחילה, אבל בהפסד מרובה מספיק נגד  – רעק"אדגול מרבבה, 

  החלב, כי לא אומרי� במליחה חנ"נ בהפסד מרובה.

יסור ששיי� בו שמנונית כגו� חלב או ציר, אבל באיסור שלא שיי� שמנונית כלל, כגו� חמ$ בפסח, ודאי שלכו"ע כל זה מדבר בא .2

כתב הרמ"א לאסור את אותה החתיכה שהחטה עליה בפסח, ולהתיר האחרות  ובאו"ח ס' תסזהמליחה לא תאסור יותר מקליפה. 

  בקליפה.

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

  מרובה בקליפה בלבד, אבל באיסור דרבנ� שמ�, אי� להקל.

לפי הש"� בס"ה שד� אי� בו  – דגול מרבבהאע"פ שד� אינו מפעפע י"מ דינו כחלב וציר, כי מעורב בו ציר ושמ�.  – ט"ז די� ד�:

במליחה אכ� נוט# ציר ושומ� וצרי�  –(על הש"� בס"ק טז')  פמ"גשאוסר עד ששי�, כי הבשר שעמו שמ�.  שמנונית, יש לומר בס' ע'

 ששי�, אבל בצלי שזה רק הקזה בלבד, אי� בו שמנונית.

א� הקרומי� או חוטי� של חלב נמלחו ע� בשר, י"א שבהפסד מרובה יש להתיר במליחה ע"י קליפה כדעת הרמב"� שחלב לא מפעפע,  .3

שכבר נהגו לשער כל מליחה בששי� אפילו באיסור כחוש, ויש לסמו� על זה באיסור כחוש, שרק נהגו לשערו בששי�, א� באיסור  אע"פ

  שמ� צרי� ששי� מדינא וקליפה. (ובצלי בדבר שמ� ששי� ונטילה)

שי� ונטילה ובמליחה ששי� בי� במליחה ובי� בצלי צרי� ששי�, אלא שבצלי צרי� ש בשמ� ממש – הכלל לפי רעק"א (בשיטת הרמ"א)
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ובאיסור מקלי� בהפסד מרובה, שדינו ככחוש, שבצלי נטילה ובמליחה קליפה,  בדבר שיש בו סר  שמנונית באיסור תורהוקליפה. 

 מקלי� אפילו בהפסד קצת. דרבנ�

  

דבוק, ששי� נגד החתיכה כולה. ומ"מ אנו פוסקי� שדי� מליחה, צליה ואפיה כבישול, ולכ� תמיד צרי� ששי� נגד האיסור, וא� הוא  – מהרש"ל

  זה רק לחומרא, א� צרי� ג� נטילה.

נמצאה אחת אשה מלחה ששה אווזות לצור� סעודת נישואי� והיה הפסד רב, והניחה אות� על נסר משופע: שני� ע"ג שני� ושני� ע"ג# ולא נגעו זב"ז כלל, ו – פתחי תשובה

לא היה ספק בעליונות, כי ציר לא עולה אלא רק נוגע בזו שמונחת לצדה, והיה בטל ברוב כי זה איסור בלוע, ואי� די� חהר"ל, טרפה, ופסק החת"ס שא� היה ידוע שהטרפה למטה, 

יסירו אחת סקנה הורה החת"ס, שוא� נחשוש שהיה זב מהעליוני� לתחתוני�, הרי כא� זה איסור מדרבנ� של מי� במינו, וכנראה יש ששי� באווזות נגד הציר א� נשער באומד. למ

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

  

  סעי# י'

  (ג� ע"פ ס' ע' ס"ג)

  ציר�, רטב� וקיפה שלה�"."רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה. אתא לקמיה דרבא: א"ל: הטמאי�, לאסור  – גמרא

אע"פ שבשר השחוטה לא בולע מד� הטרפה, כיו� שטרוד בפליטת דמו, אבל הוא בולע מציר הטרפה. והיינו כשנוגעי� זה בזה,  – רשב"א

ו וששתיה� מלוחות, או שבשר הטרפה מלוח, אבל א� בשר הכשרה מלוח והטרפה תפלה, מותרת בהדחה בלא קליפה, כי המלח מפליט מה שבתוכ

  ולא יותר.

א� החתיכות נוגעות זה בזה, אז ג� א� האיסור תפל וההתר מלוח, נאסר ההתר, כי רתיחת הטהור המלוח מחמ� את האיסור הטמא עד  – ר"�

  שיפליט לתוכו, ומה שמותר ההתר זה כאשר החתיכות עומדות בסמו�.

חי� או אפילו האיסור מלוח לבדו וההתר תפל, אבל א� ההתר פסק כרשב"א, שמליח נחשב כרותח ואוסר כשג� האיסור וג� ההתר מלו – מחבר

  מלוח והאיסור תפל, א� נוגעי� זה בזה, מותרי� בהדחה בלא קליפה.

  וא� ג� לא נוגעי� זה בזה, אז מותרי� אפילו בלא הדחה. – ש" 

, וכשעומדי� בסמו� והכשרה במקו� צור ויש להקל יש אוסרי� כשנוגעי� זה בזה כמו כל מליח כרותח,אפילו האיסור תפל. (ר"�)  – רמ"א

  שאפילו בלא הדחה. (ש"�) והוסי& הש" מלוחה והאיסור תפל מותר. 

  

  סעי# יא'

  

דוקא כשהאיסור המלוח מלמטה וההתר תפל למעלה נאסר הכל, אבל א� האיסור המלוח מלמעלה וההתר התפל מלמטה, נאסר בכדי  – רשב"א

  קליפה, שתתאה גבר.

רשב"א סובר שכשהמלוח למטה נאסר הכל, כלומר, מליח כרותח אוסר הכל, ולכ� חלק הטור, וכתב שהרא"ש סובר, שמליח מוב� מכא� שה – טור

  כרותח אוסר רק בקליפה (א� אי� איסור שמ�), ואי� נפק"מ א� המליח עליו� או תחתו� בעניי� זה.

יו נסובי� על איסור מלוח ושמ�, שאוסר הכל כאשר הוא , אי� לא ראה את המש� דברי הרשב"א, שכתב שכל דברהבית יוס& תמה על הטור

למטה א� אי� ששי�, א� באיסור תפל כחוש, אי� נפק"מ ותמיד אסור בקליפה, כי אי� בו כח לפעפע לא ע"י צלי ולא ע"י קליפה, שמליח הוא 

  זה. לכ� הסיק הבית יוס& שאי� שו� מחלוקת בי� הרא"ש לרשב"א בעניי�כרותח של צלי ולא של מבושל. 

ניסה להסביר את הטור כדי שלא יראה כאילו לא ראה את הרשב"א. טע� הרשב"א באיסור שמ� הוא, שההתר נחשב כרותח ולכ� נאסר,  – ט"ז

וזה שיי� רק בתתאה גבר, א� הטור פרש, שהשומ� הול� ומפעפע, כי הפעפוע רותח. משמע לפי הרשב"א, שחתיכה אחת שבלעה איוסר במליחה, 

ואסורה כולה בי� בכחוש ובי� בשמ�, א� להעביר את האיסור מחתיכה לחתיכה צרי� שומ� לאסור שאר חתיכות, ובכחוש שאר נעשית רותחת, 

החתיכות יאסרו בקליפה. ורא"ש סובר כ�, אלא שג� באותה חתיכה אסורה בקליפה בלבד. וסיי� הט"ז, שאי� הפשט בדברי הרשב"א ע"פ הסבר 

  קושית הבית יוס# שכאילו לא ראה את המש� הרשב"א.זה בדברי הטור, מ"מ ניצל הטור מ

  

בי� כשהמליח למטה ובי� כשהמליח למעלה תמיד מפליט ומבליע בהתר התפל במליחה,  – תוספות, רא"ש, ספר התרומה, הגה"מ בש� הסמ"ק

במליח כלל די� של תתאה גבר, כי  וא� האיסור שמ�, ההתר נאסר בכולו, בי� א� הוא למטה ובי� א� הוא למעלה, וכשהוא כחוש, בקליפה, ואי�

. והסיבה היא, שכשהתחתו� ח� מחמת וא� האיסור תפל וההתר מליח לא צרי  אפילו הדחהטבע המליחה שאינה מתבטלת אלא ע"י הדחה. 

הוא האש, הוא מרתיח את חברו או מצנ� את החברו, אבל מחמת מליחה, אי� כח בתפל לבטל את כח המליחה בי� א� הוא למטה ובי� א� 

  למעלה.

  

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

  ההתר התפל היה למטה והמליח האסור למעלה, נאסר בכדי קליפה, כי תתאה גבר.

, שזה לעני� כחוש שתמיד נאסר בקליפה ותר� ש� הש" , ש� פסק שאי� במליחה חילוק בי� א� המליח למטה או למעלה? קשה מס' צא ס"ה

  אבל בשמ� ע"מ לאסור הכל, זה דוקא כשהמליח למטה כפי שפסק כא�.בי� למעלה בי� למטה, 
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הכל אסור, בי� א� השמ� למעלה ובי� א� הוא  פסק כתוספות ורא"ש שאי� במליחה הבדל בי� עילאה לתתאה, וא� אחד מה� שמ�, – רמ"א

  למטה.

אע"פ שהפר"ח פסק כמחבר בהפסד מרובה, מ"מ ההלכה כרמ"א, וכ"ש א� האיסור וההתר מונחי� זה אצל זה, ונמלחו, והטמא מלוח  – פמ"ג

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

  

  יג'�סעיפי� יב'

  )(ג� ע"פ ס' צה ס"ז

מליח כרותח שיי� רק באוכלי� שנמלחו יחד, ולא בכלי�, לכ� גבינות שנעשו בדפוסי עכו"�, אע"פ שנמלחו בתוכ�, אי� בה� די�  – תוספות, רא"ש

  מליח כרותח, ודינ� כמו איסור תפל ומליח התר שנמלחו יחד, שמותר לגמרי, ואפילו לכתחילה.

  משו� הרחק מ� הכעור, א� בדיעבד הגבינות האלו מותרות. לכתחילה ג� כא� יש להחמיר, – רא"ש, מרדכי, טור

  ה"ה מלח בנתו� בקערה של בשר, מותר לכתחילה ליתנו בחלב, כי רגילות הוא לעשות כ�. – טור, בית יוס&

  

  דין כלים של גויים

רי#, שאינו מוציא דבר קשה יבש כלי� של גויי� שהודחו יפה, מותר לית� בה� תבלי� וכ� בצל וכיו"ב כל דבר ח – ארחות חיי� בש� הרא"ה

  ביבש.

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

  לא נבלעת.

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

  

  האם כלי שנמלח בו נעשה נבלה?

מעשה בשפחה גויה שמלחה טומאה בקערה ואחר שהסירה הטומאה הכניסה את הקערה במי� רותחי� שהיו במחבת על האש, ונתנו  – אגור

האיסור בלבד,  במי� האלו קמח ולשו עיסה ולא היה ששי� במי� נגד הקערה שהיתה בת יומה, לרבנו אפרי� ודאי שהעיסה מותרת בששי� נגד

כי הקערה לא נעשתה נבלה, כי לשיטתו נ"נ רק בבשר בחלב, א� ג� לר"ת שיש חנ"נ בכל האיסורי�, מספיק ששי� נגד הקליפה של הקערה 

  שנאסרה ולא יותר, כי מליחה לא דומה לכבוש.

  

  פסק כתוספות ורא"ש, שגבינות שנעשו בדפוסי הגויי� מותרות. וה"ה מלח או תבלי� הנתוני� בקערה של בשר שמותר ליתנ� בחלב. – מחבר

פסק כרשב"א, שה"ה א� נמלח ההתר בשאר כלי איסור (כמו כלי שמכניסי� בו הגויי� יי�, שמותר למלוח בו בשר), ואפילו הכלי לא  – רמ"א

א מפליט את מה שבכלי (ומ"מ צרי� הדחה כדלעיל בס"י). וכ� א� מלח עצמו היה בכלי איסור, מותר, כי יבש לא בולע מנוקב, כי מליח כרותח ל

. ולאסור את כל הנ"ל(משו� כעור) וכל זה בדיעבד, ולכתחילה יש לחוש למרדכי ש"�), ואי� בו איסור דבוק.  –מכלי נקי (ומ� הסת� כלי הוא נקי 

  יו הברכה.והמחמיר בכל הנ"ל תבוא על

סו# דברי התוספות ש"המחמיר תבוא עליו ברכה", הולכי� על תחילת דבריו שעוסקי� בדפוסי עכו"�, אבל במלח אי� סברה לאסור אפילו  – ט"ז

א  . וכ� כלי של עכו"� נקיי�, מותר לתת ב� תבליני� ודברי� חריפי�, שאי� מוציא דבר קשה. וכ"כ רש"ל, שג� לכתחילה מותרלכתחילה, 

  ח רש"ל את אלו שיש לה� כלי� של מלח אחד לבשר ואחד לחלב, שמא בטעות ע� ידיי� מלוכלכות מהבשר יקח מלח ויתנו בחלב.משב

  לא קשה קושית הט"ז, כי הרמ"א כדעת או"ה, שמא אינו נקי, ולכ� יחמיר לכתחילה. – ש" 

  לו לכתחילה.דוקא בכלי חרס ראוי להחמיר לכתחילה, א� בשאר כלי� א"צ להחמיר אפי – פת"ש

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

  

  סעי# יד'
  (עיי� ג� בס' צח ס"ח)

מלח הבלוע מד� או מאיסור ונתנוהו בקדרה, א� יש בקדרה ששי� נגד כל המלח, הכל מותר, אע"פ שהמלח נות� טע� בקדרה,  – ספר התרומה

שאינו חמור יותר מאילו היה כולו ד�, אבל א� המלח היה בלוע מבשר או מחלב ונתנוהו בבשר או בחלב, אי� צרי� ששי� נגד כל המלח, כיו� 

, שזה כשיטתו של ספר התרומה שסובר כר"ת שיש חנ"נ בכל האיסורי�, אבל לדעת רבנו אפרי� שרק ב הבית יוס&וכתשלא היו בלועי� מאיסור. 

, שג� לרבנו אפרי� צרי� לשער בכולו, א  הדרישה כתבבבשר בחלב יש חנ"נ, א"כ אי� צרי� ששי� נגד כל המלח אלא רק נגד האיסור הבלוע בו. 

  כי לא יודעי� כמה ד� בלע.

ב כספר התרומה, ואע"פ שסובר שכרבנו אפרי� שאי� חנ"נ בכל האיסורי�, מ"מ כא� החמיר, כי תמיד יש ששי� בקדרה נגד המלח, כת – רשב"א

  שאל"כ א"א לאכול את המאכל מחמת המליחות שבו, וזה לא מדובר כלל. ועוד, שאי� אנו יודעי� כמה ד� בלע, ולכ� צרי� לשער נגד כל המלח.

כיו� שהמלח נימוח ע� הד� ומתערב בקדרה ומולי� איסורו עמו, צרי� לשער כאילו היה הד� כולו מלח,  – ב"ר אברה�רבנו שמשו� מקוצי, ר"י 

  ומכיו� שהמלח נות� טע� ג� מעבר לששי�, אפילו באל# לא בטל.
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שי� נגד המלח מותר, פסק כספר התרומה, ולכ� מלח הבלוע מד� שנתנוהו בקדרה או שנתנו בקדרה בשר מלוח בלא הדחה, א� יש ש – מחבר

, שאע"פ שהמלח נות� טע� בקדרה, מכיו� שאינו אסור מצד עצמו אלא מחמת דבר הבלוע, אי� הנאסר אוסר יותר מהאוסר, והסביר הרמ"א

  ומכיו� שד� לא עביד לטעמא ומתבטל בששי�, כל ג� המלח הבלוע ממנו.
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  ס' קו

  

  סעי# א'

  

  "איתמר: רב ור' יוחנ� ור' חנינא דאמרי אפשר לסוחטו אסור, שמואל ור' שמעו� בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחטו מותר". (קח.) – גמרא

  וכחל עצמו אסור". (חולי� צז:) –"אמר רב נחמ�...כחל בששי� וכחל מ� המני�. אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא  – גמרא

  

א  מ"מ קי"ל ש"אפשר לסוחטו ה נעשית נבלה, וכשנופלת להתר מתבטלת ע"פ חשבו� האיסור שבה. חתיכה שבלעה איסור אינ – רשב"א

. א� החתיכה עצמה ", ולכ� אותה החתיכה לא חוזרת בעצמה להיות התר, כי ברור שהאיסור שבה לא נפלט ונבלל לגמרי ע� מה שבקדרהאסור

  מצטרפת לבטל את האיסור.

כרבנו אפרי� שחנ"נ שיי� רק בב"ח ולא בשאר איסורי�. ואע"פ שלכאורה יכול לבוא נחתו� ולטעו� את , שהרשב"א סובר והסביר הבית יוס&

זה בלתי מציאותי שיצא כל האיסור לגמרי, ולכ� החתיכה ולומר א� יש בה איסור או לא, מ"מ כא� זה לא שיי�, כי ג� א� יגיד שאי� טע�, 

מוח כמו ד� שנפל לרוטב של התר (לח בלח) ואסרו מחמת מיעוט, וחזר והתרבה ההתר אבל איסור הנבלל והני החתיכה עצמה נשארת אסורה.

  עד שיהא ששי� נגד הד�, הכל מותר.

, שבתורת הבית הארו� כתב שהחתיכה אסורה כי האיסור נות� בה טע�, ובקצר כתב שהסיבה היא כי האיסור לא נפלט לגמרי, וא"כ לפי הסברו הפמ"ג הקשה כא� על הרשב"א

  יש כא� איסור דאורייתא ולפי הסברו בקצר יש איסור מדרבנ�! בארו�

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

  

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

אינו מבי� מה לא הבי� הטור, ומני� לקח שתמיד האיסור מתבלבל ומתערב, שהרי מצריכי� ששי� נגד האיסור, בי� א� האיסור  – בית יוס&

  למה הכריח הטור שהטע� מפשט ומתערב?!מתפשט ובי� א� לא, ו

ניסה לפרש טעמו של הטור, שכמו שטיפה שנפלה על חתיכה, לא חוששי� לה א� ניער וכיסה מיד, כ� ה"ה אצלנו שהאיסור  – דרכי משה

  דעת הטור. וצ"ע., שהרי דיבר רק כשניער וכיסה מיד, אחרת החתיכה נאסרת, כרשב"א, ולכאורה לא תר$ כלו� בדבריו צריכי� עיו�מתבלבל. 

  

  מהי מחלוקת הרשב"א והטור?

, ולכ� הכחל נעשה שהכחל אסור משו� טע� הבשר הנבלע בחלב שבכחל כמו תוספות ורא"שהטור, הסביר בס' צ' בסוגית כחל,  – ט"זבאור ה

פורש בס' צב, שאפשר לסוחטו כנבלה שאומרי� חנ"נ בבשר בחלב, אבל בשאר דברי� שאינ� כחל, יהיו מותרי� אפילו בעצמ�. וכבר כתב הטור מ

אסור רק בבשר בחלב וע"כ ג� בכחל יש לומר כ�, ואע"פ שכחל הוא מדרבנ� כעי� דאורייתא תקו�, אבל בשאר איסורי�, מותר, ולא גזרו על 

  "אפשר לסוחטו" כמו שלא גזרו חנ"נ.

פסק הרשב"א שאפשר לסוחטו אסור, אע"פ ששאר , לכ� שהכחל נשאר אסור, כי נשאר חלק מהחלב שבו בכחל וחוזר ואוסר ,הרשב"א פרשא  

   החתיכות מותרות.

  

שיטת הטור היא  הא� חנ"נ ו"אפשר לסוחטו" ה� שני דברי� או דבר אחדמחלוקת הרשב"א והטור היא  – באור הש" , הגר"א והפמ"ג

, אבל הרשב"א איסורי� אי� די� "אפשר לסוחטו"ומכיוו� שלטור אי� חנ"נ בשאר איסורי� אלא רק בב"ח, אז לכ� ג� בשאר ששניה� עניי� אחד, 

וא& בשאר איסורי� שאי� בה� חנ"נ, מ"מ ג� בה� יהיה די� "אפשר לסוחטו אסור", כי סובר כר"�, שא� יש חנ"נ יש די� "אפשר לסוחטו", 

  ה מותר., אא"כ יבוא אליהו ויאמר שנסחט האיסור לגמרי ואז יהיא"א במציאות לסחוט את כל האיסור לגמרי מהחתיכה

ומוכיח זאת הגר"א מלשו� הגמרא: "אי קסבר אפשר לסוחטו מותר, אמאי קסבר חנ"נ" (חולי� צז), וא� שניה� עניי� אחד, לא שיי� 'אמאי'! 

  אלא ע"כ שניה� דברי� שוני� זה מזה.

  

בו� האיסור שבה, והחתיכה פסק כרשב"א וכהסברו בב"י, ולכ� חתיכה שבלעה איסור, ואי� בה ששי�, אינה אוסרת אלא לפי חש – מחבר

, כי האיסור שבה לא נפלט אסורהנשארת והחתיכה עצמה מצטרפת לכל מה שבקדרה לשער בששי� נגד האיסור הבלוע, ואז מה שבקדרה מותר 

תר כי ולא נבלל לגמרי, אבל כל דבר הנבלל והנימוח כגו� ד� שיצא לרוטב (לח בלח), ונאסר מחמת מיעוטו וחזר והתרבה עד ששי�, הכל מו

  האיסור נבלל בכל התערובת.

  

מס' צב ס"ד ש� פסק כדעת הרשב"א, שהחתיכה עצמה מותרת (בש"א שאי� בה� חנ"נ), כי "אפשר  המחבר סותר את עצמוקשה, הרי לכאורה 

  לסוחטו מותר"?

 המחבר סותר את עצמו וההלכה כמו ס' קו שהחתיכה עצמה נשארת אסורה. – ט"זרמ"א,  .1
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בס' צב פסק כשיטת הראשוני� שאומרי� אפשר לסוחטו מותר בשאר איסורי� כי תפס את לשו� הטור, וכא� פסק כר"�  – גר"א .2

לשיטת הגר"א, דרכו של המחבר לכתוב לפעמי� שיטות שהוא לא פוסק  וכרשב"א שאפשר לסוחטו אסור מדרבנ� בשאר איסורי�.

 כמות�.

ינו מכירה, לא צרי� להשלי� איזושהי חתיכה, אלא הכל מותר, ואינה חתיכה בס' צב התכוו� המחבר כהמש� לס"ג, שא� א – ש"  .3

 הראויה להתכבד, כי אי� איסורה מחמת עצמה, א� א� מכירה, ודאי שעומדת באיסורה כמו אצלנו.

 בס' צב כתב די� תורה, וכא� כתב די� דרבנ� שנשארת אסורה. – באר הגולה .4

אז אומרי� "אפשר לסוחטו מותר", כי ספק דרבנ� לקולא במחלוקת של הרשב"א והטור, בס' צב דיבר איסור מדרבנ� ש – כרתי ופלתי .5

וכ  פסקו כל האחרוני� שזהו התרו� ובס' קו דיבר על איסור דאורייתא ש"אפשר לסוחטו אסור", וספק דאורייתא בדי� לחומרא. 

 עיקר להלכה.

והסביר הרב ר הנבלל לא שיי�, כי ש� איסורו לא עליו. "אפשר לסוחטו אסור", כי ש� איסורו עליו, וזה בדב – מטה יהונת� .6

, שדי� ביטול זה רק בתחלת התערובת, וא� בהתחלה היה לזה ש� של איסור, אע"פ שאח"כ סחטתי את האיסור, עדיי� זה סולובייצ'יק

קה זהו ערבובה, ולכ� אסור ואי� ביטול. לעומת זאת בחהר"ל שמתרסקת, קוד� ריסוקה לא היתה בכלל נחשבת כמעורבת, ובעת ריסו

  היא מותרת.

  

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

ראויה להתכבד אינה , אלא שביבש צרי� להסירה א� מכירה, וא� לא מכירה בטלה בששי� נגד כולה א� אינה ראויה להתכבד, אבל א� כולה

בטלה, א� א� איסור לח נפל לרוטב לח והתערב בלח אחר, ויש ששי� נגד החתיכה הלחה האסורה בלבד, הכל מותר. ובמקו� צור� גדול מותר 

  ב.אפילו בששי� נגד האיסור בלבד, כי פסק הרמ"א בס' צב שבמקו� צור� גדול אי� אומרי� חנ"נ בלח בלח בשאר איסורי� אלא רק בבשר בחל

כל זה בבשר בחלב, אבל בשאר איסורי�, א� לא מכיר את החתיכה בטלה אפילו היא ראויה להתכבד כי אינה אסורה מחמת עצמה, אלא  – ש" 

 מחמת דבר הבלוע בה, כדלעיל בס' קא ס"ב.

מליחה, נקל שהחתיכה עצמה ג"כ מותרת ג� לדעת הרמ"א, אע"פ שקי"ל ש"אפשר לסוחטו אסור", מ"מ א� נכנס איסור מי� במינו ע"י  – פתחי תשובה בש� נודע ביהודה

  כי מי� במינו הוא מדרבנ�, ויש מחלוקת הא� יש חנ"נ במליחה, וספק דרבנ� לקולא.

  

  הדין כשידוע שנסחט כל האיסור מהחתיכה, האם אוסרת בנגיעה? (ע"פ ס' קה ס"ז)

ה מפני שאי� אפשרות מציאותית להוציא את כל טע� האיסור, אבל לא אוסרת, כי זה ש"אפשר לסוחטו אסור" ז – ר"י, רשב"א, רש"ל, ט"ז

לכאורה, א� היה אפשר להוציא את האיסור לגמרי, לא היתה החתיכה אוסרת. לכ�, ג� חתיכה שנבלע בה חלב, והיא אסורה מדי� איסור בשר 

  שבלוע בה איסור. בחלב לא אוסרת חברתה בלא רוטב, כי חלב לא מתפשט בלא רוטב, כי החתיכה אסורה רק בגלל

חתיכה שבלועה מאיסור בשר בחלב אוסרת ג� בנגיעה בלא רוטב, כי טע� הנפלט ממנה לעול� אסור, אפילו כשהחלב לא יכול  – ר"�, טור, ש" 

ורה לצאת, כי החתיכה הפכה להיות חפצא של איסור. לפי זה, פשוט שג� א� היינו יודעי� שיצא כל האיסור לגמרי, עדיי� החתיכה היתה אס

  ואוסרת בנגיעה.

בס' קז פסק כרשב"א שבשאר איסורי� החתיכה עצמה אסורה, ובבשר בחלב בס' קה ס"ז החמיר כטור, שזהו חפצא של איסור ולא  – מחבר

  חתיכה הבלועה מאיסור. וע"ע ש� ואכמ"ל לא בשיטת המחבר ולא בשיטת הרמ"א.

  

  סעי# ב'

  

בה ששי� לבטל את החלב, צרי� להיזהר לא להסיר שו� דבר מהקדרה בעוד חתיכת חתיכה שיש בה חלב, שהתבשלה בקדרה שיש  – רשב"א

האיסור בתוכה, שמא תישאר אחרונה, כשאי� ששי� נגד החלב ותאסור את כל מה שנשאר, וכ� לא יוציא אותה תחילה, כי אז תאסר החתיכה 

  בגלל החלב הדבוק בה, ותקנתו להניח את הכל עד שיצטנ�.

שב"א, שלאחר שהתבטלה לא חוזרת להתרה, אבל לפי הטור שחוזרת להתרה, אי� לחוש לנ"ל. ומ"מ יש לחלק, שאע"פ כל זה לפי הר – טור

שחתיכה שבלעה איסור, והתבטל האיסור, החתיכה מותרת, מ"מ כשהחלב דבוק בה בעי�, אינו מתבטל ואע"פ שיש ששי� חוזר ואוסר את 

  החתיכה כרשב"א.

אע"פ שלכאורה דברי הטור פשוטי�, ה� באי� לענות על קושיה, הרי מדוע כשתצא החתיכה והחלב הדבוק בה, תאסר, הרי ברגע  – ט"ז

שהתבשלה פע� אחת בקדרה ע� החלב שעליה, בלעה קצת וזה בטל בששי� והחלב הול� ממנה בגמר הבישול, ועכשיו שבעה מלבלוע יותר, ומדוע 

  ה ממנו? וע"פ זה תר$ הטור, שמכיוו� שהחלב בעי�, חוזר לפליטה חדשה, אפילו לאותה חתיכה שדבוק בה.תבלע שוב מאותו חלב שכבר בלע

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

  להמתי� עד שתצטנ�.

  

  ה שיש בה חלב דבוק והתבשלה בקדרה שיש בה ששי� נגד החלב, לא יסיר כלו� מהקדרה עד שתתקרר.פסק כרשב"א, שחתיכ – מחבר
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א� תצטנ� ג� החתיכה עצמה תהיה מותרת, כי החלב לא נבלע בקדרה, אלא רק דבוק בה, ולרשב"א אי� איסור דבוק ולא נבלע  – ט"ז, ש" 

שמדובר בחתיכה הבלועה מאיסור, שתהיה אסורה בעצמה, כי "אפשר לסוחטו בחתיכה ולכ� א� יש ששי� ג� היא תהיה מותרת. משא"כ בס"א 

  אסור".

  

  לדיד� שיש חנ"נ בכל האיסורי�, החתיכה עצמה אסורה תמיד, ולכ� מסירה והשאר מותר. – רמ"א

מה ששי� נגד החלב, ולכ� וכ� אומרי� איסור דבוק לדעת הרמ"א, ולכ� החתיכה עצמה שדבוק בה חלב אסורה, כי אי� בה עצ –ש"�, גר"א, פמ"ג 

האר מותר א� יש ששי� נגד כל החתיכה. וזה שהרמ"א לא הגיה כא� בעני� איסור דבוק, זה מפני שסמ� על מה שכתב בהרבה מקומות שיש 

  איסור דבוק. ולמחבר לא מחמירי� לא בחנ"נ ולא באיסור דבוק, ולכ� מספיק ששי� נגד החלב בלבד.

חלב נמלחה קוד� כדי להוציא את הד� שבה, וא"כ החלב נבלע בחתיכה ע"י המליחה? וכא� יש כמה  , הרי חתיכה שדבוק לההקשה הש" 

 תרוצי�:

  מדובר בחלב מדרבנ� או חלב בהמה כחושה שאינו אוסר ע"י מליחה אלא בקליפה. – ש"  .1

תאסור יותר מצלי האוסר , א� אכ� מדובר בחלב כחוש, א"כ כשנוציא את החתיכה החמה הזו החוצה, לא הקשה רעק"א על תרו� זה

  מכדי קליפה, ואילו כא� מנסי� למצוא מקרה שתאסר כל החתיכה, שהרי המחבר מדבר בחלב שמ�.

 מדובר כשהיה ששי� בהתחלה נגד החלב, ואח"כ נחת� חלק מהחתיכה ועכשיו אי� ששי� נגדו. – ש"  .2

ד�, וכ� להיפ�, ויש כא� את הדי� שנפסק בסו"ס צח אע"פ שנשאר ד� בחתיכה, מדובר שיש ע� הבשר והחלב ששי� נגד ה – יד אברה� .3

 שאיסורי� מבטלי� זה את זה, ולכ� הד� לא אוסר את החתיכה.

 י� והתקרר ואח"כ התמעט מששי� ונכבש בכדי שיעור כבישה, אוסר עתה את התבשיל.שה"ה א� התבשל איסור בקדרה והיה ש – פת"ש
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  ס' קז

  

  סעי# א'

  

  באור מחלוקת הראשונים ע"פ הבית יוסף והרמ"א בתורת חטאת:

כי יש לחוש שכשמערה דגי� קטני� שהתבשלו בקדרה ונמצא בה� דג טמא, אפילו מכירו וזרקו ויש ששי� נגדו הכל אסור,  – ריב"א (סמ"ג)

לפעמי� בסו# הערוי ע� מעט מי�, נשאר הדג הטמא  מהסיר לתמחוי(היינו לא בבת אחת) החמי�  מעט מעט את הדגי� ע� הרוטב או ע� המי�

בקדרה ע� עשרי� או שלושי� דגי� שנאסרו כי אי� ששי�, שהרי לא מערה הכל בבת אחת, וכשחוזר ומערה לקערה אוסרי� את כל הדגי� 

  הנותרי�.

סרו מחמת דבר אחר, ואי� הדגי� חוזרי� ואוסרי� את מה שבקערה אע"פ שנוגעי� כא� הדגי� האחרי� נא – רבנו ברו  (יש מתירי� בסמ"ג)

, כי יש רגילות לבשל הרבה דגי� בבת אחת, ואי� לה� די�  בריה, ויש כא� ביטול של חד בתריבה�, כי איסור בלוע לא נבלע ביבש בלא בישול, 

ונמצאה ביצת נבלה וכד' לא בטלי�, כי אי� רגילות לבשל הרבה  אבל א� ביצי� התערבו כ�שאי� איסור� מחמת עצמ� אלא מחמת בליעה. 

  ביצי� יחד.

  בגלל הערוי, וכא� מחלוקת ריב"א ורבנו ברו� היא הא� נאסר הכל או לא) נאסרו בכדי קליפה(הש"� ע"פ הסברו לקמ� מעמיד שג� הב"י והרמ"א יודו שהדגי� האחרי� 

לתלות שבסו#  ואי� מחזקינ� איסורא ,כי תמיד יש לומר שיש רוב נגד האיסורהביצי�, בכל מקרה יש להתיר את הדגי� ואת  – רבנו שמשו�

  הערוי ע� מעט מי� ישאר דוקא הדג הטמא. והמחמיר תבוא עליו ברכה, וכ"פ הדרכי משה.

  

  באור מחלוקת הראשונים ע"פ הט"ז והש"ך:

, ואז תו� כדי שפיכת הרוטב, יש כעשרי� או את הדגי� מדובר שעירה בהתחלה את כל הרוטב מהקדרה לכלי אחר ולא – ריב"א (סמ"ג)

שלושי� מהדגי� בתו� הרוטב שנשאר למטה ואי� ששי� נגד הדג הטמא, וחלק מחו$ לרוטב, ואלו שבתו� הרוטב נאסרי� בגלל הדג הטמא, 

  וחוזרי� ואוסרי� את אלו שבחו$ בנגיעת� או שהתערבו כול�

, כי אות� עשרי� או שלושי� שנאסרו בתו� הרוטב בטלי� ברוב דגי� של התר, כי יש רגילות לבשל יש להתיר – רבנו ברו  (יש מתירי� בסמ"ג)

הרבה דגי� בבת אחת, ואי� חוזרי� ואוסרי� את השאר בנגיעת�, כי אי� איסור� מחמת עצמ� והוי כיבש ביבש שלא אוסרי� בלא רוטב. וכ� י"ל 

  שהרוטב שבקערה נהיה כבר כלי שני ולא מבשל.

  בנו ברו , שערוי אוסר בכדי קליפה)ורי� בכדי קליפה א& לרסא� עירה את הדגי� מעט מעט ע� הרוטב, אלפי הסבר הב"י והרמ"א, אבל (

כי אי� רגילות לבשל כ"כ הרבה ביצי� ושמא  ,הכל אסור ,אבל בי� לריב"א ובי� לרבנו ברו , ביצי� שהתבשלו ונמצאה באחת מה� אפרוח או ד�

אי� רוב התר, לכ� טוב להמתי� עד שיצטננו קוד� שיוציא את הביצי� מהמי� שהתבשלו בה�, וא� צרי� למהר ישי� מי� קרי� בפני� כדי 

  שיתקררו. ומ"מ המחבת נשאר בחזקת כשרות וא"צ להגעיל אותו, שמספק לא מגעילי�.

לתלות שבסו# הערוי ע� מעט  ואי� מחזקינ� איסורא ,כי תמיד יש לומר שיש רוב נגד האיסורלהתיר את הדגי�, בכל מקרה יש  – רבנו שמשו�

לפי זה בביצי� ג� מי� ישאר דוקא הדג הטמא. והמחמיר תבוא עליו ברכה. ומ"מ צרי� שיהיו הביצי� שמחו$ לרוטב רוב התר נגד אלו שבפני�. 

  ב, שאי� רגילות לבשל כ"כ הרבה ביצי� יחד.רבנו שמשו� יאסור, כי ש� בד"כ אי� רו

  

  הלכה

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

לקערה עצמה ונמצאת אחת טרפה, , שא� לא עשה כ�, אלא עירה והרחיב הרמ"אבאחת מה� אפרוח טרפה ותשאר בפני� ותאסור, כי אי� ששי�. 

, ופסק הרמ"א כא� כריב"איש אוסרי� הכל וחוששי� שמא הטרפה נשארה לבסו# ולא היה ששי� בקדרה לבטלה וחוזרת ואוסרת מה שבקערה. 

  לבסו#.שה"ה בדגי� קטני� יש לאסור כ�, שחוששי� שמא נשאר דג טמא בקדרה ולא עירה את כול� בבת אחת, שיש לחוש שמא נשאר האיסור 

כל זה לכתחילה, אבל בדיעבד מותר כדעת רבנו שמשו� שמביא הרמ"א להל�. וא� יש ספק א� עירה בפע� אחת יש להחמיר לכתחילה.  – ט"ז

  וכל זה לדעה זו, אבל ליש מתירי� שמביא הרמ"א בודאי שיש להתיר.

  שני טעמי� הובאו להתיר את הדגי�, ויש בזה שתי נפק"מ: הט"ז הביא

, ואי� חילוק בי� א� עירה קוד� לפי זה ג� בביצי� יש להתירלא מחזקינ� איסורא לומר שהאיסור נשאר בלא ששי�.  – רבנו שמשו� .1

  את המי� או קוד� את הדגי�.

, שאי� לפי זה בביצי� יש לאסוראות� מעט דגי� שנאסרו בקערה בטלי� ברוב תערובות אח"כ, ואי� חוזרי� ואוסרי�.  – רבנו ברו  .2

כ"כ הרבה ביצי� יחד שיתבשלו ברוב התר. וכמו"כ כל ההתר בדגי� הוא דוקא א� עירה קוד� את המי�, אבל א� עירה רגילות לבשל 

 חלק מהדגי� ונשארו ש� מי� או רוטב, ולבסו# עירה את הדגי�, הכל אסור, שזהו ערוי מכל"ר.

אי� להתיר  – ש"  בש� מהרי"לי על חזקתו והוא כשר. הכלי לא נאסר, כי מעמידי� את הכל – רמ"א די� הכלי לפי המחבר הפסוק כאוסרי�:

  את הכלי אלא לאחר מעל"ע, משו� שאז יש ספק דרבנ� בנטל"פ.
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, ולכ� אוסר בביצי�, וכ� היה צרי� להחמיר ג� בנפק"מ השניה, אלא שכתב רש"ל שאי� המי� שבקערה סק כמו הטע� השניפ – מהרש"ל

דרה אי� בו כח להפליט ולהבליע בדגי� שבקערה, ואות� מי� שנאסרו בסו# הערוי בטלי� אוסרי� את הדגי� כי ה� כל"ש, ומה שנשאר בק

  לפי זה, א� יש לחוש שאי� ששי� נגד אות� מי� שנשארו בקדרה, ודאי יש לאסור את כל הדגי�.בקערה בששי�. 

  

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

  עיקר.

  � לדבריו:מיטעבת"ח שני הרמ"א הביא 

הרי בס' צח נפסק שא� היתה תערובת מי� במינו ונשפ� הרוטב ולא נודע א� היה ששי� או לא, א� ידוע שהיה רוב התר, הכל מותר, כי  .1

  מינו רק מדרבנ� צרי� ששי�)ספק דרבנ� לקולא (שהרי במי� ב

 הרשב"א והטור בס' קיא פסקו "שהכל נכנס בספק", ולכ� צרי� להצטר# ולהתבטל. .2

לעול� לא נדע איזהו ודוחק לומר שדוקא לגבי שתי קדרות שנפל איסור לאחד מה� אומרי� ששתיה� מצטרפות לבטל, שיש לומר שכל אחת ואחת של התר היא, משא"כ כא� ש[

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

  

  והש"  הקשו עליו כמה קושיות:הט"ז 

הרי יש כא� ספק איסור תורה, ואז זה נידו� כאילו יש פה ודאי איסור תורה, ואע"פ שיש ביטול ברוב רגיל, יש עדיי� חיוב דרבנ� שצרי�  .1

ואי� זה נחשב ספק בגלל שיש ביטול ברוב רגיל! אבל בשתי קדרות יש תרתי לטיבותא: ביטול ברוב רגיל, וספק א� היה ביטול  ששי�,

  בששי�.

בביצה שיש בה אפרוח או ד� הוי מי� בשאינו מינו ע� הביצי� האחרות, והוי ספק דאורייתא! לכ� כל מה שהרשב"א והטור דברו זה  .2

� בשאינו מינו שאפשר למיק� אטעמא ע"י קפילא, יש לאסור. וכ� הוכחתו של הרמ"א מ"נשפ� הרוטב" זה דוקא במי� במינו, אבל במי

 דוקא במי� במינו.

, שכמו שלא מעמידי� על חזקה בספק מלח הקשה הט"ז בש� שערי דוראג� על ההלכה האחרונה שהביא הרמ"א שהמחבת מותרת,  .3

  סור באינו מינו, והוי רגלי� לדבר, לכ� ג� כא� יש לאסור בגלל ספק דאורייתא!בשר שחוטה ע� נבלה או ספק א� היה ששי� נגד האי

שאצלנו זה כ� מי� במינו, כי אחרת לא יעזור כא� יבש ביבש להתיר, שהרי יבש ביבש במי� בשאינו מינו הש"  מנסה להסביר את דעת הרמ"א, 

  צרי� ששי� כפי שנפסק בס' קט, שא� יבשל� ית� טע�.

, שבאמת מדובר אצלנו במי� בשאינו מינו, ואפ"ה הדגי� לא יתנו טע� זה בזה, כי הדג עצמו הוא מי� במינו לעומת זה הש"  דוחה הסבר

האחרי�, ולכ� א� יבשל� אי� טע�, ועוד, שביצת אפרוח או ד� ה� ודאי מי� בשאינו מינו, כי טע� אפרוח לחוד וטע� ד� לחוד, וכ� דג טמא 

וכ"ש לפי מה שכתב הש"� בס' צח ס"ב, שמי� במינו נידו� לפי הש�, א"כ כא� קוראי� לזה דג טמא וש� דג רחוק מלהיות בטעמו מדג טהור, 

  טהור וזה ודאי מי� בשאינו מינו.

שהקל בביצה ובדג טמא, שציר דגי� הוא מדרבנ�, וכ� ביצת אפרוח וד� אסורי� מדרבנ� וכפי שנפסק בס' פו,  הש"  מנסה שוב לישב את הרמ"א

  ולכ� ג� בנשפ� יש להקל כמו מי� במינו.

  , כי מי� בשאינו מינו אסור לרמ"א אפילו בדרבנ� כשנשפ� וכמו שכתב הש"� בס' צח ס"ק ז'.הש"  דוחה ג� את ההסבר הזה

  ר הש"� על הרמ"א בצ"ע.לאור כל הנ"ל נשא

שהרמ"א סובר שלא הולכי� אחר הדג הטמא, שהרי ודאי יש ששי� נגדו, אלא יש חשש על העשרי� או  בחידושי "צבי לצדיק" רצה לתר�

  שלושי� הדגי� שנאסרו וה� ודאי מי� במינו לעומת הדגי� שמחו$ לרוטב.

  

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

את מחלוקת הראשוני�), או כשיש ששי� נגד מעט המי� שנשארו בקדרה. ומ"מ ג� לפוסקי� האוסרי� את הדגי�, י"ל שהדגי� היו שמני�, 

  בנ�, א� כבוש הוא מדאורייתא, וכ"ש בבישול)שאז אסורי� מדאורייתא, כי ע"י בישול יצא עיקר הטע� והלחלוחית (ורק במליחה זה מדר

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

כשעירה את כל המי� לקערה ונשארו רק הביצי�, שהביצי� הנוגעות באסורה נאסרו, וכשיערה אות� תאסרנה את אלו שבקערה ולא  .1

  בששי�, ובלי מי� אי� מה שיתיר את הביצי� הנוגעות.יהיה ששי�, כי עד אז המי� היו מסייעי� לבטל את הביצה 

כשבישל ביצי� הרבה והיה ביניה� אחת שהיא אסורה והוציא אחת בכ#, שיש לחשוש שמא האסורה הוצאה ראשונה, אסרה את הכ#  .2

  ונאסרו הביצי� האחרות ממילא, וכ"כ או"ה.

� ביצי� הוא מדרבנ�, וספיקא דרבנ� לקולא, מ"מ כל זה קוד� שנודע האיסור, אבל לאחר שנודע האיסור, , שאע"פ שאי� בביצה אפרוח אלא רק ד�, וד[וכתב עוד הט"ז בש� או"ה

, שהרי במסכת ביצה שאלו למ"ד ביצה שנולדה ביו"ט דרבנ�, א"כ כשספק א� זו היא או אחרת, צ"ל לקולא! משמע והקשה על כ  הט"זאי� הבדל בי� ספק דרבנ� לספק דאורייתא. 

  .א"כ לא כאו"ה

, כי כשאפשר לבטל חד בתרי אז מקלי� שד� ביצי� מדרבנ�, אבל בלא"ה מחמירי� שד� ביצי� דאורייתא, וכא� אנו מכירי� את אבל בכ"מ הכריע הט"ז להחמיר להלכה כאו"ה

  ולכ� יש להחמיר ג� כשניטלה כל ביצה בכ&.]הביצה האסורה, הכל אסור. 
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  סעי# ב'

  

  רבנו ירוח�

זבוב או נמלה שנמצאו בקדרה והוציא אותו בכ#, צרי� להיזהר שלא לחזור ולתחוב את הכ# בקדרה, לפי  – בש� מהר"� מרוטנבורג .1

שכבר נאסרה הכ# כשהוציאו בה את הזבוב מהקדרה, ושמא לא היה בכ# ששי� נגד הזבוב, וא� יתחבנה, שמא לא יהיה בקדרה ששי� 

  נגד הכ# ותאסור את כל מה שבקדרה.

אלא רק נגד הזבוב ו� שידוע כמה בלעה וכמה איסור יש בכ# (זבוב או נמלה), אי� צרי� ששי� נגד כל הכ#, אי� לחוש לזה, כי – טור

  .הבלוע

ע"פ דעתו של הרשב"א כל הדברי� המאוסי� שנפשו של אד� קצה בה�, מתבטלי� ברוב רגיל. וא"כ בכה"ג שיש  – רשב"א (ס' קד)

  תר.רק את פליטת הזבוב או הנמלה שפוט שבכל גוונא מו

, שיתכ� שהטור הצרי� ששי� נגד הבלוע בכ# כי התייחס לשיטת מהר"�, שלשיטתו צרי� ששי� רק נגד הבלוע ולא וכתב הבית יוס&

נגד כל הכ#, א� הטור עצמו סובר כרשב"א בס' קד, שבדברי� מאוסי� הפגומי� בעצמ�, א"צ ששי� כלל, ובטלי� ברוב רגיל, וה"ה 

 כא�.

 לי שני וחילקו ממנה בשאר קערות בכ#, הכל מותר.זבוב שנמצא בתמחוי שהוא כ .2

כלי מלא תבשיל שלקחו מהקדרה ונמצאה בו נמלה, מותר, כי יש ששי� נגד הנמלה ולא צריכה הגעלה, אבל זבוב  – בש� הרא"ש .3

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

  

וסי� שנפשו של אד� קצה בה� כגו� זבובי� או נמלי� שנמצאו בתבשיל, זורק� פסק כרשב"א וכ� פסק ג� בס' קד ס"ג, שדברי� מא – מחבר

. (ובס' קד החמיר כשנפלו לשכר וחומ$, כי ה� משביחי� אות� וכ"פ הרמ"אוהתבשיל מותר, שאי� פליטת דברי� אלו הפוגמת בתבשיל אוסרת. 

  כמו עכבר)

 שהקלו, שזבוב פוג� את טע� התבשיל וברוב רגיל מספיק. פסק כמחבר וכרמ"א – ט"ז (ס' קד)

שהחמירו בזה, וכתבו שזבוב  והב"ח הרש"ל, מ"מ פסק הש"  להחמיר כדעת או"האע"פ שהמחבר והרמ"א הקלו שזבוב פוג� בתבשיל,  – ש" 

  ."ח, וכ� הסכי� ג� הבאוסר בטעמו, ורק בשעת הדחק או במקו� הפסד מרובה יש להקל כדעת המחבר והרמ"א

  בכ"מ כשנפל הזבוב לשכר וחומ� יש להחמיר בכ"מ כמו שהתבאר בס' קד.

  (ובכל הדי� הזה ע"ע בהרחבה בס' קד ס"ג)

  

  רמ"אדיני� נוספי� ב

  פסק שא� לקח דג טמא (היינו בריה חשובה) מ� הקדרה או שאר דברי� שלא פוגמי�, אסור להחזיר את הכ# לקדרה. .1

 לו א� יש ששי� בכ# נגד האיסור.אסור להחזיר את הכ# לקדרה אפי – ש" 

  א� החזיר, צרי� ששי� נגד האיסור ולא נגד כל הכ#, כי לא אומרי� גבי כלי, חנ"נ. .2

זה דוקא בכלי ע$ ומתכות חדשי�, אבל בכלי מתכת יש� או אפילו כלי חרס חדש, פסק הרמ"א בס' צח ס"ה שיש להחמיר בה�  – ש" 

 בחנ"נ, ולכ� צרי� ששי� נגד כל הכ#.

א� הוציא לכ# ג� מעט מהתבשיל ע� האיסור והוחזר לקדרה, צרי� ששי� נגד האיסור והתבשיל יחד, כי התבשיל נעשה נבלה אבל  .3

  בכ#, והכ# נחשבת באותה שעה ככלי ראשו�. (וא� אי� בכ# חו� של יס"ב, נשאר הפמ"ג בס' צד ס"ק ח' בשפ"ד בצ"ע.)

