ציר היוצא מאיסור מלוח:
פסק רמ"א ציר היוצא מאיסור מלוח דינו כרותח ,אף כשנמלח האיסור לצלי .ומשום הכי אם נטף
על כלי חרס אין לו תקנה ,על כלי מתכת בעי הגעלה ,כלי עץ סגי בקליפה .נטף על מיעוט מהכלי
ונאבד מקומו יגעיל ,ואם אינו ניתר בהגעלה בטל ברוב.
לקמן )סימן קה סעיף ט( יבואר מה הדין :איסור כחוש והיתר שמן ,איסור דרבנן שמן ,הצטרפות
חתיכות לבטל האיסור בששים ,ספק אם נגע האיסור ,ודאי נגע וספק מהו האיסור.

עמוד דוגמה

סעיף ו
היכא אמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה ,כשאין שום אחת מהחתיכות
בעמוד זה
ההלכות
נושא
חברתה אסורה כולה ,מפני
אסורה .וכן
שמינה כולה
שמינה ,שאם היתה
והסימן המדויק
שהשומן מפעפע.

מליח שמן
נתבאר לעיל ,דשמן מפטם חבירו ואוסר הכל על ידי מליחה .מחלוקת רמ"א ושו"ע אם בקיאים
השלחן
צא
סימן צא
בחלב  סימן
בשר בחלב
הלכות בשר
הלכות
ידי
קלב
בכחוש ושמן.

סעיף ז
סימן צא
בחלב 
קלב
כולו
רותח ,כולו
השלחן רותח,
צלי
והוא צלי
בתבלין והוא
בתבלין
מתובל
מתובל
שהוא
בשרשהוא
או
הלכותאו
בקעים,
בו בקעים,
ידיבו
יש
ואם יש
קליפה .ואם
קליפה.
מילי
הני
מלחו,
מחמת
נאכל
לאינו
מלחו
מחמת
נאכל
בין
דמפלגינן
הא
לנהוג
יש לנהוג
וכן יש
הכי ,וכן
דינא הכי,
צוננים ,דינא
הם צוננים,
דאפילו הם
אומרים דאפילו
ויש אומרים
ומבושל .ויש
אפוי ומבושל.
הדין אפוי
והוא הדין
הגה :והוא
אסור .הגה:
אסור.
מרובה.צלי רותח שנפל למליח ,אפילו נאכל מחמת מלחו ,בעי
הפסדאבל
אין חי,
בבשר
מרובה.
הפסד
אם אין
אם
קליפה .ואם יש בו בקעים ,או שהוא מתובל בתבלין והוא צלי רותח ,כולו
אסור .הגה :והוא הדין אפוי ומבושל .ויש אומרים דאפילו הם צוננים ,דינא הכי ,וכן יש לנהוג

ציטוט הקטע מהשלחן
ערוך בלשונו וכצורתו

אם אין הפסד מרובה.

נושא
מקור מצוין בגופן שונה
מודגש יותר

נושא ראשי
נושא משני

סימן למחלוקת,
כל דעה מתחילה בחץ

סימן של קטע המכיל פסיקה של
השולחן ערוך הרמ"א או האחרונים

מחלוקת על דעה אחת
מדעות החולקים

מליח בצלוי במבוקע ומתובל

אמר
מפשרוניא ,אמר
דרבא מפשרוניא,
בריה דרבא
חיננא בריה
רב חיננא
שרייה רב
דכמכא ,שרייה
לכדא דכמכא,
דנפל לכדא
גוזלא דנפל
בר גוזלא
"ההוא בר
)קי"ב" (:ההוא
חולין )קי"ב(:
גמרא חולין
גמרא
אסור,
כוליה אסור,
פילי כוליה
ביה פילי
אית ביה
ואי אית
קליפה ,ואי
קליפה,
בעי
בעי
צלי
צלי
אבל
אבל
חי
חי
מילי
מילי
והני
והני
מלחו.
מלחו.
מחמת
מחמת
נאכל
נאכל
הרי
הרי
כותחא
כותחא
האי
האי
מליח בצלוי במבוקע ומתובל
ראשי לסעיף
אסור".
כוליה אסור".
בתבלי כוליה
מתובל בתבלי
ואי מתובל
ואי
אמר
מפשרוניא,
בריה דרבא
הבשררב
שהיה שרייה
אודכמכא,
הנאכלדנפל
לציר גוזלא
בר
"ההוא
)קי"ב(:
לפיכךחולין
גמרא
בהדחה
בהדחה
מותר
ממלחו ,מותר
ממלחו,
ונאכל
חיננאונאכל
מלוח
מלוח
הבשר
שהיה
לכדאאו
ממלחו,
ממלחו,
הנאכל
לציר
שנפל
שנפל
חי
בשר חי
בשר
לפיכך
מתובל אסור,
פילי כוליה
כדיאית ביה
נאסרואי
צליקליפה,
בעי
שנחלקו חי
מילי
דיניםוהני
מחמתג'ג' מלחו.
אךנאכל
לכוליכותחא
האי
אסור
אסור
מתובל
ב(
קליפה ,ב(
קליפה,
כדי
נאסר
צלי
א(
צליא(
רם,
אבלרם,
בביאו
בביאו
שנחלקו
דינים
עוד
יש עוד
יש
הריאך
עלמא.
עלמא.
לכולי
אסור".
כוליה
בתבלי
מתובל
ואי
הכל.
הכל.
אוסר
אוסר
מבוקע
מבוקע
הכל ,ג(ג(
הכל,

לפיכך בשר חי שנפל לציר הנאכל ממלחו ,או שהיה הבשר מלוח ונאכל ממלחו ,מותר בהדחה
לכולי עלמא .אך יש עוד ג' דינים שנחלקו בביאורם ,א( צלי נאסר כדי קליפה ,ב( מתובל אסור
קליפה::
כדי קליפה
אסור כדי
צלי אסור
צלי
הכל ,ג( מבוקע אוסר הכל.
קליפה.
כדי קליפה.
כדי
רק
נאסר רק
נאסר
גבר
הצונן גבר
הצונן
דתתאה
דיניםדתתאה
דכיון
מספרדכיון
רותח,,
דוקא רותח
ועוד דוקא
ר"ן ועוד
רשב"א ר"ן
ראב"ד רשב"א
רש"י ראב"ד
רש"י
מודגשות
באותיות
המצוינים
הצלייה
ידי
דעל ידי
דעל
רותח,
רותח,
שכן
צונן וכל
אף צונן
וטור אף
רא"ש וטור
דורא רא"ש
שערי דורא
סה"ת שערי
סה"ת
ד"מ
רמ"א ד"מ
ואפיה ,רמ"א
בישול ואפיה,
בישול
)או
הצלייה )או
הזכירה
להקל על
")",
שכןסוגר
וכלעם
כך.
כל כך.
מלוח כל
שאינו מלוח
אף שאינו
קליפה אף
כדי קליפה
כדי
ובולע
מתרכך ובולע
מתרכך
סק"ז(
צליסק"ז(
קליפה:
כדי
אסור
נטילה..
נטילה
בעי
דוקא בעי
רותח
ועוד רותח
אך
צונן אך
צונן
ואו"ה דוקא
ואו"ה
הגהמ"י
הגהמ"י
דכיון דתתאה הצונן גבר נאסר רק כדי קליפה.
רותח,
דוקא ר"ן
רשב"א
ראב"ד
רש"י
סה"ת שערי דורא רא"ש וטור אף צונן וכל שכן רותח ,דעל ידי הצלייה )או בישול ואפיה ,רמ"א ד"מ
כולו:
אסור
מתובל
סק"ז(או
מבוקע
מבוקע
כולו:קליפה אף שאינו מלוח כל כך.
אסורכדי
מתובלובולע
אומתרכך
כולו:
לאסור
ומתובל
ומתובל
במבוקע
החמירו
מתי
נחלקו
נחלקו
סימן למילים
כולו.:
לאסורנטילה
רותח בעי
במבוקע אך
החמירודוקא צונן
מתי ואו"ה
הגהמ"י
החשובות באותו קטע
ללח תפל
שנפל ללח
ואף שנפל
צונן ,,ואף
חי צונן
אף חי
וטור אף
רא"ש וטור
סה"ת רא"ש
סה"ת
בלח
ששהה בלח
מתובל ששהה
או מתובל
מבוקע או
בשר מבוקע
שכל בשר
)יוצא שכל
תפל )יוצא
או מתובל אסור כולו:
מבוקע
אסור(..
אסור(
נחלקו מתי החמירו במבוקע ומתובל לאסור כולו:
מליחה.
שקודם מליחה.
שרייה שקודם
שעליו בבשרייה
מדם שעליו
מבוקע מדם
בשר מבוקע
נאסר בשר
לא נאסר
מדוע לא
זה מדוע
לפי זה
זרוע לפי
אור זרוע
הקשה אור
הקשה
סה"ת רא"ש וטור אף חי צונן ,ואף שנפל ללח תפל )יוצא שכל בשר מבוקע או מתובל ששהה בלח
שכן חם
וכל שכן
צונן וכל
צלוי צונן
ועוד צלוי
מהר"ם ועוד
סמ"ג מהר"ם
סמ"ק סמ"ג
ר"פ סמ"ק
בשם ר"פ
מרדכי בשם
זרוע מרדכי
אור זרוע
אור
סקכ"א(..
)ש"ך סקכ"א(
חם )ש"ך
אסור(.
נגד סה"ת
זרוע נגד
כאור זרוע
לכתחילה כאור
להקל לכתחילה
מסתפינא להקל
רש"ל מסתפינא
רש"ל
סקי"ב(..
)ט"ז סקי"ב(
סה"ת )ט"ז
שרייה
ב
שעליו
מדם
מבוקע
בשר
נאסר
לא
מדוע
זה
לפי
זרוע
אור
הקשה
רמ"א(..שקודם מליחה.
צלוי חם
דוקא צלוי
ועוד דוקא
רשב"א ועוד
רש"י רשב"א
רש"י
כתב רמ"א(
כן כתב
אפיה .כן
או אפיה.
מבישול או
הדין מבישול
)והוא הדין
חם )והוא
אור זרוע מרדכי בשם ר"פ סמ"ק סמ"ג מהר"ם ועוד צלוי צונן וכל שכן חם )ש"ך סקכ"א(.
להלכה:
 להלכה:

רש"ל מסתפינא להקל לכתחילה כאור זרוע נגד סה"ת )ט"ז סקי"ב(.
וברגיל
כולו ,וברגיל
אוסר כולו,
מתובל אוסר
או מתובל
דמבוקע או
החמירו ,דמבוקע
רותח החמירו,
צלי רותח
דדוקא צלי
המחלוקות ,דדוקא
בב' המחלוקות,
כרש"י בב'
שו"ע כרש"י
שו"ע
רש"י רשב"א ועוד דוקא צלוי חם )והוא הדין מבישול או אפיה .כן כתב רמ"א(.
קליפה.
כדי קליפה.
אוסר כדי
אוסר
כדיקטן,
סעיף
מיקום
החמיר ציון
אסור
ומתובל אסור
ומבוקע ומתובל
קליפה ,ומבוקע
קליפה,
כדי
אסור
אסור
צונן
למקור,צונן
דצלי
כרא"ש ,דצלי
כרא"ש,
המחלוקות החמיר
בב' המחלוקות
ועוד בב'
רמ"א ועוד
רמ"א
 להלכה:
או הערה נצרכת
להקל:
רותחלהקל:
יש
אם יש
אם
נחלקו
מרובה
מרובה
בהפסד
בב'בהפסד
בצונן,,
בצונן
אף
שו"ע אף
כולו
כולו
החמירו ,דמבוקע או מתובל אוסר כולו ,וברגיל
נחלקוצלי
דדוקא
המחלוקות,
כרש"י
כשו"ע.
כשו"ע.
מיקל
כדימיקל
רמ"א
רמ"א
קליפה.
אוסר
ט"ז
ברותח,
ומתובלברותח,
רק
הוא רק
ומבוקעהוא
כאן
שצלי כאן
שצלי
שסברו
שסברו
כראשונים
לפסוק
קולי,
תרי קולי,
תרי
דהוי
המחלוקותדהוי
להקל,
אין להקל,
בב'אין
)סקי"ב(
)סקי"ב(
אסור
קליפה,
כראשונים כדי
לפסוק צונן אסור
כרא"ש ,דצלי
החמיר
ט"זועוד
רמ"א
מועטת.
מרובה מליחה
מהי
בקיאין מהי
בקיאין
אנו
בצונן,אנו
דאין
אף דאין
ועוד
כולוועוד
בהפסד
מועטת.להקל:
מליחה אם יש
נחלקו
מתובל
בחי מתובל
אף בחי
שהחמירו אף
דיש שהחמירו
ועוד דיש
הפוסקים ,ועוד
רוב הפוסקים,
הסכמת רוב
דכן הסכמת
להקל ,דכן
להקל,
אין
)סקכ"ו( אין
רמ"א)סקכ"ו(
ש"ך
ש"ך
כשו"ע.
מיקל
ומבוקע.
ומבוקע.
ט"ז )סקי"ב( אין להקל ,דהוי תרי קולי ,לפסוק כראשונים שסברו שצלי כאן הוא רק ברותח,
דרכיך.
טעמא דרכיך.
בתר טעמא
דזיל בתר
דזיל
לצלי,
מליחהלצלי,
דינם
רמ"א דינם
רמ"א
השווה
אנו השווה
ומבושל
ומבושל
אפוי
מועטת.
בקיאין מהי
אפוי דאין
ועוד
ש"ך )סקכ"ו( אין להקל ,דכן הסכמת רוב הפוסקים ,ועוד דיש שהחמירו אף בחי מתובל
ומבוקע.
אפוי ומבושל השווה רמ"א דינם לצלי ,דזיל בתר טעמא דרכיך.

ידי השלחן
סיכום בלשון בהיר ומתומצת על סדר השלחן ערוך,
מסוגיות הגמרא והראשונים עד לפסק ההלכה
על הלכות:
מליחה ,תולעים ,בשר וחלב ,תערובות ,פת עכו"ם,
בישולי עכו"ם ,חלב עכו"ם ,הכשר כלים
מותאם לבחינות הרבנות הראשית

ובסופו בא הקונטרס

טעמא דרבנן
לבאר דברי השלחן ערוך
נסדר ונערך בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי הצב"י
ידידיה אושרי
פעיה"ק ביתר עילית תובב"א
שנת "והקטרת את כל האיל המזבחה
עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא"
(תשע"ט לפ"ק).

וחק

ז
כר

פניך בשחק לע
ד
ב
ון ל
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ר
י

ספר זה מוקדש לעילוי נשמת אבינו

ר' נעים בן ג'חלה ע"ה
כל זכויות ההדפסה ,העתקה או צילום הטקסט ,שמורות למחבר

איש מעלה נעים המידות ומסביר פנים לכל אדם
הישרות והאמת דרכו והיה תפארת המשפחה
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

כתובת המחבר -הרב יעקב מוצפי  37ביתר עלית
לשאלות בהלכה בין השעות 050-4181108 13:30-14:30
להזמנות הספר 052-7137407
הערות והארות יש לשלוח לכתובת המחבר הרשומה לעיל,
או בדואר אלקטרוני a0504181108@gmail.com

הוקדש על ידי בנו,
ה"ה יעקב בן מרדכי הי"ו
להצלחת כל משפחת בן מרדכי ישלח להם האל ברכה
והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל אשר יפנו יעשו ויצליחו ,אורך
ימים ושנות חיים יוסיפו להם ,בבריאות איתנה ונהורא מעליא

עימוד :דף חדש 052-7650502

לראות בחופת כל צאצאיהם הולכים בדרך התורה בשמחה
ובטוב לבב אכי"ר.

הרב שלמה הכהן שור ,רב קהילת אורות הזית וראש כולל אורות התורה

בס"ד י"ג אדר א' ה'תשע"ט
דברי ברכה
רבותינו ז"ל דרשו על הכתוב (תהלים ,פז) אוהב ד' שערי ציון מכל משכנות יעקב – אוהב ד' שערים
המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות (ברכות ,ח) .ואולם בלימוד ההלכה גופא מינים מינים
יש ,יש עוסקים בלימוד הגמרא והראשונים ז"ל ,יש מסיקים שמעתתא אליבא דהלכתא ,ויש לומדים
קיצורי הלכות לדעת מה יעשה ישראל ,וכולם אהובים ,כולם ברורים ,כולם חכמים .ואולם עלית על כולנה
הוא עסק ההלכה ממעין התלמוד ,דרך נחלי הראשונים ,עד להוראות מרן ז"ל בבית יוסף ושולחן ערוך,
ומנהרות האחרונים ז"ל ,ועד הוראה למעשה בשאלות המתחדשות.
וכל העוסקים בהלכה ממין הזה ,יש להם לדעת שהעיקר והשורש הוא לרדוף אחר הטעמים ,לדעת שורש
כל הלכה ,מה טעם אמרו חכמים ז"ל בזה מותר ובזה אסור ,כי אז אפשר להקיש ולדמות מילתא למילתא
בדרך ישרה ונכונה .אבל מי שאינו יודע טעם הדבר ,אפילו יצפצף סעיפי השולחן ערוך ,הוא כסומא
בארובה ,כי יודע הדין ואינו יודע מקורו ,ואפילו ידע מקור הדברים בגמרא וראשונים ,עדין הוא כעיור
בצהרים ,כי יודע המקור ,ואינו יודע הטעם ,וממילא אין לו פה לאכול ,כי אם ידמה דבר לדבר בודאי
יטעה ,ואם יחלק בין דבר לדבר ,בודאי ישגה ,ועליו נאמר כי רבים חללים הפילה (סוטה ,כב ,א) ח"ו.
חכמה גדולה ומלאכה רבה עשה לנו ידידי מה"ר ידידיה אושרי שליט"א ,אחד המיוחד מחכמי בית
מדרשנו  -כולל 'אורות הזית' בישוב אפרת יכב"ץ ,שהביא לנו מפרי עמלו בימים ויגיעו בלילות ,גמר
חיפוש מחיפוש בנרות ,בספרי ראשונים כצרורות ,ואחרונים אבנים יקרות ,והוציא לאור טעמי כל סעיף
וסעיף וביאורו ,וינעו אמות הסעפי'ם לכ'ל הקור'א ,להודיע עומק שורש כל דין ,ומשם יוכל הקורא בנקל
לדמות ולחלק ולהוציא הלכות בדברים המתחדשים ,בדרך סלולה .ואף על פי שכעת אין כאן אלא על
הלכות מליחה ובשר בחלב וקצת תערובות ,הנה מלבד הברכה שיש באלה בפני עצמם ,עוד יש בהם
להורות דרך לרבים ,ממנו יראו וכן יעשו ,לעמול בהוצאת טעמי ההלכה על אמתם ,וגם להתרגל בנימוקי
הפסיקה וכללי ההוראה.
ומי יתן כל עם ד' ילכו בדרך הנכו חה הזו ,לפרש כן כל השולחן ערוך בטעמיו האמתיים ,כי על ידי כן
יוכל כל בעל שכל ישר ,לכוון ההלכה על אמתה .וכן אמרו ז"ל בספרי (האזינו ,שו)" :יערף כמטר לקחי,
היה רבי נחמיה אומר ,לעולם הוי כונס דברי תורה כללים ...ופורט ומוציא כטפים הללו ...של טל שהן
קטנות" ,וטעמי תורה הם הכללים ,ומהן יוכל להוציא את הפרטים ,מה שאינו כן בלומד פרטי ההלכות
מקיצורים מקצ'ר ועולה מקצ'ר רוח ,עליו נאמר קצר אפים יעשה אולת (משלי ,יד) כי אינו יודע את אשר
לפניו ,ואם יבא לדמות מילתא למילתא ,יהיה שוגה ברואה.
גם הוסיף לזה תמצית דברי הגמרא ,ראשונים ובית יוסף ואחרונים ,שיהיו מוכנים לחזרה למי שירצה
להתלמד ולשנן ולעמוד בכור המבחן .אשרי חלקו.
לא נצרכה אלא לברכה ,שיעזרהו ד' למחבר שליט"א ,וינהלהו על מי מנוחות ,לשבת על העבודה ועל
התורה ,ביראת ד' טהורה ,כרצון לבבו לתפארה ,ויזכה להוציא כל חלקי תורתו לאור ,כתית למאור ,וילך
מחיל אל חיל ,לזכות את הרבים בחיבורים כאלה וכיוצא בהם כהנה וכהנה ,בריוח ולא בצמצום ,בנחת
ולא בצער ,ויפוצו מעינותיו חוצה ברחבו'ת פלגי מים ,אין מים אלא תורה ,מריח מים יפריח ואחריתו
תשגה מאוד.
ידידו המברכו בברכת כהן הדיוט
שלמה הכהן שור
ראש כולל ורב קהילת 'אורות הזית'  -אפרת.

פתיחה
אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו ,אשר זיכני וקיימני עד לרגע זה ,משחר לידתי ויציאתי לאויר
העולם ,דאג לכל מחסורי וצרכי ,להתפתחותי ולתקינות גופי ,לאברי שיעמדו על מכונם וכצורתם,
לנשימתי שתהא סדורה כמתכונתה ,לשערותי שיצמחו כסדרם ולגומותיהם שישלחו להם חיותם,
לעיני שיראו ויבחינו בין חושך לאור בין אדם לעמוד ובין מילה לחברתה ,לרגלי שיהלכו בתנועה זריזה
וישרה ,לידי שינועו לכפות ידי שיאחזו ולאצבעותי שילמדו מלחמה ,ללשוני שתלחך לשיני שילעסו
לקיבתי שתעכל ולמעי שיפרידו ,לאוזני שיקשיבו ויאזינו למוחי שיחשוב לליבי שיחשוק וליצרי
שיחפוץ ,למחשבותי שיחשובו לרגשותי שיתגעשו ולשכלי שיבין וישכיל .והשלים ותכן כל מערכותי
שיעבדו יחד בשלמות נפלאה ,אשר מוח אנושי לא יערכנה ,ולא יבין פעולתה ומתכונתה.
ואם ארצה לפרט מעט מאלף אלפי רבי רבבות מאשר עשה עימי ביום אחד מחיי ,אמלא פי שירה
כים ולשוני רינה כהמון גליו ושפתותי שבח כמרחבי רקיע ,ועיני מאירות כשמש וכירח ,וידי פרושות
כנשרי שמים ורגלי קלות כאילות ,לא אספיק להודות לבוראי.
וביותר גדלה שמחתי ונוראה הערכתי ונפלאה מחשבתי והתגעשה תנועתי והשתעשעה רוחי
והתפעלה קירבי ,אשר זיכני וקרבני והגיעני ושמחני וסיעני ועזרני וליוני והצעידני והכניסני תחת כנפיו,
להיות מן העולים והזוכים לישב באהלה של תורה ולהגות בדברי חכמתו .ומקטנותי זכיתי ללמוד
בישיבות קדושות ,בעיר הקודש ירושלים תובב"א ,אשר נאמר עליה 'כי מציון תצא תורה' (עיין תוספות
בבא בתרא כא ,).מתחילה בישיבת 'יקירי ירושלים' בראשות הרב יהודה כהן שליט"א ,מאנשי ירושלים
של מעלה ,אשר זכה להתחכך בגדולי עולם מדור שעבר והנחיל לנו את דרכם בשיעוריו ובשיחותיו.
ואחר כן בישיבת 'אור לציון' בראשות הרב אליהו אבא שאול בנו יחידו של מרן האור לציון זצוק"ל.
וכבר הורנו רבותינו ז"ל הדרך הישרה אחר שעמל האדם בלימוד הש"ס ,לעמול לאסוקי שעתתא
אליבא דהלכתא (עיין באורך למרן הראשל"צ הגאון הר' יצחק יוסף שליט"א בקונטרס איגרת לבן
תורה) ,וזוהי תכלית לימוד הש"ס ורבותינו הראשונים להוציא מהם ההלכה הישרה ,וחביב לימוד
זה לפני הקב"ה כדאיתא בגמרא ברכות (ח" ).אמר רב חסדא מאי דכתיב 'אוהב ה' שערי ציון מכל
משכנות יעקב' ,אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות .והיינו דאמר
ר' חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב''ה בעולמו אלא ארבע אמות
של הלכה בלבד" .ואף שרב חסדא היה בעל פלפול עצום כמובא בעירובין (סז" ).רב חסדא ורב ששת,
כי פגעי בהדי הדדי ,רב חסדא מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת ,ורב ששת מרתע כוליה גופיה

מפלפוליה דרב חסדא" ,ואף חסיד גדול היה כמובא בתענית (כג" ):חסידי דבבל רב הונא ורב חסדא",
הורה שעיקר הלימוד הוא בהלכה.
וזיכני ה' לישב באהלה של תורה בכולל בראשות מורנו הרב שלמה הכהן שור שליט"א ,אשר
מאלפנו חכמה בינה ודעת ומדריכנו בדרך הישרה בלימוד ההלכה ,אשר לא יהיה כחותה על הגחלים,
ויהיה משוך עד דברי רבותינו האחרונים.
ותוך כדי לומדנו בכולל הלכות איסור והיתר ,עלה בליבי לכתוב סיכום הסוגיות מדברי הראשונים
המובאים בב"י ,עד לפסק מרן השלחן ערוך והרמ"א עם נושאי כליהם .שיהא הכל מסודר וערוך מה
מקור הדין בגמרא לכל דין ,והיאך משתלשת משם ההלכה לשלחן ערוך ,ומה הוסיפו או חלקו הרמ"א
ושאר הפוסקים .על מנת שיהיה זה לתועלת ועזר לאברכים הלומדים החפצים בכלי עזר לסדר ההלכות,
ואף לקובעי העיתים לעיתי'ם ,למען יוכלו לסדר כל הסוגיות וההלכות לעיין ולראות כל ענין לאשורו.
ספר זה מיועד גם ללומדים לבחינות הרבנות ,ומובא בו כל תוכן הבחינות בצורה בהירה מסודרת ויפה.
לא חפצתי להוסיף בו את ההכרעות למעשה של אחרוני זמנינו מכמה סיבות ,האחת מפני שיעודו של
ספר זה הוא להביא בפני הלומד את החומר הנצרך לחזרה ומותאם למבחני הרבנות ,וההוספה של
הפוסקים עלולה לסרבל את הלומד .השנית מפני שההכרעות הם רבות וישנה כמות גדולה של גדולי
האחרונים ,שאם נרצה להוסיף אותה נצטרך כמה כרכים ,ולהכריע מי מהאחרונים יותר חשוב ונצרך
אינו תפקידנו ,לכן עשינו המלאכה עד חציה ,ואידך זיל גמור.
חלקו השני של הספר נקרא 'טעמא דרבנן' ,ותוכנו ועניניו מבוארים הקדמה להלן .כמו כן הוספתי
בסוף הספר ביאורים וחידושים שעלו לי בלימוד ההלכות ,ותשובות בהלכה אשר נכתבו על ידי ,מי יתן
ויצליחני השם להוציא את כל רצוני מהכוח אל הפועל ולהגדיל ולהמשיך בכתיבה ברוכה זו.
קראתי לספר זה אשר הוא ראשית ביכורי בשם 'ידי השלחן' ,אשר רמוז בו שמי 'ידידיה' ,וה'יד'
החסרה הוא לרמוז על קוצר ידינו מלהשיג התורה מחמת שאין כסאו של ה' שלם ואין מלכותו שלמה
משום 'כי יד על כס יה' ,ויהי רצון שזכות לימוד התורה תחיש גאולתנו ותמהר פדותנו אמן .עוד רמז
מדברי הגמרא בעירובין (כא" ):אמר עולא אמר רבי אליעזר בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין
לה אזנים ,עד שבא שלמה ועשה לה אזנים" .וביאר רש"י ,שתיקן עירובין וידים ,וגזר על השניות לעריות
כדמפרש ביבמות (כא .).ועל ידי כך אוחזין ישראל במצות שנתרחקו מן העבירה ,כדרך שנוח לאחוז
בכלי שיש לו בית יד משאין לו" .ואף חיבור זה נועד שעל ידו יאחז הלומד את דברי השלחן ערוך.

בואו שעריו בתודה
תחילה לרבותי אשר אילפוני חכמה ודעת וזכיתי ליצוק מים על ידיהם .מתחילה בלומדי בתלמוד
תורה בעיר הוד השרון ואני בער לא אד'ע ,וזכינו ורשת מעין החינוך התורני בראשותו של מרן הגר"ע
זיע"א פתחו תלמוד תורה בסיכות לעיר מגורנו ,ועל ידם נתגלגל שזכיתי ללמוד בישיבות קדושות
ולישב באהלה של תורה .ובייחוד למחנך הרב אפרים מוסאי שליט"א ,אשר טרח להכניסנו לישיבות
קדושות ,ועודדנו לכתיבה ישרה של דברי התורה ,וליוה כל תלמיד אף אחר כניסתו לישיבה .יזכה האל
אותו ואת שאר העומלים במלאכה זו ,שיראו ברכה בעמלם להרבות חיילם לתורה וליראת השם.
לרבותי בישיבה הקטנה 'יקירי ירושלים' ,לראש הישיבה הגאון ר' יהודה כהן שליט"א ,ולרבני
הישיבה המיוחדים אשר טרחו והשקונו בתבונה ובדעת בסבלנות אין קץ ,למען נדע להבדיל בין הטהור
ובין הטמא .במיוחד לרה"ג אליהו מזוז שליט"א שקירבני אליו כבנו ,וזכיתי ממנו ליחס מיוחד .ואף
לרה"ג אריה טוטיאן שליט"א שעזרני רבות בשיחותיו המאליפות ועצותיו המחכימות.
לרבותי בישיבה הגדולה 'אור לציון' ,תחילה וראש לראש הישיבה הגאון ר' אליהו אבא שאול
שליט"א בן למרן האור לציון זיע"א ,וכן לבנו מורנו הגאון ר' בן ציון אבא שאול שליט"א ,אשר זכינו
להסתופף במחיצתם ולשמוע משיחותיהם המאלפות ,והדריכונו בדרך ישרה בלימוד בדרך רבותינו
מקדמת דנא .ולשאר רבני הישיבה אשר טרחו לאלפנו חכמה בינה ודעת ,וביניהם הרבנים הגאונים ר'
ישי רואי ר' יצחק כהן ור' יוסף הלפר שליט"א.
למורנו ראש הכולל בעיר אפרת איש האשכולות מזכה הרבים ,הרה"ג ר' שלמה הכהן שור שליט"א,
אשר טורח עמל ויגע להדריכנו בנתיבת היושר והמסילה העולה לישרות הלימוד ,ממריץ מעודד תומך
ומסייע לבני החבורה כולם ,למען אשר יזכו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא .על שיעוריו הרבים
בהלכה באגדה ובמוסר ,השזורים תפוחי זהב במשכיות כסף ,בשפה רהוטה ובחן מיוחד .יברכהו השם
ויזכה לראות ברכה בכל עמלו ויפוצו מעינותיו חוצה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,וירוה נחת מכל
יוצאי חלציו ויזכה להעמיד תלמידים הגונים ,מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא.
לחברי קהילת אורות הזית באפרת ,ובמיוחד למקימי הכולל בעיר אפרת ה"ה אוהד שמעון הי"ו
וה"ה מאיר אזולאי הי"ו ,אשר טורחים ומשקיעים מהונם ואונם להגדיל תורה ולהאדירה ,להעמיד רבנים
ותלמידים ישרים ,בנועם ובחן לעשות נחת רוח ליוצרנו .יזכם האל לראות ברכה במעשי ידיהם ,וימלא
ביתם ברכה בריאות ושפע גדול ,שיזכו לדורות ישרים מבורכים בנים ובני בנים תלמידי חכמים עוסקים
בתורה וביראת השם ,לראות בפריחה ושגשוג הקהילה צעיריה ובוגריה ,באחדות ואהבה אמן.
להרה"ג ר' מנחם אברהם ביטון שליט"א ראש מוסדות מאיר ישא ברכה ,מזכה הרבים ומקים

עולה של תורה בעיר כפר סבא ,אשר עזרנו וסיעני משחר נעורי ,הכניסני לביתו וגידלני כבנו ,וסייע לי
בחתונתי מרישא עד גמירא ,ישלם לו ה' כפועלו וכברכתו ,ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בנחת ושלוה,
עושר וכבוד ואורך ימים בבריאות איתנה הוא ובני ביתו ,שיזכה לזרע של קימא דור ישרים מבורך ,ועוד
יוסיף לו ה' כהנה וכהנה.
לידידי היקר אשר משחר נעורי עזרני ותמך בי להמשיך ולשקוד על דלתות התורה ,ה"ה מנשה
הכהן הי"ו ,עבד ה' נאמן בכל לבבו ,חן נסוך על פניו ושמחה תמידית אופפת אותו ,מקדש שם שמים
ברבים ומאהיב התורה ולומדיה על קהל ישראל .יהי רצון שישלח לו האל ברכה כל עמלו ,ויזכה
לרוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ,להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה מתוך שפע ברכה והצלחה
עד בלי די.
לידידי היקר אוהב התורה ולומדיה ,מאיר פנים לכל אדם ,איש אשר רוח בו בהחזקת התורה ומעשי
החסד בעיר כפר סבא ,אשר תמך בי רבות בהיותי נער עד לחתונתי ,ועודדני ללימוד התורה ולכתיבתה,
ה"ה יורם בן דוד הי"ו .ישלח לו ה' ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ,יזכהו לגדל את ילדיו בבריאות ושלוה
ולראות בפריחתם ושגשוגם בדרך ה' העולה ,מתוך עושר ואושר ברוחניות וגשמיות .וכן לשותפו היקר
ה"ה ליאור קוממי הי"ו ,יבורך מפי עליון וממקור הברכות ,ותשרה הברכה בכל עסקיו ,מתוך בריאות
ושמחה .שיזכה לראות בחופת בנותיו היקרות ,באושר ושמחה ואריכות ימים.
לכבוד מעלת ידידי אוהב התורה ולומדיה ,איש יקר ונעלה ,אהוב למעלה ונחמד למטה ,חיכו
ממתקים וכולו מחמדים בחור כארזי'ם ,זה דודי וזה רעי ,ה"ה ארז עודי הי"ו .אשר תומך בי ומסייעני
בלימודי ,ואף לספר זה הזיל מהונו להוצאתו ולהדפסתו ,להנציח שם הוריו היקרים תהי מנוחתם כבוד.
יברכהו האל לו ולרעיתו היקרה העומדת לימינו בכל מעשי החסד והצדקה ,שיזכו יחד לשפע ברכה
עד בלי די ,להצלחה בכל עסקיהם ומעשיהם ,בריאות איתנה ואריכות ימים .לרוות נחת מכל יוצאי
חלציהם ,לראות בחופתם ומעשיהם הטובים ,עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו ,ויצליחם האל בכל
מעשי ידיהם.
לידידי היקר איש האשכולות ,אשר לא חוסך טרחה מעצמו למען כבוד ה' ותלמידי חכמים ,ה"ה
יהודה זיקרי ני"ו .אשר עזרני וסיעני לשקוד על דלתות התורה הימי בחרותי ,ותמך בחתונתי בכוח
ובממון למען אוכל לטמון עצמי באהלה של תורה .יברכהו האל בשפע ברכה והצלחה עד בלי די,
להצלחה בכל עסקיו הגשמיים והרוחניים ,לרפואה שלמה ובריאות איתנה לו ולכל בני משפחתו,
לראות ולרוות נחת מבנותיו היקרות ,ולראות בחתונתם ומעשיהם הטובים .יזכה לזרע של קימא מתוך
בריאות גופא ונהורא מעליא ,ולראות בגאולה השלמה אמן.
לידידי היקר אהוב ליבי ,אברך כפשוטו וכמדרשו האי גברא רבא יקירא משופרי דיהודאי בעיר
אלעד ,ר' משה כהן שליט"א .אשר עוזרני ומסייעני רבות בכל מאודו ,ואף לספר זה הזיל מהונו להוצאו
ולהדפסתו .יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח ויזכהו האל לישב בנחת ושלווה על התורה ועל העבודה,
לזכות ללמוד וללמד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,ובטוחני שעוד יפוצו מעינותיו חוצה להאיר
מאורו לכלל ישראל .יברכהו השם לו וכל בני ביתו ,לשפע ברכה עד בלי די ,פרנסה ברווח גדול ,בריאות
איתנה ,ויזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו אמן.
להורי היקרים ר' חי יששכר הי"ו ומרת אמי גאולה תחי' מנב"ת ,על אשר גידלוני מעודי ועד היום

הזה ולא חשכו ממני מאומה ומעודדים אותי וממריצים אותי להתעלות מעלה מעלה בתורה ויראת
שמים .הקב"ה ישלם פעלם ותהי משכורתם שלמה מאת ה' שיזכו לראות ולרוות נחת ממני ומכל יוצאי
חלציהם מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא עדי זקנה ושיבה ואחרית שלום אמן .לאחי היקרים יברכם
האל ויצליחו בכל מעשי ידיהם ,לבנות בתים נאמנים על אדני התורה והקדושה .במיוחד לאחי הגדול
ממני חכמה ובשנים ה"ה יוסף אושרי הי"ו ,יזכהו האל לזיווג הגון משורש נשמתו ,לפרנסה ברווח גדול
והצלחה בכל עניניו ,בבריאות גופו ורוחו לאורך ימים ושנות חיים.
לכבוד מעלת חמי היקר הרה"ג גולן טויטו שליט"א לחמותי היקרה מרת אודל מנב"ת ,אשר לא
חסכו מאמץ וטרחו לגדל את ילדיהם בדרך התורה והעבודה במסילה העולה בית אל ,ומן הבאר ההיא
ישקו העדרים ,בדרך ישראל סבא לראות ולעשות לשמור ולקיים .בפרט לחמי היקר אשר מעודד
ומדריך משקיע ומעניק בכבוד אהבה והערכה ,ועודדני לכתיבה ולהדפסה של דברי התורה ,בהכוונה
ודרך נכונה למען יעמדו ימים רבים .יברכהו האל משפע ברכותיו לישב על התורה ועל העבודה בנחת
ושלווה ,ויפוצו מעינותיו חוצה לזכות את הרבים ולהעמיד חילים לתורה ולתעודה ,שיזכה לבריאות
איתנה ואורך ימים בנחת שמחה ואמונה ,לראות ולרוות נחת מכל יוצאי חלציו.
לחמותי היקרה אשר טרחה ועמלה בחינוך ילדיה וגידולם במסירות נפלאה ,לעמוד על המשמרת
לנחותם הדרך למען ילכו בדרך ישרה ,ואף בגידול הנכדים מסייעת ככל יכולתה .תבורך מפי עליון
ותזכה לראות ברכה בעמלה לראות את כל ילדיה בניה ובנותיה הולכים בדרך ה' ,שתזכה לבריאות
איתנה בגופה ורוחה באריכות ימים ושנים ,ולראות בחופת כל צאצאיה בצדקתם ומעשיהם הטובים.
לשאר גיסי היקרים והנחמדים ,יברכם האל משפע ברכותיו ,להצלחה בתורה ויראת שמים ,לנשואים
שתשרה הברכה בביתם ויצליחו בגידול ילדיהם ,ולשאינם נשואים שיזכו לחופתם בנחת ובשמחה,
בזיווגים הגונים וישרים אמן.
לרעייתי היקרה מנב"ת מרת אפרת תחי' ,אשר אהבת התורה חדורה בעצמותיה ,לילה כיום תאיר
כחשיכה כאורה ,למען אשר אוכל לישב באהלה של תורה ולשקוד על דלתותיה ,ועמדה לימיני
בתקופות אשר הוצרכתי להעדר מן הבית למען אוכל לעמוד בכור מבחני הרבנות ,ולרוב מסירותה
והשגחתה בכל צרכי הבית וטיפול הילדים אשר חנן אותנו ה' ,זכיתי להגיע עד הלום .ספר זה הוא
מוקדש לזכותה ,באשר אנכי לא חפצתי כלל להוציאו בשער בת רבים ,ורק מחמת רצונה העז הסכמתי
להעלותו למכבש הדפוס' ,תנו לה מפרי ידיה ויהללו בשערים מעשיה' ,ותהי משכורתה שלמה מעם ה'
ויזכנו לרוות נחת מכל יוצאי חלצנו ,בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,ונזכה יחד להנהיג את ביתנו בדרך
ה' ,ולזכות את הרבים בהפצת התורה ודרכיה אמן.
ועיני לשמיא נטלית :יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי ,שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא
אכשל חלילה בדבר הלכה ,וישמחו בי חברי ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם (ברכות כח):
ויה"ר מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שתאיר עיני במאור תורתך הקדושה תורת חיים ,ותצילני מכל
מכשול וטעות ,הן בדיני איסור והיתר ,הן בדיני ממונות ,הן בהוראה הן בלימוד .גל עיני ואביסה נפלאות
מתורתך ,ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת ,כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה (ט"ז או"ח סס"י קי).
ויהי רצון שאזכה לחדש עוד חידו"ת בפרדס תורתינו הקדושה ,ולחבר עוד חיבורים טובים ומועילים,
לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו ,לזכות בהם את הרבים ,מתוך נחת ושקט ושובע שמחות
בבריאות איתנה ונהורא מעליא אמן.

הקדמה
בענין חיוב לימוד טעמי ההלכות
חיוב זה של לימוד טעמי ההלכות כבר מצינו בפרוש רש"י על התורה בריש פרשת משפטים ,על
הפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" ,כתב רש"י "אמר לו הקב"ה למשה ,לא תעלה על דעתך
לומר ,אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים ,עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי
להבינם טעמי הדבר ופירושו ,לכך נאמר אשר תשים לפניהם ,כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".
מדברי רש"י מתבאר שחלק מנתינת התורה היה חיוב ה' למשה לומר את טעמי ההלכות .ועוד מבואר
שאחר שאמר את טעמי ההלכות הרי זה כשולחן ערוך.
ובמשלי (ד ,ז) "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה" .ופרש"י "ראשית חכמה קנה חכמה.
תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב ,ואח''כ בכל קנינך קנה בינה ,תתבונן בה מעצמך
להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר".
ובשיר השירים על הפסוק (ד ,יא) "נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך" .פירש רש"י
"נפת ,מתוק .תטפנה שפתותיך ,טעמי תורה" .ועל הפסוק (ה ,יב) "עיניו כיונים על אפיקי מים ,רחצות
בחלב ישבות על מלאת" .פירש רש"י "ישבות על מלאת .על מלאת של עולם משוטטות בכל הארץ
צופות טובים ורעים .דבר אחר ,תלמידי חכמים שהקב''ה נותנם עינים להאיר לעולם ,כשם שהעינים
מאירים לאדם כיונים הנודדים משובך לשובך לבקש אוכלם ,כך הם הולכים ממדרשו של פלוני חכם
לבית המדרש של פלוני חכם ,לבקש טעמי תורה".
ובגמרא סוטה (כב" ).אתמר קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים ,ר' אלעזר אומר הרי זה עם הארץ,
ר' שמואל בר נחמני אמר הרי זה בור ,ר' ינאי אומר הרי זה כותי ,רב אחא בר יעקב אומר הרי זה מגוש".
וביאר רש"י "ולא שימש תלמידי חכמים :ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה מה הם ,רשע הוא שאין
תורתו על בורייה ,ואין ללמוד הימנו  ,שעל ידי הטעמים יש חילוק באיסור והיתר ובדיני ממונות לזכות ו�ל
חייב ובטהרות לטמא ולטהר .כדאמר בכמה דוכתי ,מאי טעמא אמר מר הכי ומר הכי ,ואמר מאי בינייהו
איכא בינייהו כך וכך .וערום הוא שהשומע את קולו שונה משניותיו כסבור הוא שבקי בטעמיהם ונוהגין
בו כבוד כתלמידי חכמים".
ועו ד בגמרא שם "תנו רבנן איזהו עם הארץ וכו' ,אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש ת�ל
מידי חכמים זהו עם הארץ .קרא ולא שנה הרי זה בור ,לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר וזרעתי את
בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה".
ועוד בגמרא שם "התנאים מבלי עולם" ,ומסיק דמיירי שמורים הלכה מתוך משנתם .ופרש"י "קאמר
שמבלין עולם בהוראות טעות דכיון דאין יודעין טעמי המשנה פעמים גורמין שמדמין לה דבר שאינו
דומה .ועוד יש משניות הרבה ,דאמרינן הא מני פלוני הוא ויחידאה היא ,ולית הלכתא כוותיה .ועוד שאינן
יודעים במחלוקת תנאים הראשונים הלכה כדברי מי ,הלכך מורין הוראות טעות".