שהרי אע"פ שלא נעשית הכ# נבלה, מ"מ לא ידוע כמה  וקשה,יחד ע� הכ#.  משמע שלא צרי� ששי� נגד הכ# אפילו א� הוחזרו – ש" 

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

  

  סעי# א'

  

"אמר רב: בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה כחוש אסור (וכ"ש א� בשר הנבלה שמ� שמעביר יותר ריח). מאי טעמא? מפטמי  – גמרא

מהדדי. ולוי אמר: אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע� בשר נבלה שמ�, מותר. מאי טעמא? ריחא בעלמא היא, וריחא לאו מילתא היא...תני רב 

פת שאפאה ע� הצלי בתנור, אסור לאכלה בכותח. ההיא ביניתא (דג) דאיטויא בהדי בישרא, אסרה רבא מפרזקיא כהנא בריה דרב חיננא סבא: 

  למיכלה בכותחא". (פסחי� עו:)

"בת תיהא (נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�)...ישראל בדעכו"�: אביי אמר אסור ריחא מילתא היא,  – גמרא

  ותר, ריחא לאו מילתא היא". (ע"ז סו:)רבא אמר מ

  

  ?האם הלכה כרב או כלוי

  

  
די� בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה 

  כחוש או שמ� הא� מותר באכילה?

די� פת שאפאה ע� הצלי בתנור, וכ� דג שצלאו ע� בשר הא� מותרי� 

  בחלב?

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

ר"ת (תוס' ש� 

  וכ� בע"ז סו:)

[בסוגיה של "בת תיהא" הקל רבא, כי הריח ש� מזיק לישראל ולא נהנה מכ�, ולכ� , , כי ריחא מילתא היאבתנורי� קטני� אסור כדעת רב

היטב ופי אבל בתנורי� גדולי� ורחבי� מותר לכתחילה כשהפת והפשטידה מכוסי� בפסחי� בי� לרבא ובי� לאביי, הלכה כרב] 

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

  לו זאת, ואולי כי כתב דבריו לבסו#.ת, ותמה הב"י מני� הוא פסק כר"הסתפק כיצד הלכה, לדעת הטור   רא"ש

בית יוס& בש� 

  הגה"ה
  , א# ללוי אסור.בתנורי� צרי� לרב אסור וללוי מותר, ובתנורי� של היו� שפיה� פתוח למעלה

רי"&, רמב"� 

  ור"�

לכתחילה אי� לצלות בשר שחוטה ונבלה 

  כאחד, ובדיעבד א� צלו מותר כדעת לוי.

  אסור בי� לרב ובי� ללוי בחלב, א� הפת עצמה מותרת, משלוש סיבות:

שא� נתיר לאכול את הפת בחלב, נתיר לצלות בשר שחוטה ונבלה . 1

  לכתחילה.

א� נתיר לאכלו בחלב, נמצא כאוכל בשר וחלב שיש בה קצת טע� בשר, ו .2

  יחד, משא"כ בבשר שחוטה ונבלה, שאי� טע� החלב ניכר בשחוטה כלל.

אפשר שיש כא� חומרא שהחמירו בב"ח יותר מנבלה, כמו שהחמירו בו  .3

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

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

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

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

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

  

שבס' צז מדובר בבשר בחלב, וכא� בשאר  הד"מ תר�הטור בס' צז כתב שמספיק תנור גדול בלבד, ואילו בס' קח כתב שצרי� שפיו יהיה פתוח? 

  , שה"ה כא� וש�, ומ"ש בס' צז הכונה ג� לתנור שלנו שפיו פתוח.כתבוהט"ז שבס' צז מדובר בדיעבד וכא� לכתחילה.  הב"ח כתבאיסורי�. 

  

  מהו תנור גדול?

  א� הוא רחב קצת מספיק, ולא צרי� י"ב עשרוני�. – רז"ה

  המכיל י"ב עשרוני� (כשיעור חלה, מ"ג ביצי� וחומש ביצה) – סמ"ק

  פתחי תשובה

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

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

  

  אפילו למ"ד ריחא מילתא, מותר לצלות כבד בתנור ע� תבשיל שמ�. וה"בית יוס#" חלק על זה. – (תרומת הדש�) הר"ר איסרל�
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  .יחא לאו מילתא היארבצל שצלאו ע� דבר אסור הואיל והוא חרי#, שואב את האיסור אליו, ובזה מודה אפילו מ"ד  – מרדכי

בתנורי� הגדולי� שלנו, וא�  ריחא לאו מילתא היאנשאל מהר"י מולי� על פת שנאפתה ע� צלי של גוי בדיעבד, והשיב שמותר, כי קי"ל  – אגור

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

  

  הלכה

פסק כלוי וכרמב"� שאי� לצלות לכתחילה בשר כשרה ע� בשר נבלה או של בהמה טמאה אפילו הנבלה כחושה והכשרה שמנה בתנור  – מחבר

אחד אע"פ שלא נוגעי� זה בזה, א� א� צלא� מותר בשר הכשרה כי הלכה כלוי שריחא לאו מילתא, ואפילו האסורה שמנה והכשרה כחושה 

  אסור.

. וא� אחד מה� החילוק של ר"ת וכסמ"ק, שבתנור גדול שמחזיק יב' עשרוני� ופיו פתוח למעלה מותר, ובלבד שלא יגעו זה בזהוכ� פסק את 

, שה"ה לאפות בשר בחלב הדי� כ�. (ואע"פ שאי� הנאסר יכול ליל� ולאסור במקו� והוסי& הרמ"אאפילו בתנור צר ופיו סתו�.  מכוסה מותר

  הדי� שונה) שהאיסור לו אוסר, מ"מ בריח

מ"מ ג� לדעת האוסרי�, הלכה כתרוה"ד, שמותר לכתחילה לצלות כבד בתנור ע� תבשיל, כי ד� הוא קלוש והתבשיל אי�  – ט"ז בש� מהרא"י

  בו כח לפט� אותו ולחזור אל עצמו.

  

  ההלכה כששניהם כחושים

ריחא לאו שניה� כחושי� מותר לכו"ע, שריח כזה ודאי  כל המחלוקת לגבי בשר נבלה ושחוטה היא כשאחד שמ� ואחד כחוש, אבל א� – רשב"א

  .מילתא היא

אבל הב"ח חלק וכתב שתמיד ד� הוא קלוש ולא , אבל בתבשיל שנבלע בו ד� אי� להתיר, כי נעשה נבלה, התיר רק בכבדל ישמהרש"ל כתב ש

  ברור שמותר לכו"ע, כפי שכתב הרשב"א לעיל. . וא� ג� התבשיל כחוש,. ומ"מ כל זה לכתחילה, אבל בדיעבד אפילו לרש"ל הכל מותראוסר

, שהב"י כתב לא לצלות כבד ע� מאכל שמ�, א� כששניה� והש"  דחה דבריולהחמיר בזה לכתחילה כבית יוס#,  הרמ"א כתב בתורת חטאת

  וכ� הסכי� הט"ז להלכה, שא� שניה� כחושי� מותר.כחושי� ג� הוא מודה. 

  

  דיני הרמ"א

כי אי� חילוק בי� תנור גדול לקט� אלא לדעת רב, ואנו פוסקי� הלכה  –נוהגי� להחמיר לכתחילה לא לצלות אפילו בתנור גדול (גר"א  .1

  כלוי), ובדיעבד להקל אפילו בקט� סתו�. (ט"ז)

אבל א� הוא רק  המחבר התיר בתנור גדול כאשר הוא פתוח הרבה ואז דינו ככירה ולזה ג� הרמ"א מודה שמותר לכתחילה, – ש" 

  פתוח קצת ויוצא עש� אסור לכתחילה לרמ"א אפילו הוא גדול, ומותר בדיעבד.

  הפמ"ג סיכ� את ההלכות לפי הרמ"א:

  , מותר לכתחילה בשני מיני� המרוחקי� זה מזה, כדי שלא יעברו ניצוצות. (כדלקמ� בס' קיח ס"א)כשהתנור פתוח לגמרי כעי� כירה

  , אסור לכתחילה ומותר בדיעבד.ול לצאתבתנור שפתוח קצת ורק עש� יכ

 , מותר בדיעבד רק בהפסד מרובה (דלקמ� ברמ"א ).בתנור שסתו� לגמרי בי� הוא גדול ובי� הוא קט�

א� אפה פת ע� בשר, אפילו בתנור גדול שפיו פתוח, אסור לאכלו בחלב א� יש לו אחרת, וכאגור, שא� עכו"� אפה פת ע� איסור,  .2

  � יש אחר, וכל זה לכתחילה, א� א� אי� אחר בריוח מותרי� שניה�, כי זה נקרא דיעבד.אסור לקנות אותו פת א

מ"מ נוהגי� להקל לקנות מהעכו"� דברי� המבושלי� בכליה�, כי ה� בחזקת לא בני יומ�, ואע"פ שנטל"פ אסור לכתחילה,  – ט"ז

  הקניה נחשבת כדיעבד.

 ל לאכלה בלא חלב והוי כלכתחילה.א� אפה פת ע� צלי, אסור לאכלה בחלב, כי יכו – ש" 

י"א שלא מתירי� ריחא בדיעבד אא"כ התנור פתוח קצת מהצד או מלמעלה במקו� שהעש� יוצא, ובמקו� הפסד מרובה אי� להחמיר  .3

 בדיעבד אפילו בסתו� לגמרי.

ולי�. וא� האחד מכוסה פסק כמרדכי, שא� האיסור חרי#, וכ"ש ע� התר חרי#, ריחא מילתא, ואפילו בדיעבד אסור, א� שניה� מג .4

  וכתב הש"  שטוב ג� בזה להחמיר לכתחילה.אפילו בבצק, מותר. 

  בדבר חרי# זה אסור בתנור קט�, סתו�, א� בתנור גדול ופתוח לכו"ע מותר. – רש"ל, ב"ח

 ההלכה כרמ"א שג� בתנור פתוח וגדול אסור בדבר חרי#. – ט"ז

פסק ע"פ תש' מיימוניות, שא� אפו או צלו איסור והתר תחת מחבת אחת, מגולי� אסור אפילו בדיעבד, וה"ה א� אפו כ� פת ע� בשר,  .5

שאסור אפילו בחלב (כשהיא מועטת או בשינוי, כי א� היא גדולה אסורה אפילו בפני עצמה בגלל ס' צז ס"א, גזרה שמא יאכלנה 

, שמותר אפילו א� נעשה לריח וריחו עדיי� בתנור (כי לא נמצא ריח ופיטו� לכלי שיחזור תב הש" וכ. אבל בזה אחר זה מותרבחלב), 

, שאז אסור א� היו שניה� מגולי� כי זה ככיסוי של קדרה כמו משניה� המחבתויפלוט לאוכל, ואפילו הכלי בת יומו), אא"כ הזיעה 

  בס' צג, ע"ש.

, הרי ג� א� הזיעה מהמאכל השני בלבד, הזיעה מוציאה את הריח הבלוע במחבת קשה, למה המחבת צריכה להזיע משניה� – רעק"א
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  ואוסרת את ההתר? ונשאר בצ"ע.

משמע א"כ שלרעק"א ריח יכול ותר� על זה האגרות משה (חלק יו"ד א', ס' נט), שדעת הרמ"א שזעה מוציאה רק זעה ולא ריח. 

  שה חולקי�.להיפלט ע"י זעה ולהיכנס במאכל אחר, והרמ"א והאגרות מ

 מה שמותר בזה אחר זה, זה ע"י ריח, אבל ע"י נגיעה אסור. – פת"ש

י"א שכל מקו� שאומרי� ריחא מילתא ואסור בדיעבד, היינו דוקא איפה שאי� ששי� מ� ההתר נגד האיסור, אבל א� יש ששי� בהתר  .6

וכתב טל, ולצור� הפסד מרובה יש לנהוג כ�. נגד האיסור, אפילו כל מה שבתנור, מבטל את האיסור, כי כל הנכנס בספק מסייע לב

, שדי� ריחא לרמ"א דומה לשאר וכ� הסביר הש" שבלי הפסד צרי� בכל חתיכה ששי�, כי לא יודעי� להיכ� הל� הריח.  הגר"א

יכה איסורי�, שלא עדי# מבליעת איסור עצמו שנפסק בס' קה ס"ז שלא מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב, ולכ� צרי� ששי� בכל חת

 וחתיכה.

י"א שאיסור האוסר במשהו כגו� חמ$ בפסח יש בו די� של ריחא מילתא ואוסר אפילו בדיעבד א� התנור סתו� ופיו קט�, והאיסור  .7

וההתר מגולי� תו� התנור. ויש אומרי� שאי� לחלק (מרדכי), ובמקו� הפסד יש לסמו� על המקלי�, א� התנור פתוח בכ"מ קצת. 

  (דגמ"ר)

קשה, שמתוספות משמע מפורש שאפילו בתנורי� גדולי� אסור? ומתר$ הט"ז שתוספות לשיטת� שריחא מילתא בתנורי�  – ש" 

  קטני� ולכ� מחמירי� ג� בגדולי�, אבל לדיד� דקי"ל ריחא לאו מילתא, א"כ אי� לאסור כלל בתנורי� גדולי�. ודוחק וצ"ע.

, שהוא הקל רק כשאופה פת חמ$ ע� מצה, שאי� ריח פת בפת, אבל א� היה ג� על דברי הרמ"א בש� המרדכי שמקל יש לעיי� – ש" 

א  בכ"מ מהרי"ל הקל בזה, שאי� חילוק בי� חמ� לשאר אופה חמ$ ע� תבשיל שמ�, אה"נ שהיה מקבל ריח ממנו ואוסר במשהו! 

 איסורי�.

  

  דין אפיה בתנור אחד מאכל חלבי ומאכל בשרי

  ר, כי זה כמו שבושלו שניה� תחת מחבת שמזיע משניה� ואוסר.ע"פ הרמ"א יש לומר שאסו – חלקת יעקב

וכתב ש� כתב שיש לאסור ג� ע"פ ס' צב ס"ח, שמחבת חלבית שניתנה תחת קדרה בשרית, הזעה עולה ונבלעת בקדרה ואוסרתה.  – יביע אומר

  אכל האחר ואוסרתו., שג� המחבת שלמטה נאסרת, וג� כא� הזעה הנדבקת בתנור נופלת ע"י הזעה של המהדגול מרבבה

  למעשה הביע הגרע"י כמה סיבות כ� להתיר את הדבר (ע"פ שו"ת "ישכיל עבדי"):

  א� אופה בתנור רק אוכלי� ולא משקי�, מותר, כי כתב הפת,ש בס' צב ס"ק ו', שזעת אוכלי� אינה כזעת משקי�. .1

 תנור הסקו, וחו� התנור מיבש את הזעה. .2

 איסור זעה הוא מדרבנ�. .3

 הדגול מרבבה וכותבי� שהמחבת שמלטה מותר, והזעה לא יורדת אליו. יש חולקי� על .4

 אולי הזעה בטלה בששי�. .5

 דוקא בכיסוי חלבי על קדרה בשרית שאי� לזעה לא� לצאת, חוזרת לתבשיל, אבל כשיש חלל אויר כמו בתנור יש להתיר. .6

  ת על המאכל אח"כ.א� קוד� מחממי� את התנור ואח"כ מכניסי� את האוכל, נשרפת כל הזעה ולא יורד .7

  

בתבשילי� יבשי� כמו אפית עוגות חלביות אחר צלית בשר, בתנאי שהעוגות מונחות על מגש חלבי, וכ� שיסיק  לכ� למעשה כתב הגרע"י להתיר

ריחא (לגבי  וכ"פ ג� בשו"ת "אגרות משה".את התנור כעשרי� דקות קוד� השימוש. וכ� מי שמקל בזה בתו� מעת לעת יש לו על מה שיסמו�. 

  בזה אחר זה, התבאר שאי� בעיה לדעת האגרות משה, ורק לדעת רעק"א יש בעיה בזה)

, ייתכ� שהזעה העולה תגיע לכדי יס"ב, ולכ� מותר לחמ� ש� בשר ואח"כ חלב, רק א� יקפיד תמיד לכסות את תבשילי קרוגלילגבי שימוש במ

לא צרי� להיות הרמטי, כי מכיו� שרק המאכל מתחמ� ולא שאר ידיות הכלי, הבשר או החלב. בהוראת המכו� הטכנולוגי להלכה נכתב, שהכיסוי 

  ממילא האדי� המועטי� שיצאו יתקררו קוד� שיגיעו לדפנות.

  

  סעי# ב'

  

המתבשלי� אבל בשתי קדרות אי� כל חשש, שכיוו� שכל אחד בקדרה בפני עצמה, אי� ריח ריחא מילתא, זה דוקא בצלי על שפודי�,  – רשב"א

וזה שבקדרות מותר, זה . וכ� בע"ז יא: "לא הלכת לצור מימי�, וראית ישראל וגוי שאשפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו לה� חכמי�". כל כ 

  . וכ"פ הר"� (ע"ז ג.).אפילו בתנור צר ואפילו א� פה הקדרה מגולה, ואפילו לכתחילה

פסחי� כאחד מפני התערובת...אבל מפני תערובת טעמי� מותר? ותר$ ר'  ולמד זאת הרשב"א, מכ� שהקשו על רב ש� בפסחי�: "אי� צולי� שני

  ירמיה שצלאו כעי� שתי קדרות". (ולא בשפודי�) ופרש רש"י כמו שפוד מכא� ושפוד מכא�, ותל גדול של גחלי� או אפר באמצע.

כוו� ר' ירמיה שא� הניח צלי בשתי קדרות, , א"כ לפי זה ג� בנצלי� בשתי קדרות מותר ולא רק במתבשלי�, שפסח הוא צלי והתומקשה הב"י
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שהרשב"א דיבר באורחא דמילתא, שבד"כ מבשלי� בקדרה וצולי� בשיפוד, א� אה"נ א� יצלו בקדרה  והש"  ניסה לומרמותר? ונשאר בצ"ע. 

  יהיה מותר לכתחילה.

  

עצמו אפילו בתנור קט� ופיו סתו� מותר ואע"פ פסק כרשב"א, שכל הנ"ל בצלי, אבל כשבא לבשל שני דברי� בקדרה, זה לעצמו וזה ל – מחבר

  שהקדרות מגולות.

ודוקא כשהתנור פתוח קצת (ואז ג� לכתחילה מותר), אבל א� הוא סתו� לגמרי כדר� שמטמיני� את החמי� בערב שבת, אסור, ואפילו  – רמ"א

בצלי דלעיל שלכתחילה צרי� להיות פתוח הרבה בדיעבד יש מחמירי� ואוסרי� א� האיסור וההתר מגולי�. במקו� הפסד יש להקל. (משא"כ 

  וגדול)

  פסק להקל לצור� הפסד כרמ"א. א  הב"חאוסר בתנור סתו� לגמרי אפילו בהפסד מרובה,  – מהרש"ל

  

, למה לא חששו המחבר והרמ"א לזעה העולה מהקדרות? וע"ע במג� אברה� או"ח ס' תמז ס"ק ד'. ואפשר שהמחבר והרמ"א לכאורה קשה

  יו� שגג התנור עשוי מטיט ומאבני� אינו מזיע, וא# א� מזיע מעט, הזעה פגומה מהטיט.סוברי� שכ

  

  סעי# ג'

  

א� יש שמנונית איסור על המרדה, אסור לית� עליה התר כל היו� (אפילו בדיעבד). א� כשאינה בת יומה מותר להשתמש בה משו�  – מחבר

  שא"א בעניי� אחר.

, שלא מועילה ג� הגעלה אחר הקליפה, כי מרדה והוסי& הש" כל זמ� שהיא בת יומה, לא מועילה לה הגעלה ולא קליפה בכלי אומנות.  – רמ"א

  דינה ככלי שתשמישו ע"י האור, שהתבאר באו"ח ס' תנא שצרי� ליבו� באש.

שמעו לנו לעשות כל פע� מרדה חדש, לכ� מותר לישראל שהגוי� לא י – ע"זבא. תוספות כשאינה בת יומה יש שני טעמי� להתיר:  – ז, ש" ט"

שזה פרוש בדוי מהלב ואי� לו  וכתב הט"זלא גזרו כא� לא בת יומה אטו בת יומה, כי לא שכיח דבר כזה.  –ב. לבוש להשתמש בזה לכתחילה. 

  ע�, כפי שפרש תוספות., שפשוט הוא, שג� הלבוש התכוו� שלא שכיח שיעשה מרדה חדשה כל פוהש"  השיב בנק' הכס&מקור. 

  , כי רק בשל גוי התירו.של ישראלא� הוא לפי זה במרדה שנאסר בכדי קליפה ג"כ אסור באינו ב� יומו  – פמ"ג

  

א� הוציאו העכו"� מ� התנור על כלי אחד עוגות ע� פשטידה של איסור, רק הפת הראשונה אסורה, כי היא הוצאה בברור מיד אחר  – ט"ז

  מנוניות של המרדה, וא� אי� מכירו חד בתרי בטל, ואע"פ שהוא ראוי להתכבד, אי� איסורו מגופו.הפשטידה ונאסרת מהש

  

  סעי# ד'

  

"האי בת תיהא (נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�)...ישראל בדעכו"�: אביי אמר אסור ריחא מילתא  – גמרא

  היא, רבא אמר מותר, ריחא לאו מילתא היא.

מתיר בשל חטי� ואוסר בשל אמר רב מרי: כתנאי, הרודה פת חמה ונתנה על גב חבית על יי� של תרומה, ר"מ אוסר, ור' יהודה מתיר. רבי יוסי 

  שעורי� מפני שהשעורי� שואבות? לרבא ודאי תנאי היא, לאביי מי לימא תנאי היא?

אמר ל� אביי, לאו מי איתמר עלה, אמר ריש לקיש: בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור, בפת צוננת וחבית מגופה דברי הכל מותר, לא 

  ת וחבית פחותה. והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי". (ע"ז סו:)נחלקו אלא בפת חמה וחבית מגופה, בפת צוננ

  דוקא א� הפת מונחת כנגד המגופה אסורה. – או"ה

או סת� יינ� או אפילו יי� נס� שמותר בהנאה, כי  –שמונחת על גבי חבית פתוחה של יי� נס� (ש"�  חמהפסק את הגמרא וכר' יוסי, שפת  – מחבר

והוסי& הרמ"א את סורה, ששואבת את ריח היי� (משא"כ בזילו# לקמ� בס"ד שאינו אלא איסור הנאה ומותר לרמ"א), ריח כזה נחשב כאוכל) א

, שדוקא א� מונחת כנגד המגופה אסורה, אבל פת צוננת אפילו א� החבית פתוחה או פת חמה וחבית סתומה, מותר בפת חטי� ואסורה או"הה

  צוננת בחבית פתוחה, כי שעורי� ממהרי� לשאוב.בפת שעורי�, כשהפת חמה בחבית סתומה או 

אע"פ שבס"א נפסק שבדיעבד א� צלה יחד כשר אפילו בתנור צר שאי� לריח מקו� לצאת, מ"מ הדיני� לא דומי� זה לזה וכא� אסור  – ש" 

  אפילו בדיעבד.

  חלק על המחבר ופסק שמותר אפילו ביי� נס�. – פרי חדש

  .פסק כמחבר לאסור ביי� נס� – פמ"ג

  

  סעי# ה'
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"האי בת תיהא (נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�)...ישראל בדעכו"�: אביי אמר אסור ריחא מילתא  – גמרא

  היא, רבא אמר מותר, ריחא לאו מילתא היא.

  את היי� כדי לדעת א� הוא טוב. והלכה כרבא שמותר. להריחנקב שהיו עושי� בחבית  – רש"י

  את ריח היי�. לשאו&נקב שעושי� בחבית כדי  – ערו 

  102פסק את הגמרא וכרבא וכפרוש הערו�, שמותר לשאו# בפיו ריח יי� נס� דר� נקב שבחבית לידע א� הוא טוב. – מחבר

  רמ"א

  אבל אסור לטעו� אותו אע"פ שאינו בולעו. .1

  וכ� הסכי� הט"ז להלכה.ה"ה כל איסורי אכילה, שאע"פ שמותרי� בהנאה, מ"מ אסור לטעו� אות�.  – ש"  בש� ריב"ש

, ותר� הצבי לצדיק, הרי הט"ז הסכי� כא� שאסור לטעו� שלא גרע מריחא, ובס' צח ס"א לגבי ספק איסור פסק שמותר לטעו�? קשה

  לי טעימה, וריחא אסור לכתחילה א� מותר בדיעבד.שכא� אסור לכתחילה, א� ש� בס' צח הוי כמו דיעבד, שא"א לידע ב

, שבס' קכב ס"ו מצאנו שהתירו לאכול תבשיל שבושל בקדרה של נכרי, כי סת� קדרה של גוי אינה בת יומה ומותר משו� וכ� י"ל עוד

  ס"ס, אבל א� ירגיש טע� איסור יפלוט מיד. משמע א"כ, שבטעימת ספק מותר.

, אבל מותר לזל# סת� יינ� שמותר בהנאה. (ואי� זה דומה לבת תיהא שחזוק היי� נכנס ש� בחוט� אסור לזל# יי� נס� שאסור בהנאה .2

  ומזיקו, משא"כ כא� שהריח מתפזר ולכ� מותר)

קשה, בס' קכג נפסק שסת� יינ� אסור בהנאה, וא� אסור בהנאה אסור לזל# ממנו כמבואר בתוספות ע"ז סו ד"ה "אביי"?  – ש" 

יש ליישב שמכיוו� שאסור בהנאה מדרבנ�  וע"פ הרמ"א בסו"ס קנה"פ שאסור בהנאה, מ"מ בזילו# מקלי�. לתר$ שאע והפר"ח רצה

  יש להקל. ע"ש.

, שבזה פסק השער למל� שמותר לשאו# טבק אע"פ שהעכו"� מזלפי� אותו על סת� יי� שלה�, כי זה כמו בת תיהא, וכ"ש כא� שיש ששי� נגד היי� שמזלפי� – פתחי תשובה

  לכו"ע ריחא לאו מילתא. א� יש להסתפק שמא נותני� יי� לחזק את הטבק, שמ"מ הוא נהנה מגופו של איסור, שע"י היי� מתחזק הטבק.

שפ  בס' צח ס"ג. וכ"ש ר הפת"ש את הטבק, כי הטבק ביי� הוי מי� בשאינו מינו ויש ספק א� יש ששי� וספק דרבנ� לקולא, כי סת� יינ� הוא מדרבנ�, וכמו הדי� של נמ"מ התי

  עוד שמא יש ששי�. ולכ� למסקנה מותר.בנידו"ד שיש כמה ספקות: א� סת� יינ� אסור בהנאה, וכ� שמא מה שנותני� בו יי� אינו אלא כדי לית� בו ריח ולא להיפ , ו

  

  סעי# ו'

  

בשמי� שנתנו הגויי� ביי� נס� שלה� לתת בו טע�, מותר לישראל להריח בה� אפילו לכתחילה, לפי שאי� היי� שבה� נות� כח ואי�  – רשב"א

� ליי� אלא לריח התבלי�. ומ"מ יש לאסור עושי� כ� לתת היי� טע� בתבלי�, אלא אדרבה שית� התבלי� טע� ביי�, וכ� ג� זה שמריח בה� לא מכוו

  זאת לבשמי� של הבדלה משו� "הקריבהו נא לפחת�".

  פסק את דברי הרשב"א, שלהריח אות� מותר, אבל להבדלה אסור. – מחבר

בת שקוד� מביא ראיה מכא� שפלפלי� שניתנו ביי� נס� אסורי� להבדלה, אבל שאר פלפלי� מותרי� להבדלה. ויש ראיה לכ� ממשנה בש – ט"ז

שנו פלפלת כל שהוא, ואח"כ מיני בשמי� כל שהוא, משמע שפלפלי� ה� מיני תבליני� ולא בשמי�. ועוד ראיה, מב"י ס' קטז שכל דבר הבא לית� 

טע� בקדרה כגו� שו� ובצלי� נקראי� תבליני�, ורק בה� שיי� לחלק בי� חיי� למבושלי�, אבל בפלפלי� לא. משמע שפלפלי� אינ� בכלל 

  בנק' הכס& דחה ראיותיו ודבריו, וכתב שאמנ� פלפלי� אינ� תבליני� א  ג� אינ� בשמי�. ולכ� הסיק הש"� אלא דינ� כשאר בשמי�. תבלי

  שאי� לבר  "בבורא מיני בשמי� על הפלפלי� וכ� שספק ברכות להקל.

  

  סעי# ז'

  

� בהנאה, שכל שעשויי� להריח בה� כורד והדס, זו בשמי� של ע"ז ושל כלאי הכר� ושל ערלה, אסרו להריח בה� שאסורי� ה – אשב"ר

  מחלוקת אביי ורבא בפסחי� כה:, שאביי מתיר ורבא אוסר.

  כל דבר שלא נעשה לריחא, ריחא לאו מילתא היא, אבל דבר שעומד להריח כגו� ורד והדס אסור ליהנות מהריח. – ארחות חיי�

  פסק כרשב"א שבשמי� של עכו"� וכלאי הכר� וערלה, אסור להריח בה�, כי אסורי� בהנאה ועשויי� לריח. – מחבר

המרדכי הביא ראיה נוספת שדבר שאי� עיקרו לריח מותר, מלולב ואתרוג בסוכה. הש"� לכאורה מוכיח הפו� מש�, שרבא אסר להריח  – ש" 

והוקצה למצוותו ואתרוג לא עשוי לריח ולא הוקצה אלא רק מאכילה. משמע שדוקא בהדס של מצוה, א� באתרוג מותר, שהדס עשוי לריח 

אבל דבר שאסור מהתורה לא משו� מוקצה, אפילו שלא נעשה אתרוג שאסור משו� שהוקצה למצותו, הלכ� כיו� שאינו עומד לריח לא הוקצה, 

  עכ"פ אי� להקל. והסיק הש"  שמ"מ בעבודת כוכבי�לריח, נראה שאסור כי סו"ס נהנה מהריח. 

                                            
הפסיקה כרבא אינה סותרת את אלו הסוברי� שהלכה כרב שריחא מילתא בס"א, וכ� לא את הרי"� והרמב"� והמחבר שהלכה כלוי שריחא  102

בי� סת� ריח לריח בת תיהא, שאי� בו הנאה, אלא אדרבה, חוזק היי� נכנס בו ומזיקו. וכ� אי� מכא� ראיה לאו מנילתא רק בדיעבד, כי יש הבדל 
לא בשאר דברי�. ועיי� לקמ� בס"ז  לרש"י שפוסק כלוי אפילו לכתחילה, כי יי� אינו עומד להריח, ודוקא בזה לרבא ריחא לאו מילתא, אבל

 במחבר ובש"� ש�.
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א  באמונת שמואל השיג רצה לומר שג� בשאר איסורי� שאינ� איסורי הנאה אסור להריח אות�, א� עיקר� להריח וק"ו שלא לבר� עליה�,  בשלטי גבורי� – פתחי תשובה

  , וכתב שא� אינ� איסורי הנאה, מותר להריח בה� אפילו עשויי� לריח.עליו
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  ס' קט

  

  סעי# א'

  

"גיד הנשה שהתבשל ע� הגידי�, בזמ� שמכירו בנות� טע�, וא� לאו, כול� אסורי�, והרוטב בנות� טע�. וכ� חתיכה של נבלה או של דג  – משנה

  טמא שהתבשלה ע� החתיכות, בזמ� שמכיר� בנות� טע�, וא� לאו כול� אסורות". (חולי� צו:)

שדרכו להימנות שנינו,  גיד הנשה שהתבשל: וליבטיל ברובא? בריה שאני. וכ� חתיכה של נבלה...: ותבטיל ברובא? הניחא למ"ד כל שדרכו להימנות שנינו, אלא למ"ד את" – גמרא

הגיד והנבלה  יכה הראויה להתכבד, היו חתיכותלא הטע� של בריה וחתמלאש כ,משמע א"מאי איכא למימר? שאני חתיכה, הואיל וראויה להתכבד בה לפני אורחי�". (חולי� ק.) 

  בטלות ברוב, כי זה תערובת של יבש ביבש.

  

  אפילו איסור מדרבנ� אי�. – , טור, ספר התרומה, סמ"ג, סמ"קתוספות, רא"ש, רשב"א, ר"�

שא"כ במעשר". ומסבירה ש� הגמרא, שמעשר בטל ברוב וה� "התרומה והביכורי� חייבי� עליה� מיתה וחומש, ואסורי� לזרי�, ועולי� באחד ומאה, מ וראיית� מב"מ נב.:

יב ששי� במעשר, וקראה בטלי� באחד ומאה. ומשמע שכמו שתרומה בטלה במאה מדרבנ�, כ� ג� מעשר בטל ברוב רגיל מדרבנ� ולא צרי� ששי�. וקשה לומר שהגמרא רצתה לחי

. ומשמע ש� בודאי בתערובת של בש ביבש בטל ברוב רגיל וה"ה לכל דבר שאינו ראוי להתכבד ושאינו בריהאלא ודאי במעשר ילזה "בטל ברוב", אלא הייתה צריכה לומר בששי�! 

  יבש ביבש, כי לח ביבש צרי� ששי�.

  

, שכתב מב"�וכ� משמע מהרמ"מ צרי� ששי� מדרבנ�, וקושית הגמרא "ולבטיל ברובא", אי� כוונתה שיתבטל חד בתרי אלא כפי תקנת חכמי�, בששי�.  – ראב"ד, רמב"�

  .א  מדברי סופרי� צרי  ששי�, כדי שיחשב שנאבד הדבר מעוצ� מיעוטושחתיכת נבלה שהתערבה בשתי� שחוטות מותרת מהתורה, 

  :ובדעה זו המצריכה ששי� ביבש ביבש, נחלקו הדעות

  שא� התערב בפחות מששי� ונזרקה אחת מהחתיכות לי�, הכל מותר ע"פ ס' קי. יש האומרי�

ר תערובת יבש שכתבו שכל זה רק בתערובות חמורות, כגו� מאה של תרומה או מאתי� של ערלה, או לאסור הכל כשור הנסקל ויי� נס�, אבל בנידו� דיד� לא תות המורי�ויש מגדולי 

  ביבש ברוב רגיל אפילו א� נזרקה אחת מהחתיכות לי�.

  

שא� לא מכירה לא בטלה ברוב וצרי� ששי�, אול� בביצה ג: וזבחי� עב. משמע שסובר שכ� בטל ברוב רגיל. ", משמע ומכיר4 – בפרושו לחולי� ק. כתב: "חתיכה של נבלה – רש"י[

  וצ"ע.]

  

  מה נקרא יבש ביבש?

כל דבר שהוא עומד בפני עצמו אלא שהוא מעורב ע� אחרי�, אע"פ שהוא מבושל במי� או משקי� אחרי�. ומוכח זאת מהגמרא ששאלה  – , ספר התרומהאב"רמב"�, רש

  על חתיכה שהתבשלה ע� חתיכות שתתבטל ברוב.

  

  הא� יש חילוק בי� מי� במינו למי� שאינו מינו?

אי� חילוק בי� מי� במינו למי� בשאינו מינו. (לקמ� יוסבר שלשיטת הטור, האיסור נהפ� להיות התר, וא"כ אי� חילוק בי�  – טור ע"פ סברת עצמו

  מב"מ למבשא"מ)

רו להצרי� ששי�, כל הדי� שתערובת יבש ביבש בטלה ברוב רגיל, זה רק במי� במינו, שמהתורה בטל ברוב רגיל ג� לח בלח אלא שבלח בלח חכמי� החמי – ספר התרומה, ר"�

), חייבי� ששי� ג� ביבש ביבש, כדי וכא� חכמי� לא החמירו, כי לא יגיע לידי איסור תורה לעול�, אבל במי� בשאינו מינו שיכול להגיע לידי איסור תורה (בלח ביבש א� ית� טע�

  שא� יבשל� לא יבוא לידי איסור תורה.

  יש כא� חומרא מדרבנ�, ובספק הוי ספקא דרבנ� ולקולא. אבל לדעת האו"הק, הוי ספק דאורייתא ולחומרא, , אי� כא� ביטול מדאורייתא, וא� יש ספלדעת מהרא"י

  

  ?אי� מותר לאכול את התערובת לאחר הביטול

ויש לתלות שהוא הוא ספק איסור, ואז זה נחשב שכל מה שבא לאכול עכשיו , ואפילו אד� אחד, מותר רק חתיכה אחת אחר השניה – רשב"א

, משא"כ כשאוכל� כול� יחד, שודאי כרגע עובר איסור, כי לא נהפ� האיסור להיות התר, ולכ� זה אסור. (עיי� לקמ� והאיסור כבר נאכל התרשל 

  ביתר באור בדר� הרשב"א)

  לא יאכל אד� אחד את כל החתיכות אפילו בזה אחר זה. – (חולי� ק.) תוספות

, כי דבר יבש ביבש אינו מותר משו� ספק, אלא שגזרת ה� בבת אחת וה� כל אחת בפני עצמה מותר לאכול את כל החתיכות – רא"ש, סמ"ק, טור

, ולכ� הכל מותר לאכול אפילו כאחד. ואי� ג� צור� להשלי� חתיכה אחת לכלבי�. ונהפ  האיסור להיות התרהכתוב הוא: "אחרי רבי� להטות" 

  בש בטל לגמרי כמו איסור שבטל בששי� ונהיה התר גמור.ועוד, שבגמרא הלשו� היא: "וליבטיל ברובא", משמע שיבש בי

  והוסי& הרא"ש, שא� נאמר כמו הרשב"א שאוכלי� את התערובת מדי� ספיקא, אז ספיקא דאורייתא לחומרא.

  על הרא"ש קשה לכאורה ממספר גמרות:

יבוא, ומריבוא לריבוא, אסורי�. ר"ש אוסרי� בכל שהוא. כיצד? נפל אחד מה� לתו� ר 103"רבי יהודה אומר: רימוני באד� זבחי� עד.: .1

שהשלוש הראשוני� אסור  ופרש ש� תוספותב� יהודה משו� ר"ש: לריבוא אסור, ומריבוא לשלושה, ומשלושה למקו� אחר, מותר". 

לאוכל� בבת אחת, כי רק התערובת השניה מותרת משו� ספק ספיקא, ובטלה! וא"כ ה"ה בנידו� דיד� ביבש ביבש שזו תערובת 

  ה שנצטר� לאסור בבת אחת!ראשונ

                                            
 י�, ועיי� לקמ� ס' קי.בטל אחד מהדברי� שאינ� 103
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, שיש איסור ודאי שנפל לתערובת הראשונה וא� יאכל� בבת אחת אוכל ספק איסור, וכשנופל לשניה, אומרי� שכל ומסביר הרא"ש

מה שאוכל, היינו התר, משא"כ ביבש ביבש שחד בתרי בטל לא משו� ספק אלא משו� גזרת הכתוב, ונהפ� האיסור להיות התר, ומותר 

  ואפילו כול� כאחד.לאכל� 

"אמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה אמר רב: טבעת של עבודת כוכבי� שהתערבה המאה טבעות ונפלה אחת מה� לי�  זבחי� עד.: .2

  שאסור ליהנות מה� כול� כאחת, אלא בזה אחר זה. ופרש תוספותהגדול, הותרו כול�, דאמרינ�, ה� דנפל היינו איסורא". 

ש ביבש התערובת מותרת מגזרת הכתוב ולא מספק, ולכ� אפשר לאכול ג� את הכל יחד, משא"כ , שביבוכ� כא� מסביר הרא"ש

בטבעות שמקלי� בה� משו� ספק, ותולי� את אותה החתיכה שנפלה שהיא האסורה, ולכ� צרי� שיאכל� שני� שני�, שממ"נ יש אחד 

 התר.

הרי כול� מודי� שמדאורייתא יש כא� ביטול חד בתרי, ורק מדרבנ�  , מדוע יש כא� ספק דאורייתא לחומרא,ועוד נצטר  להבי� בדעת הרא"ש

  צרי� להתיר את הספק, וא"כ אי� יש ספק דאורייתא?

 ויש להסביר את הרא"ש, ע"פ מה שראינו לקמ�, שלא אומרי� ביטול ברוב בקבוע (ס' קי), היינו בתשע חנויות ואחת מוכרת טרפה ולא זכר מאיזו

ולכ� החתיכה אסורה. ומסביר תוספות בד# צה, שבקבוע ניכר האיסור ולכ� לא בטל, אבל בתערובת שלא ידוע איפה  לקח, החנות לא בטלה ברוב,

(ד# לג: בדפי הרי"# ד"ה "בנמצא הל� אחר הרוב"), שדבר שאינו ניכר א� אי� בו ביטול ברוב, כגו� בעלי  מוסי& הר"�האיסור, יש ביטול ברוב. 

, שמכיו� שמדרבנ� וכל איסור דרבנ� שלא בטל וה"ה בכל בריה וחתיכה הראויה להתכבדואי� בה� ביטול ברוב.  חיי� למשל, ג"כ נידוני� כקבוע

לכ� בתערובת יבש ביבש מסביר  ספק דאורייתא.היא התערובת  � כלכלולא בטלה, וה כא� ביטול ברוב, כל חתיכה וחתיכה נידונת כקבוע אי�

יטול ברוב, ולא משו� ספק איסור, כי א� זה היה משו� ספק כרשב"א, היתה כל חתיכה נידונת הרא"ש שנהפ  האיסור להיות התר, ואז יש ב

  כקבועה ואסורה משו� ספקא דאורייתא לחומרא.

  , א� התיר לאכול בזה אחר זה, הרי לשיטתו שזה ספק, ודאי אוכל איסור, הרי זה קבוע!ואכ� ב"בדק הבית" הקשה על הרשב"א

, מזה מי� במינו לח בלח צרי� ששי� (גזרה אטו שאינו מינו), משמע שיש איסור דרבנ� בתערובת, כי מרת הבית"ומסביר הרשב"א דבריו ב"מש

יבש ביבש, בוא"כ, מכיו� שבלח בלח ראינו שחכמי� אמרו שיש ש� איסור, א"כ ג� א� לא היה איסור כלל כדעת הרא"ש, למה צרי� ששי�?! 

וא"א להפריד בי� האיסור , אלא שבלח בלח האיסור מתערב ונמצא בכל מקו� בתערובת יסוראע"פ שאי� כא� גזרת אטו שאינו מינו, יש א

, ואפשר להפריד בי� האיסור להתר בלא ששי�, אבל ביבש ביבש שהאיסור לא מעורבאת התערובת א"א לאכול גזרו חכמי� שולכ� להתר, 

  יש להתיר.ומדי� ספק ולא גזרו חכמי� להצרי  ששי�, אכל כל חתיכה בפני עצמה, ת

א� באו , מסוגיא דשני שבילי� שבאחד יש טומאה והלכו שני אנשי� ולא ידוע איזה אד� הל� באיזה שבילוהביא הגר"א ראיה לדעת הרשב"א 

להישאל יחד טמאי� וא� בזה אחר זה טהורי�, ומדאורייתא אי� איסור, אבל בבת אחת טמאי� כי אחד ודאי טמא, שהרי יש איסור דרבנ� אחד 

  כשיקרא א� נתיר את שניה�, אבל כשבאי� בזה אחר זה, משו� ספק יש להתיר. ומחזה

  , שבשני שבילי� יש לפנינו ודאי טמא, אבל בשלוש חתיכות, האיסור נהפ� להיות התר ואי� כא� איסור כלל.הרא"ש יענה על הוכחה זו

ינו שתי מצות כשרות ואחת חמ$ והתערבו, הא� בטלות , היהנפק"מ במחלוקת זו בדי� ביטול ברוב בחמ�? מהי הנפק"מ בי� הרא"ש לרשב"א

, כי יבש ביבש בטל כשבטל בלח בלח בששי�, אבל חמ$ אבל לרשב"א לא בטל, כי האיסור נהפ� להתר, לדעת הרא"ש יש ביטול ברובברוב? 

  בפסח אוסר במשהו, ולכ� ג� ביבש ביבש לא בטל כלל כי אוסר במשהו.

  

, שפסק שיבש ביבש מי� במינו שנתווס# עליו עוד איסור חוזר וניעור, כלומר, ג� החתיכה שהיתה "שאלא שיש כא� קושיה עצומה על הרא

אסורה חוזרת להיות איסור, וכ"פ הרמב"�, א� הרשב"א חלק על זה, וכתב שחוזר וניעור שיי� רק בלח בלח. ותימה עצומה, הרי אמר שהאיסור 

  נהיה התר ואי� נהיה כרגע הכל איסור דאורייתא?

, ע"פ הגמרא בב"מ ו:, שא� אד� מעביר מעשר בהמה, וקפ$ אחד מהמנויי� לתו� העדר, אי� מעשר בהמה כלל, כי כתוב תר� ר' שמעו� שקופמ

, שג� כשיש ביטול אומר הרא"ש"עשירי ודאי ולא עשירי ספק". ושאלו תוספות, שא� קפ$ לעדר יש ביטול ברוב ולמה לא בטל? ונשאר בצ"ע. 

ספקא לא יצא, כלומר, ג� לרא"ש ביטול ברוב זה הנהגה, היינו שאנו נוהגי� שכל החתיכות ה� התר גמור בגברא, א� החפצא גמור ברוב, מדי� 

עדיי� יש בה איסור, ואנו מתנהגי� בה כחתיכת התר. ולכ� ג� בקפ$ אחד מהמנויי�, אנו מתנהגי� כאילו הוא התר. אבל א� התווספה חתיכה, 

  ההנהגה נפלה וחוזר ונעור.

  

  הא� צרי  להשלי  חתיכה אחת כדי להתיר את התערובת?

אי� צרי� להשלי� שו� דבר כנגד האיסור. ומה שתרומה שהתערבה במאה חולי� שמפרישי� אחד כנגד התרומה, מוסבר  – ספר התרומה, סמ"ק

  הירושלמי שזה משו� גזל הכה�, אבל באיסור שבטל בהתר א"צ להשלי� כי אי� כא� שו� גזל א� הכל שיי� לאד� אחד.

  ות מותרות באכילה., ואז האחרחייב להשלי� חתיכה אחת לכלבי� – רש"י (ע"ז עד.)

  א"צ להשלי� לכלבי� או לתת לגוי, א� יש להחמיר שלא יאכלו זאת שני בני אד�. – שערי דורא

  החמיר על עצמו ונת� לגוי חתיכה אחת, כדי שלא יראה כאילו אוכל איסור, ולכ� נת� זאת לגוי. – מהר"� מרוטנבורג

  

  הלכה

כבד שהתערבה בשתי� אחרות יבש ביבש (ואפילו א� מבושל במי� או בשאר משקי�, פסק כרוב הראשוני� שחתיכה שאינה ראויה להת –מחבר

ש"�), היינו שאינה נבללת, והאיסור עומד בעצמו,  –ואפילו א� שתי החתיכות קטנות מחתיכת האיסור אלא שלא ידוע מיהי חתיכת האיסור 
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� אבל כל אחת בפני עצמה (ולא כרא"ש). והביא כי"א את דעת תוספות שאוסר לאד� אחד וכרשב"א, שמותר לאד� אחד לאכול את כולאלא שהתערב ואינו מכירו, בטלה, 

  כספר התרומה שדוקא מי� במינה בטלה.לאכול את הכל אפילו בזה אחר זה. ופסק עוד 

יסור, וכשיאכל את השלישית לומר כשאכל את הראשונות שהשלישית היא הא ה"ה שמותר לאכול שתי� יחד ואח"כ את השלישית לחוד, כי עדיי� נית� – ש" 

  יאמר שאחת משתי הראשונות היא האיסור.

  דוקא אחת אחת מותר לאכול, אבל לא שתי� ואח"כ עוד אחת. – פרי חדש

  

  כמה הוא שיעור הביטול ברוב רגיל?

מספיק שההתר הוא אפילו קצת יותר מהאיסור, ואפילו א� יש שתי חתיכות שכל אחת קטנה מחתיכת האיסור, א� שתיה� יחד יותר  – , ש" , גר"אי"פרי חדש, חינו  ב

  מהאיסור, ג"כ מותר.

  מדרבנ� צרי� כא� שתי חתיכות מול אחת, היינו שיעור כפל. – מנחת יעקב

  יודה שמספיק שההתר יהיה במשהו יותר, ומי שמקל בזה א# באיסור דאורייתא, אי� לגעור בו.באיסור מדרבנ� שהתערב יבש ביבש, ג� המנחת יעקב  – פמ"ג (בפתיחה)

חתיכות מול היה חכ� אחד שניסה לפרש דברי הש"� לעיל, שכתב שאפילו א� שתי החתיכות קטנות מהחתיכה של האיסור, מתבטלת, כי יש רוב מני�, היינו שתי  – פתחי תשובה

לכ� לדינא, א� יש תערובת של שש , וכתב שודאי ששתי החתיכות יחד גדולות יותר מהחתיכה השלישית, אלא שא"צ כפל, אלא מספיק רוב משהו. הוהחינו  ב"י חלק על זאחת. 

  לה.כ לא בטחתיכות התר ואחת איסור, ונמצאו שש חתיכות קטנות ואחת גדולה יותר מכול�, לא בטלה, וה"ה א� היא גדולה בכמות יותר מששי� שיש לידה, ג"

  , שזו דעה יחידאה ואי� לסמו� על זה.וכתב הבית יוס&א� הוא דבר יבש שאסור רק מדרבנ� מותר באכילה ג� א� התבטל אחד באחד.  – אור זרוע

  

  רמ"א

  יש להחמיר לכתחילה כדעת תוספות שאי� לאד� אחד לאכול את כל החתיכות אפילו בזה אחר זה. .1

, שא� נודע ביהודההוכתב על זה הפת"ש בש� חמיר ולהשלי� חתיכה אחת או ליתנה לעכו"�, וזו חומרא בעלמא. הביא את דעותיה� של רש"י ומהר"� שנהגו לה .2

 השלי� חתיכה אחת, יכול אפילו אד� אחד לאכול את השתי� הנותרות.

  א� התערב יבש ביבש מי� בשאינו מינו ולא מכירו, כגו� שנפר� לחתיכות דקות, מתבטל רק בששי�. .3

בלח כי מי� במינו צרי� ששי� בלח בלח מדרבנ� כדלעיל בס' צח ס"ב, וביבש ביבש חכמי� לא החמירו, משא"כ בשאינו מינו שמהתורה צרי� ששי� בלח  – , ש" ט"ז

ות שמשמע מדבריו , כיו� שא� יבשל� ית� טע� ויעבור איסור תורה. (ולא כתוספא"כ יש להחמיר מדרבנ� ג� ביבש ביבש באינו מינו שצרי  ששי�בגלל נתינת הטע�, 

  שצרי� ששי� מהתורה)

  א� יאכל את כל התערובת יחד, ודאי יעבור איסור תורה, ורק כשאוכל בזה אחר זה, יש חיוב מדרבנ� בלבד. – חוות דעת

  כתב כש"�, שתמיד זה אסור מדרבנ�, כי הכלל של: "אחרי רבי� להטות" שיי� ג� א� יש טע� איסור. – פמ"ג

קוד� הבישול התבטל ברוב, ומדאורייתא נעשה כהתר גמור (שהרי מהתורה מספיק רוב רגיל ביבש ביבש), וא"כ אי� יבוא אח"כ לידי איסור , הרי והקשה על כ  הט"ז

ח"כ האיסור במה שית� א תורה כשיבשל את החתיכות, הרי כבר היה ביטול? וה"ה כדלעיל בס' צח ס"ב, בהתערב במינו ואינו מינו, שמינו רבה עליו ומבטלו, ואי� איסור

  טע� בשאינו מינו, כי כבר נעשה התר מהתורה שא"צ ששי�, וא"כ ה"ה כא�?

נו, טע� , שש�, אע"פ שהאיסור נות� טע� בשאינו מינו, מ"מ הוא אינו נרגש כ"כ, כי יש את מינו שהוא העיקרי, משא"כ כא� שיש רק תערובת בשאינו מיומתר� הט"ז

  התורה אסור, ולכ� נאסר. האיסור נרגש בו, והוה כהוכר האיסור ומ�

ע"פ דבריו בס' צח ס"ק ח', ש� באר, שג� במקרה שהתערב במינו ובשאינו מינו, השאינו מינו יישאר אסור תמיד, כי קיבל טע� איסור שנרגש  והש"  בנק' הכס& תר�

  א"כ כא� פשוט שהכל יהיה אסור.בו, אלא רק המינו יהיה מותר, שמכיוו� שהמינו הוא רוב, לא מקבל טע� איסור שנכנס בשאינו מינו. 

  מהו מין בשאינו מינו?

  נפר� לחתיכות דקות, שאי� ניכר בי� זה לזה. – טור

, שלדעת והדגול מרבבה כתבכגו� שיש כא� שני� או שלושה מיני� ונודע שאחד מה� אסור אלא שלא ידוע איזה, כגו� שנשחט שלא כהוג�, וכ� כל כיוצא בזה.  – ש" 

  נחשב כקבוע (ע"פ הטור בס' קי), וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.הב"ח דבר זה הוא 

, שמה בכ� שחלוקי� בשמ�, הרי צריכי� להיות חלוקי� בטעמ�? על טע� זה הקשההש"  התערבו שני מיני� חלוקי� בשמ� ושוי� במראה.  – מהרש"ל, ב"ח

  וק בשמו תמיד חלוק ג� בטעמו.שיש להגיה בדברי מהרש"ל: 'חלוקי� בטעמ�' ושוי� במרא�, או שמי שחל ,ותר�

  התערב מין בשאינו מינו יבש ביבש ונשפך ולא ידוע אם היה ששים או לא, מה הדין?

. מכיוו� שביבש ביבש, כשהתערב האיסור בהתר, ההתר נשאר התר אלא שאסור לאכול אותו כי אינו ניכר, א"כ קיימת חזקת האיסור לומר שלא התבטל – רעק"א

  כ"מ החשש שמא יבשל�, ויהיה זה ספק איסור תורה.ועוד, שעדיי� קיי� ב

 משמע מדבריו בס' קב ס"ק יד' שלא משמע כ� ויש להקל. – ש" 

  

(אע"פ שמתוספות ביבמות פב. ד"ה  וכ"פ הב"חשלרוב הראשוני� זה נקרא לח בלח יש קמח מתערב בקמח חברו ולא רואי� כא� חתיכות,  הש"  הביא די� קמח שהתערב בקמח:

שכ� דעת הרמב"� שקמח בקמח לא הוי לח בלח, כי מי� במינו צרי�  ורעק"א הוסי&בקמח בקמח,  ואע"פ שהכו"פ כתב להקל .משמע שלא הוי לח בלח אלא כשהוא רותח) "ר' יהודה

  באו"ח ס' תנג ס"ק יז'. וכ"פ המשנה ברורהשקשה להקל נגד הכרעת הש"�, וא"כ יש להחמיר בזה שדי� קמח בקמח כלח בלח,  מ"מ הכריע הפמ"גששי� מדרבנ�, 

  

  הדין כשהתערבה חתיכה הבלועה מאיסור באחרות יבש ביבש

, נחשבת כניכר כל מה שמבי� בשאינו מינו בטל בששי� זה רק כשלא ידוע ולא ניכר האיסור ולא מורגש טעמו, אבל א� מורגש הטע� כמו חתיכת בשר הבלועה מחלב – פרי חדש

  האיסור ולא בטלה כלל.

ס' קה חלק, והוכיח ע"פ ס' סט סי"ד מבשר שלא נמלח שבטל חד בתרי, אע"פ שיש בו טע� ד� שבלוע ומורגש, ולא ערער ש� הפר"ח כלו�. וכ� משמע ג� מ –(שפ"ד ס"ק ט')  פמ"ג

  ס"ט, ואכמ"ל.
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  בכמה בטל? ,דין תערובת יבש ביבש באיסור דרבנן

רי דורא שכתב שחד בחד אי� חילוק בכל הנ"ל בי� א� האיסור מדאורייתא ובי� א� מדרבנ�, ובמי� במינו בטל חד בתרי ובמי� בשאינו מינו בטל בששי�. (ולא כהגהת שע – רמ"א

  בטל)

, וכמו שהקלו בספק מי� ל לבוא כלל לידי איסור תורה, שהרי אינו יכו, וכתב שדבר שאינו אסור אלא מדרבנ� אפילו במי� בשאינו מינו, א"צ ששי� ביבשחלק על הרמ"א – ש" 

  .וכ  הסביר שסובר ג� בהגהות שערי דוראבמינו לקולא, כי כל איסורו מדרבנ�, ה"ה כא� באיסור דרבנ�, 

ו, אבל באיסור דרבנ�, "כל דתקו� רבנ� , שבנשפ� האיסור במי� במינו שספקו להקל, א"א שיהיה איסור תורה ולכ� הקלהש" , ובא להסביר דעת הרמ"א דחה דברי – צבי לצדיק

שמא אי� איסור מדרבנ� כלל, כי כעי� דאורייתא תקו�", ולכ� יש להחמיר ג� ביבש ביבש כשהאיסור אינו מינו, כמו בגבינות שחז"ל עשו אות� כודאי. משא"כ בנשפ� שהספק הוא 

  שפיר דעת הרמ"א. תומבואראולי יש ששי�. 

  אבל במקו� הפסד מרובה אפשר לסמו  על המקלי� להתיר ברוב רגיל.ההלכה שג� באיסור דרבנ� צרי� ששי� במי� בשאינו מינו,  – ערו  השולח�פמ"ג, 

 (א� התערבו כלי� של איסור והתר יחד, עי� לקמ� בס' קכב ס"ז, ש� נפסק שבטלי� ברוב)

  

  דין תערובת חמץ בפסח יבש ביבש חד בתרי
  ילה.מותר הכל אפילו באכ – רא"ש, טור

מה שאמרנו שיבש ביבש בטל חד בתרי זה דווקא באיסורי נות� טע�, שא� יש רוב, אפשר לומר שלא טוע� כרגע טע� איסור,  – רשב"ארי"&, 

אבל בכל האיסורי� שהחמירו בה� יותר מכדי נות� טע�, היינו למעלה מששי�, אי� הפרש בי� יבש ללח, כי נאסרו משו� חומר שהחמירו בה�. 

  ש ביבש תתבטל במאה, וככר לח� שהתערב ע� ככרות של מצה חד בתרי לא בטל לעול�, ואסור אפילו בהנאה.לכ� תרומה שהתערבה בחולי� יב

  אסור באכילה ומותר בהנאה לאחר שהשליכו אחד לי�. – רש"י

  פסק באו"ח ס' תמז שחמ$ בפסח לא בטל אפילו באל#. ועיי� עוד לעיל בסו# ס' קב ברמ"א ובש"�. המחבר

  

  סעי# ב'

  

א� בישל את התערובת לאחר שהתבטלה ברוב רגיל, כל אחד ואחד מותר בפני עצמו, והרוטב בנות� טע�, היינו  – ת הבית הקצרב"א בתורשר

  ששי� נגד האיסור.

חזר בו, וכתב שמכיוו� שחתיכת האיסור נתנה טע�, כל החתיכות קיבלו טע� איסור (א� אי� ששי�)  – , ר"�רשב"א בשו"ת ובתורת הבית הארו 

כמו הרוטב, אא"כ יש ששי� נגד האיסור, כי לאחר הבישול חזר היבש ביבש להיות כשאר האיסורי� הנבללי� המצריכי� ששי� כדי  ונאסרות

לצד אחד   . וא� בישל ממקצת�לא יורגש טע� האיסור, וג� כא� נכנס טע� האיסור בכל החתיכות, וצרי� ששי� כדי לבטל את הטע� האסור

והרא"ה הוסי& , כי שייכת הסברא שהאיסור נמצא תמיד בתערובת השניה, א� לערב ולאכול אסור. בזה אחר זה ומקצת� לצד אחר, אפשר לאכול

. ואע"פ שאי� שמכיוו� שלאחר שהתערבו התבטל ברוב רגיל, א� חזר ובישל את החתיכות מרבה על האיסור עד שיהיה ששי� נגדו ואוכל

  י עצמה, שהרי התבטלה, ולכ� מותר להרבות כדי למנוע איסור נוס#.מבטלי� איסור לכתחילה, מ"מ כא� כל אחת מותרת בפנ

  והרשב"א לשיטתו, הסובר שא"א לאכול בכל מקרה בבת אחת, אלא רק חתיכה אחת אחר השניה, ואז י"ל בכל אחת שאוכל התר.

ע"פ הסמ"ג שכתב להחמיר שלא יאכל אד� אחד את התערובת, ה"ה שאסור לבשל את כל התערובת בקדרה אחת משו� מראית  – שערי דורא

  עי�.

  

א� לא נודע האיסור קוד� הבישול צרי� ששי� ברוטב נגד האיסור, וא� נודע קוד� האיסור אפילו הרוטב מותר בלא  – , רבנו ירוח�רא"ש

והרא"ש לשיטתו, שאפשר ג� לפני בישול לאכול את הכל יחד  ששי� כמו החתיכות היבשות. וא� אחר שהתבטל ברוב, התווס# על האיסור, חוזר ונאסר.

(אלא מצאנו להיפ�, שדגי� טמאי� ציר� ג� א� יבשל עכשיו, מבשל התר בהתר, ולא מצאנו דבר המותר לאכלו שיהא צירו אסור , וא"כ כשנודעכי הכל הופ  להתר באד� אחד, 

  ינו מינו.. משא"כ כשלא נודע האיסור עדיי�, חכמי� החמירו להצרי  ששי�, כי לא הגיע לאיסור ש� של "התר", גזרה אטו אע"ז מ., אבל להיפ� לא) –מותר מהתורה 

ו וניעור, כלומר, חוזר ומ"מ מודה הרא"ש, שאע"פ שמותר לאכול את התערובת כאחת ואפילו לאחר שהתבשלה, מ"מ א� התווס& איסור עד שהתרבה על ההתר, מצא מי� את מינ

תמעט מששי� שהכל אסור, ומי� במינו בדבר לח שמצטר# וה"ה בכל האיסורי� שהתבטלו, לא רק מי� בשאינו מינו שהתווס# איסור וה האיסור שנהפ  להתר לאיסורו הראשו�,

איסור, מצא מי� את מינו וניעור.  האחרו� ע� הראשו�, אע"פ שאי� טע�, גזרה אטו שאינו מינו, אלא אפילו מי� במינו בדבר יבש שהתבטל ברוב התר אפילו מדרבנ�, ואח"כ התווס#

  נאסר, כ� ג� כא�, א� הוכר האיסור, חוזר ונאסר.והסיבה לכ� היא, שכמו שבכל דבר א� הוכר האיסור חוזר ו

  

שחוטה ואחת בשר  כל מה שדברנו שיבש ביבש בטל ברוב רגיל, זה דוקא כשהאיסור לא חשוב, אבל א� האיסור חשוב מצד עצמו, כגו� עשר חנויות, ותשע מוכרות בשר – בית יוס&

  ה על מחצה דמי, ודבר זה יבואר להל� בס' קי.נבלה ולקח מאחת מה� ולא יודע מאיזו, לא בטל, כי כל קבוע כמחצ

  

י הרוטב אסור בנות� פסק כרשב"א וכר"�, שיבש ביבש שהתבטל חד בתרי, א� בישל� כול� כאחד, ואפילו לאכול כל אחד בפני עצמו, אסור א� אי� ששי� נגד האיסור, כ – מחבר

מותר לכתחילה להרבות לששי� נגד האיסור כדי שאפשר יהיה לבשל�, כיו� שכל אחד מותר בפני עצמו ואי� , שא� רוצה לבשל� יחד, ופסק עוד ע"פ הרא"הטע� ונבלע בחתיכות. 

  כא� איסור, ולכ� אי� כא� משו� מבטל איסור לכתחילה.

  לבשל� בב' קדרות מותר ואפילו קוד� שנודעה התערובת, כי הרשב"א מתיר כשבישל� בשני צדדי�. – ב"ח

יי� רק לאחר שנודעה התערובת, והיה כבר ביטול מהתורה ומדרבנ� ברוב, אבל קוד� שנודעה התערובת שלא התבטל האיסור כלל ואסור ההתר הזה ש – , פרי חדשש" 

  מהתורה, אלא שעתה בשעת הבישול נודעה התערובת, א"כ יש כא� ספק דאורייתא ואסור לכו"ע.

קדרות, מ"מ אסור להשתמש בה� אח"כ באותו היו�, כי הוי דבר שיש לו מתירי� לאחר מעת לעת. וא�  , שא# שמותר לאחר שנודעה התערובת לבשל בשתיוהוסי& עוד הפרי חדש

  ת שכולי האי לא גזרינ�.בישל אסור לערב את התבשילי� יחד, שלא תתערב פליטת האיסור בכל התבשילי� ויאסרו כול�. ולאחר מעת לעת מותר לערב התבשילי� ולבשל בקדרו
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שה"ה במליחה, שמליח כרותח, ולכ� א� נודעה התערובת לאחר המליחה, שעדיי� לא נקרא ש� התר עליו, לא מהני הביטול והכל אסור וצרי�  ב"י כתב בחינו  – פתחי תשובה

  כל מותר., שלעניי� יבש ביבש מליחה אינה כבישול, וג� א� לא נודעה התערובת עד אחר המליחה, האבל בשו"ת "חוות יאיר" חלק על זהששי� וכ"כ הנוב"י. 

  

של התר. ויש הביא כי"א את דעת הרא"ש, שא� נודעה התערובת קוד� שהתבשלו ביחד הכל מותר, שאי� חוזרי� ונאסרי� מאחר שהתבטלו ביבש ויש על האיסור ש�  – רמ"א

  לסמו� על דבריה� במקו� הפסד ולהתיר.
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  ס' קי

  

  א'סעי# 

  

�, שהיה ר"מ אומר: את "מי שהיו לו חבילי תלת� של כלאי הכר�, ידלקו. נתערבו באחרות ואחרות באחרות, כול� ידלקו, דברי ר"מ, וחכמי� אומרי�: יעלו באחד ומאתי – משנה

ה�: אגוזי פר�שדרכו להימנות, מקדש (אוסר במשהו), וחכמי� אומרי�: אינו מקדש אלא ששה דברי� בלבד. ר"ע אומר שבעה, ואלו 
104

, רמוני בד�, חביות סתומות (גדולות, אבל 

  ש"�) וחלופי תרדי�, קלחי כרוב ודלעת יונית. ר"ע אומר א# ככרות של בעה"ב". (ערלה פ"ג מ"ז) –קטנות או פתוחות אינ� חשובות ובטלות 

  מד), ור"ל אמר: כל שדרכו להימנות שנינו (ג� מה שלפעמי� נמכר באומד)...". (ביצה ג:)"ר' יוחנ� אומר: את שדרכו להימנות שנינו (היינו מה שתמיד עולה במני� ולא באו – גמרא

הלכה כר' יוחנ� שדברי� שדרכ� תמיד במני� לא בטלי�, אפילו יבש ביבש, כי ר' יוחנ� ור"ל  – ב הפוסקי�, סמ"גור"י, סמ"ג בש� ריצב"א, רבנו ירוח� בש� ר

  . לכ� ביצה בטלה חד בתרי יבש ביבש, כי לפעמי� נמכרת באומד.חולקי� בדעת ר' מאיר ומשמע שהלכה כמותו

  הלכה כריש לקיש שכל דבר שלפעמי� מוני� אותו לא בטל, לכ� ביצה לא בטלה כי לפעמי� נמכרת במני�. – ספר התרומה, בעל העיטור

� דברי� חשובי�, ונחשבי� כחתיכה הראויה להתכבד שאוסרת במשהו והיא הלכה כר"ע שיש רק שבעה דברי� בלבד שלא בטלי� בגלל דבר שבמניי�, וה� בנוס# לכ� ג – רמב"�

באותו מקו�. כמו"כ מה שדבר חשובה, וכ� בריה בפני עצמה חשובה, וכל מקו� יקבע את הדברי� החשובי� שלו ומה שיש במשנה אלו דוגמאות לדברי� חשובי� שהיו באותו זמ� ו

  רבנ� ולא מדאוריתא.שבמני� וחתיכה הראויה להתכבד לא בטלי� זה מד

, מדוע א"כ הוסי# ר"ע ככרות של בעה"ב, הרי לפי הרמב"� ג� כוונת חכמי� היא שכל מקו� יקבע את הדברי� החשובי� שלו? ועוד, כשכתוב הבית יוס& הקשה על הרמב"�(

  בגמרא ששה, משמע דוקא ששה ולא יותר! ועוד, שאות� ששה או שבעה דברי� ה� דוקא מזרע האר$?

במני�' , שמכיוו� שר"מ דיבר בחבילי תלת� שה� מזרע האר$, כתבו חכמי� שה� ששה דברי� מזרע האר$ הנקראי� דבר חשוב ולא מה שר"מ אמר ש'כל דבר שהבית יוס&ומתר� 

  לא יתבטל) אחר, ג� זה אפילו הוא לא חשוב. ור"ע הוסי# ככרות, אבל באמת ששה זה לאו דוקא, אלא אלו ששה חשובי� בכ"מ, א� א� יהיה מקו� שיחשיב משהו

  

דברי� אע"פ  פסק את המשנה בערלה וכר"ע וכרמב"�, שיש שבעה דברי� חשובי� שלא בטלי� מחמת חשיבות�, וכ� ככרות של בעה"ב ובעלי חיי� חשובי�, אבל שאר – מחבר

  ותו מקו�.שדרכ� להימנות תמיד, לא נמכרי� באומד, בטלי� בששי� כי ה� לא חשובי�, ודברי� חשובי� תלויי� בא

, שבס' פו ס"ג פסק כר"ל אליבא דר"מ שביצה אינה בטלה, וכא� פסק כר"ע? ונשארו בצ"ע. ותר$ באר הגולה, שש� מדובר בביצת הקשו הט"ז (כא�) והש"  (בס' פו ס"ג) על המחבר

  אפרוח שנפסק כבר בס' ק' שהיא בריה ולא בטלה, וכא� מדובר על ביצה רגילה של עו# טמא.

וכ� פסק שדבר שבמני� ר"י וכראשוני� שפסקו כר"מ וכר' יוחנ�, שכל דבר שדרכו להימנות אינו בטל, אבל דבר שלפעמי� נמכר במני� ולפעמי� לא, כמו ביצי� בטל. פסק כ – רמ"א

  , ולכ� א� מסופק א� הוא דבר חשוב או לא, בטל, אבל א� זה ספק איסור מחמירי� כדלעיל ס' קא. (ש"�)שלא בטל זה מדרבנ�

  וכיו� מוכרי� תמיד ביצה במני� וג� ר' יוחנ� מודה שלא בטלההלכה כספר התרומה שפסק כר"ל, שג� דבר שלפעמי� נמכר באמד לא בטל, וכ"פ באו"ה.  – מהרש"ל ב"ח,

פסקו  הפמ"ג וה"תשובה מאהבה"א  שג� ביצה יש להתיר כרמ"א כי לפעמי� נמכרת באומד.  . ולפי זה פסק ה"מנחת יעקב"בהפסד מרובה יש להקל כדעת הרמ"א – ט"ז

שג� כיו� יש המוכרי� ביצה שמותרי� רק דברי� שלפעמי� נמכרי� באומד, משא"כ ביצה שרגילי� כיו� למכרה במני� בלבד ואי� להקל בזה. מ"מ ב"תשובה מאהבה" צידד ברמ"א 

  באומד.

הרמ"א שפסק בס' קא סו# ס"ו, שאסור אפילו במי� בשאינו מינו, לא הגיה כא� כלו�? ומתר$,  משמע מהמחבר שדוקא מי� במינו לא בטל, אבל בשאינו מינו בטל. וצ"ע מדוע – ש" 

תיכות, ודבר חשוב שנפר� לחתיכות שבאמת אה"נ, שג� בשאינו מינו לא בטל, אלא שכא� אי� אפשרות שיהיה מי� בשאינו מינו, כי כדי שיהיה אינו מינו יבש ביבש, צרי� לחתו� לח

  ר. ועיי� לעיל בס' קט ברמ"א, ובש"� ס"ק ח'. וכל זה לרמ"א, אבל המחבר סובר שרק מי� במינו לא בטל. (גר"א)אינו דבר חשוב יות

ור וימכור זאת דברי� חשובי� האסורי� בהנאה א� התערבו באל# לא בטלי�, והכל אסור בהנאה, אבל מותר למכור לגוי חו$ מדמי איסור שבה�, א� אי� חשש שיחז – ש" 

  פ רוב הפוסקי�.ליהודי, וכ"

  

  סעי# ב'
  

לו, במזיד לא יעלו" בעלי חיי� שהתערבו באחרי� ונשחטו בטלה חשיבות� והוא שנחתכו בשוגג, כדברי המשנה בערלה: "שנתפרדו הרמוני� ונתפצעו האגוזי�, בשוגג יע – רשב"א

  (פ"ג מ"ח).

מדובר שנחתכו לחתיכות  – תרו� הרא"שכבש של� לא ראוי להתכבד.  – תרו� הרשב"אא בטלי�? ועל כ� קשה, הרי ג� קוד� שהתפרדו עדיי� נחשבי� כחתיכה הראויה להתכבד ול

כא� מדובר בבעלי חיי� קטני�  – תרו� האו"הקטנות מאוד שלא ראויות להתכבד. ויש לתמוה על הטור שפסק כסת� הרשב"א, ובס' קא פסק כרא"ש שכבש של� ראוי להתכבד. 

  שכשנחתכי� אינ� ראויי� להתכבד.

  

  פסק כרשב"א שבעלי חיי� שהתערבו באחרי� ונשחטו בטלי�, והוא שנשחטו בשוגג. (לשיטתו בס' קא ס"ג, שכבש של� לא ראוי להתכבד) – מחבר

  מדובר שנשחטו אחרי שהתערבו, אבל א� נשחטו קוד� שהתערבו, אפילו במזיד בטלי�. – ש" 

  

, שדוקא צפרי� קטנות, כי כבר פסק ובאר הט"זפסק כאו"ה, שדוקא בבעלי חיי� קטני� שאינ� ראויי� להתכבד אחר שחיטת�, בטלי� (לשיטתו כרא"ש בס' קא ס"ג).  – רמ"א

  הרמ"א שתרנגולת לא בטלה.

  וכא� כתב שמדובר בבע"ח קטני� ולכ� בטלי� כשנשחטו)ולא בטל,  חתיכה הראויה להתכבד(חילוק זה של הרמ"א נצר� כי הוא פסק בס' קא ס"ג, שכבש של� נחשב כ

ל, וכא� כתב שרק בע"ח הב"ח תמה על הרמ"א, הרי בס' קא ס"ג פסק שתרנגולת בנוצתה בטלה, כי מחוסרת מעשה, וכ"ש כבש בעורו וצמרו שמחוסר מעשה גדול שצרי� להתבט

  קטני� מתבטלי�, וא"כ דבריו סותרי� זה את זה.

� לא לס' קא, שבס' קא מדובר בכבש שהופשט צמרו ואינו מחוסר מעשה ולכ� ראוי להתכבד, אבל כא� מדובר שנשחט ולא הופשט צמרו ומחוסר מעשה, ולכ חילק בי� כא� – רש"ל

  ראוי להתכבד כי מחוסר מעשה גדול, כמו תרנגולת בנוצתה שבטלה וכ"ש כא� בכבש בצמרו.

                                            
 : אגוזי� שקליפת� רכה ונפרכי� ביד.ש" : שהגיעו ממקו� שנקרא פר�. רש"י 104
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אוי להתכבד או לא, וא� הוא חי הוא חשוב, וא� הוא נשחט הוא לא חשוב, א� מצד ראוי להתכבד יש לדו� בס' קא, ולכ� שכא� דני� מצד חשיבות של בעל חי בלי קשר לר – ט"ז

  כתב הטור בסת� ולא הרחיב.

שבמני�, ולכ� צרי� לפרש ג� כא� וג� בס' קא מדובר בכבש שיש לו עור וצמר, אלא שג� כבש כזה, אע"פ שאינו ראוי להתכבד, אינו בטל מצד דבר  – הסבר הרמ"א ע"פ הש" 

  שמדובר בבעלי חיי� קטני� שאינ� ראויי� להתכבד ואינ� דבר שבמני�. וכ� פרש הרמ"א בת"ח.

בר שבמני� כי הוא לא בס' קא ס"ק ז' חלק על הרמ"א, וכתב שכא� מדובר בכבש שיש לו עור וצמר ובטל בכל זאת, משו� שכל דבר שאינו ראוי להתכבד, אינו נחשב ג� ד – ש" 

  חשוב. לכ� כא� כבש שיש לו עור וצמר ונשחט התבטלה חשיבותו ומתבטל ברוב רגיל.

  

  ד'� סעיפי� ג'
  

על מחצה דמי". ובנמצא, "תשע חנויות, כול� מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח מאחת מה�, ואינו יודע מאיזו מה� לקח, ספקו אסור כי "כל קבוע כמחצה  – גמרא

לעשרה בני אד� תשעה ישראלי� ואחד גוי וידוע מיהו הל� אחר הרוב, כי כל דפריש מרובא פריש". (כתובות טו.) והגמרא לומדת זאת מהפסוק "וארב לו וק� עליו", שא� זרק אב� 

  הגוי אלא שהוא לא ידע כשזרק, פטור משו� ספק נפשות, כי כל אחד קבוע וספק שהוא גוי.

איסור ניכר במקומו, לא זה שדבר יבש בטל חד בתרי, זה דוקא כשלא ניכר האיסור בתערובת ואינו דבר חשוב (בריה, חתיכה הראויה להתכבד וכד'), אבל א� ה – תוספות ורא"ש

  בטל, וכ� כשחשוב, כל חתיכה נחשבת כקבועה ולא בטלה ג� א� יפרישו חתיכה אחת.

אבל א� פרשה  תשע חנויות מוכרות שחוטה ואחת נבלה ולקח מאחת מה� ואינו יודע מאיזו לקח, אע"פ שהחתיכה לא ראויה להתכבד, לא בטלה, כי נחשבת כקבועה, – רשב"א

גוי, מותר א� נויות כאלו, בטלה, כי "כל דפריש מרובא פריש", ואפילו א� היא ראויה להתכבד מותרת, כי מסתמא היא התר ע"פ הרוב. לכ�, א� מצא בשר ביד לבד חתיכה מעשר ח

  כקבוע. רוב החנויות מוכרות שחוטה, כי פרש מהרוב, אבל א� ראו את הגוי יוצא א� החתיכה מחנות, אז אסור, כי נולד הספק בזמ� שפרש ונחשב

  ז ה"ד).יש גזרה מדרבנ� לאסור כל בשר הנמצא ביד גוי אע"פ שכל השוחטי� והמוכרי� יהודי�, משו� בשר שהתעל� מהעי�. וראייתו מירושלמי (שקלי� פ" – רמב"�

תיכה אסורה מדי� קבוע, אבל בשר הנמצא או פסק את הגמרא שא� יש תשע חנויות ואחת מוכרת בשר נבלה וכל השאר כשרה, ולקח מאחת ואינו יודע מאיזו לקח, הח – מחבר

  מהעי�. (ועי� לעיל בס' סג)שנמצא ביד גוי אפילו החתיכה ראויה להתכבד מותרת, כי סומכי� שיצאה מהרוב. ופסק כרמב"� שמ"מ חתיכה זו אסורה מדרבנ� משו� בשר שהתעל� 

, שדי� קט� כנכרי, א� א� הקט� חרי# פסק וכתב הש" חנות לפנינו, ג"כ נחשב כקבוע דאוריתא. פסק ככל הראשוני�, שג� כשפרשה החתיכה לפנינו או שהגוי יוצא מה – רמ"א

  הפמ"ג שדינו כגדול.

ב"קבוע" ו'כל דפריש' אי� חילוק בי� מי� במינו למי� בשאינו מינו, שבפרש, אפילו באינו מינו מותר כי יצא מהרוב והחתיכה מותרת. כמו"כ  – ש" 

בי� להחמיר, שא� היו ש� תשע חנויות המוכרות נבלה ואחת שחוטה ולקח מאחת ולא יודע מאיזו, אסורה מדי� ספק אומרי� קבוע בי� להקל ו

  ולא מדי� ודאי נבלה. והנפק"מ בכמה צריכה ביטול אח"כ.

  

  הדין כשנודע שיש חנות המוכרת נבלה לאחר שלקח מאחת מהן, ואינו זוכר מאיזו לקח

עדיי� החתיכה אסורה, כי אי� זה ספק שנוצר עכשיו, אלא אגלאי מילתא למפרע שהיה ספק  – והש"  , רשב"א, רא"ש ע"פ הבית יוס&רא"ה

מזמ� לקיחת החתיכה, ואינו ספק מחודש. אבל בקבוע דרבנ�, כגו� שלקח מחנות אחת חתיכה והיתה בחנות חתיכת נבלה ולא יודע איזו לקח, 

וכ"פ תה חתיכת נבלה ראויה להתכבד, מותר, כי אי� זה ספק מצד ברירת החנויות. כא� לא אומרי� קבוע למפרע, וא� נודע אחרי שלקח שהי

  הש"  להלכה.

תמיד א� נודע שהיה איסור לאחר שלקח בי� בקבוע דאוריתא שנודע שיש חנות אסורה, ובי� בקבוע דרבנ� שנודע  – ר"�, רא"ש ע"פ הב"ח

שהיתה חתיכת איסור ראויה להתכבד, החתיכה שלקח מותרת, כי לא אומרי� קבוע למפרע ונחשב כשפרש מהרוב, כי קבוע חידוש הוא, ואי� ל� 

  .וכ"פ הב"חבו אלא חידושו, 

  שהחתיכה אסורה, א� אי� לגעור במי שמקל בזה בהפסד מרובה. הלכה – פמ"ג

  

  הדין כשלא ידוע איזו חנות מוכרת נבלה אך הוא יודע מאיזו חנות לקח

אי� זה נחשב קבוע כלל והחתיכה מותרת לגמרי, אחרת אסור יהיה לזרוע ולחרוש בנחל אית� שמא הוא אחד שנעבדה בו עגלה  – ר"ש מקינו�

  יכה ראויה להתכבד הוי קבוע מדרבנ�.ערופה. מ"מ א� החת

תערובת זו נחשבת כקבוע מדרבנ� בי� ראוי להתכבד ובי� לא. ולגבי נחל אית� נעמיד בדי� תורה, כי א"א אחרת, ולכ� א� פרשה חתיכה  – פרישה

  .105מחנויות אלו ולא ידוע איזו מוכרת נבלה, היא ג"כ אסורה, גזרה שמא יקח מהקבוע, שהוא אסור מדרבנ�

תערובת זו היא קבוע דאורייתא, כי ג� במקרה של "וארב לו וק� עליו", לא ידוע לזורק מיהו הגוי. מ"מ א� נמצאה חתיכה זו מחו$  – , ש" ב"ח

לחנויות אלו, אסורה ג"כ, גזרה שמא יקח מהקבוע, משא"כ בקבוע דאורייתא רגיל שלא חוששי� שמא יקח מחנות שידוע שמוכרת נבלה, והרי 

  איזו מוכרת ויש לגזור.כא� לא ידוע 

  הנפק"מ בי� הפרישה לש"  תהיה הא� אומרי� קבוע למפרע, וכ� כמה תערובות נצטר  כדי לבטל את החתיכה.

בהפסד מרובה י"ל שזה קבוע דרבנ�, ונ"מ א� תתערב החתיכה אח"כ שזה ספק דרבנ�, א� לכתחילה יש לנהוג כש"� שזה קבוע  – פמ"ג

  דאורייתא.

  

  לה דין קבוע התערבה באחרות הדין כשחתיכה שיש

                                            
בקבוע דאורייתא לא אומרי� בפרשה גזרה שמא יקח מהקבוע כי לא חוששי� שאד� רשע לקחת דוקא מחנות שמוכרת נבלה ואנו יודעי�  105

  איזו היא.
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שנפלה למאה כל זה דוקא כשנמצאה החתיכה בפני עצמה שנקראת קבוע, אבל א� התערבה באחרות, בטלה משו� ספק ספיקא. וכ� משמע מזבחי� עד. בטבעת של ע"ז  – רשב"א

  וכוס של ע"ז נפל לאוצר ופרש אחד מה� ונפל לאחרי�, שמותר כי הל� אחר הרוב משו� ספק ספיקא.

  אסורה, כי כא� מדובר בקבוע דאוריתא, ורק בקבוע דרבנ�, כגו� שפרשה החתיכה ע"פ גזרת הרמב"�, מקלי� בספק ספיקא. – או"ה

פסק כרשב"א שבקבוע דאורייתא כגו� רוב חנויות מוכרות כשרה ומיעוט נבלה ולא יודע מאיזו לקח והתערבה החתיכה באחרות ואינה  – מחבר

, שלכ� אסור לאכול את כול� בבת אחת, כי אז ודאי אכל חתיכה שיש לה די� קבוע והסיק הש" שו� ספק ספיקא. נכרת, בטלה ברוב רגיל מ

  ואסורה.

  פסק כאו"ה שיש לאסור, כי הספק הראשו� אסור מהתורה ואי� מקו� להתיר יותר. וכ"פ הב"ח. – רמ"א

ק ספיקא בהפסד מרובה, כי יש הסוברי� שזה נקרא קבוע דרבנ�. א� החתיכה פרשה בפנינו או לקחה גוי, יש מקו� להקל כשו"ע בספ – ש" 

  ובספק איסור מותר בתערובת, מפני שספק דאוריתא אסור מדרבנ�.

  הט"ז העיר כא� כמה הערות:

קשה, מדוע המחבר פסק שמועיל ספק ספיקא בקבוע דאוריתא, הרי הרשב"א כתב מפורש שזה מועיל רק בקבוע דרבנ�, ולכ� היה  .1

לומר די� זה בס"ה, כשלקח ממקולי� ולא יודע א� לקח חתיכה של התר או של נבלה, שמהתורה בטל ברוב רגיל ורבנ�  המחבר צרי�

גזרו שחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה וכל החתיכות שבחנות אסורות? ונשאר בצ"ע. ומה שהוכיח מטבעת זה ג� מותר מהתורה, 

  וע דאורייתא לא אומרי� ספק ספיקא, ובקבוע דרבנ� כ�, ותימה על המחבר!אפילו בכלי חשוב. א"כ הרשב"א והאו"ה שוי�, שבקב

וכ"פ הט"ז למעשה, ומוסי# תימה על הרמ"א שג� הבי� כ� את הרשב"א, ולכ� כתב שהאו"ה חולק עליו ומתיר רק בקבוע דרבנ�. 

  שמותר בס"ס, רק כשהספק הראשו� הוא באיסור דרבנ�.

, ולכ� אי� להחמיר וזה מפני שבקבוע אי� ל  בו אלא חידושו, שאכ� הרשב"א התיר בספק ספיקא ג� בקבוע דאורייתא, והש"  תר�

  יותר ולאסור בספק ספיקא.

עוד קשה, א� זה ספק דרבנ�, מדוע צרי� שני ספקות, מספיק ספק אחד וספק דרבנ� לקולא? ומתר$, שכיוו� שיש כא� איסור תורה  .2

 � החמירו בו בגלל חתיכה הראויה להתכבד, לכ� צרי� שני ספקות.שהתבטל ברוב, ורבנ

  עוד קשה, שבס"ח נפסק מפורש שצרי� שלוש תערובות! ולכ� פסק הט"ז להלכה כס"ח שצרי� שלוש תערובות לבטל. .3

, ועוד, שהרבה , וכתב להתיר בשתי תערובות בלבד, כי כא� מדובר בקבוע ואי� ל� בו אלא חידושו, ולכ� מותר בספק ספיקאהש"  חלק

  פוסקי� מתירי� בשתי תערובות ובחידוש אי� להחמיר.

, הרי בס"ח ג� צרי� ג' תערובות בגלל קבוע (כי כל דבר חשוב כגו� בריה או חתיכה הראויה להתכבד רעק"א על הש" ותמה מאוד 

 נידו� כקבוע!), וא� בקבוע דרבנ� צרי� ג' תערובות, כ"ש בקבוע דאורייתא!

  

הא� בקבוע חידשה התורה שלא הולכי� אחר הרוב, ולכ� לא מהני ס"ס  הסתפק הפמ"ג: רות בשר שחוטה ואחת ספק טרפהתשע חנויות מוכ

  או שאי� ל� בו אלא חידושו, ולכ� ס"ס מהני. והסיק שא� לא נודעה הספק טרפה לא אלאחר שלקח, יש לצר# את דעת הר"� ולהקל בס"ס.

  

חר רוב בדי� בשר הנמצא ד� ה"בית אפרי�" כשיש חנות המוכרת הרבה נבלות, ובסה"כ מוכרת יותר נבלות משאר החנויות המוכרות שחוטה, הא� יש ללכת א – פתחי תשובה

ב בשר לא מועיל וזה ספק מדי� קבוע, חנויות או אחר רוב בשר ולומר שזה ודאי נבלה ולא ספק מדי� קבוע. והסיק שא� כל חנות מכרה רק חתיכה אחת, הולכי� אחר רוב חנויות ורו

  חתיכה מבחו$ היא אסורה.אבל א� בחנות של הנבלה נמכרו עשר נבלות ובשאר תשע החנויות נמכרו בסה"כ רק תשעה חתיכות שחוטה, ברור שהולכי� אחר רוב בשר וא� נמצאה 

  שתמיד ילכו כא� להחמיר ולא להקל. והסיק הפת"שא� הנודע ביהודה והחוות דעת חלקו על זה, ותלו תמיד את הכל בחנויות ולא בבשר. 

  

  

  

  ו'�סעיפי� ה'

  

"כל הזבחי� שהתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל, אפילו ה� ריבוא, ימותו כול�...ונכבשינהו כי היכי דנינייד�, ונימא כל דפריש  – גמרא

  עג.)�מרובא פריש? אמר רבא: גזרה שמא יקח מהקבוע". (זבחי� ע:

  , אפילו בעשר חנויות ונמצאה חתיכה לפני החנויות נאסור גזרה שמא יקח מהקבוע?ולכאורה קשה

בזבחי� אי� מקומו של הקבוע ניכר, כי הכל מעורב ויש חשש שיקח מהקבוע ויפגע באיסור, אבל בעשר חנויות שנודע האיסור  – , רבנו שמשו�ר"י

ונמצאת אח"כ טרפה  חתיכה הראויה להתכבדלפי זה, א� לקח אד� ממקולי� (היינו איזו חנות מוכרת נבלה), אי� חשש, כי לא ברשיעי עסקינ�. 

  רי� קבוע למפרע, גזרה שמא יקח מהקבוע, כי לא נודעו חתיכות הטרפות בי� חתיכות ההתר.במקולי�, הכל אסור, ואומ

, שמה שנאסר אפילו שעה אחת מדי� קבוע, אפילו פרש מעצמו ולא התערב, נאסר משו� גזרה שמא יקח מהקבוע. וראייתו וכ"כ רבנו שמשו�

אא"כ פרשה אחת לריבוא, וריבוא לריבוא, א� בפנ"ע אסורי�, גזרה שמא מזבחי� עד. שכוס של ע"ז שנפלה לאוצר מלא כוסות, כול� אסורות 

  יקח מהקבוע.

גזרה שמא יקח מהקבוע שייכת רק כשמפריש בידיי� כמו בזבחי�, שאז יש חשש שיקח מהקבוע, אבל בחנויות שהחתיכה  – , ר"�ר"ת, רשב"א

נקרא כשנודע האיסור קוד� שלקח, אבל א� נודע האיסור אחר  לכ� ר"ת והרשב"א חולקי� על ר"י, וכותבי� שקבועפרשה מעצמה, מותרת. 
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. ונפק"מ למי שלקח ממקולי� ואח"כ נודע שהיה טרפה ביניה�, שמותר, כי די� קבוע שלקח ונעשה אח"כ קבוע, לא אומרי� שנעשה קבוע למפרע

  זה חידוש, ואי� ל� בו אלא חידושו.

גזרה שמא יקח מהקבוע ואפילו א� פרשה חתיכה מהתערובת, וכא� פסק כרשב"א להתיר בקבוע למפרע? וכתב הב"י שלא  (קשה על הטור שלעיל פסק שדבר חשוב לא בטל חד בתרי

עומדת במקומה  חתיכה הראויה להתכבדראה את דברי הרשב"א שהדברי� תלויי� זה בזה, אבל להלכה ה� תלויי� זה בזה. והדרכי משה תר$, שכשכתב שפרשה אסור, זה כשה

  תערבה, והיא נקראת קבוע וכמחצה על מחצה דמי, אבל א� התערבה ופרשה מותר כר"ת)ונכרת ולא ה

, שדי� קבוע שאסור הכל מדבר בחתיכות הראויות להתכבד, אבל שאר חתיכות בטלות חד בתרי. וראוי להחמיר ולאסור את וכתב עוד הרשב"א

  .להתכבד, וא� יתיר את אלו שלא חשובות, עלול לקחת ג� מהחשובותכל החתיכות שנשארו במקולי� כי אי� הכל בקיאי� מה זו חתיכה הראויה 

שאינו מבי� אי� אוסר את השאר רק מדי� חומרא ולא מ� הדי�, הרי שמא כל חתיכה היא חשובה ויש כא� די� קבוע על כל  והטור כתב על דבריו

  החתיכות!

שבתחלת דבריו ידע ועכשיו 'שכח', ואי� אפשר לומר כ� על עמוד התורה תמה על הטור, אי� חושב שהרשב"א לא יודע די� קבוע, ועוד  – בית יוס&

  כרשב"א??

, שכא� הוא יודע שלקח מחנות כשרה והתערבה חתיכת טרפה שלא ראויה להתכבד ע� הכשרות ובטלות ברוב, כי ידוע שהכשרות לכ� באר הב"י

  רוב, ומותר לכתחילה, ורק מצד חומרא החמיר.

בארו את קושית הטור, שהטור הבי� ברשב"א שנפלה טרפה באחת מהחנויות ולא ידוע באיזו, ואז לכל חנות יש די� קבוע,  – פרישה, דרכי משה

  ושפיר מקשה על הרשב"א. לכ� כתב בש� הרא"ש, שמה שלקח אחר הספק אסור.

דאורייתא!, ועוד תמה, למה אסר והחמיר תמה על פרוש�, הרי לפי זה, מדוע מביא הטור שהרא"ש התיר מה שקוד� הספק, הרי זה ספק  – ט"ז

  מה שלא ראוי להתכבד במקולי�, הרי כשיש רבי�, מדרכי אהדדי!

, שכשיש חתיכה הראויה להתכבד אחת ונחתכה חתיכה, היא מותרת ממ"נ, א� היא אסורה, בטלה כי אינה את תמיהת הטור לכ� פרש הט"ז

כא� כשיש בהמה שלמה שהתערבה, א� נתיר את מה שלא ראוי, מ"מ הראויות עדיי� ראויה להתכבד כבר, וא� היא של התר, אז התר היא. א� 

  אסורות, והכל גו# אחד לפנינו, ולכ� הקשה הטור על הרשב"א שיאסרו הכל מצד הדי� של קבוע, ולא מצד חומרא כמו שכתב הרשב"א.

, כי אע"פ שזה ספק דאורייתא, בקבוע אי� ל� בו אלא . מה שתמה על הפרישה והד"מ אינה תמיהה1דחה את דברי הט"ז:  – ש"  (נק' הכס&)

. מה שתמה עוד שבמקולי� מדרכי אהדדי, אינה תמיהה, כי לא כול� בקיאי� בחתיכה הראויה להתכבד 2חידושו, ואי� לאסור מה שלפני הספק. 

. 3בש� מחותנו, וכ"כ ג� בחידושי הגרשוני). ולא בטלה. ועוד, שלא נמצאי� כל האנשי� במעמד אחד, אלא באי� בזה אחר זה, ואי� מי שיזכיר. (

מה שכתב שהכל גו# אחד אי� להתיר כי יש חתיכה הראויה להתכבד שלמה ש�, זה אינו, כי חתיכה הראויה להתכבד אינה בטלה מדרבנ�, וה� 

  אמרו להתיר בכה"ג.

  

יות, שתשע מוכרות שחוטה ואחת נבלה ונמצאה מה שמותר כשפרש אחד מהרוב זה דוקא בקבוע דאורייתא כגו� עשר חנו – רא"ש ע"פ הטור

חתיכה בחו$ והאיסור ניכר וידוע ולא חוששי� לרשעי�, אבל בריה וחתיכה הראויה להתכבד שהתערבו בהתר שאינ� בטלי� אפילו באל#, אפילו 

רובת, אבל א� פרש קוד� א� פרש אחד מהרוב אסור, גזרה שמא יקח מהקבוע בידיי�. (כדעת ר"י לעיל) וכל זה כשפרש אחר שנודעה התע

שנודעה התערובת מותר, ואי� גזרה, כי כול� בחזקת התר, ואפילו פרש לפנינו, ולא קיימת גזרה שמא יקח מהקבוע לאחר שנולד הספק, ובזה לא 

  יטעה.

מ"ש הרא"ש שאסור, זה רק כשיש חתיכה הראויה להתכבד שלא בטלה, ולכ� השאר אסורות או שהיו חתיכות שאינ�  – רא"ש ע"פ הבית יוס&

ראויות להתכבד ולא היה רב כשרות, אבל כשה� לא ראויות להתכבד ויש רוב כשרות, ברור שבטלות חד בתרי, ומותר ג� לאחר שנודע הספק. 

  מצאנו גזרה שמא יקח מהקבוע לאחר שנולד הספק, ורק לאחר שנולד הספק יש לגזור.וכשלקח קוד� שנודע הספק הכל מותר, כי לא 

  

פסק כר"ת וכרשב"א שמי שלקח בשר ממקולי� ואפילו חתיכה הראויה להתכבד ונמצאת אח"כ טרפה במקולי� ולא ידוע איזו היא  – מחבר

י�, אבל לקחת אח"כ אסור, ואפילו חתיכה שאינה ראויה הטרפה ומאיזו חתיכה לקח, מה שלקח קוד� הספק מותר, שפרש מהרוב ורוב כשר

  , שאפילו א� עבר ולקח אסור.וכתב הש" להתכבד, כי אי� הכל בקיאי� בזה. 

וכ� בריה או שאר דברי� שאינ� בטלי� (כגו� חתיכה הראויה להתכבד ודבר שבמני� לרמ"א בס"א) שהתערבו בהתר, א� פרש אחד מהרוב אחר 

כשהפריש� במתכוו�, אבל פרש ממילא (שלא בפנינו או התפזרו בפנינו), מותר, כי כל דפריש מרובא פריש, והאיסור שנודעה התערובת, אסור 

  נשאר ברוב.

פסקו להחמיר כרא"ש וכטור, שג� כשפרש ממילא בקבוע דרבנ�, יש להחמיר ולאסור גזרה שמא יקח מהקבוע, וטוב להחמיר. וכ"פ  – ט"ז וש" 

  , שבהפסד מרובה יש להקל.בש� מנחת יעקב ופסקוהפמ"ג רעק"א וג� הרמ"א בת"ח והאו"ה. 

תר כשפרש, כי אי� כתב ג� על דברי המחבר שאסור לקחת ג� א� פרשה חתיכה מהחנות, גזרה שמא יקח מהקבוע, ובקבוע דרבנ� יש גזרה כזו, אבל בקבוע דאורייתא מו אמנ� הט"ז

, שהרי המחבר פוסק כרשב"א, שאי� גזרת שמא יקח מהקבוע אלא כשהפריש בידיי� כדאיתא גמרא, וכפי שפסק עליו הפמ"גותמה לגזור ש�, שהחנות נכרת ולא ברשיעי עסקינ�. 

, שהט"ז כתב כ� לשיטתו, שבפרש יש לאסור בקבוע דרבנ� גזרה שמא יקח מהקבוע, א� ותר� ב"לבושי שרד"בס"ו, וא"כ א� פרשה חתיכה מהחנות, מותרת מדי� מרובא פריש! 

  מחבר פוסק כרשב"א.באמת ה

כל זה במקולי�, אבל א� בבית התערבה לו חתיכה, מותר לקחת חתיכה שאינה ראויה להתכבד, וכ"פ מהרש"ל, כי ש� אי� הרבה אנשי�  – ש" 

  וקט� החשש שיטעו לקחת חתיכה הראויה להתכבד.
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ופרשו כול� יחד בשעת עקירת�, ואח"כ פרשו עוד מה שאסור כשהופרש במתכוו�, זה שפרש מעט ונשארו מקצת האיסורי�, אבל א� ה – רמ"א

קצת, אות� שפרשו מותרי�, ורק השני� האחרוני� אסורי�. וא� התערבה תרנגולת טרפה ע� כשרות ונמצאה ביצה לפניה�, מותרת אע"פ 

  שבריה לא בטלה, כי לגבי ביצה אזלינ� בתר רובא.

בד ממקו� הקביעות, כי לא ידע שזה אסור, מותר כשפרשו אח"כ מקצת�, כי אבל אסור להפריש כ� לכתחילה, אלא שא� הפרישו בדיע – ש" 

  כיו� שהתפזרו כול�, נחשב כאילו התפזרו שלא בפנינו.

  חלק על הרמ"א וכתב שחילוקו לא אמת. – ב"ח

ז לגבי דרוסה פסק חילוקו של הרמ"א נובע מסתירה בדברי הטור, שכא� כתב שבפרש יש איסור בגלל גזרה שמא יקח מהקבוע, ובס' נ – ט"ז

  106כר"ת שאומרי� "כל דפריש" ולא גוזרי�, ולכ� כתב לישב שבס' נז מדובר שפרשו כול� ממקו� הקביעות.