ועוד בגמרא שם (מט" ):משמת ר''ע בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה" .ופירש רש"י
"זרועי תורה .עומק סברא ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות ואותיות היתרים ולשונות
המשתנים במקרא".
ובגמרא פסחים (קיט" ).מאי למכסה עתיק (יומין) זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ,ומאי נינהו
סתרי תורה .ואיכא דאמרי ,זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין ,מאי נינהו טעמי תורה".
ועוד ברש"י נידה (ז ):ד"ה הא קמ"ל ,וז"ל" :מדאיצטריך למימר להו הלכה שמע מינה דאין למידין
הלכה מפי תלמוד ,מתוך המשנה וברייתא ששנויה בהן הלכה כפלוני .אין למידין מה ן שהאמוראים הא�ח
רונים דקדקו בטעמי התנאים והעמידו הלכה על בוריה ,אבל הראשונים לא דקדקו איש בדברי חבירו,
אלא כל אחד מה ששמע מרבו מלמדה לתלמידו שמועה כמו שהיא .והיא היתה נקרא משנה וברייתא,
והיה נותן לבו לתת טעם לשמועתו ,זה נותן טעם לדבריו ,וזה נותן בה טעם אחר ,כדאמר (שבת דף סג).
ליגמר איניש והדר ליסבר .ואותה סברא היתה נקראת תלמוד בימי התנאים ,ומשנה ששנויה בה פסק
הלכה מסברת תלמוד שלהן נישנית ואין למידין הימנה".
ועוד מצינו בגמרא נידה (ט ,).ברש"י ד"ה אמרתי אחכמה ,ביאר דמה שחיפש שלמה הוא את הטעם,
"אמרתי אחכמה בטעם זה למה מזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא והיא רחוקה ממני" .רואים שגם שלמה
היה מדקדק בטעמי ההלכות וכשהגיע לטעם זה לא ידע מהו.
ועוד מצינו בגמרא נדה (כד" ,):אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא ,לימא בה טעמא
דכי מדכרו ליה מדכר".
עוד מצינו בגמרא סנהדרין (יד" ).כי סמכוה לרבי אמי ולרבי אסי שרו להו הכי כל מן דין כל מן דין
סמוכו לנא לא תסמכו לנא לא מסרמיטין ולא מסרמיסין ואמרי לה לא מחמיסין ולא מטורמיסין".
ופרש"י "כל מן דין .כל כמו אלו וכיוצא בהן היו סומכין לנו שראויים הם לסמיכה :סרמיסין .לשון הפכנים
כמו סרס את המקרא מסופו לראשו (ב''ב דף קיט ):שמהפכין את טעמי תורה :סרמיטין .לשון סמרטוט
כלומר שאין נותנים טעם הגון לדבריהם :חמיסין .חמסנין שמונעין מלומר טעמי תורה".
ועוד מצינו שם (כא" ):אמר רבי יצחק בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים
והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי ואמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי
מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם כתיב (דברים יז-יז) לא ירבה לו נשים אמר שלמה אני ארבה
ולא אסור וכתיב (מלכים א יא-ד) ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכתיב (דברים יז-טז) לא
ירבה לו סוסים ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב (מלכים א י-כט) ותצא מרכבה ממצרים בשש".
מבואר שטעמי תורה הם מניעה למכשול במצוות.
ועוד מצינו שם (צט" ):אמר רב יצחק בר אבודימי מאי קרא שנאמר (משלי טז-כו) נפש עמל עמלה
לו כי אכף עליו פיהו הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר" .ופרש"י "תורה עומלת לו.
שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה וכל כך למה מפני שאכף שכפף פיהו
על דברי תורה".
ועוד שם (קא" ):וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם
בשדה מאי בשלמה חדשה אמר רב נחמן כשלמה חדשה מה שלמה חדשה אין בה שום דופי אף תורתו
של ירבעם לא היה בה שום דופי ד''א שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעה אזן מעולם מאי ושניהם
לבדם בשדה אמר רב יהודה אמר רב שכל תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי השדה ואיכא דאמרי
שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה".

ובגמרא ברכות (ה" ).וא''ר לוי בר חמא אמר ר' שמעון בן לקיש מאי דכתיב (שמות כד-יב) ואתנה
לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם .לוחות אלו עשרת הדברות ,תורה זה מקרא,
והמצוה זו משנה ,אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים ,להורותם זה גמרא .מלמד שכולם נתנו למשה מסיל
ני" .ופרש"י "זה מקרא .חומש שמצוה לקרות בתורה :זו משנה .שיתעסקו במשנה :זה גמרא .סברת
טעמי המשניות שממנו יוצאה הוראה .אבל המורים הוראה מן המשנה נקראו מבלי העולם במס' סוטה
(כב.").
ועוד שם (יא ):פרש"י ד"ה אף לגמרא צריך לברך "שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה גמרא
היינו סברת טעמי משנה ותירוצי משניות הסותרות זו את זו".
ועוד שם (יב ):פרש"י ד"ה מינות "אותם ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל" .ועוד שם
(כב ):לענין בעל קרי פרש"י רד"ה שלא יציע המשניות .בטעמי פירושיהן .מוכח שהטעמים הם המצעות
למשניות .ועוד שם (סב" ):מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל אמר רבא מפני שהתורה ניתנה בימין
שנאמר (דברים לג-ב) מימינו אש דת למו רבה בר בר חנה אמר מפני שהיא קרובה לפה ור' שמעון בן
לקיש אמר מפני שקושר בה תפילין רב נחמן בר יצחק אמר מפני שמראה בה טעמי תורה".
ובגמר א שבת (קיט" ):אפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה שנאמר (י�ש
עיה ג-ו) כי יתפש איש באחיו בית אביו לאמר ,שמלה לכה קצין תהיה לנו דברים שבני אדם מתכסין בהן
כשמלה ישנן בידיך וכו'" .ופרש"י "מתכסין בהן כשמלה .כששואלין אותן טעמי תורה הללו עושין עצמן
כמעלימין את דבריהם מפני שאינן יודעים להשיב" .מבואר שהוא דבר שרוב האנשים אינם מכירים
בחשיבותו.
ובגמרא פסחים (סב" ):אמר רמי בר יהודא אמר רב ,מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כחן של חכמים
וכהה מאור עיניהם" .ופרש רש"י שם "תשש כחן .שנגנזו מהן טעמי תורה שהיו בו".
ובזוהר (זוהר חדש תיקונא קדמאה) "והמשכילים יזהרו .מאי משכילים .אלין אתון דאוריתא .יזהרו
אלין נקודין דנהרין באתון כנשמתא בגופא  .כזהר .אלין טעמי תורה דאנון כתרין על רישיהו דאתון ,ב�ר
קיעא דאיהו על ארעא ככתרא .ואתון ונקודי וטעמי אנון כנשמתא ורוחא ונפשא".
ובתשובות הגאונים (מהדורת אסף ,תרפ"ט ,עמ'  )18הובאה שאלה לפני רב פלטוי גאון ,איזה עדיף
ומשובח ,להעמיק בהלכות ,או לעסוק בהלכות קטועות ,שרוב העולם מטין אחר הלכות קטועות ,ואומל
רים מה לנו לקושיות ופלפולי הש"ס .והשיב להם בקצרה "לא יפה הם עושים ,ואסור לעשות כן ,שהם
ממעטין התורה ,וכתיב יגדיל תורה ויאדיר .ולא עוד אלא שגורמים שתשתכח התורה מישראל ,ולא
נתקנו הלכות קטועות לשנן בהם ,אלא למי שלומד הש"ס כולו ועוסק בו ,ומסתפק לו דבר בדין ,ואינו
יודע לפרשו יעיין בהם".
והרא"ש ז"ל בתשובה (כלל לא ,ט) הביא על חיבורו של הרמב"ם שאין להורות ממנו וז"ל "וכן טועים
כל המורים הוראות מתוך דברי הרמב"ם ז"ל ,ואינן בקיאין בגמרא ,לידע מהיכן הוציא דבריו ,טועין להתיר
האסור ולאסור את המותר .כי לא עשה כשאר המחברים ,שהביאו ראיות לדבריהם והראו על המקומות
היכן דבריהם בגמרא ,ומתוך זה יכול לעמוד על העיקר ועל האמת .אבל הוא כתב ספרו כמתנבא מפי
הגבורה ,בלא טעם ובלא ראיה ,וכל הקורא בו סבור שמבין בו ואינו כן ,שאם אינו בקי בגמרא ,אין מבין
דבר לאשורו ולאמתו ,ויכשל בדין ובהוראה .לכך לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו לדון ולהורות ,אם
לא שימצא ראיה בגמרא".

ובטורי זהב ביורה דעה (צב ,ס"ק כב) שהתירו שם באיזה דין בערב שבת ובשעת הדחק ,כתב בשם
תשובת מהר"י מינץ סימן ט"ו ,דהמנהג לומר להם הטעם שמפני מה הוא מיקל לו ,כדי שלא יתמהו למה
אוסר לפעמים ולפעמים מתיר.
והב"ח המפורסם באורח חיים (סימן מז) הביא וז"ל "והוא אמרו מי האיש החכם וגומר על מה אבדה
הארץ וגומר ,ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וגומר ,ואמר תורתי תורת אמת אשר
נתתי במתנה שלא יהיו למדין ושוכחין ,וגם פירשתי להם טעם כל הדברים ופירושיהם וזהו אשר נתתי
לפניהם כשלחן ערוך" .לדבריו יוצא שהטעמים הם השולחן הערוך ,ולא כהבנה הפשוטה ששולחן ערוך
הוא הלכות סדורות.
הרמח"ל בסדר ויכוח (פ"א עמ' ס"ד ס"ה) כתב דברים מבהילים על הזנחת הלימוד בצורה הזו "הלא
תראה כי רוב האנשים אשר בעולם הם האוילים וחסרי המדע ,והמיעוט אנשי השכל וחכמה במדע .ובין
אנשי השכל המדעי עצמם ,הרוב הם אשר לא למדו עצמם בחכמות ועיונים כ"ש בפרישות ,אלא שעמל
קו בסחורה ובשאר המלאכות ,או שבחרו להם ישיבת הקרנות והבטלה ,והמיעוט הם שבקשו הידיעות
והלימודים .ובין תופשי החכמות עצמם ,הרוב הם אשר לא ייגעו עצמם ומשמנם לא רזה בתוקף החקירה
החזקה והעיון העצום לרדת לעמקם של דברים ,אלא שבעו בשטחיות הדברים שיוכלו לדבר בתוך האסיל
פות ומקהלות הנכבדים ולא יצטרכו להחריש כאויל .והמיעוט הם שמרבים בישיבה ,לברר וללבן דבר
להיות מן היודעים בפועל ולא בשם וכו'.
והגאון רבינו זלמן ז"ל בהלכות תלמוד תורה (פ"ב ה"א) כתב :חייב אדם לשלש זמן למידתו שבכל
יום ויום שליש במקרא ושליש במשנה שהן הלכות פסוקות בלי טעמים שבכל המשניות וברייתות וכו'
ובזמן הזה גם הלכות פסוקות של פסקי הגאונים כמו הטור והשלחן ערוך והגהותיו בכלל משנה יחשבו
ושליש בתלמוד המבאר טעמי ההלכות שבמשניות וברייתות ובזמן הזה גם בספרי הפוסקים הראשונים
המבארים טעמי ההלכות פסוקות שפסקו הטור והשלחן ערוך כמו הרא"ש והבית יוסף כי אם אינו יודע
טעמי ההלכות אינו מבין גופי ההלכות לאשורן על בוריין ונקרא בור ולכן יש אוסרים להורות אפילו לעל
צמו מתוך ההלכות פסוקות בלי טעמים שלמד .הרי לנו יוצא מפי גאון גדול ז"ל במפורש ולהדיא שספר
השלחן ערוך והגהותיו מקרי בכלל משנה ויש אוסרים לפסוק מהן אפילו לעצמו והפוסק מהן מקרי בור
ודמי לתנאים מבלי עולם אבל כשלומד בבית יוסף המבאר טעמי השלחן ערוך שרי .והיינו נמי מה שכתב
הגר"ז ז"ל בשלחן ערוך שלו הלכות שחיטה סימן א' (קונטרס אחרון סק"ח) נכון יותר בדורותינו שכל
שוחט ישאל ספיקותיו מחכם המורה ,ולא יורה בעצמו מתוך ספרי שו"ב שהן הלכתא בלא טעמא ,ואסור
להורות שום הלכה אם אינו יודע טעמה היטב ,כמו שאמרו רז"ל תנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך
משנתם .וכיוצא בזה מצאתי בס"ד לחד מבני היכלא קדישא של רבינו הגאון הקדוש רשכבה"ג רבינו חיים
מוואלאזין זצוק"ל מר ניהו רבה רבי שמואל אב"ד דאליהנוב ,ככתוב בראש הספר בספר מנחת שמואל
מאמר דרך הישר אות י"ב ,כתב" :אומר לך כלל אחד היינו שיהיה ברור לך תחילה הדין ממקור התלמוד
וראשונים עד השלחן ערוך והאחרונים המפורסמים ,ואחר כך תוכל לעשות לפנים משורת הדין .כי בלא
זה אמרו אבות פ"ב מ"ה ולא עם הארץ חסיד ,ובברכות מ"ז ב' אמרו הלכה כאחרים דאפילו קרא ושנה
ולא שמש חכמים הרי זה לומר פסקי ההלכות רק שאינו יודע מוצא הדין מכל מה שאמרו רבנן בטעמא
שזה היה אצלם שימוש תלמידי חכמים עיין רש"י שם וכן בזמן הזה הגם שיודע כל חלקי השלחן ערוך
שהוא כמו משנה בזמנם רק שאינו יודע טעם כל דין ממקורו לא יוסיף פן יבא לידי גרעון חס ושלום".
ומרנא החפץ חיים כתב הרב בסוף ההקדמה "ואקוה בעזרת ה' שמי שילמוד עתה ההלכה ידע כל דין
בטעמו ונימוקו להלכה ולמעשה".

ובספר מגילת סתרים לאדמו"ר מקמראנא בסופו מובא" :שנת תר"ז שבת קודש ח"י אדר ראיתי
כמה נשמות שעוררו על ספרי אוצר החיים' על תרי"ג מצוות שלא אכתוב עוד לגלות כל כך סודות
והראו לי את ספרי וטענו על כמה דברים שיש בו ואמרתי להם תהלה לאל כבר בארתי על כמה מצוות
עד פרשת בהר והרי יש בו טעמים נפלאים אמיתיים והודו לי שהוא אמיתי אבל על כל זאת לא אכתוב
עוד ,ואמרתי כשיזכני ה' בחיים בוודאי אכתוב כי אנו מצווים ועומדים לידע טעמי המצוות ואחד כך זכיתי
וראיתי איזה ניצוץ אליהו ז"ל ,וביקשתי ממנו אדוני נא יתן לי שלום ,ונתן לי שלום ,ונתמלאתי שמחה
מאוד ,ופגעתי בכמה נשמות ,ואמרתי להם אני זכיתי שאליהו נתן לי שלום והקיצותי וכו'".
ובלומדי הלכות איסור והיתר ,עודדני מורנו ראש הכולל הרב שלמה כהן שור שליט"א ,על הלימוד
בצורה זו ,ויעץ לי להעלות הדברים על הכתב .ואף שאני יודע שאיני כדאי לפרסם דברים אלו ברבים,
האחד משום שלא הקפתי בחיבור זה אפילו מעט מזעיר מדברי רבותינו האחרונים ,ואיך אתיימר לכתוב
טעם על דברי מרן או הרמ"א ז"ל ,שאין אני יודע אם הוא מחלוקת בדבריהם או שלא הבנתי כראוי .ועוד,
שלא הקפתי בחיבור זה סימנים וסעיפים רבים מנושא זה של איסור והיתר .אלא שאמרתי שמא יהא
בזה תועלת ללומדים ,לראות ההערות אשר יעוררו בהם הבנות חדשות ועומקים נוספים שלא הבינו
בדברי השו"ע והרמ"א ,ולכן העליתי הדברים על מכבש הדפוס.
ובמרוצת חיבור זה ,התעוררתי להוסיף ולהביא לא רק את טעמי ההלכות של כל סעיף ,אלא להוסיף
ולבאר דיוק מילותיהם הקדושות של מרן ורמ"א ,מה כוונתם לאפוקי ומה רצו להשמיע לנו .והוספתי להל
ביא עניינים הקשורים לחילוקי ההלכה אשר פעמים נסתרת ממקום אחר ,ופעמים נראה שהיא חולקת
על דעה אחרת .עוד התעוררתי להביא את ההקדמות והביאורים של אותו נושא למען יוכל הקורא דברי
השלחן ערוך במקומו ,להבין מה כוונתו.
כה דברי המלקט בעזר האל ,ע"ה ידידיה אושרי ס"ט.

כללים ללומד
 .אמקור שהובא בב"י לא צוין בפירוש ,אך דבר שהופיע בש"ך ט"ז ד"מ ופת"ש השתדלנו לציין.
 .בנידון שהופיע בב"י וגם בנושאי כלי השו"ע ,דרכנו להביאו בשם הב"י ולהשמיט שאר המקורות
שהובא בהם ,אלא אם הוסיפו איזה דבר לדברי הב"י שאז יצוינו דבריהם ומקורם.
 .גמה שהוא דין מוסכם והובא בב"י בשם איזה ראשון ,ברוב הפעמים לא צוין מי הראשון האומרו.
 .דכשיש חולקים רבים הובאו רק העיקריים או העיקרי שבהם והשאר הושמטו.
 .הכשיש מחלוקת בנידון מסוים ,השתדלנו להקדים בתחילה את הדינים המוסכמים ועליהם
להביא את המחלוקת.
 .והוכחות של הפוסקים ,בדרך כלל מובאות רק ההוכחות מסברא ולא מדיוקים.
 .זכשמצוין מקורות והמקור הוא כמקור הקודם ,אין דרכנו לכתוב "שם" אלא להביא את המקור
עם ציונו ,על מנת להקל על הקורא.
 .חברוב הפעמים המקור מועתק מהגמרא ככתבו וכלשונו ,חוץ ממקומות שהמקור קטן מדי או
גדול מדי ,וכן מקור שיש בו הרבה ביאורים או הגבלות על עצם הדין ,מובא הכל בצורה של
הסבר.
 .טשני דינים או שתי דעות שהובאו מאותו מקור ,מוזכר המקור בסוף אותו דין וקאי על שניהם.
 .יכשהובאו דעת שני פוסקים ,דרכנו לציין מקור דבריהם אחר גמר דברי שניהם.
	.איבכל מחלוקת שהוזכרה ופסקו השו"ע או הרמ"א כאחד מן הצדדים ,דרכנו לכתוב בסופה
"להלכה ,":ולהפריד את דעות החולקים מפסק ההלכה .אך כשלא חיוו השו"ע או הרמ"א את
דעתם ,לא כתבנו "להלכה" בסוף.
	.ביפעמים שהסכימו השו"ע והרמ"א להכריע כדעה אחת .וכן פעמים שהכריעו כל אחד כדעה
שונה ,אך לא שינו דבר מדעת אותו ראשון ,בזה דרכנו להצמיד דעתם לדעת הראשונים ,על מנת
שלא ליצור אריכות.
	.גימפרשים שונים כגון ב"ח וכדו' שדבריהם הובאו בש"ך או בט"ז ,אם לא נחלקו עליהם ,צוין
מקומם בפירוש .אך אם נחלקו הוזכר רק המיקום של הט"ז או הש"ך ,ולפי זה ניתן למצוא את
מיקום הדעה החולקת.
	.דיכשיש מחלוקת הבאנו דעות החולקים בכתב מודגש ,ואם יש מחלוקת גם לענין הלכה אף שם
הדגשנו את דעות החולקים .אף אם הובאו טעמים שונים או הוספות ואינם מחלוקת בעצם
הדין ,הדגשנו להורות על החילוק ביניהם.
.וטכשביארו האחרונים מהי דעת מרן ,דרכנו להביא בסתם שכך היא דעתו בלא לכתוב מאיזה
משמעות למדו כן ,וציינו את המקור לדברי האחרונים.
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א"ר  -אליה רבה  /אילפס רותח  /אילפס ראשון
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סימן קד
סימן קה
סימן קו
סימן קז
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הלכות בשר וחלב
סימן פז
סימן פח
סימן פט
סימן צא
סימן צב
סימן צה

שסא

תכז

דין אסור שנתערב בהיתר ואופן בטולו ..................................תכז
דיני פת של עובדי כוכבים .................................................תלב

הערות על השו"ע וב"י........................................................................תלה
גזירות המופיעות באיסור והיתר ............................................................תנא

הלכות מליחה

השלחן

ידי

יט

הלכות מליחה
סימ סט  דיני מליחה והדחה
סעיף א
צריך להדיח הבשר קודם מליחה )ואם הדיחו הטבח אין צריך להדיחו בבית( .ואם
אחר שהדיח חתך כל נתח לשנים או לשלשה )או שהסיר טלפי הרגלים לאחר
ההדחה( ,צריך לחזור ולהדיחם .הגה :ואם לא עשה כן ,הוי כלא הודח כלל .הדחת הבשר
לכתחלה ,יזהר לשרותו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במי השרייה ,אבל אם לא שראו רק הדיחו
היטב סגי ליה ,ואחר כך ימתין מעט שיטפטפו המים קודם שימלחנו ,שלא ימס המלח מן המים
ולא יוציא הדם .ונהגו שלא להשתמש בדברים אחרים בכלי ששורין בו בשר .ואם נשתהה הבשר
בשרייתו מעת לעת ,הבשר וגם הכלי אסורין .ועיין לקמן סימן זה .אבל פחות מעת לעת אין
להקפיד .ואף במקום שנאסר הכלי ,מותר לחזור ולשרות בו .דין בשר שמלא קרח ,כיצד נוהגין
עם שרייתו עיין לעיל סימן ס"ח.

טעמי הדחה בתחילה
הדחה שקודם מליחה:
בגמרא חולין )פרק כל הבשר קי"ג (.אמרו שמואל ור' הונא שמולח הבשר ואז מדיחו ובברייתא תנא
מדיח ומולח ,מבארת הגמרא דלא פליגי ומה שלא הזכירו שמואל ור' הונא הדחה קודם משום
שדיברו על הלוקח מבית המטבחים שמודח הוא.
ד' טעמים נאמרו בהדחה קודם המליחה:
רא"ה להעביר הדם שעליו שלא יבלענו הבשר כשינוח מלפלוט הדם שבו
הדם הסמוך לו ,ודם שבלוע בו זורקו לחוץ כשמפליטו ומה שנשאר הוא דם שעל פניו(.
ר"ן והגהש"ד שיתרכך הבשר שאין כוח בבשר הקרוש בלכלוך דם לפלוט אלא רק חלק מהדם
וחוזר ובולע מדמו ,המרדכי דחה זאת מריאה שמצינו שמים מקשים את בליעתה ,דחה ב"י
דחיתו ששם הוא במים צוננים וצריך להקפיד על מים פושרים.
מרדכי שלא יתמלא המלח ויפיג את כוחו כשיפגוש בלכלוך טרם יבלע בבשר.
)שכשמפליט אינו בולע

ש"ד וסמ"ק כשפוגש המלח בלכלוך הדם שעל גבי החתיכה אינו מפליטו אלא מבליעו מיד
תוך החתיכה )ודם חיצוני לא משרק שריק והבשר בולעו אף כשטרוד להפליט ואף למלוח אחר כך לא מהני
שלא פולט הבשר דם שלא היה בו מתחילת בריתו(.
 להלכה:
שו"ע נראה שלא סבר טעם ריכוך שלא הצריך שרייה אלא הדחה והצריך הדחה שוב כשחזר
וחתך ,וטעם של בליעה גם לא סבר ממה שהתיר כשנמלח בדיעבד ,אלא סבר הטעם שלא
יפיג המלח ,או שסבר טעם של בליעה אלא שפולט מה שבלע אגב דמו.
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רמ"א החמיר את כל הטעמים לכתחילה ,ועיקר הדין נראה שפסק טעם של בליעה בלבד ממה
שהתיר כשלא הודחה והיה בחתיכה ששים כנגד דם שעליה.
ההלכות המובאות בסעיף סידרנו רובם בתוך הנפקא מינה.
נפקא מינה בטעמים:

א .שיעור וצורת ההדחה:
למ"ד שהוא מטעם ריכוך בעינן שרייה לכתחילה ולשאר הטעמים סגי בשטיפה )ד"מ ס"ד וש"ך סק"ב(
בדיעבד לכו"ע שרייה אין מעכבת .שרייה היא במים פושרים ולא קרים שמקשים כחצי שעה,
ישפשף הבשר במים וידיחנו היטב ,וישאירנו מעט לח בשביל שיוכל להמיס המלח ,אך לא הרבה
שלא ימיס המלח לגמרי .למ"ד הדחה מטעם ריכוך בעינן הדחה היטב ולמ"ד משום בליעה ל"ב
סגי בהדחה בעלמא )ד"מ בס"ב ,ט"ז סק"י ,ש"ך בסק"ה( .אין מועיל הדחה שמדיח המוכר ליפות הבשר
אלא חייב שרייה )או"ה ואחרונים( ,ואם הוא בשעה שהדם חם מועיל )חוות דעת ,פת"ש סק"ב(.
ב .דיעבד שמלח ולא הדיח:
הוא סעיף ב' ונביאו כאן:
סמ"ק סבר שלא מועיל למולחו שוב )כששהה שיעור מליחה( ,שבולע הדם שחוץ לו )או מה שהיה
עליו או מה שהפליט( ולא חוזר ומוציאו שאין בשר מפליט דם אלא אגב דמו שלו.
ביאר הט"ז )סק"א( שסבר טעם הדחה שמא יבלע אחר שיפלוט ,אך גם במליחה בלא הדחה נפלט
כל הדם ,ולכן לא יכול לחזור ולצאת על ידי דם הבלוע.
ספר התרומה ורא"ש כתב אף שבלע מועיל מליחה שוב לפלוט דם הבא מבחוץ ,כיון שנשאר
דם הבלוע מברייתו אגב פליטתו יפלוט דם שבלע במליחה הראשונה ולא אמרינן דדם בעין
אינו מפליט ,כדין כבדא עילוי בישרא שפולט כל שכן כאן שהוא של אותה חתיכה .ביאר הט"ז
שסברו טעם הדחה משום ריכוך ובזה כשלא הדיח עדיין נשאר מדם החתיכה שיפליט איתו
את דם הבלוע )נמצא שאף טעם ריכוך סבר טעם בליעה אלא שסבר שיפליט אגב דמו(.
הש"ך )סק"א( השווה אף הוא כהט"ז ,אלא שבאוסרים כתב טעם הש"ד שבולע האיסור מיד ולא
לאחר שסיים ההתכה )ותימה על הט"ז שלא הזכירו ולדינא אין נפקא מינה דכל שלא נשרה שיעור מליחה פולטו
אגב מליחתו שלו( ,והוסיף שאף לטעם המרדכי מועיל לחזור למלוחא.
 להלכה:
בב"י הסיק לסמוך כספר התרומה בשעת הדחק ,ובשו"ע התיר בסתם ואסר ביש אומרים.
נחלקו בדעתו:
הש"ך )סקי"ב( ביאר שאף בשו"ע כוונתו להתיר היא רק בדיעבד או בהפסד מרובה.
פמ"ג סבר שחזר בו ממה שבב"י התיר רק בדיעבד.
רמ"א הביא לאסור באין הפסד מרובה.
רש"ל אסר כיש אומרים ואף צליה לא תועיל.
ג .כשחתך אחר כך בסכין שוב אם צריך הדחה:
דעל ידי דוחק הסכין פולט מדם הבלוע ,תלוי בטעמי ההדחה:
הר"ן לא הצריך הדחה שוב ,ביאר הש"ך )סק"ג( שההדחה היא בשביל שיתרכך ואין משנה
החיתוך.
א .בש"ך לקמן סי ע"ו סק"ט ביאר בדין דם שעל פניו קודם הדחה ראשונה ,האם דינו הוא כדם בעין או כדם פליטה .שסבר הרשב"א
כדעת הגהש"ד שאוסר אם לא הודח ,והקשה הש"ך שם מדוע אם צלה בלא הדחה אינו מבליע כדין דם בעין שצליה מבליעתו? ותירץ
בגדר דם שעל פניו שאינו כדם צלול לגמרי ולא נבלע בחוזק ולהכי מליחה שאין כוחה גדול אינה מפליטה וצליה כן.
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כא

שאר הראשונים צריך הדחה שוב כשחתך בסכין שדוחק הסכין מפליט הדם שוב כמו שמבליע
בשאר דברים )מרדכי( ,ואף בדיעבד אסור כאילו לא הדיחו כלל )או"ה( ,וכן פסק שו"ע.
חתך הטלפיים משאר הרגל דינו כנחתך הבשר ,ומעיקרא אין צריך להפרידם בשביל להדיחם אלא
מדיחם כמו שהם )או"ה ד"מ סק"ג( .חתול שאכל מעט מן הבשר אין צריך הדחה שוב .נחתך סדק
מעט אין דינו כנחתך ,מצד מה שאין שם מלח ,מהפמ"ג לעיל נראה שמותר כדין מקום מועט
שנשאר בלא מלח ,אך חמודי דניאל שאסר במקום בלא מלח צ"ע )פת"ש סק"ג וסק"ד(.
ד .מיעוטו חוץ לשרייה:
היה מעט מן החתיכה מחוץ לשריית המים ,לטעם ריכוך מרכך כל החתיכה ,לטעם דם שעליו יש
להדיח כל החתיכה )פמ"ג פת"ש סק"ה(.
ה .יש ששים בחתיכה כנגד דם שעליה:
מבואר לקמן סעיף ב' ,מה הדין כשמלח ולא הדיח אך יש ששים בחתיכה:
הגהש"ד מתיר שטעם ההדחה הוא משום בליעה וכאן בלע פחות משיעור ,וכן פסק רמ"א.
פמ"ג ביאר דהיינו דוקא על ידי שימלח שוב.
לבוש"ר בדיעבד מועיל אף כשלא חזר ומלח )פת"ש סק"ח(.
או"ה טעם הדחה הוא משום ריכוך וכל שלא הודח לא פולט כל הדם.
לוקח מהטבח יכול לסמוך על הדחתו ואינו חושש שלא הדיח טוב )ב"ח וש"ך סק"ב( .במקום שיש
מנהג לטבחים להדיח סומך שהדיחו )ש"ך שם ופת"ש סק"ב(.
כלי השרייה לכתחילה אין להשתמש בו לשאר דברים שמא לא יתנקה יפה ,ומעיקר הדין מותר.

שרה הבשר מעת לעת:
שרו הבשר בכלי מעת לעת נאסרה החתיכה ואפילו לצלי ,ואוסרת עד ששים )ש"ך סק"ט( .נחלקו
בחתיכה עצמה כשיש ששים:
תורת חטאת וש"ך )שם( מתירים שיש להקל בכבוש.
רש"ל מחמיר כמבושל )ט"ז סק"ו(.
הכלי שנאסר ,מותר לשרות בו שוב כיון שעכשיו לא משתמש בו כשיעור מעת לעת ,ואף אם
משתמש ברותח לאחר מעת לעת או שורה בו שוב מעת לעת לא נאסר בדיעבד שנטל"פ
סק"ז(.

)ש"ך

הכשר בשר קפוא  ,ודין כלי שני קודם ואחר כך:
צריך להפשירו קודם המליחה:
נחלקו אם יכול להפשירו בכלי שני:
ר"ש יכול להפשיר בכלי שני ,שאין כלי שני מבשל.
או"ה רק במקום צורך יעשה כן )ד"מ סק"ב(.
הפשירו ונקרש שוב באמצע המליחה:
לכתחילה יפשירנו וימלחנו שוב מחדש ,דיעבד כל ששהה מופשר שיעור מליחה ונתבשל סגי ,אף
שהיה קפוא באמצע ונפשר שוב )רש"ל ,ש"ך סקי"א(.
נמצא אחר המליחה שהיה קפוא באמצעו:
מחלוקת האם מועיל למלוח או רק לצלות:

כב
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לוית חן מועיל רק על ידי צליה ,שמליחה מפליט רק על ידי דם הקליפה וכאן כבר הלך לו.
הר הכרמל מועיל מליחה שוב ,ואין לאסור אף משום נסתמו נקבי הפליטה לאחר שיעור מליחה.
גבעת שאול אם לא הודח היטב מועיל מליחה שכוח המלח ממשיך ומתחדש ,אם הודח היטב
אין תקנה אלא שייצלנו.
בישלו בכלי שני בלא הדחה:
לאחר המליחה אם בישלוה מיד בכלי שני ,הניח המרדכי בצ"ע )ולקמן סעיף ט' הבאנו מה הדין להלכה(,
שמא חום בלבד גורם שיבלע המלח ולא יצא ולא רק בישול ממש ,או שמא בישול דוקא )פת"ש
סק"ו(.

סעיף ב
אם מלח ולא הדיח תחילה ,ידיחנו וימלחנו שנית .ויש אוסרין .הגה :וכן נוהגין,
אפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחין לצלי ,ואפילו לא שהה במלחו שיעור מליחה .מיהו
במקום הפסד מרובה ,יש להתיר .ואם לא הודח רק מעט ,קודם שמלחו ,מותר בדיעבד .והוא
הדין אם היה בחתיכה נגד דם שעליו .ואם נמלח חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות ,שאר
חתיכות מותרות והיא אסורה.

דיעבד שמלח בלא הדחה
עיקר הסעיף הבאנו לעיל בנפקא מינה בין הטעמים בדיעבד.

נמלח כצלי ולא שהה שיעור צליה:
לדברי האוסרים בדיעבד שנמלח ולא הודח ,אם נמלח מעט זמן או במעט מלח כשיעור מליחה
לצלי אסור )או"ה וכ"מ מהגהות ש"ד במקום אחד( וכן פסק רמ"א ,שאין אנו בקיאין מה שיעור צליה
ועוד שאף שיעור צליה גורם לבליעת משהוא ,ומיהו התיר במקום הפסד מרובה .כשהיו שניהם
שגם לא נמלח בכמות וגם לא באיכות לצלי מחלוקת:
ב"ח תפס עיקר הטעם שאין אנו בקיאין והיקל כשיש תרתי לטיבותא.
רמ"א וט"ז )סק"ז( תפסו אף הטעם השני ואסרו.
האם מועיל צליה לאותה שנמלחה בלא הדחה:
ש"ך )סקי"ב( הביא שהוא מחלוקת ,דעת רמ"א שמועיל ,ודעת רש"ל וב"ח אינו מועיל.
התפארת למשה סבר שהיקל רמ"א דוקא כשהיו תרתי לטיבותא )פת"ש סק"ז( ,ולדבריו נראה
שלא חולק הב"ח ,שהרי בתרתי לטיבותא התיר לגמרי.
חתיכות מודחות שנמלחו עם חתיכה שלא הודחה:
דעת או"ה וכן פסק רמ"א שאר חתיכות מותרות שלא בולעות בשעת המליחה ,ועוד שכבולעו כך
פולטו )ט"ז סקי"א ,ש"ך סקט"ו(.
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סעיף ג
לא ימלח במלח דקה כקמח ,ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל הבשר
אילך ואילך) .ואם אין לו מלח אחר רק מלח דק כקמח ,מותר למלוח בו(.

סוג המלח
באיזה מלח מולחים:
בגמרא חולין )קי"ג" (.ר' דימי מלח ליה במילחא גללניתא ומנפ ליה".
פירוש מולח במלח עבה ומסירו בניעור .במלח יש ג' דרגות ,א( דק כקמח הוא המלח השימושי
שלנו ,ב( עבה מעט הוא המלח שמולחים בו כיום ,ג( עבה סתם הוא עבה יותר מהרגיל .נחלקו
מה היה מעשה ר' דימי ונפקא מינה לדידן באיזה מלח למלוח דק או עבה או בינוני:
רמב"ם היה עושה כהוגן ומולח במלח גס )לא ביאר איזה גס( ,אך דק פסול שניתך.
ר' ירוחם פסל דק כרמב"ם והצריך עבה אך לא עבה מאוד שלא יפול כשהופכו ,וכתב שאולי
אף כונת הרמב"ם היא בעבה מעט ולא הרבה.

שאר הראשונים כתב שאף דק כשר ואדרבה מתפזר היטב ,ונחלקו בביאור מעשה ר' דימי:
רא"ש ביאר שבא להכשיר עבה ,אפילו שגרוע ונופל כשהופך החתיכה.
ראב"ד ורשב"א אם עושה ההדחה שאחר כך בשרייה צריך להסיר רוב המלח קודם ולכן עדיף
שימלח בעבה שניפוץ מעט מועיל לו ולא דק שצריך שפשוף ,וזה מעשה ר' דימי שמלח בעבה.
רש"י עבה אין להשהותו שגורם לבליעה לאחר הפליטה וזה מה שעשה ר' דימי אלא ינפצו,
דק מותר בלא ניפוץ שניתך מאליו.
הר"ן )הובא בב"י לקמן סעיף ז'( סבר מלח עבה אין צריך הדחה וסגי בניפוץ ,אך דק צריך גם הדחה
וגם ניפוץ ,וזה היה מעשה ר' דימי.
לסיכום מצינו מחלוקת במלח דק ,ה' ביאורים במעשה ר' דימי .מדברי הראשונים במעשה ר' דימי
עולה מהו סוג המלח ,איך צריך להסיר המלח כשהדחה שניה היא שרייה ,ואיזה מלח צריך ניפוץ.
 להלכה:
פסק השו"ע שלא ימלח אלא בעבה מעט שלא נופל ודק פסול כר' ירוחם ואולי הוא אף דברי
הרמב"ם ,הוסיף חמודי דניאל שאף הרבה דק כקמח לא יועיל שראשון ראשון נבלע )פת"ש סק"ט(.
רמ"א וש"ך )סקי"ז וסקי"ח( פסקו שבדיעבד דק כקמח מועיל.
כתב רש"ל יזהר שלא להניח בשר שלא הודח על גבי מלח שמא יגרום שיבלע בו דם ,ולכן ייחד
מקום למלח ולבשר )ט"ז סקי"ב( .חמודי דניאל הזהיר שבמלח העבה מעורב דק משחיקתו וישים
לב במה מולח )פת"ש סק"ט(.

סעיף ד
יפזר עליו מלח שלא ישאר בו מקום מבלי מלח ,וימלח כדי שלא יהא ראוי
לאכול עם אותו מלח ,ואינו צריך להרבות עליו מלח יותר מזה .ומולחו
משני צדדים .ועופות צריך למלחם גם מבפנים ,ואם לא מלחם אלא
מבפנים או מבחוץ ,וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד ,מותר .הגה:
ויש אוסרים אפילו בדיעבד והכי נהוג ,אם לא לצורך .ודוקא אם כבר נתבשל כך .אבל אם לא

ידי
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נתבשל עדיין ,לא יבשלנו כך ,אלא אם הוא תוך י"ב שעות שנמלח יחזור וימלח צד השני שלא
נמלח עדיין ויבשלנו אחר כך ,ואם הוא אחר י"ב שעות ,אזי יצלנו דנורא משאב שאיב ואין הצד
שנמלח כבר בולע מצד שלא נמלח.

אופן המליחה
בגמרא מנחות )כ"א" (.אמר רב אשי וכו' כיצד הוא עושה מביא האבר ונות עליו מלח וחוזר והופכו
ונות עליו מלח ומעלהו ,אמר אביי וכ לקדירה" .ועוד גמרא חולין )קי"ג" (.אמר שמואל אי הבשר
יוצא מידי דמו אלא א''כ מולחו יפה יפה".

כמות המלח:
נחלקו מה השיעור שצריך למלוח הבשר:
טור הביא שהוא מחלוקת :רשב"א ור"ת כל שאינו נאכל מחמת מלחו וזה מה שאמר שמואל
מולחו יפה יפה ,ואין צריך לעשות המלח כבנין .רא"ש סבר יפזר המלח על כולו והוא חומרא
יותר מהרשב"א.
ב"י סבר שלא נחלקו אלא לכו"ע צריך שיתן על כולו שכבה אחת ואין צריך כבנין.
 להלכה:
פסק השו"ע שיתן עד שלא נאכל מחמת מלחו ,והזהיר שיתן בכל החתיכה אף בקמטיה ועיקוליה.
שייר מעט מקום בלא מלח:
בדיעבד שבישל לכו"ע מותר ,נחלקו מה הדין לכתחילה קודם שבישל:
רמ"א ורש"ל אוסרים.
ב"ח מתיר )ט"ז סקי"ד ש"ך סק"כ(.
מלח המעורב בתבואה:
מעשה באשה שמלחה במלח המעורב בתבואה ויש לחוש שנשתייר מקום מרובה עד שנאכל מחמת
מלחו שם ,פסק חוות דעת לא עבר שיעור מליחה תדיח היטב ותמלח שוב ,עבר שיעור מליחה
תדיח מעט שלא יסתמו נקבי הפליטה ותמלח שוב )חוות דעת פת"ש סק"י(.

צורת המליחה:
מחלוקת אם צריך לשפשף:
ר"ת יניח עליו ,וכן נראה שפסק שו"ע שלא הזכיר שצריך שישפשף.
ריב"א יניח וישפשף ,שגרס "מביא המלח ונותן עליו וכו' אמר אביי וכן לצלי" ,אבל קדירה
בעיא שפשוף.

כמה צדדים:
נחלקו אם בעינן משני צידיו ומה הדין בדיעבד:
טור ברשב"א אף לכתחילה צד אחד ,ותמוה שהוא דלא כגמרא.
ב"י ברשב"א וברא"ש ואו"ה במקום אחד לכתחילה שתי צדדים וזה שאמר אביי וכן לקדירה
שמבשלת מכל הצדדים ,דיעבד שכבר מלח )אפילו לא בישלו )ד"מ סק"ו( צד אחד סגי ,שמליחה
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כה

מפליטה מכל הצדדים ואף חתך קטן באמצע שלא נמלח פולט ,וכ"מ מגיד הנשה שנמלח
בירכו ואסרו ר' אחא אפילו שהיה זה בצד אחד.
תוספות וטור ברא"ש או"ה במקום אחר והגש"ד אף בדיעבד בעינן שתי צדדים כבישול בקדירה
שהוא מכל צדדיו ,ומיהו מלח צד אחד כל שלא עבר י"ב שעות מועיל להמשיך למלוח צידו
השני שהוא כמליחה ארוכה ,עבר י"ב שעות מועיל רק על ידי צליה )ד"מ סק"ו(.
 להלכה:
שו"ע פסק כביאורו ברשב"א וברא"ש ,לכתחילה ימלח ב' צדדים ,בדיעבד שלא מלח אין צריך
לחזור למלוח צידו השני.
רמ"א פסק לכתחילה ב' צדדים ,מלח רק צד אחד ,דיעבד שכבר בישל מותר במקום צורך
בלבד ,שיש לסמוך על המקלים .תוך י"ב שעות יש להקל במקום צורך )עפ"י ש"ך סקכ"א( יחזור
וימלח בלא הדחה.

אם הדיח תוך י"ב שעות בדעת רמ"א ,נחלקו אם מועיל למלוח שוב או שנסתמו נקבי הפליטה:
ט"ז )סקט"ו( יחזור וימלח ,שמחלוקת אם הדחה אחר מליחה סותמת נקבי הפליטה ויש
לסמוך על המתירים.
ב"ח וש"ך )סקכ"ב( יש לחוש שיבלע צד שנמלח מאותו שפולט ,ולא יפלוט מה שבלע כי
נסתמו נקבי הפליטה שלו ולכן מועיל רק צליה.
ב"ח אף יותר מי"ב שעות מועיל הדחה ,דאינו מוחזק בדם דהא בדיעבד שבישל מותר.

מליחת עוף מבפנים:
נחלקו אם בעינן מליחה מבפנים ,ומה הדין כשלא מלח בדיעבד:
ר' ירוחם בשם הרשב"א אף לכתחילה אין צריך שרואים שפולט אפילו בחתיכה עבה מוכח
שאין קצבה לדבר ,וכן למ"ד שסגי צד אחד כל שכן שמועיל מליחת עוף רק מבחוץ )רוקח בשם
ר"ש(.
ר"ן ברשב"א ובאו"ה לכתחילה צריך דיעבד אין צריך ,וכן פסק שו"ע.
ר' אביגדור בדיעבד מעכב וימלח שוב.
מרדכי ביש אומרים בדיעבד מעכב ורק צליה מועילה.
גודל החתיכה שיכול למלוח מחלוקת:
רשב"א עד שיעור זרת )שלושים ס"מ(.
מרדכי חתיכה עבה צריך לחתוך לשנים

)ש"ך סקי"ט(.

סעיף ה
אחר שנמלחה החתיכה ,אם חתך ממנה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום
החתך.

נחתך אחר המליחה
דין סעיף זה מבואר לקמן סעיף י"ח מחלוקת רמב"ם ושאר הראשונים אם יש לחלוט הבשר אחר
מליחה ,לדעת הרמב"ם שהצריך חליטה אם יחתוך אחר מליחה קודם חליטה יצטרך מליחה שוב,
כיון שיש בעומק הבשר דם .ובסעיף כ' דן השו"ע בסכין אם נאסרת.

כו
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סעיף ו
שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיל ,שהוא כדי שלישית שעה
בקירוב .הגה :ועל זה יש לסמוך בדיעבד ,או אפילו לכתחלה לכבוד אורחים או לצורך שבת,
אבל בלאו הכי המנהג להשהות במליחה שיעור שעה ,ואין לשנות.

שיעור זמן המליחה

ידי

סעיף ז
קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו המלח שעליו ,או ישטפנו
במים ,ואחר כך יתן הבשר בכלי שמדיחין בו ,וידיחנו פעמים ,וישטוף הכלי
בין רחיצה לרחיצה .הגה :ויש אומרים שצריכין להדיח ג' פעמים ,והכי נוהגין לכתחילה ,על
כן ישטפנו או ינפץ המלח מעליו וידיחנו ב' פעמים דזה הוי כהדחה ג' פעמים או ישים המים
תוך הכלי ואחר כך יניח בו הבשר וידיחנו ג' פעמים ,והכי נהוג .ולכתחילה יתן מים הרבה בהדחה
ראשונה ,כדי שיבטל כוח המלח שבציר .מותר להדיח הבשר במי פירות ואין צריך מים.

שיעור זמן המליחה:
נחלקו כמה בעינן שתשהה החתיכה במילחה:
רש"י רמב"ם ורמב"ן עפ"י הגאונים הילוך מיל ,והוא ח"י רגעים ,ובין בחתיכה גדולה בין בקטנה
שלא נתנו דבריהם לשיעורים.
רי"ף שיעור שהייה של הפשטה ובדיקת איברים מטריפות.
תוספות אור זרוע אשירי רא"ש שיעור צליה כל חתיכה לגופה.
מהרא"י ורשב"א לכתחילה שיעור צליה ,בשעת הדחק יש לסמוך על הרמב"ם ודי בהילוך מיל.
הוסיף מהרא"י העולם נהגו שעה אחת שבזה לעולם מספיק ,כדחזינן בקרבן פסח שכולו נצלה
בשעה.
 להלכה:
השו"ע פסק כרמב"ם ,ומשמע שעדיף שיאריך יותר שכתב "אינו פחות מכדי הילוך מיל".
רמ"א כתב להחמיר לכתחילה שעה כדברי מהרא"י ורשב"א ,דיעבד ובמקום צורך יש להקל
כדברי הרמב"ם שיעור מיל.
מהו דיעבד:
לדעת רמ"א דדיעבד כשלא שהה שיעור מליחה ובישל סגי בהילוך מיל ,נחלקו כשלא בישל אלא
הדיח:
ש"ך )סקכ"ו( מבישול ואילך ,כתב דגו"מ )בהגהות והערות( נראה שיתיר אם שהה שלושת רבעי
שעה והדיחו שהרי שעה מספיק לצלית כבש שלם.
דגו"מ אם שהה חצי שעה והודח חשיב דיעבד ,ואין צריך יותר משום הפסד מלח )פת"ש סקי"ב(.
מהו צורך:
בזמן ער"ש או אורחים ת"ח וכן עני בן טובים או בן עשירים ,אך לא עניים מזדמנים .נחלקו כשזימן
חבירו אליו אם חשיב צורך:
תורת אשם אסור להקל שידע מתחילה.
סולת למנחה דיעבד שזימן מיקל ,אך אין להזמין כשרואה שאין לו שהות )פת"ש סקי"ג(.