, שבזבחי� שאלו "ונכבשינהו כי היכי דנינייד�", כלומר ינועו כל הבהמות ואחת תפרוש, וענתה הגמרא שיש על הרמ"א והש"  הט"ז והקשו

ועזבו את מקו� הקביעות יש גזרה, שאל"כ מדוע ימותו כול�? ומה הסברה לחלק בי� פרש ממילא לפרשו כול�? גזרה. משמע שג� כשנעו כול� 

  ומה שהוכיח הרמ"א ממפקחי� את הגל בשבת על ספק ישראל א� נעקרה הקביעות, אי� זו הוכחה, כי לא שייכת ש� הגזרה כמו כא�!

לר"י לגזור שמא יקח מהקבוע, אבל כשפרשו כול� זה הכר מספיק שלא יבוא לקחת  , שמחלוקת ר"י ור"ת היא בפרשו קצת, ששיי�ומפרש הט"ז

מהקבוע, ובזה ג� ר"י שאוסר בפרש ממילא, מודה, ולכ� הטור בס' נז שמדבר על חולי�, הביא דבריו. א� בקדשי� מחמירי� יותר, שג� 

  כשהופרשו ממקו� הקביעות, יש לאסור לדעת ר"י. 

, שמחלוקת ר"י ור"ת מדברת כשפרשו קצת, אבל א� פרשו כול� אי� זה קבוע יותר, אפילו א� חזרו ובאו יחד "אוהש"  פרש את דינו של הרמ

א  הקשה , והואיל ופרשו כול� אי� יותר די� קבוע. כי קבוע הוא חידוש, ו"אי� ל  בו אלא חידושו"במקו� אחד ואז שני� האחרוני� אסורי�, 

י� אמר שלאחר שפרשו לא יחשב יותר קבוע, הרי בנזיר יב. כתוב ש"הדרא לניחותא", וה"ה הכא? , אהדגול מרבבה על הש"  בהסבר הרמ"א

  ואולי י"ל שש� זה קבוע דאוריתא, וכא� מדובר בקבוע דרבנ�, א� לפי תוספות ש� שמדובר ג� כ� בקבוע דרבנ�, צ"ע.

  

וג� מהבהמה השלישית הוציאו חציה והתערבו בני המעיי�, ומצאו שאחת טרפה, הארבע  א� שחטו בבית במטבחי� שבע בהמות והוציאו לחנות שתי בהמות, – פתחי תשובה

ת החצי שבחו$ בגלל החצי שבפני� ודאי אסורות, והשתי� שהוציאו מותרות, כי פרשו מהרוב. ובאשר לחציי�, יש שהתירו את החצי שבפני� בגלל החצי שבחו$, ויש שאסרו א

  ת החצי שבפני� והתירו את החצי שבחו$.שבפני�, והשאלת יעב$ והפר"ח אסרו א

  

  סעי# ז'

  

"אמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה: טבעת של ע"ז שהתערבה במאה, ונפלה אחת מה� לי� הגדול, הותרו כול�, דאמרינ� ה� דנפל היינו  – גמרא

א"ל: רב דאמר כר' אליעזר...אמר ר"ל: איסורא. איתיביה רבא לרב נחמ�: אפילו אחת בריבוא ימותו כול�. ואמאי, נימא דמית איסורא מית? 

חבית של תרומה שהתערבה במאה חביות ונפלה אחת מה� לי� הגדול, הותרו כול�, דאמרינ�, ה� דנפל איסורא הוא. ואיצטרי� דרב נחמ� 

א חבית דמינכרא ואיצטרי� דר"ל, דאי מדר"נ, הוא אמינא ה"מ עכו"�, שאי� לה מתירי�, אבל תרומה שיש לה מתירי� לא, ואי מדר"ל, ה"

נפילתה, אבל טבעת דלא מינכרא נפילתה לא, צריכי. אמר רבה: לא התיר ר"ל אלא חבית דמינכרא נפילתה, אבל תאנה לא. ורב יוס# אמר: 

  עד:)�אפילו תאנה, כנפילתה כ� עלייתה". (ע"ז עד.

  

יה להתכבד, דבר שיש לו מתירי�) שהתערבו ה"ה לכל איסורי� שלא בטלי� מחמת חשיבות� (בריה, חתיכה הראו – רשב"א, רא"ש, ר"�

באחרי� ונפל אחד מה� לי� הגדול, וכרב יוס# שאו שנאכל אחד מה� שהותרו כול�, וזאת כי מהתורה ה� בטלי� ברוב של חד בתרי, וחכמי� 

ותרות השאר, אלא בעני� אסרו אות� אפילו באל#, לכ� כשנפל לי� תלינ� לקולא. וכל זה כשאבדה אחת מהעול�, א� א� פרשה אחת מה� לא מ

שאמרנו שאבדה מהעול�, כי א� היא בעי�, עדיי� יש לנו לומר שהאיסור ברובא נשאר, ומפני מה נאמר שזוהי שפרשה היא האיסור?! אבל 

  כשנאכלה אחת מה� ואינה בעול�, נית� לומר שהיא היתה האיסור כי מדרבנ� אסורה.

  שהתערב אחד בעשרי�. והרא"ש כתבונפל אחד, שהשניי� האחרי� מותרי�.  הוסי# שה"ה א� התערב דבר חשוב ע� שני� הרשב"א

  מה שמותר כשנפלה אחת לי� הגדול זה רק באיסורי הנאה כמו טבעת של ע"ז, א� באכילה אסור. – רמב"�

  

  מתי מותר כשנפלה חתיכה?

רק א� נפלה החתיכה בשוגג מעצמה, אבל א� הפיל במזיד את הטבעת או אכל במזיד את החתיכה אסור, ואפילו א� הפיל או  – תוספות, רא"ש

, שכל זה כשהפיל בשוגג שיש קנס שאסור, א� א� אכלו בשוגג אי� וכתב על זה ש"ד בהגהות ובתרה"דאכל בשוגג אסור, גזרה שוגג אטו מזיד. 

  יטתו הוא איסור במזיד.קנס, כי אד� לא יאכל דבר שלש

  אפילו א� הוא הפיל מותר א� זה נעשה בשוגג ולא קונסי� שוגג אטו מזיד, כדי� מבטל איסור בידיי�. – רשב"א

כל זה כשהפיל אחר שנודעה התערובת, אבל א� הפיל או אכל קוד� שנודעה התערובת, מותר, ולא שיי� כא� לקנוס אטו אחר שנודעה  – רא"ש

  לעול� לא יוודע כלל, וכל זמ� שעומד בחזקת התר, אי� קנס.התערובת, כי שמא 

  

                                            
  בס' נז כתב שהטור הביא ש� את דברי ר"ת כדי לדחות את דעת הסמ"ק ש�, א� ליה לא סבירא ליה. הב"י 106
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  כמה מותר לאכול?

כל מה שמותר לאכול לאחר שנפל לי�, זה שני� שני� יחד, שממה נפש� אחת התר היא, אבל לאכול כל אחת בפני עצמה  – רא"ש, רשב"א, ר"�

  אסור.

  ג� כשאוכל שני� שני� אסור לאד� אחד לאכול את הכל. – טור

, הרי תוספות ורא"ש כתבו שליהנות מכול� בבת אחת פשוט שאסור, כי ודאי אוכל איסור, משמע שלאכל� שני� שני� אפילו הבית יוס& והקשה

  לאד� אחד, מותר, שאל"כ נכתוב זאת, וכ"ש שבבת אחת אסור.

�, וה"ה שאסור לאד� אחד לאכול , חידוש� של תוספות ורא"ש הוא שאסור ליהנות מכול� בבת אחת אפילו שני בני אדומתר� הבית יוס&

  מהכל, כי ודאי אוכל איסור.

, אסור" אבל לאכול שני� שני� לאד� אחד הכל, מותר. (חולק על יחד, שצרי� להגיה בדברי הטור: "או שאכל� כול� אחד אחד והפרישה תר�

  הב"י)

ר לאד� אחד ליהנות מכול�, אלא רק שני� שני� , שבס' קמ לגבי תקרובת עכו"� שהתערבה, נפסק מפורש שאסוהט"ז דחה את דברי הפרישה

שיש חומרא בעכו"� וכא� בתערובות יש להקל, מ"מ כתב הט"ז שהרבה דברי�  ואע"פ שהדרישה ש� תר� ע"זיחד, ולא אד� אחד לבדו. 

  נלמדי� מעכו"�, כמו כוס של ע"ז שנפלה בי� הכוסות.

  

פסק כרא"ש, הרשב"א והר"� וכתרה"ד, שכל דבר חשוב שלא בטל והתערב ונאכל אחד בשוגג בי� שאכלו הוא, בי� שאכלו אחרי� או  – מחבר

ש"�), הותרו כל  –מהעול�, וכ� א� נפל לנהר עמוק שהוא אבוד (ואפילו א� הפיל בשוגג קוד� שנודעה התערובת  107לי� שנאבד מעצמושנפל 

  שני� שיש ודאי התר, אבל אחד אחד אסור. האחרי�. ודוקא שאכל� שני�

תימה על תרומת הדש� שכתב שא� אכל בשוגג מותר, כי לא שיי� לקנוס שהרי לא יאכל במזיד איסור, הרי זה סותר לדברי הרא"ש בשו"ת  – ט"ז

הספק מותר, אבל אחר שנולד  (כלל כ' סי"ז), שלקחו הקהל כבשי� ונודע שאחד טרפה שא� נאכל אחד מהכבשי� מותר, א� זה היה קוד� שנולד

  הספק אסור משו� גזרה דמזיד? 

, ולכ� רק כנפל מעצמו לי� הגדול או שנאכל לכ� פסק הט"ז שלא כמחבר, וכתב שג� כשאכלו בשוגג יש לקנוס שמא ית� במזיד לכלב או לעכו"�

ו� גזרה, וכתב שא� בעל תרה"ד היה רואה את מעצמו ע"י כלב, יש להתיר, א� א� אכלו בשוגג אסור כמו שא� הפילו לי� בשוגג, אסור מש

  הרא"ש הזה, היה חוזר בו.

  ש" 

פסק הרמב"� שבדבר שלא נכרת נפילתו כגו� טבעת או תאנה, צרי� שיפלו שני�, אבל חבית וכה"ג שניכר נפילתו מודה שמספיק אחת  .1

  שתפול.

ו פרש ממילא לדעות שאוסרות ונפלה אח"כ אותה כל זה כשנפלה מעצמה חתיכה לי� מתו� התערובת, א� א� פרשה חתיכה לפנינו א .2

 חתיכה, אי� להתיר, כי היא אינה מוחזקת כאיסור בעודה פרושה, והתערובת נשארת באיסורה.

 א� התערבו שתי חתיכות שלא בטלות, צרי� לאכול ארבע ארבע, וכ� א� התערבו שלוש, צרי� לאכול שש שש. .3

נפלה מעצמה זה לאו דוקא, אלא אפילו א� התבשלה או נפלה ע� דבר אסור ואי� בו ששי� לבטל, או שזו היתה בהמה  מה שכתוב שנאכלה חתיכה אחת או – פתחי תשובה

וגג. א� האד� שהרגה לא ידע, שמתה, נקראי� נאבדו מהעול� ותולי� שזה היה אסור. אבל א� מתה הבהמה ע"י אד� לא תולי�, כי יש לקנוס שוגג אטו מזיד כמו כשהפיל לי� בש

  מותר, כי מכיוו� שלא ידע, לא שיי� לקנוס שוגג אטו מזיד וג� א� ידע אד� אחר. ג"כ

  

  פסק כטור וכהבנת הבית יוס#, שאפילו שני� שני�, אסור לאד� אחד לאכול את כול�, וכ� שני בני אד� לאכל� בבת אחת אסור. – רמ"א

הסיק להלכה כדברי הרמ"א שלאד� אחד אסור לאכול את כל התערובת ע"פ דברי תוספות בחולי� ק., לגבי תערובת חד בתרי של דבר לא  – ט"ז

חשוב, שלאד� אחד אסור לאכול את כל השלושה, כי ודאי אוכל איסור, וא# שהרא"ש מקל בזה ש�, זה בגלל גזה"כ של "אחרי רבי� להטות", 

ספק ספיקא, א"כ אי� להתיר. לכ� לק"מ קושית הב"י, שפשוט שאד� אחד אסור לאכול את הכל, וממילא לא צרי�  א� כא� שזה מותר משו�

לומר את הרבותא שלח הב"י, שלשני בנ"א ג"כ אסור בבת אחת. (וא� היה הדי� כ�, הטור היה כותב את זה, וכ� בס' קמ לא שיי� לאסור זה, 

  א ישתה כ"א בכוסו בשעת שג� חברו שותה)וכ"ש כא�, כי א"א להיזהבר בכל סעודה של

  ולהלכה, אע"פ שהסיק הט"ז שלשני בנ"א מותר לאכול את כל התערובת בבת אחת, מ"מ כתב שמאחר שהרמ"א החמיר בזה אי� להקל.

, ואי� זה דומה לס' קמ ש� מחמירי� בע"ז, אפילו בזה אחר זה שמותר לאד� אחד לאכול את כל התערובתחלק על הט"ז, ופסק כפרישה  – ש" 

, שש� מדובר שאוכל ועל הוכחתו של הט"ז מחולי� ק. לגבי תערובת חד בתרי, כתב הפמ"ג בשפ"דאו שש� הפשט שאסור לאכול את הכל יחד. 

מילא מותר לאד� אחד לאכול ודאי איסור, משא"כ כא� שנפלה חתיכה אחת לי� הגדול, ותולי� שהיא היתה אסורה ולכ� לא אוכל ודאי איסור ומ

  את הכל.

  

הרשב"א כתב שאפילו א� התערב חד בתרי ואחד נפל לי� שהשני� האחרי� מותרי�. ומסביר, שאי� זה מדי� ספק ספיקא,  – פמ"ג (שפ"ד מח')

הרא"ש באר שמותר מצד כי א� כ� היה אסור, שהיה אוכל ודאי איסור, אלא הסיבה היא שתלינ� לומר שהאיסור נפל ואז השאר ודאי מותרי�. ו

  ספק ספיקא, ולכ� כתב שהתערבה חתיכה אחת בעשרי�, כי חד בתרי יהיה אסור, ג� א� נפל לי� הגדול.

                                            
  לגבי נחתכה חתיכה או התרסקה, עיי� לעיל בס' קא ס"ז. 107
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נית� לומר שהמחבר סובר כמו הרשב"א, ולכ� לשיטתו מותר לאד� אחד לאכול את כל התערובת, כי לא אוכל ודאי איסור, שהיה תולי� לומר 

בדבר שיש לו מתירי�, אבל הרמ"א סובר כמו הרא"ש, ולכ� יש לאסור לאד� אחד לאכול את הכל מדי� ספק שהוא נפל לי�, ולכ� מתיר ג� 

  ספיקא כפי שבאר הט"ז, וכ� יש לאסור בספק ספיקא דבר שיש לו מתירי� (ס"ח), שהרי בכ"מ יהיה מותר, ולמה שספק יאכל איסור.

  

  סעי# ח'

  

שהתערבה במאה טבעות ופרשו ארבעי� למקו� אחד וששי� למקו� אחר, פרשה אחת "אמר רב יהודה אמר רב: טבעת של ע"ז,  – גמרא

מהארבעי� אינה אוסרת, אחת מששי� אוסרת. מ"ש אחת מארבעי�, דלא אמרינ� איסורא ברובא איתא, אחת מששי� נמי, אמרינ� איסורא 

באחרות) אי� אוסרות, ששי� למקו� אחד אוסרות.  �40הברובא איתא (היינו בנט' הנותרי�)? אלא א� פרשו ארבעי� למקו� אחד (שהתערבו כל 

כי אמריתא קמיה דשמואל, א"ל: הנח לעכו"� שספיקא וספק ספיקא אסורה עד סו# כל העול�. מיתיבי: ספק עכו"� אסורה, וספק ספיקא 

וא], מותרי�? תנאי היא, דתניא: ר' מותרת. כיצד? כוס של ע"ז שנפל לאוצר מלא כוסות, כול� אסורי�. פרש אחד מה� לריבוא, [ומריבוא לריב

יהודה אומר: רימוני באד� אסורי� בכלשהו. נפל אחד מה� לריבוא, ומריבוא לריבוא אסורי�. ר"ש ב� יהודה אומר משו� ר"ש: לריבוא 

רק בע"ז אסור)". אסורי�, [ומריבוא] לשלושה ושלושה למקו� אחר מותרי�... שמואל סבר לה כר' יהודה בחדא (שאסור), ופליג עלה בחדא (ש

  ופסקו הראשוני� כרב, שבי� בע"ז ובי� בשאר איסורי� מקלי� בספק ספיקא.(ע"ז עד.) 

יש לגרוס בגמרא בדברי ר"ש ב� יהודה: "לריבוא אסור, לשלושה ומשלושה מותר", ולכ� דבר שאינו בטל שנפל לתערובת, ופרשה  – רשב"א, טור

וט אסור אפילו התערב בריבוא, אבל בתערובת שניה, כגו� שנפל לשלושה, ומשלושה פרש אחד חתיכה  אחת, הרוב אסורי� כדלעיל ס"ז, והמיע

בביצה ג:, שספק ביצה שנולדה ביו"ט שני והתערבה באחרות  וזה כדברי ר"תלתערובת אחרת, התערובת השניה מותרת משו� ספק ספיקא. 

  מותרת.

  בלי שיתערב בתערובת שניה)(הב"י הביא אפשרות שהרשב"א מתיר את המיעוט שפרש בפנ"ע 

, שיש ספק ספיקא, ספק לא היה איסור בכולו, וג� א� היה, שמא זה שאוכל עתה אינו וכ� א� פרשו מחצה חתיכות ונפלו לתערובת מותר

  האיסור. ומה שבגמרא נקטו ארבעי� וששי�, זה כדי לחדש שהששי� נשארי� ודאי אסורי�.

, אבל חתיכת איסור אחת שהתערבה בחתיכת התר חד בחד, לה מהתורה כגו� שיש רוב כשרי�וכל מה שדברנו זה כשהתערובת הראשונה בט

ואחת מה� נפלה לתערובת אחרת, תמיד הכל אסור, ולא נאמר כא� "ספק ספיקא", כי רואי� את שתיה� כאילו ה� ודאי איסור, שהרי אסורות 

  מהתורה.

בוא לג' ומג' למקו� אחר מותר", משמע שצרי� ג' תערובות (ולא ב' כרשב"א), ואז גרסו בגמרא: "לריבוא אסור, מרי – רש"י, תוספות, רמב"�

שחלק על ר"ת וכתב שצרי� ג'  וסברת� כר"י. 108התערובת השלישית מותרת, הראשונה אסורה, והשניה לרש"י מותרת ולרמב"� אסורה

  תערובות ע"פ סוגיי�.

  � אחד אסור לאכול את הכל יחד, אחרת יש רק ספק אחד.משמע מדברי רש"י שמותר משו� ספק ספיקא שלאד – בית יוס&

  פסק הלכה כרמב"� בודאי איסור שנפל לתערובת, שמותר רק מתערובת שלישית, וכרשב"א בספק איסור שמותר כבר מתערובת שניה. – או"ה

  

חרי�, ומשלושה לשני� אחרי�, פסק את הגמרא וכרמב"�, שדבר חשוב שלא בטל שהתערב באחרי� ונפל מתערובת הזו אחד לשני� א – מחבר

  הרי אלו מותרי� (תערובת שלישית), א� א� נפל אחד מתערובת הראשונה לאל# כול� אסורי�, ומותר רק בספק ספיקא בתערובת שלישית.

לה חלק על המחבר, וכתב שאע"פ שתוספות גרסו כמו הרמב"�, מ"מ כתבו מפורש (ע"ז עד.) שהתערובת השניה מותרת כבר לאחר נפ – ש" 

ויש לסמו  על זה למעשה חתיכה לשלישית, וכ� כתב רש"י וכ� פסקו כל הפוסקי�, שהתערובת השניה מותרת כשלא נהנה ממנה בבת אחת. 

   בהפסד מרובה, א  בלא הפסד מרובה יש להחמיר כדעת הרמב"� שפסק המחבר.

  

מותר מצד ספק ספיקא כרשב"א, וכא� החמיר כרמב"� , שהרי בס"ד פסק שא� לקח מהקבוע והתערב בשתי תערובות הט"ז הקשה על המחבר

  בשלוש תערובות? ונשאר בצ"ע.

  , ולכ� לא מחמירי� בו יותר משתי תערובות, משא"כ כא� שיש להחמיר.שדי� קבוע חידוש הוא, והש"  בנק' הכס& תר� על זה

בנ� (דבר חשוב), וא� כא� צרי� ג' תערובות, כ"ש , שהרי כא� זה ספק שנפל לתערובת בקבוע דרא  רעק"א תמה תמיהה עצומה על תרו� הש" 

  בס"ד שזה קבוע דאורייתא שנצטר� ג' תערובות? ונשאר בצ"ע.

  , שכא� אי� האיסור ניכר, ולכ� צרי� ג' תערובות, משא"כ ש� שהחנות האסורה ניכרת, ולכ� מספיק ב' תערובות.הפמ"ג באר

  רמ"א

השלישית, ודוקא כשזה ודאי איסור, אבל בספק איסור התערובת השניה פסק כאו"ה שאי� לאד� אחד לאכול את כל התערובת  .1

  מותרת.

קשה על הרמ"א, שמשמע מתוספות שהתערובת השלישית מותרת באכילה בבת אחת מכח ספק ספיקא (ספק היה איסור  – ט"ז

הרמ"א את עצמו, שבתחלה כתב  בשניה, וג� א� כ� שמא לא נפל לשלישית), וכ� בספק איסור מותר לגמרי בתערובת שניה. וא"כ סותר

                                            
 לגבי כוס של ע"ז שמותרת בב' תערובות בלבד,ואכ� בס' קמ לגבי טבעות של עכו"� פסק השו"ע שאסורות רק בב' תערובות. הרמב"� פסק 108

 והסביר הש"� (ס"ק נב) בש� הר"ר מרדכי אשכנז שלגבי אכילה צרי� ג' תערובות, א� בהנאה מספיק שתי תערובות.
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  דברי או"ה שאסור בבת אחת בודאי איסור בשלישית, ואח"כ התיר לגמרי את השניה בספק איסור, ומאי שנא?

ותר� הט"ז, שהרמ"א מתכוו� שג� בספק איסור אסור לאכול את הכל בבת אחת בתערובת השניה, כמו שבודאי איסור אסור הכל 

ח זאת מהגהות ש"ד, שר"ת הורה לר"י ששחט כמה תרנגולי� ונמצאה הסכי� טרפה אח"כ, שצרי� . והוכיבבת אחת בתערובת שלישית

  להשלי� אחת החוצה, ואז להתיר מצד ס"ס, כי יש על חתיכה אחת ש� איסור.

, שש� התערובת היתה אחת בלבד ויש בה איסור ולכ� צרי� להשלי�, משא"כ בנידו"ד שיש הש"  בנק' הכס& דחה דבריו של הט"ז

כמה תערובות ואי� מנהג להחמיר וצרי� להיות מותר לגמרי בתערובת שלישית. ועוד, שש� אתחזק איסורא בתרנגולות, ולכ� לא הוי 

  ס"ס משא"כ כא�.

התערובת השניה מותרת כולה שלא בבת אחת, והשלישית מותרת אפילו בבת  והסיק שבודאי איסור תורהחלק על הרמ"א,  – ש" 

  , בי� בתערובת שניה ובי� בתערובת שלישית, מותרת כולה אפילו כאחד.ר תורה או באיסור דרבנ�ובספק איסואחת כולה. 

י"א שבדבר שיש לו מתירי� אי� להתיר אפילו בתערובת שלישית מכח ספק, וטוב להחמיר א� לא לצור�, מאחר שיש לו התר בלא"ה.  .2

  109(או"ה)

בדבר שיש לו מתירי� זה ספק ביצה שנולדה ביו"ט שני שאסורה מדרבנ�, , והוכיח מדברי הר"�, שמה שמותר חלק על הרמ"א – ט"ז

  אבל באיסור דאורייתא דבר שיש לו מתירי� אסור אפילו בספק ספיקא ותימה על הרמ"א שהתיר לצור� הפסד מרובה. וצ"ע.

אה"נ שה"ה בס"ס דאורייתא , וכתב שהר"� שכתב בס"ס דרבנ�, זה ליישב דברי הרא"ש מלוניל, אבל הש"  בנק' הכס& דחה את הט"ז

  שיש להקל בדבר שיש לו מתירי�.

כתב על דברי הר"� שזה דוקא לגבי יו"ט שני שהוא מנהג ולא מחמירי� או שמדובר לצור� יו"ט או בתערובות מחמירי� יותר  – ש" 

ריש קוד� העומר) מקלי� בס"ס, כי יהיה מותר בכ"מ, אבל בספק מוכ� ביו"ט או בספק איסור חדש (ספק יש�, ואת"ל חדש ספק הש

  , וכתב שצ"ע הא� יש להתיר בהפסד מרובה.למסקנה פסק הש"  כרמ"אאע"פ שיש לו מתירי�, כי זה ספק איסור. 

  

סקי� בדרבנ� ספיקו אסור רק בדבר שלא היה לו חזקת התר, אבל א� היתה לו חזקת התר, מותר. ומ"מ רוב הפו דבר שיש לו מתירי� – בש� נודע ביהודה פתחי תשובה

  דרבנ� מותר, אע"פ שמהש"� משמע שאסור. דבר שיש לו מתירי�(שער המל�, מג"א ופר"ח) מסכימי� ע� הט"ז שס"ס ב

  'טסעי# 

  

  מדוע מותר איסור בספק ספיקא?

  וכ"פ הש"  והפמ"ג.ספק דאורייתא אסור מדאורייתא.  – רשב"א

  , בי� בספק במציאות, בי� בספק עדות המכחישה עדות.הפרי חדשוכ� פסק אסור רק מדרבנ� (הל' טומאת מת פ"ט).   – רמב"�, ראב"ד

  ס"ס הוי ספק דרבנ� לקולא. אבל לדעת הרמב"�, שכתבנו שס"ס עדי# מרוב, 27, ס"ס מותר מדי� רוב, ועיי� בכלל לכ� לדעת הרשב"א

  

  דין ס"ס כשספק אחד בגוף וספק אחד בתערובת או כששניהם בתערובת

  שנולדה בשבת, ואחד ביצה שנולדה ביו� טוב...וספיקה אסורה, וא� התערבה באל# כול� אסורות". (ביצה ג:)"מיתיבי: אחד ביצה  – גמרא

מה שכתוב בברייתא "והתערבה באחרות כול� אסורות" זה הול� רק על ביצה שודאי נולדה ביו"ט, אבל ספק נולדה  – רשב"א ע"פ ר"ת

, שג� לר"ת, ספק מ� התורה שהתערב חד בחד, אי� אומרי� ס"ס, אלא רק כשיש הט"ז והבהירוהתערבה באחרות מותרת, וכ� משמע בירושלמי. 

  רוב.

  מה שכתוב בגמרא שא� התערבה באל# כול� אסורות, זה מתייחס לספק, כלומר ג� ספק ביצה שנולדה ביו"ט והתערבה באחרות, אסורה. – ר"י

  בהבנת דברי ר"י נחלקו הראשוני� (ע"פ הפמ"ג בשפ"ד):

ס"ס מותר רק כשספק אחד אסור מדרבנ�, אבל א� ספק אחד אסור מהתורה הספק השני ג"כ אסור מדרבנ�  – התרומה רא"ה, ספר .1

 אע"פ שהספקות בעניי� אחד.

כשהספקות אחד בגו# ואחד התערובת אי� אומרי� ס"ס ואסור, א� רק כשספק אחד מהתורה, א� א�  – לישנא אחרינא ברא"ה .2

 ובאיסור דרבנ�, אפילו א� יש לו דררא דאורייתא, מותר א# כשהספקות בשני ענייני�. מותר.הספקות בגו# אחד אפילו מהתורה 

כשהספקות ה� אחד בגופו ואחד בתערובת, לא אומרי� ס"ס בי� באיסור תורה, ובי� באיסור דרבנ� שיש לו דררא  – רשב"א .3

תערובות. וכ� ספק ביצה שנולדה ביו"ט  דאורייתא, ולכ� חתיכה ספק טרפה שהתערבה באחרות, אסורה כי לא באה מכח שתי

שהתערבה באחרות אסורה, כי קוד� נאסרה מספק שנפל בגופה, וא"א לחזור ולהתיר אותה, וכא� יש דררא דאורייתא. אבל א� הספק 

עת של הוא באיסור דרבנ� גמור מותר א# בס"ס משני ענייני�, וכ� א� יש שני ספקות הבאי� משתי תערובות (ס"ח), כגו� שנפלה טב

 ע"ז לריבוא, ומריבוא לריבוא ובכל תערובת יש שתי ספקות, מותר א# באיסור תורה מדי� ס"ס.

לחוש לדברי ר"י שיש להתיר רק בשני ספקות הבאי� משתי תערובות, ונפק"מ לספק טרפה שהתערבה באחרות שאינה  ולהלכה הסיק הירושלמי

  מותרת, אא"כ ראויה להתבטל בפני עצמה ברוב.

  

                                            
 מתיר בזה, כי בס"ז התיר דשיל"מ כשנפלה חתיכה אחת לי� מעצמה, והרמ"א ש� לא הגיה כלו�, כי סמ� על מה שכתב כא�. המחבר 109
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פסק כר"י ע"פ באור הרשב"א שספק טרפה שהתערבה באחרות, כול� אסורות עד שיהיה בהתר כדי לבטל את האיסור א� הוא  – מחבר

מהדברי� המתבטלי�, כיו� שהספק הראשו� היה בגופו ואי� להתירו מטע� ס"ס. וא� הוא מהדברי� שלא מתבטלי� אסור הכל אפילו עד אל#. 

פקות בעניי� אחד בגו# אחד כמו שתי תערובות או באשה שזינתה ספק תחתיו ספק לא תחתיו ואת"ל , שלדעת ר"י צרי� שני סוהסביר הט"ז

  תחתיו, ספק באונס.

פסק כל"א ברא"ה, ולכ� הביא טע� אחר לאסור את המקרה של המחבר, שהואיל והספק הוא איסור דאורייתא (טרפות), ולא נוכל לומר  – רמ"א

  ב באחרי� אסור.ספק שאי� כא� איסור, אלא רק שהתער

, שלמחבר, אפילו היה ספק אחד מדרבנ�, כיו� שהוא בגופו לא בטל, ולכ� א� הנפק"מ בי� המחבר לרמ"א תהיה באיסור דרבנ�וכתב הש" , ש

התחלפה גבינה ספק של עכו"� ספק של ישראל, שזהו ספק דרבנ� יש להחמיר, כי זה ספק בגופו, אבל לרמ"א בטל כי הספק הראשו� אינו 

  רה והוי ס"ס.מהתו

ר כא�, ומדוע בכלל קשה, מדוע הובא די� זה כלל, הרי כא� מדובר בתערובת שניה שבכ"מ המחבר פסק שהיא אסורה וצרי� תערובת שלישית בס"ח, וא"כ מה ההו"א להתי – ש" 

  כתב די� זה? וכ� קשה על הרמ"א להל�, מדוע מביא בכלל טע� של איסור דאורייתא. ונשאר בצ"ע.

באיסור  , שהיינו חושבי� ששתי תערובות אסור, א� במקרה שאחד מהספקות הוא בגו# המעשה הא� בכלל יש איסור יהיה מותר, כי רוב הפוסקי� מתירי� א#פ"ד תר�והפמ"ג בש

  תורה כמו הסוגיה של פתח פתוח.

והתערבה באחרות, אי� להתיר מצד  כמו ספק ביצה שנולדה ביו"ט ופסק שאע"פ שעיקר האיסור הוא מדרבנ�חלק על הרמ"א והפמ"ג,  – ט"ז

  ס"ס, כי שני הספקות אינ� בעניי� אחד ובגו# אחד, בי� נודע בינתיי� ובי� לא נודע בינתיי� (כדלקמ�), אלא בשני ענייני�.

אע"פ שכתב הש"� שנית� להסביר את המחבר כמו הרמ"א, שרק בספק מהתורה לא אומרי� ס"ס כשאחד בגו# ואחד בתערובת, או שמר  – ש" 

וכתב שבאיסור ), 17(כלל  מ"מ פסק להלכה כדעת הרמ"אאמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, והרמ"א הוסי# רק את העניי� של ספק איסור, 

. ובנקודות הכס#, דחה את הוכחת הט"ז , ורק באיסור דאורייתא לא אומרי� ס"ס כזהומותר ,ני� אומרי� ס"סשני ענייבדרבנ�, אע"פ שהוא 

  מספק ביצה שנולדה ביו"ט, כי זה דבר שיש לו מתירי� שמחמירי� בו יותר. 

  

  , והדי� כשאפשר להפריד בי� הספקות: ס"ס כשלא נודע הספק בינתיי�1כלל 

  כשיש ספק בגו& ספק בתערובת:

בסוגית ספק דרוסה כתב שר"י אמר שאי� ס"ס רק כאשר נודע הספק האחד לפני שנולד הספק השני, ואז אתחזק איסורא  –(ס' נז)  בית יוס&

  והספק השני שיוולד אח"כ לא יצור ס"ס.

ו# אחד מעניי� אחד, מ"מ כתב שיש להחמיר כדברי ר"י ג� א� נודעו שני הספקות יחד. וג� א� הס"ס הוא כראוי, היינו בג – /רמ"אדרכי משה

  רק א� נודעו שני הספקות יחד אומרי� ס"ס, א� א� נודע קוד� ספק אחד, תמיד אתחזק איסורא. (ע"פ או"ה)

פסק כבית יוס# שכל מה שאסור בס"ס אחד בגו# ואחד בתערובת, זה רק א� נודע הספק הראשו� בינתיי�, כי כבר נאסר הספק  – משאת בנימי�

, והוכיח דבריו ע"פ לשונו של הרשב"א, שספק אחד אבל א� נודעו הספקות יחד, מותר ג� בזה מטע� ס"סו של איסור, הראשו� ושניה� כגופ

בגופו וספק שני בתערובות אסור, כי כבר אסרו אותו מספק ואי� עכשיו אחרי שנאסר נהיה מותר בגלל שהתערב. כלומר, שמאחר שנודע ונשאלו 

  תירו. משמע שא� לא נודע קוד� שהתערב, מותר מדי� ספק ספיקא.עליו, ונאסר מספק, א"א לחזור ולה

, וכתב הט"ז שהבית יוס# לא העתיק את כל לשו� הרשב"א, א� הרשב"א פרש שבספק זינתה תחתיו המשאת בנימי� חלקו על – , ש" ט"זפר"ח, 

ספק לא, ותחתיו ספק באונס, א"א לומר שאתחזק איסורא, שהרי במעשה אחד נית� לומר שהיה באונס ג� א� היה תחתיו, משא"כ בספק ביצה 

  דה נאסרה, ואח"כ התערבה. שנולדה ביו"ט, שנית� להפסיק בי� הספקות ולומר שלאחר שנול

א� שני הספקות בשני ענייני� שלא מהני ס"ס (בי� באיסור דאורייתא ובי� באיסור דרבנ� כדלעיל, ולש"  רק באיסור דאורייתא), לא כלומר, 

כלל, כי כיו� שא� כי עיקר החילוק הוא לא הא� נודע הספק או לא נודע הספק שזה לא מעלה ולא מוריד מהני ג� א� לא נודע הספק בינתיי�, 

נודע לנו בינתיי� היינו אוסרי�, הרי זה נחשב כאילו באמת נודע לנו בינתיי� ואתחזק איסורא, אלא השאלה היא הא� אפשר לחלק בי� 

  , ולחלק שיי� כשהספקות בשני ענייני� ואז אסור.110הספקות

את בנימי� שמקלי�, ובלבד שלא יאכל את כל התערובת ומ"מ כתב הש" , שבהפסד מרובה ויש צור  סעודת מצוה, יש לסמו  על הב"י ומש

  בבת אחת אלא שני� שני�.

  

  :כששני הספקות בגו& אחד

, מתירי� בס"ס בכל מקו�, אפילו באיסור דאורייתא וגופו של ונודעו שני הספקות יחדאבל א� היו שני ספקות א� יש איסור כלל  – רמ"א

ו ספק מחיי� ספק לאחר שחיטה, וג� א� מחיי� שמא לא ניקבה הריאה, יש להתיר מכח ס"ס. איסור, כגו� עו# שעומד בחזקת איסור ונשבר גפ

וכ"פ הש" , שג� בב'  כי יש כרגע איסור תורה לפנינו., אבל א� נודע הספק הראשו� בינתיי�, לא מתירי� בס"ס אפילו כשהספקות בעניי� אחד

  ספקות בגו& אחד, התירו רק א� נודעו הספקות יחד.

את הט"ז  ודחהחלקו על הרמ"א והש"�, וכתב שבס"ס א� יש כא� איסור מותר, ג� א� נודע הספק הראשו� בינתיי�.  – , ט"זבנימי�משאת 

, שאי� אפשר ששני ספקות שה� בגו# אחד מעניי� אחד, יבואו להישאל על הספק הראשו� קוד� שיוולד השני, הרי בספק תחתיו דברי הרמ"א

  ו ספק באונס, א"א להישאל על הספקות, כי ה� באי� יחד! וניסה לדחוק פרוש בדברי הרמ"א, א� נשאר בצ"ע.ספק לא תחתיו, ואת"ל תחתי

                                            
, שרק באיסור תורה צרי� שא"א יהיה להפריד כמו סוגית פתח ומתר�ריד ובכ"ז הוי ס"ס? , הרי בשתי תערובות ג"כ אפשר להפהקשה הפמ"ג 110

  רק שיהיה ס"ס בגו# אחד מעניי� אחד. פתוח, אבל בשתי תערובות שזה איסור דרבנ� בגלל דבר חשוב, צרי�
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, ומ"מ צרי  אחד כגו� א� היה פה איסור כלל, יש להתיר אפילו נודע הספק הראשו� בינתיי� גו&משאת בנימי�, שג� בס"ס מז כלכ� פסק הט"

  שתי תערובות כדלעיל.

  

  :בתכששני הספקות בתערו

  

  מותר מטע� ס"ס רק א� נודעו הספקות יחד, א� א� נודע ספק אחד בינתיי�, אתחזק איסורא ואי� להתיר. – רמ"א ע"פ הט"ז והש" 

מותר מטע� ס"ס אפילו נודע הספק בינתיי� (ע"פ ההסבר לעיל), ומ"מ צרי� ג' תערובות ע"פ  – ט"זרמ"א ע"פ ערו  השולח�, משאת בנימיו, 

ס"ח. וג� הרמ"א מתיר בזה, כי בספקות שע"י תערובות, ג� א� נודע הספק הראשו�, הרי התערובת אסורה רק מדרבנ� משו� דבר חשוב, 

, משא"כ בשני ספקות בגו#, שא� נודע הספק בינתיי� יש כרגע איסור תורה שמהתורה יש רוב רגיל, ולכ� לא אכפת לנו א� נודע הספק בינתיי�

  לפנינו, ולכ� הרמ"א לא מתיר לעיל.

  

  :3,2י� כלל

ביצה שנמצאת בקליפתה בתרנגולת שארע בה [ספק] טרפות בקרוב, הוי ספקא דאורייתא, שמא בשעה  – ע"פ המנחת יעקב והש"  או"ה

שנטרפה היתה בלא קליפה והוי יר� הא� ואסורה. וא� התערבה אפילו באל#, אסור הכל, כי הספק הראשו� הוא מדאורייתא, ואי� הספקות 

המחבר בס"ט בספק טרפה שהתערבה באחרות. ואפילו בתרנגולת שנולד בה ספק בעניי� אחד בגו# אחד (אחד בגו# ואחד בתערובת) וזה כפסק 

טרפות אי� להתיר את הביצה שהטילה או שנמצאה בה מטע� ס"ס: ספק לא היתה טרפה, ואת"ל טרפה, אולי היתה בקליפתה אז (בלא 

יתה טרפה או לא, ואח"כ שואלי� על הביצה הא� כי לגבי הביצה שני הספקות בשני ענייני�, שקוד� שואלי� הא� התרנגולת הזו התערובת), 

  היתה לה קליפה או לא. ולכ� ג� א� התערבה באל&, כול� אסורות.

, הרי א� התרנגולת ודאי טרפה, אפילו א� נגמרה הקליפה קוד�, עדיי� הביצה אסורה מדרבנ�, וזה דבר שלא בטל אפילו והקשה הפמ"ג על זה

  רי� לומר שלא בטל בגלל שלא אומרי� ס"ס?באל# א� התערב כבס' קא, וא"כ מדוע צ

טרפה שהתערבה אי� להפריד ולהתיר מטע� ס"ס א� התערבה וזה פשוט שלא (כי דבר  מספקביצה שנמצאת בקליפתה  – או"ה ע"פ הפמ"ג

וד�, כי כא� חשוב מדרבנ� לא בטל), אלא אפילו א� לא התערב אי� להתיר מטע� ס"ס, ספק לא טרפה, ואת"ל טרפה ספק נגמרה קליפתה ק

  הספק בשני גופי�.

ה"ה בנמצאה ביצה אחת ואי� ידוע א� היא מודאי טרפה או מכשרה, אע"ג שהתערבו התרנגולת חד בחד, הספק הראשו� מהתורה  – ש" 

  ואסורה הביצה, והרי זה ס"ס בשני גופי� ושני ענייני� כדלעיל (קוד� יש שאלה על התרנגולת ואח"כ על קליפת הביצה).

הביצה אסורה זה כשנפלה לתערובת, א� א� נפלה לתערובת ואח"כ לתערובת שניה, התערובת השניה מותרת, כי ש� הספק בעניי� וכל מה ש

  אחד מגו# אחד, שמא בתערובת השניה אי� איסור כלל (וזה מותר מהתורה), ואת"ל יש בה איסור שמא זה מהוא כא� אינו טרפה.

  

  :6,5,4 י�כלל

כל זה דוקא א� הביצה באה בודאי מספק טרפה או שיש בה ספק א� היא מודאי טרפה או מכשרה ואי� ידוע א� נגמרה קוד� לכ� או  – או"ה

והתערבה התרנגולת ע� אחרת, הביצה מותרת אפילו א� נודע הספק איסור קוד� שנמצאה הביצה,  אבל א� יש בתרנגולת רק ספק טרפותלא, 

ה נולד הספק בתרנגולת, ואפילו בלא תערובת כלל, כי הדיו� אינו על התרנגולת, אלא על הביצה, ומותרת מטע� ואפילו היתה בלא קליפה בשע

ס"ס: שמא לא הטילה, ואת"ל הטילה שמא אינה טרפה. וזה מותר אע"ג שלא התערבה התרנגולת המסופקת ע� מותרת אלא חד בחד, כי אי� 

והרי הס"ס בגו& אחד מעניי� אחד, שהספק הראשו� הוא, מהיכ� הוטלה הביצה, וג� אית, כא� איסור מהתורה בספק הראשו�, שאי� טרפה וד

  א� נחמיר שהוטלה מטרפה, שמא אז לא היתה טרפה.

, שדוקא כשלא התערבו התרנגולות תחלה הוי ס"ס, שלגבי הביצה באי� שני ספקות כאחד, אבל כשהתערבו כתב הפו שפרי חדש לרעק"א ציי� 

  , הוי שניה� כגו# האיסור.התרנגולות חד בחד

, שא� לפני שתי התרנגולות נמצאו שתי ביצי�, שכל אחת הטילה אחת, אע"פ שאחת מה� ספק אסורה, אסורות הביצי�, כי אחת והדגיש הש" 

  ודאי מגיעה מספק איסור.

  

  : 9,8,7 י�כלל

טרפה, והתערבו החנויות שלא ידוע איזו הכשרה מהנ"ל מוכח שכל חתיכה שיש בה ספק א� היא מחנות כשרה או מחנות שהיא ספק  – ש" 

ואיזו אולי טרפה, החתיכה מותרת, אע"פ שנודע מתחילה שיש כא� חנות של ספק טרפה, כי הדיו� הוא על החתיכה ספק מהכשרה, ואת"ל 

, כיו� שאי� מספק טרפה אבל א� יש שתי חתיכות אחת מכשרה, ואחתמהספק טרפה, שמא אינה טרפה וזהו ס"ס גמור בעניי� אחד ובגו# אחד. 

  להתחיל ולומר שמא אי� כא� איסור כלל, א"כ שתיה� אסורות.

, מה ההבדל בי� מקרה זה לספק טרפה שהתערבה בחתיכות אחרות ראויות להתכבד, שא� פרשה אחת מה� אסורה, רעק"א הקשה על די� זה

, שכא� מדובר שהחתיכה פרשה ובספר בינת אד� תר�שאר בצ"ע. וכ"ש בנידו"ד, שהרי כא� החנות שיש בה ספק טרפה היא קבוע דאורייתא! ונ

  מהחנות שלא בפנינו, שיש ס"ס, משא"כ שהתרנגולת הספק טרפה ילדה בפנינו שלא אומרי� ס"ס בשני ענייני�.

ו� שנפלה לי� כשיש שתי חתיכות מול שתי חנויות אחת כשרה ואחת ספק טרפה, שאסורות זה ג� א� אבדה אחת מה� מהעול� לגמרי, כג – ש" 

הגדול, כי כדי להתיר את השניה י"ל ס"ס בשני גופי�: שמא אינה הספק איסור, ואת"ל שהיא ספק איסור שמא אינה טרפה, וזה שני ענייני�. 
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ומה שבס"ז נפסק שכשנפלה אחת לי� השאר מותרות, זה כשנפלה חתיכה חשובה שלא בטלה מדרבנ� חד בתרי, משכיוו� שמהתורה בטלה ברוב, 

  לה ג� מדרבנ� כשנפלה אחת לי�, שה� אמרו וה� אמרו, משא"כ כא� באיסור דאורייתא.בט

  

  : 10כלל 

כזית ספק שומ� ספק חלב שהתערב בי� שני שעורי כזית ואינו ניכר, ונפל כזית אחד לקדרת בשר, ואי� בקדרה שיעור לבטל את הכזית,  – אגור

מותר מטע� ס"ס, שמא היה שומ�, ואת"ל חלב שמא לא הוא נפל לקדרה. וזה מותר כי הספק הראשו� מדרבנ�, שמהתורה בטל ברוב רגיל של חד 

  בתרי. 

, משמע מהאו"ה שרק א� התערב ברוב מותר, וכא� התערב בקדרת בשר שיש בה רק חד בחד, וכ"ש כפרש ועומד בפנ"ע אסור, והקשה הש" 

  ואי� מותר?

, שספק איסור שהתערב ברוב, והתערבה חתיכה אחת מהתערובת באחרת אחד באחד, שניה� אסורי�, וכ"ש כשפרש ועודנו בפני ותר� הש" 

  דרה, הדיו� עכשיו אינו על החתיכה אלא על הקדרה, ולכ� הקדרה מותרת משו� ס"ס.עצמו שאסור, אבל א� נפל לק

  

  : ספק ספיקא מש� אחד12,11 י�כלל

"האומר פתח פתוח מצאתי נאמ� לאוסרה עליו. ואמאי, ס"ס הוא, ספק תחתיו, ספק אינו תחתיו, ואת"ל תחתיו, ספק באונס ספק  – גמרא

אימא, אשת ישראל, כגו� שקיבל בה אביה קידושי� פחותה מבת שלוש שני� ויו� אחד (ויש רק ספק ברצו�? לא צריכא באשת כה�, ואיבעית 

  באונס ספק ברצו�)". כתובות ט.)

  , שש� אונס חד הוא.ותרצו, עדיי� יש ס"ס, ספק באונס ספק ברצו�, ואת"ל ברצו�, ספק כשהיא קטנה ופיתוי קטנה אונס הוא? ושאלו תוספות

א� הספק הראשו� מוסי# יותר מהספק השני, אי� אומרי� שזהו ס"ס מש� אחד, אע"פ שאינו מוסי# בהתר, כגו� עז שספק ביכרה  – מהרא"י

ועתה ילדה תאומי�, וספק מי נולד ראשו� והא� יש לו די� בכור. א� שניה� זכרי�, אי� זה ס"ס מש� אחד, כי הספק הראשו� שמא ביכרה מתיר 

רק אחד מותר. ואפילו א� אחד זכר ואחת נקבה, ג"כ אי� זה ס"ס מש� אחד, אע"ג ששני הפסקות מתירי� רק את  את שניה�, וא� לא ביכרה

  הזכר, כי יש תוספת במציאות, שא� ביכרה שניה� ודאי לא בכורי�. אבל א� שני הספקות שוי�, לא אומרי� ס"ס בש� אחד כדברי תוספות.

  . מ"מ פסק הפמ"ג כש" .י והמנחת יעקב, פקפקו כשספק אחד מוסי# רק במציאות ולא בהדי�הפר"ח פסק כמהרא"י, אבל הכרתי ופלת – פמ"ג

לפי זה, מה שאמרנו, שסת� כלי� אינ� בגלל ס"ס: ספק השתמשו בו בתו� מעל"ע ספק לא, ואת"ל השתמשו, ספק השתמשו בדבר פוג�,  – ש" 

  שבעול�, ואילו השני מתיר תבשיל זה בלבד. אי� זה ס"ס מש� אחד של נטל"פ, כי הפסק הראשו� מתיר לכל תבשיל

  

  : ספק ספיקא מתהפ 15,13כללי� 

ס"ס שא"א להפ� אותו לא הוי ס"ס. לכ�, א� שחט ומצא סכי� פגו�, שספק בעצ� המתפרקת נפג�, ואת"ל שלא נפג� במפרקת, שמא  – אגור

במיעוט בתרא דסימ� נפג�, אי� זה ס"ס, שא"א להפכו ולומר שמא במיעוט בתרא נפג�, ואת"ל לא נפג� ש� אלא במיעוט קמא, ודאי נבלה, אלא 

, וע"פ לכ� פסק הש"  ס"ס שאינו מתהפ , הרי הוא ספק אחד בש� אחד ואינו ס"סנפג� או במיעוט בתרא. הכל ספק אחד, שמא בעצ� 

  הרמ"ע פסק שכל זה באיסור תורה, אבל באיסור דרבנ�, לא בעינ� מתהפ  בה"מ.

מטע� ס"ס: ספק נכנס ספק , הרי הרשב"א פסק ששור שנמצא צפור� של ארי יושבת לו בגבו, וספק א� נכנס הארי או לא, מותר והקשה הש" 

  לא, ואת"ל נכנס, שמא אי� זו הצפור� של הארי אלא בכותל התחכ�. וזהו ס"ס שאינו מתהפ�, שא"א מ� הארי שמא לא נכנס, ואי� זה מותר?

הכרח  שלא הצריכו ס"ס מתהפ  אלא בגו& אחד כגו� בעצ� לעיל, ששני הספקות בעצ�, אבל בשני גופי� או שני מקומות, ויש, ותר� הש" 

. ממילא, כא� חייבי� קוד� לדו� א� נכנס הארי, ורק אח"כ הא� זו הצפור� שלו, ולכ� הוי ס"ס טוב ומותר להקדי� אחד, אי� צרי  שיתהפ 

  השור באכילה ואינו טרפה.

ע�. ואע"פ שאינו וה"ה גבינה שספק א� העמידוה בעור קיבת נבלה מותרת מס"ס, שמא לא העמידוה כ�, וא� העמידוה, שמא אי� ש� בנות� ט

  מתהפ�, מ"מ כיו� שקוד� יש לברר אי� העמידו אותה, ורק אח"כ הא� יש בה טע� נבלה, מותרת.

הוכיח מהראשוני� שלא צרי� כלל ס"ס מתהפ�, וכתב שדברי הש"� ה� מבודי� מ� הלב ואי� לה� שו� יסוד, שהרי יש  – פמ"ג בש� פרי חדש

  צי, ובספק השני יש רוב צדדי� להתיר, ומ� התורה הולכי� אחר הרוב, וזה שיי� ג� כשאינו מתהפ�.ח�שני צדדי� להתיר, ובפסק הראשו� יש חצי

י"ל ע"פ רבי מנח� עזריה שהביא הש"� הסביר, שס"ס שאינו מתהפ� אינו ס"ס, כי זהו ספק אחד וספק דאורייתא לחומרא,  – דגול מרבבה

  �, א"כ אי� להחמיר לשיטתו בס"ס שאינו מתהפ .שהרמב"�, הסובר שספק דאורייתא לחומרא אינו אלא מדרבנ

  

: א� יש ס"ס שמותר מהתורה א� אסור מדרבנ�, וספק דרבנ� לקולא, מותר, כגו� ספק א� נמלחו דגי� טמאי� ע� טהורי�, מותר, שספק 16כלל 

  לא נמלחו, וג� א� נמלחו שמא אי� בה� שומ�, וספק דרבנ� לקולא.

  

  בנ�: די� ס"ס באיסור דר18,17 י�כלל

גבינות עכו"�, אע"פ שאסורות מדברי חכמי�, מ"מ נחשבות כגופו של איסור, וא� התערבה, אינה מותרת מטע� ס"ס, שמא  – ע"פ הש"  או"ה

לא התערב בגבינה דבר טמא, ואת"ל התערב, שמא לא זו שאוכל, כי זה ספק בגו# ספק בתערובת (כמו ספק טרפות שהתערב באחר), וצרי� שני 

בינה עצמה כדי להתיר. אבל שאר ספק איסור דרבנ� שהתערב שעיקר איסורו מדרבנ�, כגו� בשר שהתעל� ספקות בתערובת חו$ מהספק שיש בג
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מ� העי� או חהר"ל או ביצת נבלה שהיא כבריה או ציר דגי� טמאי�, מותר, כי בדרבנ� לא צרי� שיהיו הספקות בגו# אחד, חו$ מבשר שהתעל� 

  פק א� זו ביצת הנבלה או לא, מותרת, ואפילו נודע האיסור מדרבנ� קוד� שנולד הספק.מ� העי� שבטל חד בחד. וג� בספק דרבנ�, א� יש ס

  , שא� הגבינה היא ספק של עכו"� ספק של ישראל והתערבה, תהיה מותרת, א� בלא תערובת ג� זה אסור.והדגיש הש" 

  היו בעניי� אחד בגו# אחד.לעיל בארנו שהוא חלק על הש"�, שג� בדבר שעיקר איסורו מדרבנ� צרי� שהספקות י – ט"ז

  

  : ספק דאורייתא המתגלגל לדרבנ�19כלל 

היכ� שעיקר הספק הוא מדרבנ� הולכי� לקולא, אבל א� עיקר הספק הוא מדאורייתא, אלא מצד אחר בא לו ספק  – דרכי משה בש� או"ה

  מדרבנ� (כגו� שהתערב חד בתרי ומצד דבר חשוב לא בטל), זה לא נקרא ספק דרבנ� לקולא.

, מס' קיא, ש� מבואר שא� יש שתי קדרות ולפניה� איסור תורה ובאחת רוב לבטלו, ונפל, תולי� שנפל לרוב ומותר אע"פ מדרבנ� והקשה הש" 

, שש� בכל קדרה יש ספק א� נכנס איסור כלל, ולכ� מדרבנ� יש להתיר. משא"כ כא� שהתערבה חתיכה שודאי נפל איסור ותר� הש" אסור? 

ר חשוב שלא בטל, אלא שלא ידוע איזה הוא, לכ� לא תולי� לקולא. ולכ�, א� יש ספק הא� יש בכלל איסור, מותר בספק דרבנ� לתערובת והוא דב

  לקולא.

  תמה מהיכ� לקח הד"מ את החילוק הזה, שספק דרבנ� ע"י גלגול לא בטל, א� מ"מ פסק כד"מ להלכה. – פמ"ג

אחר מעל"ע רוצי� להשתמש בסיר, כתב מהריב"ל שכיו� שנהספק הוא באיסור תורה ורק ע"י גלגול בא לדרבנ�, ספק טרפה שהתבשלה בסיר, ו –(ס"ק יט)  פתחי תשובה

שנודע הספק, יש להתיר אסור. והפמ"ג הקל בזה בהפסד מרובה כמו בספק אחד בגו# ואחד בתערובת ולא נודע עד אחר שהתערב. וכ"פ רעק"א, שא� שהו הכלי� מעל"ע קוד� 

  בה"מ.

  

  : חזקת איסור בספק דרבנ�52,20כלל 

ספק איסור דרבנ� שיש לו חזקת איסור, אסור, ולכ� ספק דרבנ� שהתערב חד בחד ואח"כ אבדה חתיכה אחת, השניה אסורה, כי יש לה  – ש" 

 חזקת ספק איסור דרבנ�, ולא אומרי� ספק דרבנ� לקולא כא�. כמו"כ דבר שיש לו מתירי� אינו בטל מדרבנ� ואפילו איסורו מדרבנ�, ואפילו רק

  ביצה ספק א� נולדה ביו"ט. והרמ"א בס"ח כתב שאפילו אי� להתיר בדשיל"מ מכח ספק ספיקא, וטוב להחמיר א� לא לצור�.ספק איסור כגו� 

. והש"  ש� בנק' הכס& דחה דבריוהתיר בשר שספק נמלח משו� ספיקא דרבנ� לקולא, אע"ג שיש לו חזקת איסור.  –(ס' סט ס"ק כד)  ט"ז

  נגד החזקה, ע"ש עוד בפמ"ג במשב"ז.ואפשר לומר שהט"ז ש� התיר כי רוב 

  עוד כללי� בעניי� זה מהש" :

  : איסור דרבנ� שהתערב חד בחד, אפילו אינו חשוב, ואפילו נפלה חתיכה אחת ואבדה מהעול�, אסור.21כלל 

נו מינו לא צרי� ששי�, : איסור דרבנ� שהתערב חד בתרי ואינו חשוב בטל ברוב ושלא במינו צרי� ששי�, וא� אבד אחד מה� אפילו באי22כלל 

  כי איסור דרבנ� בטל ברוב מהדי�.

  : איסור דרבנ� חשוב שהתערב לא בטל אפילו באל# ואפילו נפלה חתיכה ואבדה מהעול� כמו איסור תורה.23כלל 

  גופו של איסור.: איסור דרבנ� שהתערב חד בחד ואח"כ נפלה חתיכה לרוב, לא בטל, כי אתחזק איסורא על שתי החתיכות, והרי ה� כ24כלל 

  : ה"ה בספק איסור תורה שהתערב חד בחד, כל אחד הוא גופו של איסור ולא בטל.25כלל 

  

  : כל מה שאסרנו בספק איסור תורה, זה אפילו בהפסד מרובה ואפילו לא אוכל את הכל יחד.26כלל 

  

  : ספק ספיקא בחזקת איסור תורה32,27כלל 

רבה, אינה בטלה מטע� ס"ס, כיו� שהספק הראשו� הוא מהתורה, ויש לתרנגולת חזקת איסור. תרנגולת שארע לה ספק בשחיטה והתע – או"ה

  ולכ� כל דבר שיש בו חזקת איסור, אי� אומרי� בו ס"ס.

פסק ע"פ הרשב"א, שמתירי� בס"ס בגו# אחד כשהספקות בעניי� אחד בגו# אחד, ואפילו היה לו חזקת איסור ואפילו באיסור  – רמ"א

  דאורייתא.

והוכיח , הש"  דחה את דברי המשאת בנימי�השיג על הרמ"א, וכתב שמהרשב"א מוכח להיפ�, שלא מהני ס"ס בחזקת איסור.  – את בנימי�מש

, וא� רוב מועיל ג� נגד אתחזק איסורא, כגו� חתיכת איסור שהתערבה בשתיי� של התר, כ"ש מדברי הרשב"א שכתב שס"ס יותר חזק מרוב

  איסורא.בס"ס שמועיל נגד אתחזק 

, והרי זה כאילו יש בו ספק אחד, כי גרסת הרשב"א משובשת מ"מ להלכה פסק הש" , שכל דבר שהוא בחזקת איסור, אפילו בס"ס אינו מותר

וג� הרא"ה ספק לאסור. וכתב שג� הרמ"א סובר כ�, והתיר רק בנשבר ג# העו# שאי� הספק בשחיטה עצמה. ובזה יודה ג� המשאת בנימי�, 

תליה, היינו החזקה והספק בעניי� אחד כגו� בהמה בחזקת חייה עומדת והספק בשחיטה, לכו"ע אי� אומרי� ס"ס, כי יש חזקת שא� הא בהא 

איסור והס"ס בא להוציא מהחזקה וזה א"א, אבל כשאי� ספק בשחיטה כגו� ספק דרוסה, כא� כו"ע יתירו, כי לעניי� דרוסה אי� חזקת איסור, 

  ינה דרוסה, והספק בא מצד אחר, ולכ� יש להתיר.ואדרבה, כל בהמה בחזקת שא

לכ� למסקנה: א� יש חתיכה שספק א� באה מכשרה או מבהמה שארע לה ספק בשחיטה, אע"ג שהתערבו הבהמות חד בחד, הוי ס"ס, כי יש 

שחיטה, ונמצא אחר . אבל א� היו שלוש ספקות מותר, כגו� שארע לבהמה ספק בחזקת איסור, ואפילו התערבה אח"כ חתיכה זו לא בטלה

השחיטה ספק פגימה בסכי�, וג� זו פגימה שמא במפרקת נפגמה, והחתיכה הזו שהתערבה באחרות, מותרת מטע� זה שיש כא� שלוש ספקות, 

  (אלא שלט"ז לא מהני ג� ג' ספקות משא"כ לש"�) וכ"פ הט"ז והש" .אע"פ שיש כא� חזקת איסור. 
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  , והתירו ס"ס ג� כשסותר את החזקה.חלקו על הט"ז והש"� – פר"ח, כרתי ופלתי

  במחלוקת הש"� והט"ז) 20(לגבי ספק דרבנ� בחזקת איסור עיי� לעיל כלל 

  

  : ספק ספיקא כשאי� הספקות שוי�33כלל 

  כל דיני ס"ס זה כשהאיסור וההתר שוי�, אבל א� יש לתלות יותר באיסור מבהתר, אסור, וכ� א� האיסור שכיח יותר, אי� ס"ס. – ש" 

הוכחתו מתוספות בכתובות ט., שאפשר להתיר באשת כה� מספק שמא היתה מוכת ע$? ותרצו שמוכת ע$ לא שכיח. וכ� אי� להקל  – פמ"ג

  כשספק אחד שקול וספק שני לא.

, למה מצריכי� ס"ס שקול, הרי אפילו א� יש ספק אחד שקול שהוא כמחצה על מחצה דמי, מצטר# הספק הפני יהושע הקשה ש� בכתובות

  השני שאינו שקול לרוב התר! ולכ� כתב שראה כמה פוסקי� ראשוני� ואחרוני�, שאיפה שספק אחד שקול, אע"ג שהשני לא, נחשב כס"ס.

  

  ספק בחסרו� חכמה אינו ספק רגיל ואינו ס"ס. – ש" : 34כלל 

  : ס"ס המתיר, הא� צרי  בדיקה35כלל 

  כתב שס"ס בגו# אחד מותר כשנודעו ביחד, אפילו א� יש חזקת איסור, ואפילו א� אפשר לברר ע"י בדיקה. – רמ"א ע"פ מהרא"י

לכ� פסק להלכה כרשב"א איפה שהוא כתב שמהרשב"א לא משמע כ�, והיכ� שאפשר לברר ע"י בדיקה, צרי� בדיקה. וכ� מוכח מהש"ס.  – ש" 

  כרמ"א.לפנינו ואי� הפסד בדבר. א  א� יש הפסד יש להקל 

  ג� הרמ"א לא הצרי� בדיקה אלא איפה שזה טורח רב, א� א� מדובר בשאלה בלבד, ג� הרמ"א יודה שיש לשאול. – פמ"ג

ג� הרשב"א שהחמיר, החמיר רק כשאפשר לברר את שני הספקות, א� א� אפשר לברר רק ספק אחד ואז יאסר מדי� ספק דאורייתא לחומרא,  – פת"ש בש� נודע ביהודה

  וכ"כ רעק"א ומהרש"ל. ה ג� לרשב"א.א"צ בדיק

  

  : לימוד ספיקא בימינו36כלל 

אי� ללמוד שו� ס"ס חדש, אלא רק מה שדומה למקרי� שפורטו לעיל ממש ופורש כל אחד במקומו, כי שו� אחד מגדולי הראשוני� או  – ש" 

  מהאחרוני� לא ירד לדיניה� ולא הזכירו הכל באר היטב, ויש בזה הרבה ענייני� וחילוקי� קטני�.

"פ הרמב"� זה שבספק דאוריתא מחמירי� מדרבנ�, ולכ� ס"ס להקל זה ג� אפשר להקל ולדו� ס"ס, כי כל העניי� של ס"ס ע – כרתי ופלתי

  מדרבנ� ובלבד שתהא הכוונה לש� שמי�.

  

  סעי# י'

  

פסק כרא"ש וכרמב"�, שריאה טרפה שנמצאת בי� ריאות כשרות, ואמר הבודק שהיה יודע באותה סירכא ובשגגה התערבה אותה ריאה  – מחבר

  , שמעמידי� את הבהמות בחזקת כשרות כמו בכל ספק.והסביר הגר"א� ערבוביא, הכבשי� מותרי�. טרפה בי� הכשרות ולא היתה בכבשי
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  ס' קיא

  

  ד'�ג'�ב'� סעיפי� א'

  

מותרי�, שאני אומר, חולי� לתו� חולי� נפלו, "שתי קופות, אחת של חולי� ואחת של תרומה ולפניה� ב' סאי�, אחת של חולי� ואחת של תרומה ונפלו אלו לתו� אלו,  – גמרא

א, והתנ�, מקוה שיש בו ארבעי� סאה תרומה לתו� תרומה נפלה...ואמר ר"ל: והוא שרבו חולי� על התרומה. ר' יוחנ� אמר: אע"פ שלא רבו...וסבר ר' יוחנ� בדרבנ� לא בעינ� ריבוי

' יוחנ�: עד רובו. מאי, לאו דנשתייר רובו? לא, דלא נשקול רובו. ואי בעית אימא: שאני הכא דאיכא למימא שאני מכוונות, נת� סאה ונטל סאה, כשר. וא"ר יהודה בר שילא אמר ר

  אומר". (פסחי� מד., יבמות פב:)

אומר לתו� של תרומה "היו לפני שתי קדרות אחת של תרומה ואחת של חולי� ולפניו מדוכה אחת של תרומה, ונת� לתו� אחת מה� ואי� ידוע לאיזה מה� נת�, הרי אני  – תוספתא

מה� נת�, הריני אומר מתו� של חולי�. היו לפניו שתי נת�. היו לפניו שתי מדוכות, אחת של חולי�, ואחת של תרומה, ולפניו קדרה אחת של חולי�, נת� מאחת מה� ואי� ידוע מאיזו 

ו לתו� זו, הריני אומר תרומה לתו� קדרות, אחת של חולי� ואחת של תרומה, ולפניו שתי מדוכות, אחת של חולי� ואחת של תרומה, נת� משתיה� ואינו יודע א� מזו לתו� זו וא� מז

  מות פ"ח הי"ג)תרומה נת�, וחולי� לתו� חולי� נת�...". (תוספתא תרו

� האיסור רבה על כתב ע"פ הנ"ל שבאיסורי דרבנ� כגו� שומנו של גיד, א� קרה אחד מכל המקרי� הנ"ל, מותר. וכל זה כשההתר רבה על האיסור או שוה לו, אבל א – רשב"א

ר. ובאיסור תורה, א� ההתר שבקדרה רבה על חתיכת האיסור ההתר, אסור. (ע"פ הקושיה ממקוה שאסור להוציא את רובו) ובאיסור תורה אסור, אא"כ ההתר רבה על האיסו

אבל א� היו הקדרות ממי� אחד והאיסור ממי� אחר, אי� שבחו$, מותר, כי מהתורה מי� במינו בטל ברוב רגיל וחכמי� הצריכו שיעור ששי�, ולכ� תלינ� לקולא. 

ו בטל רק בששי�. ויש מקלי� להקל כל זמ� שאי� בו כזית בכדי תולי� להקל עד שיהיה בהתר ששי� נגד האיסור, שמהתורה מי� בשאינו מינ

 אכילת פרס. (רש"י)

  חלק על הרשב"א, וכתב שאפילו בב' קדרות, א� האיסור רבה על ההתר ג"כ מותר, כי ספק דרבנ� לקולא. – רא"ה

  

להתכבד שלא בטל, לא תלינ� לקולא אפילו באיסורי דרבנ�, אא"כ יש רוב בהתר  דבר שאסור מדרבנ� והוא חשוב כבריה או חתיכה הראויה –(יבמות כו. בדפי הרי"#)  נמוקי יוס&

  נגד האיסור.

  

  פסק את הברייתות ואת הרשב"א, ולכ�: – מחבר

היו לפניו שתי קדרות אחת של התר ואחת של איסור, ולפניו שתי חתיכות אחת של התר ואחת של איסור, א� החתיכה היא איסור  .1

ד או גבינה של עכו"�, ונפלו אלו לתו� אלו, מותרי�, שתולי� לומר שהאיסור נפל לתו� האיסור וההתר נפל דרבנ� כגו� שומנו של גי

  לתו� ההתר, ואפילו א� ההתר שבקדרה אינו רבה על האיסור שלפניו אלא שוה לו. א� א� האיסור רבה על ההתר, אסור.

ו לא ואפילו החתיכות ראויות להתכבד, והתערבו אח"כ, ואע"פ מותר באופ� זה, אפילו א� הוכרו החתיכות איזו כשרה ואיז – ש" 

  שכל אחת נחשבת כגופו של איסור, כי יש ספק דרבנ� לקולא בגלל הקדרות.

קשה, אפילו בשתי חתיכות ושתי קדרות, א� האיסור רבה על ההתר, נבדוק בקדרת ההתר הא� התרבתה יותר ממה שהיתה?  – ט"ז

ר, כגו� ששמע מאחר והוא לא יודע הא� ההתר בהתחלה הוא כמו ההתר עכשיו או פחות עד שע� ומתר$, שיודע שהיה באיסור יות

 האיסור נעשה כ"כ הרבה.

וכ� הדי� א� היתה ש� קדרה אחת של בשר שחוטה ונפלה אחת משתי החתיכות, ואי� ידוע איזו היא, תולי� לומר ששל ההתר נפלה,  .2

  וא� האיסור רבה על ההתר, אסור, ולא תולי� להקל. אפילו אי� ההתר רבה על האיסור, אלא שוה לו.

מדובר ששתי החתיכות הוכרו איזו כשרה ואיזו לא קוד� שהתערבו, כי א� התערבו בלא שהוכרו, כל אחת נחשבת כגופו של  – ש" 

  איסור, ולא אומרי� בזה ספק דרבנ� לקולא.

לא וה� ניכרות, מ"מ כשהוכרו אתחזק איסורא, ומותר בגלל  חלק על הש"�, וכתב שאי� הבדל בי� א� התערבו החתיכות או – פר"ח

  ספק דרבנ� לקולא.

פסק כש"� שא� לא התערבו מותר, כי כדי למנוע ספק דרבנ� לקולא צרי� שאתחזק איסורא באיסור גמור,  – פת"ש בש� שער המל 

  ולכ� א� התערבו אסורות כי יש חזקת איסור.

, כי יש ספק בכלל שתי חתיכות וקדרה אחת, אפילו א� האיסור רבה על ההתר מותרוכתב שבמקרה שיש חלק על המחבר,  – ש" 

הא� נפלה חתיכת איסור, משא"כ בשני המקרי� האחרי� שודאי נפלה חתיכת איסור רק השאלה להיכ�. והוכיח זאת מדברי 

י קדרות כיו� שבודאי נפלה תרומה הרשב"א, ששאל למה צרי� בכלל לומר "תולי�", הרי יש ספק דרבנ� לקולא? ותר$ הרשב"א, שבשת

(הטור והשו"ע פסקו ע"פ תה"ק ש� משמע שג� בקדרה אחת וב' חתיכות צרי� שלא יהיה ההתר שלא שלא ידוע להיכ�, א"א לומר ספק דרבנ� לקולא. 

לא כתב די� ב' קדרות וב' חתיכות יחד א�  פחות מהאיסור, א� בתה"א כתב כמו שמשמע בש"�, והטור לא ראה את תה"א. וג� מהקצר נית� ללמוד כדברי הש"�, כי

ע"פ שההתר פחות שתי חתיכות וקדרה אחת, אלא הפסיק ביניה�, לומר שדיניה� שוני�. ואע"פ שכתב לגבי קדרה אחת: "ואע"פ שאי� ההתר רבה על האיסור", ולא 'א

 צרי� תמיד רוב ההתר ולא שה� שוי�)מהאיסור', זה מפני שבסיפא דיבר באיסור תורה, ש

 ג� בזווכ� א� היתה כא� חתיכת איסור אחת מאיסור דרבנ�, ויש שתי קדרות אחת של התר ואחת של איסור, ואי� ידוע לאיזו נפלה,  .3

  תולי� להקל שנפלה לאיסור. וא� האיסור רבה על ההתר, אסור.

הוא רוב, נבדוק א� החתיכה  קשה, אי� בחתיכה אחת ובשתי קדרות האיסור יכול לרבות על ההתר, הרי א� יודעי� שהאיסור – ש" 

, ובנק' הכס& תר� בנו של הש" שמדובר כשקד� וסילק את האיסור קוד� לכ� ולא ידוע לאיפה נפל.  ומתר�,נפלה לקדרת ההתר? 

שאחת הקדרות רבה מהשניה וכשהאיסור נפל נהיו שתיה� שוות, ולא ידוע עכשיו הא� ההתר היתה מועטת או האיסור , אבל יודעי� 
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  ההתר ומיהי של האיסור.מיהי של 

קשה, מדוע כתב המחבר 'ג� בזו תולי� להקל', הרי א� מקלי� בשתי קדרות ושתי חתיכות, כ"ש שבזה תולי� להקל וכ� משמע  – ט"ז

, שעל תרו$ הגמרא לעיל: "שאני הת� דאיכא למימר שאני אומר" נית� לפרש בשתי צורות: האחת כדעת ותר� הט"זברשב"א ובב"י? 

חצי. ולכ� מסביר �תר אפילו ההתר מיעוט, והאחרת כדעת הרשב"א, שבמקוה צרי� רוב מי� שאובי�, וכא� מספיק חציהרא"ה, שמו

הט"ז, שבחתיכה אחת ושתי קדרות שיש נפילה אחת, היינו אומרי� שבכל מקרה יש להקל ג� א� ההתר מיעוט, וקמ"ל שלא, שג� בזו 

  תולי� להקל כדלעיל, א� רק בפלגא ופלגא.

א� אחת מהקדרות יש בה ספק איסור ג"כ מותר, וא� היו ג' קדרות של התר ונפל איסור לאחת משתי�, שתיה�  – שובה בש� שו"ת שמ� רוקחפתחי ת

שנולד עד אחר  אסורות כדלמ� בס"ה, ואח"כ נפל איסור אחר או לשלישית או לאחת משתיה�, מותר, כי תולי� בב' הקדרות שנאסרו. א� א� לא נודע הספק הראשו�

 השני בהפסד מרובה בלבד יש להקל.

פסק כנמוקי יוס#, שבאיסורי דרבנ� שלא בטלי� כגו� בריה או חתיכה הראויה להתכבד, לא תולי� להקל כשהאיסור וההתר שוי�, א� א�  – ש" 

 ש בדרבנ�.יש רוב בהתר נגד האיסור, מותר ג� כשהחתיכה ראויה להתכבד בכל שלושת המקרי�, כי מ"מ בטל מדאוריתא, וכ"

  א� היה לפני הקדרות איסור תורה, אי� תולי� להקל, אא"כ ההתר רבה על האיסור. .4

היינו בדבר שמתבטל ברוב רגיל, כגו� מי� במינו, לדעת ר"ת ורוב הפוסקי�, אבל מי� בשאינו מינו, צרי� שיהיה בקדרת ההתר  – ש" 

 ששי� נגד ההתר.

י� להקל, לכ� א� יש שתי קדרות אחת של התר ואחת של איסור ונפלה לאחת מה� א� היה ההתר רבה על האיסור שבטל מהתורה, תול .5

ולא ידוע לאיזו נפלה, הלכה כר"ת, שא� ההתר שבקדרה רבה קצת על חתיכת האיסור, תולי� להקל, כי מי� במינו בטל ברוב רגיל 

ה בהתר ששי� נגד האיסור, שמהתורה מי� מהתורה. אבל א� היו הקדרות ממי� אחד והאיסור ממי� אחר, אי� תולי� להקל עד שיהי

  בשאינו מינו בטל רק בששי�.

לאו דוקא שתי הקדרות ממי� אחד והאיסור ממי� אחר, אלא מספיק שקדרת ההתר ממי� אחד וחתיכת האיסור ממי�  – , ש" ט"ז

  אחר. וה"ה בקדרה אחת של התר ושתי חתיכות, וחתיכת האיסור אינה מינה של הקדרה, ג"כ הדי� כ�.

זה מדובר ג� בחתיכה הראויה להתכבד שאינה בטלה, א� מכיו� שמהתורה בטלה בששי�, וזה ספק, הקלו ג� בדרבנ�, ותולי�  – ט"ז

 לומר שנפלה לקדרת האיסור. (ע"פ הנמוקי יוס# לעיל)

  

  סעי# ה'

  

יזו חבית דרסה...ר' מאיר אומר: ר' אליעזר "ליטרא קציעות שדרסה ע"פ עגול ואינו יודע באיזה עגול דרסה, ע"פ חבית ואינו יודע בא – גמרא

אומר: רואי� אות� כאילו ה� פרודות והתחתונות מעלות את העליונות, ר' יהושע אומר: א� יש ש� מאה פומי�, יעלו, וא� לא, הפומי� אסורי� 

  ד.)�והשולי� מותרי�". (ביצה ג:

  , למה יעלו רק במאה, הרי זה ספק דרבנ� ולקולא?והקשו הראשוני�

ש� מדובר שה� של אד� אחד או של שני בני אד� ובאו להישאל יחד, אבל א� היו החביות של שני בני אד� ובאו להישאל לחוד, אפילו  – ב"�רמ

  לא היו ש� מאה כדי� מותרות, כי בדרבנ� תולי� להקל כמו בסוגית שני שבילי�, שכשבאי� להישאל לחוד בזה אחר זה, מותרי�.

ולכ� אפילו דחה את דברי הרמב"�, שא� החילוק אכ� כ�, הגמרא היתה צריכה לכתוב זאת, כדר� שכתבו זאת בסוגיה של שני שבילי�.  – רשב"א

ובב' שבילי� דוקא יש להקל, כי ספק טומאה ברה"ר לקולא. (וכ� ש� אומרי� לראשו�, אתה  .בשני בני אד� אי� התר אלא ע"י ביטול דוקא

  דיי� לא אומרי� כלו� היכ� הל� השני)הלכת בדר� הטהורה, וע

, שבמקרי� שלנו, אומרי� "שאני אומר", כי יש התר לתרומה, שאולי נפלה לתרומה והחולי� לחולי�, אבל א� כל ההתר מגיע לכ� מפרש הרשב"א

  כ� אי� להקל אא"כ יש מאה.רק בגלל ביטול ברוב, לא. וכא� בסוגית ליטרא קציעות, א� נפלה לחבית השניה, צרי� רוב לבטל את האיסור, ול

לכ� א� היו שתי קדרות של התר ושתי חתיכות אחת התר ואחת איסור, ונפל האיסור לאחת מה�, א� יש באחת מה� להעלות את האיסור ברוב 

  בנ�.ובשניה לא, תולי� שנפל האיסור לאותה שיש בה רוב, וא� אי� בשו� אחת מה� לבטל את האיסור שתיה� אסורות, אפילו באיסור דר

, שמשמע מפורש בירושלמי שהקולא של ב' שבילי� כשבאי� להישאל בזה אחר זה, קיימת ג� בתרומה, וא"כ ג� והקשה הט"ז על הרשב"א

שבאיסור דרבנ� תולי� להקל כשבאו שני  והביא את תרו� הב"חבנידו"ד צרי� להתיר בב' בנ"א שבאו להישאל על קדרותיה� בזה אחר זה? 

  . ונשאר בצ"ע.דק בתרוצו אוכתב הט"ז שלהאנשי� בזה אחר זה, א� באיסור דאוריתא לא, ולזה התכוו� הרשב"א. 

, פסק כתרו$ הב"ח, שיש להקל כרמב"� באיסור דרבנ� א� הקדרות שייכות לשני אנשי� ונשאלו בזה אחר זה, וא� א  הש"  לקמ� בס"ז

  באיסור תורה שחייבי� ביטול לפחות בקדרה אחת.כרשב"א 

  

פסק כרשב"א, ולכ� א� היו שתי קדרות של התר ושתי חתיכות אחת של התר ואחת של איסור ונפלה אחת לתו� זו ואחת לתו� זו,  – מחבר

כל זה, בי� א� הקדרות שייכות , שאי� חילוק בוהוסי& הש" אסורות, אא"כ יש באחת מה� כדי להעלות את האיסור ברוב, ואז שתיה� מותרות. 

, שכשיש קדרת איסור תולי� לומר שהאיסור נפל לש� ונשארת הקדרה אסורה ומסביר הש"  ע"פ הרשב"אלאד� אחד או לשני בני אד�. 

  כבמקוד�, אבל כא� כששתיה� התר, א� נתיר אחת נאסור את השניה, ומאי חזית דאסרת להאי, דלמא איפכא, וע"כ שתיה� אסורות.

  ש" 
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בס"ז כתב הש"  שהעיקר כדעת הרמב"�, שבאיסור דרבנ�, ג� בב' קדרות השייכות לב' בני אד� תולי� להקל א� באו להישאל בזה  .1

. וענה על קושית הרשב"א על דברי הרמב"�, שמה שלא כתבה זאת אפילו א� אי� רוב בא& אחת מהקדרות נגד האיסורה, אחר ז

  להקל, אלא בדי� צרו# הא� מועיל מחלוקת ר"א ור"י. הגמרא, זה כי היא אינה עוסקת בדי� תולי�

ה"ה א� אחת מקדרות ההתר היתה קטנה והשניה גדולה שתיה� אסורות, ולא תולי� לומר שנפל לקטנה. (ולא כאו"ה שכתב שתולי�  .2

  שנפל לקטנה)

וריתא כגו� מי� בשאינו מינו כל מה שהתרנו לתלות ולומר "שאני אומר" כשיש רוב באחת מה�, זה באיסור דרבנ�, אבל באיסור דא .3

שצרי� ששי�, לא אומרי� כלל "שאני אומר", כי ספק דאוריתא לחומרא, ושתי הקדרות אסורות, אא"כ יש רוב בשתיה� של ששי� נגד 

 האיסור. (וזה לא כדעת הב"ח שכתב שאומרי� "שאני אומר" ג� באיסור תורה כדלקמ� בס"ו)

  

מהקדרות כדי לבטל את האיסור, לא נאמר ששתיה� מצטרפות לבטל את האיסור באד� אחד כמו  , מדוע כשאי� בשו� אחתהקשו הב"ח והט"ז

  שנפסק לקמ� בס"ז?

, ולכ� א� יש שתי חתיכות לא מועיל צרו& וכ"כ מהרש"ל והפרישה, שמכיוו� שיש ב' חתיכות גרע טפי, ובס"ז מדובר בחתיכה אחת, ותר� הב"ח

משני צבורי� אחד של חמ$ ואחד של מצה ושני בתי� ששניה� צריכי� בדיקה, משמע שכשיש שני  והוכיח זאת. של קדרות, וע"ע לקמ� בס"ז

  צבורי� לא מצטרפי� להתיר.

חלקו על פרוש זה, וכתבו שכא� מדובר במקרה שלא מהני צרו# הקדרות, א� א� מהני צרו# הקדרות כדלקמ� בס"ז,  הט"ז, הש"  והגר"א

  , שרש"ל בעצמו חזר בו ממה שתר$.וכתב הש"  עודי נפילות מצטרפי�. אה"נ, יהיו הקדרות מותרות, וג� בשת

וחלק הט"ז , ששני שבילי� הוי כמו שני בתי� ומחלקי� בי� אד� אחד לשני בנ"א, ולכ� כתב שאי� זה עניי� לכא�. ודחה הט"ז הוכחתו של הב"ח

קדרת איסור וקדרת התר, כתב הרשב"א שכ"ש שכשיש חתיכה  , שחילק בי� נפילה אחת לשתי נפילות, וזה אינו, שכשישג� על פרושו של הב"ח

אחת נתלה לומר שנפלה לאיסור, וא"כ מני� לחלק ולומר שכשיש קדרת איסור וקדרת התר אי� חילוק בי� נפילה אחת לשתי נפילות ובשתי 

כא� בב' נפילות, שכאשר יש רוב תולי�  קדרות של התר יש חילוק?! והוכיח זאת עוד הרשב"א ע"ש בט"ז באריכות. ולכ� כתב הרשב"א את דינו

  להקל ג� בב' נפילות וכ"ש בנפילה אחת.

  

  סעי# ו'

  

"נפלה סאה תרומה לתו� אחת מה�, וידוע לאיזה מקו� נפלה, ואח"כ נפלה שניה ואי� ידוע לאיזה מקו� נפלה, הריני יכול  – תוספות דתרומות

ה תרומה לתו� אחת מה�, ואינו יודע לאיזו מה� נפלה ואח"כ נפלה שניה וידוע לאיזו לתלות ולומר למקו� שנפלה ראשונה, נפלה שניה. נפלה סא

  מה� נפלה, אי� יכול לתלות ולומר למקו� שנפלה הראשונה, נפלה השניה".

לפי זה, א� היו שתי חתיכות של התר ונפל איסור לאחת מה� וידוע לאיזו נפל, ואח"כ נפל עוד איסור ולא ידוע לאיזו נפל, תולי� להקל  – רשב"א

 שנפל לקדרה שנפל בה האיסור בראשונה, אבל לא ידוע לאיפה נפל הראשו�, ואח"כ נפל איסור נוס#, אע"פ שידוע לאיפה נפל שתיה� אסורות, ולא

  מר שבמקו� שנפל האיסור האחרו� נפל הראשו�, כי בשעה שנפל לא נודע באיזו מה� האיסור, ולא יצאו הקדרות מחזקת האיסור שלה�.תולי� לו

משמע שא� היה בה כדי להעלות את האיסור הראשו� ברוב, נשארות מותרות, א� כשנפל האיסור השני שתיה� אסורות ולא תולי�  – בית יוס&

  י� א� נודע האיסור הראשו� שנפל ובי� א� נודע האיסור האחרו� שנפל.להקל והכל אסור. וזה ב

  פסק את חילוקו של הרשב"א ע"פ התוספתא דתרומות. – מחבר

פסק את דברי הב"י, שא� בנפילה הראשונה היה ששי� בקדרה נגד האיסור, רואי� כאילו לא נפל ש� איסור כלל ויש לפנינו שתי קדרות  – רמ"א

  האיסור השני, שתיה� אסורות כמו בס"ה. התר, וכשנופל אח"כ

, מה חידש השו"ע בסעי# זה, הרי א� בס"א בחתיכה אחת ושתי קדרות תולי� שהאיסור נפל לאסורה, כ"ש כא� שנאמר שהיכ� והקשה הב"ח

  שנפלה החתיכה הראשונה נפלה השניה?

וג� באיסורי תורה נתלה שנפל האיסור תא לאיסורי דרבנ�, החידוש הוא שבס"ה ובס"ו אי� הבדל בי� איסורי דאורי – תרו� הב"ח ע"פ האו"ה

ותמהו מאוד הט"ז והש"  על . וג� כא�, ג� באיסורי תורה תולי� לומר שהיכ� שנפל האיסור הראשו� נפל ג� השני. השני היכ� שנפל הראשו�

  תולי� לומר "שאני אומר"., שלא מצאנו באיסורי תורה שתולי� להקל. ולהיפ� משמע מהגמרא שרק באיסורי דרבנ� פרוש זה

השו"ע חידש כא�, שג� כששתי הקדרות ה� התר, ועכשיו בנפילה הורעה חזקתה, אפ"ה אומרי� "תולי�" בי� באיסורי  – תרו� הט"ז והש" 

אבל באיסור תורה דרבנ�, ובי� באיסורי תורה ושיעור� מדרבנ�, כגו� מי� במינו ברוב רגיל, שמדרבנ� אסור כי צרי� ששי�, שאפ"ה תולי� להקל. 

  ונראה שזוהי ג� כוונת האו"ה, שמ"ש באיסורי תורה, הכוונה באיסורי תורה א� שיעור� מדרבנ�. ושיעורו מהתורה, לא אומרי� "שאני אומר".

  

 סעי# ז'

  

פילו ה� בשתי עיירות "ב' קופות בשתי עליות, ב' מגורות בעליה אחת, הרי אלו יעלו. ר' יהודה אומר: לא יעלו, ר' שמעו� אומר: א – תוספתא

  מעלות זו את זו". (תוספתא תרומות פ"ו הי"א)

  כל זה כשהקדרות שייכת לאד� אחד, א� א� הקדרות שייכות לשני בני אד�, אי� מצטרפות. ומביא לכ� שתי הוכחות: – רבנו שמשו�
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ומתערבות יחד, אבל מגורות אי� דרכ� בכ�, בקופות כתוב שתי עליות, ובמגורות עליה אחת. מדוע? כתוב בירושלמי שקופות מתפנות  .1

  ולכ� צריכות להיות בעליה אחת.

בסיפא כתוב שא� באחת יש ק' ובשניה אי� ק', אומרי� שנפלה התרומה לזו של המאה והתבטלה. ומה נפק"מ, הרי בכ"מ מצטרפות?  .2

  אלא הנפק"מ כשהקופות שייכות לשני בני אד�, שא� באחת יש ק' תולי� שנפלה לש�.

, שהברייתא בליטרא קציעות לא חילקה בזה, וההוכחה לכ . כשהקופות של אד� אחד, ובי� שה� של שני בני אד�, מצטרפי�בי�  – ארשב"

וכש� שחילקה בי� עיגולי� גדולי� לקטני�, פרודות ושאינ� פרודות, היתה צריכה לחלק ג� בי� של אד� אחד לשני בני אד�. ומזה שלא חילקה 

  כזה. כ�, משמע שאי� חילוק

, שכאשר יש באחת ק' ובאחת פחות, א"א לצר#, כי צרו# מגיע רק ע"י דברי� שנכנסו בספק האיסור, אבל מה ואת הוכחתו של רבנו שמשו� דחה

שלא נכנס בספק איסור לא מצטר#. לכ� כשבאחת יש ק', א� לא נתלה שהאיסור נפל אצלה, לא נוכל להתיר את הקדרה השניה, ולצר# א"א, כי 

בה ק', אי� בה ספק כלל, אלא היא ודאי מותרת. ומסביר הרשב"א, שתולי� שנפלה התרומה למאה, כדי שנדע שצרי� להרי� את התרומה זו שיש 

  מזו של המאה ולא מזו של הנ', משא"כ ששתיה� נ', שמעלה את התרומה מאיזו קדרה שירצה, כי יש צרו#.

  א לצר& בשני בני אד�, כי רב מובהק הוא, ויש לחוש לדבריו למעשה.מ"מ להלכה פסק הרשב"א שצרי  לחוש לדעת רבנו שמשו� ול

  

. וג� לדעות שמתירות מותר נוהגי� להחמיר אפילו באד� אחד, ואפילו בעליה אחת שלא מצטרפות הקדרות להתיר א� שתיה� של התר – או"ה

  , א� לא קוד�.רק לאחר שבפועל התערבו יחד וכבר ביטל האיסור את ההתר

מני� לקח האו"ה שהרשב"א מתיר רק א� התערבו התערובות, הרי הרשב"א הביא ירושלמי שא� היו ב' קופות בזו נ' סאה ובז� נ' קשה,  – ט"ז

סאה ונפלה תרומה באחת, מעלה מאיזו שירצה, וא� היה באחת מאה, מרי� משל מאה. משמע א"כ שלא התערבו התערובות ובכל זאת תולי� 

  � כא� שהרי כבר התערבו!להקל! ועוד, שלשו� צרו# לא שיי

, שג� א� לא התערבו התערובות, מכיו� שמדאורייתא בטל האיסור ורק מדרבנ� צרי� ששי�, שתי הקדרות מצטרפות הט"זאומר אלא ע"כ 

� לבטל את האיסור, ונחשב כאילו כבר התערבו. ומה שכתב האו"ה זה רק הלכה למעשה לשיטתו, שאי� להקל אלא לאחר שהתערבו ולא קוד�, א

 לרשב"א א� התערבו מותר אפילו בב' בני אד�.

  

פסק כמסקנת הרשב"א שהסיק כדעת רבנו שמשו�, שא� היו שתי קדרות התר ונפל איסור לאחת מה� ואי� ידוע לאיזו נפל ואי� בא#  – מחבר

א� קדרה אחת בבית ואחת  אחת כדי לבטל את האיסור, א� יש בשתיה� יחד רוב לבטל את האיסור, מצטרפות שתי הקדרות לבטלו, ואפילו

  בעליה. וכל זה כשה� שייכות לאד� אחד, שעתידות להתערב, א� א� ה� שייכות לשני בני אד�, אי� מצטרפות.

, שהרי כל הש" והקשה שכל ההלכה הזו היא לשיטת המחבר שאומרי� חנ"נ רק בב"ח, א� לדיד� דקי"ל חנ"נ בכל האיסורי�, אי� מועיל צרו#, אפילו התערבו בשוגג.  [הב"ח כתב

ר חנ"נ כתב שבד"מ שתמה על האחרוני� הסוברי� חנ"נ העתיקו דברי הרשב"א! ודוחק לומר שהתכוונו ביבש ביבש שאי� בו חנ"נ כי בב' קדרות מדובר ג� בלח! וכ� הרמ"א סוב

  המחמירי� וראה בדבריה� קבלה בלבד!

, א� כא� שלא ידוע לנו לאיזו קדרה נפל האיסור, אינו נעשה נבלה, ומכיוו� שעתידות הקדרות להתערב, רואי� , שחנ"נ שיי�, רק כאשר יודעי� להיכ� נפל האיסורולכ� הסיק הש" 

, וכתב שמכיו� שנכנסי� שניה� בספק, הוי כאילו נפל האיסור כשהיו מעורבי� כבר ולכ� אי� חנ"נ, וכש� שמותר לערב וג� הט"ז חלק על הב"ח כאילו ה� התערבו כבר ובטל האיסור.

  ת הקדרות ולבטל את האיסור לכתחילה,  כ� מהני לכו"ע לעני� שלא יקרא עליו ש� נבלה]א

 

  האם אומרים צרוף גם באיסור תורה או רק באיסור דרבנן?

אומרי� צרו# ג� באיסור תורה, ומצטרפות הקדרות לששי� להתיר אות�. וא� יש שתי חתיכות לפני הקדרות לא אומרי� צרו# א#  – ב"ח

  באיסור דרבנ�, כדלעיל בס"ה.

פסקו מפורש שבאיסור תורה לא מצטרפות שתי הקדרות לששי� להתיר�, ולכ� מדובר כא� שיש בכל אחת מהקדרות רוב  – ט"ז, גר"א, פר"ח

  גיל נגד איסור התורה, וביחד ששי�, והאיסור הוא מי� במינו ע� הקדרה או מי� בשאינו מינו לח בלח שצריכי� ששי� מדרבנ�.ר

א  , כגו� מי� בשאינו מינו איסור תורהלהתיר ג� לששי� , שתיה� מצטרפות הקדרותאי� רוב בא& אחת משא� , הפמ"ג כתב שמשמע מהש" 

, כי כבר באר שמי� בשאינו מינו אינו עתיד � שלא אומרי� צרו& ולא "שאני אומר" באיסור תורהכאחרונימ"מ נראה שג� הש"  פוסק 

  להתערב, ולכ� אי� לצרפו, ולכ� נראה שג� הש"� מודה לאחרוני�, מה ג� שבס' צב ס"ק ח', ובס' קה ס"ק ל' ג"כ כתב כ�.

  

ואי� א  א� יש בקדרה אחת כדי לבטל את האיסור (היינו ששי�), סור, כל די� המחבר זה רק כשאי� בשו� קדרה כדי לבטל את האי – ש" 

ולא אומרי� , כי מצטר# רק מה שנכנס בכלל הספק, וזו לא נכנסה בספק, שהרי היא מבטלת בעצמה את האיסור, אי� היא מצטרפתבשניה, 

ור דרבנ� אומרי� "שאני אומר" כדלעיל בס"ה, ולכ� וכל זה באיסור תורה, אבל באיס "שאני אומר" באיסור תורה, ולכ� הקדרה השניה אסורה.

  הקדרה השניה מותרת.

  

  הדין כששתי הקדרות שייכות לשני בני אדם

כל ההלכה הזו ע"פ הרשב"א, שכשהקדרות שייכות לשני בני אד� אי� לצר#, זה רק כשהאיסור הוא איסור תורה, אבל באיסור דרבנ�  – ב"ח

  אד�, כל עוד שיבואו להישאל בזה אחר זה. מותר ג� א� הקדרות שייכות לשני בני
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, שמדברי הרשב"א משמע להיפ�, שג� באיסור דרבנ� לא תולי� להקל בב' קדרות כשבאו להישאל בזה אחר זה, כי מכיו� חה דבריוד – ש" 

  שאחת צריכה להיות אסורה, י"ל מאי חזית דאסרת להאי, דילמא איפכא, ולכ� כול� אסורות.

וכדעת הרמב"� לעיל ואפילו א� אי� רוב בא& אחת מה�, שא� זה איסור דרבנ� מותר בב' קדרות כשבאו בזה אחר בזה  מ"מ להלכה פסק הש" ,

 וע"ע בדברי הש"� לעיל בס"ה.או שבאו להישאל כאחת,  אסור בב' בני אד� זה או באיסור דאורייתאכתב המחבר שע"ש, ומה ש

  

א� ערוב הקדרות יצור איסור כגו� אחת של בשר ואחת של גבינה, לא מצטרפי� להתיר את  – ט"ז, ש" הא� אומרי� צרו& כשאי� דר  לערב? 

הקדרות. וה"ה א� הקדרות ה� מכילות דברי� שאינ� ממי� אחד, או שאי� דרכ� להתערב אע"פ שה� ממי� אחד, כגו� שאחת התבשלה 

יערב� ואי� זה נקרא מבטל איסור בידיי�, כי כבר התבטלו  שלא יאכל� ג� אד� אחד אא"כ ,מ"מ פסק הש" במתיקות ואחת בקיוהא (חומ$). 

 בצרו&.

  

יחד שא�  על דינו של המחבר שפסק כא� כדעת הרשב"א והטור שכל מה שנכנס בספק מצטר# לבטל את האיסור, ואילו לעיל בס' קה ס"ט, פסק כשנמלחו חתיכות [הט"ז הקשה עוד

שמדובר ש� במי� בשאינו מינו, שבכה"ג  והש"  ש� תר�מספק, ומדוע לא יצטרפו ש� לבטל את האיסור? ונשאר הצ"ע. עה חתיכת החלב באחרות כול� אסורות גלא ידוע א� נ

  הרשב"א והטור מודי� שלא מועיל הצרו# כפי שכתבנו לעיל.]

  

מ"מ א� זו קבלה בידיו  פסק כאו"ה. ואע"פ שבדרכי משה תמה על דבריו, שהרי הב"י לא הזכיר את דעת האו"ה כלל ושיש חולקי� בזה, – רמ"א

נקבל, שלא מצטרפי� קדרות להתיר. והסביר הט"ז, שלדעה זו לא אומרי� שכל מה שנכנס בספק מצטר# לבטלו כבס' קה ס"ט. וע"ש בש"� 

  שתר$ זאת, שבס' קה מדובר במי� בשאינו מינו וכא� מדובר במי� במינו.

פסק כשו"ע ביבש ביבש שאי� טע� כלל או לח בלח ויש ששי�, שיש להתיר לצר# קדרות א# לכתחילה בלא הפסד מרובה. ופסק להחמיר  – ש" 

כרמ"א ולחוש לדעת הרא"ה שחלק על הרשב"א שקופות לא מצטרפות, במי� במינו כשאי� ששי�, כי עלול הדבר לתת טע�. ומ"מ במקו� שיש 

� בזה, א� אי� לאוכלו אלא לאחר שיתערבו יחד, שאז כבר התבטל האיסור ברוב.הפסד מרובה יש להקל ג
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  הלכות מאכלי העכו''�
  

קיג� קיבס' 
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  ס' קיב

  

  סעי# א'

  

"ואלו דברי� של עכו"� אסורי�, ואי� איסור� איסור הנאה: חלב שחלבו עכו"� ואי� ישראל רואהו, והפת והשמ� שלה�". (ע"ז לה:)  – משנה

בני ובגמרא (לו.) מדובר שגזרו על פת� ושמנ� משו� יינ�, ועל יינ� משו� בנותיה�. (א� משו� געולי עכו"� אי� לחוש, כי סת� כלי עכו"� אינ� 

  יומ�)

  

(הסק, אפיה וחתית הגחלי�) ע"י הישראל, כיו� שהגוי לש את  פת עכו"� אסורה אפילו נעשתה אחת מג' הפעולות – רשב"א בתה"ב, ר"�, טור

הפת וערכה, מ� הגוי הוא לוקח את הפת ואסורה משו� חתנות. אבל פת של ישראל שאפאה גוי, מותרת א� הישראל עשה אחת מג' הפעולות 

י העכו"�, וכדלהל� בס' קיג, וזהו שלקות של עכו"�. וה"ה קמח של ישראל שלשו וערכו גוי מותר, כי רק מה ששיי� לגוי הנ"ל כדי� כל בישול

  אסור.