מלח ולא שהה כלל:
מעשה שהיה עם עוזרת גויה ברגלי כבש ,נחלקו מה הדין:
הגש"ד התיר שבדברי שמואל לא נזכר שהיה במלחו.
ב"י אסר ,דבלא שהייה לא יוצא הדם ,וכן פסק רמ"א לקמן סעיף י"א ,שכל שלא שהה שיעור
מליחה דינו כאילו לא נמלח.

הלכות מליחה  סימן סט

השלחן

כז

ניפוץ והדחה אחר המליחה
ניפוץ:
בגמרא חולין )קי"ג" (.ר' דימי מלח ליה במילחא גללניתא ומנפ ליה".
לאחר המליחה צריך להסיר המלח והדם האסורים על ידי ניפוץ והדחה ,נחלק מה טעם הניפוץ:
רשב"א ביאר שלא ירתיח המלח הבשר ויחזור ויבליע בבשר )ושייך לדין כוח המלח אחר המליחה
ומפורט לקמן סעיף כ' במעשה דרש"י בבשר שנמלח ושהה אחר מליחה קודם הדחה בכלי שאינו מנוקב ,ושם הובאו
הדעות החולקות ,תוספות סמ"ג והגהמ"י נהגו לאסור .ר"ן ורבינו יונה אסור מעיקר הדין(.
ש"ך בדברי רמ"א )סקכ"ח( בשביל שיוסר הדם והמלח צריך ניפוץ בנוסף להדחה .לדברי הרשב"א

אם מדיח באויר אין צריך ניפוץ ,אם מדיח בשרייה צריך ניפוץ להעביר המלח כמעשה ר' דימי
דמלח ליה במילחא גללניתא ומנפץ ליה.
כבר לעיל הבאנו דעת רש"י שסבר שדק אין צריך ניפוץ שניתך מאליו ,ודעת ר"ן והגהמ"י בשם
י"מ ביארו מלח עבה אם מנפצו אין צריך הדחה כלל.
דיעבד שלא ניפץ:
נחלקו מה הדין בדיעבד כשלא ניפץ ושרה במים:
רוב הראשונים בדיעבד תש כוח המלח אחר ההפלטה ומותר ,ועוד שכוח המים שבכלי מבטלים
כוח המלח )והוא סעיף ח' וסעיף כ'( ,וכן פסק שו"ע.
ר' ירוחם סבר שבדיעבד אסור אם היה מלוכלך עד שהאדימו המים ,אף שיש מים בכלי קודם.
הנחת בשר קודם ניפוץ והדחה בכלי שאינו מנוקב:
לכתחילה לא יניח הבשר קודם המים בכלי השרייה אלא המים קודם ,ואין זה אוסר בדיעבד וכן
פסק רמ"א ,נחלקו מה הטעם:
האשירי והמרדכי ביארו שתש כוח המלח.
ש"ד התיר מפני שהוא זמן מועט.

הניח בכלי אסור או שהיה כלי השרייה מלוכלך באיסור או חלב ,אינו אוסר בתנאי שיש שם מעט
מים ,פירורי איסור אינם אוסרים ,הוא מטעם שמבטלים המים כוח המלח ולפי זה לר' ירוחם יהא
אסור בכל הנ"ל .כל הדעות החולקות והפרטים מובאים לקמן סעיף כ'.

הדחה:
בגמרא חולין )קי"ג" (.אמר שמואל מדיחו יפה יפה ומולחו יפה יפה".
נחלקו בפרטי ההדחה )ג' דעות בראשונים ועוד ב' דעות בדברי רמ"א(:
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סמ"ק מרדכי רא"ש ועוד ב' הדחות בעינן אחת להעביר הדם ואחת להעביר את אותם מים
שיש בהם איסור ,בדיעבד הדחה אחת טוב מועילה.
אשירי ואגור ג' הדחות ,ב' מדשמואל להעביר הדם וג' מדידן להעביר המים ,בדיעבד ב' הדחות
מועיל הדחה אחת לא מועיל )בדברי רמ"א שפסק כמותם יבואר אם הם חולקים ומה סוברים בניפוץ והדחה
באויר(.
רמב"ם כתב עד שיצאו המים זכים .לעיל הבאנו דעת הר"ן היקל בעבה שאין צריך הדחה ודי
בניפוץ וזה היה מעשה ר' דימי.
 להלכה:
שו"ע הצריך ניפוץ או הדחה באויר ואחר כך עוד ב' הדחות.
רמ"א הביא יש אומרים שצריך ג' הדחות ויש להחמיר כמותם לכתחילה ,ולכן ינפץ או ידיח
פעם ראשונה ויחזור וידיח עוד ב' פעמים ,או שידיח ג"פ בשרייה.

תמהו עליו הט"ז )סקי"ז( והש"ך
למחמירים בעינן ג' הדחות.
ביאר הט"ז )סקי"ז( רמ"א הצריך ג' הדחות ,אלא שהדחה ראשונה כתב שיעשה באויר וב'
הדחות בשרייה וגרס ינפץ וידיח ולא ינפץ או ידיח.
הש"ך )סקכ"ח( ביאר שרמ"א רצה לומר שלא נחלקו המצריכים ג' על השו"ע ,דמי שהצריך
ג' מנה הניפוץ כהדחה ומי שהצריך שתים לא מנה הניפוץ כהדחה .ומה שהצריך ג' הדחות
בשרייה אף שצריך שתי הדחות אחר ניפוץ ,או מכיון שהדחה ראשונה בשרייה אינה נחשבת,
או שדיבר במקום שלא עושה ניפוץ כלל מתחילה.
נמצא שיש ז' חלוקות בלא ניפץ ,א( הניח במים מרובים או מועטים ,ב( הניח בכלי שאינו מנוקב,
ג( הניח בכלי איסור ,ד( הניח בכלי מלוכלך מאיסור או מחלב אפילו יש פירורים ,ה( הניח עם איסור
ממש ,ו( הניח עם ציר היתר ,ז( הניח עם ציר איסור כגון מיחוי דם.
)סקכ"ח(

הרי ניפוץ והדחה ב' פעמים הוא לדברי השו"ע אך

הדחה במי פירות:
נחלקו אם מועיל להדיח במי פירות ,או שאינם מדיחים כהוגן:
רמ"א התיר רק בהדחה אחרונה שכ"כ הר"ן ,ואסר בראשונה שכן מצינו באשה שאסורה לחוף
ביין.
ט"ז וש"ך )סקי"ז וסק"ל( אינו בר"ן אלא בתוספות )ל"ג (.וגם בהדחה ראשונה מועיל .שבדין בשר
שנשחט ולא יצא דם ולא הוכשר לקב"ט שאין צריך נט"י באכילתו ביארו תוספות שהדיחו
במי פירות ,והרי הדחה יש גם קודם מליחה ובכל זאת הועיל על ידי מי פירות ,ואין להכריח
שמדובר בחתיכה שהיתה נקיה מדם ולא היה הדחה מתחילה ,שהרי אם היה דם היתה
מוכשרת לקב"ט בגללו ,שדם הבא לאחר שחיטה אינו מכשיר לקב"ט אך מצריך הדחהב.

סעיף ח
אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו ,אין לאסור ,כי המים שבכלי מבטלין
כוח המלח .הגה :ואפילו המים מועטים מכל מקום מבטלים כוח הציר .ויש מתירין אפילו לא
היה מים כלל בכלי והניחו בו הבשר ,דאין לחוש בשעה מועטת כזו שעוסקין בהדחת הבשר ,ויש
לסמוך עלייהו .ואין לחוש בכל זה רק בהדחה ראשונה ,אבל לאחר הדחה ראשונה אין לחוש.
ב .נ"ל שיוכל רמ"א לומר לדעתו שלא היה דם כלל ,ואף שמצד קב"ט יכול שהיה דם מצד הדחה לא יצאנו שמטרשי.
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כט

ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או טרפה או חולבת .ואם היה מעט מים בכלי ,שמבטל כוח
המלח שאינו חשוב עוד כרותח ,אפילו הכלי חולבת או הטריפה מלוכלך עדיין באיסור ,מותר.

דיעבד שלא ניפץ
בשר שלא הודח אחר מליחה והניחו בכלי שאינו מנוקב:
קדמו מים או ציר להנחה:
כתב הטור אין לאסור כי המים מבטלים כוח המלח ,וכתב ב"י דבריו נכונים בטעמם ,ועוד שאם
לא כן לא הוו שתקי מינה בגמרא ,כתב רמ"א אפילו במים מועטים.

היה שם ציר ,תלוי במחלוקת לקמן )סעיף י"ט במעשה דרש"י(:
אליבא דהשו"ע בדיעבד מותר ,שבטל כוח המלח ,ומיהו ציר איסור שהונח בתוכו אוסר ככל
איסור מליח )ש"ך סקל"א(.
אליבא דרמ"א נאסר כדי קליפה )ש"ך סקל"א וסקל"ב ,ופירש דגמ"ר דמ"ש בסקל"א ,הוא אליבא דהשו"ע
ומ"ש בסקל"ב הוא אליבא דרמ"א(.
לא היו מים כלל:
כתב ש"ד להתיר אפילו הניחו הבשר תחילה ,ולא היו בו מים כלל ,דאין לחוש בשעה מועטת כזו,
וכן פסק רמ"א.
היה כלי ההדחה מלוכלך בחלב או באיסור:
נחלקו אם נאסר הבשר מחמת מה שהיה הכלי מלוכלך כיון שהוא רותח ממלחו ,או שתולים לומר
שבטל כוח רתיחת המלח:

הגש"ד נטה לאסור ולהצריך ששים נגד הבשר ,והכלי צריך הגעלה.
או"ה אם היו מעט מים מותר ,וכן פסק רמ"א דאם יש מים מותר אפילו מלוכלך ,ואם אינו
מלוכלך מותר אפילו אין מים .דייק הש"ך )סקל"ג( כלי נקי מותר אפילו הכלי בן יומו.
עוד כתב ט"ז בשם רש"ל )סקי"ח( אפילו היו שם פירורי מאכל חלב ואפילו לח ,אינו אוסר אף ללא
מים ,אא"כ נשתייר בו לכלוך חלב ממש )עיין מש"ז ,דמשמע דבעינן משקה חלב ממש(.

סעיף ט
בשר שנמלח ונתבשל בלא הדחה אחרונה ,צריך שיהא בו ששים כדי
המלח שבו .הגה :וכל הקדירה מצטרף לששים .ואם יש בקדירה כ"כ כמו החתיכה שנמלח
ולא הודח ,הכל שרי ,דודאי איכא ששים נגד המלח שעל החתיכה דהחתיכה עצמה בודאי
היא שלשים נגד המלח שעליו .ואי ליכא ששים בקדירה נגד המלח ,אפילו לא הושם רק
בכלי שני ,הכל אסור ,דמאחר שיש שם מלח וציר אפילו בכלי שני מבשל .בשר יבש יש
להתיר אפילו בכלי ראשון ,דודאי יש ששים נגד המלח שעליו מאחר שכבר נתייבש .אבל

ל
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לכתחלה יזהר אפילו בבשר יבש שלא לבשלו או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה
אחרונה וכל זה מיירי שלא הודח באחרונה כלל ,אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך,
מותר ,דבדיעבד סגי ליה בהדחה אחת באחרונה .מלח שמלחו בו פעם אחת ,אסור למלוח בו
פעם שנית ,וכל שכן שאסור לאכול המלח אחר שמלחו בו.

לא הדיח ובישל
לא הדיח אחר מליחה ובישלו בקדירה:
צריך ששים כנגד המלח והדם ,למ"ד חנ"נ פשוט שהוא משום שהכל נעשה כאיסור ,ואף אם לא
אמרינן חנ"נ כאן בעינן ששים משיעור המלח שאין יודעים כמה בלע המלח .ונביא כאן הנידונים
בזה.
אם המלח בטל:
נחלקו אם בטל המלח אף שהוא תבלין ונ"ט אף ביותר מששים:
ריב"א ור"ש מקוצי אפילו אלף לא בטל שהמלח מטעים.
סמ"ק בטל שהרי האיסור שהוא הדם אינו מטעים ,וכן פסק שו"ע.
שיעור חתיכה כנגד המלח:
נחלקו מה שיעור החתיכה:
הר"ם בכל חתיכה יש ששים בדם שעליה.
האור זרוע רק בחתיכה דקה שיש בה הרבה מלח שמפליט רוב הדם חוצה לו )כ"כ בהגהות והערות,
אך בד"מ סקי"ד הגירסא הפוכה להתיר רק בעבה שמלחה מועט(.
או"ה בחתיכה יש ל' כנגד דם ומלח שעליה וצריך הצטרפות בקדירה ,וכן פסק רמ"א.
האם החתיכה נחשבת איסור:
נחלקו אם החתיכה נעשית נבילה משום איסור דבוק:
רש"ל בעינן ששים כנגד החתיכה שהיא עצמה בלעה כולה מהדם ואינה מסייעת לביטול כדין
איסור דבוק )והחתיכה תישאר באיסורה לעולם(.
דחה הט"ז )סקי"ט( ראייתו ,דקי"ל שאין איסור מליחה אוסר אלא כדי קליפה אם אין שמנונית.
 להלכה:
החתיכה מותרת ,לשו"ע משום שאין חנ"נ בשאר איסורים ,ולרמ"א משום שאינו דבוק מברייתו.
דין כלי ראשון המובא כאן הבאנו לקמן סעיף י"א ,כיון שהוא שייך לכל בשר שנתבשל ולא רק
שנמלח.
לא הדיח ובישלו בכלי שני:
נחלקו אם אוסר אף שבעלמא אינו מבשל:
המרדכי הניח בצ"ע אם נקרא בישול )הובא בב"י לעיל על סעיף א'(.
רמ"א בתורת חטאת אוסר שעל ידי המלח נגרם בישול בכלי שני.
רש"ל מתיר שאין המלח גורם לבישול אף בכלי שני.
הש"ך כתב שיש להחמיר כשאין הפסד מרובה )סקל"ז(.

לקמן סימן ק"ה סעיף ב' ,מבואר דין בישול בכלי שני.
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לא

מלח וחזר ומלח בלא הדחה בינתיים:
יש לדון אם המלח השני מבליע מה שנפלט מהמלח הראשון:
תרומת הדשן נטה להתיר שאין מבליע המלח השני הדם שעל גבו.
או"ה אוסר )ד"מ לקמן סימן ע' סק"א(.

בשר שיבש ממלח האסור שעליו:
לכתחילה ידיח לא ברותחים אלא בפושרים או בצוננים
לגמרי ,דיעבד אפילו שנתבשל בלא הדחה וכל שכן הודח בחמין:
ראב"ן וריב"א מותר אף בלא אומדן ששים ,שכנגד דם מועט שאולי היה בו ודאי שיש ששים.
מרדכי בשם הרוקח בעינן לאמוד ששים.
)ועדיף פושרים שלא מקשים(

שמא לא יבש

 להלכה:
פסק רמ"א להקל כשבישל בשר יבש ,שיש לצרף הראשונים שסוברים שסתם חתיכה יש בה ששים
לראשונים שהקילו ביבש.
אכילת בשר מליח:
מנהג האשכנזים לעשות בשר מליח על ידי שמייבשים אותו עם מלח המליחה )בכלי מנוקב( ,ובזה
כשבא לאוכלו יזהר לכתחילה להסירו על ידי הדחה ולא על ידי שרייה במים ,ובדיעבד מותר אף
כשהסירו על ידי שרייה כיון שיש במים ששים ,ובזה מותר אף המים ,ואף כששרה מעת לעת
)מרדכי( ,ועוד דבלאו הכי מים שוברים כוח המלח ולא חוזר המלח ליבלע בבשר )ד"מ סקי"ז(.
והספרדים נהגו להדיחו ולמולחו שוב ולשרותו שבזה אין חשש.

שימוש במלח שמלח בו:
הביא הב"י לעיל )סעיף ז'( מחלוקת ראשונים:
הר"ן והרמב"ן התירו שאין המלח בולע אלא שורף.
רשב"א באו"ה אסר ,שמלח בולע שהרי בבשר שהתבשל בלא הסרת המלח הצריכו ששים כנגד
הדם והמלח.
 להלכה:
פסק רמ"א כדברי הרשב"א ,מלח שמלחו בו פעם אחת ,אסור למלוח בו פעם שנית ,וכל שכן
שאסור לאכול המלח אחר שמלחו בו ,ובדיעבד שמלח ובישלו מותר )ש"ך סק"מ(.

מלח שנעשה בו הערינ"ג כתב חמודי דניאל דלכו"ע אסור למלוח בו שוב ,דכיון דנכבש מעת לעת
בציר גרע טפי )פת"ש סקט"ז(.

בשר המסופק אם נמלח:
אשה ששלחה לבעלה בשר ולא ידוע אם נמלח ,דנו בו האחרונים:
פנים מאירות היקל בצירוף ששלחה בער"ש שנראה שהוא לצורך שבת ,וידעה שלא יהא זמן
למלוח.
שבות יעקב אסור ,ואין זה ראיה ,שמא היה אמור השליח למלוח או שהיה אמור להאכל בצלי
)פת"ש סקט"ו(.

לב

ידי

הלכות מליחה  סימן סט

השלחן

סעיף י
עובד כוכבים משמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדירה ,ואין ידוע אם
הדיחו ,אם יודע העובד גלולים מנהג ישראל סומכין על דבריו ,אם היה
שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת .הגה :ובחד מינייהו סגי ,או במסיח
לפי תומו שהדיחו יפה או שישראל ,אפילו קטן ,יוצא ונכנס ,דמרתת הואיל ויודע מנהגי ישראל.
מיהו אם מיחה לעובד גלולים שלא ידיחו בלא רשותו ,והוא עבר על דבריו ,אסור ,דהא חזינן
דאינו מרתת ואין לסמוך גם כן אדבריו.
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לג

ש"ך )סקמ"ב( הבין שלא התיר במסל"ת ומה שכתב סומכין על דבריו הוא לאו דווקא ,שסבר
שאין גוי נאמן במסל"ת אף באיסור דרבנן.
הוזהר הגוי שלא להדיח אלא בפני ישראל והחציף והדיח שלא בפני ישראל ,שוב אינו נאמן בנכנס
ויוצא שהוא מטעם דמירתת )ד"מ סק"כ(.
גוי שמלג תרנגולת ואין ידוע אם הניח בכלי שני או ראשון:
כתב הט"ז )סקכ"ד( שיש לסמוך על מסל"ת לסמ"ק שאף מליגה בכלי ראשון דרבנן.

מסופקת אם מלחה:

נאמנות עכו"ם על ההדחה
גוי שהניח הבשר ואין ידוע אם הדיחו קודם או לא:
בעלמא אין גוי נאמן אלא לעדות אשה בלבד כשמסל"ת ,נחלקו מה גדר הנאמנות כאן:
או"ה לעולם מותר אף בלא מסל"ת ואין שם ישראל ,שיש לצרף טעם נקיות.
סמ"ק או במסל"ת או במירתת ,כשמסל"ת נאמן אף שלא יודע מנהג ישראל ,שיש לצרף טעם
שעושה כן לנקיות או משום שכאן הוא איסור דרבנן )הב"י הביא שהוא דרבנן כי בהוצאתו כבר נתבשל
על ידי המלח שעליו דמליח כרותח ודם מבושל דרבנן ,הד"מ הביא שבלאו הכי כאן מדובר
שהתבשל לגמרי( ,וכל שכן אם יודע שכך מנהג ישראל שרגלים לדבר שיעשה כך .כשיודע
מנהג ישראל וישראל גדול או קטן שירא ממנו ,עומד על גביו ,נאמן אף כשאינו מסיח מטעם
דמירתת.
כך ביאר ב"י דברי סמ"ק.
הב"ח בביאור הסמ"ק תמה על ב"י בציור שיודע מנהג ישראל שהרי מסל"ת שיודע שהאיסור
תלוי בו אינו נאמן ,ושינה הגירסא בסמ"ק שיודע מנהג ישראל הוא על דין מירתת.
ביארו ט"ז וש"ך דעת הב"י בסמ"ק )ד"ה והגה ,וסקמ"ג( שכאן הסל"ת ללא ששאלוהו כלל
ונאמן ,ומה שאינו נאמן הוא כשמסל"ת על ידי שאילה.
נו"ב )פת"ש סקי"ז( ביאר מה שהתיר הסמ"ק הוא לא משום מסיח אלא במשרת גוי שרגלים
לדבר שעשה כמנהג ישראל ,וסיים שאינו רוצה לסמוך על זה אלא לסניף.
סמ"ג מסל"ת אינו נאמן כאן שטעם נקיות אינו חשוב כ"כ לצרפו למסל"ת ,אך בנכנס ויוצא
בין גדול בין נער ,מותר שיש לצרף טעם דמירתת לטעם דנקיות.
ריב"א שרי רק על ידי טעימת קפילא דכל דאיכא למיקם עלה דמילתא אין לסמוך על גוי,
והביאו הטור ב"יש אוסרים" כיון שבלאו הכי טעימת קפילא מהני לכל דבר ששייך בו ביטול
בששים )ב"י(.
 להלכה:
פסק השו"ע "אם יודע העובד גלולים מנהג ישראל ,סומכין על דבריו ,אם היה שם ישראל יוצא
ונכנס או שום קטן בן דעת".
רמ"א )עפ"י הש"ך( הבין שבא להתיר או במסל"ת או בנכנס ויוצא כביאור ב"י בסמ"ק .וטעם
מסל"ת הוא מצירוף נקיות ולא ממה שהוא איסור דרבנן שלקמן החמיר השו"ע בזהג.
ג .תימה לדברי רמ"א מדוע הוסיף השו"ע שידוע שכך מנהג ישראל הרי מסל"ת הוא אף בלא יודע מהו המנהג? וי"ל עפ"י דברי הש"ך
)סקמ"ג( שיש רבותא במסל"ת כשיודע שכך המנהג שמועיל אם מספר מעצמו לאחרים.

מסופקת אם מלחה וכבר בישלו הבשר ,האם מתירים הבשר:
ט"ז )סקכ"ד( מביא להתיר שהוא ספק דרבנן ,ועוד שסירכיה נקיט ורגילה בכך מסתמא עשתה.
נקה"כ חלק עליו ואסר ,שאין לומר ספק דרבנן לקולא במקום דאיתחזק איסורא ,ועוד שבדבר
גדול אין לומר אגב סירכיה נקיט ,חמודי דניאל התיר אף לנה"כ כשאינה זוכרת אם מלחה
הצד השני )פת"ש סקט"ו(.

סעיף יא
בשר שנתבשל בלא מליחה ,צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד אותו בשר
ואז מותר הכל .הגה :ויש אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא ששים נגד החתיכה ,והכי
נהוג אם לא לצורך ,כגון לכבוד שבת או לכבוד אורחים ,דאז יש לסמוך אדברי המקילין .ואם
נמלחה חתיכה ולא נמלחה כראוי ,דינה כאלו לא נמלחה כלל .וכן בשר ששהה ג' ימים בלא
מליחה ,אף אם נמלח דינו כאלו לא נמלח ,ואם נתבשל צריך ששים כנגדו.

בישל בלא מליחה
חתיכה שבושלה בלא מליחה:
אסורה שיוצא הדם וחוזר ונבלע בחתיכה ,ושייך ביטול כשיש שיעור ששים .נחלקו כמה משערים
האיסור:
דעת הראב"ד ששים רק כנגד האיסור שנפלט ממנה.
רא"ש נגד כל החתיכה שאין ידוע כמה פלטה ,וכן פסק שו"ע.
דין החתיכה עצמה כשהיה ששים:
נחלקו אם נשארת באיסורה או שאף היא מותרת:
ארחות חיים רשב"ט ורא"ש מותרת ,שמה שיצא בטל ומה שלא יצא מותר כדין דם האיברים
שלא פירש ,ויש ללמוד מצלי שאין צריך מליחה אף על פי שמתעגל על פניו ויוצא כל שכן
כאן שמתבטל מיד.
מימוניות וראב"ן אסורה ,נחלקו מה הטעם:
הש"ך )סקמ"ו( ביאר משום שזז הדם ממקומו בתוך החתיכה ואינו כדם האיברים שלא פירש,
אך אין בכוחו לצאת יותר.
או"ה וט"ז )סקכ"ח( מה שיצא התבטל אך עדיין נשאר טעמו ,ודוקא בבישול אך צליה ומליחה
מוציאה הדם בלי שיישאר טעמו ,ומה שראינו בחתיכה שחציה חוץ לרוטב שדם הנופל עליה
יוצא על ידי הבישול לשאר הקדירה ולא נשאר טעמו ,שאני התם שהוא דם ממקום אחר.
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 להלכה:
השו"ע פסק כארחות חיים.
רמ"א כתב להחמיר אם לא בשעת הצורך.
חזרה ונתערבה אותה חתיכה ברוב:
לאוסרים החתיכה עצמה ,חזרה ונתערבה אותה חתיכה שהתבשלה בששים ברוב חתיכות של מינה
ביבש בלא בישול ,יש לדון ,דלכאורה האיסור הוא דם ואינו מינו ובעי ששים ,אך החתיכה היא
מינה ובעיא רוב ,ובאמת שרמ"א לקמן סעיף י"ד פסק להתיר בלא נמלח ונתערב אחר בישול ולא
ביאר אם הוא רוב או ששים:
ש"ך )סקנ"ז( תלה זה במחלוקת מה הטעם שצריך ששים ביבש שנתערב ביבש בשא"מ ,לטעם
האו"ה שהענין שצריך ששים במין בשא"מ יבש הוא שהאיסור ניכר ויוכל להסירו ,כאן סגי
ברוב שאין האיסור ניכר ואינו יודע מהי חתיכת האיסור .לטעם מהרא"י וכן פסק רמ"א שהוא
משום שנ"ט כשיתבשל יצטרך כאן ששים ,וכונת רמ"א שם היא דוקא בששים )ועיין לקמן סי"ד
מה הדין בשר שלא נמלח כלל ונתערב קודם בישול(.
התולדות יצחק סבר שרמ"א מיירי ברוב בלבד ,כיון שכאן יש שהתירו כבר בששים בבישול
)פת"ש סקל"ב(.
שומן שנתבשל בלא מליחה:
שמש צדקה דן בזה וכתב דכיון שאין בו הרבה דם לא יצטרך ששים ,ולא זכר מדברי התורת חטאת
וש"ך לקמן שהצריכו אף בזה ששים )פת"ש סקי"ט(.

שרייה בכלי ראשון שהעבירו מעל גבי האש )באיסור שבת ובחתיכה שלא נמלחה(:
בשר סתם ודאי מבשל ,ובבשר שור יש לדון .בגמרא שבת מתיר ליתן מלח בתבשיל בכלי ראשון
שהעבירו מטעם שהמלח צריך בישול כבישרא דתורא ,משמע שאין בשר שור מתבשל בזה ,כתב
הרא"ש מכאן יש להתיר לתת בשר שור תפל לכלי ראשון שהעבירו ,אך בשר מלוח אסור בגלל
רתיחת המלח .הטור כתב בין בשר מלוח בין רגיל אין ליתנו לכלי ראשון שהעבירו מפני שלחלוחית
שבו מתבשלת ,נחלקו בביאור דבריהם:
רמ"א ביאר שדיברו שניהם על איסור שבת ,הרא"ש התיר כשאינו מלוח וסבר שאין לו לחלוחית
והטור אוסר בכ"ג והלכה כטור.
ט"ז )סקכ"ג( ביאר שלא נחלקו כלל אלא הרא"ש דיבר בשבת מצד איסור בישול ,והטור דיבר
ביום חול בבשר שור שלא נמלח אם הוא מבשל או לא ,ולא נחלקו כלל .נפקא מינה להלכה
בכלי ראשון שהעבירו מצד בישול בשבת ,לט"ז יש להקל דלא מצינו מי שהחמיר בזה ,לרמ"א
מצינו שהחמיר בזה הטור.
חמי טבריא אינם מבשלים אף בבשר שלא נמלח )פת"ש סקי"ח( .כלי ראשון שעל האש ואין היד
סולדת בו ,מבואר לקמן סימן ק"ה סעיף ב' ,מחלוקת אם הוא מבשל.

חליטה ומליגה בדיעבד כשלא מלח:
לכתחילה לא יחלוט אלא ימלח דאין אנו בקיאין בחליטה ,בדיעבד שכבר חלט מחלוקת:
ארחות חיים התיר במקום צורך כגון ער"ש ,שיש לצרף הראב"ד שהיקל בששים על ידי שיעור
הנפלט.
המרדכי התיר אפילו שלא במקום צורך ,וכן פסק החיד"א בברכ"י כדברי הארחות חיים ובלבד
שברור שהיו המים רותחים מאוד )פת"ש סקי"ח(.
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תרנגולת שנמלגה קודם מליחה בכלי ראשון על גבי האש ,דן בה המרדכי:
תלמיד אחד התיר מטעם חליטה כארחות חיים.
מרדכי אסר גם מפני שלא שהה שיעור חליטה ,וגם מפני ששונה חתיכה שהיא גוש אחד
לתרנגולת שדם איברים הפנימיים פלט וחזר ונבלע לתרנגולת עצמה.
חלולה שהוסרו בני מעיה נחלקו:
תורת חטאת וט"ז )סקכ"ט( אסרו שבזה שחלולה אין הדם יוצא.
נקה"כ מתיר שפורש ויוצא.

בשר שנדבק ברותח יבש:
בשר שנדבק בכלי רותח יבש שהעבירו מעל גבי האש ,מותר שכתב התוספות שאינו מבשל בכך,
אך אם התחיל במליחתו ולא הודח ,אסור בין בנמלח מעט בין בנמלח הרבה ,שמשעת תחילת
מליחתו לחלוחית דם שבו מתבשלת ונבלעת בו .ובמלוח ישן יעיין אולי לא נשתייר מדמו כלום
שבזה יהא כשר ,אלא אם הכלי מלוכלך באיסור כחלב וכדו'.
דין מליחה עד ג' ימים יבואר סעיף הבא.

סעיף יב
בשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה ,נתייבש דמו בתוכו ולא יצא
עוד על ידי מליחה ואין לאוכלו מבושל ,אלא צלי .ואחר שצלאו לא
יבשלנו ,ואם בישלו מותר) .ואין להשהות בשר ג' ימים בלא מליחה ,דחיישינן שמא
יבשלו(.

שהייה ג' ימים בלא מליחה
בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה:
התייבש ושוב אין מוציא דמו במליחה )גאונים( ,ואף אם ימלחנו בכל זאת לא יועיל ,נחלקו אם
מותר בצליה:
ר"ם ואור זרוע מותר שכוח צליה גדול ומפליטו ,וטוב שימלחנו ואין מעכב בדיעבד )ד"מ(.
מנהג ברצלונה הביאו ריב"ש אף צליה אסור.
 להלכה:
פסק שו"ע דמועיל לצלותו ,מנין הג' ימים הוא משעה שתצא נפשה ולא משעת שחיטה )ברית
אברהם פת"ש סקכ"ב( ,ספק אם עבר ג' ימים מותר )ד"מ סק"ל ובהגה סי"ג( .דיעבד שמלח ובישל מבואר
לקמן סי"ד.
לבשל אחר הצליה:
נחלקו לדעת השו"ע דמועיל על ידי צליה ,האם שרי לבשל אחר צליה או דאיכא למיחש שמא
יפלוט עוד:
תרומת הדשן בשם מהר"ם ואור זרוע ורש"ל אסור ,שבישול מרכך יותר מצלי וגורם שיפלוט
עוד דם ואסור אפילו בהפסד מרובה )מעיל צדקה פת"ש סקכ"ד( ,לדבריהם ההיתר בכבד לבשלו
אחר צליה ,משום שצלייתו היא תוך ג' ימים שעדין הוא רך ,מוציאה כל דמו.
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לז

נקה"כ הסברא נותנת לאסור ,שיוציא אף במליחה השניה מעט.

 להלכה:
פסקו השו"ע וב"ח לכתחילה לא יבשל ודיעבד שבישל לא נאסר ,איסור הבישול הוא אפילו
בקדירה ביובש )חמודי דניאל פת"ש סקכ"ה( .הרדב"ז התיר לבשלו על ידי מליחה וחליטה ,ובליל פסח
שאין לאכול צלי יש לסמוך על דבריו בפשיטות )פת"ש שם ,לקמן בדין שומן יתבאר שסמך על זה החוות
דעת להתיר שומן שאי אפשר לו בצליה(.
שהה ג' ימים ומלחו ושוב צלאו:
נחלקו אם יש להתיר כאן לכו"ע לבשל אחר צליה כיון שהוסיף מליחה על הצליה:
ט"ז )סקל"ב( בשם קובץ ישן מתיר לבשל.
מעיל צדקה אוסר אפילו בהפסד מרובה )פת"ש סקכ"ד(.

ב .מלח הבשר עם איסור:
מלח הבשר עם חתיכות שלא נמלחו בכלי מנוקב ויש לחוש שמא אסרוהו מחמת דם הנפלט מהם,
או שמלחו עם חתיכות שנמלחו כבר ויש לחוש שמא אסר החתיכות ,נחלקו מה הדין:
ט"ז )סקל"ב( נאסר ,כשמלח עם איסור יש לחוש שמא בלעה מהאיסור ואף שאין בה כוח לפלוט
שמא לבלוע יש בה ,כשמלח עם חתיכות המותרות יש לחוש שמא פלטה להם דם.
מורה אחד )לא דיבר על דין חתיכות שעמה ,אלא רק כשמלח החתיכה עם איסור( ,מותר על ידי שימלח
שוב שכבולעו כך פולטו ,דחה הט"ז שאין מוציא הבשר דם על ידי המליחה בלא דם שלו ,והרי
דם שלו אינו פולט.
נקה"כ מותר מסברת המורה שחומרת הגאונים היא ואין לחדש בה איסורים ,ועוד ששייך
כבולעו כך פולטו ,שמעט דם ממנו כן יוצא עם המלח.

ריכוך אחר שעברו ג' ימים:
נחלקו אם מועיל למולחו על ידי שרייה וריכוך:
הגהש"ד נהגו לשרותו שיתרכך ויועיל למולחו שוב.
או"ה ותורת חטאת לא סמכו על זה )ש"ך סקמ"ט(.

מעשה היה לבית אפרים בבשר שעבר ג' ימים שלא נמלח ,ומלחוהו אחר כך בכלי מנוקב יחד עם
עוף שתוך ג' ימים ,וכבשום אחר כך לשימור יותר מעת לעת ,נמצא שיש ב' בעיות :א( מתחילה
נמלח יחד עם עוף ושמא בלע מדם העוף כדין מלח עם איסור ,ובזה לש"ך מותר על ידי מליחה
שוב .ב( שוב נכבש ושמא בלע מדמו שלו ,ובזה מותר לט"ז מסברת ממאי נפשך דאם פלט
מתחילה שוב אינו פולט ,ואם לא פלט לא יפלוט אף בכבישה.

שהייה אחר ג' ימים:
אין להשהות בשר שעברו עליו ג' ימים שלא יבוא לידי תקלה לבשלו )תרומת הדשן וכן פסק רמ"א(,
כבד וכחל מותר להשהות שוודאי יצלם שאף מתחילה אין להם תקנה אלא בצליה ,ואע"פ שאחר
ג' ימים אין לבשלם אחר צליה ,כיון שמותר בדיעבד שבישל אין לאסור להשהותם )פת"ש סקכ"ו(.

פסק הבית אפרים הכל אסור אף מה שחוץ לציר ,דעל ידי הבשר נאסר העוף .א( מצד שנכבש
שיעור מעת לעת ,אף הט"ז יאסור דכח כבישה גדול להפליט יותר מהמליחה הראשונה ,ואף
שבמליחה רגילה בפעם השניה מתירים .ב( אין להקל מצד אחד כנקה"כ שסבר ששיך שתפלוט
מה שבלעה בשעת המליחה הראשונה ,ומצד שני כט"ז להתיר במליחה אחרונה מסברת ממאי
נפשך )פת"ש סקכ"ה(.

הסרת חלב וגידי דם:
לכתחילה יסיר תוך ג' ימים ,בדיעבד אין זה מעכב בין בצליה לחוד ובין כשמבשלו אחר כך
סק"נ(.

)ש"ך

כוח המליחה בבשר אחר ג' ימים:
הטעם שלא מועיל מליחה אחר ג' ימים הוא שמתקשה הבשר ,נחלקו אם הוא מתורת ודאי או
מספק ,ואם מועיל המליחה על כל פנים מעט:
דעת הט"ז )סקל"ב( א .מה שאמרו שלא מועיל מליחה אחר ג' ימים אינו ודאי ,אלא הוא ספק
אם מפליט או לא ואזלינן לחומרא .ב .על הצד שלא מפליט אחר ג' ימים במליחה ,אינו מפליט
כלל אפילו ימלחנו כמה פעמים ,ועל הצד שפולט פולט הכל.
נקה"כ לעומת זאת סבר א .אחר ג' ימים ודאי לנו שאינו מפליט הכל אלא מעט מעט .ב.
כשימלחנו כמה פעמים יפליט יותר.
נפקא מינה:
א .מליחה ב' פעמים:
מעשה בבשר ששהה ג' ימים ,נמלח אחר כך בכלי נקוב והודח ונמלח שוב בכלי אינו נקוב ,נחלקו
האם יאסר הבשר משום שנמלח בכלי שאנו מנוקב:
ט"ז בשם רש"ל הבשר מותר לצלי ,שאף שהוא ספק אם יוצא דם מליחתו ,ממאי נפשך אם
אין כוח במליחה אחר ג' ימים גם מליחה שניה לא מפליטה ,ואם יש כוח כבר פלט במליחה
ראשונה ,ובזה שונה מהגעלה בכלי שצריך ליבון שכל הגעלה מוציאה מעט מהאיסור.

שומן ששהה ג' ימים:
שאין יכול לצלותו אלא רק לבשלו מפני שהוא ניתך בצליה ,כששהה דבוק לבשר לכו"ע אסור
דיצלנו ,שהה לבד מחלוקת:
שבו"י מתיר שלא שייך שיתקשה.
נו"ב אסר.
חוות דעת יש להתיר בהפסד מרובה אם ימלח ויחזור ויחלוט במים שיעור ששים ,ואינו נחשב
מבטל איסור שקודם שיצא הדם והפך להיות איסור מתבטל ,ואת המים ישפוך שהם בלעו
איסור )ובזה מועיל אף בבשר .מה שבעינן הפסד מרובה הוא כרמ"א לעיל סי"א שהתיר רק בהפסד מרובה שמא
זז הדם בתוכה ושמא נשאר הטעם אף אחר שיוצא ,מה שבבשר שלא נמלח לא מתירים זאת אלא בדיעבד מפני

שאיסורו דאוריתא וכאן מולחו קודם והוא רק איסור הגאונים( .ועוד יש להתיר משום ששומן אינו ראוי
להאכל אלא בבישול ולא בצליה שניתך הוא ,ויכול לכוין שרוצה להכינו לאכילה ויניח מים
שיעור ששים ויבטלו ,ולא חשיב מבטל איסור שכונתו להכינו לאכילה )פת"ש סקכ"א .נראה לי דמה
שאסרו לעשות כן בבשר ,הוא על פי הט"ז בסימן צ"ט סק"ז דמקום שאפשר בענין אחר ,אין לבטל איסור אף כשאינו
מתכוון(.

רעק"א מתיר על ידי שימלחנו וידיחנו ,ויערבו בשומן כשר שיעור ששים )דהוי ביטול איסור בדרבנן(,
והחוות דעת אסר בזה.

לח
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סעיף יג
ואם שרו אותו במים תוך הג' ימים ,יכול להשהותו עוד שלשה ימים
אחרים פחות חצי שעה) .בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך ג' ,מותר(.

ריכוך הבשר תוך ג' ימים
תקנה לשהייה ג' ימים שרייה:
טעם האיסור בבשר אחר ג' ימים הוא משום שמתקשה ואין המלח מפליט דם שבו ועל ידי מים
נעשה ריכוך ,נחלקו אם מועיל שרייה או הדחה:
אגור אם שפך עליו מים תוך ג' ימים יש לו עוד ג' ימים משעה ששפך שחזר לחלוחיתו ,וטוב
שישרהו ב' שעות עמ"נ כן.
או"ה שטיפה אינה מועילה אלא שרייה שעה אחת ,בדיעבד מועיל הדחה שמדיחים אותו בבית
המטבחיים ,אך בזה יהיה חייב להדיחו שוב קודם מליחה ומעכב בדיעבד ,והוא רק אם הסיר
גידי הדם.
תרומת הדשן אין מועיל מים כלל שאדרבא מטרשי ליה.
 להלכה:
פסק שו"ע שרייה כאו"ה )ט"ז סקל"ג( ,וכן פסק רמ"א בתורת חטאת שנהגו להתיר והוא רק חומרת
הגאונים )ש"ך סקנ"ג(.
בשו"ע כתב שיזהר לא להשהותו עוד ג' ימים שלמים לאחר השרייה עד תחילת המליחה שאז
כבר יאסר הבשר ,אלא יתחיל בעשייתו חצי שעה קודם .ביאר ט"ז )סקל"ד( שהוא שיעור הדחה
שקודם מליחה ולכן צריך להתחיל עיסוקו כבר באותה שעה כדי שיתחיל מליחתו קודם שיכלו
הג' ימים .וש"ך )סקנ"ד( כתב לאו דוקא חצי שעה אלא רק שלא יכלו ג' ימים.
לוית חן מחמיר שיקדים ג' שעות שהוא שיעור שמצוי שיטעה כדמצינו לגבי עדות.
הפת"ש )סק"ל( דחה דבריו דהתם הוא דאוריתא וכאן אינו אלא חומרת הגאונים ,ועוד שהחשש
שיטעה ג' שעות הוא כשמדובר על שעה מסוימת ,אך כשצריך להמתין הפרש זמן אין חשש
שיטעה כ"כ.

הוציאו ממימי השרייה והיה לח הרבה שיעור זמן ,מונים לו משעה שיבש )פת"ש סקכ"ב( .כתב פמ"ג
שרה או הדיח כשהיה קפוא אינו מועיל ,שרה במי פירות אפשר שאינו מועיל )פת"ש סקכ"ח(.
שרייה בשבת:
כשיום שלישי לשחיטה חל בשבת ואין יכול להמתין למוצאי שבת ,ולא הדיח קודם ,נחלקו אם
מותר להדיח בשבת:
מהרי"ט בשם מג"א אסור לשרות אפילו על ידי גוי ,וביו"ט מותר.
נו"ב התיר במקום שלא ראוי לצליה או שראוי יותר לבישול להדיח על ידי גוי ובדיעבד אף
על ידי ישראל ,וטוב שידיחם אגב שמדיח ידיו מלכלוך )פת"ש סקכ"ט(.

שטף או שרה עם העור או עם נוצותיו:
הדיח או שרה בעורו ,האם מועיל לרככו:
מהר"ש לא מועיל לבשר אלא רק לעור.
מנחת יעקב מועיל משום שעל ידי הנוצות יש נקבים בעור.
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לט

נו"ב סתם עור אין בו נקבים אלא אם מעבד אותו כתפילין ,וכאן שמרככו מועיל לפתוח
הנקבים ,ולכן לכתחילה ישרה או ישפשף היטב ,ובדיעבד אף הדחה מועילה.
הדיח עם נוצותיו ,וגם הנוצות מעכבות:
כתב החת"ס אינו מועיל אף בדיעבד ,כשהניחם בשטף המים ורגליהם למעלה שבזה הנוצות אינם
מפריעות כ"כ ,הניח בצ"ע שמא נכנסו המים ושטפום )פת"ש סקכ"ח(.

סעיף יד
בשר ששהה שלשה ימים בלא מליחה ונתערבה אותה חתיכה בחתיכות
אחרות ,בטלה ברוב ומותר לבשל כולן ,ואפילו היתה ראויה להתכבד) .וכן
הדין בנתבשל בלא מליחה ונתערב אחר כך באחרות(.

בשר ששהה בלא מליחה
חתיכה שלא נמלחה אחר ג' ימים ונתערבה:
חתיכה אחר ג' ימים המותרת רק בצליה שנתערבה בחתיכות היתר שאינה מינה )דאילו מינה בכ"ג
מותר ברוב( ולא בישלום ,נחלקו אם מותר הכל על ידי מליחה או שאין לו תקנה אלא בצליה )לקמן
סימן ק"ב סעיף ד' ,הבאנו אותה מחלוקת עם שמות שונים ,הר"ן אסר כרי"ף ,ומהרא"י התיר כתרומת הדשן(:
תרומת הדשן מתיר במליחה) ,רמ"א כתב הטעם משום שהצליה לא נאסרה מעולם ובישול האסור אינו ניתר
לעולם ,ש"ך וט"ז ביארו הטעם שהאיסור הוא לא החתיכה אלא דם הבלוע בה ,והובא לקמן סימן ק"ב סעיף ד'(.