  א� עשה ישראל אחת משלוש המלאכות הפת מותרת, בי� בפת ישראל ובי� בפת עכו"�. – רמב"�, רשב"א בחידושי�

  פסק כר"�. –דרכי משה פסק כרמב"�.  – בית יוס&

  

  זו סוג פת אסורה?אי

אסורה פת חטי�, שעורי�, כוסמי�, שבלת שועל ושיפו�, אבל פת של קטנית, ארז ודוח� אינ� בכלל פת שאסרו, וג� אי� בה� בעיות של  – רא"ש

פת שתעלה בישולי עכו"�, כי הפת הזו אינה חשובה, שאינה עולה על שולח� מלכי�, ולכ� אי� בה חשיבות המביאה לידי קרוב. משמע שא� תהיה 

  על שולח� מלכי�, תהיה אסורה.

  פת קטנית, ארז ודוח� תמיד לא עולות על שולח� מלכי� ולכ� תמיד אי� בה� בעיה של פת עכו"� ובישולי עכו"�) – רבנו ירוח�

  

שאי� לה�  פסק כמשנה שאסרו חכמי� לאכול פת עכו"� משו� חתנות, ואפילו במקו� שאי� בה� משו� חתנות (כגו� פת של כמרי� – מחבר

והרמ"א הוסי& את בני�), אסור, ופסק כרא"ש ורבנו ירוח� שאסרו פת של חמשת מיני דג�, אבל של קטנית, אורז ודוח�, אינ� בכלל איסור פת. 

, שבפשט אורז והב"ח, הט"ז והש"  הדגישו, שא� אינ� עולי� על שולח� מלכי�, אינ� אסורי� ג� משו� איסור בישולי עכו"�. דעת הרא"ש

וח� לא עולי� על שולח� מלכי�, וא"צ שאלה על זה, ודברי הרא"ש מדברי� בתבשיל שנעשה מאורז ודוח�, אבל פת של אורז ודוח� ברור שלא וד

  עולי� על שולח� מלכי�.

  המחבר פסק כרמב"� וכרשב"א, שפת עכו"� אסורה א� אפאה העכו"�, א� א� רק לש וער� והישראל ביצע מלאכה אחת באפיה, מותר. – ש" 

  

ראה שיש שמחמירי� בזה, א� כתב שאי� להחמיר, כי ג� הר"� מודה, שא� השאור שיי� לגוי, א� את הפת  – בית יוס& הדי� בשאור של עכו"�:

האיסור הוא כשהגוי לש ועור� את הפת. משמע שא� הישראל ער� מותר, כי אי� כ"כ קרוב דעת כא�. ואפילו א� הגוי עשה הישראל, מותר, כי 

  לש וער� ובא הישראל וביטל את עריכתו וחזר וערכו, משמע שמותר, כי לא אהנו מעשי הגוי כלו�.

ה יומי פסחא, אמר ל�: פוקו וזבינו חמירא (שאור) דבני חילא". מפסחי� ל.: "דאמר רבא, כי הוינ� בי רב נחמ�, כי הוו נפקי שבע ההוכחה לכ 

  משמע שלא נהגו איסור בעיסה של גויי� או שאור.

מותר, כי לא גזרו על תערובת פת של גויי�, ומה שהוא מחמ$ אינו אוסר במשהו, כי זה דוקא באיסורי תורה,  – בית יוס& תערובת שאור בעיסה:

  י דרבנ� של הרחקה מעכו"� וכד'.כגו� חמ$ בפסח, אבל לא באיסור

  (מה שכתוב בש� בעל העיטור שחמצ� של גוי� אסור עד לאחר ג' אפיות, י"ל שזה משו� חשש מעשר המעורב בו, כי כל שעביד לטעמא, לא בטל)

 –(שפ"ד ס"ק ב')  מותר, כי אי� בעיה של חתנות, שישראל אע"פ שחטא, ישראל הוא. פמ"ג – פתחי תשובה בש� תפלה למשה די� פת של מומר:

  פת קראי� אסורה, כי ה� מחללי� שבת והרי ה� כעכו"�.

  הל� אחר רב עוברי דרכי�, ובמחצה על מחצה מותר, כי ספק דרבנ� לקולא. – רעק"א בדר :  מצא פת

  אינה עולה על שולח� מלכי�, כדלקמ� בס' קיג ס"ג שלא אסרו אלא בישול של אש. פת שנאפתה בחמה:

  

  סעי# ב'

  

"א"ר כהנא א"ר יוחנ�: פת לא הותרה בבי"ד, מכלל דאיכא מא� דשרי? אי�, דכי אתא רב דימי אמר, פע� אחת יצא רבי לשדה, והביא  – גמרא

עכו"� לפניו פת פורני מאפה סאה...אמר רבי, כמה נאה פת זו, מה ראו חכמי� לאוסרה בשדה...רב יוס# ואיתימא רב שמואל בר יהודה מאר: לא 

א פע� אחת הל� רבי וראה פת דחוק לתלמידי�, אמר רבי אי� כא� פלטר? כסבורי� הע� לומר פלטר של עכו"�, והוא לא אמר כ� היה מעשה, אל

  אלא פלטר ישראל.
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א"ר חלבו: לא אמר� אלא דליכא פלטר ישראל, אבל במקו� דאיכא פלטר ישראל, לא. ור' יוחנ� אמר: אפילו למ"ד פלטר עכו"�, ה"מ בשדה, 

  משו� חתנות".אבל בעיר לא, 

הראשוני� הסיקו מדברי גמרא זו, שיש מקומות שלא קבלו את גזרת פת עכו"� ולא פשט איסורו בכל ישראל, וזו גזרה שאי� כל הצבור יכול 

  לעמוד בה, ועל זה סומכי� הגדולי� שמתירי� פת עכו"� לבני מדינת�.

  נחלקו הראשוני� מתי התירו את פת העכו"�:

  ר' יוחנ� מוסי# על ר' חלבו, שרק א� אי� פלטר ישראל ובשדה, מותרת פת העכו"�. – בר"�רמב"�, דעה ראשונה 

  בשדה מותר לעול� ובעיר אסור לעול�. – דעה שניה בר"�

  א� יש פלטר ישראל אסור, וא� אי� מותר אפילו בעיר. הבית יוס# דחה את ההבנה הזו בדעת הרמב"�, וכ"כ ג� בכס"מ. – רמב"� ע"פ הר"�

אי� מחלוקת בי� ר' חלבו לר' יוחנ�, ויש להקל כשניה�, שבשדה מותר לעול�, ובעיר אסור א� יש פלטר ישראל, וא� אי� פלטר ישראל  – ר"�

  מותר אפילו בעיר, כי פת עכו"� אסורה מדרבנ�, ובדרבנ� מקלי�.

. והוכחה ורו, אי� צרי  חזור להימנות ולהתירוכי מכיו� שלא פשט איספת עכו"� מותרת תמיד, ואפילו במקומות שפת ישראל מצויה,  – מרדכי

לכ� מהגמרא (ע"ז לז.): "דאמר ר' שמלאי לר' יהודה נשיאה: בימינו תתיר את הפת. אמר ליה: א"כ קרו ל� בידינא שריא". משמע שאל"ה היה 

א באכילה אסור. מתני' במקו� מתירו, כמו שהתיר את השמ�, ועוד, שבירושלמי כתוב ש"חמ$ של עכו"� שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ה

שנהגו שלא לאכול פת עכו"�, אבל במקו� שנהגו לאכול פת עכו"�, אפילו באכילה מותר. ש"מ שבמנהגא תליא מילתא, והיכא דנהוג היתרא, 

  נהוג".

  

  פת של מי מתירים?

ש של קרוב דעת, אבל פת של בעה"ב לעול� כל מה שמותר זה פת נחתו�, כי מכיו� שעוסק באומנותו, אי� חש – רשב"א, רא"ש ע"פ הבית יוס&

והוסי& הרמב"� בש� אסורה, כי עיקר הגזרה היא משו� חתנות, ורק בפת של בעה"ב יש בעיה של חתנות, אא"כ התענה ג' ימי� ויש חשש סכנה. 

אי� ישראל מותר אפילו ביו� , שה"ה שמותר לאכול פת עכו"� בשבת א� אי� לו פת אחרת, כי בשבת אסור להתענות (שהרי מנחתו� א� הגאוני�

  חול).

  אי� הבדל בי� פת פלטר לפת בעה"ב. – רא"ש ע"פ הטור

, מני� לו חילוק זה, הרי הרא"ש בעצמו הביא את הגמרא לעיל בש� ר' חלבו שחילקה בי� פת פלטר לפת בעה"ב, שפת הבית יוס& הקשה על הטור

  מי שמורה להתיר!של בעה"ב אסורה ופת פלטר מותרת. משמע שפת של בעה"ב אי� 

, שבתש' הרא"ש יש סיוע לטור, כי כתב ש� "במקו� שנהגו", כלומר, שלדעתו אי� לחלק בי� פת פלטר לפת את קושייתו צותרוהב"ח הדרישה 

בעה"ב, א� במקו� שנהגו לחלק בי� פת בעה"ב לפת פלטר, יש להתיר בפלטר בכל עני�, ולאסור בשל בעה"ב בכל עני�, והרא"ש לא מחה ביד 

  הנוהגי� כ�.

  

מותר לו לאכול פת עכו"�, כי זה נחשב כאילו אי� כא� פלטר ישראל, וכ� ראיה מזה  – מרדכי בש� רבנו שמריה די� אד� שהול  בדר :

  שמאכילי� את העניי� דמאי ואת האכסנאי� דמאי, אע"פ שיש בה� איסור דרבנ�, ומי שהול� בדר� ואי� לו מה לאכול, נחשב כעני.

  

מי שעשוי למכור הכל. לכ�, כל גוי שעשה פת לא כדי לאכלה, אלא כדי למוכרה, מותר לישראל לאכול פת זו, כי אי� כא�  – ב"ארש מהו פלטר?

קרוב דעת כ"כ, ואפילו הוא אינו נחתו� שזו מלאכתו, ומה שאסור זה רק כשעשאה לעצמו ואח"כ מוכר או נות� אותה לישראל, שאז חוששי� 

  לקרוב דעת ואסור.

  

  הלכה

במקו� שאי� נחתו� פסק כגמרא וכר' חלבו שיש מקומות שמקלי� ולוקחי� פת מנחתו� עכו"�, וכרמב"� שמותר רק מנחתו� עכו"�  – חברמ

  .משו� איסור חתנות, אבל פת של בעה"ב אי� מי שמתיר, מותר חיי נפש, כי זו שעת הדחק, ומשו� ישראל

  בעה"ב, א� אי� פלטר ישראל וכ� ההלכה.לקמ� בס"ח פסק המחבר שיש מי שמתיר ג� מפת של  – ש" 

  

  רמ"א

  פסק כמרדכי, שפת עכו"� מותרת תמיד, בי� כשפת ישראל מצויה ובי� כשלא, כי רוב המקומות לא קיבלו את הגזרה הזו. .1

מ"מ בעשרת ימי לפי זה אפילו פת של בעה"ב יהיה מותר באות� המקומות, וכ"פ מהרי"ל, וכ"פ המחבר בס"ח וכ� הלכה.  – ש" 

  , וכ� בשאר ימות השנה א� יש פת ישראל מצויה, אא"כ פת העכו"� יפה יותר.תשובה יש להחמיר בפת עכו"�

 פת בעה"ב נקרא א� עשאו לבני ביתו, אבל א� עשאו למכירה נקרא פלטר, וכ� פלטר שעשאה לעצמו, נקרא בעה"ב. .2

י על הפת חי האד�, ולכ� יש להתיר למחבר משו� חיי נפש כל ההתר הזה הוא רק בפת עכו"�, אבל שלקות של עכו"� לא התירו, כ – ש" 

ולרמ"א משו� שלא קיבלו את הגזרה, אבל שלקות אסור וכ� פת ישראל שאפאה עכו"�, שזו הגזרה שהציבור יכול לעמוד בה, אא"כ עשה 

  הישראל אחת משלוש הפעולות המפורטות לעיל.

  



 229

  הפת, כי חוששי� שמא יתערב שומ� איסור בפת, ולא סומכי� על דיבורו כשאומר שנזהר בזה.א� הנחתו� עוסק ג� בשומ� תמיד אסורה  – פתחי תשובה

  

  ד'� סעיפי� ג'

  

א� פלטר הזמי� ישראל, הרי הפת נחשבת כפת בעה"ב, וא� הגיע פלטר ישראל לש�, הרי פת פלטר הגוי אסורה,  – ארחות חיי� בש� רא"ה

  ת מותרת.ולאחר שכלה פת הישראל חוזרת פת פלטר הגוי להיו

  פסק את שני דיני הרא"ה להלכה. – מחבר

כל זה לדעת הרא"ה שהולכי� "בתר השתא", היינו כל רגע ורגע בודקי� הא� פלטר ישראל מצוי או לא, אבל לרשב"א הסובר שאזלינ�  – ש" 

  בוא לש� אח"כ פלטר ישראל.בתר מעיקרא, מכיו� שכשבושלה הפת, היתה מותרת כי לא היה ש� פלטר ישראל, נשארת הפת מותרת ג� א� י

מס"ז, ש� פסק המחבר שאזלינ� בתר מעיקרא (שעת אפיה), שא� פלטר קנה מבעה"ב הפת אסורה, וא"כ המחבר סותר את  והקשה הש" 

  שלכ� כתב כא� המחבר "יש מי שאומר", א� ליה לא סבירא ליה. והסיק הש" ,עצמו? 

שהזמי� הפלטר את הישראל, משמע יותר שעשה את הפת לכבודו ולא למכירה, ולכ� יש , שכיו� ותר� בנו של הש"  בנק' הכס& את קושייתו

  לאסור משו� פת בעה"ב.

  

כל ההלכות האלו ה� רק לדעת המחבר, המתיר פת עכו"� רק כאשר אי� פלטר ישראל מצוי, א  לרמ"א המתיר תמיד, מותרת הפת בשני 

  המקרי� הנ"ל.

  

  סעי# ה'

  

  לו א� יש פלטר ישראל, א� פת העכו"� יפה יותר, מותר לדעות שנהגו התר בזה.אפי – רשב"א בש� רבנו יונה

  אי� נראה כ� מדברי הירושלמי שהתיר רק במקרי� שאי� פלטר ישראל מצוי כלל. – טור

תב, שהרי , שמשמע מדבריו שהרשב"א לא ראה את הירושלמי או ראה ונעל� ממנו, וזה דבר שלא נית� להיאמר ולהיכהבית יוס& תמה על הטור

, שמכיו� שפת פלטר הותרה לגמרי, כל עוד שאי� פת ישראל מצויה לכ� סברת הרשב"א היאהרשב"א כתב בתה"א את הירושלמי ואת ההתר. 

  כמוה, הוי כאילו פת דחוקה ואינה מצויה ומותר. הטור ראה רק את תה"ק ש� לא ציטט את הירושלמי.

  ו"� יפה יותר, מותרת וכדלעיל. (לרמ"א ג� א� לא יפה מותרת הפת, כדלעיל ס"ב)פסק כרשב"א בש� רבנו יונה, שא� פת העכ – מחבר

  

  סעי# ו'

  

ככרות של פלטר גוי שנלושו בביצי�, אע"פ שיש בביצי� משו� בישולי עכו"� ושלקות עכו"�  – תוספות (ע"ז לח.), רא"ש, ר"�, רשב"א

  שאסורי� תמיד, אפ"ה מותר, כי הביצה טפלה לפת.

  אסור בכה"ג. – (חולי� סד. ), או"ה הגה"מ, תוספות

פסק כרוב הראשוני� שבמקו� שנהגו התר בפת פלטר עכו"�, ככרות שנלושו בביצי� מותרות. (שבביצי� שלנו אי� ד�, ואי� בעיה של  – מחבר

  ש"�) –בישולי עכו"�, כי הקמח עיקר, וביצי עו# טמא לא מצויי� בינינו 

הביצה בעי� ע"ג הפת ולא בטלה, ויש בה משו� בישולי העכו"�, ודומי� לשלקות שלא בטלות א#  פסק כאו"ה שאסר ככרות אלו, כי – רמ"א

  פע�.

  

  סעי# ז'

  

פת של בעה"ב אסורה לעול�, אפילו קנאה פלטר ואפילו שלחה לישראל לביתו, וכ� א� נשלחה ע"י הישראל לאחר, אסורה  – רא"ש, רשב"א, ר"�

, ושל פלטר מותרת לעול� (במקומות שהתירו), אפילו קנאה את הפת ולא אחר מי שמחזיק בה עכשיוכי האיסור הול  אחר מי שאפה לעול�, 

  בעה"ב.

וראיה לכ� מע"ז  סה: "ההיא ביתא דחטי דנפל עליה חביתא דיי� נס�, שריה רבא למטחנא ולמיפא ולזבוניה לגויי� שלא בפני ישראל, הא בפני 

  מע שהולכי� בתר מעיקרא.ישראל אסור", כי יש חשש שיקחנו מהגוי. מש

  פסק כראשוני� שפת של בעה"ב אסורה לעול� ופת של פלטר מותרת לעול� (במקומות שהתירו). – מחבר

  

  סעי# ח'

  

  כל מקו� שאי� מצוי פלטר כלל, מותרת אפילו פת של בעה"ב גוי. – ארחות חיי� בש� רא"ה
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). הלכה זו סותרת למ"ש בס"ב שלא מקלי� לעול� בפת בעה"ב, וש� בש"� פסק את הרא"ה כ"יש מי שאומר", כי לא גרע מדמאי (גר"א – מחבר

  כתבנו שהרמ"א יתיר בזה, ע"ש.

  א� אי� פלטר, א"צ להמתי� כלל לפת כשרה. וע"ע לקמ� בסט"ז. – רמ"א

  

  סעי# ט'

  

וחתה בה ר גוי ואפה גוי ואתא ישראל "אמר רבינא הלכתא: האי ריפתא דשגר גוי ואפה ישראל, אי נמי שגר ישראל ואפאה גוי, אי נמי שג – גמרא

  , שפיר דמי". (ע"ז לח:)חתויי

  א� עשה הגוי אחת משלוש הפעולות בפת ישראל, מותר, אבל בפת של גויי� תמיד אסור. (א� לא במקו� שנהגו התר) – טורר"�, 

תר. וה"ה בהשלכת קיס� או ע$ לתנור, ראינו לעיל שהרמב"� והרשב"א כתבו שג� בפת גויי�, א� עשה הישראל אחת מאלו, מו – בית יוס&

  וכ"פ המרדכי ומהרא"י.

  

  הדין בהשלכת קיסם לתנור

תמה על מה שנהגו להקל בבישול עכו"� בהשלכת קיס� לתנור, והסביר שיתכ� שבתחלת הסקו של תנור נת� הישראל מעט גחלי�,  – רא"ש

  ויש שהקלו בהשלכת קיס� אפילו באחרונה.כלומר הישראל התחיל את הדלקת המדורה, ולכ� כל ההסק נקרא על שמו. 

  מותר רק א� מהפ� ע� הקיס� את הפת, והגירסא בגמרא היא: "מהדר הדרויי". – רי"&

  אפילו זרק ע$ אחד לתנור, מותרת הפת, כי פת עכו"� אסורה משו� הכר, ולכ� זריקת ע$ משמשת כהכר. – רמב"�

חלק על הנ"ל, וכתב שהשלכת קיס� לא מועילה כלל, ואפילו א� הופ� את הפת, כי זה מיעוט מלאכה, ומה שמותר זה כשהישראל  – רשב"א

הביא גחלי� שמדליקי� בה� את האש, ואז זה נקרא "שגר ישראל". לכ�, במקומות שנהגו להקל בפת פלטר גוי, נהגו להקל בפת ישראל שאפאה 

, שהשלכת קיס� לא וכ"כ הרמב"�ות שנהגו שלא לאכול פת פלטר גוי, הצריכו אחת משלוש הפעולות הנ"ל. עכו"� בהשלכת קיס�, ובמקומ

  מועילה, אבל א� מביא גחלי� ומניח� בתנור, אפשר שיהיה מותר, ונשאר על כ� בצ"ע.

  פסק כרמב"�, וכ"פ מרדכי ומהרא"י ומהר"י מולי�. – בית יוס&

  

פסק כגמרא בע"ז שא� הדליק העכו"� את התנור ואפה בו ישראל או הדליק הישראל ואפה הגוי או הדליק הגוי ואפה הגוי והישראל  – מחבר

  ניער קצת את האש, הרי הפת מותרת, וכרמב"�, שאפילו א� זרק קיס� אחד ג"כ מותרת הפת, כי הסיבה לאסור פת עכו"� היא משו� הכר.

  

  ג ס"ח)דין ניפוח בפה (ע"פ ס' קי

מועיל ניפוח בפה בבישולי עכו"�, וראיה לכ� מב"ק גבי תרנגול שתקע בכלי זכוכית ושברו שמשל� נזק של� (וזהו נזק ממוני  – תשובת מהרי"ל

  ולא קנס), ולכ� ה"ה כא� שניפוח חשוב כהבערה בידיי� ממש.

ו, אבל א� יש גחלי� לוחשות ועצי� דולקות והניפוח רק מוסי# כל זה כשהניפוח מדליק את העצי� הכבויי� ואז ה� נדלקי� ע"י כוח – בית יוס&

  חמימות, אז זה לא נקרא בישול, כי זה לא מקרב את הבישול אפילו קצת.

  א� נפח באש נחשב כחיתוי בגחלי� ומותרת הפת. – רמ"א

  

  סעי# י'

  

פע� האחרונה, והתיר המרדכי את הפת האחרונה, כי אפו בתנור ג"פ ביו� פת, וכל פע� הכשירו את התנור ע"י זריקת קיס�, חו$ מב – מרדכי

הכשירו אותו קוד�, וכ� בפע� האחרונה נשארו קצת בעי� מ� הגחלי� הבוערות מההסקות הראשונות, כי זריקת הקיס� לא מועילה אלא להכר, 

  התיר את הפת) ולכ� ג� בפע� השלישית יהיה מותר. מ"מ לא רצה המרדכי לעשות מעשה להתיר. (ורק בדיעבד א� עשו כ�,

אפילו עמד התנור בי� הסק להסק, א� הוא עדיי� תו� מעת לעת להסק הקוד� שהכשיר הישראל מותר, כי חו� ראשו� מועיל ג� עכשיו,  – או"ה

  כי נח להתחמ� א� הוסק אתמול, ואפילו א� זרק קיס� ביו� ראשו� ואפה כל הזמ� תו� מעת לעת, ג"כ מותר.

  ישראל קיס� בתנור, מועיל כל ימי השבוע עד יו� ראשו�.א� הטיל  – אגור בש� תוספות

  זו קולא יתירה. – בית יוס&

  ייתכ� שמדובר כא� כמו שכתב האו"ה, שלא עמד יו� של� בלא הסק. – דרכי משה

  

  פסק כמרדכי שמותר. – מחבר

פסק כאו"ה שא� הכשיר את התנור פע� אחת ולא עמד מעת לעת בלא הסק, אפילו אפה כמה ימי� הכל מותר, בגלל ההסק הראשו�  – רמ"א

  שמועיל לפת האחרו�, ויש לסמו� על זה.

  א� הוא מסופק א� הכשיר את התנור או לא, מותר, כי ספק דרבנו לקולא. – ש" 
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  סעי# יא'

  

שהתירו זה פת של גויי�, אבל פת ישראל שאפאה גוי, והישראל לא חתה כלל בגחלי�, אסור למכרה אפילו  מה – בש� מהר"� מרוטנבורג מרדכי

לגויי�, שמא יחזרו וימכרו אותה לישראל. ויש הוכחה לכ� מפסחי� מ: "ההוא ארבא דחטי דטבעא בחישתא...הדר אמר רבא לזבינהו קבא קבא 

ר לגוי, שמא יחזור וימכור אותה לישראל, והוא לא ידע כי החמ$ לא ניכר), אבל לתת לפועלי� לישראל, כי היכי דכליא מקמי פיסחא" (ולא ימכו

  הגויי� העובדי� אצלו מותר, כגו� לפתת את הלח� לשני חלקי� שבעניי� זה לא שיי� שמא ימכור לישראל כי יש הכר.

מכור לישראל, א� בפת עכו"� דרבנ� לא נחשוש לכ�? , שי"ל שבחמ$ דאורייתא חוששי� שמא יהפתחי תשובה הקשה על הוכחתו של המרדכי

שהתיר ש� רבא למכור לעכו"�  \לגבי חטי� שנפל עליה� יי� נס�, ומבואר ש� במרדכי שמדובר ביי� נס� דרבנ� לכ� הביא הפת"ש ראיה מע"ז סה:

  רק שלא בפני ישראל, כי אחרת חוששי� שמא ימכור לו.

  

פסק כמרדכי, שפת ישראל שאפאה גוי בלא שהישראל חיתה בגחלי� או זרק קיס� אסורה ואסור למכרה לגוי, אבל לתת לפועליו מותר  – מחבר

  א� חת� את הלח� לשני�.

ת ה"ה לכל פת עכו"� שאסור לקנות אותה, כי חוששי� שמא קנה אותה מהישראל ועכשיו מוכר אותה חזרה, ולכ� נהגו לא לקנות חתיכו – רמ"א

  פת מהעכו"� כלל.

  

  סעי# יב'

  

א� נאפתה פת הישראל בתנור של גוי בלא חיתוי הישראל או זריקת הקיס�, אפילו א� קרמו פני הפת בתנור, מועיל חיתוי הישראל  –מרדכי

  אח"כ, כל זמ� שהפת צריכה לתנור ומשביח תו� כדי האפיה, כי אז זה נקרא גמר בישול בידי ישראל.

  יכול הישראל להוציא את הפת מהתנור ולהחזיר אותה, וזה ג"כ מועיל להכר א� היא משביחה אח"כ. – אגור בש� שערי דורא

  חיתוי ישראל לא מועיל אחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי. – רבנו יהודה

פסק כמרדכי (ולא כרבנו יהודה) שפת ישראל שאפאה עכו"� ולא עשה הישראל שו� פעולה להכר, כל זמ� שהפת צריכה לאש מועיל  – מחבר

  , שמועיל ג� להוציא את הפת ולהכניסה, א� היא משביחה בכ�.והביא כי"א את האגורזריקת קיס�, 

  

  סעי# יג'

  

אד� בשכירות שלא נזהר מפת עכו"�, ובעה"ב הנזהר מפת עכו"� מסב אצלו, השוכר בעה"ב שגר אצלו  – בש� ראבי"ה ע"פ גרסת הב"ח מרדכי

בוצע על פת עכו"� ובעה"ב טפל אליו ויכול לאכול פת עכו"� בכל הסעודה, אע"פ שהוא נזהר בזה. אבל א� בעה"ב הוא הבוצע, אסור לו לבצוע 

  על פת עכו"� אלא רק על פת ישראל, ואינו צרי� לסלק אותה מהשולח�.

מי שהסב אצל בעה"ב שנזהר מפת גוי והוא אוכל פת גוי, כיו� שמצוה לבצוע מ�  – מרדכי בש� ראבי"ה ע"פ גרסת תרומת הדש�, האגודה והט"ז

היפה, בוצע בעה"ב הישראל על היפה, ומותר בעה"ב באותה הסעודה בפת עכו"�, כי לא החמירו באיסורי דרבנ� כשכבר בצע. וזה כמו "הואיל 

  תו, הותר לקירויו" (יבמות ז:), וכ� איתא בירושלמי "פת נקיה טמאה ופת קיבר טהורה, יבצע על איזה מה� שירצה".והותר לצרע

  א� נזהר הבוצע מפת עכו"�, יסלק מהשולח� את פת העכו"� לפני הברכה. – ) בש� השר מקוצימרדכי (בברכות

  

כו"� שהסב אצל בעה"ב הנזהר, ופת העכו"� יפה משל הישראל, יבצע על פסק כמרדכי ע"פ גרסת תרומת הדש�, שמי שלא נזהר מפת הע – מחבר

  היפה ומותר בפת העכו"� הזו בכל אותה הסעודה.

  

  הדין כאשר לפני אדם אחד יש פת עכו"ם ופת ישראל

ג"כ מותר בפת שא� לא הסב אצל בעה"ב מי שאינו נזהר, אלא שיש לפניו פת ישראל ופת עכו"�, יבצע על היפה ו תרומת הדש� כתב – ט"ז

העכו"� בכל אותה הסעודה, כי כמו שכשיש פת טמאה וטהורה בוצע על היפה משו� חבוב מצוה אע"פ שהיא טמאה, ה"ה כא� משו� חבוב 

  מצוה, בוצע על של עכו"�. (ולא כשר מקוצי)

השולח�, ואילו באו"ח בס' קסח פסק , שמשמע מדבריו שבוצע על של עכו"� א# א� הוא נזהר ולא צרי� להורידו מהט"ז הקשה על דברי השו"ע

  כשר מקוצי שצרי� לסלק את פת העכו"� מהשולח�?

, שמכיו� שבודאי האורח יאכל מפת העכו"� הנקיה, בעה"ב יבצע ממה שיאכל האורח, וכיו� שהותר לו לבצוע בשבילו, מותר לו לכל הט"ז תר�

  מהשולח�. הסעודה, אבל א� אוכל לבדו, ההלכה כס' קסח שמוריד את פת העכו"�
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, שכא� מדובר שיש לפניו מסובי� הרבה שלא נזהרי� בפת עכו"�, ולכ� מותר לבעה"ב לבצוע על מה שה� אוכלי� אע"פ שהוא נזהר, והש"  פרש

וכ� משו� חשש איבה, שפת העכו"� נקיה יותר, משא"כ בס' קסח באו"ח, ש� מדובר שהוא יושב לבדו ויש לפניו פת ישראל ופת עכו"�, שיסלק 

  פת העכו"� מהשולח� ואח"כ יבצע ולא יאכל ממנה, דלא כתרה"ד. את

  

 סעי# יד'

  

  כותח של גויי� מותר ואי� חוששי� לפת עכו"� שבו. – גאוני�, רשב"א בש� ר"ח

  ה"ה פת עכו"� שהתערבה בדבר אחר בי� בלח ובי� ביבש, אבל אסור לערבה לכתחילה. – או"ה

  פסק כגאוני� שכותח של גוי מותר. – מחבר

אי� לאסור מטע� חלב עכו"� כפי שפסקו הב"ח והפרישה בש� מהרש"ל, כי חלב טמא לא עומד, וא�  – מהר"� מרוטנבורג, ב"ח, פרישה, ש" 

  יש מעט נסיובי חלב, בטלי� ברוב.

יובי חלב , מכמה מקומות בה� מוכח שנסיובי חלב לא בטלי�, כי כתוב בגמרא (ריש פרק אלו עוברי� בפסחי�), שנסהט"ז הקשה על כ 

  מטמטמי� את הלב, וא� היו בטלי� לא יטמטמו!

  מדובר שהישראל עומד על גביו של העכו"� כשחולב, אלא שהוא מערב בו פת ואז יש שאלה מדי� פת עכו"�. – ט"ז

יותר ולכ�  , וכתב שהכותח שהיה בזמ� הש"ס היה עבה יותר ולכ� נסיובי החלב שבו היו רבי�הש"  בנק' הכס& תר� את קושייתו של הט"ז

  מטמט� את הלב, משא"כ בכותח שלנו, שאי� בו גומות ולא נשאר בו כמעט כלו�, לא גזרו משו� חלב עכו"�.

  

והוסי& פסק כאו"ה, שכל מקו� שהתערבה פת גויי� בשאר מאכל, בטל ברוב בי� בלח ובי� ביבש, אבל אסור לערב לכתחילה כדי לאכלו.  – רמ"א

  ב., שבטל אפילו הפת דבר חשוהש" 

  מהד"מ ומהש"ד מוכח שמה שאסור לכתחילה לערב זה כדי לאכול את הפת עצמה, אבל משו� טע� אי� לחוש כשאוכל בקערה אחת. – ש" 

גיל, א� נפלה פת עכו"�, בשולי עכו"� או חמאת עכו"� למיעוט ואח"כ התרבו ברוב, אי� בזה משו� חנ"נ או איסור דבוק והכל מתבטל ברוב ר – פתחי תשובה בש� חת"ס

  משא"כ שבשאר איסורי דרבנ� יש חנ"נ ואיסור דבוק.

  

 סעי# טו'

  

ר"י מתיר למי שנזהר מפת עכו"� לאכול בקערה ע� מי שלא נזהר ואי� חשש תערובת, כי כמו שלא גזרו על  – תוספות (ע"ז לה: ד"ה "מכלל")

  תערובת דמאי, כ� ג� לא גזרו על תערובת פת עכו"�, והגזרה היא רק כשרואי� את הפת בעי�.

כמו שהתירו דמאי בסעודת מצוה (ירושלמי  מותר לנזהר לאכול פת עכו"� ע� מי שלא נזהר משו� איבה, – שו"ת מהרי"ל בש� רבנו שמחה

דמאי פ"ד ה"ב), וזה דוקא כשהפת עיקר הסעודה, ואז א� רק הוא לא יאכל יש איבה, אבל בחמאה אסור, כי יש הרבה אנשי� שלא אוכלי� 

  חמאה ואי� זה ייראה כאיבה.

  פסק את דברי התוספות. – מחבר

  י� ללמוד מכא� לשאר איסורי�, והיינו חמאה, שהרבה אנשי� לא אוכלי� אותה.פסק את דברי מהרי"ל משו� איבה, והוסי# שא – רמ"א

איבה שיי� כשהוא יחיד שנזהר משו� רבי� שאינ� נזהרי�, אבל כשהוא יחיד מול יחיד אי� התר מצד איבה, כי מאי  –(סי"ג ס"ק כא)  ש" 

  כי יותר יש איבה בזה א� לא יאכלנה ויבר  עליה. וא� הפת של זה שאינו נזהר נקיה ויפה, מותר ג� ביחיד,אולמיה האי מהאי, 

  

 סעי# טז'

  

  אד� הנזהר מפת עכו"� והול� בדר�, א� יש פת ישראל עד ד' מילי�, ימתי�. – אגודה

  פסק את האגודה. – מחבר

  א� הול� לבדו לבי� א� הול� ע� בני ובני ביתו. , אלא יש חילוק בי�או א� הדר� קשה אי� חילוק בזה בי� רוכב על סוס להול� ברגל – פתחי תשובה בש� נודע ביהודה

  חלק על המחבר, וכתב שהתבאר לעיל (ס"ח) שנוהגי� להקל בזה, היינו שא� אי� פלטר מצוי, א"צ להמתי� כלל לפת ישראל, ע"ש. – רמ"א

  

יסה, כי לא אסרו בפת עכו"� פסק להלכה את הבית יוס# שהוכיח (הובא לעיל בס"א) שמותר לקחת שאור של עכו"� ולחמ$ בה את הע – ט"ז

  טע� כעיקר, אבל פרורי פת עכו"� שה� בעי�, ודאי אסורי�.
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  ס' קיג

  

  סעי# א'

  

"ואלו דברי� של עכו"� אסורי�, ואי� איסור� איסור הנאה: חלב שחלבו עכו"� ואי� ישראל רואהו. השלקות וכבשי� שדרכ� לתת  – משנה

 –לתוכ� יי� וחומ$". (ע"ז לה:) ומסיקה הגמרא שזה מדרבנ� וקרא אסמכתא בעלמא ("אכל בכס# תשבירני ואכלתי ומי� בכס# תת� לי ושתיתי" 

  , א# אוכל שלא השתנה באור)מה מי� שלא התשנו באור

  

  למה אסרו את בישולי העכו"ם?

  משו� חתנות. – רש"י (במשנה), תוספות, רמב"�

  שלא יהא רגיל לאכול אצל העכו"� ויאכילנו דבר טמא. – רש"י (בגמרא לח.)

בגמרא לשלקות "קרא  , שבכל הדברי� המנויי� במשנה אסרו חכמי� משו� חתנות, א� כשהבאנובבאור הסתירה בדברי רש"י כתב הב"ח

  אסמכתא", משמעות הדבר שלא יאכילנו דבר טמא, ולכ� מותר כל דבר שדומה למי�, שאינו טמא ולא השתנה ע"י האור.

, שלמ"ד משו� חתנות, אי� בעיה לאכול מבישוליו, כי יהודי מומר הוא יהודי, א� למ"ד שמא יאכילנו הנפק"מ בי� הטעמי� תהיה בישראל מומר

  חשש ג� כא� שיאכילנו דבר טמא.דבר טמא, יש 

, הא� כדי להאסר מדי� שלקות צרי� שתשתנה ברייתו ע"י האש, לרמב"� ולתוספות לא, ולרש"י בגמרא כ�, ע"פ הלימוד נפק"מ נוספת תהיה

  מהפסוק.

  

  מתי אסורים שלקות הגויים?

  השלקות אסורי� כשהגוי מבשל בביתו, אבל כשמבשל בבית הישראל אי� לחשוש לא לחתנות ולא לדבר טמא ומותר. – ראב"ד

בי� א� מבשל הגוי בביתו ובי� א� מבשל בבית הישראל אסור, ולא חילקו חכמי� בזה, שמא לא יזהר ג� בביתו של הישראל כמו  – ר"ת, טור

  בביתו של העכו"�.

  

  ין שלקות?אלו מאכלים אסורים מד

, אי� בו משו� בישולי עכו"�. בסורא מתנו הכי, בפומבדיתא מתנו כל הנאכל כמות שהוא חי"אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב:  – גמרא

, אי� בו משו� בישולי עכו"�. מאי בינייהו? איכא כל שאינו נאכל על שולח� מלכי� ללפת בו את הפתהכי: אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב: 

  בינייהו דגי� קטני� וארדי ודייסא". (לל"ק אסור כי נאכלי� מבושלי� ולל"ב מותר כי לא עולי� על שולח� מלכי�.

ההלכה כל"ק של  אנשי סורא, שהכל תלוי א� נאכל חי או לא ואי� קשר לשולח� מלכי�. הר"� הקשה להקשות עליו ולדחות ראיותיו,  – רמב"�

  ואכמ"ל.

מזה שהגמרא הביאה דגי� קטני� כנפק"מ, שלל"ק אסור ולל"ב שרי, ולא הביאה נפק"מ הפוכה  – , רמב"�, טורר"ח, תוספות, רא"ש, רשב"א

כלומר, רק דבר של דבש וגבינה שלל"ב אסור כי עולי� על שולח� מלכי� ולל"ק מותר, כי נאכלי� חיי�, משמע של"ב מקלה ומוסיפה על ל"ק, 

, אבל א� נאכל חי או לא עולה על שולח� מלכי�, מותר, כי באיסורי דרבנ� ר משו� בישולי עכו"�שלא נאכל חי וג� עולה על שולח� מלכי� אסו

  הל� אחר המקל, וכ� בשביל דבר שלא עולה על שולח� מלכי� לא יזמינו הגוי לאכול אצלו ולא תגר� חתנות.

שלקות: א. עולה על שולח� מלכי�. ב. לא נאכל חי. ג.  צרי� שלושה תנאי� כדי להאסר מדי� – רש"י (לח: ד"ה "והחמי�" וד"ה "וקליות"), ר"�

  וכ"נ דעת הרי"& וראב"�.השתנתה ברייתו ע"י האש. 

  

פסק את הגמרא וכרב, וכרוב הראשוני�, שכל דבר שלא נאכל חי וג� עולה על שולח� מלכי� ללפת בו את הפת או את הפרפרת, שבישלו  – מחבר

  בישלו בבית הישראל, נאסר מדי� שלקות של עכו"�. עכו"�, אפילו בכלי ישראל, וכר"ת שאפילו

המחבר הבי� כרמב"� שעיקר הטע� הוא משו� חתנות, ודבר הנאכל חי לא יזמי� הגוי את הישראל לאוכלו. (ולכ� אי� קשר א� השתנתה  – ט"ז

  ברייתו ע"י האש או לא.

האור ע"פ הפסוק, ולא כשו"ע שלא פסק כטע� זה. (דבר שנאכל נראה לו להלכה כדעת הראשוני� שכתבו שצרי� ג� שתשתנה ברייתו ע"י  – ש" 

  כמות שהוא חי, מותר אפילו השתנה בבישולו כרמ"א בס"ב)

קות של פסק את הנפק"מ הראשונה המובאת לעיל, שלמ"ד משו� חתנות (מחבר וט"ז) שלקות מומר מותרי�, כי הוא יהודי, ולמ"ד משו� דבר טמא (ש"�), של – פתחי תשובה

  סורי�, שמא יאכילנו דבר טמא, וה"ה למחלל שבת בפרהסיא, שבישולו אסור.מומר א

  

  קרבי�, קורקב� ובני מעיי� אסורי� משו� בישולי עכו"� ככל בשר, וכ� כמהי� ופטריות. – ש" 

  

  סעי# ב'
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"אמר רב אסי אמר רב: דגי� קטני� מלוחי� אי� בה� משו� בישולי עכו"�. אמר רב יוס#...ואי עבדינהו כסא דהרסנא, אסור. פשיטא?  – גמרא

  מהו דתימא הרסנא עיקר, קמ"ל קימחא עיקר". (ע"ז לח.)

ו� בישולי עכו"�, אסור, וא� העיקר א� ערב דבר הנאכל חי ע� דבר שאינו נאכל חי ובישל� הגוי, א� העיקר הוא הדבר שיש בו מש – רשב"א

הוא הדבר שאי� בו משו� בישולי העכו"�, מותר הכל, שהולכי� אחר העיקר בי� להקל ובי� להחמיר, לפיכ� הרסנא שעושי� מדגי� והוא מציר 

  של דגי� הנאכל חי ומקמח, אסור, כי הקמח עיקר.

הדבש עיקר והסלת נועדה רק "לדבוקי בעלמא", מותר, ולכ� כדי� עשו הע� מיני מתיקה שעושי� הגויי� מסולת ודבש, מכיו� ש – שו"ת תשב"�

שנהגו התר בזה. מ"מ אד� חשוב יש לו להתרחק ממעשי הגויי� ג� בזה, כמו בשבת נא. גבי מי� שחימ� קפילא ארמאה שאד� חשוב שאני, 

  שצרי� לקדש את עצמו במותר לו, וכ"ש בדברי� הנאכלי� לש� תענוג.

  דברי הרשב"א, שהולכי� אחר העיקר.פסק את  – מחבר

די� קפה: נראה לומר, שאע"פ שאי� הקפה נאכל חי אלא מבושל, מ"מ מאחר שהקפה טפל למי�, כי צרי� לבר� על שתית הקפה "שהכל נהיה 

קר וה� נאכלי� בדברו", ולא את ברכת "בורא פרי הע$" שהיו אמורי� לבר� על הקפה עצמו, לכ� ג� לגבי בישולי עכו"�, נחשבי� המי� לעי

  חיי� ואי� בה� איסור של בישולי עכו"�. וכ� פסק בשו"ת רדב"ז (ח"ג ס' תרלז)

  

  דין דבר קלוי

  "חטי� ועשא� גוי קליות, מותר". ונחלקו הראשוני� מדוע מותר הדבר? – גמרא

  כי נאכלי� חיי� כמו חטה שיש שכוססי� אותה חיה. – רשב"א

  לא עולי� על שולח� מלכי�, ואי� אד� מזמי� את חברו על הקליות. – רמב"�

  לא התשנו מבריית�. – ר"�

  

ע"פ דברי הרמב"� נהגו התר באפוני� קלויי�, אא"כ מושחי� את המחבת בשמ� בשעת קליה, ויש חשש שמא ישי� חלב במקו�  – בית יוס&

פוני� קלויי� עולי� על שולח� מלכי� ולא נאכלי� חיי�, משא"כ לדעת , שזה דוקא לטע� הר"�, כי אבחדושי הגהות על הטור פרששמ�. 

הרמב"� שיש לאסר�. מ"מ הסיק שנית� להתיר ג� לשיטת הרמב"�, כפי שפסק (פי"ז מהל' מ"א הי"ז) שאי� אד� מזמ� את חברו על הקליות, 

  ויש לחלק ביו אפוני� קלויות לאפוני� שלוקות שעולות על שולח� מלכי� ויש לאסר�.

  

פסק כרמב"�, והוסי# שמותר ג� קטניות שאינ� עולות על שולח� מלכי�, אא"כ משח את המחבת בחלב שאז נוהגי� איסור. ומשו� כלי  – רמ"א

  , שא� בישל פרי הנאכל חי, אע"פ שנמחה ונעשה תבשיל, מותר.כמו"כ כתב עוד הרמ"אהעכו"� אי� לחשוש, שסת� כלי עכו"� אינ� בני יומ�. 

  מותר לקנות אגוזי� שלמי� מהעכו"� שמבשלי� אות�, כי אינ� עולי� על שולח� מלכי�. – ש" 

  

  סעי# ג'

  

פנאד"ה של גוי שאפאה גוי אסורה א# למי שנוהג התר בפת עכו"�, שהשומ� נאסר כשהוא  – רשב"א, ר"� בש� ספר התרומה ע"פ גרסת הט"ז

  � חיי� ובישל� ע� בשר, אסורי�, ששומ� של הבשר נבלע בה�.בעי� משו� בישולי העכו"� ונבלע בפת, וכ� ירקות הנאכלי

  ה"ה לפנאד"ה של ישראל שאפאה גוי, ג"כ אסורה משו� השומ�. – בית יוס&

, לפי זה, מדוע כתוב ברשב"א "א# למי שנוהג התר בפת עכו"�", הרי פת ישראל ואפאה עכו"� ולא חתה בגחלי� הט"ז תמה על דברי הבית יוס&

  ומה ההו"א בדבריו? וא� חתה בגחלי�, ג� השומ� יהיה מותר!ליכא מא� דשרי 

, שא� הפנאד"ה של הגוי, יש רבותא בזה, שאפילו הנוהגי� התר בפת עכו"�, כא� אוסרי� משו� השומ� אע"פ שאינו עיקר, א� ועוד הקשה הט"ז

  א� הפנאד"ה של הישראל, מה הרבותא?

בפנאד"ה של גוי שאפאה גוי, וא& למי שמתיר פת עכו"�, כא� יאסור בגלל בישול על כ� גרס הט"ז כפי שהבאנו לעיל, שמדובר ברשב"א 

, שפנאד"ה של ישראל לא נהגו בה התר בשו� מקו�, חו$ מדעת המחבר לעיל ס' קיב סי"א, שמתיר בהשלכת קיס� משו� השומ�. וכ"כ הש" 

אי מדובר בפנאד"ה של גוי שאפאה גוי, ובשל ישראל לכו"ע פת עכו"� ולא משו� שלקות, א� לרמ"א שמהניה לשכת קיס� ג� לשלקות, כא� וד

  מיד אסור ולא על זה דיבר הרשב"א.

  מ"מ ניסה הט"ז לדחוק, ש"של ישראל" בגרסת הבית יוס#, הכוונה על הדגי�, כלומר הדגי� שייכי� לישראל והעיסה עצמה לגוי.

  

  וי שאפאה גוי שאסורה בגלל השומ�, שהוא בעי� ולא בטל.פסק את כל דברי הרשב"א כגרסת הט"ז, שמדובר בפנאד"ה של ג – מחבר

  מדובר בפנאד"ה של דגי�, כי א� זו של שומ� בשר או אווז, סתמ� מהות� ואי� בו משו� בישול אחר בישול. – ש" 

השומ� נראה וניכר  כי, שכא� גרע טפי, ותר� רעק"אקשה, מדוע כשנבלע השומ� בפת לא בטל ברוב, כמו שנפסק לעיל בס' קיב סי"ד?  – רעק"א

  , משא"כ בפת עכו"� אחת שהתערבה באחרות ואינה ניכרת. (וכ"כ הט"ז)בעי� בפת
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  סעי# ד'

  

אי� איסור בבישול השפחות הקנויות לנו, כי מלאכת עבד ערל נחשבת כמלאכת ישראל, כי הוא קנוי לו למעשה ידיו,  – רחות חיי� בש� רמב"�א

  ומוזהר עליו בשבת מהתורה, וגזרת חתנות שייכת במי שעושה לרצונו, דהוי קרוב דעת.

  אע"פ שהדעת נוטה כדברי רמב"�, מ"מ בעל נפש יחמיר על עצמו אפילו בדיעבד. – רשב"א, רא"ה

  כל מה שיש להחמיר זה לכתחילה, אבל בדיעבד סומכי� על הראב"ד שבבית ישראל אי� משו� בישולי עכו"� ומותר. – או"ה

  ה כיש אוסרי�.הביא את הרמב"� כיש מי שמתיר ואת הרשב"א כיש מי שאוסר אפילו בדיעבד, ולכ� הלכ – מחבר

פסק כאו"ה שסומכי� על הראב"ד בדיעבד שבבית ישראל אי� משו� בישולי עכו"�, ואפילו לכתחילה נוהגי� להקל בבית הישראל  – רמ"א

  כי א"א שלא יחתה אחד מבני הבית מעט.בשפחות ועבדי�, 

ו� בחיתוי להתיר, מותר, א� יזהר שהחיתוי יועיל הרמ"א בד"מ כתב, שע"פ הטע� שא"א שלא יחתה אחד בגחלי� משמע, שאפילו לא כיו – ט"ז

  לתק� את האש וימהר את הבישול ע"י הישראל.

  

  דין פועל גוי בבית היהודי

כל דברי המחבר והרמ"א זה רק בשפחות ועבדי� הקנויי� לנו ושמוזהרי� עליה� בשבת, אבל עבדי� ושפחות שלנו,  – , ש"  בהו"אב"חרש"ל, 

  שבת וקנויי� רק לשנה, בישול� אסור.שאי� אנו מוזהרי� עליה� ב

: א. יש לסמו� על הראב"ד המתיר תמיד בבית ישראל. ב. עיקר הטע� של ו לדעת הרמ"אהביא שלוש סיבות להתיר בעבדי� ושפחות אל – ש" 

כשעושה מרצונו משו� הרמ"א הוא ש"א"א שלא יחתה אחד מבני הבית בגחלי�", ולכ� יש להתיר ג� בשפחות שלנו. ג. איסור בישולי עכו"� זה 

גזרת חתנות, אבל אלו השפחות שעושי� בע"כ בי� ירצו בי� לא ירצו, אי� בזה קרוב דעת כ"כ, אבל כשעושה השפחה לעצמה, אי� להקל ולאכול 

  מאכל זה.