רי"ף אסור דהוי דבר שיל"מ.
 להלכה:
פסק השו"ע החתיכה בטילה אפילו שאין ששים כל שיש רוב ,ביאר הש"ך )סקנ"ז( כיון שאחר ג'
ימים הוא חומרא מדברי הגאונים מספיק ביטול דאוריתא ברוב )רמ"א לקמן סימן ק"ב סעיף ד' התיר
מטעם שהוא איסור בלוע ,והקשה הש"ך שם שהטעם הנכון הוא משום שמעולם לא נאסרה הצליה( .הש"ך אסר לבשל
כל החתיכות יחד שיהא נ"ט איסור בכולן ,אלא או יבשל כל אחד בנפרד או ירבה ששים כנגד
החתיכה ויבשלם )ש"ך סקנ"ח(.
חתיכה שלא נמלחה ונתערבה תוך ג' ימים:
חתיכה שלא נמלחה כלל ונתערבה ברוב ,נחלקו בדעת השו"ע אם בטילה לגמרי ואין צריך למלוח
הכל שוב ,או דבעינן מליחה שוב דהוי דשיל"מ:
ט"ז )סקל"ה( אין צריך למלוח שוב ,ולא חשיב דשיל"מ על ידי מליחה שוב כיון שצריך להוציא
ממון כדי למולחו שוב ,ולא בעי ששים כיון שאיסורו בא רק אחר התערובת )פמ"ג במשבצות,
ותימה עצומה להבנתנו בט"ז אמאי הצריך השו"ע לעיל סי"א ששים כנגד החתיכה ולא סגי ברוב(.
ש"ך )סקנ"ז( מותר רק על ידי שימלח שוב ,ובנדון לעיל בחתיכה אחר ג' ימים מיירי או שגם
היא וגם שאר החתיכות היו מלוחות כבר אלא שהם נמלחו תוך ג' ימים והיא אחר ג' ימים,
או ששניהם היו קודם מליחה וחוזר ומולח הכל קודם הבישול.
נמלח אחר ג' ימים ובשלו הבשר:
צריך ששים לבטל הטעם ,ר' אהרון ששון נטה להקל כראב"ד שיצטרך ששים רק כנגד שיעור דם
הנפלט שכאן הוא רק חומרת הגאונים ,וסיים שלמעשה אין לסמוך על זה ,וכן פסק רמ"א לעיל
דחשיב כאילו לא נמלח כלל.
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חתיכה שבישלה בלא מליחה ונתערבה באחרות:
חתיכה שבישלה בלא מליחה והיה ששים דאסר רמ"א החתיכה עצמה ,חזרה ונתערבה באחרות
בלא בישול ,כתב רמ"א להתיר כשנתערב באחרות ,משמע ברוב בלא ששים ,נחלקו בדעתו:
לט"ז לעיל שהתיר אף החתיכה קודם בישול בלא מליחה ,כל שכן כאן דשרי.
הש"ך )סקנ"ז( ביאר לטעם האו"ה שהענין שצריך ששים במין בשא"מ יבש הוא שהאיסור ניכר
ויוכל להסירו ,כאן לא יצטרך ששים שאין האיסור ניכר .אך לטעם מהרא"י וכן פסק רמ"א
שהוא משום שנ"ט כשיתבשל יצטרך כאן ששים ,ולכן צ"ל שכוונת רמ"א היא להתיר רק
בששים.
התולדות יצחק ביאר שהיה במים שנתבשל בתחילה ששים והשו"ע )לעיל י"א( התיר החתיכה
עצמה ורמ"א אסרה ,כאן שנתערב שוב מספיק רוב לבטלו )פת"ש סקל"ב( ,ונראה דאם יחזור
ויבשלנה יצריך ששים ,דכל ההיתר הוא רק מדוע לא יגזרו להצריך ששים שמא יבשלנו.
נמצא שיש בדין תערובת בשר שלא נמלח ה' חלוקות ,א( נתערב ביבש קודם בישול ,ב( נתערב
בבישול ,ג( אותה חתיכה אם לא בטלה בששים ,חזרה ונתערבה ביבש ,ד( אותה חתיכה שחזר
ובישלה ,ה( שהה ג' ימים ונתערב.

סעיף טו
בשר המלוכלך בדמים שנשרה במים מעת לעת ,יש אוסרים לאכלו כי אם
צלי ,אלא אם כן יש במים ששים כנגדו) .עיין ס"ק נ"ו .ויש אוסרים אפילו לצלי,
והכי נהוג(.

נכבש במים קודם מליחה
בשר שנכבש במים קודם מליחה:
בשר ששהה מעת לעת במים קודם שנמלח ,נחלקו אם נאסר משום כבישת איסור:
תוספות לעולם מותר שאין צונן בצונן אוסר .וכ"כ ליקוטי ש"ד למד מתשובת הרשב"א שהתיר
לשרות בכלי שני קודם מליחה ,שכאן שנכבש במים שיעור מעת לעת כל שכן מותר.
ר' ירוחם ואו"ה אסר דוקא בבשר מלוכלך ככל איסור ששרו במים ,שמגמרא פסחים )מ"ד(:
"דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי" שהתירה מגז"ה בשר וחלב שנשרו מעת לעת ,משמע
ששאר איסורים נאסרים במעת לעת ,לדבריו פשוט שיועיל ביטול ששים כנגד הלכלוך ,ואין
מועיל צליה )ש"ך סק"ס(.
אגור וש"ד אסור אף שלא היה מלוכלך בדם אלא רק בתוכו כיון שפולט וחוזר ובולע האיסור
שפלט ,ולדבריהם בעי ששים כנגד כל החתיכה דכולה פולטת.
שיעור הכבישה הוא מעת לעת ממה שבבשר וחלב ששרו נקט כולי יומא ,ואין לומר שהוא רק יום
או רק לילה דא"כ נתת דבריך לשיעורין .כתב הפת"ש לדברי הלוית חן שכתב עד שלוש שעות
עשוי אדם לטעות ,נראה דיש להחמיר בכ"א שעות.
אם מועיל צליה:
נחלקו אם מועיל צליה לאותה שנאסרה על ידי כבישה:
יש אומרים הביאום אגור וש"ד מועיל.
או"ה לא מועיל )ד"מ סקל"א(.
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מא

 להלכה:
שו"ע בשר מלוכלך אסור בבישול ומותר בצליה כיש אומרים באגור ובש"ד ,ואם יש ששים
במים כנגד הבשר מותר הכל .ביארו ט"ז )סקל"ו( וש"ך )סק"ס( ממה שהצריך השו"ע ששים אף
נגד הבלוע מוכח דאסר לא רק מלוכלך אלא אף בלוע ,תמה הש"ך איך מועיל צליה במלוכלך
הרי לא הזכירו היתר צליה אלא בבלוע מברייתו שיצא בכבישה ולא במה שהיה על פניו ,ותירץ
או ששרייה אינה כבישול או שאולי סברת השו"ע שאין דם זה שנפלט נחשב כדם בעין.
רמ"א הביא שאסור אף בצלי.
החתיכה עצמה שנכבשה:
נחלקו אם החתיכה עצמה מותרת ,או שהתירו רק מה שעימה ,דלעיל סעיף י"א בבישול רמ"א
אסר ושו"ע התיר ,ויש לעיין אם יתיר רמ"א כאן:
רמ"א מותרת ,דכאן שהוא כבישה קל מבישול דאסרנו לעיל.
רש"ל אסורה אף בכבישה.
ש"ך מתירה על ידי צליה.
החליף המים או נענע כלי הכבישה:
כתב שב יעקב שינה הבשר לכלי אחר באמצע השרייה מותר ,נענע הכלי בספר עיקרי דינים הניח
בצ"ע ,ומיהו בשר ששהה בנהר שיעור מעת לעת ודאי מותר מפני שעברו עליו המים )פת"ש סקל"ג(.

סעיף טז
אין מולחין אלא בכלי מנוקב או על גבי קשין וקסמין או במקום מדרון,
בענין שאם ישפך שם מים יצאו מיד .הגה :ודף חלק ברהטני ,שמים זבין ממנו ,אין
צריך להניחו במדרון .אבל אם אינו חלק ברהיטני ,צריך להניחו במדרון שיצאו המים ממנו .בכלי
מנוקב יזהר לכתחלה שיהיו הנקבים פתוחים .ולכן לא יעמידו על גבי קרקע ,כי הוא ככלי שאינו
מנוקב .וכן מחמירין קצת לשום תוך הכלי מנוקב קש או קסמין ,כי הבשר יסתום הנקבים,
ובדיעבד אין לחוש לכל זה .ואם מלח בכלי שאינו מנוקב ,אסור להשתמש באותו
כלי בדבר רותח .הגה :ואם נשתמש בו ,בעי קליפה אם הוא דבר יבש ,ואם הוא דבר לח,
בעינן ששים נגד קליפה מן הקערה .ויש אומרים שאפילו בצונן אסור להשתמש
בו בלא הדחה ,ואם נשתמש בו בלא הדחה ,ידיח מה שנשתמש בו .הגה:
אבל מותר לחזור ולמלוח בה בשר לאחר שניקבוה ,או אפילו בלא נקיבה אם הבשר שהה כבר
במליחתו והודח.

כלי המליחה והשימוש בכלי שאינו נקוב
כלי המליחה:
בגמרא חולין )כ"ה קי"ג" (.אמר שמואל אי מניחי בשר מלוח אלא א( בכלי מנוקב".
בראשונים הזכירו ב( דף שהחליקו אף שאינו במדרון ,ג( דף שלא הוחלק דוקא במדרון ואפילו
שהם של עץ הבולע יותר ,ד( קשין או עצים ,ה( קערה כפויה )ואם יש בו גומא נאסר הכלי( ,וכתב הרא"ש
כל שישפך כשיצא מן הבשר וכן פסק שו"ע.
הטעם שאם לא יצא הדם יחזור ויבלע הבשר מדם שעליו ,יש אומרים שהוא מיד ,ויש אומרים
שהוא רק כשיגמור לפלוט דם אף שעדיין פולט ציר ,ואף על גב דטריד למיפלט בולע כיון שהדם
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נכנס מתחתיו )ותלוי בטעם הדחה מתחילה( .ואין לו תקנה אף כשיחזור וימלחנו משום כבולעו כך
פולטו שאין בשר פולט דם שבלע אלא אגב דמו שלו.
יזהר שחורי כלי המליחה יהיו פתוחים שיהא מקום לציר לצאת ,וייתן קיסמים בין הכלי לבין
הבשר .ולכן נהגו להניח סל המליחה בתוך כלי נקוב ולא בכלי סתום או על גבי קרקע שיש
להסתפק אם נחשבת כסתומה .ובדיעבד אין זה מעכב שחומרות אלו לא הוזכרו ברוב הפוסקים
)או"ה בד"מ וכן פסק בהגה( .להניח הבשר בכלי שאינו נקוב ,הזכרנו לעיל סעיף ח'.

שימוש הכלי כשמלח בשאינו נקוב:
בגמרא חולין )כ"ה קי"א" (:אמר רב נחמ אמר שמואל סכי ששחט בה אסור לחתו בה רותח .צונ,
אמרי לה בעיא הדחה ,ואמרי לה לא בעיא הדחה .אמר רב יהודה אמר שמואל קערה שמלח בה בשר
אסור לאכול בה רותח ושמואל לטעמיה דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל
וכו' ,ההיא פינכא דהוה בי ר' אמי דמלח ביה בשרא ותבריה".

מבואר מכאן לקערה שאינה מנוקבת שמלחו בה בשר ,להשתמש בה רותח לכו"ע אסור דמליח
כרותח ,בצונן מחלוקת:
רשב"א ביא"ק וכן פסק להלכה ,אף למצריכים הדחה בסכין הוא משום דוחקא דסכינא
שמפליט מעט ,אך קערה שהניח בה בשר מלוח צונן מותר בקינוח אף בלא הדחה .מה ששבר
ר' אמי הפינכא ,או משום שאין להשהות כלי שאי אפשר להכשירו שמא ישתמש עמו ברותח
וכן פסק הרמב"ן שאין להשתמש אף בצונן בכלי האסור ברותח ,או שהיה זה כלי חרס שאוסר
אפילו בצונן מפני שבולע הרבה.
רמב"ן וראב"ד צונן בעיא הדחה כמ"ד דסכינא בעיא הדחה ,הראב"ד ביאר שנחשבת רותחת
אך פליטתה הוא כדוחקא דסכינא שמועיל בו הדחה .בדיעבד שהניח חתיכה בלא הדחה מועיל
להדיח החתיכה אחר הנחתה .וכתב הראב"ד דהקערה חשיבא רותחת ,ואעפ"כ מהני לה הדחה
כמו לסכין ,דאף על גב דאיכא דוחקא מהני הדחה.
רשב"א בשם גדולים אף צונן אסור להשתמש שקערה לעולם רותחת היא אף לאחר הדחה
ושפשוף.
 להלכה:
שו"ע הביא סתם דרק ברותח יש לאסור וביש אומרים שאף צונן צריך הדחה ולדעתם עדיף
שכלל לא יניח שמא ישכח ולא ידיח )עפ"י ש"ך סקס"ז( ואם הניח הבשר ידיחו כראב"ד.
רמ"א בתורת חטאת הוסיף שכלי חרס אסור להשתמש אפילו צונן ואפילו בהדחה ,ובדיעבד
ידיח המאכל ואינו נאסר.

מלח בכלי שנאסר על ידי רותח ,מבואר לקמן סימן צ"ד.
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מג

רותח יבש או לח:
לדעת הגדולים שהביא הרשב"א אסור כדי נטילה כדין איסור שנגע ברותח ,לדעת שאר הפוסקים
אם לא הדיח נחלקו מה הדין:
רשב"א בחידושים בשם תוספות כשהכלי צונן בעי כדי קליפה דתתאה גבר ,הכלי חם ביבש
בעי קליפה ,בלח בעי ששים כנגד הקליפה )ט"ז סקל"ט(.
ראב"ד הקערה שמלח חשיבא כרותח ,ולכן יבש בעי קליפה ,לח מעט בעי נטילה ,לח ממש
בעי ששים נגד כל הכלי ,חתיכת בשר לעולם היא כלח שאי אפשר לה בלא מעט לחות.
 להלכה:
פסק רמ"א אם השתמש בו ביבש צריך קליפה ובלח בעינן ששים .ביאר ש"ך )סקס"ד( דיבש מספיק
כדי קליפה כדין צונן שנגע ברותח ,ובלח בעינן ששים כנגד קליפת הכלי שמא היא מפליטה וחשש
לראב"ד.

להשתמש בכלי על ידי מליח:
לראב"ד שסבר שהכלי כרותח ,וכן לרשב"א בשם הגדולים ,ודאי שאסור .לרשב"א ,כתב הגהש"ד
שאין מליחה לכלים ומותר למלוח שוב בשר שכבר נמלח כדין או למלוח להפליט על ידי שינקב
הקערה ,שאין כוח במלח להפליט מה שנבלע בכלי קודם ,וכן מדויק לשו"ע בסתם )ט"ז סקל"ט( וכן
פסק רמ"א .מרמ"א משמע אפילו בלא הדחת הכלי ,ביאר הש"ך )סקס"ז( שאין להצריך במליחה
הדחה לכלי כיש אומרים שהביא השו"ע שבדיעבד שלא הדיח התירו להדיח החתיכה ,שהטעם
שהדחה היא דיעבד הוא שמא לא ידיחנו בסוף ,וכאן דמיירי בבשר חי לא חיישינן שלא ידיחנו
קודם אכילה.
לכובשו שיעור מעת לעת:
נחלקו אם יאסור אם יכבשו בו היתר מעת לעת
בו איסור ראבי"ה אוסר עיי"ש(:
ט"ז )סקמ"א( אין לכובשו שיעור מעת לעת שאז יאסר ,ושיעור מעט שיתננו על האור אינו אוסר
כאן ,שאינו גורם אלא לבשר שיכבש וכאן בעינן שיכבש הכלי.
ש"ך )סקס"ח( סבר שאף אם יכבש מעת לעת לא יאסר כיון שעד אז הוי נטל"פ ,ורק לכתחילה
אסור כדין נטל"פ שאסור לכתחילה.
)לקמן ק"ה סעיף י"ב מבואר מחלוקת במליחה בכלי שבושל

ציר שנטף מכלי המליחה:
ציר שנטף מכלי המליחה על גבי כלי אחר ,דינו ככלי ראשון שבלע שהציר הנוטף חם עדיין ,וצריך
הגעלה ולא סגי ליה בעירוי ולענין שימוש יהא דינו ככל כלי שאינו מנוקב שמלחו בו )הגש"ד(.

מלח בשר בכלי שאינו מנוקב ,ונתן בו אחר כך דבר היתר יש לדון מה דינו:

כלי שאסור ברותח אם שרי להשתמש בצונן )הובא לעיל(:
כתב הרשב"א מה ששבר ר' אמי הפינכא ,שאין להשהות כלי שאי אפשר להכשירו ברותח
ולהשתמש בו בצונן שמא ישתמש עמו ברותח ,וכן פסק הרמב"ן שאין להשתמש בו בצונן.

צונן בין יבש ובין לח:
הזכרנו פיסקא לעיל המחלוקת אם הכלי דינו כצונן או רותח:
רק לדעת גדולים שהביא הרשב"א אסור אף אחר הדחת הכלי משום שהכלי חשוב רותח
ותתאה גבר ,ודינו כרותח שנגע באיסור דבעי קליפה ובלח ששים נגד הקליפה.
אך לדעת הרשב"א עצמו סגי בקינוח הכלי ורמב"ן וראב"ד הצריכו הדחה ,ובדיעבד ידיח החתיכה.

כלי חרס ישן:
נחלקו אם הוא בולע עדיין:
יש שרצו לומר שכלי חרס ישן שמשתמש בו רק למליחה ,כיון שאין מליחה להפליט שוב לא
יבלע מפני ששבע ויהא מותר כשמלח בכלי שאינו מנוקב של חרס ישן.
פמ"ג חלק לאסור )פת"ש סקל"ה(.

דין הדבר שנתן בכלי המליחה הבלוע:
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מה

סעיף יז
אבל אם הוא מנוקב ,מותר לאכול בו אפילו רותח .ויש אוסרין ברותח) .ויש

בחתיכה ודם הבא ממקום אחר יוצא משום כבכ"פ אגב דם עצמו דוקא באותה שעה שבולעו אך
לאחמ"כ אינו מוציא דם שאינו שלו ,ועל ידי מליחה או צליה אינו יוצא שאין כוחם כבישול ,ואף
חתיכת בשר כשר ששהתה בכלי שאינו מנוקב עם חתיכות מלוחות או כל חתיכה שנפלה לציר
נאסרת ,ולאו דוקא שנמלח אלא אפילו נפל קודם שסיים לפלוט )ש"ך סקע"ד( .ציר על גבי קרקע
ונפלה עליו חתיכה ,הניח הש"ד בצ"ע האם דינה ככלי שאינו מנוקב או כמנוקב .ולקמן סימן ע',
פסק רמ"א דקרקע דינה ככלי.

שימוש בכלי נקוב:

שיעור הזמן שישהה ויקרא כבוש:
נחלקו מה שיעור הזמן שישהה ויאסר משום כבוש:
ר"ת ורשב"א כל שהוא ,שמיד שמונח יוצא מעט דם שאינו נאכל ממלחו וחשיב מבושל.
הר' אלברצלוני ורש"י שיעור מליחה.
רא"ש וטור בשיעור שירתיחו המים החתיכה נאסר כולו ,פחות מיכן כדי קליפה.
הגהש"ד יום או לילה ,פחות מכן אסור רק כדי קליפה.
הגה"א בשם ר"ת וכן היה נוהג ר"י כשיעור צליה.
ראב"ד כשמלח מעט כשיעור מליחה לצלי ,אוסר בשיעור צליה.

ליזהר לכתחלה ,ובדיעבד מותר(.

שימוש בכלי מליחה מנוקב
בגמרא חולין )כ"ה קי"א" (:אמר רב יהודה אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח".
נחלקו במה מיירי:
רא"ש מיירי בכלי שאינו נקוב ,אך כלי נקוב מותר אף ברותח כיון שהדם שריק ולא נשאר
בכלי ,שאם כלי נקוב היה אסור באכילה היה אסור אף למלוח בו שוב ,הארחות חיים פסק
כרא"ש והוסיף שעד שהגיע הבשר להיות רותח כבר יצא ממנו כל הדם ,ומשום כן התיר לחתוך
בשר מליח בסכין ואין נאסר הסכין שלא נחשב שחתך בשר עם דם רותח.
ר"ן רמב"ן רשב"א ראב"ד וכן נראה דעת הרמב"ם )כ"כ הרב המגיד וב"י( מיירי בכלי נקוב ,ומה
שחוזרים ומולחים בכלי שמלחו בו קודם ,משום דאיידי דטריד למפלט לא בלע ואף שסיים
לפלוט דם פולט ציר.
רבינו פרץ ומימוניות אסרו בכלי חרס שבולע הרבה והתירו בכלי עץ.
 להלכה:
צונן לכו"ע מותר להשתמש ,וכן דף בשיפוע שמלחו עליו מותר ואינו בולע כלל
ט"ז( ,רותח מחלוקת:
שו"ע הביא בסתם כרא"ש שמותר בכל הכלים ,וביש אומרים כר"ן שאסור בכל הכלים.
רש"ל שאר כלים מותר לכתחילה ,חרס אסור אפילו בדיעבד.
ב"ח וש"ך )סק"ע( לכתחילה אין להשתמש באף כלי ,דיעבד רק חרס אסור כרבינו פרץ.
רמ"א לכתחילה כדברי הר"ן בכל הכלים ,דיעבד מותר אף בכלי חרס.

)הגש"ד ב"י על סעיף

סעיף יח
בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה בו כשיעור שיתנו מים על האש
ויתחילו להרתיח ,כל מה שממנו בציר אסור לאכלו אפילו צלי ,וחלק
החתיכה שחוץ לציר אין אסור ממנו אלא כדי קליפה ,ואפילו אם יש בה
שומן .הגה :ויש אוסרין כל החתיכה ,אפילו שחוץ לציר .ואפילו לא נמלח רק מעט ,כדרך
שמולחין לצלי ,ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט ,עד שנראה ציר בכלי ,וכן נוהגין ,ואין
לשנות .ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת למטה בכלי ונוגעת בציר ,אבל שאר
חתיכות שעליה הנמלחים עמה מותרות ,והכי נהוג.

דין הבשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב:
בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב נאסר הבשר ,שאין לדם אפשרות לצאת וחוזר ונבלע בחתיכה
מדין כבוש כמבושל ,ואין לו היתר עוד שנתקשה האיסור ,ועוד שאולי בלע דם של חלק אחר

 להלכה:
השו"ע פסק כרא"ש שיעור רתיחת מים.
רמ"א פסק כר"ת ששהה כל שהוא שנראה ציר בכלי.

חמודי דניאל הניח בצ"ע אם כל מה שצריך שישהה שיעור מליחה הוא רק בתחילת מליחה אך
לאחר ששהה שיעור מליחה אסור אף בזמן מועט ובלא שכנס ציר )פת"ש סקל"ו(.
כמות המלח:
נחלקו מה שיעור המלח עמ"נ לאסור:
מרדכי בשם ר' ברוך ואו"ה כל שהוא.
אורחות חים כשיעור מליחת צלי.
רשב"א אינו נאכל מחמת מלחו.
רשב"א ביש אומרים כשיעור מליחה לדרך שאינו נאכל מחמת מלחו אף כשיודח.
 להלכה:
שו"ע כל שאינו נאכל מחמת מלחו )ש"ך סקע"א(.
רמ"א פסק אף שיעור מועט לצלי.

דין מה שהיה חוץ לציר:
נחלקו אם נאסר הכל או רק מה שתוך הציר:
ר' פרץ וכן נהג ר"ת אסור אף מה שהיה חוץ לציר ,שבשעה שנמלח זז כל הדם שבו ואינו כדם
האיברים שלא פירש שמותר ,וכיון שהכלי אינו נקוב מחמת הדוחק שלמטה לא מפליט דם
שלמעלה .ומוכח כן בסוגיא של דגים ועופות שנמלחו זה על גבי זה שאסורים הדגים ,והקשה
בגמרא שאם מיירי בכלי שאינו מנוקב היה צריך לאסור אף העופות ,משמע כל העופות אף
מה שחוץ לציר דומיא דדגים.
רא"ש הסברא נותנת שמה שלא בציר מותר ואין מונע מה שיש דוחק למטה לדחוק למעלה,
כמו חתיכה שמלח חציה שהחלק המלוח מפליט ,במעשה ר"ת לא נודע מה שהה חוץ לציר
ומה בתוכו .בסוגיא דדגים גם הדגים אינם אסורים לגמרי אלא רק כדי קליפה .הרשב"א הוסיף
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אף כשהחתיכה התחתונה היא בשר שמן שמפעפע לא יאסר מה שחוץ לציר ,שאין האיסור
שמן אלא השומן המותר.
 להלכה:
שו"ע פסק כרא"ש.
רמ"א כר' פרץ .ביאר הש"ך )סקע"ד( מה שלא מועיל מליחה וצליה לחלק העליון כדין שובר
מפרקתה של בהמה בשעת שחיטה שאין הדם שבה יוצא אלא זז ונאסר ואסור לאוכלה חיה
בלא מליחה ומותר על ידי מליחה וצליה ,דשאני הכא שזז על ידי מלח גרע טפי מדם הזז
מכוח השחיטה ,ועוד דכאן יש לאסור מה שחוץ לציר לא משום שזז אלא משום דחשיב
שנכבש במלח מכוח רתיחת המלח והציר שתחתיו ,ולפי זה יש טעם נוסף לאסור מה שחוץ
לציר.

כשכלל לא נגעה החתיכה בציר אלא היו חתיכות זו על גבי זו ,מותרת מפני שאינה מרגשת בדוחק,
ואף שהתחתונה שמינה לא החמירו בכה"ג ,וכן פסק רמ"א )ד"מ ל"ז(.
ספק אם שהתה בכלי שאינו מנוקב קודם שסימה שיעור מליחה או אחר כך ,וכן אם נתערבה
בעוד חתיכות אפילו חד בתרי ,לדעת רמ"א שהחמיר יש להקל במה שחוץ לציר לסמוך על
המתירים )ש"ך סקע"ה(.
יש ששים בבשר נגד הציר:
תלוי במחלוקת ר' פרץ ורא"ש הנ"ל:
לר' פרץ אסור שדם הבלוע זז ולא יצא.
לרא"ש מותר שאין כאן איסור ,וכן פסק רמ"א.

סעיף יט
אחר שנמלח הבשר והודח ,מותר ליתנו אפילו במים שאינם רותחין .ויש
מי שמצריך ליתנו במים רותחין) .והמנהג כסברא ראשונה ,וכן עיקר(.
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 להלכה:
השו"ע הביא דעת רוב הראשונים בסתם והרמב"ם ביש אומרים .בב"י כתב לחוש לכתחילה
כרמב"ם ,והד"מ כתב שלא ראה הנוהגים להחמיר כרמב"ם כלל.

סעיף כ
בשר שנמלח ,ושהה כדי מליחה ,ונתנוהו אחר כך בכלי בלא הדחה ונתמלא
מציר ,מותר .ולפי זה בשר שנפל לתוך ציר היוצא מהבשר אחר ששהה
כדי מליחה ,מותר .ויש מי שאוסר בזה ובזה ,ויש לחוש לו לכתחלה .הגה:
ויש אוסרין אפילו בדיעבד ,כדי קליפה ,והכי נהוג .ודוקא מה שמונח בתוך הציר ,אבל מה שחוץ
לציר ,שרי .והכלי שנפל בו אותו הציר ,אסור .וכן אם היה הכלי חולבת ויש בו לכלוך ,אסור
הבשר ,דאף לאחר שיעור מליחתו נחשב כרותח .אבל אם הוא הפסד מרובה ואית ביה גם כן
צורך סעודת מצוה ,יש להקל ולומר דאחר ששהה שיעור מליחה לא מחשב צירו כרותח .ולפי

דבריו ,אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור ,אסור לאכול ממנו עד
שידיחנו יפה יפה ,ואסור לחתוך ממנו בסכין קודם שידיחנו ,ואם חתך צריך
להגעילו .הגה :ויש מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהה שיעור מליחה ,דאין מליחה לכלים ,וכן
עיקר דמותר .אבל הסכין צריך הדחה אחר כך ,או נעיצה בקרקע אם נתייבשה עליו הציר .ואפילו
קודם שיעור מליחה אין האיסור משום הסכין ,אלא משום שיצא דם בעין על הבשר ,ואם רוצה
להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם ,מותר .וכשרוצים לעשות מליח להתקיים

לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי ,מדיחים אותו יפה יפה
ואחר כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים ,ואפילו בכלי שאינו מנוקב.
ואפילו לפי סברא זו ,אם רוצה למלוח ולאכול צלי בלא הדחה ,עושה ואינו
חושש לדם שעל המלח ,שהאש שואבו ומונע המלח מלבלוע דם .והני
מילי במולחו ומעלהו לצלי ,אבל אם שהה במלחו ,המלח בולע הדם ונאסר,
ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל.

בישול אחר מליחה
חיוב חליטה לבשר:
אחר שנמלח הבשר שיעור מליחה והודח ,נחלקו אם מותר לבשלו:
רמב"ם אסור לבשלו אלא יתננו במים רותחים בכדי שילבינו פניו ,ביאר הר"ן שאין המליחה
מוציאה כל הדם אלא רק מה שעל פני הבשר והסמוך לו ,והשאר אם יבשלנו יצא בבישול
ויאסר ,ולכן יתנו במים רותחים אחר הרתיחה עד שילבינו פניו ,שעי"ז יצמות הבשר ומה שבלוע
בעומק לא יצא עוד .ואין מועיל נתינה במים במקום מליחה ,שיש לחוש שהבלוע בקרוב
לחתיכה יצא קודם שיוצמת )ובשפ"ד לקמן סקפ"ה מבואר טפי דלרמב"ם אף אחר שיעור מליחה מה שיוצא
הוא דם ,אלא שסגי בשיעור מליחה כיון שאחר כך בא לחולטו ,והוא טעם נוסף להחמיר במעשה דרש"י ,והרמב"ם
הוא יחידאה בסברא זו .עוד העיר הר' אביאור שליט"א דלפי זה טעם ההדחה שאחר המליחה לרמב"ם חוץ מלהסיר
דם שעל פניו ,הוא עמ"נ שיסתמו נקבי הפליטה(.

הר"ן הרב המגיד ריב"ש ועוד כתב שמותר לבשלו כהוגן שמליחה הראשונה הוציאה כל הדם
שבו ואפילו מה שבעומק החתיכה ובחוטים ,אף על פי שיוצא אחר כך מוחל שאדום עוד יותר
מן הדם הראשון ,אין מוחל זה דם האוסר אלא מוחל המותר.

כוח הדם והציר אחר מליחה ,מעשה דרש"י
מעשה דרש"י:
מעשה שהיה בביתו של רש"י בבשר שנמלח שיעור מליחה ואחר כך הניחוהו בלא הדחה בכלי
שאינו מנוקב .תחילה נביא את הדינים ,ואחר כך נביא את הטעמים והנפקא מינה העולות מהם.
דין הבשר:
יש לדון אם יש איסור על גבי החתיכה ואם הוא רותח:
רש"י ראבי"ה ורא"ש התירו הבשר.
תוספות סמ"ג והגהמ"י נהגו לאסור.
ר"ן ורבינו יונה אסור מעיקר הדין )ר"ן הובא לעיל בב"י על סט"ז ד"ה כתב הר"ן ,ובדעת ר' יונה נחלקו אם
חלק ויבואר לקמן בנפקא מינה של טעמי החולקים(.
ש"ד אסור רק כדי קליפה )בשונה מציר איסור בעלמא שאוסר הכל דכבוש כמבושל(.

מח

ידי

הלכות מליחה  סימן סט

השלחן

 להלכה:
השו"ע הביא בסתם להתיר וביש לאסור ויש לחוש לו לכתחילה .כתב שו"ע לדברי האוסרים
במעשה דרש"י אין לאכול בלא הדחה ,נתקשו בדבריו הרי הדחה בעינן לכו"ע משום מלח
שעליו ,יש שפירשו ,לדברי האוסרים וסברו שהחתיכה רותחת יזהר להדיח מיד ולא ישהה שלא
תבלע מדם שעל גבה )ש"ך סקפ"ה( .יש שפירשו ,לדברי האוסרים יזהר להדיחה מיד ולא יניח
בכלי שאינו מנוקב )ט"ז סקנ"ב( ,ומיהו לעיל )ס"ח( התיר רמ"א כשהניח בכלי שאינו מנוקב זמן
מועט .ויש שפירשו שבא לומר דלאוסרים לא יועיל קליפת השכבה החיצונית של הבשר ,אלא
יצטרך דוקא הדחה לסתום נקבי הפליטה )ש"ך שם ועיין שפ"דד(.
רמ"א פסק אף בדיעבד מה שבציר אסור כדי קליפה ומה שבחוץ מותר ,חוץ מהפסד מרובה
בסעודת מצוה.
רש"ל מה שתוך הציר אסור הכל ומה שחוץ לציר אסור כדי קליפה ,נתערבה אותה חתיכה
כתב הט"ז )סקמ"ח( אף לרש"ל מותר דבזה יש לסמוך על רש"י.

נפקא מינה לקולא בין רמ"א לרש"ל ,לרמ"א אסור אף בששים כנגדו שאינו מועיל בדבר הטעון
קליפה ,ולרש"ל יועיל אם יש ששים בחלק החתיכה שתוך הציר )ש"ך סקפ"א(.
דין הכלי:
רמ"א כתב שאסור ולא ביאר כמה:
ט"ז )סקמ"ט( ביאר שאסור הכלי כדי קליפה שנוח לבלוע יותר מבשר )ט"ז סקמ"ט ע"פ משב"ז(.
ש"ך )סקפ"ב( ביאר שרמ"א אסר הכל ,ומיירי או שנטף ציר מרובה או בכלי חרס ,אך מעט ציר
וכלי רגיל אסור רק כדי קליפה וכן פסק הפמ"ג בכלי חרס.
מנחת יעקב סבר שאף כלי חרס לא נאסר אלא כדי קליפה.

נטף בצידו החיצון:
כלי חרס שנטף עליו ציר בצידו החיצון פמ"ג כתב להתיר על ידי גרידה היטב.
נטף על אוזן הכלי:
כתב פרי תבואה ציר שנטף על אוזן קנקן פורצלן ,מותר בלא קליפה ,א( כי נפל במקום גבוה,
שבכל עת שימלאו עד שם ,יהיה ששים נגד הטיפה ,והוי ככלי שדרך להשתמש בו בשפע )לקמן
סימן צ"ט סעיף ז'( .ואף לט"ז שאסר בכה"ג ,כאן שרי כי היה אחר מעת לעת .ב( משתמשים בו על
ידי עירוי ,והוא אינו יכול להפליט מן העבר השני של הדופן .ג( הציר נטף לאחר שיעור מליחה,
ויש לסמוך על רש"י )פת"ש סקל"ח(.
ציר דם איסור אחר ששהה שיעור מליחה:

נפל לתוכו בשר:
דין נוסף התלוי במחלוקת במעשה דרש"י ציר דם איסור שיצא בשעת המליחה ,ועבר שיעור
מליחה ונפל לתוכו חתיכת היתר ,התיר האשירי כטעם השני )שיובא לקמן( שאין עוד כוח במלח
לעשותו כרותח וכן פסק שו"ע בדיעבד .דין בשר וגבינה מלוחים שנגעו זה בזה יובא לקמן בנפקא
מינה של טעמי החולקים.
ד .העולה מדבריו שלאוסרים יש דם בלוע תוך החתיכה אף אחר שיעור מליחה ,ואע"פ שלעיל סעיף י"ט דעת השו"ע כמתירים
שמליחה מפליט כל הדם ,צ"ל שסבר כאן כטעם השני שהביא הר"ן למתירים שלא רצו לאסור כ"כ שדם שמלחו אין עובר עליו ,וכל
מה שלא חששו הוא רק לא להצריך חליטה אך להזהר להדיח ולא לקלוף כן יש לחוש.
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נטף על כלי:
פסק רמ"א כלי שנטף עליו ציר איסור ,אם היה מלוכלך בחלב נאסר הכלי ,נחלקו מה הדין בכלי
חלבי בן יומו:
ט"ז בדעת רמ"א )סק"נ( אם הוא חלבי בן יומו אסור.
ש"ך בדעת רמ"א )סקפ"ג( בבן יומו מותר שאין מליחה להפליט בכלים ,וכתב תפארת למשה
בשהה שיעור כבישה שאם יתן על האור ירתיח אף ש"ך מודה שנאסר )פת"ש סקל"ט(.
ביטול כוח המלח במים:
מים המעורבים בדם )כגון שהדיחו בהם חתיכות קודם מליחה( ואין בהם כדי לבטלו ונטף להם ציר איסור
אינו עושה המים כציר מלוח ,שבטל כוחו במים )ב"י ,והוא סעיף ח'( .וכתב ט"ז )סקמ"ו( שהוא אף לדעת
האוסרים במעשה דרש"י.

טעמים להיתר בדעת רש"י ונפקא מינה:
כתבו תוספות ורא"ש ב' טעמים להיתר:
א .אין איסור שיוצא מן הבשר ,הדם חלקו יצא וחלקו הבלוע במלח הוא יבש ודם שמתיבש אין בכוחו
להיבלע שוב ,והציר הממשיך לצאת מותר שאינו דם אלא מוחל .האוסרים סברו שאין המלח
מתיבש.
ב .יש איסור אך אינו רותח ,שבטל כוח המלח לאחר שהוציא הדם )ריב"א משמע שסבר רק את הטעם השני
יובאו דבריו לקמן( .הקשו תוספות והרא"ש מדין בן יונה שנפל לכותח שאם הכותח מלוח נאסר אף
שהכותח מלוח זמן רב ,ותירצו ששם לא פלט הכותח כלום ולכן לא בטל כוחו.
נחלקו מפני מה בטל כוחו:
הב"ח ביאר שבטל מפני מיחוי דם שיש בו ששובר כוח המלח ,והוא כמו שהניחו במים לעיל
)לעיל ס"ח הבאנו דברי הש"ך סקל"א וסקל"ב שכתב שהוא מחלוקת שו"ע ורמ"א ,עפ"י דגמ"ר(.
הט"ז )סקמ"ו( ביאר שהוא אף בלי מיחוי ,אלא מפני ששהה.
האוסרים ,סברו שציר היוצא הוא כדם ולא פלט כל הדם בשיעור מליחה ,ולא בטל כוח המלח.
מחלוקת בביאור מהו בטל כוח המלח ונפקא מינה:
מצינו סתירה בסמ"ג מחד פסק כרש"י בדין לעיל ,ומאידך בשר כשר שמלחו ונגע בגבינה פסק
שנאסרים ולא די בהדחה ,בט"ז הביא לדון היאך ליישב הסתירה:
מהרא"י בתרומת הדשן צ"ע מה דעתו אם כרש"י או לא .ולמעשה כיון שלא מבורר מה דעת
סמ"ג וכן יש דעות החולקות על רש"י ,אין לסמוך על היתר רש"י אלא בצורך והפסד מרובה,
וכן הורה למעשה באווז נבילה שאחר שיעור מליחה נתנוהו על שאר אווזות כשירות.
ט"ז בפירוש ראשון יש ליישב ,דסברת רש"י דבטל כוח המלח הוא רק כשהפליט בפועל ,ובנידון
בשר וגבינה אף רש"י אוסר כיון שלא פלט הדם דמיירי בבשר כשר שמלחו שוב ,ולפי זה יהא
אסור אף לרש"י באווז נבילה.
סמ"ק בשם ריב"א דעתו בביאור רש"י דבשר לעולם רותח ורק הציר צונן )נמצא שחלק על הטעם
שבטל כוח המלח וסבר הטעם מפני שאין כאן איסורה( ,ולפי זה מיושב מדוע בשר וגבינה אוסרים זה
את זה דהחתיכה עודה רותחת.
ה .דכתב דיש טעם לאסור אווז נבילה ,דאף דאין לבשר דין בשר רותח יש לצירו דין ציר רותח ,ואם נאמר שסבר דיש כאן עדין
איסור יש לאסור החתיכה לכה"פ כדי קליפה דהדם רותח וכמו בציר.
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דחה תרומת הדשן דודאי הכל צונן אף הציר ממה שהקשו תוספות על טעם ביטול כח המלח
מכותח שעודנו רותח ,מוכח שסברו שאף הציר דינו כצונן לרש"י.
ביאר רש"ל א( כשהקשו תוספות ורא"ש מכותח סברו שהכל צונן ,אך לאחר שתירצו ששם לא
פלט ציר חזרו לומר שאף הציר רותח .ב( אף בהו"א סברו שחתיכה עצמה נשארת רותחת ודווקא
בחתיכה שאפשר שהיא רותחת בפנ"ע ומה שיצא אינו כאן בשביל שיצנן אותה ,אך בכותח כיון
שהכל מעורב המלח והכותח אמור להיות הכל צונן.
למעשה רמ"א וט"ז )סקמ"ז( סברו כתרומת הדשן בבשר וגבינה דרק בהפסד מרובה ומקום מצוה
יש להקל.
נמצא דיש ב' נפקא מינה בביאור הטעם דבטל כוח המלח ,אווז נבילה ובשר וגבינה מלוחים שנגעו
זה בזה.
לחתוך בסכין אחר מליחה קודם הדחה
כתב רבינו יונה לא לחתוך הבשר אחר המליחה קודם הדחה שאז יאסר הסכין ,נחלקו אם פליג
ע"ד רש"י או לא:
ביאר ב"י דפליג על רש"י ואסר מפני שדם שעל פני הבשר רותח ,ותמה הב"י על הטור שלא
כתב שר' יונה אינו כרש"י ,וכנראה נוסף בטעות על ידי תלמיד אחד והסכים עימו ט"ז )סקמ"ו(.
רמ"א )ד"מ סק"ב( ביאר שעיקר מה שהביא הטור דעת ר' יונה הוא ללמד שלדעת רש"י אסור
בתוך שיעור מליחה לחתוך הבשר ,ומש"ה לא ציין שהוא דלא כרש"י.
ב"ח לשיטתו ביאר שר' יונה מסכים עם רש"י שלכו"ע הבשר נחשב רותח כל עוד לא פגש
המלח בציר ובטל כוחו ,ולא אמר רש"י שנחשב צונן אלא כשנמחה בציר וכאן שחתך הציר
בסכין לא היה מיחוי ציר לבטל כוח המלחו.
מהרי"ל אסר לכתחילה ,אם לא בבשר יבש דאף לכתחילה מותר.
תרומת הדשן וש"ד התירו בהדחה שאין הסכין בולע על ידי מליחה כלל ,ואם נתיבש על גבי
הסכין צריך נעיצה בקרקע )ד"מ סקמ"ב(.
)תחילתו הובא לעיל(:

 להלכה:
שו"ע חשש לדעת האוסרים ופסק לאסור אף הבשר.
רמ"א פסק להתיר אפילו שנמלח תוך שיעור מליחה שאין מליחה לכלים .תמה הט"ז )סקנ"ג(
איך התיר רמ"א הסכין הרי ודאי דיש מליחה לכלים לענין לאסור כלי שאינו מנוקב שמלח בו,
ביאר הש"ך )סקפ"ח( החילוק דרק בסכין שאין הדם כנוס אין מליחה לכלים ,אך בקערה אסור.

שהייה במולח לכבישה ולצלי:
שהייה במלח קודם הדחה:
נחלקו אם מותר להשהות בשר במלחו:
לדעת רש"י מותר להשהותו במלחו זמן מרובה ובלבד שידיחו בסוף.
ר' יונה אסר להשהותו במלחו לכבישה שציר היוצא ממנו הוא איסור אלא ידיח ויחזור וימלח,
ולפי זה אם יבש המלח מותר.

לא עבר שיעור מליחה )כנראה י"ב שעות( ויבש המלח לדברי רש"י ור' יונה נראה שיהא מותר שלא
הזכירו שיש איסור במלח שעל פניו אלא רק בבלוע ,נחלקו הראשונים:
ו .יש לעיין הרי לקמן דעת ר' יונה שאין להשהות הבשר במלחו אחר שסיים פליטתו ,ומוכרח הוא דלא כרש"י וכמו שכתב ב"י שם.
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נא

ראב"ד סבר שצריך קליפה שחוזר ובולע מדם שעל פני המלח.
תוספות סברו שאין צריך קליפה שלא יוצא הדם מהמלח אלא על ידי רוטב.
כתב הרא"ש כל שעבר שיעור מליחה ולא הדיח המלח שעליו לכו"ע חוזר ובולע ,ולכן הרוצה למלוח
בשר לזמן מרובה ידיח ויחזור וימלח
אוסר ,ולרש"י יש רק דם הבלוע במלח( .בשו"ע כתב בסתם שיזהר להדיח כשבא למלוח לזמן מרובה ולא
דיבר במליחה לזמן מועט.
)וכל דבריהם אינם כרש"י ,שהוסיפו שיש דם על פני המלח ודנו אם הוא

מליחת צלי:
כתב הרשב"א מותר למלוח ולצלות מיד ללא הדחה שחום האש שורף ומונע את המלח לבלוע מן
הדם ,ולהשהות במלח קודם הצליה אסור שאז כבר המלח בלע את הדם .תמה הרב המגיד מדוע
לא חשו לגזור מקום שלא שהה במלחו אטו מקום ששהה ,ביאר ב"י שלא חששו בדם נמלח שאינו
אסור אלא מדרבנן.

סעיף כא
במקום שאין מלח מצוי ,יצלו הבשר עד שיזוב כל דמו ,ואחר כך יבשלוהו.

לצלות בלא מליחה ולבשל
צליה בלא מליחה:
כתב האשירי בשם אור זרוע ,במקום שאין מלח מצוי יצלה הבשר עד שיזוב דמו .וכן הזהיר ארחות
חיים לגבי ביונים שמטגנים אותם קודם שנצלים היטב ,שיזהר למולחם קודם או לצלותם היטב.
נחלקו כמה שיעור הצליה:
טור חצי צליה.
ר"ן מאכל בן דרוסאי.
רשב"א כמאכל רוב בני אדם.