  

להתיר רק א� הישראל ידליק את האש כדלהל� בס"ז.  לגבי עוזרת בית של ימינו, לכאורה כשמבשלי� בגז או בתנור אי� את הסברה של "א"א שלא יחתה אחד בגחלי�", ולכ� יש

  בשו"ת "יחוה דעת" רצה להקל בצרו# דעת הראב"ד, וכ� שיש מקלי� בגוי שאינו עכו"� כמו ישמעאלי.

  

  סעי# ה'

  

: הלכ�, האי גוי "אמר ר' יוחנ�: האי גוי דחרי� רישא, שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה (כי העכו"� לא התכוו� לבשל). אמר רבינא – גמרא

דשדא סיכתא לאתונא (אש, ע"מ ליבשה בתנור), וקבר בה ישראל קרא (דלעת) מעיקרא, שפיר דמי. פשיטא? מהו דתימא, לבשולי מנא קמכוו�, 

  קמ"ל לשרורי מנא קמכוו�" (היינו, שכוונתו להקשות את היתד ולא לבשל, כי אי� בישול בכלי�). (ע"ז לח.)

ר זה דוקא א� הטמי� הישראל מעיקרא את הדלעת, היינו לפני שנת� את היתד, או לאחר שהסיק את התנור שאז מה שמות – רי"& ע"פ רא"ש

זה נחשב כ"שגר גוי ואפה ישראל", אבל א� הטמי� לאחר שנת� את היתד קוד� שהסיק את התנור אסור, כי קבר הישראל לפני הגוי, וחוששי� 

  שמא כיו� לבשל את הדלעת.

היה הגוי מכוו� לש� בישול, אע"פ שלא כיו� לש� הבשר שטמ� הישראל ש�, נאסר, כי בגמרא מתירי� רק כשכיו� "לשרורי א�  – רשב"א, טור

  מנא".

פסק את הגמרא וכרשב"א וכטור, שעכו"� שבישל ולא כיו� לבישול אלא להעביר שער או להעביר חציר מאג�, מותר מה שהתבשל, אבל  – מחבר

  והיה ש� בשר ונצלה, אסור, אע"פ שלא כיו� לבשר המיוחד הזה. א� הסיק את התנור ע"מ לבשל

ציטט את מסקנת הטור כרא"ש ע"פ הרי"#, שא� ידע הגוי שהיה בשר, א� חימ� למטרה אחרת, ג"כ אסור, שמא כיו� ג� על זה. והקשה  – ט"ז

ומותר, משא"כ כא� שמצוי הוא לכוו� לש� הט"ז, שא� לא חוששי� לקמ� כשהעכו"� היפ�, כ"ש כא�? ומחלק הט"ז בי� סילוק שלא שכיח 

  בבישול.

  

  סעי# ו'

  

"אמר רב יהודה אמר שמואל: הניח ישראל בשר ע"ג גחלי� ובא עכו"� והפ� בו, מותר. היכי דמי, אילימא דאי לא הפ� ביה, הוה בשיל,  – גמרא

א צריכא דאי לא הפ� הוה בשיל בתרתי שעי, והשתא פשיטא! אלא לאו, דאי לא הפ� ביה לא הוה בשיל, אמאי מותר, בישולי עכו"� נינהו! ל

  קבשיל בחדא שעתא, מהו דתימא קרובי בישולא, מילתא היא, קמ"ל.

תניא נמי הכי: מניח ישראל בשר ע"ג גחלי� ובא עכו"� ומהפ� בו עד שיבא ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש ואינו חושש, שופתת אשה 

שתבוא מבית המרח$ או מבית הכנסת ואינה חוששת. איבעיא להו: הניח עכו"� והפ� ישראל מהו?  קדרה ע"ג כירה ובאת עכו"� ומגיסה עד

  אמר רב נחמ� בר יצחק ק"ו, גמרו ביד עכו"� מותר, גמרו ביד ישראל לכ"ש?!

עד שיהא ואינו אסור,  איתמר נמי: אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנ�: בי� שהניח עכו"� והפ� ישראל, בי� שהניח ישראל והפ� עכו"�, מותר,

  תחלתו וגמרו ביד עכו"�.
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  מהי הפעולה שביצע הגוי?

, שאי� הכונה לסלקו מהגחלי� לצד אחר, אלא להזיזו במעט והסביר הב"יפסק את הגמרא, וכתב שכונת הדברי� היא להפ� בבשר,  – רמב"�

  ע"י נענוע.

  מדובר שחתה בגחלי�. – טור

, ותר�, למה לא הזכירו הרמב"� והטור את המקרה המחודש בגמרא, שבישל ישראל והפ� הגוי, שג"כ מותר? הב"יהקשה � אלו על דברי

  שלרמב"� זה פשוט, והטור סמ� על מ"ש לקמ� גבי הניח ישראל ע"ג גחלי� עוממות, שמותר.

  

  דין בשר בשפוד

ו כדי שיצלה אח"כ, אא"כ נצלה ביד ישראל כמאכל ב� אע"פ שהניח הישראל את השפוד ע� הבשר צמוד לאש, אסור לגוי להפכ – בית יוס&

כ� דרוסאי, כי א� לא היה הופכו הגוי, לא היה נצלה מהצד האחר כלל, ועוד, שבניגוד לקדרה, יש חשש שישמט השפוד ויסלקנו הגוי ויחזירנו, ול

  נאסר.

  מע מהטור לקמ� שלא חילק בי� צלי למבושל.כתב להקל בזה, ותמה על הב"י שהחמיר משו� ספיקא דרבנ� לקולא, וכ� מש – דרכי משה

  

  , מותר.שהפ  הישראל בבשר והגיס בקדרהפסק את הגמרא וכרמב"�, שא� בישל ישראל מעט, בי� בהתחלה ובי� בסו# ע"י  – מחבר

  ואפילו לא היה מתבשל בלא סיוע העכו"�. – רמ"א

יל, בה נאמר שמדובר שבלא העכו"� היה מתבשל בשעתיי� ועתה , שדבריו ה� נגד גמרא מפורשת שהבאנו לעותמהו הט"ז והש"  על הרמ"א

  בשעה אחת!

רצה להסביר את הרמ"א, שכוונתו שבלא העכו"� לא היה מתבשל כראוי, אבל מ"מ היה מתבשל כמאכל ב� דרוסאי, ולכ� מותר.  – תרו� הט"ז

בגחלי� מתירי� מבישולי עכו"�, ובזה ודאי שלא  , ע"פ דברי הרמ"א לקמ� בס"ז, ש� פסק שהדלקת האש או חיתוילמסקנה כתב הט"זמ"מ 

, שמכיו� שבסו# אמרה הגמרא ש"אינו אסור שיהא תחלתו וגמרו ביד וסברת הרמ"אהיה מתבשל ללא מעשה העכו"�, ובכל זאת, וה"ה כא�. 

  העכו"�", חזרה בה הגמרא מהסברא הראשונה.

אע"פ שהש"ס חולק, מ"מ כמו שמועיל זריקת קיס� לעיל בס' קיב ס"י אע"פ שזה נגד גמרא מפורשת בגלל שיש מנהגי� שוני�,  – תרו� הש" 

  , שהרמ"א לשיטתו בס"ז, כפי שבאר הט"ז.וכ� מתר� עודה"ה דמהני הפיכה אפילו בלא בישול. 

  

ת הראב"ד שאי� בישולי עכו"� בבית ישראל, אבל בבית העכו"� , שיש לצר# בזה ג� סברלהלכה פסק הט"ז לסמו  על הרמ"א רק בבית ישראל

  כמי לפסוק. הש"  נשאר בצ"עאי� להקל אלא בביצוע פעולה של הישראל כגו� הנחת הקדרה על האש. 

  

  סעי# ז'

  

חדת בפת, אבל בשאר דוקא בפת אומרי� ש"אי שגר ישראל ואפה גוי שרי", כי הדלקת התנור היא מלאכה מיו – , ר"�, ריב"ש, רבנו יונהארשב"

תבשילי� לא. וכ� מוכח מהסוגיה האומרת ש"שופתת אשה קדרה", "הניח ישראל בשר ע"ג גחלי�". משמע שהדלקת האש לבד לא מועילה, אלא 

  צרי� הנחה דוקא.

ע$ אלא לאפות פת  , שלא ית� הנכרי את המחבת לתו� האש אפילו השלי� ישראל ע$ אחד בתנור, שאי� התנור נכשר בהשלכתוהוסי& רבנו יונה

  בלבד, אבל לא תבשיל, ולכ� צרי� שהיהודי ית� את המחבת למקו� הראוי להתבשל ש�, וכ"ש שרק חיתוי בגחלי� לא מהני.

  וכל זה כדעת הרמב"� לעיל בס"ו, שהכונה ב"היפ�" הישראל, ולא כטור שכתב שאפשר לחתות בגחלי�.

  מהרא"י, או"ה

  א"א שלא יחתה אחד בגחלי�, ולכ� ג� בבישול יש להתיר ע"י חתיה בגחלי� או השלכת קיס�.לעיל בס"ד נפסק שבשפחות מותר, כי  .1

 אפילו א� הדליק הגוי את האש מאש של ישראל, ג"כ מותר. .2

  

פסק כרשב"א וכר"�, שהדלקת תנור לא מועילה להתיר בבישולי עכו"� אלא רק בפת, כי היא מלאכה מיוחדת בפת, שכל פע� צרי�  – מחבר

את כל הגחלי� קוד� שיאפה את הלח�, משא"כ בשאר בישול (ט"ז), וכ� פסק עוד כרבנו יונה, שהרוצה לבשל במחבת צרי� שית� ישראל להוציא 

  את המחבת לתו� התנור למקו� הראוי להתבשל.

ש"�) מועילי� לעניי� בישול כמו בפת, ואפילו חיתוי בלא כוונה,  –פסק כאו"ה שהדלקת אש או חיתוי בגחלי� (חתיה המועילה לבישול  – רמ"א

שג�  והש"  כתבשניפוח באש, ג"כ מהני,  הט"ז הוסי&וכ� נוהגי�. ואפילו א� העכו"� העביר אש מאש של ישראל והדליק בעצמו, ג"כ מותר. 

  השלכת קס� מועיל בבישולי עכו"�.

  תקו� האש להכשיר.חלק על הרמ"א וכתב שצרי� לכוו� לסייע ב – ש" 
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  סעי# ח'

  

"אמר רב אסי אמר ר' יוחנ�: כל שהוא כמאכל ב� דרוסאי אי� בו משו� בישולי עכו"�". (ע"ז לח.) לכ� א� הניח ישראל ואח"כ סילקו,  – גמרא

  א� התבשל כמאכל ב� דרוסאי, אי� בו משו� בישולי עכו"�.

  חצי בישול. – רמב"�שליש בישול.  – רוסאי"), רשב"א, טוררש"י (שבת כ. ד"ה "ב� ד כמה הוא שיעור מאכל ב� דרוסאי?

  בבישולי עכו"� דרבנ� יש לסמו� על רש"י ורשב"א שלאחר שהתבשל כשליש בישול, מותר. – בית יוס&

  

שליש פסק כגמרא שא� נת� הישראל קדרה על האש וסילקה ובא עכו"� והחזירה, אסור, אא"כ הגיע למאכל ב� דרוסאי (כרש"י, שהוא  – מחבר

  בישול) כשסילקה, שאז אע"פ שהחזירה עכו"�, מותר.

  מי סילק את הקדרה?

רק א� הישראל סילק והחזיר הגוי אסור, ואע"פ שבסי"א משמע שג� א� הגוי סילק והחזיר אסור, וי"ל שבס"ט סמ� על מ"ש לקמ�  – ב"ח

  בסי"א ואי� סתירה בשו"ע, יש לפסוק הלכה שמותר בדיעבד כשסילק הגוי לפני שהגיע למאכל ב� דרוסאי, והחזיר בעצמו.

ובי� סילק הגוי, יש לאסור א� לא הגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי, ולהיפ�, שא� סילק הגוי גרע  בי� סילק הישראל – פרישה, לבוש, ט"ז, ש" 

טפי מסילק הישראל ולא כב"ח, ואי� סתירה בי� שני סעיפי השו"ע, כי כא� בס"ט רצה להשמיע רבותא, שאפילו א� סילק ישראל, מותר א� לא 

רמ"א שמועיל להכשיר בישולי עכו"� אפילו בהדלקת התנור או זריקת קיס�, ג� כא� , שלשיטת הוסיי� הש" הגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי. 

  יהיה מותר אפילו כשסילק הגוי, כי סילוק זה דומה לקיס�.

  

  סעי# ט'

  

א� בישלו הגוי כמאכל ב� דרוסאי, אי� לו התר אח"כ אפילו א� ימשי� הישראל ויבשל אח"כ, כי ראינו  – רשב"א בש� ר"ח, ריב"ש, ר"�

  אכל ב� דרוסאי נחשב כמבושל לעיל בס"ח.שמ

אומרי� מבושל כמאכל ב� דרוסאי רק להקל ולא להחמיר, ולכ� אע"פ שהתבשל כמאכל ב�  – מהר"� מרוטנבורג, רא"ש, רבנו פר�, או"ה

  דרוסאי ובא הישראל וחתה בגחלי�, מותר. (לשיטת הרא"ש שמועיל חתיה בגחלי� ואי� צור� בבישול ממש)

  תחילה יש להחמיר כרשב"א, א� א� הוא ערב שבת או ערב יו"ט או שיש הפסד מרובה, יש להקל.לכ – בית יוס&

  בבישולי עכו"� דרבנ� יש להקל. – דרכי משה

  

פסק כרשב"א לאסור א� בישל העכו"� כמאכל ב� דרוסאי אע"פ שגמרו ישראל, ובדיעבד יש להתיר בערב שבת, בערב יו"ט או בשעת  – מחבר

  רש"ל.וכ"פ הדחק. 

  פסק כרא"ש שמתיר בכל עני�, וכ� נוהגי�. – רמ"א

  השל"ה כתב שיש להחמיר כרש"ל שפסק כמחבר. – פתחי תשובה

  

  סעי# י'

  

הניח הישראל ע"ג גחלי� עוממות שלא היה ראוי להתבשל, ובא גוי והפ� והתבשל אסור. והיינו כשלא יכול היה להתבשל כמאכל ב�  – רשב"א

  דרוסאי בלא היפו� הגוי, אבל א� היה יכול להגיע למאכל ב� דרוסאי בלא היפו� הגוי, מותר.

  שיכול להגיע למאכל ב� דרוסאי, כבר התבאר לעיל שאסור.דוקא כשהיפ� הגוי, אבל א� סילק הגוי והחזיר, אע"פ  – בית יוס&

  פסק כרשב"א. – מחבר

  עיי� לעיל בס"ו שג� א� לא היה מתבשל בלא היפו� הגוי, כל עוד שהניח הישראל ע"ג הגחלי�, מותר. וע"ש בט"ז ובש"�. – רמ"א

  

  סעי# יא'

  

� סילק הגוי קוד� שהגיע למאכל ב� דרוסאי או לא, מותר, כי ספק דרבנ� הניח הישראל על האש והניח גוי לשומרו והפ� בו, ולא ידע א – אשב"ר

לקולא. ועוד, שאי� לגוי הנאה בסילוק. וכל זה כשאי� חשש שיחלי# את הבשר הכשר בבשר איסור, כגו� שנעל בפניו את הדלת או שיש שומר שלא 

  ייתא ויש להחמיר.יחלי# ושאי� בבית שו� דבר איסור, אבל א� יש חשש שיחלי#, הוי ספק דאור

  פסק כרשב"א. – מחבר

  ה"ה כל ספק בישולי עכו"�, כגו� ספק א� חיתה ישראל בגחלי� או לא, שמותר, כי ספק דרבנ� לקולא. – רמ"א

  

  סעי# יב'
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ממה  לא אסרו אלא בבישול שע"י האש, אבל שלא ע"י האש, כגו� מליחה, אע"פ שמליח כרותח וכבוש כמבושל, מותר. וראיה לכ�, – רשב"א

שאמרנו ששלקות של גויי� אסור, ושלקות ה� תולדת האור, אבל מליחה לא. וכ� מזה שהבאנו פסוק בגמרא "אכל בכס# תשבירני...מי�..." 

  שמשוי� אוכל למי� שלא מתשנית בריית� ע"י האור. משמע שהכל תלוי באש.

  

  עכו"ם שמלח דגים קטנים

, אי� בה� משו� בישולי עכו"�. אמר רב יוס#: וא� צלא� עכו"� סומ� ישראל עליה� "אמר רב אסי אמר רב: דגי� קטני� מלוחי� – גמרא

  משו� ערובי תבשילי�". (ע"ז לח.)

קשה, הרי אפילו א� צלא� בלא מליחה מותר בדגי� קטני� כדלעיל בס"א שפוסקי� כקולת תרי לישני ע"ש? וי"ל, שלאחר מליחה  – בית יוס&

  רי� כי נאכלי� כמות שה� חיי�.עולי� על שולח� מלכי�, ואפ"ה מות

פסק כגמרא שדגי� קטני� שמלח� ישראל או עכו"� הרי ה� כמו שהתבשלו קצת, וא� צלא� הגוי אח"כ מותרי�, כי נאכלי� כמות  – מחבר

  שה� חיי� ע"י המליחה (ולא גזרו על מליחת עכו"� כמו בבישול עכו"�).

  

  עכו"ם שמלח דגים גדולים

  "דג מליח: חזקיה ובר קפרא שרו, ור' יוחנ� אסר" (ע"ז לח:). – גמרא

  מהי כונת הגמרא ב"דג מליח"?

  המחלוקת היא לאוכלו במו שהוא, שלחזקיה מליחה זה לא בישול ולר' יוחנ� זהו בישולו. – רש"י, רמב"�

לחזקיה כיו� שנאכל כמות שהוא מליח, מותר, ולר' , ששצלאו גוידג מליח לכו"ע מותר, והמחלוקת היא בדג מליח  – ראב"ד, רמב"�, רבנו יונה

  יוחנ�, זו אכילה ע"י החק ולא שמה אכילה.

  כמי נפסקה ההלכה?

  הלכה כחזקיה ובר קפרא שמותר. – רי"&, רמב"�, רמב"�, רא"ש

שול" (לח:), משמע שעיקרו הלכה כר' יוחנ� שאסר, ומדויק הדבר מלשו� רש"י, שכתב: "ובמליחתו הוא נאכל בלא בי – רשב"א, רבנו יונה, טור

בבישול. מ"מ ג� מי שפסק לאסור, ה"מ בדגי� גדולי� שעיקר אכילת� בבישול, אבל בדגי� קטני� שעיקר אכילת� בלא בישול, מותר א# א� 

  הגוי צלא�.

  

צלא� עכו"� אסורי�,  פסק כגמרא וכרשב"א וכפרוש הרמב"� והראב"ד, שדגי� גדולי� אינ� נאכלי� אלא ע"י הדחק במליחה, ולכ� א� – מחבר

  ויש מתירי� (רי"#, רמב"�).

  ה"ה כל דבר שנאכל חי ע"י הדחק ובישלו עכו"�, שאסור. – רמ"א

מדובר בדגי� קטני� שגידול שלה� קט� ועולי� על שולח� מלכי�, א� מכיו� שנמלחו מותרי�. (כי א� היה מדובר בדגי� גדולי� שכרגע  – ב"ח

  לכי, וממ"נ אי� בה� משו� בישולי העכו"�)ה� קטני� אינ� עולי� על שולח� מ

  מדובר אפילו שהיו הדגי� היו גדולי� קצת, כי א� היו קטני� ממש, כבר נפסק שכל דג קט� בכ"מ מותר, שלא עולה על שולח� מלכי�. – ש" 

  חבושי� וערמוני� אינ� נאכלי� אלא ע"י הדחק ואסורי� משו� בישולי עכו"�, ויש מתירי� בערמוני�. – ש" 

  

  דין בשר מלוח

  בשר מליח יש בו משו� בישולי עכו"�. –(יבמות מו. ד"ה "ר' יוחנ�")  תוספות

, והסביר הט"זבשר מלוח דינו כדגי� קטני�, שנאכלי� יפה כמות שה� אחר המליחה בלא בישול, ולכ� ג� א� בישל הגוי את הבשר מותר.  – טור

  לאכילה בלא בישול, ולכ� מותר, אבל בסת� מליחה רגילה, לא. שדברי הטור ה� רק בבש שמלחו כ"כ הרבה עד שראוי הוא

  פסק כתוספות שאסור א� התבשל בשר מליח ע"י גוי. – רמ"א

  

  סעי# יג'

  

  "אי� במעוש� משו� בישולי עכו"�" (נדרי� פרק "הנודר מ� המבושל" ה"א). וכ"פ הרשב"א, הר"� והרמב"�. – ירושלמי

  אע"פ שעישנו ישראל, א� בישלו עכו"� אסור כמו דגי� גדולי� מלוחי�. – בית יוס&

  פסק כירושלמי שדג שמלחו עכו"� ופרות שעישנ� עד שהכשיר� לאכילה מותרי�, שמליח אינו כרותח בגזרה זו, ומעוש� אינו כמבושל. – מחבר

  ג� כבוש אינו כמבושל, שלא אסרו אלא כבישול של אש. – רמ"א

רי הבי$ יוס#, שא� בישלו עכו"� אסור. וכל זה בדגי� גדולי�, אבל בדגי� קטני� מותר אפילו עשנ� ובישל� אח"כ. ולפי פסק את דב – ש" 

  היש מתירי� בסי"ב, הכא נמי מותר.
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  סעי# יד'

  

צלויה מאי? אמר להו: "ביצה צלויה (שצלאה עכו"�): בר קפרא שרי ור' יוחנ� אסר...ר' חייא איקלע לבי ריש גלותא, אמרו ליה: ביצה  – גמרא

 חזקיה ובר קפרא שרו ור' יוחנ� אסר, ואי� דבריו של אחד במקו� שני�. אמר להו רב זביד: לא תציתו ליה: הכי אמר אביי: הלכתא כוותיה דר'

  יוחנ�...". (ע"ז לח:)

אע"פ שביצה ראויה להאכל כמות שהיא חיה, אי� זו אכילה חשובה, ולכ� נחשב כדבר שנאכל כמות שהוא  –(יבמות מו. ד"ה "ר' יוחנ�")  תוספות

  חי.

  פסק כגמרא שביצה אע"פ שראויה לגומעה חיה, א� בישלה עכו"� אסורה. – מחבר

ר, כי כא� אינ� נאכלי� אלא ע"י א# ליש מתירי� בסי"ב בדגי� גדולי� מלוחי� שנאכלי� חיי� ע"י הדחק, כא� ג� ה� מודי� שיש לאסו – ט"ז

  דחק גדול.

  

  סעי# טו'

  

"בעו מיניה מרבי אסי, הני אהיני (תמרי�) שליקי דארמאי, מאי? חוליי (מתוקי�) לא תיבעי ל�, דודאי שרי, מרירי (אינ� נאכלי� חיי�  – גמרא

דחק) מאי? אמר ליה: מאי תיבעי לכו, דרבי אסר ומנו ובישול� ממתק�) לא תיבעי ל� דודאי אסירי, כי תיבעי ל� מציעאי (נאכלי� חיי� ע"י ה

  לוי!". (ע"ז לח:)

  פסק כגמרא שתמרי� המרי� קצת שנאכלי� ע"י הדחק, א� בישל� עכו"� אסורי�. – מחבר

לא ע"י א# ליש מתירי� בסי"ב בדגי� גדולי� מלוחי� שנאכלי� חיי� ע"י הדחק, כא� ג� ה� מודי� שיש לאסור, כי כא� אינ� נאכלי� א – ט"ז

  דחק גדול.

  אגסי� ותפוחי� שבישל� עכו"� מותרי�, אע"פ שרוב אכילת� ע"י צלי ובישול, כי מ"מ נאכלי� חיי� ועיקר אכילת� חי. – ש" 

  

  סעי# טז'

  

פילו כלי שבישל בו העכו"� מאכל, נאסר מדי� בישולי עכו"� וצרי� הכשר, כי כל דבר שאסרוהו חכמי�, פליטתו כמוהו. והראיה, שא – רשב"א

י�, שומ� של גיד שאסור בגלל מנהג קדושי�, אוסר בי� בתערובת ובי� בצירו ורוטבו, וכ� כל איסורי דרבנ� ככחל וגבינת עכו"�, שכל אסרוהו חכמ

כעי� דאורייתא אסרוהו. לכ�, בשפחות שלנו צרי� שיניח ישראל ע"ג האש או יהפו� קוד� שיגיע למאכל ב� דרוסאי, כי אחרת המאכל התבשל 

  הקדרה נאסרת, וא� של חרס ישבור ושל שט#, יגעיל ברותחי�.ו

לא החמירו חכמי� בבישולי עכו"� לאסור פליטתו, ולכ� הכלי� לא צריכי� הכשר. וא# לרשב"א שמצרי� הכשר, יש להקל בכלי חרס  – רא"ש

  להגעיל שלוש פעמי� בלא שבירה.

� את דעת הרא"ש שאינ� צריכי� וא# למצריכי� יש להקל בכלי חרס פסק בסת� כרשב"א, שהכלי� צריכי� הכשר, וכיש אומרי – מחבר

  להגעילו ג' פעמי�, כי אי� לאסור בדבר שאי� לו עיקר מהתורה.

  ש" 

א� הכלי לא הוכשר ובישלו בו מאכל אחר, א� יש רוב רגיל במאכל מול הכלי, מותר, כי בישולי עכו"� בטלי� ברוב רגיל, כפי שנפסק  .1

 לעיל, בס' קיב סי"ד.

בת"ח כתב לפי זה להיזהר בשפחה שמבשלת לעצמה בבית ישראל, שאע"פ שהתרנו כי א"א שלא יחתה אחד בגחלי�, מ"מ א� מבשלת  .2

 לעצמה אי� רגילות שיחתה אחד בגחלי�.

  יש להתיר את הכלי� לאחר זמ� של מעת לעת אפילו בלא הגעלה. – פתחי תשובה בש� חכמת אד�

המקלי� בבישולי עכו"� בבית הישראל, ולפי זה כ"ש שיש להקל בכלי� בבית הישראל. (ג� מי שפוסק  בס"ד כתב שבדיעבד יש לסמו� – רמ"א

כמחבר יכול להקל מטע� ס"ס: ספק הלכה שבשפחות בבית הישראל מותר, וג� א� הלכה כמי שאוסר, ספק הלכה כי"א שאי� צריכי� הגעלה 

  בר, מה ג� שכא� זה איסור דרבנ� של בישולי עכו"�)כלל. כל זה לדעת החיד"א הסובר שנית� לעשות ס"ס נגד המח

  

  בישולי עכו"ם בזמנים מיוחדים

גוי שבישל לחולה בשבת מותר לבריא במוצ"ש, ואי� כא� איסורי בישולי עכו"�, כי יש הכר, וכ� גוי שבישל לעצמו בי� בשבת  – ר"� בש� רא"ה

  ובי� בחול, המאכל אסור לישראל, והכלי מותר לאחר הדחה.

  חלק על הרא"ה ואסר את המאכל תמיד. – התרומה ספר

  פסק כרא"ה שעכו"� שבישל בשבת לחולה מותר למוצ"ש אפילו לבריא, כי זהו הכר שמועיל לבישולי עכו"�. – רמ"א

חלק על הרמ"א והביא בש� הרשב"א במשמרת הבית שרק לחולה הותר מאכל העכו"� בעת הצור� בשבת בלבד, אבל במוצ"ש חוזר  – ט"ז

. וכ"פ הט"זאכל לאיסורו, כמו נבלה שהותרה בשעת פקוח נפש לחולה שיש בו סכנה, ואח"כ חוזרת לאיסורה, וכ"ש שאסור המאכל לבריא. המ
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וכתב שא� היו הב"י והרמ"א רואי� את דברי הרשב"א במשמרת הבית לא היו פוסקי� כרא"ה. ועוד, שבס' קיב ס"ח פסק שיש שהתירו במקו� 

  לאכול פת של בעה"ב, וברור שא� יחזור הפלטר למקו� תחזור פת בעה"ב ותאסר, כי דוקא במקו� שאי� פלטר כלל התירו.שאי� מצוי פלטר כלל 

דחה את ראיותיו של הט"ז, שכא� יש הכר שזה לצור� חולה, ולכ� אי� כא� בעיה של קירבה וחתנות ולכ� מותר המאכל משו�  – ש"  (נק' הכס&)

א, משא"כ בס' קיב ס"ח. ומ"ש שא� היו הב"י והרמ"א רואי� את הרשב"א היו פוסקי� שלא כרא"ה, אי� זה בישולי עכו"� וג� במוצ"ש לברי

  ראיה, כי בשל סופרי� הל� אחר המקל.

בס' שכח ס"ק סג פסק לאסור למוצ"ש כדעת הרשב"א אפילו לחולה עצמו, ובס' שיח ס"' יד כתב להתיר בזה. בספר תולדות  – משנה ברורה

ב, שאת ס' שיח כתב החפ$ חיי� שאחז בשיטת הרא"ה, וכמו שפסק הרמ"א, ואילו ס' שכח כתב בנו של החפ$ חיי� שאחז כשיטת החפ$ חיי� כת

  הרשב"א.

  

  הבדלים עיקריים בין פת עכו"ם לשלקות עכו"ם

כ בבישול שכל מקלי� בפת פלטר, ויש שהקלו א# בפת בעה"ב במקו� שאי� אחרת, ולכ� הקלו ג� בהדלקת התנור והטלת קיס�, משא" .1

  זה אסור. (כל זה למחבר, אבל לרמ"א אי� חילוק, וג� בבישול מותר בהדלקת התנור)

 מותר לאכול פת עכו"|� משו� איבה (כשיושבי� לפניו אנשי�), אבל לא בישולי עכו"�. .2

 בתבשיל הקלו א� לא עולה על שולח� מלכי�, משא"כ בפת דג� שתמיד אסורה. .3

מועיל שהישראל יחתה בגחלי�, כל זמ� שהפת צריכה לתנור ומשביחה באפייתו, אבל לגבי בישול נפסק  לגבי פת, אפילו א� אפה הגוי, .4

בס"ט שא� בישל  עכו"� כמאכל ב� דרוסאי וגמרו ישראל, יש לאסור, אא"כ הוא ערב שבת או ערב יו"ט או שיש הפסד מרובה, ואז יש 

  שגמרו הישראל)להקל. (כל זה לשיטת המחבר, אבל לרמ"א מותר בכל עניי� כ
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  ס' קכ

  

  סעי# א'

  

  "הלוקח כלי תשמיש מ� העכו"�, את שדרכו להטביל יטביל, להגעיל יגעיל, ללב� באור, ילב�..." (ע"ז עה:). – משנה

"תנא: וכול� צריכי� טבילה בארבעי� סאה. מנהני מילי? אמר קרא: כל דבר אשר יבא באש, תעבירו באש וטהר, הוסי# ל� הכתוב  – גמרא

  טהרה אחרת...ת"ל מי נדה, מי� שנדה טובלת בה�, הוי אומר ארבעי� סאה".

דמו, ואפ"ה בעי טבילה. מתקי# לה רב ששת: אי , שהרי ישני� וליבנ� כחדשי� אפילו כלי� חדשי� במשמעאמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה: 

  כלי סעודה אמורי� בפרשה.הכי, אפילו זוזא דסרבלא (מספרי� שגוזזי� צמר) נמי? א"ל: 

כלי רב יצחק בר יוס# זב� מנא דמרדא (אדמה) מעכו"�. סבר להטבילה, א"ל ההוא מרבנ� ור' יעקב שמיה: לדידי מפרשא לי מיניה דר' יוחנ�: 

  בפרשה. מתכות אמורי�

  (שמשתברי� וראויי� להתיכ� ולעשות מה� כלי), הואיל וכי נשתברו יש לה� תקנה, ככלי מתכת דמו. כלי זכוכיתאמר רב אשי: הני 

(חרס), פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר כתחלתו (לא מתכת ולא צרי� טבילה), וחד אמר כסופו (שחיפהו מתכת וטעו� טבילה), והלכתא  קוניא

  כסופו".

  צרי� לטבול כדי שיצאו מקדושת גוי לקדושת ישראל. – ירושלמי

טבילת כלי� מהתורה לדעת הראב"ד, הרמב"� והרשב"א, ובדעת הרמב"� יש מחלוקת. לדעת כלי�, כלי זכוכית חייבי� בטבילה  – פרי חדש

  מדרבנ�.

  

  היכן יש לטבול?

דוקא במקוה של ארבעי� סאה יש לטבול ולא במעי�, אע"פ שמועיל מעי� לטהר מטומאה  – ק, רשב"א בש� ר"תתוספות (ד"ה "מי�"), סמ"

בכלשהו, בכלי� צרי� אבעי� סאה. והסביר הבית יוס#, שנית� ג� במעי� לטבול כלי�, א� יש בו ארבעי� סאה, ומה שאסור זה שיהא הכלי צ# 

  עי� סאה.ע"ג המעי�, שאז בטומאה טהר בכלשהו ובכלי� צרי� טבילה ממש בארב

אי� להחמיר בטבילה זו יותר מטבילת טומאה, שלמדנו שכלי גויי� טעוני� טבילה מ"מי נדה", ולכ� אי� להחמיר בכלי גויי� יותר מנדה  – טור

  טבילה זו חמורה מטבילת טומאה! , שהרי ר"י ורא"ש פסקו להדיא, שבנדה מועיל רק טבילה בארבעי� סאה, ולא במעי� בכלשהו, וא� אי�, אי�ותמה הבית יוס& על דבריועצמה. 

  , שהטור הקשה לשיטת הסמ"ק, שהוא מתיר בנדה במעי� בכלשהו והחמיר יותר בכלי גויי� בארבעי� סאה בלבד.ותר� הדרכי משה

  פחות מארבעי� סאה?, שלא משמע כ� מלשו� הטור שחולק על הסמ"ק לשיטתו, וכ� לא מסתבר שהסמ"ק יתיר לאשה לטבול בוהקשה הט"ז על פרושו של הדרכי משה

כונת הטור, שלא יתכ� , שכל עני� טבילת כלי גוי במי� נלמדי� מכלי� טמאי� שכתוב ש� "ובא במי� וטהר", ולכ� ג� מי נדה זה במי� וצריכי� ארבעי� סאה. כלומר, והסביר הט"ז

  שהבי� הב"י)להחמיר בכלי גויי� יותר מטבילת כלי� טמאי� שבה� לא חייבי� ארבעי� סאה. (ולא מנדה כפי 

  

  דין כלי חרס (וכן כלי קרמיקה)

  מדובר שמצופי� במתכת מבפני� שדומי� אז לכלי סעודה, אבל א� מצופי� רק מבחו$, אינ� צריכי� טבילה. – תוספות, סמ"ק

  בי� מצופי� מבפני� ובי� מצופי� מבחו$ טעוני� טבילה, שלא חילקו חכמי� בי� בחו$ לבפני�. – מרדכי

א� רק מצופי� מבפני� יש להטביל בלא ברכה, כי זה עשוי לנוי בעלמא, ורק כשמצופי� מבפני� ומחופי� ג� במחו$ יש  – רבנו פר�, או"ה

  להטביל� בברכה.

  

ה"ה מצופי� מזכוכית),  –פסק כגמרא שהקונה מהעכו"� כלי סעודה של מתכות או של זכוכית או כלי� המצופי� באבר מבפני� (ש"�  – מחבר

  אע"פ שה� חדשי� צרי� להטביל� במקוה או מעי� של ארבעי� סאה (כרוב הראשוני�).

פסק כאו"ה שכלי חרס המצופי� באבר רק מבפני� יטביל� בלא ברכה, כי זה לנוי בעלמא. (אבל א� מצופי� מבפני� ומבחו$ יטבול  – רמ"א

  בברכה)

  לא ברכה. מ"מ כלי� אלו יטביל� ע� כלי אחר שחייב טבילה, ואז יבר� ברכה אחת על שניה�.ה"ה א� מצופה רק מבחו$ יטביל ב – ש" 

כלי� שהוטבלו ואח"כ ציפ� באבר צריכי� טבילה שנית. כמו"כ כלי חרס המצופה גליזרט (שכבת זכוכית דקה לקישוט ולחיזוק ממי�)  – רעק"א

  חייב טבילה א� ללא ברכה.

  

  דין כלי פורצלן

 כלי פורצל� הדומי� לזכוכית פטורי� מטבילה, כי עשויי� מחול ואדמה ולא מכלי מתכת, וא� יתיכו אות�, אי� לה� תקנה. – פתחי תשובה

  וכ"כ בשו"ת "יביע אומר", וכ"פ הגר"מ פינשטיי�.

 העול� נהגו לטבול כלי פורצל� בלא ברכה. – ערו  השולח�
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יש שמצריכי� טבילה בלא ברכה, שדומי� לכלי זכוכית שגזרו עליה� משו� כלי פטורי� מטבילה שאי� לנו לחדש גזרה. ו די� כלי פלסטיק:

  עח)�מתכות שניתכי� באש, ואכמ"ל. (וע"ע יבי"א ח"ד חיו"ד ס' ח', צי$ אליעזר ח"ז ס' לז, מנחת יצחק ח"ג סע' עו

  

  פתחי תשובה

 לשימוש, ואח"כ יתק� הישראל.יורות גדולות של שכר טעונות טבילה או שינקוב בה� נקב כדי שלא יהיו ראויי�  .1

 חייב להכניס את כל הכלי בבת אחת, אחרת אי� זו טבילה, ואי� זה דומה להגעלה ש� יכול להגעיל לחצאי�, כי ש� בא להפליט איסור. .2

 דאורייתא.בשעת הדחק מותר לטבול כלי זכוכית בשלג, א� הוא במקו� אחד, שטבילת כלי זכוכית היא מדרבנ�, אבל לא כלי מתכות שטבילת� מ .3

  

  סעי# ב'

  

"האוחז באד� ובכלי� ומטביל�, טמאי�, וא� הדיח ידיו במי�, טהורי�. ר"ש אומר: ירפה כדי שיבואו בה� המי�". (מקוואות סו#  – משנה

  פ"ב)

הדיח ידיו קוד� ר"ש חולק על ת"ק, שלת"ק א� אוחז אפילו אחיזה רפויה, אי� זה יעזור שירפה, כי גוזרי� שמא לא ירפה, לכ� חייב ל – רמב"�

  כדי שיטהרו, ולר"ש מועילה אחיזה רפויה.

אי� מחלוקת בי� ת"ק לר"ש לגבי ריפה בידיו, וג� ת"ק מודה לזה, אלא שלת"ק מותר או להחזיק בצורה רפויה או להדיח ידיו במי�  – רשב"א

  ולר"ש רק אחיזה רפויה מועילה ולא הדחת היד.

א, ולכ� צרי� שהכלי יהיה רפוי בשעת הטבילה אחרת זה חציצה, וא� לחלח ידיו במי� קוד� אי� פסק את המשנה וכת"ק וכפרוש הרשב" – מחבר

  לחוש.

, שבטבילת אד� ותר� הפת"ש בש� התפארת למשהמדוע לא פסק המחבר כרמב"� שרפוי בלבד לא מועיל, משו� גזרת לא רפוי? הש"  תמה 

תרומה ויעבור איסור, משא"כ כא� בטבילת כלי, לא ייאסר מה שבתוכו א� לא  שייכת הגזרה שמא לא ירפה, כי אז יבעל נדה או ישי� בכלי

  הוטבל ולא עובר שו� איסור.

, שכיו� שהמי� באי� להוריד חציצה צריכי� והסביר הש" פסק כמרדכי, ולכ� דוקא כשלחלח את ידיו במי מקוה ולא במי� תלושי�.  – רמ"א

  שיהיו מי מקוה.

, והוכיח מלשו� המרדכי, שהוא הצרי� מי מקוה רק כשהכלי נמצא בדלי שנכנס למקוה, שכיו� שהכלי נות� כובד, הרמ"א והש" על חלק  – ט"ז

אי� המי� שש� נושקי� למי המקוה ולכ� לא מטהרי� ולא מטבילי� את הכלי אא"כ ה� מי מקוה טהורי� ולא תלושי�, כי זה לא חיבור טוב, 

וא רפוי למקוה, ויש חיבור טוב בי� המי� שבידיו למי המקוה והמי� שבידיו מטהרי� ע"י נשיקה למי משא"כ בנידו� דיד� שמכניס כלי בידיו כשה

, שאי� כובד כלי שימנע את טהרת�. מ"מ אי� לו להחזיק את הכלי בכח אלא רק דיבוק בינוני, כשרק מותר ג� א� ה� תלושי�המקוה, ולכ� 

  לחלח ידיו.

  

  סעי# ג'

  

  כלי�), יש "על הטבילה" ויש על טבילת כלי מתכות. –� על טבילת כלי (כשיש שני� או יותר יש מברכי – מרדכי בש� רשב"�

  פסק שמברכי� על טבילת כלי, וא� ה� שני� או יותר מברכי� על טבילת כלי�. – מחבר

  פסק לבר� על טבילת כלי מתכות. – ב"ח

פסק כשו"ע, כי אחרת יש לבר� על כלי מתכות של סעודה, כלומר, אי� לפרט בברכה את כל פרטי המצוה. ומה שבחנוכה מברכי� להדליק  – ט"ז

  נר של חנוכה ולא להדליק נר, כי זו המצוה העיקרית של חנוכה, כמו פה שאומרי� על טבילת כלי.

  א� לא בר� קוד� הטבילה, צ"ע א� יכול לבר� אח"כ. – רעק"א

  

  סעי# ד'

  

כיריי� לא צריכי� טבילה, אע"פ ששופתי� עליה� קדרה של מאכל, כיו� שאי� נותני� עליה את המאכל עצמו, אבל גריל חייב טבילה, כי  – סמ"ק

  צולי� עליו את המאכל עצמו.

  פסק כסמ"ק. – מחבר

  

ובחלקת יעקב ובשבט שפוד שנותני� עליו את המאכל, לפי ס"ד טעו� טבילה, כי גו# החימו� דינו כגריל ו די� טוסטר להשחמת פרוסות לח�:

, כי רוב האנשי� לא משתמשי� בזה בשו"ת אגרות משה כתב שטוסטר פטורנקטו בפשיטות שכל כלי חשמלי ומחבת טעו� טבילה.  הלוי

  להשחמת פת, וזה שיש קצת אנשי� שעושי� כ� אע"פ שאי� זה דבר נחו$, אי� בכוח זה להחשיבו ככלי סעודה.

  

  סעי# ה'
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סכי� של שחיטה אינו צרי� טבילה, כי לא חשוב כלי סעודה, כי עדיי� הבהמה צריכה בישול או צליה, וכ� בסכי� אסור לחתו� אפילו  – מרדכי

  בצונ�.

  נהגו לטבול כלי שחיטה. – תשב"�, מהר"ש

בילה, אבל כיסוי ברזל שמכסי� יורה או קדרה, כלי ברזל שכופי� על הלח� לאפותו או שמניחי� על המצות, אינ� צריכי� ט – הגהות אשר"י

  צריכי� טבילה.

  פסק כמרדכי שסכי� של שחיטה יש מי שאומר שפטור מטבילה, וכ� סכי� שמפשיטי� בו. – מחבר

  רמ"א

 הביא כי"א את התשב"$ שכתב לטבול, ולכ� טובל בלא ברכה. .1

  ת, לא.פסק שמכסה של קדרה צרי� טבילה, אבל כיסוי של פת או ברזלי� של מצו .2

  חלק על הרמ"א ופסק שג� אלו צריכי� טבילה בלא ברכה. – ט"ז

 פסק כרמ"א, כי ברזלי� גרעו טפי, שא"א להשתמש בה� למאכל אחר, משא"כ סכי� של שחיטה, שאפשר לשמשו למאכל אחר. – ש" 

 – ש" של שחיטה, ויש לטובל� בלא ברכה.  פטורי� מטבילה ודינ� כסכי� – ט"זדינ� ככלי אוכל וטעוני� טבילה.  – ב"ח די� מספרי� של ירק:

  א"א להשתמש בה� למאכל אחר, ולכ� דינ� ככסוי של פת ומצות שלא צריכי� טבילה כלל.

  

  סעי# ו'

  

  כלי ע$ שיש לו חישוקי� של ברזל, א"צ טבילה. – תוספות (ע"ז עה:)

צרי� טבילה, כי אזלינ� בתר מעמיד. (בפ"ק דשבת גבי כלי זכוכית שניקב ומלאהו אבר, ר"מ מטמא שהול� אחר המעמיד,  – מהר"� מרוטנבורג

  היינו האבר שמעמיד את הכלי.

  אפילו למהר"� שהול� אחר המעמיד, אי� צרי� טבילה כא�, כי אי� תשמישו דר� אותו הצד. – טור

, שאי� משתמשי� בה� דר� והסביר הגר"אי� של ברזל מבחו$ שמעמידי� אותו, פטור מטבילה. פסק כתוספות שכלי ע$ שיש לו חישוק – מחבר

  המתכת, שכלי סעודה בעינ�.

  יש להטביל� בלא ברכה או ע� כלי� אחרי� ולבר�. (משו� ספק הא� הולכי� אחר המעמיד א# בכה"ג) – ש" 

  

  סעי# ז'

  

  סמ"ק ע"פ הטור בהבנת הבית יוס&

ע$ המקיפו, וכ� קבוע ברגל של ע$ צרי� טבילה, כי משתמש בשל כס# ולא במה שבחו$ שזה ע$ והמשקה לא נוגע כלי כס# המחובר ע"י  .1

 בו, ולא משתמש בו.

כוס של כס# המחובר ע"י כלי ע$ המקיפו חייב טבילה כמו כלי ע$ שיש לו חישוקי� של ברזל כדלעיל בס"ו, ודוקא כשהכס# בפני�  .2

הכס# בחו$, אע"פ שהכס# מעמיד את הע$, אינו צרי� טבילה, שהכל הול� אחר המקו� שמשתמש בו והע$ בחו$, אבל א� הע$ בפני� ו

, כי בי� של כס& ומעמידו בשל ע�, ובי� בשל ע� ומעמידו בשל מתכת, ויש המחמירי� להטבילו בלא ברכההמשקה, וכ� נראה עיקר. 

  יש לנהוג למעשה. יש ספק הא� הלכה כמהר"� שאזלינ� בתר מעמיד או כתוספות שלא. וכ�

, שדימה די� זה לכלי המוק# בחישוקי� של ברזל מס"ו, וא"כ ג� ש� יטבול בלא ברכה כמו כא� בדעת הט"ז הקשה על הבנה זו

 המחמירי�! ואילו ש� פסק שפטור מטבילה א# לדעת מהר"� שאזלינ� בתר מעמיד!

ו� כלי, והחיצוני בולט קצת מעבר לפנימי, פסק הסמ"ק שלא הולכי� א� כלי כס# מונח בתו� כלי ע$, כלי בת – סמ"ק ע"פ הטור בהבנת הט"ז

אחר המעמיד החיצוני, אלא אחר הפנימי, כי לא אזלינ� בתר המעמיד, ולכ� יש לטובלו בברכה. אבל כשהפנימי של ע$ והחיצוני של כס# ובולט 

  קצת, והכס# הוא רק מעמיד, כתב הסמ"ק שיש מחמירי� לטובלו בלא ברכה.

  

  פסק כסמ"ק שכוס של כס# המחובר בכלי ע$ טעו� טבילה. – מחבר

  מדובר שכלי הכס# כהלכתו עומד, אלא שמחובר לו כלי מע$ ואז טובל בברכה, אבל א� הע$ מעמידו לא יבר�. – ש" 

התשמיש, אבל  כתב כפי שבאר לעיל, שכשהפנימי של כס# והע$ מעמידו מבחו$, טובל בברכה, כי לא הולכי� אחר המעמיד, שש� עיקר – ט"ז

  כשהחיצו� של כס# פטור מטבילה, ויש מחמירי� לטבול בלא ברכה.

  רמ"א

  ה"ה ברחיי� של פלפלי� שבתו� הע$ יש ברזל קבוע שטוחני� בו וצרי� טבילה. .1

 ה"ה רחיי� שטוחני� בה� פולי� קלויי�, אלא שה� צריכי� טבילה בלא ברכה, כי עדיי� צריכי� בישול. – פתחי תשובה
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  של ברזל וברזות של ברזל טעוני� טבילה כשאר מתכות. ה"ה משפכות .2

 אבל משפ� של ע$ ושפופרת של ברזל, פטורי�. – ש" 

דוקא כשעיקר הכלי הוא מתכת, חייב טבילה, אבל א� עיקר הכלי הוא של ע$, אלא שמעט ברזל קבוע בו, מכיו� שאפשר להשתמש בלא  .3

 ו יתדות של ברזל, שאז חייב בטבילה.המתכת, פטור מטבילה, אא"כ א"א להשתמש בלא המתכת כמ

  

  סעי# ח'

  

  "אמר רב נחמ�: לא שנו אלא בלקוחי� וכמעשה שהיה (בכלי מדי�), אבל שאולי� לא". (ע"ז עה:) – גמרא

  ה"ה א� הכלי שכור דינו כשאול ולא צרי� טבילה. – רשב"א

  ישראל ששאל כלי מישראל שקנהו מעכו"�, צרי� טבילה, כי בא לידי חיוב טבילה ביד הישראל. – תוספות ורא"ש בש� רשב"�

, פטור מטבילה, שהרי שאול הוא בידו. והסיק הבית יוס#, שא� והשאילו לאחראבל א� לקח לחתו� קלפי� ולא לצרכי סעודה  – הגהות אשר"י

  לה., חייב בטביומכר לישראל אחרקנה מהגוי שלא לצרכי סעודה 

  

פסק כגמרא שהשואל או השוכר כלי מהעכו"� פטור מטבילה, וכתוספות, שא� ישראל קנה מהגוי והשאילו, טעו� טבילה, כי התחייב  – מחבר

  ביד הראשו�.

, שהראשו� אסור להשתמש בכלי והוסי& הרמ"א, שא� קנה לא לצרכי סעודה והשאיל לישראל, פטור מטבילה. והביא כי"א את הגהות אשר"י

  לצרכי סעודה אלא רק לקלפי� או לסחורה.

  פסקו שצרי� להטבילו בלא ברכה, וכשמחזיר יודיע לחנווני כדי שלא יטבילנו אחר בברכה. – , ש" ט"ז

  פסק כבית יוס#, שא� קנאו הישראל השני מ� הראשו� לצרכי סעודה, חייב להטביל, אע"פ שלא התחייב ביד הראשו�. – רמ"א

  

  סעי# ט'

  

יא להו: משכנתא מאי? אמר מר בר רב אשי, אבא משכ� ליה עכו"� כסא דכספא ואטבליה ואישתי ביה, ולא ידענא אי משו� "איבע – גמרא

  דקסבר משכנתא כזביני דמיא, אי משו� דחזי לעכו"� דדעתיה לשקועיה (שלא לפדות עוד)". (ע"ז עה:)

  הלכה לקולא, שלא צרי� טכילב, כי טבילת כלי� מדרבנ�. – רמב"�

  משכו� צרי� טבילה וכ"פ הב"י. – א בש� ראב"דרשב"

  משכו� צרי� טבילה בלא ברכה או שיטביל ע� כלי אחר שחייב ויבר� על שניה�. – תוספות, מרדכי

  

פסק כגמרא שא� משכ� הגוי כלי לישראל, א� נראה בדעת העכו"� שרוצה לשקעו בידו, מטבילו, וא� לא, מטבילו בלא ברכה או  – מחבר

  לי אחר ויבר� על שניה�.שיטבילו ע� כ

  כל זה כשלא יודע את דעת העכו"�, אבל א� יודע בברור שדעת העכו"� שלא לשקעו, פשוט שא"צ טבילה כלל. – ט"ז, ש" 

כתב שא� יודע בברור שדעת העכו"� לא לשקעו, אסור לישראל להשתמש בכלי משו� גנבת דעת העכו"�, וראייתו ממהרי"ל בהלכות  – ב"ח

הט"ז פסח, שכתב שאי� נכו� להשתמש בשו� כלי עכו"� טר� נחלטו ביד הישראל, אא"כ הורשה לכ�. ולכ� הטור התיר רק כשדעתו לשקועיה. 

יסור בזה, כי אחרת לא מוב� אי� רב אשי השתמש בכלי של הגוי, וג� א� נאמר שהגוי אפשר לו לעשות כ�, עדי� , וכתב שאי� כא� אדחה דבריו

  קשה אי� הטור התיר כשיש ספק א� בדעתו לשקועיה להשתמש ע"י טבילה בלא ברכה!

תא בחו"מ ס' שמח. ועוד כתב, שאת דברי , כי כלי ממושכ� לא גרע מהפקעת הלוואתו של העכו"�, כדאילכ� כתב הט"ז להתיר כפי שראינו קוד�

  המהרי"ל הללו העתיקו תלמידי� ואולי יש בזה טעות סופר ואי� לסמו� על זה.

  כלי זכוכית שטבילת� מדרבנ�, א� לא רואה ממש שהגוי רוצה לשקע�, פטורי� מטבילה. – פתחי תשובה

  

  הדין כשהשתקע הכלי ברשות ישראל

א� השתקע הכלי ברשות הישראל, צרי� טבילה שנית בלא ברכה, כי הטבילה הראשונה היתה כשהכלי היה בבעלות  – אגור בש� מר"י מולי�

  הגוי.

  לא צרי� לחזור ולטבול, אא"כ הוסי# לגוי מעות וקנאו. – או"ה

  

  פסק כאגור, שא� לבסו# השתקע הכלי ביד הישראל, חוזר ומטבילו בלא ברכה. – רמ"א

  נה הישראל את הכלי לבסו# ע"י הוספת מעות, חוזר ומטבילו בברכה, כי לא טבל אדעתא דהכי.פסק כאו"ה, שא� ק – ש" 

  

  סעי# י'
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ישראל שנת� כס# לגוי לעשות לו כלי חדש פטור מטבילה לכו"ע אפילו למ"ד אומ� קונה בשבח  – תוספות, סמ"ק ע"פ הבית יוס& והדרכי משה

  מחזיק רביעית קוד� ובי� לא). (בי� היה כי הכלי נקרא ע"ש בעליו הישראלכלי, 

, אבל א� תיק� חייב כשהגוי תיק� משלוא� נת� כלי לאומ� לתקנו ולא ניקב למטה מרביעית פטור מטבילה, וא� ניקב למטה מרביעית,  – מרדכי

  משל ישראל פטור.

לא מיבעיא בנות� חתיכת כס# לגוי לעשות לו כלי שחייב להטבילו, אלא אפילו נות� כלי שבור שלא  – והדרכי משה ריצב"א ע"פ הבית יוס&

כי הכל אחר מי שהעמיד, וכא� העכו"� , בי� א� העכו"� תיק� בכס& שלו ובי� בכס& של ישראלמחזיק רביעית לעכו"� לתקנו חייב טבילה, 

  העמידו.

לא מיבעיא בקונה כלי חדש מהעכו"� שחייב להטבילו, אלא אפילו בקונה כלי שבור שלא  – חריצב"א, הגהת סמ"ק לרבנו פר� ע"פ הבנת הב"

א� תיקנו הגוי בכס& שלו, כי הכל של הגוי מעמיד את הכלי. אבל א� הכס& היה של ישראל פטור תמיד מטבילה, החזיק רביעית, חייב טבילה 

  כי המעמיד הוא של ישראל.

תוספות, שמדובר כא� בכלי מנוקב שנתנו לעכו"� לתקנו וג� את הכס# לתקנו נת� לו, שפטור, למ"ד אי� אומ� קונה בשבח כלי, וריצב"א חולק  (הבית יוס# הביא פרוש אחר בדברי

"א דיבר בסת�, לא מיבעיא שריצב שא� ניקב למטה מרביעית חייב. והקשה הב"י, שבדברי ריצב"א כתוב "ואפילו נות� כלי שבור" והרי על זה מדובר ומאי "ואפילו"? וג� א� נאמר

ת� לו כס# לעשות כלי חדש חייב בכלי חדש אלא אפילו בשבור, עדיי� קשה, מדוע הוצרכו דבריו, הרי מחלוקת בינו לטור? ועוד, מלשו� מריצב"א משמע שחולק! ועוד, מדוע א� נ

  טבילה, הרי אי� שמו של העכו"� נקרא על הכלי!)

  

  שנת� כס# לגוי לעשות לו כלי פטור מטבילה.פסק כתוספות וסמ"ק, שישראל  – מחבר

  רמ"א

 הביא את דעת ריצב"א שחולק ומצרי� טבילה אפילו א� הכס# של ישראל, ולכ� יש לטבול בלא ברכה ולחוש לשיטתו. .1

המרדכי , כי דברי לט"ז בלא ברכהע"פ המרדכי והריצב"א, ו לש"  בברכהא� כשעושה כלי חדש חלק מהכס# שיי� לגוי, חייב טבילה:  .2

מדברי� בכלי של ישראל שבור שתיקנו אותו בכס# של עכו"�, שהוא מעמיד, אבל כלי חדש שרק מערבי� בו קצת מתכת עכו"�, היא 

 בטלה ברוב מתכת ישראל, ולכ� יש להטבילו בלא ברכה.

  תכות. למה?בלא ברכה, א� העכו"� נת� את כל המ ג� כ�אומ� ישראל שעשה כלי לעכו"� וקנאו ממנו בחזרה יטבילנו  .3

  לחוש למ"ד אומ� קונה בשבח כלי. – ט"ז, גר"א

 יש ספק הא� אזלינ� בתר האומ� כריצב"א או בתר מי שהכס# שלו כתוספות. – ש" 

א� עשה הישראל את הכלי לעצמו, או שחלק מהמתכות היו של הישראל והעכו"�  –   והבנת הפרי חדשע"פ הבנה ראשונה בש" .4

  , פטור מטבילה, שהרי טבילה לא תועיל, כי עדיי� לעכו"� יש בעלות על הכלי.נשאר בשותפות בבעלות על הכלי

א� נת� הישראל חלק מהמתכות פטור לגמרי מלטבול כאשר קנה מחדש מהעכו"� ורק כשנת�  – ע"פ הבנה שניה בש"  והבנת הט"ז

 ור.העכו"� טובל בלא ברכה, וכ� א� הישראל עשה לעצמו את הכלי ולא משנה של מי המתכת, פט

  

  סעי# יא'

  

ישראל שמכר כלי לגוי וחזר ולקחו ממנו, צרי� להטבילו, כי שמו על העכו"�, אבל א� משכנו וחזר ופדאו ממנו, א"צ להטבילו,  – תוספות, רא"ש

  כי אע"ג שיש ספק בגמרא הא� משכו� הוא כמכר, כא� פשוט שזה לא כמכר.

  פסק כתוספות ורא"ש. – מחבר

  כשמוכרי� כלי חמ$ לעכו"� בערב פסח, יש להטביל�, ולכ� טוב שלא למכר�.לכ�  – פתחי תשובה

  

  הדין כשמשכן ע"מ שלא לפדות

  אבל א� מתחילה משכ� הישראל על דעת שלא לפדות, חייב טבילה. – רש"ל

  אפילו א� משכ� ע"מ שלא לפדות פטור מטבילה. – ב"ח, ש" 

  

  דין שותפים

  ישראל וגוי שקנו כלי בשותפות פטורי� מטבילה, כי לא תועיל טבילה, שתמיד חלק ישאר בבעלות העכו"� (ש"�). – רמ"א

  א� הישראל יקנה את חלק העכו"�, טעו� טבילה מחדש. – ש" 

  

  סעי# יב'

  

  שאפילו כלי� חדשי� יש להטביל. צרי� להטביל את ידי הכלי, כי מה לי ידיו מה לי בית תשמישו, כי אי� זה תלוי בפליטת איסור, – מרדכי

  פסק כמרדכי. – מחבר
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  סעי# יג'

  

  בסכי� צרי� להעביר חלודה, וא� הטביל בלא זה לא עלתה לו טבילה, משו� חציצה שמקפיד עליה. – הגהות אשר"י

  א� נשאר רק מעט חלודה שלא מקפיד עליה וא"א להעביר אותה, אינו חוצ$. – כל בו בש� רבנו שמשו�

כהגהות אשר"י וככלבו, שא� לאחר ששפש# נשארה מעט חלודה שאינו מקפיד עליה, לא חוצ$. (אבל חלודה שמקפיד עליה צרי�  פסק – מחבר

  להעביר אותה קוד� הטבילה)

  

  סעי# יד'

  

אי� לשלוח קט� להטביל כלי�, כי כיו� שחייבי� להטביל מדאוריתא, לא מאמיני� לקט� בזה, אבל כשהקט� מטביל בפני ישראל,  – תרומת הדש�

, שהגהות אשר"י בפ"ב דחולי� פסק כר' יוחנ� שאשה נדה צריכה כונה בטבילה? ויש לתר$, שמ"מ א� עומדי� ע"ג הקט� ולכאורה קשהמותר. 

, שבכלל צרי� ועוד יש לומר, שא# א� לא יעמדו על גבי הקט� יכולי� ללמד אותו לכוו�. והבית יוס& תר�מותר.  ומלמדי� אותו לכוו� לטהרה,

  עיו� מני� שטבילה זו צריכה כוונה, שהרי אינה טבילה מטומאה לטהרה.

  פסק כתרומת הדש� שלא מאמיני� לטבילת קט�. – מחבר

, שהרמ"א �סק כתרו$ האחרו�, שאכ� אי� צריכי� טבילה בכונה, כי לא כתב "ז והש" והסבירו הטא� טבלו לפני גדול הוי טבילה.  – רמ"א

  שצרי� שילמדנו הגדול לכוו�, אלא רק ידע שטבל.

  

  נאמנות קטן בכלים שטבילתם מדרבנן

  לפי זה כתב בש� הפר"ח והש"א, שבכלי זכוכית שטבילת� מדרבנ�, מאמיני� לקט�. – רעק"א

  ג� בכלי זכוכית לא נאמ� להוציא מחזקת איסור. ומ"מ לא צרי� לדעת שהוא גדול ע"י ב' שערות. – פתחי תשובה בש� הפמ"ג

  

  סעי# טו'

  

, שאע"פ שלרמב"� טבילת כלי� מדאוריתא, מ"מ לא צרי� כונה בטבילה, והסביר הרשב"אמותר להטביל כלי� ע"י גוי.  – תש' רמב"� ורשב"א

  ילו הטביל הישראל ללא דעת בעל הבית, מותר, ולכ� ג� טבילת גוי מותרת.וכ� לא צרי� די� שליחות בטבילת כלי�, ואפ

  גוי לא עדי# מקט� שמועילה לו טבילה רק א� ראה הישראל שטבל. – דרכי משה

  פסק כרמב"� וכרשב"א, שא� הטביל ע"י עכו"� עלתה לו טבילה. – מחבר

  שישראל ידע בברור שטבל. פסק כדבריו בדרכי משה, שאינו נאמ� על הטבילה, ולכ� צרי� – רמ"א

פסק המחבר הוא רק לדעת הרשב"א הסובר שנדה יכולה לטבול בלא כונה, כדעת רב בחולי� לא:, אבל לדיד� בס' קצח שמחמירי�  – , גר"אב"ח

  בנדה כר' יוחנ� שצריכה כונה בטבילה, יש להחמיר ג� בטבילת כלי שלא ייעשה ע"י עכו"� שלא יודע לכוו�.

ת סברת הב"ח, כי הרשב"א כ� פסק כר' יוחנ� שנדה צריכה כונה בטבילה, ובכ"ז התיר לטבול כלי בלא ברכה, וזאת משו� שיש דחו א – ט"ז וש" 

לעיי� מני� שטבילה זו צריכה בכלל כונה (ומה שהחמיר זה בנטילת ידי� לסעודה שצריכה כונה). לכ� יש לפסוק כדעת המחבר לכו"ע שעלתה 

  טבילה ג� בלא כונת העכו"�.

, כי א"א לבר� על זה, אא"כ העכו"� ובכל זאת הסיק הט"ז להלכה שכל ההתר הזה הוא בדיעבד, אבל לכתחילה אי� לעשות כ  ע"י עכו"�

  טובל והישראל מסייע לו שאז יכול לבר�.

  

  סעי# טז'

לרב יוס# אסור להטביל כלי� בשבת שמא יסחט או שישהה הכלי מלטובלו ויבוא לידי תקלה. לרבא אסור משו� שנראה כמתק� כלי.  – גמרא

  (ביצה יח.)

  פסק כרב יוס#, ולכ� מותר לטבול כלי חדש שאי� כל חשש שיסחט ממנו כלו�. – רי"&

  ק� כלי.פסק כרבא, ולכ� אסור לטבול כלי חדש, כי עדיי� נראה כמת – רא"ש

מי ששכח ולא הטביל כלי בערב שבת או בערב יו"ט, ית� את הכלי לגוי במתנה ויחזור וישאל ממנו, והוי כשואלו מ� הגוי שפטור  – מרדכי

  , שנית� לעשות תיקו� זה אפילו במקו� שאי� מקוה מצוי להטביל בו, אפילו ביו� חול.והסיק הבית יוס&מטבילה. 

  

  באו"ח ס' שכג ס"ז פסק כרי"#, שמותר לטבול כלי חדש בשבת, והביא כיש אוסרי� את הרא"ש, וכא� פסק כמרדכי. – מחבר

  פסק את דברי הבית יוס#, שאפילו ביו� חול עושה כ� א� אי� מקוה מצוי. – רמ"א
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קע ביד הישראל, ולא גרע ממשכ� לישראל כל זה טוב לאותו היו� או לאותו יו� חול, אבל לאחר מכ� חייב לטבול, כי זה נחשב כהשת – ט"ז

, שמכיו� שאי� זה מפורש בפוסקי�, יטביל כלי אחר עמו, שלא ייכנס לספק ברכה, וא� אי� לו כלי אחר, יטבול מ"מ הסיק הט"זשחייב טבילה. 

  וכ"פ רעק"א בס"א.בלא ברכה. 

  פקפק בהתר זה, שנראה כהערמה. – פת"ש בש� רשב"ש

  

אי� להטביל בערב שבת בי� השמשות כלי מתכת, אבל כלי זכוכית שטעוני�  – פת"ש בש� שאגת אריה של שבת:די� טבילה בבי� השמשות 

טבילה מדרבנ�, מותר, אבל בבי� השמשות של שבת ויו"ט עצמ� לפני מוצ"ש ומוצאי יו� טוב, אסור, כי הוי כהכנה מקודש לחול ואפילו כלי 

  זכוכית אסור להטביל אז.

  

  לי שלא נטבל כדיןדין מאכל שבושל בכ

"וכול� שהשתמש בה� עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילב�, תני חדא אסור, ותניא איד� מותר? לא קשיא: הא כמ"ד נות� טע� לפג�  – גמרא

  אסור, והא כמ"ד נות� טע� לפג� מותר". (ע"ז עה:)

תמשו בו, א� השתמש בו קוד�, לא נאסר מה שהשתמש אע"פ שצרי� להטביל את הכלי קוד� שיש – תוספות, רא"ש, ר"� בש� ראב"ד, רמב"�

  בו ויטבילנו אח"כ.

  פסק כתוספות ושאר ראשוני�, שא� עבר והשתמש בכלי בלא טבילה, לא נאסר מה שהשתמשו בו, ואח"כ יטבילנו. – רמ"א
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  ס' קכא

  

  סעי# א'

  

  להטביל יטביל, להגעיל יגעיל, ללב� באור, ילב� באור". "הלוקח כלי תשמיש מ� העכו"�, את שדרכו – משנה

"ת"ר: הלוקח כלי תשמיש מ� הגוי, דברי� שלא השתמש בה� כל עיקר, מטביל� וה� טהורי�, דברי� שהשתמש בה� ע"י צונ� כגו�  – גמרא

  כוסות, צלוחיות וקיתוניות, מדיח� ומטביל� וה� טהורי�". (ע"ז עה:)

בצונ� צרי� לשפש# היטב בשעת ההדחה ולא רק להעביר מי� בנחת, כי אחרת מספיק טבילה בלבד, וכ� צרי�  א� השתמש – ר"� בש� ראב"ד

  לשטפו במי� אחר השפשו#.

פסק כמשנה וכגמרא וכראב"ד, שכלי� שהשתמש בה� בצונ�, כגו� כוסות, צלוחיות וכיו"ב, צרי� להדיח ולשפש# אות� היטב כדי להסיר  – מחבר

, שא� יש חשש שהשתמשו בה� בחמי� נוהגי� להגעיל, והוסי& הרמ"א בס"הואח"כ שוטפ� במי� עוד פע�, וה� מותרי�. ולמרק את האיסור, 

  ואי� לשנות.

  יש שהתירו לשי� יי� בכלי� שנסריה� מדובקי� בחלב משו� שטבע היי� לברוח מהחלב והחלב נקרש ועומד מעצמו. – רמ"א

  אפילו שאר משקי�.לאו דוקא יי� אלא ה"ה  – פת"ש בש� פמ"ג

  

  דיני הגעלה (ג� ע"פ שו"ע או"ח ס' תנא ותנב) –ג' � סעיפי� ב'

  

  "...דברי� שהשתמש בה� ע"י חמי� כגו� היורות והקומקמוסו� ומחמי חמי�, מגעיל� ומטביל� וה� טהורי�". (ע"ז עה:) – גמרא

  טעו� הגעלה בי� של מתכת, בי� של ע$ ובי� של אב�. – רי"&, רמב"�, רא"ש

  כלי אבני� דינ� ככלי חרס שלא מותרי� בהגעלה. – האי גאו� רב

  

  איזו פעולה יש לבצע קודם: טבילה או הגעלה?

  קוד� מגעיל ואח"כ מטביל, אבל א� הטביל תחילה, לא עלתה לו טבילה, דהוי כטובל ושר$ בידו. – רמב"�, רשב"א

  לכתחילה יגעיל תחילה ובדיעבד מהני טבילה קוד�. – ר"�

מ"מ א� רוצה להשתמש באותו כלי מותר ג� להטביל קוד� וג� להגעיל קוד�, כי זו לא טבילה להיטהר מטומאה.  – ות עה:), רא"שר"י (תוספ

  ותספיק לו הטבילה הקודמת. רק לצונ�, מטביל ומשתמש בלא הגעלה, וכשירצה להשתמש בחמי� יגעילו

  

ע"י שפשו#  –פסק כמשנה, שכלי� שמשתמשי� בחמי� מגעיל�, וכרי"# וכרמב"�, שמגעיל בי� של מתכת ובי� של ע$ או של אב� (טור  – מחבר

הכלי היטב להעביר החלודה שבו) ואח"כ מטביל אות� במקוה (א� ה� של מתכת), וכתוספות שא� הטביל ואח"כ הגעיל מותר, כי הטבילה אינה 

  "א את הרשב"א שצרי� לחזור ולהטביל, כי אחרת הוי כטובל ושר$ בידו.צור� ההגעלה. והביא כי

פתחי תשובה פסק להחמיר כדעת הרשב"א, שא� הטביל קוד� ההגעלה חוזר ומטביל אבל בלא ברכה.  – ש"  ההלכה כשהטביל ואח"כ הגעיל:

  חוזר ומטביל בברכה, כי הלכה היא כרשב"א. –בש� יריעות האהל 

  לא ב� יומו, לכו"ע יכול להטביל קוד� ההגעלה. א� הכלי – פתחי תשובה

  

אבל א� טבל על דעת  – ש" פסק כרא"ש, שמטביל ודיו, וא� ירצה להשתמש בחמי� יגעיל אח"כ.  – עט"ז ההלכה כשרוצה להשתמש בצונ�:

א� רוצה להשתמש בצונ�  לפי דעת הי"א שהביא המחבר (רשב"א), א# – פת"ש בש� תפלה למשהלאכול חמי�, א"א לאכול צונ� בלא הגעלה. 

  חייב להגעיל קוד� הטבילה, א� העכו"� השתמש בו בחמי�.

  

  הגעלת כלי ראשון וכלי שני

  משפש# היטב את הכלי כדי להעביר חלודה, כי במקו� החלודה והטינופת לא פולט את הבלוע. – , טוררא"ש

שו� בעודו רותח אע"פ שאינו ע"ג האש. וי"א שא� השתמש בכלי מגעילו ביורות וקדרות שה� כלי ראשו�, ונקרא כלי רא א� הוא כלי ראשו�

בעודו ע"ג האש, צרי� שההגעלה תהיה בכלי שע"ג האש ממש, שכבולעו כ� פולטו, ולמ"ד הראשו�, כיו� שעדיי� רותח מחמת שהיה ע"ג האור, 

  נחשב ככלי ראשו� ממש.

פסק כסת� ברא"ש, שכל דבר שתשמישו בכלי ראשו� מגעילי� אותו בכלי ראשו�, וג� כ# שמגיסי� בה את הקדרה מוכשרת כ�, אע"פ  – מחבר

  שמשתמשי� בה בעודה ע"ג האש.

  א� הכלי גדול מכניס ומגעיל חצי אחד ואח"כ מכניס את החצי השני. – רשב"א הדי� כשהכלי המוגעל גדול ולא נכנס לכלי המגעיל:

פסק כרא"ש,  – מחבראינו ניתר בהגעלה וצרי� להסיר את הטלאי קוד� שיגעילנו, אחרת מה שבלוע ש� לא יפלט.  – רא"ש שיש בו טלאי: כלי

  א� כתב שא� קד� הטלאי לבליעת האיסור, אי� צרי� להסירו, שכבולעו כ� פולטו.
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רשב"א, לא מועיל, כי עירוי הוא ככלי שני.  – רשב"�מותר, כי עירוי הוא ככלי ראשו�.  – ר"ת הא� מותר לערות מכלי ראשו� על כלי המוגעל?

עירוי מכלי ראשו� מפליט רק כדי קליפה ג� לר"ת, לכ� כא� זה ודאי לא יועיל, אא"כ זה כלי שבד"כ משתמשי� בו ע"י  – רא"שתוספות ע"ז עד:, 

נוהגי� ג� בכלי� שמשתמשי� בה� ע"י עירוי להחמיר ולהגעיל� בתו� כלי  – או"הפולטו. עירוי, ולכ� די לו בהכשרו ע"י עירוי, כי כבולעו כ� 

  פסק כרשב"� וכאו"ה, שכלי שמשתמשי� בו בכלי ראשו� לא מועיל להכשירו ע"י עירוי. – רורהבשנה מראשו�. 

  המחבר.וכ"פ מגעילי� אותו בכלי שני, כי כבולעו כ� פולטו,  – רא"ש כלי שמשתמשי� בו ככלי שני:

  הגעלה לא מועילה. – רש"י, ר"תמותרי� בהגעלה.  – ר"י, רא"ש כלי שמשתמשי� בה� לדברי� חריפי� כגו� מדוכה של שומי� ופלפלי�:

  

  כמה זמן צריך לשהות הכלי בהגעלה?

  צרי� שישהה במי� עד שיפלוט כל האיסור שבו. – רי"&

או שיהיה ע"מ שייפג� טעמו ואז יגעיל  ולכ� ימתי� שהכלי לא יהיה ב� יומוה�, א"א לדעת כמה איסור יש ב – , טוררשב"א, אבי עזרי, רא"ש

. לכ� נית� ואז מכניס ומוציא מיד ולא צרי  להמתי�, היינו שיוכל להתכסות במי� הכלי שהוא מגעיל, במי� ששי� כדי לבטל את האיסור הבלוע

  טע� פגו�, לא חוששי� לו.להגעיל כל"ר ע� כל"ש, שהרי יוצא טע� פגו�, ואע"פ שחוזר ובולע 

, א� טע� אומ� ואמר שאי� טע�, עלתה לו הגעלה, כי מכיו� שאי� בו טע� כלל, האיסור נפלט וא� עבר והטביל כלי ב� יומו בפחות מששי�

משובח של והתבטל טעמו במי�, א� א� יש טע� לא עלתה לו הגעלה, ואפילו העלי שמגעילו בתוכו נאסר א� הוא של התר, כי נכנס בו טע� 

  איסור.

  תמה על כל זה, הרי יש הגעלה לחצאי�, וא"כ יגעיל חלק מהכלי ואח"כ יכניס את החלק השני כ� שיהיה ששי�. – דרכי משה

  , ואי� להשתמש במי ההגעלה.111פסק כרוב הראשוני�, שאי� להגעיל כלי כל זמ� שהוא ב� יומו – רמ"א

כתב שעניי� ששי�  הש"  בנק' הכס&כשהכלי ב� יומו, א� יש ששי� במי� נגד הכלי. (תמה על הרמ"א, למה לא הזכיר שמותר לטבול  – ט"ז

  במי� הוא פשוט וא"צ לאומרו כלל, מה ג� שכתבו הרמ"א בהלכות פסח)

  , שלכתחילה אכ� יש להגעיל כלי לא ב� יומו, א� בדיעבד א� הכלי ב� יומו אפשר להגעילו כשיש ששי� במי� נגדו.לכ� הסיק הט"ז

, שג� א� מגעיל קערה שברית ביורה חלבית, ושניה� בני יומ� ואי� ששי� במי�, מותרת הקערה בדיעבד, שזהו נ"ט בר תב עוד הט"זכמו"כ כ

נ"ט דהתירא. ואמנ� אסור לגרו� נ"ט בר נ"ט לכתחילה, מ"מ בדיעבד מותר. כל זה לדעת המחבר בס' צה ס"ג, אבל לדעת הרמ"א ש� שאוסר 

  שאחד לא ב� יומו, ג� הקערה וג� היורה נאסרות.אפילו בדיעבד ומתיר רק כ

  

  דין שטיפה לאחר ההגעלה

  אחר ההגעלה שוט# את הכלי. – גאוני�, רמב"�, רא"ש

צרי� שישטו# מיד בעוד המי� החמי� עליו. ותמה הרא"ש, הרי מיד כשמעלה את הכלי בולע לפני שנות� מי� קרי�! ועוד, אפילו  – רש"י, טור

  במי� חוזר ופולט.

  אפילו לא שטפו מיד מותר, כי יש ששי� במי� או שיוצא טע� פגו� כדלעיל. – ספותתו

  פסק כרש"י, שנוהגי� לשטו# מיד כדי שלא יחזור ויבלע מהמי� הרותחי� מה שפלט. – מחבר

  בדיעבד אי� לחוש א� לא שטפו, כי מ� הסת� יש ששי� במי� נגדו או שהוא אינו ב� יומו. – מ"ב

  

  דין כלי חרס

"וכלי חרס אשר תבשל בו ישבר", התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעול�...היא פינכא דאימלח בה בישרא בי רבי אמי,  – גמרא

  ותברה". (פסחי� ל:)

היטב,  לכ� כלי חרס אי� לו הכשר, ואפילו א� השתמש בו בחמי� שלא אצל האש, אלא שעירה רותח, ואפילו מילאו גחלי� מבפני� וליבנו – טור

  א� הוא דבר שאי� דרכו להסיק בפני�...כקדרה לא מהני ליה.

א� החזירו לכבש� עד שהתלב� אפילו בקדרה שפיר דמי, ודוקא איפה שעושי� כלי חרס חדשי�, כי זה הסק גדול, ולא חס שמא  – רא"ש, רשב"א

  קע.פקעה, אבל בתנורי� שלנו לא, כי יש חשש שיוציא אותו קוד� שיתלב� היטב, שמא יפ

כלי חרס בקדרה לא בת יומה, כיו� שאיסורה מדרבנ�, נית� להגעילו שלוש פעמי� ודיו, אבל כל זה באיסורי דרבנ� כגו� תרומה  – בעל העיטור

  , אבל בשאר איסורי דרבנ� יש להחמיר כשל תורה, שא"א להגעיל כלי חרס.עיקר מהתורה שאי� לה�וחלה בחו"ל ובשולי עכו"� 

פסק כרא"ש שכלי חרס א"א להגעיל אות� ואפילו א� השתמש בה� ע"י שערה בה� רותחי� ואפילו הסק באש לא מועיל, אבל א�  – מחבר

  החזיר� לכבש� שמצרפי� בו כלי חרס מותר. אבל בתנורי� שלנו לא. (וא� השתמש בה� בצונ�, עיי� לקמ� בס"ה ברמ"א שסגי במריקה ושטיפה.

  

אות� לכלי זכוכית, ויש המדמי� אות� לכלי חרס, ויש המתירי� כשאינ� בני יומ� בהפסד מרובה, חו$ מחמ$  : יש המדמי�די� כלי פורצל�

  בפסח שאוסר בכלשהו. וע"ע בשו"ת "יביע אומר" יו"ד ס' ו' אות כב.

                                            
 עבר זמ� של מעת לעת, וכ� עיקר. (וע"ע לעיל בס' קג לגבי חיממו בו מי� שוב בתו� מעל"ע) – ר"יעבר עליו לילה.  – ר"תב� יומו: זמ� של  111
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יל א� אי� לה� חריצי� שכבולעו מכשירי� להגע –(ח"ז ס' ו')  צי� אליעזר(ח"ג ס' סז),  מנחת יצחק(ח"ב ס' קסג),  חלקת יעקב די� כלי פלסטיק:

  א"א להכשיר אות�. –(ח"ב או"ח ס' צב)  אגרות משהכ� פולטו. 

  

  דין כלים שהשתמש בהם ע"י אש

"דברי� שהשתמש בה� ע"י האור, כגו� השפודי� והאסכלאות, מלבנ� ומטביל� וה� טהורי�...עד כמה מלב�? עד שתשיר קליפת�". (ע"ז  – גמרא

  עה:)

  .וכ"פ הרא"ש"הליבו� צרי� שיהיו ניצוצות מנתזי�".  – ירושלמי

  מלב� עד שא� ישי� עליו קש, יהיו ניצוצות ניתזי� ממנו. – הגה"מ בש� רבנו אביגדור, תרה"ד בש� מרדכי

מונח (חלב ע"מ לבשל בשר): יס"ב משני עבריו וישרו# קש ה להוציא התרנשירת קליפה.  להוציא איסור: – מרדכי בש� ר"י, סמ"ג, סמ"ק

  מבחו$.

  

  לפני הליבו� צרי� שיו# כמו בהגעלה. – רשב"א

  לא צרי�, כי כח האש גדול מכח המי�. – טור, בית יוס&

  

פסק שכלי� שמשתמש בה� ע"י האור, מלבנ� באור, וכירושלמי שצריכי� שיהיו ניצוצות ניתזי� מה� או עד שתסור קליפתו העליונה.  – מחבר

  (לבו� חמור)

לי� כמרדכי עד שקש נשר# עליו מבחו$, א� להלכה הכריע כסברה ראשונה בדברי� שצריכי� ליבו�, אבל בדבר שצרי� פסק שיש מק – רמ"א

  הגעלה ומלבנו, יש להקל כמרדכי. (לבו� קל)

  

  סעי# ד'

  

  מחבת שמטגני� בה צריכה ליבו�. – אבי עזרי בש� רבנו יואל

  צריכה הגעלה. – אבי עזרי, רא"ש

  בפסח צריכה הגעלה ובשל שאר איסורי� צריכה ליבו�. –(או"ח ס' תנא)  טור

  פסק לעניי� פסח כאבי עזרי, כי בלעה התר, ובשאר איסורי� כרבנו יואל שצריכה ליבו�. – מחבר

  רוב תשמיש המחבת בלי מי�, משא"כ במחבת של חמ$. – תש' מנח� עזריהכי בלעו התר.  – ט"ז, ש"  למה?

צרי� ליבו� ג� במחבת של בשר או חלב,  א  לפי תשובת מנח� עזריהחלב מספיק הגעלה, כי בלע התר.  במחבת של בשר או לפי הש" : הנפק"מ

פסק שלבשר בחלב פשוט  רעק"אהצרי� ליבו� לבשר בחלב כמו חמ$ בפסח כי בשניה� איסורא בלע, אבל   הפרי חדשכי בולעת בלי שו� אמצעי. 

  "כ מבשר לחלב כפי שכתב הרשב"א להדיא. וכ� מבואר להלכה בשו"ע או"ח ס' תקט ס"ה.שמו עליו, משא שמהני הגעלה, כי חמ$ בפסח כל הזמ�

  

  סעי# ה'

  

המגעיל כלי שצרי� ליבו�, אסור להשתמש בו בחמי� אפילו שלא ע"י האש, שכל שתשמישו ע"י האש לא פולט הכל ע"י  – רשב"א, רא"ש, ר"�

� הגעלה, ואח"כ תו� כדי שימוש פולט מעט מעט, וזה דומה לכלי חרס שלא יוצא מידי דפנותיו לעול�, שאע"פ שהגעילו אסור לבשל בו. ויכול ללב

  י.מחית הכלי, ואח"כ את חציו השנ

  פסק כרא"ש, כרשב"א וכר"� שאסור להשתמש בו בחמי�. – מחבר

  רמ"א

אבל מותר להשתמש בו בצונ� אפילו לכתחילה ע"י הדחה ושפשו# היטב, וכ"ש כלי שצרי� הגעלה ולא הגעילו. ודוקא בדר� עראי או  .1

ואפילו כלי שהשתמש בו בצונ�, א� בדיעבד, אבל בדר� קבע אסור להשתמש בכלי� אלו בצונ� גזרה שמא ישתמש בחמי�, וכ� נוהגי�. 

  (כשרוצה להשתמש בה� בקביעות) הגי� להגעיל לכתחילה.יש חשש שמא השתמשו בו בחמי� נו

אפילו חמ$ מותר לתת ע"י הדחה ושטיפה, וכ� דברי� חריפי�, ורק בדבר שמשתמשי� בו בצונ�, א� לא בדבר שמשתמשי� בו  – ש" 

  בחמי�.

  , אבל בדיעבד אי� לחוש.נוהגי� שאפילו תיבות ושולחנות הנקני� מ� העכו"� צריכי� הגעלה, שמא נשפ� עליה� חמי�, ולכתחילה .2

  באו"ח ס' תנא ס"כ התבאר שנוהגי� להכשיר שולחנות ע"י עירוי. – ש" 

 יש שכתבו להניח על השולח� עוד מפה או דבר חוצ$, שמא נדבק חמ$ בעי� על השולח�. –(או"ח ס' תנא ס"ק קטו)  מ"ב

קה ושטיפה, ואז מותר להשתמש בה� אפילו כלי חרס שהשתמש בה� בצונ�, מאחר שא"א בהגעלה נקרא דיעבד וסגי ליה במרי .3

  בדברי� חריפי� כחומ$, וכ"ש בתבלי�.

וכל זה כתב את האו"ה, שכ"ש כלי זכוכית ששתה בה� העכו"� כמה ימי�, מותר לישראל לקנותו מה� ולהדיחו ולהטבילו.  – ש" 
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ה� בחמי�, צריכי� שבירה. וכלי� , אבל שאר כלי�, א� יש ספק הא� הגוי השתמש בשודאי משתמש בה� בצונ� בכלי משתאות

  חדשי� מ� הסת� לא השתמשו בה� בחמי�.

  , כי כלי חרס צריכי� מילוי ועירוי.מ"מ פקפק הש"  בהתר זה

 משמע מדבריו שדי� זה דומה לחתיכת דבר חרי# בסכי� כדלקמ� בס"ז, ולכ� מותר ג� א� היה תשמישו בדבר ח�. – ט"ז

  

  סעי# ו'

  

"א"ל רבינא לרב אשי: הני סכיני דפיסחא, היכי עבדינ� להו...אמר ליה...קתייהו בטינא ופרזליהו בנורא, והדר מעיילנא לקתייהו  – גמרא

  ברותחי�". (פסחי� ל:)

כל כלי מתכת שח� במקצתו ח� בכולו, לפיכ� אפילו א� השתמש באיסור במקצת הכלי, נאסר כולו ואסור  – , רא"ש ע"פ הב"ירשב"א

בי� לעניי� הגעלה בי� לעניי� ליבו�. ובגמרא יש לגרוס: "מגעיל  בבת אחת  כולובו. ודוקא לאיסור, אבל כדי להכשיר צרי� להכשיר את  להשתמש

  לקתייהו". (ורק א� העכו"� השתמש בחודו של הסכי� מספיק ללב� את חודו של הסכי�)ולהו 

  קוד� מכשיר את הסכי� ואח"כ את הקת.מותר להכשיר מקצת הכלי ע"פ גירסת הגמרא שלפנינו, ש – ר"�

  לכתחילה יש להגעיל את הכל יחד כדעת הרשב"א, ובדיעבד אפשר להקל כדעת הר"�. – או"ה

  שיטת הטור:

הטור סובר כר"�, שתמיד מועיל הכשרה במקצת, בי� בליבו� ובי� בבישול (א� השתמש הגוי  – הדרכי משה והט"ז ,בית יוס&או"ה, ע"פ ה

  ל זה בדיעבד, אבל לכתחילה ג� הטור מודה שצרי� ללב� ולהגעיל את הכל.במקצת הכלי), וכ

, כי מוכח הט"ז דחה זאתהטור סובר כרשב"א וכרא"ש, להחמיר שצרי� תמיד הכשר לכל הכלי, א� הגוי השתמש בכולו.  – ע"פ הדרישה והב"ח

, והטור כתב שא� השתמש במקצתו מגעיל רק בבת אחתשבי� א� השתמש בכל הכלי ובי� במקצתו חייב הגעלה כולו מלשו� הרשב"א במ"ה 

  מקו� שהשתמש, והטור לא ראה את הרשב"א בתה"א.

, ולכ� אע"פ שנכנס שליבו� מכלה את האיסור ולא מפליט אותוהטור סובר כמו הרא"ה, שכל דברי הרא"ש ה� דוקא בליבו�,  – טור ע"פ הש" 

ה של מתכת שהשתמש בה באיסור במקצתו, אפשר להגעיל במקצתו ג� לדעת הרא"ש, איסור ע"י האש במקצתו חייב ליבו� בכולו, אבל בקדר

  , ואע"פ שמתפשט האיסור בכולו, נפלט כולו.והגעלה מפליטה איסורשכבולעו כ� פולטו, 

  

  הלכה

  ני� ליבו�.פסק כרשב"א שא� השתמש במקצת הכלי בח� נאסר כולו, וחייב להכשיר את כולו כאחד, בי� לעני� הגעלה ובי� לע – מחבר

  אבל א� בלע התר, כגו� בלע חלב במקצתו ורוצה להכשירו לבשר, מותר כשמכשיר במקצתו שכבולעו כ� פולטו. – ש" 

  

  פסק כטור, שדוקא א� השתמש בכולו נאסר, אבל א� ידוע שהשתמש רק במקצתו מותר כשהכשיר מקצתו, שכבולעו כ� פולטו. – רמ"א

הטור כאילו ה� פרוש לרשב"א, בעוד שע"פ הסברו לעיל הטור חולק על הרשב"א, והצ"ל "וי"א"! וכ� , למה כתב דברי תמה על הרמ"א – ט"ז

  תמה ג� באר הגולה. ועוד תמה, למה פסק הרמ"א כטור ולא כמו המחבר שזו דעת הרשב"א והרא"ש.

  שהשתמש במקצתו., שאי� הכרח בדברי המחבר א� התכוו� לחייב הגעלה כללית רק כשהשתמש בכולו או ג� כוהש"  תר�

הביא את דעת מהר"� מינ$ שכל דברי הרשב"א שפסק המחבר שייכי� רק כשח� בצד אחד ונוגע האיסור בצד השני, אבל כשנגע האיסור  – ש" 

בצד הח�, אינו מפעפע בכל הכלי, וכ"פ רוב הפוסקי�. וכ"נ בס' צד ס"א לגבי תחב כ# בשרית למאכל חלבי, שמגעיל רק את מה שתחב ע"פ 

  "ע והרמ"א ולא כרבנו פר$ ע"ש.השו

 הגעלה רק במקצתו כי לא בלע בכולו, וכבולעו כ  פולטו עו�לכ� פסק הש"  שלזה התכוונו הטור והרמ"א, שכלי שבישל בח� במקצתו ט

במקצתו ע"י  . וכל זה בדיעבד, אבל לכתחילה מ� הראוי להגעיל את כולו. וא� בלעוממילא אי� מחלוקת בי� המחבר לרמ"א וסרו תמיהות הט"ז

  האור, חייב ליבו� בכולו, כי ע"י האור מתפשט בכולו לכו"ע.

  

בשפוד שצלו בו בשר שלא נמלח מספיק ליבו� קצת במקו� שהגיע האיסור, כי נורא משאב שאיב, אבל א� צלה בשר נבלה אסור, שציר  – ט"ז

  תחילה, כי מה שלא ליב� רחוק מאוד מאיפה שהיה האיסור.נבלה מסר� סרי�. וכל זה בדיעבד. ומ"מ א� ליב� חלק גדול ממנו, מותר א# לכ

  

  סעי# ז'

  

  "הסכי� (שניקח מהגויי�) שפה והיא טהורה". (ע"ז עה:) – משנה

"אמר מר עוקבא בר חמא: ונועצה עשר פעמי� בקרקע. אמר רב הונא בריה דרב יהושע: ובקרקע שאינה עבודה. א"ר כהנא: ובסכי� יפה,  – גמרא

.אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לאכול בה צונ� (אבל דבר רותח אסור לחתו� בה עד שיגעיל ברותחי� ובכלי ראשו� ועיי� לקמ�), שאי� בה גומות..

כי הא דרב יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא. אייתו לקמייהו אתרוגא, פסק אכל פסק והב ליה לבאטי בר טובי. הדר דצה 



 254

הב ליה למר יהודה. א"ל: באטי בר טובי וההוא גברא, לאו בר ישראל הוא? א"ל: מר קי� ליה בגוויה ומר לא קי� לי  עשרה זימני בארעא. פסק

  עו.)�בגוויה. א"ד: א"ל# אידכר מאי עבדת באורתא". (ע"ז עה:

נורא, והדר מעיילנא לקתייהו "א"ל רבינא לרב אשי: הני סכיני דפיסחא, היכי עבדינ� להו...אמר ליה...קתייהו בטינא ופרזליהו ב – גמרא

  ברותחי�". (פסחי� ל:)

  

, שלכ� ינע$ כל פע� במקו� אחר, כי והוסי& הרמ"ה. קשהיש לנעו$ עשר פעמי� בקרקע  – , רמ"התוספות, רי"&, רא"ש, רמב"�, רשב"א

  במקו� שנע$ כבר נעשתה האדמה רכה.

  

  מהי "שיפה", ולפי זה האם צריך גם לשוף וגם לנעוץ?

רשב"א, רש"י במשנה, רמב"�, משפש# בבגד צמר שאינו חלק ומעביר את השמנונית. לפי זה יש לנעו$ אע"פ ששפה.  – א בש� י"א)(בגמר רש"י

  לוטשה באב� של נפחי�. לפי זה לא צרי� ג� נעיצה, אלא או נעיצה או שפה, כי נעיצה בלבד הספיקה בספור ע� שבור מלכא. – רא"ש, טור

  

  למה מועילה שיפה?

מועילה רק לחתו�  – רשב"א וכ"פ הבית יוס&.שיפה מועילה אפילו לחתו� ברותח, כי במשנה כתוב שיפה והיא מדברת בהכשר גמור,  – רמב"�

  , כי הגעלה עדיפה משיפה, והשחזה עדיפה מהגעלה.וכ"פ רוב הפוסקי�, וכ"פ הדרכי משהבסכי� בצונ�, 

  

  כמה פעמים יש לנעוץ?

  עשר פעמי� כמו בספור ע� שבור מלכא שנע$ ש� רב יהודה עשר פעמי�.  – רשב"א, רמב"�, תוספותשלוש פעמי�, ע"פ הירושלמי.  – רא"ש

  

  הדין בשמוש בדבר חריף לאחר שנעץ

  א� נע$ כדי� מותר אפילו לחתו� דבר חרי#, כמו אתרוגא בגמרא, ובזה נעיצה ושיפה שוי�. – רשב"א

ור הוכיח שתוספות חולקי� על הרשב"א בזה, וכתבו שדוקא לחתו� אתרוג מותר בנעיצה, אבל לא צנו� ושאר בספר בכור ש – פתחי תשובה

  דברי� חריפי�, ובעל נפש יחמיר על עצמו שלא לאכול ע"י נעיצה כשחת� דבר חרי#, אלא ע"י השחזה או הגעלה.

  

  ההלכה כשרוצה להשתמש בסכינים בצונן

שנה בי� גדולה ובי� קטנה שנלקחת מהעכו"�, א� משתמש בצונ� ואי� בה גומות, נועצה בקרקע קשה עשר פסק כמשנה וכגמרא שסכי� י – מחבר

פעמי� (כרוב הראשוני�), וצרי� שכל נעיצה תהיה בקרקע קשה, לכ� ינע$ כל פע� במקו� אחר (כרמ"ה). וכ� פסק כרשב"א שאפילו לחתו� ע� 

  סכי� זו דבר חרי# אח"כ מותר.

  ש חד פעמי, אבל א� רוצה להשתמש בקביעות, לא גרע משאר כלי� שנוהגי� להגעיל אפילו כדי להשתמש בצונ�.כל זה בשמו – רמ"א

  פסק שבעל נפש יחמיר על עצמו כדעת תוספות, שלא לאכול ע"י נעיצה כשחת� דבר חרי#, אלא ע"י השחזה או הגעלה. – פתחי תשובה

  

  ה גומותההלכה כשרוצה להשתמש בסכינים ברותח או סכין שיש ב

צריכה הגעלה ברותחי� ובכלי ראשו�, כי כל כלי הולכי� אחר רוב תשמישו, ואע"פ שלפעמי� משתמשי� בו ע"י  – , רי"&, רמב"�, בה"גרש"י

  האור, אי� רוב תשמישו בכ�, ולכ� מספיק לסכיני� הגעלה בכלי ראשו�, וכמו שכתוב להדיא לסכי� חמ$ בפסח בפסחי� ל:.

שלפעמי� הופכי� בסכיני� קטנות  צריכה ליבו� בי� א� הסכיני� גדולי� ובי� א� הסכיני� קטני�, – רא"ש, ריב"א ,תוספות, ראב"ד, רמב"�

בשר ע"ג גחלי�, והוי ככלי חרס שלא יוצא מידי דפנותיו לעול�. וזה ע"פ הגמרא בחולי� ח:, שסכיני� של עכו"� מלבנ� באור. מה שהתירו 

  112התר, אבל בסכיני� של עכו"� שודאי בלעו איסור, צריכי� ליבו� כדי להשתמש ברותחי�. בהגעלה בחמ$ בפסח, זה דוקא ש� שבלע

ור"ת דחה כל זה בסכי� גדולה כמו שפוד ואסכלא שרגילי� לצלות בה� בשר, אבל סכי� קטנה מותרת ע"י הגעלה להשתמש בה ברותח.  – "תר

  רא שימוש קבוע באור, ולכ� סגי בהגעלה., שזה שלפעמי� הופכי� בה� בשר ע"ג גחלי�, זה לא נקדברי ריב"א

  

סכי� בי� גדולה ובי� קטנה, א� יש בה גומות או שרוצה לחתו� בה דבר ח� או לשחוט בה, מלבנה באור כרמב"� וכראב"ד וכתוספות  – מחבר

יוס#. (אבל לגבי פסח (ולא כר"ת) או משחיזה במשחזת של נפחי� על פני כולה כרמב"�, שהשחזה מספיקה ג� לרותחי� וכפי שפסק בבית 

  מספיק להגעיל, כי אי� דר� הישראל להשתמש בסכיני� באור ולהפו� בה� בשר ע"ג גחלי�)

  רמ"א

                                            
�, שהוכחה זו אינה הוכחה, כי התירא בלע נאמר רק לגבי קדשי�, שבשעת בליעת הכלי� לא היו איסור כלל, אבל חמ$ כיו� ששמו כתב הרמב" 112

  עליו, נקרא איסורא בלע.
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  פסק לנהוג לכתחילה כרשב"א, שהשחזה לא מועילה לחמי� אלא רק לצונ�. .1

שהשחזה עדיפה מהגעלה אבל בדיעבד א� השתמש בו בחמי� אחר ההשחזה, מותר המאכל, אפילו הסכי� ב"י כמו אחר הגעלה,  – ש" 

  לדעת המחבר.

 א� לא יוכל ללב� את הסכי� היטב בגלל הקת, ילבנו, ויגעילנו אח"כ. .2

א� ליבנו ולא הגעילו אפילו יש בו גומות או א� הגעילו ולא ליבנו בלא גומות וחת� בו מאכל, לא נאסר אפילו הסכי� בת יומה. וא� השחיזו 

  י אפיו לכתחילה כמו ליבו�, א� יוכל לנקות את הגומות שבו.במשחזת היטב בכל מקו� והגעילו אח"כ מהנ