נב
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סימ ע  די מליחת הבשר הרבה ביחד
סעיף א
מולחין הרבה חתיכות זו על גב זו .אף על פי שהתחתונה גומרת פליטתה
קודם לעליונה ,לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה ,לפי שהוא
שוהה הרבה לפלוט ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת .ואפילו
מתקבץ הרבה ציר ועומד בגומא שבין החתיכות ,מותר .במה דברים
אמורים ,במולח בשר עם בשר ,ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים
ואפילו עם עופות ,שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן עד שיגמור
בשר שור לפלוט את דמו .הגה :ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה שכל חתיכה שיש
לה בית קיבול ,כגון דופן שלימה ,מהפכין אותה שיזוב הדם ,אבל בדיעבד אין לחוש .חתיכה
שמלח אותה ב' פעמים ,מותרת ,ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר ממליחה
הראשונה .אבל בשר עם דגים ,אפילו בשר עופות עם דגים ,אסור למלוח

לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף את דמו .ואם עבר
ומלחן יחד ,העופות מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה .ואם
לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו ,מותרים .הגה :ויש אוסרין כל הדגים אם אינן ששים
נגד העופות ,דאנו משערין במליחה בששים ,והכי נהוג .ודוקא דלית בהו קשקשים ,דרפו קרמייהו
ופלטי מיד אבל אי אית בהו קשקשים ,מותרים ,דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות ,דאיידי
דטרידי לפלוט לא בלעי ,מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו יחד.

מליחת בשר ודגים כשרים זה עם זה
חתיכות בשר שהניחם למליחה יחד:
חולין )פכ"ה קי"ג" (.רב ששת מלח ליה גרמא גרמא ,תרי מאי טעמא לא משו דפריש מהאי ובלע האי,
חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא ,אלא לא שנא".
מבואר מסוגיא זו שאין צריך למלוח כל חתיכה לחוד ,הטעם כתב רש"י כל זמן שטרודים לפלוט
אינם בולעים וכשנח זה נח זה .הקשו תוספות דכשמלחם זה אחר זה והניח על גבי חבירתה,
התחתונה מסיימת פליטתה קודם ,ונחלקו ביישוב קושיא זו:
תוספות דם שריק מן העליונה ,אך זה לבד אינו מספיק וקשה מדם שבגומות שרואים שאינו
שריק.
ולכן ביארו דכשפולט דם כלל לא בולע ,וכשסיים ועודנו פולט ציר בולע ומפליט.
ר"י מאורלינ"ש הואיל ובתחילה כשהונחה היתה התחתונה טרודה לפלוט ,אינה נסתמת לפלוט
עד גמר פליטת חתיכה שעליה ולא פולטת רק על ידי ציר ,נמצאו דבריו כפירוש תוספות השני
בתוספת מעט .הרשב"א דחה דלפי זה דגים ועופות שמלח יחד נאסרים רק אם נאמר שהדגים
מסיימים לפלוט ציר קודם שהתחילו העופות לפלוט וזה דחוק לומר )בב"י ד"ה אפילו ,וכתב ד"מ
שכן משמע לשון הטור(.
עוד בתוספות כל זמן שהוא טרוד לפלוט ציר לא בולע כלל וכ"כ הטור.
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נג

נפקא מינה:
א .לתוספות בפירוש ראשון ולר"י יש להמתין מלאכול החתיכה התחתונה עד שתשהה שיעור פליטה,
כיון שהתירה הוא משום שפולטת.
ב .דם שבגומות לתוספות בפירוש ראשון צריך להסירו מיד.
ג .דג טפל ועוף מלוח )סעיף ב'( אם נאמר כר"י מאורליינ"ש אין לאסור ,כי הדג פולט ציר מועט ולא
יגמור להפליט הדם ,כיון שלא נסתם עד שגומר פליטתו )ט"ז סק"ח(.
 להלכה:
שו"ע סברא אחרונה שכלל לא בולע כשטרוד לפלוט ציר.
רמ"א כאן החמיר לכתחילה רק את טעם שריק והצריך להפוך החתיכות שיש להם גומות ,כתב
הט"ז )סק"א( דדעת רמ"א לקמן סעיף ו' כסברת תוספות השניה דפלט אגב צירו.

בשר ודגים שהניחם למליחה יחד:
גמרא חולין )קי"ב" (:אמר רב נחמ דגי ועופות שמלח זה ע זה אסורי וכו' ,בכלי מנוקב ודגי משו
דרפו קרמייהו קדמי ופלטי ,ועופות קמיטי בתר דניחי דגי פליטי עופות והדר בלעי מיניה".
הטעם שבולעים הדגים דם רותח היוצא מהעופות ונאסרים .לסברת ר"י מאורלינ"ש מיירי שסיימו
הדגים קודם שהתחילו העופות ,שאם לא כן לא היה נסתם עד סוף הבליעה .לשאר הסברות הוא
אף אם לא סיימו הדגים לפלוט .אין תקנה על ידי שישוב וימלח ,לרמב"ם משום שמליחה מבליעה
בכל ומפליטה רק בסמוך ,ולא יצא כל האיסור הבלוע .לשאר הראשונים ,משום שאין מליחה
מפליטה אלא דם הבלוע מתחילה.
מה נאסר:
נחלקו אם רק הדגים אסורים או אף הבשר:
רש"י רק הדגים אסורים.
רשב"ם הדגים נעשו נבילה ואוסרים העופות ,דאמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,ואין טריד למנוע
טריד בציר .כתב הרא"ש נראה שאסר כדי קליפה כמליח.
בדעת הרא"ש מחלוקת:
טור כרשב"ם.
ב"י הקשה שלא כתב הרא"ש כמי הוא מכריע אלא רק ביאר מה סברת רשב"ם ,והרי דעתו
שלא אומרים חנ"נ בשאר איסורים ,ועוד שבפסקים כתב הרא"ש שמותר הבשר.
כמה נאסר:
נחלקו כמה נאסרו הדגים מחמת דם הבשר כאן ששוהה בכלי מנוקב ,והוא מחלוקת בכל איסור
מליח:
רא"ש ר"ן טור מליח אוסר רק כדי קליפה.
רא"ה נטילת מקום.
רמב"ן כולו.

נחלקו ביש קשקשים:
מהטור משמע שקשקשים הם במקום קליפה )ד"מ סק"ה(.
רא"ש רש"ל רשב"א על ידי קשקשים קמיטי ולא בלעי.
 להלכה:
שו"ע נאסר כדי קליפה ,וכשיש קשקשים מותר הכל ,ביאר הט"ז
קמיטי ולא בלעי.

)סק"ג(

שעל ידי הקשקשים

נד
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רמ"א וב"ח דגים למטה או בשווה לעוף הכל אסור ,דגים למעלה כדי קליפה משום דקמיטי
)כ"פ בס"ב ,עפ"י ש"ך סק"י( .כתב הש"ך )סק"ד( דלא פליג רמ"א על הדין דקשקשים במקום קליפה
ונפקא מינה למקום ששראם עם איסור יבש דמועיל קליפה.
ספק אם היו למטה אזלינן לחומרא דדרך מליחה להפך הכל )ט"ז סק"ה ,ש"ך סק"ח( .כשנמלחו זה
בשווה לזה מה שגבוה מהדגים נאסר רק כדי קליפה )לקמן ס"ב(.
בשר ודגים שנמלחו זה עם זה מצד סכנה:
ט"ז )סק"ג( כתב שאין סכנה בדגים ובשר שנמלחו יחד ,אלא רק באכילה .והמ"י הניח בצ"ע.
שיעור כמות ושהיית המלח:
שיעור כמות המלח ,הוא מליחה לקדירה .שיעור שהיית המלח ,בדגים הוא פחות משיעור קדירה,
אף שבבשר פחות משיעור קדירה אינו נעשה רותח ,דגים דרפו קרמיהו נעשה רותח אף בפחות
מכן )ר"ן( .בשר נבילה וכשירה :ראב"ן שיעור זמן של מליחה לקדירה ,שפחות מכך לא נעשה רותח.
ראבי"ה פחות מכך ,שציר נבילה חזק.

מלח וחזר ומלח בלא הדחה:
מחלוקת אם בולע:
תרומת הדשן התיר ,וכן פסק רמ"א דדיעבד שלא הדיח מותר ,ואף שבדין הדחה קמיתא מלח
מבליע ,כאן י"ל איידי דטריד לא בלע )ט"ז סק"ב( ,דכאן הוא דם פליטה ולא דם בעין ,ועוד דרך
המלח להפליט ולא להבליע )רמ"א וש"ך סק"ג( .חתיכה שנפל עליה דם תוך כדי מליחה אסורה,
משום שהבשר עצמו רותח )ט"ז סק"ב ש"ך סק"ג( ,וכן פסק רמ"א.
או"ה וש"ד אוסרים )ד"מ סק"א(.

סעיף ב
במה דברים אמורים ,כשמלח שניהם יחד ,או שהעוף מליח ודג תפל ,אבל
אם דג מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה ,אף דגים מותרים
בלא קליפה .הגה :וכן אם הדגים מונחים על העופות ,מותרים אפילו נמלחו יחד דדם אינו
מפעפע מלמטה למעלה ,ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן הציר שרי .וכן אם
לא הניח הדגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה ,אף הדגים
מותרים ,אף על פי ששניהם מלוחים .ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר ,הדגים מותרים
דאין הדגים בולעים הדם שבכלי ,דאין מליחה לכלים .והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות
מלוחים אסורים ,היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו והודח ,אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח
מעולם ,מותר ,דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן העופות ,כמו חתיכה שנפלה
לציר קודם מליחה דמותר מהאי טעמא ,כמו שיתבאר לקמן סימן זה .ועיין לקמן סימן צ"א באיזה
מליחה אמרינן דהוי כרותח.

דג מליח ועוף תפל
בסעיף זה ישנם ה' הלכות ,בשו"ע :א( כשהדבר האוסר אינו מלוח ,ובנדון דידן דג מלוח ועוף תפל.
ברמ"א :ב( דג המונח על העוף האם מפעפע .ג( מליחת דג ועוף אחר שתש כוח המלח בעוף.
ד( מליחת דג בכלי בשרי .ה( דג ששהה עם עוף מלוח קודם שנמלח הדג ,אם פולט אגב דמו.
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דג מלוח ועוף תפל ,דג תפל ועוף מלוח:
ברייתא חולין )קי"ב" (:דג טהור שמלחו ע דג טמא מותר מאי לאו שהיו שניה מלוחי לא כגו שהיה
טהור מליח וטמא תפל" .דג מלוח שנתנו עם עוף תפל ,כתב תוספות ר"ן רא"ש וטור ,הדג מותר.
שאין העוף התפל פולט כלום ואין הדג גורם שיחשב העוף מלוח .עוף מלוח ודג תפל ,אסור כמו
שמצינו בדג טמא מלוח שאוסר טהור טפל ,ולא גרע מבשר ודג שמלחם ,דהתם אף שבתחילה
טריד אוסר .דין פעפוע בדם הבאנו לעיל בפסק ההלכה באיסור מליחת דג ועוף.
מליחת דגים בכלי בשרי:
מלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר ,כתב הרשב"א להתיר מפני שאין מליחה לכלים להפליט ,ועוד
דהוי נ"ט בר נ"ט .בשאר איסורים שנתבשלו ומלחו אחר כך נטה הרשב"א לאסור משום שנסרכים
יותר מדם ,וכן הורה ר' קלונימוס במעשה שהיה אצל שפחותיו שמלחו דגים בכלי שהיה מלוח
נבילה ואסר ,ואחר ששמע שהיו משתמשים בו במים חמים התיר להם כיון שהמים פלטו האיסור.
 להלכה:
פסק רמ"א להתיר מפני שאין מליחה לכלים ולא הזכיר הסברא של נ"ט בר נ"ט .כתב הש"ך )סקי"ג(
אף שאינו נאסר צריך הדגים הדחה ,ולכן אם מולחם לקיום לא ימלחם בכלי שמא ישכח ,ואם
מולחם לבישול אין לחוש שישכח דדרך להדיח ומותר .כלי עץ אינו מפליט במליחה אף כשבלע
מאיסור )ט"ז סק"ז(.
לקמן סימן ק"ה סי"ג מבואר דעת ראבי"ה לאסור במליחה לכלים.
עוף אחר ששהה שיעור מליחה:
הניח הדגים אצל העופות אחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה ,ולא הדיח העופות ויש על
פניהם מלח הבלוע מדם .כתב או"ה להתיר הדגים על ידי הדחה ,שכבר פלט העוף כל דמו ,ומה
שיש על פני החתיכה הוא לחלוחית בעלמא ולא נהגו בזה איסור כשאר מוהל .רמ"א ביאר כך
דברי הטור )ד"מ סק"ו( וכן פסק להלכה בהגה.

האם פולט אגב צירו:
דג שלא נמלח נחלקו אם חוזר ופולט מה שבלע אגב דמו:
רבותיו של הרשב"א דרישה לא פולט ,א( ציר הדגים חלש להפליט אחר עימו .ב( ציר הדגים
הוא מועט ולא יספיק לפלוט כל מה שבלע )לסברת ר"י מאורליינ"ש שאם התחיל פליטתו והיה פתוח
שוב אינו נסתם את"ש( .ג( הקרום רך והדם נבלע בו הרבה נסרך בו.
רשב"א ר"ן )ד"מ סק"ז( פולט משום שיש בו מעט דם ,ואין להוכיח מדג טמא ששם אף שיוצא
הדם שנבלע נשאר הדג טמא ,וכן פסק רמ"א.
בשו"ע נחלקו מה דעתו:
ש"ך וט"ז בשו"ע )סק"ו( ממש"כ עוף מלוח ודג תפל אסור משמע אפילו שלא נמלח.
ב"ח בשו"ע סבר כרמ"א ומיירי בדג טפל שכבר נמלח ולא פולט דמו יותר.

סעיף ג
בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה ,או שהטריפה מלוחה והכשירה
תפלה והם נוגעים זה בזה ,אסור כדי קליפה .שאע"פ שאינו בולע מדם
הטריפה ,בולעת מצירה .אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפלה ,מותרת
בהדחה בלא קליפה בין נתן כשירה למעלה ,בין נתנה למטה .ויש מי
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שאוסר בנוגעים זה בזה ,וסובר שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך ,בכדי
שפליטה של זה נוגעת בזה .הגה :וכשהטריפה מלוח וכשר תפל ,אפילו בכהאי גונא
אסור .וע"ל סימן ק"ה מאלו דינים.

מליחת בשר כשר עם בשר טרף
מלח איסור והיתר יחד:
בגמרא חולין )קי"ב" (:רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טרפה .אתא לקמיה דרבא
אמר ליה ,הטמאי לאסור ציר ורוטב וקיפה שלה וכו' .מיתיבי ,דג טהור שמלחו ע דג טמא מותר,
מאי לאו שהיו שניה מלוחי ,לא כגו שהיה טהור מליח וטמא תפל".
מכאן למדים שציר היוצא מאיסור אסור כמותו ,ונבלע בחתיכה הנמלחת דאין איידי דטריד למנוע
בליעת ציר .לקמן יבואר שהוא מחלוקת רשב"א ור"ן אם הסוגיא שהתירה היתר טפל מיירי בנוגעים
או רק כשפליטת האיסור נוגעת.
שניהם מלוחים או האיסור מלוח:
מחלוקת כמה נאסר:
ר"ן כדי קליפה.
רא"ה נטילת מקום כדין צלי ,דחה הר"ן דשם נטף וחזר אליו.
רמב"ן ורמב"ם כולו שטיפות האיסור רותחות .מה שכתב הרמב"ם להתיר בחלבים שמלח עם
בשר ,מיירי בחלבים שאינם בכרת ,או שמלח במעט מלח ,או שמלח בפני עצמו ,וקמ"ל שלא
חישינן שנגעו.
 להלכה:
שו"ע אסור כדי קליפה.
רמ"א כולו ,דאין בקיאים בין כחוש לשמן .ספק אם נמלח עם נבילה הוי ספק דאוריתא ואסור
)ט"ז סק"ט(.
איסור תפל והיתר מלוח:
למדים מדג טהור מליח וטמא טפל כשהאיסור טפל וההיתר מלוח אינו נאסר ,נחלקו אם הוא גם
כשנוגע או רק זה בצד זה:
רשב"א סבר שהוא אף בנוגעים ממש ,ומצד מה שנוגע מעט מלח באיסור לא אוסר ,או משום
שההיתר גורם לפליטה מועטת של ציר האיסור ,ולזה מועיל מה שטריד .או שלא גורם שום
הפלטה במה שנוגע המליח .הקשה הרא"ש איך לא נעשה האיסור מלוח הרי נוגע בחלקו של
ההיתר שיש בו מלח ,ותירץ או שמיירי שהחלק הנוגע אינו מלוח ,או שיש לומר אין הבשר
יוצא מידי דמו אלא על ידי מליחה יפה יפה וכאן מלוח רק במקום הנגיעה.
ר"ן שהוא רק עומדים זה בצד זה אך לא נוגעים זב"ז .בנוגעים לעולם יש לאסור מפני שנעשה
האיסור מלוח בנגיעתו בהיתר ,ובלא נוגעים אם האיסור מלוח מפליט טיפות דם מלוחות
רותחות שנבלעות בהיתר מכוח הרוטב הנמשך ממנו ,ואם האיסור טפל כשעומד זה בצד זה
כשר ,ואעל גבי שבולע האיסור טיפות היתר לא נעשה הבשר רותח מחמת כן ,וכתב ש"ך )סקי"ט(
שאף הדחה לא יצטרך.
 להלכה:
שו"ע פסק בסתם כרשב"א ,והצריך הדחה מסברא ,וביש אומרים הביא דעת הר"ן.
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נז

רמ"א כאן ביאר בדעת היש אומרים שהוא הר"ן שבאיסור מלוח אוסר אף בנגיעת הפליטות
לבד ,ולא הכריע בפירוש כמותו ,אך לקמן סימן ק"ה הביא הר"ן ביש אומרים וכתב להחמיר
כשאין במקום הפסד מרובה ,ואף בסימן צ"א ציין לשם.
חלב צונן על דגים מלוחים:
חלב )בצירה( צונן שנמצא על דגים יש לדון מה דין הדגים מלוחים )אליבא דהרשב"א(:
ר"י ור' משולם התירו.
הגהש"ד הסתפק ,כיון שהחלב רך.

קפיצה למעשה דרש"י:
מעשה שהובא בתרומת הדשן ,עירבו עופות ודגים מלוחים אחר ששהו שיעור מליחה בנפרד ונמצא
אחר כך עוף טריפה ,התיר רק בסעודת מצוה ובהפסד מרובה כיון שתש כוח המלח.

סעיף ד
הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה ,היינו כששתיהן כחושות ,אבל
אם אחת מהן שמנה ,אפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת הכשירה
שמנה ,מפעפע האיסור בכולה אם היתה הטריפה המלוחה למטה ,משום
דתתאה גבר) .ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין(.

חתיכה שמנה
איסור שמן במליחה:
איסור שמן יש בו כח לפעפע יותר מדבר כחוש ואוסר הכל ,כשהיה ההיתר שמן והאיסור כחוש
נחלקו הפוסקים האם מפטם ההיתר את האיסור והופכו לשמן )מבואר לקמן סימן ק"ה סעיף ט' מחלוקת
שו"ע ושאר הפוסקים ,דדעת השו"ע שההיתר מפטם האיסור וכן פסק כאן(.
נידון תתאה גבר עיקרו הוא ברותח על ידי חום ולא על ידי מליח ,וכאן הוזכר לענין מליחה .אם
אמרינן דין תתאה גבר יש נפקא מינה מי עליון ומי תחתון ,ואי לא אמרינן דין תתאה גבר יהא
הדין כאילו נגעו בשווה .כשחתיכת האיסור למטה ,אין נפקא מינה אי אמרינן תתאה גבר או לא
דבין כך ובין כך אוסר הכל ,הנפקא מינה תהיה כשחתיכת ההיתר למטה והיא תפילה ,דאי לא
אמרינן תתאה גבר הוי כאילו שתיהן בשווה ונאסר הכל ,ואי אמרינן תתאה גבר נאסרת רק כדי
קליפה משום שהיא טפילה ומצננת לעליונה ,ונחלקו בזה הראשונים:
רשב"א אוסרת רק כדי קליפה דתתאה התפל גבר.
ר"י רא"ש סה"ת מימוניות בשם סמ"ק לא שייך תתאה גבר במליחה ,דתפל לא מצנן חום שעל
ידי מליח ,ורק חום שעל ידי האש תתאה גבר ומקררו.
ומיהו אם חתיכת ההיתר מלוחה והאיסור תפילה אף שההיתר תחתונה ,אין אומרים תתאה גבר
לענין זה שתעשה העליונה רותחת לאסור יותר מכדי קליפה.
 להלכה:
שו"ע פסק כהרשב"א דאמרינן תתאה גבר במליחה

)כאן כתב האופן שהטריפה למטה דנאסר כולו,

ולקמן בסימן ק"ה סעיף יש אומרים כתב האופן ההפוך דאם ההיתר הטפל למטה אסור רק כדי קליפה(.
רמ"א פסק לקמן )סימן ק"ה סעיף י" א( כרא"ש וסיעתו
במקום שאין הפסד מרובה משום שאין אנו בקיאין מהו כחוש(.

)ומיהו אף אם לא היה פוסק כרא"ש היינו מחמירים
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לקמן סימן ק"ה סעיף ט' ,מבואר מחלוקת בדין פיטום במליחה.

סעיף ה
יש אומרים שבשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו
דהיינו י"ב שעות ,לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח.
ויש מתירים להשהותו במלחו אפילו כמה ימים .ולכתחלה יש לחוש לדברי
האוסרים ,ובדיעבד מותר.

שהיית בשר אחר מליחה בלא הדחה
שהייה אחר מליחה:
בשר שנמלח אם מותר להשהותו במלחו אחר פליטת כל צירו שהוא י"ב שעות )רשב"א( או שחייב
להדיחו ,דין זה תלוי במעשה דרש"י לעיל )סימן ס"ט סעיף כ'( מה כוח המלח אחר מליחה ,למתירים
מטעם שאין איסור כי הדם התייבש והציר היוצא הוא מותר ,כאן מותר דמה שנשאר על פניו הוא
לחלוחית ובלוע במלח ,ואין הדם יוצא ממנו שאין המלח מבליעו אלא אדרבא מושכו לחוץ )טור
בשם הרא"ש( ,או משום שאין כוח למלח אחר שיעור מליחה .ואף לאוסרים שם יש סברא להתיר
בכאן ,שבנידון בסעיף כ' רואים שהוציא ציר ,כאן גם אם יוציא עוד הוא כלי מנוקב והדם אינו
נבלע ואף שלא טריד לפלוט אלא שריק) ,ומיהו דם בעין הבא מן החוץ לא שריק(:
ר' יונה אסור להשהותו במלחו ,לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח ונאסר
כדי קליפה ,וסברו שיש כוח למלח אחר שיעור מליחה.
רש"י ורא"ש מותר למ"ד שאין כוח במלח אחר שיעור מליחה ,מותר גם להשותו במלחו אף
שיש איסור על פניו כיון שהוא צונן ,ועוד דדם שריק ,ועוד דהבשר לעולם פולט ציר )ט"ז סקי"ב(.
רמ"א ועוד התירו למ"ד שאין כוח במלח אחר שיעור מליחה ,דמותר להשותו במלחו אף שיש
איסור על פניו כיון שהוא צונן.
 להלכה:
פסק שו"ע דיש לחוש לדברי המחמירים ובדיעבד יש לסמוך על המתירים.
בב"י ביאר שהאוסרים במעשה דרש"י )לעיל סימן ס"ט סעיף כ'( יאסרו כאן ,ומש"ה פסק דרק
בדיעבד מותר.
ט"ז וש"ך כאן לכו"ע מותר דמיירי בכלי מנוקב ואין הציר נכנס תחת החתיכה.

סעיף ו
יש אוסרים ליתן בשר שלא נמלח כלל ,או שנמלח ופלט כל דמו ,עם בשר
שנמלח קודם פליטתו דם ,לפי שהבשר שלא נמלח ,או שנמלח ופלט כל
דמו ,חוזר ובולע ממה שחבירו פולט .ויש מתירים על ידי מליחה שימלחנו
אחר כך ,כי אז יפליט כל דם שבלע ,ויש מתירים בכל זה .ולכתחלה יש
לחוש לדברי האוסרים .הגה :ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו אם נפל בשר שכבר פלט כל
דמו וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין שיעור מליחה .ויש אומרים שכל מעת לעת לאחר שנמלח
פולט צירו ,ואם נגע תוך זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה עדיין שיעור מליחה ,אינו נאסר ,וכן
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נוהגין ,אך במקום שאין הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י"ב שעות .וקודם לזה אין להחמיר כלל.
וכל שכן אם לא נמלח כלל ,דאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו ,דאמרינן על ידי שיפלוט דם
דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום אחר .ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור מליחה,
ונפל לציר ,יש להתיר אם לא נכבש בתוכו יום שלם .אך אם שהה שיעור מליחה ונפל לציר ,יש
אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו עדיין .ומכל מקום לצורך הפסד גדול יש
להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו ,דהיינו תוך י"ב שעות ,על ידי שיחזור וידיחנו ויחזור וימלחנו.
וכן אם נפל לציר קודם ששהה שיעור מליחה ,ידיחנו ויחזור וימלחנו .מיהו אם מלחו בלא הדחה
לאחר שנפל לציר ,שרי בדיעבד .וכל זה לא מיירי אלא בציר שהוא כרותח ,כמבואר לעיל סימן
ס"ט ,אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא חשוב כרותח כמבואר לקמן
סימן צ"א ,נאסר הבשר ,דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע ,ולא כבולעו כך
פולטו .והא דאסרינן אותו כשנפל לציר ,היינו דוקא מה שבתוך הציר ,אבל מה שלמעלה מן הציר,
שרי .מיהו מה שבתוך הציר נאסר מיד ואין שיעור לדבר .בשר שנפל לתוך ציר שעל הקרקע,
דינה כאילו היתה הציר בכלי .בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה ,דינה
כאילו נגעה בציר .ספק ציר ספק מים ,מותר ,דציר דרבנן וספיקא להקל .ציר מעורב עם מים,
אפילו היו המים מועטים ,לא חשיב עוד רותח ואינו אוסר.

כבולעו כן פולטו וחתיכה שנפלה לציר
נגיעת חתיכות מלוחות וטפילות:
חתיכה תוך כדי פליטה לכו"ע אמרינן כבכ"פ במה שבולע מצד זה לצד זה ,נחלקו בחתיכה טפילה
כגון א( שעדיין לא נמלחה וכן ב( שנמלחה וסיימה פליטתה והודחה ,ונגעה בה חתיכה אחרת
מלוחה הפולטת דם בכלי מנוקב או שנכבשה בציר ,אם נאסרה החתיכה ואם יש לה היתר על ידי
שימלחנה שוב:
הר"ן אסר להניח חתיכה תפילה ואפילו שלא נמלחה עם חתיכות מלוחות ,ולא אומרים
דתפלוט אגב דם הבלוע בה דם הבא ממקום אחר ,וראיה מדגים שנמלחו עם עופות שלא
הזכירו בהם היתר זה.
ר' יונה רשב"א סה"ת וטור התירו כשלא נמלחה שתפלוט אגב דמהכשימלחנה שוב ,דאף אם
יש בה דם מועט פולטת על ידו ,ואסרו כשנמלחה אף אם בתחילת הנחתה היתה פולטת ציר,
ושאני דגים שקרומם רך וצירם מועט.
רשב"א בשם גדולים אף בשר שנמלח פולט על ידי מליחה שוב כל שלא הודח .לקמן נביא
עוד דעות מה הדין כשהודח.
רבינו תם כל ששהו בכלי מנוקב לעולם אין נאסרות דהדם שריק ,ומותר בין בטפילה שלא
נמלחה ובין כשנמלחה ,והאיסור הוא רק כשנטף על חתיכה טפילה דם מלוח בכלי שאינו
מנוקב ,וכתב האגור דכן נוהגים בדיעבד.
 להלכה:
השו"ע הביא דעת הר"ן שאסר בכל ,דעת רשב"א בשם גדולים שהתיר אף כשנמלח על ידי
מליחה שוב ,ודעת ר"ת שמותר בלא מליחה שוב ,ופסק לחוש לכתחילה לר' יונה .לפי זה הזהיר
בב"י להניח בשר שמסיים פליטת צירו ,על ידי בשר שמתחיל מליחתו )ולסברת ר"י מאורליינ"ש אין
לאסור בזה כנז' בסעיף א' ,דכל שפלט בתחילת בליעתו שוב אינו פוסק לפלוט עד שיפסוק לבלוע(.
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נחלקו מהו דיעבד שהתיר השו"ע:
ש"ך )סקכ"ט( ביאר דיעבד הוא כשעבר והניחם יחד.
מהר"י קראקא סבר רק כשעבר והורה להתיר.
רמ"א בשר שלא נמלח יש להתיר לכתחילה ,בשר שנמלח תוך י"ב שעות מותר ,אחר י"ב שעות
נהגו לאסור ,ובהפסד מרובה מותר כר"ת.
נשאר בה חלק מדמה:
חתיכה שלא סיימה מליחתה ונפלה לציר ,נחלקו אם יש לה תקנה על ידי שיחזור וימלח אף שאין
כל דמה בתוכה:
לדעת ר' יונה ואו"ה )בד"מ סק"ט( ורש"ל )בט"ז סקל"ב( לא מועיל לחזור ולמלוח כיון שבעינן שיהא
שיעור כל דמו מברייתו כדי שיפלוט על ידו.
לדעת רשב"א בשם מורים מועיל.
 להלכה:
פסק רמ"א שמועיל אף שלא נשאר כל דם החתיכה בתוכה ,נחלקו אם צריך להדיח קודם שמולח
שוב:
רמ"א צריך להדיח ,נחלקו אם הדחה רגילה או מועטת:
ט"ז )סקט"ז( ביאר שסבר שלא נסתמים הנקבים.
ש"ך ביאר דבהדחה מועטת לא נסתמים.
רש"ל אין צריך להדיח אפילו לכתחילה.

חתיכה שנפלה לציר:
חתיכה טפילה שנפלה לציר ,דינה כדלעיל בין כשלא נמלחה מעולם ובין כשנמלחה וסיימה
פליטתה ,אלא שיש בה עוד כמה נידונים שיש לעיין בהם ונביאם כסדר:
לא הודח ולא נמלח:
חתיכה שלא נמלחה כלל ונפלה לציר דם פליטה )בכלי שאינו מנוקב( מותרת בדיעבד על ידי שיחזור
וימלחנה ,כדין חתיכה שנמלחה בסמוך לחבירתה לעיל ,נחלקו מה הדין אם היה דם על פניה דדינו
כדם בעין ,האם עושהו הציר רותח הוי כחתיכה שנמלחה בלא הדחה דלעיל )סימן ס"ט ס"ב( ואסורה,
או שאין הציר עושה דם זה לרותח:
ש"ך )סקכ"ט( דם שעל פניו נבלע מכוח הציר.
רש"ל וב"ח )בש"ך שם( אין בציר כח להבליע מה שעל פניו אלא רק להיבלע הוא עצמו.
חתיכה שלא נמלחה ונכבשה באיסור:

לא נמלח ונכבש יום שלם אסור לכו"ע ,ולא אומרים שיפלוט אגב דמו.
נכבש שיעור כבישה שירתחו המים:
חתיכה טפילה שלא נמלחה בכלי שאינו מנוקב אסור לכו"ע ,בכלי מנוקב מחלוקת:
ש"ך )סקל"ו( מתיר.
ט"ז ורש"ל )סקי"ז( אוסרים ,הגירסא ברמ"א בפשטות היא רק בשיעור מע"ל כש"ך ,אך הט"ז
שינה הגירסא לשיעור שירתחו המים.
נו"ב )פת"ש סק"ג( אם לא נמלח כלל יש להקל במקום צורך לצלי ,מה נאסר בכל זה :מה שבתוך
הציר מיד ,אבל מה שלמעלה מן הציר מותר.
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נמלח ושהה ופלט דמו ולא צירו:
חתיכה שנפלה לציר אחר פליטת דמה ,מחלוקת אם מה שטרוד לפלוט ציר ,מונע מלבלוע:

רש"ל אוסר ,ולא חשיב טריד לפלוט ציר ולא חוזר לפלוט על ידי מליחה שוב.
תו"ח בשם הרא"ש )הובא בש"ך סקל"ז( אין צריך אפילו מליחה ,דאיידי דטריד לפלוט ציר לא בלע
דם.
רמ"א מתיר בהפסד מרובה עד י"ב שעות על ידי הדחה ומליחה ,ביאר הש"ך )סקל"ז( דמעיקר
הדין אין צריך מליחה דהסברא להתיר היא משום דטריד לא בלע ,ומה שהצריך מליחה הוא
לחוש לרש"ל שסבר דבלע .עוד כתב ש"ך )סקל"ז( הוא הדין בכל זה באם נפל ציר עליו.
ב"ח כרמ"א ,אך אוסר להדיח כי יסתמו נקבי הפליטה.
ש"ך מותר להדיח מעט ,ועוד שאין נסתמים הואיל ולא הדיחו קודם שנפל לציר אלא אחר
שנפל.
ט"ז מוכח דרמ"א לא ס"ל סברת נסתמו ,ובאמת לשיטת הר"ן בשם רבנו יונה ,אין להדיח .וכתב
הש"ך לפיכך מיקל רמ"א בהפסד מרובה באם נתבשל בלא הדחה ומליחה שנית.
שורש המחלוקת:
אם אמרינן אגב פליטת צירו יפלוט דם שבלע מעלמא ,דלרש"ל אינו פולט ולרמ"א פולט .אבל
גם לרמ"א לא אומרים איידי דפליט ציר לא בלע דם ,ומש"ה הצריך מליחה שנית.
נמלח ושהה ופלט דמו וצירו:
לכולי עלמא לא מועיל מליחה אחר כך ,יש לעיין למתירים בכל ענין מה יסברו כאן.

הדיח אחר שסיים פליטת הדם קודם שסיים פליטת הציר:
ב"ח סבר שהתירו רק כשהדיחו קודם שסיים פליטת דמו.
ט"ז וש"ך )סקל"ב וסקכ"ו( סבר שהתירו בכל ענין ,וכתב הט"ז דדעת רמ"א חלוקה ,דבתו"ח כתב
לאסור ,ובהגה כאן משמע ממנו דמותר ,ממה שהתיר בנפל לציר לחזור ולמולחו ודאי שצריך
להדיחו קודם ובכל זה פולט.

שיעור שטרוד לפלוט ציר:
בשר שסיים לפלוט דמו ופולט ציר ,והניחו עימו בכלי מנוקב בשר אחר למליחה ,נחלקו מה השיעור
דטריד לפלוט ציר ואינו בולע דם:
שו"ע ועוד סברו דעד י"ב שעות בלבד טריד.
רמ"א סבר דבמקום צורך יש לסמוך עד כ"ד שעות דטריד.
רש"ל דאף לכתחילה יש לסמוך עד כ"ד שעות שטרוד לפלוט ציר )ש"ך סקל"ג(.

פרטי הלכות:
א( דם בעין שנפל על בשר בשיעור מליחתו שהוא רותח ,נאסר הבשר ,ולא אומרים כבכ"פ ,ולכן
נאסר הכלי כדי קליפה אף אם יש בו ששים וצריך הגעלה להכשירו ולא מועיל לו עירוי ,ואם הוא
כלי חרס אין לו תקנה )ד"מ סקי"ג( .ב( בשר שנפל לציר שעל הקרקע ,הוי כנפל לציר שבכלי.
ג( חתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ,ונאסרה ,דינה כציר ,לענין אם נגע בה בשר )ד"מ סקי"ג(.
ד( ספק ציר ספק מים להקל ,דהוי ספק דרבנן .ה( ציר מעורב במים אפילו מועטים ,לא חשיב
רותח ואינו אוסר .פירש הש"ך )סק"נ( מועטים דהיינו דאין במים ששים נגד הציר.
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חומרת איסור ציר:
בציר דגים טמאים האיסור הוא מדרבנן אך בציר דשאר איסורים כשרצים או נבילה האיסור הוא
דאוריתא ,ונפקא מינה לספק דאוריתא לחומרא.
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סג

סימ עא  די מליחת הראש והטלפיי והמוח
סעיף א
הראש ,חותכו לשנים ומולחו יפה לצד פנים ,וחוזר ומולח על השיער ,שאין
השיער מעכב על ידי המלח להפליט דם.

הכשר ראש
הכשר ראש:
בראש ישנם ב' בעיות ,א( שמא מחמת השיער לא יוצא כל דמו במליחה ,ואי אפשר להסיר השיער
ממנו אלא על ידי האור ,ויש לחוש שאם יסיר שערותיו באור ואחר כך ימלחנו ,יהא הדם פורש
ממקום אחד ונבלע במקום אחר בחתיכה ,ושוב לא יצא על ידי מליחה נוספת ,שאין כוחה כאור.
ב( יש בו מוח שמעכב מה שבפנים לצאת ,כדין דבר חלול.
מחמת השיער:
נחלקו באופן ההכשר:
כתב הרשב"א יש אומרים שצריך למלוח לשרוף השערות זמן מועט באור ולחזור ולמלוח,
שבזה שמלח בתחילה יצא רוב הדם הסמוך לקליפה והאור שבא אחר כך הוא מועט ולא מזיז
דם שתוך החתיכה בעומק ,ויחזור וימלח החתיכה שוב כשאין שיער.
והרשב"א סבר שאין השיער מעכב הדם מלצאת ויוצא כמו במליחה רגילה ,כל שכן ממוח
שבעצמות שנכשר על ידי מליחת העצם ,וכן פסק שו"ע.

גם אחר שחותכו לשנים צריכים אנו לטעם שאין השיער מעכב ,אף שבצד הפנימי הפתוח אין כלל
שיער ,כיון שצריך למלוח מב' צדדים.
מחמת מוח בחללו:
נחלקו מה אופן ההכשר:
שו"ע מעיקר הדין אין צריך למלוח אלא מבחוץ דלא גרע מחתיכה עבה ,למצוה מן המובחר
בכל דבר חלול מספיק נקב ,אך כאן שיש מוח בחללו צריך לקורעו ממש )ט"ז וש"ך סק"א(.
הבית יעקב סבר שלחתוך לשנים הוא עיקר הדין כיון שיש מקומות בראש שהוא חלול ומצטבר
דם בעין ולא יוצא אף על ידי מליחה עד שיקרע כדין קנוקנות לקמן ,דחה הפת"ש )סק"א(
דהתם הוא מנהג ולא עיקר הדין.

סעיף ב
הטלפיים ,מחתך אותם מעט למטה ,ומולח ,ויניח מקום החתך למטה
וימלח גם על השיער) .ועיין לעיל סימן ס"ח(.

הכשר טלפיים
הכשר טלפיים:
טלפיים הוא עצם המכוסה בשיער בחלק התחתון של רגל הבהמה .נחלקו מה הבעיה בטלפיים:

סד

ידי

הלכות מליחה  סימן עא

ידי

השלחן

הלכות מליחה  סימן עא

השלחן

סה

ב"י ולבוש ביארו שמא יצטבר הדם בעצם והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב ,ושאר עצמות שונות
כיון שמלאות ממוח שלהם אך כאן מוח העצם אינו מלא כולו.
רשב"א וש"ך )סק"ג( צ"ע סברת הלבוש ,דמה שאינו מלא הוא סברא להתיר שאינו מצטבר
בעצם ,וביארו דהוי כלי שאינו מנוקב כיון שהטלפיים קשים ואין הדם יכול לצאת מהם
במליחה.

או"ה המוח אסור והשאר מותר ,שעצם הגולגולת מפסיקה בין המוח לבשר ,ואף אם מעט נבלע
כבולעו כך פולטו ,וכן פסק רמ"א .כתב הש"ך )סק"ח( עיקר הטעם הוא משום הפסק העצם ולכן
אף אם היה עימו בשר שפלט כל דמו ואין כבולעו כך פולטו אינו נאסר.
מרדכי בעוף מותר אף המוח ,וכן פסק ב"י לעיל.

לכו"ע תקנתו שיעשה חתך קטן בתחתית הטלפיים ואז יצא הכל ,וכן פסק שו"ע הטלפיים ,מחתך
אותם מעט למטה ,ומולח ,ויניח מקום החתך למטה וימלח גם על השיער .דיעבד שלא חתך
הטלפיים ,כתב הש"ך )סק"ד( נאסר מה שתוך הטלפיים )נראה דכאן מודה אף רמ"א דלעיל סימן ס"ט סט"ו
שאסר אף מה שחוץ לציר ,דכאן רק מה שתוך הטלפיים נאסר כיון שאין דוחק מחמת הטלפיים(.
מהרש"ל בטלפיים שחתכם מצוה מן המובחר לחרוך באור קודם מליחה ,ואין לחוש שמא יגרום
האור לבליעה כיון שחתך הטלפיים ,ואין המנהג כן )ט"ז סק"ב(.

דיעבד שבישל בלא קריעה או ניקוב:
אם המוח מחובר לראש ולא לגוף תלוי בדין חנ"נ ,אם לא מחובר הראש לשאר הגוף ,מסייע לגוף
לבטלו )ד"מ סק"ג(.

סעיף ג
הקרום שעל המוח ,יש בו חוטין ,והמוח עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי
דמו במליחת הראש ,לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום
לדם לזוב .לפיכך הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו.
ואם רצה למלוח הראש והמוח בתוכו ,ינקוב העצם כנגד הקרום ,וינקוב גם
הקרום ,וימלח ,ויניח הנקב למטה ,ומותר אפילו לקדירה .הגה :ועיין לעיל סימן
ס"ח כיצד נוהגין לכתחלה .ואם נמלח הראש שלם בלא נקיבת העצם ,הקרום והמוח אסורים,
ושאר הראש מותר ,וכל שכן שאר בשר שעמו .הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין
מליחה .ומליחת העצם מועיל למוח שבקרבו ,ואין צריך לנקוב העצם .מיהו לכתחלה לא ימלחנו
עם שאר בשר ,רק לבד ,ובדיעבד שרי.

הכשר מוח
הכשר מוח במליחה:
נחלקו באופן ההכשר:
רשב"א יוציא המוח מהראש יקרע הקרום וימלח.
רא"ש ובהע"ט או ינקב העצם והקרום.
בה"ג ורמב"ם להבנת הטור רק צליה מועילה למוח.
רמב"ם להבנת ב"י המנהג הוא להבהב באור ,כתב הרב המגיד שלא פשט מנהג זה בכל ישראל.
 להלכה:
שו"ע פסק או יקרע ויוציא או יעשה נקב בעודו בראש וימלח.
רמ"א פסק לכתחילה נוהגין ליטול המוח קודם מליחה מתוך הגולגולת ולחותכו שתי וערב,
שאז מתחתך הקרום היטב )ש"ך סק"ו(.
דיעבד שמלח בלא קריעה או ניקוב:
הוי כמלח בכלי שאינו מנוקב בין בעוף בין בבהמה:

הכשר הראש בצליה:
בגמרא חולין )צ"ג" (:תלייה אבית השחיטה או אנחיריה וד ביה מידי שרי" .מכאן מותר לצלותו בתנור
שפיו למעלה ותולהו במאונך ,שזב דמו על ידי נקב בית השחיטה והנחיריים.
רא"ש מנהג העולם לא לצלותו בלא קריעה שמא יבואו להתיר זאת אף בתנורים של היום
שאין פיהם למעלה.
ב"י נראה שזו זהירות יתרה ואין למדים ממקום שנהגו בה למקום שלא נהגו ,וכתב שאולי
אף דעת הרא"ש למסקנא כך ממה שלא פסק הטור זאת.
רמ"א בד"מ )סק"ד( כתב לאסור מחשש נוסף שמא לא ישים לב הצולה שיהיה הנקב תמיד
למטה ,שבצליה דרך להופכו הרבה כדי שלא יחרך ,וסבר שאף הרא"ש דעתו כן ומה שלא
הביא הטור כן להלכה אינו ראיה שיש הלכות שהשמיט מדברי הרא"ש.

דם בעצמות:
פסק רמ"א ,הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין מליחה שמא יש במוח דם .ומליחת העצם
מועיל למוח שבקרבו ,ואין צריך לנקוב העצם כיון שהוא דם בלוע ,משא"כ במוח שיש בו שורייקי
דם בקרומו.
אף שהוא ספק מחזקינן דם ,ולכן :א( אסור אף דיעבד שבישל ,רק המוח אסור כיון שאין בו הרבה
דם ,ומכל מקום אם היה ששים בקדירה אף המוח מותר )ש"ך סק"י .והוא מחלוקת סימן ס"ט אם מתירים
אף חתיכה עצמה שלא נמלחה( .ב( לכתחילה לא ימלח עם שאר בשר דיעבד שרי ,ובבשר שעל העצמות
מברייתם מותר אף לכתחילה )ש"ך סק"ד( ,מלח עם שאר בשר מותר ,ואם לא היה בו דם היה נאסר
שאינו טריד לפלוט.
הצטרפות עצמות לבטל ,מבואר לקמן סימן צ"ט.
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סימ עב  די מליחת הלב והריאה
סעיף א
הלב ,מתקבץ הדם בתוכו בשעת שחיטה .לפיכך צריך לקרעו קודם מליחה
ולהוציא דמו ,ולמלחו אחר כך .ואז מותר אפילו לבשלו) ,ויש מחמירים לבשלו רק צולין
אותו( .ואחר כך מבשלו.

הכשר לב
בישול לב אחר הכשרו:
משנה )חולין ק"ט" (:הלב קורעו ומוציא את דמו ,לא קרעו אינו עובר עליו" ,מבואר שדם הלב הכנוס
בתוכו אסור וצריך להוציאו קודם מליחה כדין דם בעין ,ובדיעבד אינו אוסר כדין דם הכנוס
באיברים .כתב הרשב"א והרמב"ם ,אחר שקרעו מותר לצלותו ,נחלקו אם מותר לבשלו אחר כך:
ש"ד כתב לאסור לבשלו אף אחר קריעה .ביאר רמ"א )ד"מ סק"א( מה שאסר הוא לשיטתו שלא
הצריך קריעה בצליה אלא רק מליחה ,גזירה שמא לא יקרע אף כשמבשל ,אך לדידן שצריך
קריעה אף בצליה אין לחוש שמא לא יקרענו ומותר לבשלו.
רמ"א עצמו פקפק אם מותר לבשל אחר כך.
 להלכה:
פסקו שו"ע ורמ"א שיקרע וימלח ,ויהא מותר אף לבשלו אפילו עם בשר אחר .רמ"א הביא יש
מחמירין שאסור בבישול ומותר בצליה.
שכחה מפני אכילת לב:
כתב התשב"ץ אף שבגמרא מזכיר רק לב בהמה שקשה לשכחה ,נזהר הוא גם בלב עוף וכתב
הש"ך שכן נהגו )סק"ב(.

סעיף ב
מלחו ולא קרעו ,קורעו אחר מליחתו ומותר אף על פי שנמלח עם הדם
שבתוכו ,דכבולעו כך פולטו .והוא הדין אם צלאו ולא קרעו ,שקורעו לאחר
צלייתו ומותר .אבל אם בשלו בלי קריעה ,אסור עד שיהא ששים כנגד
הלב ,דלא ידעינן כמה נפק מיניה .הגה :ואפילו בדאיכא ששים ,הלב עצמו אסור ,ויקלוף
מעט סביב הלב .ויש מחמירין בו ,אפילו במליחה ,אסור שאר בשר שנמלח עמו ,ואומרין דלא
אמרינן כבולעו כך פולטו גבי דם הלב הכנוס בתוכו ,דהוי דם ממש ולא מקרי דם פליטה .והמנהג
להקל ,וכן עיקר דגם זה מקרי דם פליטה ושייך למימר ביה כבולעו כך פולטו ,מידי דהוי אדם
שבחוטין ,כמו שנתבאר לעיל סימן כ"ב .ויש מחמירין לקלוף קצת במקום שהיה הלב דבוק ,וטוב
לחוש לדבריהם ולקלוף קצת סביב הלב ,ואז הכל מותר .ואין חלוק בין בשר שעם הלב או הלב
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עצמו ,ואין חלוק בין אם הלב סגור או פתוח למעלה .ונוהגין לכתחלה לחתוך ערלת הלב ולחתוך
גידין שבפנים ,ואינו אלא חומרא וזהירות בעלמא.

נמלח נצלה או בושל בלא קריעה
במליחת לב הוזכרו ג' דינים :א( הלב עצמו .ב( בשר שעימו .ג( בשר הדבוק לו .ובכל דין יש פרטים
נמלח ,התבשל ,ביטול בששים.
ברייתא )חולין פכ"ה ק"ט" (:הלב קורעו ומוציא את דמו ,לא קרעו קורעו לאחר בשולו ומותר".
בגמרא פסחים )ע"ד (:הבין שמיירי בצולה הלב ,ורצה להוכיח ממה שמועיל קריעה אחר כך שאמרינן
כבכ"פ לדם בצליה ,ודחה דשאני לב דשיע ומש"ה אינו נאסר.

צורת ההכשר לכתחילה:
יקרע הלב שמא ישכח ולא יקרענו אחר כך ,כתב רמ"א חומרא לכתחלה לחתוך ערלת הלב ולחתוך
גידין שבפנים .שיעור הקריעה למצריכים ,או"ה סבר דסגי אם מלח או צלה בקריעה למעלה ,רמ"א
הצריך דוקא קריעה כולו )ד"מ סק"ח( .לאחר שקרעו מחלוקת אם מותר לבשלו ,כמבואר לעיל.

דיעבד שלא עשה כן:
דיעבד שלא קרעו קודם ועשה כסדר הנ"ל:
נמלח:
לא קרעו ומלחו כך נחלקו מה הדין:
או"ה אסר הלב שעל ידי המליחה או הצליה זז דמו בכולו ואין דינו כדם שלא פירש ונבלע
בלב ואין בכוחו להפרישו לגמרי ושוב לא יצא ממנו )ד"מ סק"ט( ,ודימה זאת לחוטים שביד
ושבלחי שדינם כך ,והתיר בדיעבד כשקרעו אפילו אם היה פתוח רק למעלה )ומדבריו יוצא גם
קולא שבקריעה לבד מותר לבשלו אחר כך(.
ד"מ ושאר פוסקים התירו הלב ובלבד שיקרענו אחר כך ,י"מ שאין הדם הבלוע צלול כיון
שמתיבש בתוכו ודינו כדם פליטה דאמרינן ביה איידי דטריד לא בלע .וי"מ שאף שדם זה הוא
דם צלול לב עצמו שיע ואינו בולע ,נפקא מינה בין הטעמים היא כשנפל הלב לציר איסור
אחר מליחה ,שאם אמרינן סברת שיע מותר הלב .דחה רמ"א )ד"מ סק"ח( הוכחת האו"ה מגידים
דשאני התם שאין להם דם מעצמם לא יפליטו מה שבלעו ,אך הכא יש לבשר הלב דם מעצמו,
ונימא ביה כבכ"פ.
 להלכה:
פסק שו"ע שיקרע בשביל להוציא הדם שבלב ומותר במליחה או צליה )ד"מ סק"ח(.
נצלה:
האו"ה שאסר במליחה אסר אף בצליה ,המתירים במליחה כל שכן בצליה ,וכאן לכו"ע הוא מסברת
שיע ,דשיע מועט אינו בולע בצליה ולא צריכים לטעם שמתייבש תוכו )ש"ך סק"ג(.
התבשל:
בסוגיא דגמרא לעיל אמרינן שלב שיע ולא בלע ,נחלקו אם הוא אף בבישול:
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רש"י רמב"ם ורשב"א למדו מכאן שלב אינו בולע אף בבישול ,ולכן התירו כשהתבשל בלא
קריעה לקורעו ולאוכלו.
תוספות רמב"ן ראב"ד ועוד דחו שסברת לב שיע היא רק דחיה ,אך למסקנא הלב לא שיע
כלל ואסור בבישול ,והברייתא שאמרה קורעו לאחר בישולו ומותר מיירי בצליה שהדם יוצא
ולא נבלע כלל.
ר"ן אף למסקנא אמרינן שהלב שיע אך רק בצליה ,ובבישול אסור ,כיון שבבישול חוזר להיבלע
עם שמנונית ובצליה יוצא רק דם.
 להלכה:
שו"ע אסר הלב כשבישלו ולא קרעו.
ביטול בששים כשבישלו:
דין הקדירה אם יש ששים בקדירה הקדירה מותרת ,נחלקו כנגד מה משערים ששים:
ש"ד הצריך ששים רק כנגד דם היוצא ,ואפשר לשער כיון שהוא כנוס בתוכו.
או"ה הצריך ששים כנגד כל הלב כיון שנעשה כולו נבילה.
טור הצריך כנגד כולו משום שאי אפשר לשער

רמ"א בד"מ הבין שהש"ד חולק על הטור ,רש"ל )ט"ז סק"ד( סבר שהטור מיירי בלא נמלח קודם ויש
גם דם בלוע וגם דם צבור והש"ד בנמלח ולא פליגי.
דין הלב עצמו נחלקו אם הלב עצמו מותר כשיש ששים:
מרדכי מותר.
ש"ד אסור ,שפעמים הדם מתייבש כולו בחלל הלב ואינו יוצא לחוץ אף על ידי בישול.
 להלכה:
שיעור הששים להתיר מה שבקדירה ,משמע מהשו"ע דבעי ששים נגד כל הלב )ש"ך סקט"ז( וכן
פסק רמ"א )בד"מ( וט"ז ,ולא כרש"ל שרק בלא מלח ובישלו צריך כנגד כל הלב .הלב עצמו מדברי
השו"ע משמע שהתיר אף הלב )ש"ך סק"ו( אך רמ"א אסר הלב.
דין ביטול בששים כשהלב דבוק יבואר לקמן.

חתיכות שעימו במליחה צליה ובישול:
לא קרעו ומלחו צלאו או בישלו עם שאר חתיכות ,נחלקו מה דינו:
נמלח:
מלח הלב עם בשר ,מחלוקת אם דם היוצא מהלב דינו ככל דם דאמרינן איידי דטריד לא בלעו,
או דדינו כדם צלול )ד"מ סק"ח(:
הר' מתתיה בשם ר' פרץ אוסר כיון דדינו כדם צלול ,וכן דייק הד"מ מדברי המרדכי.
מהרא"י דם זה הוא כדם הפורש ומותר הכל ,וכתב או"ה שנהגו לקלוף הסמוך.
 להלכה:
רמ"א הביא דעת האוסרים ופסק כמתירים ,וטוב שיקלוף סביבו.
נצלה:
המתירים במליחה כל שכן שמתירים בצליה ,נחלקו בדעת האוסרים:
ש"ך בדעת הגהש"ד )סק"ט( אוסרים אף בצליה.
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מהרש"ל בצליה לכו"ע מותר.
התבשל:
אם אין ששים נאסר לכו"ע ,אף הרמב"ם שהתיר הלב עצמו כשהתבשל הוא מסברא דלב שיע אך
בשר שעימו אסור .אם יש ששים בקדירה הכל מותר ,ולעיל הבאנו מחלוקת אם בעינן כנגד דם
שבו או כנגד כולו.

סעיף ג
אין עוף שלא יהא בו ששים כנגד לבו ,ומותר אפילו הוא דבוק בעוף.

הגה:
וכל עוף יש בו ששים ,אפילו אין בו הראש והרגלים התחתונים ,כדרך שנוהגים להסירן דהיינו
עד הארכובה התחתונה ,ולכן אם העוף שלם ,הכל מותר .ואם אין שלם ,וליכא בו ששים נגד הלב
הדבוק בעוף ,יש אומרים דהחתיכה נעשית נבילה ובעינן ששים בקדירה נגד כל העוף ,וכן נוהגין.
ואפילו איכא ששים בקדירה ,העוף אסור הואיל ואין בו ששים נגד הלב הדבוק בו .ואם אין הלב
דבוק בעוף ,מצטרף כל הקדירה לבטל הלב בששים .ועיין לקמן סימן צ"ב בדין חתיכה נעשית
נבילה .ואין לך בהמה שהיא ששים נגד לבה.

שיעור הלב כנגד שאר העוף או הבהמה
לב עוף:
כתבו הראשונים עוף שלם יש בו ששים כנגד ליבו ,נחלקו באיזה אופן:
מהר"י מולן רק עם ראש ורגלים.
מהרא"י אף בלא ראש ורגלים מפני שלא שיערו בצמצום ,וכן פסק רמ"א.
ט"ז )סק"ט( אפילו בלא עור וכנפים ,שמשמע מהמרדכי אפילו חתיכות עוף יש שיש בהם ששים.
ש"ך )סקט"ז( רק עם עור ועם כנפים.

לב בהמה:
דנו אם יש בבהמה כנגדו שיעור ששים:
או"ה אין בה ששים כנגד ליבה.
הלבוש תמה הרי באומדנא קלה נראה שיש בה ששים.
ש"ך )סקי"ט( ביאר האו"ה מיירי בבהמה שחתכו ממנה האיברים המיותרים ובזה חמורה מעוף
שאין מסירים ממנו כ"כ אחר שחיטתה ובזה אין לה ששים ,ולכן לא שייכת תמיהת הלבוש
שבאומדנא קלה רואים שיש ששים .בכבד אין ששים.

בשר הדבוק ללב:
רוב דיני בשר דבוק מבוארים סעיף הבא אך לתועלת העניין נביאם כאן.
לב דבוק לבשר כגון תרנגולת שדבוק בה הלב ולא חתכו ממנה ,במליחה צליה ובישול דינו כשאר
בשר ,והחילוק הוא רק בביטול בששים אם הוא נחשב נבילה משום שדבוק באיסור:
טור בשם יש אומרים ורש"ל במרדכי )ש"ך סקי"ז( אוסרים כל מה שדבוק ללב עד שיהא ששים
בדבוק ולהתיר הקדירה יצטרך ששים כנגד כל הדבוק ,ביאר הש"ך )סקי"ח( הטעם דמה שדבוק
נאסר קודם שאר הקדירה וחוזר ואוסר שאר הקדירה.
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שו"ע סבר דלא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ומצריך ששים רק כנגד הלב )ש"ך שם(.
סמ"ק הביאו טור לקמן )סימן ק"ה( דג טמא שנתערב עם דגים טהורים אינו בטל בששים ,שמא
יעביר החתיכות מהתמחוי לאילפס בב' שלבים ויהא שהות שתישאר חתיכת האיסור ללא
ששים כנגדה ותאסור חברותיה ,ואף כאן יש לגזור שלא יועיל ששים לבטל לב )הסמ"ק כתב
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סימ עג  די צליית הכבד

הדין כשהלב דבוק לחתיכה אחרת ובאמת דינו שייך אף כשהלב בפנ"ע ,ביאר הב"ח שקמ"ל רבותא במה שדבוק
אע"פ שיש לומר ס"ס להתיר(.

סעיף א
הכבד ,יש בו ריבוי דם .לפיכך לכתחלה אין לו תקנה לבשלו על ידי מליחה,
אלא קורעו שתי וערב ומניח חיתוכו למטה ,וצולהו )שיהא ראוי לאכילה( ,ואחר
כך יכול לבשלו .הגה :ואם מנקבה הרבה פעמים בסכין הוי כקריעת שתי וערב .וכן אם נטל

תרנגולת שמלאוה בביצים ובבשר:
תרנגולת שמלאוה בביצים ובבשר ונתבשל ונמצא הלב בתוכו ,נחלקו אם הביצים והבשר מצטרפים
לבטל )ט"ז סק"י(:

משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד ,דאפשר לדם לזוב משם .ומכל מקום אם לא עשה כן נוטל
הסמפונות לאחר צליה ,ומבשלה .וכל זה בכבד שלימה ,אבל כשהיא חתוכה אין צריך כלום.
וכשבא לבשלה אחר הצליה ,ידיחנה תחלה אחר צליה ,קודם הבישול .מיהו אם לא הדיחה ובשלה
כך ,מותר .ובדיעבד מותר אם נתבשל לבדו בקדירה )בלא צליה( ,אבל הקדירה
אסורה ,שפולטת ואינה בולעת ,ויש מי שאוסר .הגה :וכן נוהגין לאסור הכל ,אפילו
נמלחה הכבד קודם בשולה.

הטור חלק עליו בטעמו מפני שהיא גזירה מחודשת ,וכתב הט"ז אף על פי שבדגים לקמן אסר,
כאן התיר דדם שמלחו דרבנן.

מהרי"ל אין ששים בעוף אלא כשהוא שלם ,והביצים אינם מצטרפים.
כל בו מחמיר שהמילוי עצמו נאסר קודם שאר התרנגולת ונעשה נבילה ,ואפילו יש ששים
בתבשיל נגד הלב ,המילוי עצמו אסור.
רש"ל בעוף יש ששים גם בלי המילוי ,ואף אם בישל הלב עם חתיכת עוף ,מילוי של בשר
מצטרף לבטל עם שאר הקדירה ,אבל של ביצים ,או של בשר וביצים ,אין מצטרף ,כי הביצים
נקרשות .והביצים עצמן ג"כ נאסרות ,מאחר והלב כנוס בתוכן והוי כדבוק ,וצריך ששים נגד
כל המילוי .ואם מילא הביצים בין עור לבשר ,אין נאסרות ,אבל אין מצטרפות.
תו"ח וט"ז בין ביצים ובין בשר הממלאים בתוך העוף ,מצטרפים לבטל את הלב אם אינו דבוק,
ומי שלבו נוקפו יחמיר בביצים בחלל העוף לאסור את הביצים אבל לא את העוף.

סעיף ד
הריאה אינה צריכה חיתוך ,אבל נהגו לקרעה ולפתוח הקנוקנות הגדולים
שלה ,ומנהג יפה הוא.

הכשר ריאה
כן כתב הריב"ש.

עא

הכשר כבד
בסעיף זה נידון איך מותר לאכול כבד לבד בבישול צליה ומליחה ,ומתי צריך לקרוע שתי וערב.
הייחוד בכבד הוא שיש בו הרבה דם מחד ,וכן יש בו דם כנוס בסמפונות ,ומאידך מוזכר ]לפחות
לדיעה אחת[ שהוא מחליק ואינו בולע וכן שיש בו ריבוי דם כנוס סבמפונות .בסעיף יש מחלוקת
ראשונים בדעותיהם עצמם ,ומחלוקת לבאר דעת הרי"ף והרמב"ם שהתירו כבד רק בצליה.

בישול כבד לאחר מליחה:
משנה בתרומות )פ"י מי"א( "הכבד אוסרת ואינה נאסרת" .ובגמרא חולין )ק"י" (:אמר ליה אביי לרב
ספרא כי סלקת להת בעי מינייהו כבדא מה אתו ביה ,כי סליק אשכחיה לר' זריקא ,אמר ליה אנא
שלקי לרבי אמי ואכל .כי אתא לגביה אמר ליה למיסר נפשה לא קא מבעיא לי ,כי קא מבעיא לי
למיסר חברתה .אמר ליה מאי שנא דלמיסר נפשה לא קמבעיא ל ,דתנ אינה נאסרת ,למיסר חברתה
נמי לא תבעי ל דתנ הכבד אוסרת ואינה נאסרת ,מפני שהיא פולטת ואינה בולעת .ודלמא הת בכבדא
דאיסורא ומשו שמנוניתא ,משו דמא מאי .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 וקריבו ל קניא בקופיה
ואכלנא מתקי לה רב אשי ואיתימא ר' שמואל מזרוקיניא ודלמא פי קנה חו לקדרה הוה אי נמי
מיחלט הוה חליט ליה מעיקרא כי הא דרב הונא חלטי ליה בחלא ורב נחמ חלטי ליה ברותחי."

מבואר בגמרא שכבד לבד ודאי שמותר והספק מה הדין בכבד עם חתיכות אחרות .ספק זה הונח
ולא נפשט ואזלינן בו לחומרא .המשך המעשה היה שר' ספרא מצא שוב את ר' זריקא ושאלו דין
הכבד עצמו ,ענה לו שהוא ור' ינאי בריה דר' אמי אכלו תרנגולת עם איבריה ובכללם הכבד ,דחתה
הגמרא דלמא פי קנה שבו הכבד חוץ לקדרה הוה ,אי נמי מיחלט הוה חליט ליה מעיקרא ,כי הא
דרב הונא חלטי ליה בחלא ,ורב נחמן חלטי ליה ברותחין" .לתועלת ההמשך נקדים שהרי"ף והרמב"ם
פסקו שאסור במליחה ובישול אלא רק בצליה ,וצ"ב בדבריהם שבגמרא נא' שהכבד אינה נאסרת.
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פירושי הראשונים :ו' פירושים או דעות.
רש"י כבד בלא מליחה ודאי שאסור ,דמאחר שפירש דמו אסור ,כל הספק הוא לבשלו עם
בשר אחר מליחה שמא לא פלט כל דמו ויחזור ויבלע הבשר שעימו ,אך הכבד עצמו ודאי
מותר שטרוד לפלוט הרבה דם ואינו בולע .והלכה לחומרא שהכבד אוסר בשר שעימו.
ר"ת כבד אחר מליחה הרי הוא ככל בשר המותר לבישול לבד או עם עוד חתיכות ,וכאן הוא
בלא נמלח לבשלו בחתיכות היתר שמא התירה תורה דם כבד שהרי כולו דם ומותר באכילה,
או שמא דמו הוא איסור כשאר דם והכבד עצמו ודאי מותר דטריד הרבה .והלכה לחומרא
שאוסר מה שעימו בלא מליחה.
ר"ן עצמו כר"ת ,אלא שסבר שמליחה לא מעלה ולא מורידה והספק הוא אף בנמלח.
יש מפרשים בר"ן הספק היה האם כבד צריך קריעה או לא ,מהמשנה שכבד אוסר ואינו נאסר
הבינה הגמרא שמיירי בכבד שנמלח ואוסר בלא קריעה ,ודחתה דילמא בכבד איסור ומה שכתב
אינה נאסרת היינו כשהכבד היה של היתר .והלכה כשקרע ומלח לא אוסר כלום ,כשלא קרע
אוסר בשר אחר ואינו אוסר עצמו.
נחלקו הראשונים מה ההלכה היוצאת ,דעת הרי"ף וכ"מ מהרמב"ם וכן פסק הטור לכתחילה שרק
צליה מועילה להכשיר כבד ,ונחלקו בביאורם.
ר"ן בדעת רי"ף ורמב"ם המשנה והספק שהתירו כבד על ידי מליחה כפרש"י ,הוא אליבא דר'
יוחנן בן נורי ,אך רבנן חולקים וסוברים שדין כבד הוא ככל בשר שנאסר בבישול.
ב"י בדעת הרי"ף והרמב"ם הספק והמשנה הם אליבא דר' יוחנן בן נורי ,אך הרי"ף סבר כר'
ישמעאל בן ר' יוחנן שאף הכבד עצמו אסור .מה שהעיד ר' ספרא דר' זריקא שלקיה לר' אמי
ואכל ,אין להוכיח שהלכה כר' יוחנן ב"נ ,דלמא לא דק ור' זריקא אחר חליטה שלקו .והואיל
ומצינו לר"נ ורב הונא שחלטו משמע שלא מועיל בישול אחר מליחה אלא אחר חליטה ,וכיון
שהם תרתי הלכה כמותם ולא כאביי שהסתפק אליבא דר' יוחנן ,ולדידן שלא בקיאים בחליטה
מועיל רק על ידי צליה.
רמב"ן רשב"א וב"י בדעת הטור לכתחילה יש להחמיר כרש"י לא לבשל עם בשר אחר ,שהספק
הוא אם מועיל מליחה להתיר לבשל עם בשר אחר ונפסק לחומרא לאסור בשר שעימו .ומה
שאף כבד לבד אין לבשל:
ביאר הגהמ"י או משום שהקדירה נאסרת ואין לאוסרה לכתחילה ,או כיון דבשליקה שהוא
בישול ארוך אסור אף אחר מליחה ,אין בקיאים מהו שליקה ומהו בישול.
ב"י ביאר כיון שרוב פעמים לא מתבשל הכבד לבד אלא עם עוד דברים ,אסרו כבד אף
בבישול לחוד .בדיעבד אפשר להקל בכבד עצמו אף כשלא נמלח כלל הוסיף הרשב"א
אפילו כששלקו .ובשר שעימו אין לאסור אף בקריעה ומליחה.
 להלכה:
שו"ע לכתחילה יצלה ,בדיעבד כשעבר ובישל כבד עצמו מותר
האוסרים ביש אומרים ,טעמו מבואר בב"י משום שמתבשל עם עוד דברים.
רמ"א המנהג לאסור הכל אף בדיעבד ואף אם נמלח קודם ,משום שאין בקיאין בין בישול
לצליה.
ט"ז בשם הגהש"ד )סק"א( אף בדיעבד אסור ,אלא דאי שכח ופסק כר"ת לא מהדרינן עובדא.
רש"ל בדיעבד מותר רק כאשר יש ששים בתבשיל כנגד הכבד ,דאל"ה התבשיל נעשה חנ"נ
ואוסר הכבד בחזרה .תמה עליו הש"ך )סק"ט( דקי"ל אין הנאסר יכול לאסור אלא במקום
שהאיסור עצמו יכול לילך שם.
)כרמב"ן ורשב"א לכאורה(

והביא

כשיש ששים בקדירה נגד הכבד לדעת הרמב"ם שאסר בדיעבד ,ב"י התיר בכל ענין כיון שהאיסור
בטל .ארחות חיים אסר כשלא נמלח שמא פולט הכבד יותר משיעור גופו.
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בישול כבד לאחר חליטה:
בגמרא )קי"א (.התירו לחלוט כבד בחומץ או ברותחין ולבשלו ,נחלקו מה הדין בדיעבד שחלטו אם
מותר לבשלו:
דעת הרי"ף הגאונים אסרו ,משום דלא בקיאינן בחליטה ,לביאור הר"ן )לעיל( הרי"ף מיירי
בחליטה כשהוא שלם ,לביאור הב"י )לעיל( הרי"ף מיירי אחר קריעה.
רא"ש בדיעבד מותר ,וכן פסק שו"ע בסעיף ב'.
דין חיתוך יבואר לקמן סעיף ג'.
כבד עוף:
נחלקו בהכשרו:
רבנו יונה אף כבד עוף צריך צליה וקריעה ש"ו ,וכתב ב"י כן נכון לעשות )ט"ז סק"ב(.
טור בשם העיטור בכבד עוף אפשר להקל יותר מבהמה ,ודי בחתיכה שעושים להוציא המרה.
הגה"א קרא תגר על מנהג זה.

עוד כתב הגהש"ד אם נטל משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד ,הוי כמו חיתוך ,וכן פסק רמ"א
)ולא הזכיר שהוא רק בעוף ,ואולי בבהמה המרה אינה שםם ולא שייך דין זה( .מנהג העיטור כבד בהמה מנקבים
בשפוד ,כבד עוף אין מנקבים .ביאר ב"י דסבירא ליה דאין צריך קריעה לצליה כלל ,ומה שנקבו
כבד בהמה בשפוד ,לא להוציא דמו ,אלא שדרך העולם לצלותו בשפוד ,משא"כ עוף אין דרך
העולם כן.
צליה בתנור:
לצלות בתנור רחוק מעט מן האש כשאינו תלוי באויר:
הר הכרמל התיר.
צל"ח ופת"ש )סק"א( אסרו שרואים שהדם צבור שם ,וכל ההיתר לצלות כך הוא רק בבשר.
כבד מתובל:
כבד מתובל שנתבשל ,אסור אף למתירים כבד בבישול ,מפני שהוא מתרכך ובולע כשאר בשר.
הרשב"א לא פסק דין זה ,כיון שיש גירסאות המתירים כבד כך ,ועוד משום שהאוסרים לא כתבו
פירוש לאסור אלא נלמד ממשמעות דבריהם.

סעיף ב
אם חלטו בחומץ או ברותחין ונקב והוציא מזרקי הדם שבתוכו ,מן הדין
מותר לבשלו ,אלא שהגאונים אסרו לעשות כן ,ובדיעבד מותר.

חליטת כבד
חליטת כבד:
בגמרא חולין )קי"א (:מעשה בר' ינאי ור' זריקא רצה להוכיח שמותר בישול בכבד ממה שאכל כך
אצל יהודה בן ר"ש הקנה של בהמה עם כבד ועוף הדבוקים בו ,דחתה הגמרא שמא היה זה בישול
אחר חליטה .עוד מעשה ר' הונא היה חולט בחומץ ,ור' נחמן ברותחין ,כתב הרשב"א ובלבד שיוציא
מזרקי הדם שיש בהם דם בעין שאין חליטה מועילה לו .להלכה:

עד
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דעת הרי"ף הגאונים אסרו ,משום דלא בקיאינן בחליטה ,לביאור הר"ן
בחליטה כשהוא שלם ,לביאור הב"י )לעיל( הרי"ף מיירי אחר קריעה.
רא"ש מעיקר הדין מותר.

ידי
)לעיל(

הרי"ף מיירי

אף שלכתחילה כתב הגאונים שהיום אין לסמוך על חליטה של רותחים ,כתב ב"י בחליטת חומץ
אין צריך בקיאות שאף חומץ חלש חולט ,אלא שגזרו על חומץ אטו רותחים.
 להלכה:
לכתחילה אין לחלוט ,דיעבד שחלט:
שו"ע פסק בדיעבד שחלט יש לסמוך על החליטה ,ומותר לבשלו אחר כך.
רמ"א בתו"ח כתב שאין לסמוך על חליטה ואסור בדיעבד ,ביאר הש"ך )סק"י( מה שבבשר התיר
בדיעבד ובכבד אסר ,דסבר כיון דאין אנו בקיאים נעשה חליטה כאילו לא נעשה כלום עם
הבשר ,ולכן בבשר מועיל מליחה ובכבד מועיל רק צליה.

סעיף ג
לצלי צריך חתיכה משום דם שבסמפונות ,ואם לא קרעו קודם צליה
יקרענו אחר כך) .ויש אומרים דאין צריך לצלי שום חתיכה כלל( וכן נוהגין אפילו לכתחלה.

חיתוך לצלי
דין חיתוך הכבד )הובא בב"י על סעיף א' ועל סעיף ג'(:
בגמרא )קי"א (.רבה בר ר' הונא הורה לקרוע הכבד שתי וערב ולתת חיתוכו לתחת ,משום דם הצבור
בסמפונות ,נחלקו למה הצריכו קריעה:
רש"י ר"ן ובה"ג כדי להתיר בצליה )ונראה דכל שכן במליחה( ,וחשש הרשב"א לדבריהם ,בדיעבד
שלא חתך יחתוך אחר כך ומותר ,ומעי"ז כתב רמ"א דאם לא קרע לפני הצליה ,יטול הסמפונות
לאחר הצליה.
ר"ן לדעת המפרשים ורא"ש אוכלו צלוי אין צריך קריעה ,אלא כשרוצה לבשל אחר צליה.
ב"י לדעת הרמב"ם ממה שהשמיט דין חיתוך ,משמע דלמליחה לא מהני קריעה ולצליה אין
צריך קריעה ,אלא לחליטה ,וכיון שלא נוהג חליטה בזה"ז השמיט הרמב"ם.
סמ"ק כדברי הרמב"ם והרי"ף הוסיף שנהגו לתוחבו בשיפוד אף כשצולהו לבדו.
 להלכה:
השו"ע החמיר כרש"י לחותכו אף בצליה לבד ואם לא קרע קודם צליה יקרע אחר כך.
רמ"א בס"ג היקל דאין צריך קריעה ,ותמוה דלעיל בס"א הביא דינים בצורת החיתוך:
הט"ז )סק"ה( ביאר שאין צריך חיתוך )וכנראה שדעתו כרמב"ם( ומה שנקט לעיל הוא לדעת
השו"ע.
שאר האחרונים )הובאו בכה"ח( ביארו דכאן מיירי ברוצה לאוכלו צלוי דאין צריך חיתוך ,ולעיל
מיירי ברוצה לבשלו אחר צליה צריך חיתוך.
צורת החיתוך:
נחלקו הראשונים:
ב"י לדעת הרמב"ם )שהחיתוך הוא לחליטה( שתי או ערב ,לכל האורך או לכל הרוחב.
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עה

בעהע"ט למנהג צרפת סגי בנקיבה
לצלותו בשיפוד ונעשה עי"ז נקב(.
אשירי בשם ר"י סבר שבעינן דוקא שתי וערב.
תרומת הדשן הביא שנוהגות הנשים לחתוך גידים וקנוקנות ,ובזה יש דרך לדם לצאת )ד"מ
סק"א(.
ר' ירוחם הביא שכל שהוא חצוי מותר.
או"ה הביא שמועיל לנקוב כמה נקבים אף כשהצליה מעיקר הדין .כתב רש"ל על זה שהוא
רק למי שמצריך קריעה לחומרא ,אך למי שמצריך קריעה מעיקר הדין לא מועיל נקיבה.
)ודעת בעהע"ט שלצליה אין צריך חיתוך כלל ,אלא שכבד בהמה דרך

 להלכה:
שו"ע בסעיף א' סתם דבעינן חיתוך שתי וערב.
רמ"א עצמו סבר שלא בעינן חיתוך כמבואר לעיל ,דכתב בסעיף א' דלמחמירים שצריך חיתוך,
יש להקל על ידי נקיבת סכין הרבה פעמים ,נטילת המרה וחלק מבשר הכבד וכן אם הכבד
חצוי אין צריך קריעה )עפ"י ט"ז סק"ה(.

סעיף ד
אם צלאו עם בשר בתנורים שבימי חכמי הגמרא ,שפיהם למעלה ,יהיה
הכבד למטה ולא למעלה .ובדיעבד ,מותר .ובשפודים שצולים אצל האש,
אסור לצלותן עם הבשר ,לכתחלה ,אפילו כבד למטה .הגה :מיהו אם נמלחה
הכבד כבר ,מותר לצלותה עם בשר ,אפילו על גבי בשרא ,דכבר נתמעט דמו והוי כבשר על גבי
בשר.

צליית כבד עם בשר
צליית כבד עם ב שר:
בגמרא חולין )קי"א (.מתיר ליתן בשיפוד כבד מעל הבשר ,ולא חשש שיבלע הבשר מדם הכבד דדם
מישרק שריק ,כתב המרדכי לכתחילה אסור ליתן הכבד למעלה דנראה דהדם נבלע בבשר הרך,
אלא יתן הבשר למעלה .כתב רש"י ,מה שהתיר המרדכי אף לכתחילה ליתן הבשר למעלה הוא
רק בתנורים שבימי הגמרא שהיה פיהם למעלה והיה השיפוד מונח מעומד ,אך תנורים שלנו
שהשיפוד מונח לאורכו פעמים שמגביהים צד זה ופעמים צד זה ואסור לכתחילה בכל גווני ,וכן
פסק שו"ע.
מלח הכבד כשיעור לקדירה:
לצלות מעל בשר ,נתמעט דמו ומותר אף לכתחילה לצלותו עם בשר .לצלות כבד שנמלח תחת
בשר יש לחוש שמא יבלע הכבד ,מרמ"א משמע שמותר ,ונחלקו בדעתו:
דרישה ביאר דוקא כשלא סיים לפלוט צירו ומותר משום דטריד.
ש"ך עפ"י תוספות ביאר דאף אם סיים לפלוט צירו מותר משום דיש לצרף הסוברים דכבכ"פ
מועיל אף כשסיים ,לסוברים דעל ידי מליחה לא פלט כל דמו )ש"ך סקי"ד(.
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סעיף ה
לא ימלחנו לכתחילה על גבי הבשר ,אלא מתחתיו .הגה :ונהגו שלא למלוח כבד
כלל ,אפילו לבדה ,ואין לשנות רק יש למלחה קצת כשהיא תחובה בשפוד ,או מונחת על האש
לצלותה .ומיהו אם איתא שמלח כבד ,בין שמלחה לבד או עם בשר ,אפילו על גבי בשרא ,הכל
מותר .ויש אומרים שיש לקלוף מעט סביב הכבד ,אם היא דבוקה בעוף ,ואינו אלא חומרא
בעלמא .נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתה ,משום דם הדבוק בה .מיהו אם לא הדיחה ,מותרת.
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עז

הכבד דבוקה ,מצטרף כל מה שבקדרה לבטל הכבד ,ואם יש ששים בכל ,הכל מותר .מיהו הכבד
עצמה אסורה כמו בלב ,כמו שנתבאר לעיל סימן ע"ב .עוף שמלאוהו בביצים ונמצא בו לב או
כבד ,דינו כמבושל ובעינן ששים מן העוף בלא המילוי ,ואם לאו ,הכל אסור .ואם מלאוהו בבשר
ואין שם ביצים הנקרשים ומעכבים הדם ,דינו כצלי.

עוף שבושל עם כבד שבו
מליחת כבד עם בשר
מליחת כבד על גבי בשר:
להניח תחת הבשר מעיקר הדין מותר ,דמה שפולט אינו נבלע בבשר ,להניח הכבד מעל הבשר
נחלקו הראשונים אם יש לחוש שיבלע הבשר:
או"ה לכתחילה לא יניח הכבד אף תחת הבשר דדרכו להתהפך.
רשב"א סמ"ק ור"ן לכתחילה לא ימלח בדיעבד מותר.
הרב המגיד אף לכתחילה מותר.
ר' יואל אף בדיעבד אסור.
הגהש"ד יש לחוש אף להשהות כבד לבד ,ומש"ה יש למלוח כשהוא כבר על השיפוד )ד"מ סק"ז(.
 להלכה:
פסק השו"ע כרוב הראשונים לאסור לכתחילה ולהתיר בדיעבד .אם הבשר כבר נמלח והודח ,ודאי
שמליחתו עם כבד אוסרתו ,דלא גרע מבשר שסיים מליחתו שנמלח עם בשר אחר )ש"ך סקט"ו(.
עוף שנמלח עם כבד שלו:
יש מחמירים לקלוף חלק העוף הסמוך לכבד.
דעת או"ה ורמ"א רק בדבוק יש לחוש.
אך הלבוש סבר שאף כששאינו דבוק נהגו לקלוף

)ש"ך סקי"ז(.

כתב הגהש"ד ,לכתחילה לא ימלח כבד ,דיש לחוש שיבוא לבשלו ויסבור שדינו כבשר שמועיל לו
מליחה ,ועוד שיש לחוש שמא יבליע האור את הדם הבלוע במלח ,וכן פסק רמ"א .ואם רוצה
למלוח יעשה כן כשהוא על האש או בשיפוד ,בדיעבד שמלח ידיח קודם הצליה )ש"ך סקט"ז(.
כתב רמ"א נהגו להדיח כבד קודם אכילה מפני מראית העין דאסמיק ,וממלח שעל פניו ,בדיעבד
מותר דנורא מישאב שאיב.

סעיף ו
נמצא כבד בעוף צלי ,מותר .הגה :ויש אומרים לקלוף מעט סביב הכבד ,ואינו אלא חומרא
בעלמא .ואם הוא מבושל ,צריך ששים כנגד הכבד .הגה :ואין לך עוף שהוא ששים
נגד הכבד ,כשהיא שלימה ,ולכן אם הכבד שלימה ודבוקה בעוף ,נעשה העוף חתיכת נבילה ובעינן
ששים משאר דברים שבקדרה נגד כל העוף .והוא הדין אם דבוק חתיכת כבד בחתיכת עוף ,ואין
ששים כנגדו ,דהא קיימא לן בכל האיסורים חתיכה נעשית נבילה ,כדלקמן סימן צ"ב .ואם אין

דיעבד שלא הסיר הכבד:
עוף שנצלה עם כבד:
הצולה כבד בעוף ,אינו אוסר כל התרנגולת דנורא מישאב שאיב ,נחלקו בדין הכבד והבשר הסמוך:

מרדכי מותר הכל דכבכ"פ.
ריב"ן יש לקלוף סביב מקום הכבד.
ר' ירוחם הכבד לעולם אסור ,שאר התרנגולת מותרת דיש בה ששים כנגד הכבד .וכתב ב"י
אין בעוף ששים כנגד כבד שלו.
 להלכה:
שו"ע פסק שמותר.
רמ"א ביש אומרים הביא לקלוף.
עוף שבושל עם הכבד או בפשטיד"א:
המבשל כבד בעוף ,נחלקו מה דינו:

טור בין דבוק בין אינו דבוק ,צריך ששים בעוף בבשר וברוטב כנגד הכבד ומותר ,דלא סבר
דין חנ"נ בשאר איסורים.
מרדכי אם הוא דבוק בעינן ששים בעוף ,ובאין ששים חשיב כל העוף איסור דבוק.
רש"י בדבוק צריך ששים כנגד העוף ,משום דשם הכבד כשם העוף ומין במינו אף באלף לא
בטל .באינו דבוק צריך ששים רק כנגד הכבד ואף העוף מצטרף דשם הכבד ושם העוף אינם
שווים.
 להלכה:
שו"ע פסק כטור ,דצריך ששים ואין חנ"נ בשאר איסורים.
רמ"א פסק כמרדכי שאומרים חנ"נ אף בשאר איסורים ,ומש"ה כשהכבד דבוק לחתיכה בעינן
ששים כנגד כל החתיכה.
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סימ עד  הטחול דינו כשאר בשר
סעיף א
הטחול ,אף על פי שיש בו מראה אדמומית ונראה כרבוי דם ,דינו כשאר
בשר ]וצריך מליחה[ .הגה :יש אומרים שנהגו שלא לבשל הכליות או ביצי זכר ,אפילו
לאחר שניקר אותן ,משום דאית בהו רוב דם .ובדיעבד אין לחוש ,ומותר למלוח כל אלו עם שאר
בשר אף על פי שיש בהם רוב דם ,ובלבד שיסירו הקרומים והחלב מהם.

הכשר טחול
בגמרא חולין )קי"א (.בסוגיא דכבד שצריך לקורעו ,מסיים "והני מילי כבדא אבל טחלא שומנא בעלמא
הוא ולא בעי קריעה".

למדנו טחול אין לחוש בו לריבוי דם ודינו כשאר בשר ,וכן פסק טור ושו"ע ,אך הגהות מרדכי סבר
שאין לבשלו עם שאר בשר )ד"מ סק"א(.
לבשל כליות וביצי זכר:
מרדכי בשם רוקח ואו"ה אסרו.
ב"י התיר )ד"מ סק"ב(.
חלב הטחול:
יש לנקרו ממנו ,דיעבד שלא ניקר ,כזה בא מעשה לה"ר משולם והתיר משום דבטל בשאר הטחול
ובחלבו המותר ,נחלקו אם יש ללמוד כלל זה לכל חלב טחול שבישלו:
רמ"א פקפק אם הוא כלל בכל טחול או רק שם ,ומש"ה לא סמך על זה.
ט"ז הבין דודאי לא מיירי בכל טחול ממה שלא הוזכר זאת בפוסקים ,ופשוט דבעינן שיעור.
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סימ עה  די מליחת המעיי
סעיף א
אין מחזיקין דם בבני מעיים ,כגון בכרס ובקיבה ובדקין .ובחלחולת )פירוש
הכרכשא ,והוא המעי הדבוק בפי הטבעת( בלא שומן שעליהם .לפיכך אם בשלם
בקדרה בלא מליחה ,מותר ,אלא אם כן אסמיק .הגה :וכל שכן אם נמלחו בכלי
שאינו מנוקב ,דמותרים .מיהו לכתחלה צריכים מליחה בכלי מנוקב ,והדחה תחלה ,כשאר בשר.
ויש חולקים בכרס ,ואומרים דמחזיקין בה דם ,ואפילו בדיעבד אסור בכרס ובית הכוסות כשאר

בשר .אבל שומן שעליהם ,דינו כשאר בשר .לפיכך כשמולחים החלחולת
ושאר מעיים ,אין מולחין אותם בצד פנימי מעבר המאכל ,אלא בצד החיצון
ששם השומן דבוק .הגה :ואם מלח החלחולת מצד פנים ולא מצד חוץ ,הוי כאילו לא
נמלחה כלל ,ואם נתבשלה כך ,טריפה ,אם יש עליה שומן מבחוץ .ואם לא נתבשלה עדיין ,יחזור
וימלחנה מבחוץ .ומותרת .ביצים הנמצאים בעופות לאחר שחיטה ,אם לא נגמר החלבון שלהם,
רק החלמון לבד ,צריכים מליחה כשאר בשר ,ומותר למלחן עם בשר .ואם נגמר אף החלבון,
אפילו הקליפה הקשה עליו כמו שהיא נמכרת בשוק ,נוהגין למלחה ,אך יזהר שלא למלחה עם
בשר .מיהו בדיעבד ,אין לחוש .וכל שומן ,אפילו של עופות ,דינו כשאר בשר לענין מליחה והדחה.

הכשר המעים
בני מעיים ושומן שעליהם:
בגמרא )חולין קי"ג" (.אמר ר' משרשיא אי מחזיקי ד בבני מעי ,תרגומא אכרכשא ומעיא והדרא
דכינתא".
פירוש אין חוששים שמא יש דם בבני המעים .ומותר למולחם בכלי שאינו מנוקב ,ולא חישינן
שיבלעו כיון שלא פולטים דם .שומן שעליהם מחלוקת:
רא"ש צריך מליחה למעיים כשאר בשר משום השומן.
שבלי הלקט סבר אף בשומן שתוך המעיים אין מחזיקים דם.
 להלכה:
פסק השו"ע אין מחזיקין דם בבני מעיים ,אך שומן שעליהם דינו כשאר בשר .ונביא כאן פרטי
הדינים בזה:
לכתחילה:
ימלח בני מעיים שמא יש בהם שומן ,ודוקא הצד החיצוני ולא הצד הפנימי שעובר בו האוכל,
שרק בו יש שומן ,ומועיל מה שמולחו מצד אחד כיון שיש בו רק דם מועט והוא עשוי בצורה של
חוטים חוטים.
דיעבד שמלח צד הפנימי ולא בישל:
פסק רמ"א ,יחזור וימלח צד החיצון ,אף שעבר י"ב שעות ,ולא מחמירים בו כבשר שנמלח רק מצד
אחד ,כיון שאין בו דם בעין )ש"ך סקי"א(.
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דיעבד שלא מלח או שמלח הצד הפנימי של המעיים ובישל:
אם לא היה עליהם שומן ,מותרים כעיקר הדין ,ודוקא שלא אסמיק ,שאז נראה שיש בהם דם.
אם היה עליהם שומן ,אסור עד שיהא ששים כנגד השומן ,ואז מותר הכל אף אותה חתיכה .ואף
למחמירים לאסור אותה חתיכה לעולם ומצריכים ששים כנגד כולה משום איסור דבוק ,כאן לא
בעינן ששים אלא כנגד השומן וביש ששים אף חתיכה עצמה מותרת ,כיון שהשומן נמס בכל
הקדירה ,ועוד שאין הדם נראה בעין )ש"ך סק"ח(.

כרס עצמו:
הוא חלק המעיים העבה ,ונחלקו בו:
ראב"ן ור"ת סברו שדינו ככל בשר ,ולא דיבר ר' יאשיה אלא בבני מעיים הדקים .שהרי מצינו
שמחט בעובי בית הכוסות אם אין עליה קורט דם בידוע שהיא אחרי השחיטה ,משמע שיש
בהם דם.
ר"ן סבר שדינו כשאר מעיים ,ומה שהתרנו מעים לא משום שאין בהם דם ,אלא יש בהם דם
מועט כנראה על ידי חבורה ,ודינו כדם איברים שלא פירש .ומשום כן יש להתיר אף בכרס
עצמו.
 להלכה:
פסק השו"ע שלא מחזיקים דם בבני מעים ובחלחולת ,רמ"א הביא בשם יש אוסרים דעת ר"ת
שאסר בכרס ,ובט"ז )סק"א( כתב שכך פסק.

קורקבן עוף:
נחלקו אם דינו כמעיים לענין שאין בהם דם:
דרישה סבר שאין בהם דם ,ולמד זאת ממה שהשוה הטור לקמן קורקבן לבני מעיים ,שאינם
חתיכה הראויה להתכבד משום שאוכליהם לאו בר אינש.
ט"ז וש"ך )סק"א( סברו שיש בו דם ואינו בכלל בני מעיים ,א( עינינו רואות שיש בו הרבה דם.
ב( בגמרא אומר בלשון "קורקבן ובני מעיים איכא אינשי דלא אכלי" ,משמע שקורקבן הוא
דבר נפרד ממעיים .ומה שבמקום אחר כשאומר אוכליהם לאו בר איניש ,לא מציין קורקבן
אלא רק מעיים ,כיון שבא ללמד שהעיקר הוא כאנשים שכן אוכלים נקט מעיים ותלמד
לקורקבן שכן אוכלים .ג( הוכחה מרש"י שאין קורקבן בכלל קיבה ,דרש"י בחולין )נ"ו (.מקשה
מדוע המשנה חוזרת ומונה טריפות באיברי עוף אף שמנאתם באיברי בהמה ,ומיישב כל טריפה
לגופה שהיה הו"א שבעוף כשירה .וממה שלא הקשה ויישב על קורקבן מפני קיבת בהמה,
משמע שדינם שונה .ד( קורקבן שנמצא בו מחט רואים אם יש עליה דם ,טריפה .משמע שיש
דם בקורקבן ,ודינו כדין כרס שדעת ר"ת וכן פסק רמ"א שמחזיקין בו דם.

מליחת ביצים שנמצאו בעופות:
נקדים שחלמון הוא הצבע הצהוב של הביצה ,וחלבון הוא הלבן ,וסימנך חלמון צהוב כמו לימון,
חלבון לבן כמו חלב .נחלקו אם צריך מליחה )מבואר לקמן סימן פ"ז סעיף ה'(:
ב"י נטה להקל שלא למלוח אף באינם גמורות דמליחה דרבנן ,אך מנהג העולם למלוח
כשאינם גמורות ,ואפילו עם בשר וסומכים על המנהג.
רמ"א נהגו למלוח אף כשיש חלבון.
מרדכי החמיר דצריך מליחה כל שאין להם קליפה לבנה.
מהרא"י סבר כל שאינה קשה יש למולחה ,ונהגו הנשים למלוח אף בגמורה לגמרי )ד"מ סק"ג(.
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למלוח עם בשר:
רמ"א באינה גמורה מותר וכתב ב"י )שם( שכן המנהג ,בגמורה לכתחילה לא ימלח בדיעבד אינו
אוסר.
רש"ל אסור ובדיעבד שמלח אוסר ,שעינינו רואות שאין בה דם וציר שתהא טרודה לפולטם,
ואף כשקליפתה קשה יכולה לבלוע ,ככלי חרס הבולע.
בישל הביצה בלא מליחה:
בישל הביצה בלא מליחה צריך ששים כנגדה )רש"ל וכן פסק ט"ז סק"ה( ,ביצה שנולדה כדרכה וקליפתה
רכה ,כתב הרדב"ז שאינה צריך מליחה ,ולא כמורה אחד שטעה בזה )פת"ש סק"ג(.

סעיף ב
בני מעיים בלא שומן שעליהם ,אף על פי שאין מחזיקים בהם דם ,מותר
למלחם עם בשר .הגה :ויש אוסרים למלחם עם בשר ,והכי נוהגין לכתחלה ,ובדיעבד מותר.

מליחת מעיים
מליחת מעיים עם בשר:
מליחת מעיים עם בשר אחר ,נחלקו אם יש לחוש שיבלעו מבשר הנמלח עימהם:
ר' יואל ור' יהודה שירליאון סברו שאסור למולחם עם בשר אחר ,כיון שאינם טרודות לפלוט
בולעות דם שפלט הבשר.
תוספות רא"ש רשב"א ועוד התירו מפני שטרודים לפלוט ציר ,לא בולעות מדם הפליטה.
 להלכה:
שו"ע פסק שמותר למלוח עם שאר בשר.
רמ"א פסק לכתחילה אסור ימלח עם שאר בשר ,דיעבד מותר.

עוף שמלחו עם זפק:
בזפק יש מאכל שנשאר מזמן חיות העוף ,ויש בה קרום חוצץ למאכל שבתוכה .מלחו זפק עם כל
העוף ובישלו אחר כך ,נחלקו אם מה שבתוך הזפק בלע דם הזפק משום שאינו טרוד לפלוט,
ויצטרך ששים כנגדו בבישול ,או דכיון שיש קרום המפסיק בין המאכל לכבד לא בלע האוכל כלום
ומותר:
מנחת יעקב אסור עד ששים ,ואף לדעתו אין לשאר העוף דין איסור דבוק להצריך ששים כנגדו,
כיון שהקרום מונעו מלבלוע מהר יותר משאר הקדירה.
כנסת יחזקאל התיר ולא בלע מה שתוך הזפק משום הפסק הקרום )פת"ש סק"ד(.

סעיף ג
שומן הכנתא שעל הדקים ,מלאה חוטים דקים מלאים דם ולפיכך יש
אוסרים אותה לקדירה ,אפילו על ידי חתיכה ומליחה .ועכשיו נוהגין היתר,
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סימ עו  די בשר לצלי

ואותם חוטין של דם כשאדם בקי בהם מותחן ונפשלים היטב עד שלא
ישאר אחד מהם.

שומן הכינתא
חוטי דם הכנתא:
הדרא דכנתא הוא שומן שמסביב לכנתא ,ובו אמרה הגמרא שאין מחזיקין דם ,משמע שכנתא
עצמה חוששים שמא יש בה דם וצריך מליחה .נחלקו אם שייך להתירה על יד מליחה:
הגאונים אסרו לגמרי מפני שאין בקיאין במליחת ורידיה הקטנים ,ואף אם יחתכם וימלחם לא
יועיל להוציא דמם ,משום שהם דקים מאוד ,ורק אם יסירם מותר ,וכיון שהם מרובים אי
אפשר להסירם ורק צליה מועילה.
הרשב"א סבר שנהגו היתר על ידי מליחה ועוד שכיום בקיאין בה ,שעל ידי שמיישר אותה
רואה ושולף את כל ורידיה הקטנים ,וכן פסק השו"ע.

הלכות מליחה

השלחן

פג

סעיף א
הצלי אין צריך מליחה ,לפי שהאש שואב הדם שבו מעצמו .אבל אם דם
אחר נטף על הצלי ,אפילו אותו דם הוא צונן ,לא אמרינן שהאש שואבו,
ואוסר ממנו כדי נטילה.

מליחת צלי ודם שנטף על צלי
מליחה לצלי:
נחלקו הראשונים אם צלי צריך מליחה:
רש"י ורמב"ם צריך מליחה מועטת ,הביא הרב המגיד ראיה מגמרא )מנחות כ"א" (.אמר רב אשי
כיצד הוא עושה ,מביא האבר ונותן עליו מלח ,וחוזר והופכו ונותן עליו מלח ומעלהו .אמר אביי
וכן לצלי" )ויש שגרסו אחרת( ,מפורש שצלי צריך מליחה.
שאר הראשונים תוספות ר"ן רא"ש ועוד ,סברו שאין צריך מליחה כלל ,דבנצלה יפה פולט כל
דמו על ידי הצליה .ובלא נצלה יפה ולא פלט כל הדם שבו לחוץ מותר ,דמה שיצא לחוץ האש
שואבו ומפליטו ,ומה שלא יצא לחוץ ונשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ומותר ,ומה
שזז ממקום למקום בשעת הצליה לא חשיב פירש כיון שהוא מחמת האש ולא בשעת שחיטה.
 להלכה:
השו"ע פסק שאין צריך מליחה.
רמ"א בסעיף ב' הביא דעת רש"י ביש אומרים ושנהגו להחמיר כמותו.

דם שנטף מבחוץ בעת הצליה:
דם צלול שנפל מן החוץ על הבשר ,בין בשעה שנצלה על גבי האש בין שנפל קודם ואחר כך
נצלה ,אוסר ,שבדם צלול אין כבכ"פ ואינו שריק ,ואף כשהוא צונן אסור דתתאה גבר ,או משום
שהוא על האש לא חשיב צונן ,מחלוקת כמה נאסר:
שו"ע סבר שחום צלי בחתיכה כחושה )ש"ך סק"ה( ,אוסר כדי נטילה.
רמ"א סבר שאוסר כולו באין ששים דאין אנו בקיאין בין כחוש לשמן ,ולא כתב רמ"א מה
שחולק על השו"ע בצלי ,שסמך על מה שכתב בשאר מקומות )ש"ך סק"ה(.

סעיף ב
רצה למלוח צלי ולאכלו בלא הדחה ,עושה ,ואין לחוש לדם שעל המלח.
ויש מי שאומר דהני מילי כשמולחו וצולהו מיד ,אבל אם שהה במלחו,
המלח בולע ונאסר ,לפיכך מדיחו יפה קודם צליה .הגה :ויש אומרים דצלי בעי
הדחה תחלה ,ויש אומרים דצריך גם כן קצת מליחה תחלה .והמנהג להדיח תחלה וגם למלחו
קצת כאשר נתחב בשפוד ,וצולהו מיד קודם שיתמלא המלח דם .מיהו אם לא הדיחו ולא מלחו
כלל ,או מלחו בלא הדחה תחלה ,ונצלה כך ,מותר ,ובלבד שלא שהה כך במליחתו בלא הדחה
שיעור מליחתו ,אבל אם שהה כל כך קודם שצלאו ,אסור .ואין חילוק בכל זה בין אווזות ושאר
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עופות החלולים ,ובלבד שלא יהיו מלואים בביצים או בשאר בשר .אבל אם הם מלואים ,דינם
כבישול וצריכים מליחה תחלה כמו לקדרה .ונהגו להחמיר כשצולין בשר בלא מליחה ,שלא להפך
השפוד תמיד כדי שיזוב הדם ,ובדיעבד אין לחוש .ואין חלוק בכל זה בין אם רוצה לאכלו כך
צלי ,או רוצה לבשלו אחר כך ,רק שיצלנו תחלה כדי שיהא ראוי לאכילה ,דהיינו כחצי צלייתו.
יש אומרים דכל צלי צריך הדחה אחר צלייתו ,משום דם הדבוק בו ,וכן נוהגין לכתחלה .מיהו אם
לא הדיחו ,ואפילו בשלו כך ,מותר .ואפילו נמלח תחלה קודם צלייתו ולא הודח אחר המליחה,
אפילו הכי מותר ולא חיישינן לדם ומלח שעליו ,דנורא משאב שאיב.

הדחת צלי לפני ואחרי
הבאנו דברי רמ"א והשו"ע כסדר ההשתלשלות ולא כסדר הסעיף.

הדחה ושפשוף קודם צליה:
נחלקו אם צריך הדחה קודם צליה משום דם שעל פניו:
רמב"ן סבר שצריך הדחה משום דם שעל פניו אף אם לא בא למולחו ,שהדם אינו נשאב על
ידי האש לחוץ אלא מתייבש ,וכתב ש"ד לדבריו בדיעבד שלא הדיח כשר.
ש"ד ורשב"א כיון שהלכה כרש"י דצריך מליחה מועטת לצלי צריך להדיחו קודם ידיח שלא
יבליענו המלח )כדלעיל סימן ס"ט ס"ב( ,בדיעבד שלא הדיח ולא שפשף מותר.
רא"ש צריך הדחה ושפשוף כיון שלא מייחדים סכין לחיתוך החלבים ,יש לחוש שמא חתך
הבשר לאחר החלב ונשאר מעט על הבשר.
 להלכה:
ש"ך )סק"א( דייק מהשו"ע אין צריך הדחה.
רמ"א הביא ביש אומרים שצריך הדחה ושכן המנהג לכתחילה ,ובדיעבד שלא הדיח וצלה כך
מותר.
לא הדיח הדחה ראשונה ומלח קודם צליה:
מבואר לעיל סימן ס"ט )סעיף ב'( מחלוקת כשמלח ולא הדיח תחילה השו"ע התיר על ידי מליחה
שוב ,רמ"א אסר בבישול אם לא בהפסד מרובה ,כתב רמ"א כאן דיש להקל לצלות אם לא שהה
במלחו הרבה .ביאר הש"ך )סק"ט( מה שמועיל לו צליה בשונה מדם שעל פניו ,משום שאינו כדם
צלול לגמרי ולא נבלע בחוזק ,ולהכי מליחה שאין כוחה גדול אינה מפליטה וצליה כן ,אך דם
צלול לגמרי נאסר בצליה אף כששהה זמן מועט.
דין המלח במליחה קודם צליה:
מולח קודם צליה אחר שהדיח ,שלדעת רש"י ורמב"ם הוא חובה למלוח ולשאר הראשונים הוא
רק כשרוצה ,אם לא שהה במלחו אלא צלה מיד ,לכו"ע מותר שלא בלע המלח כלום ובשעת
הצליה לא בולע המלח מן הדם אלא שואבו האור .אם שהה אפילו שיעור מועט ,נחלקו אם צריך
הדחה אחר מליחה קודם צליה:
רשב"א ידיח ולא יצלה כך ,שאם יצלה עם הדם הצליה תבליע הדם ולא תפליטנו כיון שהמלח
מונע אותו דם.
תרומת הדשן בדיעבד שלא הדיח ידיח אחר כך ולא נאסר הבשר אלא רק המלח ,מהב"י משמע
שאף הרשב"א סבר כך ומהרב המגיד לא משמע כך.
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הרב המגיד סבר אין צריך הדחה ואף המלח מותר דמה שבלע פולט על ידי האש ,שאם היה
המלח נאסר בשהיה מרובה היה לנו לגזור אף בשהיה מועטת.
ב"י דחה דאף שאסור בשהיה מרובה אין לאסור בשהיה מועטת כיון שעל ידי הדחה פולט
הכלז.
 להלכה:
השו"ע בסתם התיר בלא הדחה ,וביש אומרים כרשב"א שידיח אחר מליחה שלא יאסר המלח,
רמ"א פסק להתיר כששהה על ידי הדחה .ט"ז וש"ך )סק"ד ,סק"ז( כתב שמועיל להדיח אחר צליה
אם לא הדיח הדחה ראשונה ומלח וצלה ,משמע שאין מה שעל פניו נבלע משום המלח.
הדחה אחר צליה:
צלה חתיכה באופן המעולה ,נחלקו אם צריך הדחה מחמת דם שעל פני הבשר:
ר"ן ורשב"א אין צריך שהאור שואב הכל אף מה שעל פניו.
אגודה ואגור צריך להדיח ג"פ אף כשלא מבשל אחר כך.
או"ה נהגו להדיח ג"פ רק כשמבשל אחר כך.
רש"ל לעולם צריך הדחה אחת ,תמה הש"ך )סקט"ו( איך מלאו ליבו לחלוק על הראשונים.
 להלכה:
פסק רמ"א לכתחילה ידיח
אינו אוסר.

)ש"ך סקט"ו ,והוסיף שהוא אף כשמלח ולא הדיח או שלא הדיח מתחילה(

בדיעבד

שיעור הצליה:
שו"ע בחצי צליה יוצא כל דמו.
רש"ל חצי צליה אסור לבשלו אחר כך

)ש"ך סקי"ד(.

בישול אחר צליה:
הרוצה לבשל אחר צליה נחלקו הראשונים:
מרדכי ומהר"ם אסור אלא על ידי מליחה קודם הצליה ,שמא לא יצלה כל צרכו.
רשב"א מתיר ,וליכא למיחש שמא לא יצלנו כהוגן דסגי בחצי צליה להתיר בבישול )ד"מ סק"ב(.
 להלכה:
פסק רמ"א להתיר לבשל אחר חצי צליה כרשב"א ,ועיין לקמן סעיף ו' דדעת הב"ח דאחר חצי
צליה עדיין פולט מעט דם אלא שנתבטל.

צליית עוף שלם וממולא:
תרנגולת שלימה חלולה:
נחלקו הראשונים אם מותר לצלות תרנגולת שלימה חלולה:
סמ"ג ומהרי"ק אסור ,שמא לא יצלה צד אחד ,ושמא מה שנטף מהחלק העליון לתחתון בשעת
הצליה לא יספיק לצאת ,ורק על ידי מליחה היטב התיר .כתב מהרי"ק אף בדיעבד אסור העוף,
ז .הב"י נראה שסבר בדעת הרשב"א שבדיעבד מועיל הדחה ,שתירץ על קו' הרב המגיד מדוע שלא נגזור אף בלא שהה אטו שהה,
תירץ הב"י שלא גוזרים כיון שבדבר מועט הוא ניתר .אך ברשב"א עצמו משמע שאסור אף בדיעבד ,ונראה מהב"ח שהסברא לאסור
בדיעבד היא שהמלח עצמו בולע וחוזר ומבליע בחתיכה מה שבלע.

פו
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כיון שהעולם הורגלו להתיר בזה ואף יש פוסקים המתירים ,יש לחוש שאם יתירו בדיעבד
יבואו לעשות כן לכתחילה.
מרדכי ש"ד ומהר"י טרושין מותר ,ואין לחוש שמא לא יצלה צד אחד טוב שאם במליחה יוצא
הדם מכל הצדדים כל שכן בצליה ,ומה שיוצא הדם מצד אחד לצד אחר בעוף מותר ,או
דכבכ"פ )רש"ל( ,או שאינו נבלע כלל דשריק )מרדכי( ,וראיה דב' חתיכות שנצלות בסמוך אע"פ
שכל אחת פולטת דם ,חבירתה אינה בולעת דדם שריק ,וכן פסק רמ"א.
תרנגולת שלימה ממולאת:
בבשר או ביצים שלא נמלחה מתחילה ,לכו"ע אין לצלותה כיון שהביצים מונעים מהדם של כל
הצדדים לצאת ,וכן פסק רמ"א.
ט"ז )סק"ז( הקשה על האיסור כשמלאה בבשר מלקמן סימן ע"ז שמועיל צליה כשממולא בשר,
ותירץ או שכאן מיירי בבשר מעורב בביצים ,או שכוונת רמ"א שנאסר הוא במליחה מועטת
וצריך מלח מרובה.
ש"ך )סקי"א( כתב מה שאסר רמ"א בבשר הוא רק לכתחילה.

כתב הרשב"א וכן פסק רמ"א להחמיר לכתחילה לא להפך השיפוד הרבה בשעת צליה כדי שיזוב
הדם היטב.

סעיף ג
לא נקב הורידים )בעוף( בשעת שחיטה ,אסור לאכלו ,ואפילו צלי ,עד
שיחתוך אבר אבר ויצלה .רצה לאכול ממנו בשר חי ,אסור עד שיחתוך
וימלח .ואם נקר הבשר מחוטי דם ,אוכל אפילו בלא מליחה ,חי או צלי,
ואפילו כולו כאחד .ויש שהחמירו שלא לאכלו כולו כאחד ,אפילו בצלי
אלא לאחר חתיכת הורידין ורוב שני הסימנים.

חיתוך הורידים בצלי
כל מה שמועיל צליה הוא רק אם זב הדם מהורידים בעוד שהדם חם ,שהוא שעת השחיטה .אם
לא חתך בשעת השחיטה לא יועיל צליה עד שימלחנו כהוגן .ונחלקו אם מועיל לנקר חוטי דם
שבו ,הרשב"א מעיקר הדין מתיר ,והביא שיש מן המורים שהחמירו שלא יועיל ניקור חוטי דם עד
שייחתוך הורידים והסימנים .עוד נחלקו אם מועיל אחר הניקור לצלות כולו ,או רק אברים אברים.
בענין חיתוך הסימנים ,הטור הביא לחתוך את כולם ,והשו"ע הביא רק את רובם ,ועמד הש"ך על
זה.

סעיף ד
יש מי שאוסר לחתוך בסכין צלי שאצל האש שלא נמלח ,כל זמן שאינו
נצלה כל צרכו ,מפני דם שנבלע בסכין .ויש מי שאוסר השפוד שצלו בו
בשר בלא מליחה .ויש מי שהורה שאסור להשהות הצלי על השפוד לאחר
שהוסר מן האש ,לאחר שפסק הבשר מלזוב ,שמא יחזור הבשר החם
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ויבלע ממנו .ויש מתירין בכל זה ,וכן המנהג להתיר.

פז

)ואנו נזהרין לכתחלה ,ומתירין

בדיעבד(.

דין שיפוד וסכין בשעת צליה
דין השיפוד שצלה בו:
נחלקו הראשונים האם נאסר השיפוד שצולים בו ,ונפקא מינה אם נגע השיפוד בתבשיל אחר כך,
דאילו בשעת הצליה אין חוזר ואוסר הבשר ומותר אף לחזור ולצלות בו שוב דכבכ"פ:
דעת הרשב"א שהשיפוד אסור כיון שבולע בשעת הצליה.
רא"ש מתיר דנורא מישאב שאיב כל הדם.
או"ה לכתחילה יש לחוש ,בדיעבד אינו אוסר.
 להלכה:
שו"ע הביא יש אוסרים ,אך הלכה ומנהג להתיר.
רמ"א לכתחילה אסור בדיעבד מותר.
רש"ל הביאו ט"ז כתב לאסור אף דיעבד ,וכתב ט"ז
מרובה ,ואף בסכין דעתו כן.

)סק"י(

דיש לחוש לדבריו כשאין הפסד

שיפוד שהוסר קודם חצי צליה:
יש לחוש שפולט עדיין איסור ,נחלקו למתירים השיפוד בעלמא מה הדין כאן:
ב"ח אף הרא"ש מודה לאסור.
ט"ז )סק"ט( ודאי שמותר ,ומעשים שבכל יום שמהפכין השיפוד קודם שסיים לפלוט.

להשהות בשיפוד אחר הצליה:
סיים לפלוט והוא על האש:
אם סיים לפלוט והוא על האש אוסרים השיפוד מחלוקת מה דין השיפוד:
דעת הש"ך וכן משמע משו"ע )סקכ"ב( שמותר דכל זמן שהוא על האש פולט מה שבולע מן
השיפוד.
הלבוש חלק וסבר דמה שלא בולע מהשיפוד הוא משום דטריד לפלוט אינו בולעח ,אך עכשיו
יאסר.
סיים והוסר מהאש:
לדברי הרא"ש שאין השיפוד נאסר ,ודאי שמותר להשהות דאין מה שיאסור ,למ"ד שהשיפוד אסור
נחלקו מהו להשהותו אחר שהעבירו מהאש:
דעת הראב"ד אסור להשהות הבשר בשיפוד אחר הצליה ,דאז אין היתר דכבכ"פ ופולט השיפוד
דם לבשר.
דעת הר"ן שמותר להשהות דכל זמן שחום האש עליו אינו בולע וכשנתקרר החום ההוא הכל
מותר )כן ביאר הט"ז( ,וסיים שאין להחמיר בזה כ"כ דדם שבישלו דרבנן.

כתב הט"ז
מלזוב.

)סק"ט(

אם אחר שהעבירו עדיין הוא זב לכו"ע מותר ,ומה שהחמירו הוא רק כשפסק

ח .ומשמע שיש אופן דטריד ולא בלע אף שעובר האיסור דרכו.
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 להלכה:
שו"ע הביא יש אוסרים ,אך הלכה שמותר וכן נהגו.
רמ"א לכתחילה אסור בדיעבד מותר.

דין סכין שחתך בה בשעת צליה:
סכין שחתך בה צלי שאינו נמלח קודם ,מחלוקת:
סמ"ג אסורה בשימוש שהרי נגעה באיסור רותח.
טור למ"ד שמותר השיפוד מותר מותר הסכין ,ביאר ב"י אף שיש לחלק שהשיפוד הוא מבפנים
ונורא מישאב שאיב רק כלפי חוץ ,האמת שההיתר הוא משום שהאור שואב הכל אליו ולא
מניח ליבלע כלל.
 להלכה:
שו"ע הביא יש אוסרים ,אך הלכה ומנהג להתיר.
רמ"א לכתחילה אסור בדיעבד מותר.

במליחה כבר הזכרנו לעיל סימן ס"ט סעיף כתב שאין מליחה לכלים וכלי שנגע בשעת מליחה
אינו נאסר .בסכין שחתך בשעת מליחה ,רמ"א סבר שם שמותר ,ומהרש"ל הצריך לכתחילה הגעלה,
ובדיעבד לאחרים יש להורות להתיר ,לנהוג לעצמו יש מחמירים עד שיקנח בדבר קשה ויש
מחמירים בכל ענין.
איסור שצלו בשיפוד:
איסור שצלו בשיפוד ,לכאורה היה נראה להתיר מטעם כבכ"פ ,והט"ז כתב שאין להקל דאיסורא
מיסרך סריך ,ורק בדם יש להקל דדם שבישלו דרבנן )סק"ט(.

סעיף ה
צלי שלא נמלח וחתכו על גבי ככר ,אף על פי שיש בככר מראה אודם,
מותר אם נצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם) .דהיינו חצי צלייתו.
והוא הדין שהמוהל בלא ככר נמי שרי(.

דם הפורש אחר צליה על גבי לחם וכלי
דם שנטף על לחם:
בגמרא )חולין קי"ב" (.אמר רב נחמ אמר שמואל ככר שחת עליה בשר אסור לאכלה .והני מילי
דאסמיק ,והני מילי דאבריה ,והני מילי דאסמכיה ,אבל קלישתא לית ל בה .רב הונא יהיב ליה לשמעיה
וכו' ,רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר".
פירוש בשר שאחר צליה נתנו או חתכו על לחם ,אם הלחם אדום ונראה בו משני צידיו והיה אותו
מוחל עבה נחלקו בו האמוראים ,שמואל אסר משום מראית העין ,ר' הונא ורבא התירו דאותו דם
הוא "חמר בשר" יין של בשר ,והלכה כמותם ,ופשוט דכל שאין בו מג' תנאים דלעיל כשר לכו"ע.
נחלקו מהו שיעור הצליה שנאמר שדם הנוטף הוא חמר בשר:
רשב"א ראוי לאכילה לרוב בנ"א והוא חצי צליה ,וכן פסק שו"ע ורמ"א.
יש מפרשים הביאם רשב"א כמאכל בן דרוסאי שהוא שליש בישול.
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מוהל עבה:
מוהל עבה נחלקו אם יש בו משום מראית העין אף בכיכר:
רש"ל אסור משום מראית העין ועוד שהוא ספק דאוריתא.
ט"ז מותר ,ודם שבישלו דרבנן.

דם צלי שנטף על כלי:
כשנטף על כלי אחר שנצלה מעיקר הדין מותר כמו נטף על לחם ,ונחלקו אם יש לאסור בו משום
מראית העין:
ראב"ד אסור.
רשב"א מותר ,דדם כזה אין לו מראה חזק וניכר שהוא לאחר צליה ,וכן פסק רמ"א.
היה בשר מוכשר קודם צליה לכו"ע מותר לקבל אף מה שנוטף בשעת הצליה.

סעיף ו
בשר שצולין בלא מליחה ,אין נותנין כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף
ממנו ,עד שיצלה עד שיהא ראוי לאכילה על ידי צליה זו.

הנוטף מהבשר בשעת צליה
הנחת כלי תחת צלי:
בגמרא )חולין קי"ב" (.אמר רב נחמ אמר שמואל ,אי מניחי כלי תחת בשר עד שיכלה כל מראה
אדמומית שבו .מנא ידעינ ,מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר משתעלה תימרתו )ב' פירושים או תמרתו
של הבשר או תמרתם של הגחלים( .מתקי לה רב אשי ודלמא תתאה מטא עילאה לא מטא ,אלא אמר רב
אשי לית ליה תקנתא ,אלא משדא ביה תרתי גללי מלחא ומשפייה".
כלי שמניחים תחת הבשר נקרא "בי דוגי" ,והמסקנא להתיר השומן שנופל שם על ידי תרתי גללי
מילחא שיציף השומן ויסירנו בזהירות ,נחלקו הראשונים באיזה שלב בצלי מועיל היתר מילחא:
רא"ש סבר שהוא דם ממש ,ואעל גבי שהבי דוגי נאסר מחמת שנטף עליו דם רותח ,אינו חם
כ"כ לאסור השומן שעימו.
ר"ן מיירי אחר שנצלה כמאכל בן דרוסאי ומשום מראית העין ,אך קודם לכן הכל אסור ,דכיון
שהכלי נאסר חוזר ואוסר הבשר.
היתר הנחת מלח:
מסקנת הסוגיא עולה שיש להתיר הנוטף מהבשר בשעת צליה בהנחת מעט מלח בקרקעית הבי
דוגי ,שעל ידי כן נשאב הדם לקרקעית ומה שצף הוא שומן המותר ,ופרש"י גם על הבשר וגם
בצלחת ,עוד פירש שיניח רק מעט מלח שאם יניח יותר יעשה הדם כמים ויתערב עם השומן.
נחלקו מה מניח:
רוב המפרשים משמע רק מלח.
הרשב"א כתב יתנו מעט מים ובהם מלח.

נחלקו הראשונים האם על ידי מלח מותר לגמרי או שבעינן גם שתעלה תמרתו:
רי"ף רא"ש ורמב"ם השמיטו דין זה ,משמע שעל ידי מלח מותר לגמרי.

ידי

צ
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רשב"א בעינן גם שתעלה תמרתו וגם שיתן מלח ,דכל מה שיש לתקן מתקנים.
 להלכה:
הרבה מן הראשונים כתבו שאין אנו בקיאים מהו שיעור המלח ,ויש לחוש שאם יתן הרבה יהפוך
הדם למים ,ואם יתן מעט לא יוריד הדם למטה ,ולכן אין לסמוך על היתר זה .וכן פסק שו"ע שאין
להתיר אלא אחר שנצלה כל צרכו שהוא חצי צליה ,דיעבד שנתן מלח אף אם נתן הרבה כתב
הרשב"א שאינו נאסר דדם שבישלו דרבנן.
נותן כלי אחר צליה אם בעינן מלח:
נחלקו אם כשנותן כלי אחר חצי צליה צריך שיתן מלח:
ט"ז וש"ך )סקי"א וסקכ"ה( אין צריך שאין בו דם אחר צליה.
ב"ח צריך שאין צליה מוציאה כל הדם ,ומה שמותר לבשל בחצי צליה הוא משום שהמיעוט
שנשאר בטל בתבשיל.
כבד:
בגמרא

)קי"א(.

ידי

הלכות מליחה

השלחן

צא

סימ עז  עופות שנמלאו בשר שלא נמלח
סעיף א
עופות או גדיים שממלאים אותם בשר שלא נמלח ,אם לצלי ,מותר אפילו
פיהם למעלה ,ואפילו אם נמלח החיצון ,דכמו שבולע דם המילואים כך
פולטו .הגה :וכל שכן אם נמלח הפנימי ולא החיצון ,דשרי ,דנורא משאב שאיב הדם מן החיצון
ואינו נבלע בפנימי .ולקדרה אסור עד שימלח חיצון לבדו ופנימי לבדו ,אבל אם
לאחר שמילאו מלח החיצון ,אינו מפליט דם שבפנימי .הגה :וכל זה בדיעבד,
אבל לכתחלה אין לעשות שום מולייתא ,רק אם נמלחו שניהם .וכל זה מיירי שאין במולייתא זו
רק בשר או עשבים ,אבל אם יש שם בצים הנקרשים ,דינו כאלו נתבשל בקדירה ,ואפילו בדיעבד
יש לאסרו אם לא נמלחו שניהם .בשר שלא נמלח ולא הודח שנצלה עם בשר שנמלח והודח,
מותר בדיעבד .אבל לכתחלה אסור לצלות בשר שנמלח עם הבשר שלא נמלח ,ואפילו הודח.

כבד בבי דוגי אסור ,דדמא דכבידא קפי .פירוש ,אינו יורד לשולי הכלי.

דין מולייתא
צליית מולייתא:
בגמרא פסחים )ע"ד" (.אמר רבה האי מולייתא שריא ,א''ל אביי והא קא בלע דמא ,א''ל כבולעה כ
פולטה".

מולייתא הוא בהמה ממולאת בשר ,ואסיקנא דלא בעינן מליחה ,ופולט אפילו פומיה לעיל ,וכן
פסק שו"ע דשרי אף לכתחילה ,רמ"א אסר לכתחילה והתיר בדיעבד.
לא נמלחו שניהם:
מליחה לכו"ע לא מועיל עד שיפריד וימלח ,וביאר הרא"ש דלזה התכוון הרי"ף שמולייתא אסור
לקדירה ,צליה לכו"ע מועיל ,דהחיצון פולט מהפנימי אגב דמו.
נמלחו שניהם:
צליה לכו"ע מועיל ,נחלקו האם מותר בבישול:
רמב"ם שהצריך חליטה אחר מליחה דמליחה אינה מפליטה הכל ,אסר כאן לבשל אחר מליחה,
ואפילו כשהיה אחד מהם מבושל ,ועל ידי הבישול פורש הדם מאחד ונבלע בחבירו ,וכך ביאר
דברי הרי"ף שכתב שמולייתא אינה מועיל במליחה )דלא כביאור הרא"ש ,עפ"י הרב המגיד(.
רשב"א מותר דהמליחה הפליטה כל הדם ,ודברי הרמב"ם הם מן המתמיהין ,ומה שיוצא מן
הבשר אחר מליחה הוא מוהל ומותר.
נמלח חיצון בלבד:
מליחה לכו"ע לא מהני כמבואר לעיל ,נחלקו בצליה:
תוספות וטור מועיל צליה וכן פסק שו"ע.
מימוניות לא מועיל ,דאין החיצון מפליט אלא אגב דמו ,ואסור לבשלם אף אחר צליה.

צב
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ידי

הלכות מליחה

השלחן

צג

סימ עח  די שלא לדבק בצק בבשר שלא נמלח

נמלח פנימי לבד:
נחלקו אם מועיל צליה:

רש"ל )ט"ז סק"א( מותר.
או"ה בדיעבד מותר )ד"מ סק"ב( וכן פסק רמ"א.
ש"ך )סק"ב( אסור אף בדיעבד ,שדם החיצון נבלע בפנימי שאינו טרוד לפלוט.
כתב הש"ך )סק"ב( אם מלח החיצון ולא שהה יש לחוש שיבלע הפנימי מדמו ולא יוציאו אחר כך
שוב אף בצליה ,ואם מלח החיצון כהכשירו ושוב מלח הפנימי ולא שהה ,נאסר במה שהניח הפנימי
שפולט דם בתוך החיצון ,ולא יצא שוב בצליה.
כתב רמ"א )ד"מ סק"א( יש להחמיר בעלמא כרש"י למלוח מעט אף בצלי ,ובמולייתא ימלח שניהם,
ובדיעבד יש להתיר אף בלא מלח.

סעיף א
הטופל בצק בעוף שלא נמלח ,אף על גב דבגמרא מפליג בין סמידא לשאר
קימחי ובין אסמיק ללא אסמיק ,אנן השתא לא בקיאין במלתא ,ובכל
גוונא יש לאסור .אבל אם נמלח ,ושהה כדי מליחה ואחר כך הודח ,מותר
בכל גוונא .הגה :ודוקא לטפל בבצק ,אסור ,אבל מותר למשוח בשמן או בציר בשר שלא
נמלח ,דאין זה מעכב הפליטה .ופשטיד"א יש לו כל דין בישול בקדירה ,בין לקולא בין לחומרא.

טפילת עוף
צליית בשר הטפול בבצק:

מולייתא של ביצים:
נחלקו האם מועיל צליה במולייתא אף כשמלא ביצים או דוקא בשר ועשבים:
או"ה סבר שלא מועיל בביצים ,וכן פסק רמ"א.
מימוניות סברו שמועיל.
בשר המעורב בביצים:
ש"ך בדעת רמ"א
רש"ל מתיר.

)סק"ה(

אסור.

בשר שנמלח ושלא נמלח:
צלו יחד בשר שלא נמלח עם בשר שנמלח ,כתב רמ"א יש להתיר בדיעבד אף כשלא הודח
מתחילה ,דכבכ"פ )ד"מ סק"א ,ולשו"ע נראה שמותר אף לכתחילה כל שכן ממוליתא(.

בגמרא פסחים )ע"ד" ,(:הילכתא ,דסמידא בי אסמיק בי לא אסמיק שריא ,דחיורתא אי זיג כזוזא
חיורא שריא אי לא אסיר ,דשאר קמחי אסמיק אסור לא אסמיק שרי".
מבואר שם לענין לדבק בצק בדבר שלא סיים פליטתו ולצלות אותו בתנור בסולת חיטים שהוא
עבה לעולם מותר שמתפורר והדם יוצא דרכו ,קמח חיטים דק מותר רק אם הוא צלול לגמרי,
שאר קמחים מותר כל שלא האדים.
נחלקו מהו טפילא:
רש"י ורשב"א פשטיד"א.
ר"ת וריב"א וכן פסק רמ"א עיסה שבלילתה רכה ,דפשטידא פשיטא שאסור.
לרמב"ם איסור הטפילה הוא אף כששהה שיעור מליחה ,דעדין לא פלט כל דמו.
לשאר הפוסקים הוא רק כשלא סיים עדין לפלוט דמו.
דין העוף כשלא נמלח:
יש להסתפק אם הוא ככל בישול דבעינן ששים כשיעור העוף כולו ,או דדם שלא פירש מותר ומה
שפירש לא חזר ונבלע אלא כדי קליפה .דעת רמ"א דבעינן ששים )ש"ך סק"ב(.
 להלכה:
כתב שבלי הלקט וכן פסק השו"ע דא"א בקיאין מהו פשטיד"א ומהו עיסה רכה ,ויש לאסור בכל
קמח ובכל מראה ,ומשום כן השמיטוהו הפוסקים .למשוח הצלי בשמן או ציר ,מותר ולא מעכב
הפליטה.
פשטיד"א כבר כתב לעיל שפשט רמ"א לאסור מעיקר הדין ,וכתב דאף לקולא הדין כן דדינו
כבישול ולא אוסר כדי נטילה כצלי ,כתב הש"ך )סק"א( דהיום שאין בקיאין ,נוהגים בכל כפשטיד"א
אף לקולא.

הלכות תולעי

השלחן

ידי

צז

הלכות תולעי
סימ פד  די שרצי הנמצאי במי בפירות בקמח ובגבינה
סעיף א
שרצים הגדלים במים שבכלים ושבבורות שיחין ומערות שאינם נובעים,
מותרים אף על פי שאין להם סנפיר וקשקשת .לפיכך שוחה ושותה מהם,
ואינו חושש לשרצים שבהם אם יזדמנו לתוך פיו )אבל אסור לשאוב בכלי ולשתות
מהם( .ואם פירשו ממקום רביתן ,כגון לאחורי הבור או על שפת הכלי
מבחוץ ,אף על פי שחזרו ,אסורים .ומסתמא אין לחוש שמא פירשו .אבל
אם לא פירשו אלא על דופן הכלי מבפנים ,מותרים.

שרץ המים בכלים ובבורות
א.
ב.
ג.
ד.

יש להקדים שיש כמה מיני מאגרים המיועדים לאיסוף המים:
כלים שהם תלושים מהקרקע לגמרי ולא נובעים או זזים כלל.
מעינות ונהרות שהם על הקרקע נובעים וזזים.
בורות שיחין ומערות שמחד דומים לכלים כיון שהם מכונסים וכן צורתם אינה גורמת למים
שבתוכם לזוז ,ומאידך דומים למעינות משום שהם על הקרקע.
חריצין ונעיצין דומים לבורות מצד שהם מכונסים ,ושונים במה שהם יותר גדולים ומימיהם זזים
יותר בגלל צורתם.

מקור ההיתר לשרץ המים:
בתורה )ויקרא יא טי( נאמר לענין איסור אכילת שרץ המים ושאר דגים שאין להם סימני טהרה,
"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו.
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים
שקץ הם לכם וכו'" .ובגמרא )חולין ס"ו (:ילפינן מייתור המילים "תאכלו מכל אשר במים" ,למעט
באיסור האכילה של שרץ המים בורות שיחין ומערות ,ולרבות חריצין ונעיצין הדומים יותר לימים
ונחלים .תנא דבי רב למדו המיעוט בצורה של כלל ופרט וכלל ,במים במים ב' פעמים הטל פרט
בינהם דימים ונחלים .תנא דבי ר' ישמעאל למדו המיעוט בצורה של ריבוי מיעוט וריבוי ,ומסתבר
למעט דוקא שיחין ומערות שאינם דומים לימים ומכונסים לגמרי.
וכן פסק שו"ע שרצים הגדלים במים שבכלים ושבבורות שיחין ומערות שאינם נובעים ,מותרים
אף על פי שאין להם סנפיר וקשקשת .לפיכך שוחה ושותה מהם ,ואינו חושש לשרצים שבהם
אם יזדמנו לתוך פיו .היתר השקצים כל שלא פירשו הוא בין במים בין בשאר משקים.

צח
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שרץ המים שפרש לדפנות לשפה ולחוץ:
מקור לאיסור שרץ המים משעה שפירש ,גמרא חולין )ס"ז" (.אמר רב הונא לא לשפי אינש שיכרא
בצבייתא באורתא דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא וכו' )לא יסנן אדם שיכר בלילה ,שמא
יפרשו התולעים על הקיסמים ויפלו שוב לשיכר ,וכשיראה למחר יהא סבור שהם מותרים( ,אי הכי במנא נמי דלמא
פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא התם היינו רביתיה )מקום גדילתו ולא חשיב פירש( ,ומנא תימרא
דתניא מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע וכו'" .מבואר דכל שפירש
לדופני הבור או הכלי מותר דהוא דרך גדילתו ,אך משפת הכלי ואילך אסור ,וכן פסק שו"ע.
פירשו לאויר וקלטם קודם שהגיע לארץ ,דימה זאת הרשב"א לדין תולעת בתמרה לקמן
שהסתפקה הגמרא בפירשה לאויר העולם ומסקינן בתיקו והלכה לחומרא.
איסור בל תשקצו בתולעי מים:
כתב ט"ז )סק"ב( בשם או"ה אם מאוסין עליו או שיש לחוש לסכנה ,אסור לשתות ממים אלו .ובש"ך
)סק"ג( כתב דליכא משום בל תשקצו ,כיון שאינו רואה התולעים וכונתו היא רק לשתות המים.

סעיף ב
הגדלים במים שבחריצין ונעיצים )פירוש :חריצים ,ארוכים וקצרים .נעיצים ,רחבים כגון
אותן שעושים לביברי דגים ,רש"י( ,שהם מושכים ואינם נובעים ,יש אוסרים ויש
מתירים.

שרץ המים בחריצין ונעיצין
חריצין המכונסים:
חריצין הנובעים לכולי עלמא תולעים שבהם אסורים כמבואר לעיל ,נחלקו במכונסים אם אסורים
משום שזזים מעט כימים ונחלים:
רש"י מכונסים מותרים דדמו לבורות.
תוספות לתנא דבי רב מותרים ,דהריבוי הוא רק דומיא דימים ונחלים ,לתנא דבי ר' ישמעאל
אף שאינם נובעין אסורין ,דמרבים הכל חוץ מבורות שחין ומערות.
ט"ז ברמב"ם )ד"ה בטור( חריצין זזים אף אם אינם נובעים לכולי עלמא אסור ,אלא שתנא דבי
רב התיר כשלא זזים דומיא דבורות ,ותנא דבי ר' ישמעאל אסר אף כשלא זזים כיון שהם
יותר גדולים מבורות.
נחלקו כמי הלכה:
רא"ש מותר דהלכה כתנא דבי רב שהיתה שגורה בפי כל והיא עיקר כנגד תדר"י ,ואם כן
להלכה אין נפק"מ בין פירוש תוספות לפרש"י.
הרב המגיד בדעת הרמב"ם ממה שסתם לאסור חריצין ,משמע סבר דהלכה כתנא דבי ר'
ישמעאל.
ט"ז בדעת הרמב"ם הלכה כתנא דבי רב ,והרמב"ם סתם לאסור חריצין זזים ,אך חריצין שאינם
זזים יתיר הרמב"ם.
 להלכה:
הביא השו"ע יש אוסרים ויש מתירים ,וקימא לן הלכה כיש אומרים בתרא להתיר.
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צט

סעיף ג
המסנן מים ,או שאר משקים ,והיו בו תולעים או יבחושין או יתושים ,אף
על פי שחזרו לתוכו ,אסורים ,שכבר פירשו .לפיכך משקה שדרך ליגדל
בו תולעים ,וכיוצא בהן ,אין לסננו בקסמים וקשים בלילה ,שמא יחזרו
ויפלו לתוך הכלי ,ויבא לשתותן .הגה :אבל מותר לסננן דרך בגד או מסננת ,שהרי לא
יוכלו ליפול דרך שם אל תוך המשקה ,וכן מותר לערות המשקים מכלי אל כלי ,הואיל והם תמיד
עם המשקה ,היינו רביתייהו.

לסנן שיכר בלילה
לעיל סעיף א' ,מבואר שאסר ר' הונא לסנן שיכר בלילה ,שמא יפרשו תולעים ויפלו לתוכו .כתב
הרשב"א בסתם אין לחוש שמא פרשו חוץ לכלי אלא רק לדפנות הכלי המותר ,וכן פסק שו"ע.
מסנן על ידי בגד כתב הב"י וכן פסק רמ"א אין לחוש שמא יפלו חזרה לשיכר ,והוכיח כן
מהראשנים.

להעביר המשקים לכלי:
להעביר מבור לכלי:
כתב הרא"ש אסור למלא מהם לכלי ,נחלקו מה הטעם:

ב"י ד"מ וש"ך )סק"ב סק"ד( שמא יפרשו התולעים לדפנות הכלי ,וכיון שגדילתם היתה בבור אין
היתר דרביתיה לדפנות הכלי.
ט"ז )סק"ה( שמא בשעה שימלא לכלי יפרשו התולעים לכלי קודם שיבואו המים לשם ,או
שבזמן המילוי יעלו לשפת הכוס ויפרשו שאז הם אסורים .הוסיף הכל בו דאף למלאות ביד
אסור )ש"ך סק"ד(.
להעביר מכלי לכלי:
הוא נפק"מ בין הטעמים של הב"י והט"ז:
לב"י וש"ך מותר למלא מהם לכלי שני ,דדין כלי שני הוא ככלי ראשון לענין ההיתר כשפירשו
לדופני הכלי.
לט"ז אף כאן אסור ,שמא יפרשו בזמן העירוי.

סעיף ד
תולעים הגדלים בפירות ,בתלוש ,מותרים .שלא אסרה תורה אלא שרץ
השורץ על הארץ .במה דברים אמורים ,שלא פירשו מן הפרי .אבל
פירשו מן הפרי ,אפילו לא הגיע לארץ אלא שמת באויר קודם שהגיע
לארץ ,ואפילו לא פירש כולו מהפרי אלא מקצתו ,או שלא פירש אלא
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על גבי הפרי או על הגרעין שבתוכו ,או שפירש מפרי לפרי ,אסור .ויש
אוסרים אפילו מת בתוך הפרי ופירש אחר כך .כל זמן שימצא בתוך
הפרי ,אפילו חורו נקוב לחוץ ,לא חיישינן שמא פירש וחזר) .ויש אוסרים
אם חורו נקוב לחוץ והכי נהוג(.

תולעים בפירות ואופן מציאותם
מקור גמרא חולין )ס"ז" (:בעי רב יוס פרשה ומתה מהו ,מקצתה מהו ,לאויר העול מהו ,תיקו .בעי
רב אשי לגג תמרה מהו ,לגג גרעינתה מהו ,מתמרה לתמרה מהו ,תיקו" .שרץ הגדל בפירות בתלוש,
מותר ,דלא חשיב שורץ על הארץ ,חזר ופירש על הארץ אסור.

הסתפקה הגמרא במקרים הבאים ,א( פירשה לארץ ומתה קודם שריחשה ,האם בעינן שתרחש
בפועל .ב( פירש רק מקצתו ,אי אמרינן מקצתו ככולו .ג( פירשה לאויר ,האם סגי לאסור בזה
שהיתה ראויה לרחוש .ד( פירש על גבי הפרי ה( או על הגרעין שבתוכו ,ו( פירש מפרי לפרי ,האם
הא דבעינן שורץ על הארץ הוא רק לאפוקי אמה )מקום גדילתה( ,או דוקא על הארץ ממש .וכיון
שהוא ספק דאורייתא הלכה לחומרא ,וכן פסק שו"ע.

פירש לאחר מיתה:
נחלקו הראשונים בפירשה אחר מיתה ,האם גורסים שהסתפקה בזה הגמרא וממילא הלכה
לחומרא:
רש"י סה"ת מרדכי סמ"ג סמ"ק ובה"ג לא גרסו ומותר.
רמב"ם ורי"ף גרסו ואסור )העיר ש"ך בסקי"ב על דברי התו"ח שכתב שדעת הרי"ף והרב המגיד היא כדעת
רש"י ,דבדברי הרב המגיד מפורש לא כן אלא כדעת הרמב"ם(.
 להלכה:
הביא השו"ע דברי האוסרים בלבד ביש אומרים ,וכתב הש"ך )סקי"ב וסקכ"ד( דדעתו כמתירים.

חור מנוקב ומצא בו תולעת:
נחלקו אם יש לחוש שמא פירשה וחזרה ואסורה ,או דלא חיישינן ומותרת:
רשב"א מותר ולא חיישינן ,ביאר ב"י דיליף משרץ המים שלא חששו שפירש חוץ משפתו.
הטעם שלא נכלל בדין "כל שפירש אסור ,חיישינן שמא פירש" ,ביאר ט"ז )סק"ו( דכל שלא
עשה מעשה לא חיישינן ,ורק במקום שעושה מעשה כגון שמסנן המים ,חיישינן.
מרדכי ושערי דורא אסור דחיישינן שמא פירש )ד"מ סק"ג( .מה שבתולעים הנמצאים במים לא
חיישינן שפירשו ,ביארו ב"י וש"ך )סקי"ג( דכאן רגלים לדבר שפירשו דאיכא חור .הט"ז )סק"ו(
הוסיף דכאן שסגי ביציאה מועטת לאסור ,חששו מה שאין כן אצל תולעים במים.
 להלכה:
שו"ע לא חיישינן ומותר.
רמ"א חיישינן אסור.
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סעיף ה
תולעים הנמצאים בקמח ,וכיוצא בו ,אסורים .שמא פירשו ,ושרצו על
הארץ וחזרו .הגה :והוא הדין במלח ,או שאר דברים שאינו משקה .ואסור למכרו לעובד
כוכבים ,שמא יחזור וימכרנו לישראל.

תולעים בקמח
לעיל מבואר ,תולעת כל שלא פירשה מותרת ,ומשפירשה אסורה.

תולעים הנמצאים בקמח ובמלח:
נחלקו אם חיישינן שמא פירשו וריחשו:
רא"ש אסורים ,חיישינן שמא פרשו לארץ וחזרו לקמח.
הרוקח קמח ותבואה מותר ולא חיישינן שמא פרשו וחזרו ,וראיה ממה שאסרו סולת מתולעת
רק למנחות משמע דלחולין מותר ,דחה האגודה דבמנחות מיירי כשהוציאם מהקמח ובכל זאת
אסור למזבח.
ריב"ם מותר ,ואף כשידוע לנו שפירשו לדפנות הכלי ,כדין משקין.
הגהות שע"ד תמה על דברי ריב"ם ,דדוקא במים יש ריבוי אך לא בתבואה.
 להלכה:
שו"ע פסק כרא"ש לחוש שמא פרשו וחזרו ,תמה הט"ז )סק"ח( דלעיל סעיף ד' בפירות התיר
ולא חשש שמא פרשו .נחלקו מה דעת השו"ע בפרשו לדפנות הכלי:
ש"ך )סקט"ו( אף אם פרשו לדופני הכלי וחזרו אסורים.
פר"ח רק אם פירשו על הארץ וחזרו נאסרו )פת"ש סק"ג(.
הב"ח התיר בתולעים בקטנים ואסר בגדולים.
להשהות עמ"נ להאכיל לעבדו ושפחתו:
נחלקו אי חיישינן לתקלה שיבוא לאכול הוא מן הקמח:
רש"ל התיר להשהות זמן מועט.
ט"ז )סק"ח( אסר ,דמה שהתירו להשהות זמן מועט הוא בלי להתעסק בו ,וכאן שאופה אותו
לעבדו ושפחתו איכא למיחש לתקלה.

למכור לגוי האיסור:
קמח עצמו:
מהר"ח בשם אביו אסר ,שמא ימכור הגוי לישראל ויחשוב הישראל שהוא מותר וכן פסק רמ"א,
ולמכור קבא קבא מותר )ט"ז סק"ט ,ש"ך סקי"ז( ,ביאר ש"ך )סקי"ח( החילוק בין הכא דהוא ס"ס שמא
לא פירש ושמא לא ימכור הגוי לישראל ואסרו למכור ,לספק טריפה שהתירו למכור ,דהתם יש
שהתירו הטריפה והאוסרים שקולים אך כאן דחו לגמרי סברת המתירים )האגודה והגהות שע"ד( ,ועוד
דכאן כתב האוסרים בפירוש שלא ימכור ,ועוד דשם יש להתיר הטריפה מעוד צירופים.
מלח ושאר דברים כגון קטניות:
דברים שמצוי בהם תולעים ,נחלקו אם מותר למוכרם כיון דבלאו הכי דרך לבודקם ,או שבכל
זאת איכא למיחש:
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רמ"א אסור ,דיש לחוש שימכרם לישראל על ידי תערובת )ש"ך סקט"ז(.
ב"ח מותר כיון שיודע הישראל שיש בהם חשש תולעים לא יאכל מהגוי עד שיברר תחילה.
והוכיח מתשובת הר"ן שכן כתב לענין מכירת חיטים מוחמצות פסולות לגוי קודם הפסח,
דכשרישומן ניכר ונתפרסם בעיר מותר למוכרם.
ט"ז דחה )סק"ט( סברת הב"ח דשם נתפרסם לכולי עלמא ענין החיטים וליכא למיחש שיקנו
יהודים ,אך מלח ושאר דברים לא נתפרסם כבחיטין ויש לחוש.

לעשות יי"ש מקמח שהתליע:
הט"ז )סק"ט( נטה להתיר מצד מה שיוצא מהם דהוא רק זיעה בעלמא ,אך למעשה אסר מחשש
שאם נתירם כך יבוא לאוכלם בעין.

סעיף ו
תולעים הגדלים בפירות ,בעודם במחובר ,חשוב כשורץ על הארץ ,ואסור
אף על פי שלא פירש ,והוא שריחש .אבל תולעים הנמצאים בפולין
ואפונים תחת הקליפה ,והקליפה משחרת עליהם מבחוץ ,וכשמסירים
הקליפה מוצאים היבחושים תחתיהם ,מותרים ,לפי שהם מונחים במקום
צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ כל זמן שלא ריחשו .אבל הנמצאים
בשרביטים ,אסורים ,שיש להם מקום לרחוש .הגה :תולעים הגדלים בכמיהין
ופטריות ,דינן כמו בשאר פירות ,ולא אמרינן דלא חשיב מחובר לקרקע ,הואיל ואין מברכין עליהם
בורא פרי האדמה .ופעמים נמצא בפרי כמין נקודה שחורה ,והוא מקום שמתחיל התולעת
להתרקם ,וצריך ליטלו משם בעומק ,דאסור כמו התולעת עצמו.

פרי שהתליע במחובר
פירות שהתליעו במחובר:
בגמרא מימרא דשמואל )חולין ס"ז" (:קישות שהתליעה באביה )בעודה מחוברת לקרקע( ,אסורה משו
שר השור על האר) כיון שהקישות מחוברת לארץ ,נחשבים התולעים כשרץ הארץ( .לימא מסייע ליה ,דתני
חדא ,על האר להוציא את הזיזי שבעדשי ,ואת היתושי שבכליסי ,ותולעת שבתמרי ושבגרוגרות.
ותניא איד ,כל השר השור על האר ,לרבות תולעת שבעיקרי זיתי ושבעיקרי גפני .מאי לאו
אידי ואידי בפירא ,והא באביה והא שלא באביה )דכשלא באביה ודאי מותר ,דלא חשיב רומש על ההארץ כלל(,
לא אידי ואידי באביה ולא קשיא הא בפירא הא באילנא גופיה )בפירא מותר כיון שאינו מחובר בקרקע ממש,
באילן אסור כיון שמחובר לקרקע ממש( ,דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתי ובעיקרי גפני שמע מינה".
מבואר דעת שמואל דתולעת במחובר אסורה דחשיבה ששרצה על הארץ ,ומלשון הברייתא
לכאורה משמע דלא כוותיה אלא דרק עיקרי גפנים עצמם תולעיהם אסורים.
התליע במחובר ולא ניקב הפרי:
נחלקו הראשונים אם הלכה כשמואל:
רש"י רי"ף ורשב"א בה"ג ושאילתות סה"ת רמב"ם הלכה כשמואל ואסור ,וכן פסק שו"ע ורמ"א.
ריב"א ור"ת פסקו הלכה דלא כשמואל מפשטות הברייתא והתולעים מותרים.
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קג

נחלקו אליבא דרש"י כשאין לשרץ מקום לזוז בתוך הפרי ,האם דינו כשורץ על הארץ או לא:
רש"י תוספות מהר"מ ורא"ש מותר ולא חשיב שורץ על הארץ דאין לו מקום לזוז.
ר"ן רשב"א ר' יחיאל ואו"ה אסור דינו כשורץ על הארץ אף שלא זז )האו"ה הובא בד"מ סק"ה(.
הזהיר הרשב"א לפי זה על רחש קטן מאוד המצוי בסוף גדילת הפולין ובהניחו על הציפורן
נראה שהוא זז ,וסימנו הוא שהפול משחיר בנקודה ,ותקנתו היא לחתוך ראשו קצת בעומק.
 להלכה:
שו"ע תולעים הגדלים בפירות בעודם במחובר ,חשוב כשורץ על הארץ ואסור אף על פי שלא
פירש ,ודוקא שריחש בתוך הפרי ,אך בלא ריחש מותר .ולכן ,תולעים הנמצאים בפולין ואפונים
תחת הקליפה ,והקליפה משחרת עליהם מבחוץ ,וכשמסירים הקליפה מוצאים היבחושים
תחתיהם ,מותרים ,לפי שהם מונחים במקום צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ כל זמן שלא
ריחשו .אבל הנמצאים בשרביטים ,אסורים ,שיש להם מקום לרחוש.
רמ"א בתו"ח בעיקר הדין הלכה כשמואל .כשלא ריחש כלל החמיר לכתחילה כרשב"א להשליך
ולא לאכול או לבשל התולעת ,דיעבד שבישל לא נאסר ,וכן משמע בהגה שהביא דברי
הרשב"א ברחש הפול )תמה הט"ז )סק"י( מדוע לא העיר רמ"א בהגה על עיקר השו"ע שהתיר
כשאין לו מקום לרחוש ,ביאר הש"ך )סק"כ( כיון דעיקר הדין כדברי השו"ע לא חש רמ"א
להעיר(.
התליע במחובר וניקב הפרי:
אף המתירים הוא רק כשלא ניקב הפרי ,אך כשניקב לגמרי או אפילו רק הקליפה החיצונה לכולי
עלמא אסור דהוא שורץ על הארץ .ובקטניות שניקב הקליפה הדקה ונשאר הקליפה העבה ,חשיב
כניקב לגמרי דהקליפה העבה דינה כעץ לענין זה.

תולעים הגדלים בכמהין ופטריות:
נחלקו למאן דאמר שתולעים הגדלים במחובר אסורים ,מה הדין בפטריות:
רמ"א בד"מ )סק"ד( אוסר דקרינן בהו על הארץ.
או"ה התיר.
פולים ועדשים המתולעים הרבה:
כתב הגהות שע"ד פולים ועדשים שהרבה מהם מתולעים ,ישליך הנקובים ויתן השאר במים חמים.
וברשב"א בתשובה הצריך בדיקה לכולם כיון שנגיעותם היא מיעוט המצוי.

סעיף ז
פרי שהתליע ,ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש ,אסור.

ספק אם התליע במחובר
מקור מדברי הגמרא מבואר לקמן על סעיף ח' שהוא פשט רש"י בסוגיא דשרץ אחר י"ב חודש.
השו"ע מיירי בפרי שדרכו להתליע ואין ידוע ממתי היתה התלעתו אם במחובר ואסור או בתלוש
ולא פירש ומותר ,תולים לאסור .הוסיף הש"ך )סקכ"א( שהוא אף בפרי שחזקתו נקי או שהתולעים
בו הם מיעוט שאינו מצוי ,כיון שרואה שיש בו תולעים אזלינן לחומרא ואוסרים הפרי.
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סעיף ח
כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים ,לא יאכל עד שיבדוק
הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת .ואם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חדש,
אוכל בלא בדיקה .שכל בריה שאין בה עצם ,אינו מתקיים י"ב חדש .ומכל
מקום צריך לבדקן ,להשליך התולעים הנמצאים ביניהם בחוץ ,או על גבי
הפרי .ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ ,יש לחוש שמא כשיתנם במים
בתוך הקדירה ,יצאו לחוץ וירחשו )תרגום השרץ השורץ :רחשא דרחיש( במים ,או
בדופני הקדרה ,או על גבי הפרי .הלכך הבא לבשל לאחר י"ב חדש פירות
שהתליעו ,יתנם לתוך מים צוננים .המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה,
ואחר כך יתנם בקדירה מים רותחים ,שאם נשאר בו תולעת ימות מיד.
)ולא מהני בהם אם בדק הרוב ,אלא צריך לבדוק כולם ,דהוי מיעוט דשכיח(.

היתר האכילה בפירות מתולעים
כל פרי שיש לחוש בו לתולעים יש לעיין אם היו בו במחובר ואסרוהו ,ואף שיודע שבאו בתלוש
צריך לעיין וליזהר שלא יפרשו ממנו שחוזרים ונאסרים על ידי כן.

פירות החייבים בדיקה:
פירות שדרכם להתליע במחובר לכולי עלמא צריכים בדיקה ,פירות שאין דרכם להתליע במחובר
אלא בתלוש נחלקו אם צריך בדיקה:
ט"ז וכן נראה מהשו"ע )סקי"ב( סבר דאין צריך בדיקה ,דהוי ס"ס שמא אין ואף אם יש שמא
לא ריחשו ,ומהשו"ע נראה שדעתו כן ממה שכתב דיני בדיקה זו על פירות שדרכן להתליע
במחובר.
ש"ך )סקכ"ג עיין שפ"ד( סבר דצריך בדיקה.
צורת הבדיקה לפירות:
בגמרא חולין )נ"ח" (.אמר רב הונא ,כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חדש .אמר רב פפא
שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה ,הני תמרי דכדא לבתר
תריסר ירחי שתא שריין".
מבואר דאחר י"ב חודש אין שרץ מתקיים ואין לחוש מצד שרצים במחובר ,ומשום הכי תמרים
שעבר עליהם י"ב חודש מותרים בלא בדיקה ,וכתב הראב"ד שאף מצד שרץ מת אין לאוסרו
דנעשה כעפר.
רש"י ביאר דמיירי בתמרים שרואה שהם מתולעים ומסופק ממתי התליעו ,אם במחובר
ואסורים ,או משנתלשו ומותרים ,וקמ"ל בעבר י"ב חודש מותר ,דאף אם היה זה במחובר
מותרים.
ר"ן רמב"ם ורשב"א מיירי בתמרים שהתולעים במחובר הם מיעוט המצוי ,ובכה"ג חייבים
בדיקה.

השו"ע פסק כב' הביאורים דאין בהם מחלוקת לדינא אלא רק בפשט הגמרא.
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קה

למעשה יברור וישהה י"ב חודש ,יתן במים צוננים ,יוציא הנקובים והתולעים ,ויחזור ויתן במים
רותחים .ובזה פתרנו את כל הבעיות:
מה שגדל במחובר על ידי ברירה נבדק )כן כתב רש"ל הובא בט"ז סקי"ד( ,ועל ידי י"ב חודש נעשה עפר.
מה שיש לחוש שגדל בתוך י"ב חודש ואסור שמא פירש ,על ידי שנתן הפירות במים צוננים צף
והוציאו.
מה שתוך הפרי שמא ֵיצא לחוץ בעודו חי ,אחר שנתן במים הצוננים יוצא הנקובים הצפים למעלה.
ומה שישאר שם לאחמ"כ ,ייתן במים רותחים וימותו ושוב לא יצאו.
מה שיש לחוש שמא אחר מיתה יצאו ,אינם אוסרים בפירשו אחר מיתה )ש"ך סקכ"ד ,וצריך ביאור
דבריו עי"ש(.
כל זה כתב הב"י והסכימו עמו נו"כ ושאר אחרונים ,אך הרב המגיד ברשב"א וברמב"ם סבר דאחר
י"ב חודש אין צריך כלום .ולא הביא הב"י דבריו ,ואף הש"ך )סקכ"ו( תמה דהרשב"א בת"ה כתב
בפירוש ענין בדיקת מים צוננים.
הטעם שאין בדיקה זו מועילה תוך י"ב חודש:
הרשב"א והרא"ש ביארו דלא מועיל נתינת מים רותחים לתולעים שגדלו במחובר ,דכבר נאסרו
במה שזזו תוך הפרי ,ואף כשנותנם במים חמים ומתים ,לא יצאו מאיסורם.
הר"ן ביאר דכל מה שצף הפרי הוא רק בנקב הנעשה בתלוש ,אך נקב בעודו במחובר לא צף
כל כך.
פירות שיש בהם גרעינים:
נחלקו אם בדיקה זו מועילה לפירות שיש להם גרעינים ויש לחוש שפירשו ע"ג הגרעינים ,או רק
לקטניות וכדו':
דעת מהרש"ל דלא מועיל.
אך רא"ש ר"ן שו"ע רמ"א וש"ך )סקכ"ז( דמועיל בין בפירות בין בקטניות.
הוראת החתם סופר על בדיקת פירות יבשים:
נשאל החתם סופר לרב אחד שחשש למכור בחנותו פירות יבשים שדרכם להתליע בתלוש בימות
הקיץ ,ורצה למוכרם בימות החורף אחר שעברו עליהם ו' חודשים מימות הקיץ ומתו ,אך עדין לא
עברו י"ב חודש ולא נעשו עפר ,הורה החתם סופר דמעיקר הדין אין צריך להחמיר בזה דאיכא
ס"ס דאין דרכם להתליע רק בתלוש כדעת השו"ע ,ואף למחמירים בזה הוא דוקא כשרואה
התולעים אך כשאינו יכול לעמוד עליהם אינו צריך .וסיים דלמעשה ידיח במים לתקן מה שיכול,
ומי שהוא צדיק חסיד לא יטעם מפירות אלו ,ואף עם הארץ עדיף שימשכו ידיהם מהם )פת"ש
סק"ה ,וצ"ע מדוע לא הצריך החתם סופר לבדוק על ידי נתינה במים(.

מציאות תולעים בקטניות:
נחלקו הראשונים:
רשב"א ואשירי דרכם להתליע כבר במחובר ואסורים.
שערי דורא מרדכי הגהות שע"ד אין דרכם להתליע במחובר אלא רק בתלוש ,ולדבריהם סגי
בנתינה במים צוננים אף תוך י"ב חודש.
 להלכה:
כתב רמ"א ורש"ל )ש"ך סק"ז( יש לבודקם כל אחד בפני עצמו ,אך יכול להשתנות לפי המקום והזמן,
וכתב הש"ך )סקכ"ב( העולם לא נהגו ליזהר בזה לבדוק אלא רק ליתנם במים ,וכנראה שהשתנתה
המציאות כדברי רמ"א.
באורז הורה היעב"ץ שיכול לבודקו על ידי חימום או הבטה בשמש או זכוכית מגדלת )פת"ש סק"ה(.
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סעיף ט
עבר ובישל תוך י"ב חדש ,בלא בדיקה ,אם יכול לבדוק ,בודק ,ואם לאו,
מותר .ואם נמצאו קצת בקדירה ,משליכם ,ואוכל השאר) .כי אין לך פרי שאין
בו ששים נגד טעם התולעת שבתוכו( .ויש מי שאומר דהני מילי שלא נמצאו אלא
אחד או שנים ,אבל שלושה או ד' ,הכל אסור .הגה :ודוקא מאכל דאי אפשר לסננו
ולהסיר מהם התולעים .ומאחר שהוחזק בתולעים כולו אסור ,אבל אם אפשר לסננו ,מעביר משם
התולעים הנמצאים שם ,והשאר מותר .ועיין לקמן סוף סימן ק'.

בישל ולא בדק
דיעבד שבישל בלא בדיקה:
ירקות הצריכים בדיקה ועבר ובישלם ללא בדיקה:
ספק אם יש שם תולעים:
כתב הרשב"א פירות שלא הוחזקו שדרכם להתליע ובישלם בלא בדיקה ,בודק ומה שרואה שצף
בקדירה מוציא .הנותר מותר ,כמו שמצינו בזאב שנטל בני מעיה של בהמה דמעמידין בחזקת
היתר ,ועוד דהוי ס"ס שמא לא היה רחש ואף אם היה שמא נימוח והתבשל ,ואף אם מצא תולעת
או שתיים מוציא מותר ,וכן פסק שו"ע.
דייק הלבוש )ש"ך סקל"ד( מסעיף י' דדוקא ירקות שבושלו אי אפשר לבודקם ונאסרות ,אך פירות
אפשר לבודקם אף אחר בישול.
נמצאו תולעים אחר הבישול:
נחלקו מה הדין כשמצאו ג' או ד' תולעים אם חשיב שהוחזק האיסור ,וליכא ס"ס דחשיב ודאי יש
שם רחש:
ט
רשב"א מתיר דלא חשיב שהוחזק איסורא לגבי שאר הפירות ואיכא חזקת כשרות וס"ס.
ראב"ד אוסר מפני שהוחזקו הפירות באיסור) ,והסכים עמו הרשב"א בתשובה כשמצאו הרבה תולעים
אחר שליקה(.
 להלכה:
השו"ע הביא ביש אומרים כראב"ד וכן נראה שפסק בסעיף י'.
הוחזקו פרטיים במדינה כתב או"ה אסור ודאי )ש"ך סקכ"ט( ,לכאורה היינו שהוחזקו אנשים
שפירותיהם מתולעים.
בישל הפירות בלא בדיקה אחר י"ב חודש:
אם לא מצא תולעים לכולי עלמא מותר דלא גרע מבישל תוך י"ב ,כשמצא תולעים נחלקו לדעת
הראב"ד ,דבעבר י"ב חודש יש צד להקל אף שנודע שיש תולעים דתולעים במחובר ודאי מתו,
ובתלוש איכא ס"ס שמא לא פירש ומותר ואף אם פירש שמא נימוח ,הש"ך )סקל"א( פסק להתיר,
וביאר דמה שפסק הר"ן לאסור הוא משום דסבר דכל שריחש אסור אף שלא פירש.
ט .אף שבד"מ הביא וכן כתב בשו"ת הרשב"א ,אין כוונתו שמסכים עם הראב"ד ,דהמעיין שם יראה דלא אסר הרשב"א אלא דוקא
כשמצאו הרבה תולעים.
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קז

פרי שהוחזק מינו בתולעים ובישלו:
כתב מהרש"ל )ט"ז סקי"ז( פרי שהוחזק מינו בתולעים ובישלו ,משמע מהשו"ע שמותר לאכול רק
מה שעמו ורק על ידי סינון ,ולכן נזהר מלאכול מין פטריות מיובשות ,וסיים מהרש"ל אם לא מצוי
תולעים מן הפרי אלא באים מהחוץ יש להקל ,נחלקו בהבנתו:
יש שביארו דבנמצאו ג' תולעים מן החוץ מודה הראב"ד דלא חשיב הוחזק בתולעים ,וחלקו
עליו בזה החק יעקב ומג"א דמה לי הוחזק מתוכו או מן החוץ.
מקום שמואל ביאר דבכה"ג אין צריך לפרוש מכל המין בכללות ,אך ודאי שאם מצא בהם ג'
תולעים אוסר הראב"ד )פת"ש סק"ז(.
שיעור הפרי כנגד תולעים שבו:
בדין הנ"ל הוזכר הצד להתיר מפני שנימוחו התולעים ,וכן אם מוצא תולעים בקדירה מוציאם
והשאר מותר ,הטעם כתב הרא"ש אף שלא יודע כמה תולעים היו אינו חושש דודאי יש בפירות
ששים כנגד התולעים .נחלקו בפירות קטנים כגודגדניות וכדו':
מסתימת רמ"א נראה דאף בהם יש ששים ,וכתב עוד דאף לאוסרים אם יש עוד דברים בקדירה
ודאי דשרי.
שערי דורא מרדכי אגודה אגור ורש"ל סברו דבפירות קטנים אין ששים ,ואף אם יש עוד דברים
בקדירה אין מצטרפים דנעשה הפרי הקטן חנ"נ ומעתה צריך ששים כנגד כולו.
רמ"א בתו"ח וט"ז )סקט"ו( רצו לדמות דין זה לדין זבוב שאין צריך ששים וסגי ברוב לבטל
טעמו משום דטעמו פגום.
דחה הש"ך )סק"ל( דאין ללמוד מדין זבוב לתולעים ,ושכן כתב בפירוש הרשב"א והרוקח שדין
זה אינו שייך בתולעים.

מעשה בחג השבועות שנמצאו ביצי תולעים בצימוקים:
מעשה בחג השבועות שנמצאו ביצי תולעים בצימוקים ,וכל נשי העיר עשו לחמים ופשטידות
עמהם ,נחלקו אם יש להתיר מה שקנו קודם מס"ס שמא לא היה ושמא נימוח ,או דכיון שחזינן
בנותרים ליכא למימר ספק דשמא לא היה.
נמצא אף אצל המוכר:
לקנות מכאן ואילך ודאי אסור ,נחלקו מה דין אלו שקנו קודם:
פסק הט"ז )סקי"ז( להתיר לאלו שקנו קודם שנמצא אצל המוכר ,דבשעה זו הוי ס"ס שמא לא
היה בשעה שקנו ושמא נימוח ובטל בבישול ,ואף דדוחק לומר שבזמן מועט נוצרו ביצי
התולעים חזינן לרשב"א שהחשיב לס"ס אף שהתולעים הינם דבר מצוי .מה שקנו אחר שמצאו
אצל המוכר יש לאסור דהוי חדא ספיקא ,ואין מקום לומר שנימוחו ביצים אלו טפי מתולעים,
ובפרט שהוא איסור תורה.
נקודות הכסף אף אלו שקנו ודם שנמצא אצל המוכר אסור ,כיון דדרכם להתליע לא חשיב
ספק ספיקא ,אלא הוא ספק אחד.
דעת חינוך ב"י מה שנמצא קודם לכן בשיעור פחות מחצי מעת לעת אסור דאין סברא שנוצרו
בזמן מועט כזה ,וכתב פמ"ג בהפסד מרובה ובשמחת יו"ט אף לדעתו יש להקל )פת"ש סק"ז(.
דברי הט"ז יבוארו לקמן.
נגמר אצל המוכר:
אם מצאו ג' נשים כל אחת ג' תולעים לכולי עלמא יש לחוש ואסור ,מצאה אשה אחת ג' תולעים
נחלקו אם יש לומר כאן נמצא כאן היה )אליבא דראב"ד ושו"ע ,אך לרשב"א מותר אף לאותה אישה כנ"ל(:
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חו"י ותפארת צבי יש לחוש ואסור וראיה מאשה המטמאת טהרות למפרע.
פרי מגדים סבר שאין לחוש ומותר )פת"ש סק"ז(.

פירות יבשים שנמצאו מתולעים:
קנו כמה נשים פירות יבשים ומצאו ג' נשים כל אחת תולעת אחת ,פסק חב"י שיבדקו היטב לאור
השמש ,אם לא ימצאו עוד מותרים ,אך אם ימצאו בשאר ג' תולעים חשיב הוחזקו באיסור ולא
יועיל אפילו בדיקה והדחה למוחזק ,ובמיוחד לפירות יבשים שקשה להדיחם ,ובעל נפש יחוש
להחמיר אף כשלא נמצאו תולעים שוב )פת"ש סק"ז(.

סעיף י
ירקות מבושלים שנמצאו בהם תולעים ,הרוטב מותר על ידי סינון )פירוש
שמעבירין במסננת( ,אבל ירקות עצמם ,אם מצא בהם ג' פעמים ,יש לחוש
שמא יש ואינם ניכרות.

בישל ולא בדק
רוטב פירות מתולעים:
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קט

נחלקו אם מיירי בבדיקה שיש בה טורח ומה שאינה נאמנת הוא רק משום ששיקרה ,או שביש
בה טורח בלאו הכי אינה נאמנת:
מהרש"ל הארחות חיים מיירי באין בה טורח ,ובדיקה שיש בה טורח אינה נאמנת אף אם לא
נמצא שרץ אחריה משום דנשים עצלניות הם.
רמ"א הארחות חיים מיירי אף ביש בה טורח ,ובסתם נאמנת אף כשיש בה טורח ,ומיהו בדגים
קטנים אין אשה נאמנת משום דהוחזק האיסור )ט"ז סק"ט ,ש"ך סקל"ה(.

סעיף יב
מרקחת שנפלו לתוכו נמלים ועברו עליהם י"ב חדש ,יש להסתפק בהם,
מפני שהדבש דרכו להעמיד הדברים הנטמנים בתוכו.

מרקחת שאי אפשר לסננה
מרקחת שנפלו בה נמלים:

כתב הרשב"א )ד"מ סק"ו( וכן פסק שו"ע ורמ"א ,בישל פירות ומצא אחר כך תולעים ג' פעמים ,מה
שנתבשל עם הפירות מותר על ידי סינון לנוזל או הדחה לגוש ,ואף אם יודע בבירור שיש שם
תולעים מרובים )ש"ך סקל"ג ט"ז סקט"ז( ,אך הירקות עצמם יש לחוש לתולעים ואסורים .דייק הש"ך
)סקל"ד( דוקא ירקות אבל שאר פירות ואפילו כמהין ופטריות מועיל לבודקן אף אחר שנתבשלו.

הסתפקו הרשב"א והשו"ע במרקחת שאי אפשר לסננה ושהו בה נמלים ותולעים שלמים י"ב חודש,
דבחתיכות דרך דבש לבטלם ולכלותם ,וכאן שהוא בריה שלימה שמא דרך הדבש להעמידו יותר.
אך הרדב"ז פשט להתיר דדרכו לבטל אף כאן )פת"ש סק"ט(.

שיכר ויין שרף שנעשו מקישות מתולעת:
מעשה שהיה עם שיכר שהכינו אותו על ידי קישות מתולעת ,והתיר מהר"ם בהפסד מרובה אף
בלא סינון כשלא היה שייך לתקנו ,מפני שהיה הפסד מרובה ולא היה שייך לתקן באופן אחר.
וכתב על זה הצמח צדק ,כל מה שיש לאסור הוא רק בשיכר שמעורב בו ממשות מהכישות ,אך
ביין שרף שאין בו רק זיעה מן התולעים ,מותר.
דייק לה"פ לאיסור תבואה חדשה ביין שרף ,דמותר בדיעבד דליכא ממשות אלא רק זיעה
בעלמא.
אך הנחלת עזריאל דחה דמדרבנן אסור אף בכה"ג.

פירות ששהו בנוזל והתליעו:
מרקחת פירות של חומץ ודבש ונמצאו בה תולעים ,יש לדון אם נוצרו התולעים מהמים ובזה אף
אם פירשו לדופני הכלי מותרים ,או שנוצרו מהפירות דיש לאסור שמא פירשו לדופני הכלי ונאסרו,
עוד יש לדון אף אם נוצרו מהמים יש לחוש שפירשו על הפירות ואסורים דאינו מקום רביתייהו,
דן בזה בשו"ת תשובה מאהבה:

סעיף יא
אשה שנמצא אחר בדיקתה שרץ הנראה לעינים ,כגון חומט ,אסור לאכול
מבדיקתה .אבל אם לא נמצאו אלא תולעים המתליעים בתוך העלים,
שאינם נראים אלא לאחר שליקתן ,מותר לאכול מבדיקתה.

נאמנות אישה בבדיקה
אשה שמצאו אחריה שרץ:
כתב הארחות חיים אשה שאחר בדיקתה מצאו שרץ אין לסמוך יותר על בדיקתה ,ודוקא בדבר
הנראה לעינים כגון חומט וכדו' ,וכן פסק שו"ע.

השואל שם רצה להתיר דאף אם נוצרו מהפירות דינם כשרץ המים ,ואף אם יפרשו על הפירות
לא יאסרו דהפירות רטובים ומשקה טופח.
אך התשובה מאהבה אסר )פת"ש סק"ח(.

סעיף יג
דבש שנפלו בו נמלים ,יחממנו עד שיהיה ניתך ,ויסננו.

ביטול איסור כשאינו מתכוון
דבש שנתערבו בו נמלים ירתיחו ויסננו ,ולא חשיב מבטל איסור במה שנימוח ,דאין כונתו לבטל
אלא להוציא האיסור .כתב הנודע ביהודה כל זה דוקא בנתערב כבר אך לערבו מתחילה אסור,
דאין מערבים איסור לכתחילה על דעת לבטלו אף אם מבטלו בלא כונה )פת"ש סק"י(.
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סעיף יד
חיטים מתולעים ,מותר לטחנן .והוא שירקד הקמח לאור היום.

ידי

)וכל תולעת

שיראה שם ,יזרקנו ,והשאר מותר(.

חיטים מתולעות
חיטים שהתליעו מיעוטם ורובם:
חיטים שהתליעו דנו הראשונים אם יש להם תקנה לטוחנם ,דלעיל נתבאר שאין היתר בחיטין
דרביתייהו להתיר התולעים שפירשו לדפנות:
הגהות שע"ד כתב שמעתי שכך היה מעשה אצל אבי והורה לזרוק כל החיטים לנהר דונאי,
ואף למכור לגוי אסר שמא ימכרנו לישראל ,וכן קיבל מהרי"ב ממהרי"ש לאסור.
מהרא"י מקילים בדבר כיון שעל ידי קול שפיכת החיטים בורחים התולעים ,ולא מצוי שייטחנו,
ויש להורות גם שירקדו החיטים לאור היום ויסירו התולעים שרואים ,ואף אם נשארו מועיל
על ידי שיטחן אותם יתבטלו בששים ,ולא חשיב מבטל איסור לכתחילה דעושה כן לטחון
הקמח ,וכן פסק שו"ע.
הש"ך )סקל"ט( ביאר דלא נחלקו הראשונים )דאם לא כן לא היה פוסק השו"ע כמהרא"י נגד הגהות
שע"ד מהרי"ב ומהרי"ש( ,אלא הגהות שע"ד מיירי שהיו רוב החיטין מתולעים ,ולא שייך לברור
התולעים מתחילה ,ומשום הכי לא סמכו על הביטול על ידי טחינה לחוד ,אך מהרא"י מיירי
שמיעוט מהחיטים מתולעים ,ולפי זה טעם ההיתר הוא על ידי שבורחים ,בצירוף מה שטוחן
בסוף.
הט"ז ביאר הטעם כאן דהוי ס"ס ,שמא לא נשארו כלל תולעים ,ואף אם נשארו שמא נימוחו
באפיה.
 להלכה:
פסק השו"ע שמותרים החיטים על ידי טחינה וירקד החיטים קודם ,והוסיף רמ"א שיוציא כל
תולעת שיראה .דייק הש"ך )סק"מ( דאף אם מניח החיטים בריחיים שאין להם אפרכסת שרי ,דיש
לסמוך על הטחינה.
במקום שיש הפסד מרובה לרקד כל החיטים התיר רעק"א כשרוב החיטים אינם מתולעים וגם
המתולעים רובם שלמים ,דמותר אף בלא ברירה רק שיזהירו לקונים שינפו הקמח לאור היום מן
התולעים )פת"ש סקי"א(.
הורה רעק"א על חיטים שהתליעו ורובם לא ניקבו ולא ריחשו התולעים שבתוכם דבזה עדיף שלא
יתנם באפרכסת ולא יפרשו דכל שלא פירשו מותרים )פת"ש סקי"א(.

סעיף טו
מיני עופות הגדילים באילן ותלויים באילן בחרטומיהן ,אסורים משום שרץ
השורץ על הארץ.

עופות הגדלים באילן
עופות הגדלים באילן ,אסורים משום שרץ השורץ על הארץ ,כמו שנתבאר לעיל דעץ דינו כארץ.
אמנם דעת ר"ת ורש"ל דמותרים בשחיטה )ש"ך סקמ"א(.
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סעיף טז
כל תולעים הנמצאים בבהמה ,בין שהם בין עור לבשר בין שהם במעיה,
אסורים .והנמצאים בדגים במעיהם ,אסורים .בין עור לבשר או בתוך
הבשר ,מותרים )ואפילו פירשו קצת וחזרו ,מותרין ,כי כן רביתייהו לפרוש קצת ולחזור(.
והא דאסרינן ,דוקא דמחיים ,אבל הגדילים בבשר אחר שחיטה ,או בדגים
וגבינה ,מותרים ,כל זמן שלא פירשו .הלכך תולעים הנמצאים בקערה,
שנפלו מן הבשר ,מותרים לדעת המתירים ,והוא שפירש מת .ולא חיישינן
שמא פירשו מחיים חוץ לחתיכה ,דמסתמא אותם שפירשו מחיים נפלו
כשהדיחו הבשר .ויש מי שאוסר התולעים המתהוים לאחר שחיטה מכל
דבר הטעון שחיטה .הגה :ונהגו להקל ,כסברא הראשונה .עוד נוהגים בתולעים של גבינה
לאכלן ,אף על פי שקופצין הנה והנה על הגבינה .אבל אם פירשו לגמרי ,אוסרים אותן .מיהו אם
נתערבו בשאר מאכל ,ולא יכולין להסירן משם ,אין אוסרין המאכל ,כי יש מתירין אותם בכל
ענין .וטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה.

תולעים בבשר דגים וגבינה
תולעים בבשר דגים וגבינה:
בגמרא חולין )ס"ז" (:קוקיאני )תולעים שבכבד וריאה ,רש"י ביאר דמיירי בבשר ,ר"ת ביאר דמיירי בדגים( אסירי,
מאי טעמא מינ ניי ועיילי ליה באוסייה )נכנסים לבהמה מן החוץ דרך נחיריה ,ודינם כתולעים שריחשו(,
תולעי דרני )הנמצאים בין עור לבשר( דבשרא אסירי ,דכוורי שריי,"
ופרש"י תולעים הנמצאים בין עור לבשר בבשר בהמה אסורים ,כיון שנוצרו מהבהמה צריכים
שחיטה להתירם ואין ניתרים בשחיטת הבהמה )ולא דמי לשליל דאיכא ריבוי להתירו( ,אך בדגים מותרים
כדגים עצמם דאסיפתם היא התירם.
תולעים שבאו בחיי הבהמה והדג:
הנמצאים בכבד בקנה ובריאה וכדו' דאיכא למימר שנכנסו מן החוץ אסורים בין בבשר ובין בדגים
)ואף שנחלקו רש"י ור"ת בגירסא ,בדין כולי עלמא מודו( .הנמצאים בבשר או בין עור לבשר שודאי שלא באו
מן החוץ ,בדגים מותרים ובבשר אסורים כמבואר .הרמב"ם יחיד בדעתו שכל תולעת הנמצאת
מחיים אסורה שודאי שבאה מן החוץ ,וזה הפירוש קוקיאני דאסירי.
 להלכה:
פסק השו"ע תולעים בבשר לעולם אסורים ,בדגים במעיים אסורים ,בין עור לבשר מותרים ,וכתב
רמ"א אף אם פרשו קצת וחזרו.
תולעים שלאחר מיתה:
תולעים הנמצאים לאחר מיתה בבשר דגים וכן בגבינה מותרים כל שלא פירשו ,וכתב הרא"ש לפי
זה תולעים שנפלו מן הבשר ונמצאים מתים בקערה מותרים ,ולא חיישינן שמא פירשו מחיים
דמסתמא אותן שפירשו נפלו כשהדיח הבשר ,ואם פירשו לאחר מיתתם )של התולעים( עודם מותרים
)כרש"י וסיעתו ,דלא כרמב"ם ורי"ף לעיל ס"ד( .אף כאן הרמב"ם יחיד בדעתו דבהמה לעולם אסור אף
שנולדו לאחר מיתה ,דאף בהם בעינן שחיטה ,ורק דגים מותרים כיון שהיתרם הוא אף בלא
שחיטה .ראב"ן אסר תולעים בגבינה )ואין מבואר מה טעמו(.

קיב

ידי

הלכות תולעים  סימן פד

השלחן

 להלכה:
פסק השו"ע בסתם כדעת רוב הראשונים המתירים בין בבשר ובין בדגים אחר מיתה ,והביא ביש
אומרים דעת הרמב"ם שאסר בבשר אף אחר מיתה.
פירשו התולעים:
נחלקו מה הדין כשפירשו התולעים מהחתיכה בעודם חיים:

ראב"ן תולעים שבגבינה אסורים בכל גוונא.
רא"ש מותרים אף בפרשו מעט וחזרו ,דהיינו רביתייהו.
רשב"א מותרים רק כשלא פירשו.
ר"ש רשב"ט מותרים אף אם פירשו לגג החתיכה או הגבינה.
ראבי"ה בשם ר' יואל ורש"ל מותרים אף בשפירשו לגמרי ,ולא דמי לתולעי פירות תלושים,
דכיון שלא הגיעו מן הארץ לא חוזרים להיאסר אף כשיפרשו לארץ.
 להלכה:
כשפירשו התולעים פסק רמ"א כרא"ש להתיר כשפירשו מעט ולאסור כשפרשו לגמרי ,ומיהו
כשנתערבו בשאר מאכל ואין יכולין להסירן משם ,היקל כדעת ראבי"ה ומיהו צריך שיהא רוב היתר
)ש"ך סקמ"ז( ,וטוב להחמיר כשאין הפסד מרובה.

משום בל תשקצו כתב הט"ז )סקכ"ג( דבבשר אסור דבא על ידי סירחון ,ובגבינה מותר דבא על ידי
שומן.

סעיף יז
שרץ שרוף ,מותר לאכלו משום רפואה ,דעפרא בעלמא הוא.

שרץ שרוף
כתב הארחות חיים מותר לשרוף שרץ ולאוכלו משום רפואה ,דעפרא בעלמא הוא .חולי שיש בו
פיקוח נפש ,מותר אף בשרצים כברייתם ,חולי נכפה כתב הט"ז שהוא פיקוח נפש ,אך הפת"ש
כתב שהוא לא פיקוח נפש.

הלכות
בשר בחלב

השלחן
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קטו

הלכות בשר בחלב
סימ פז  באיזו בשר נוהג די בשר בחלב והיא נקרא בשול
סעיף א
כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים ,אחד לאיסור בישול
ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה .והוציא אכילה בלשון בישול,
לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול ,אבל מדרבנן אסור בכל ענין.
)כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה ,מותר בהנאה(.

איסור בישול בשר וחלב
צורת הבישול:
מן התורה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסורים בבישול ,וכשנתבשלו אסורים באכילה
והנאה ,שנאמר ג' פעמים לא תבשל גדי .בחיה ועוף מחלוקת במשנה )חולין קי"ג ע"א ובתוספות שם,
ובגמרא קט"ז ע"א מבאר מחלוקתם( ת"ק אוסר בהמה חיה ועוף מדאורייתא ,ר"ע מתיר חיה ועוף
מדאורייתא ואוסר מדרבנן ,ר' יוסי הגלילי מחלק דחיה אסור מדאורייתא ועוף מותר אף מדרבנן,
ופסק שו"ע כר"ע )לקמן סעיף ג(.
איסור אכילה מהתורה הוא רק במבושל אך לא בכבוש ומלוח ,אך מדרבנן אף כבוש ומלוח וכן
חם בחם בלי רוטב אסור באכילה אך מותר בהנאה )פת"ש סק"ג( .נחלקו אם טיגון אסור מדאורייתא:
באה"ט ופר"ח דאורייתא.
מנחת יעקב ומהר"ם שי"ף דרבנן.
פמ"ג יש להקל בהפסד מרובה )פת"ש סק"ג(.

דינים באיסור הנאה:
חיוב מלקות באיסור הנאה:
נחלקו האם חייב מלקות על איסור הנאה ,ומה השיעור האסור:
רמב"ם אינו לוקה.
שאר פוסקים לוקה.
כתב הצל"ח נפק"מ לרמב"ם חצי שיעור אסור ,לשאר פוסקים חצי שיעור מותר.
רעק"א הורה דאסור משיעור הנאת פרוטה )פת"ש סק"ב(.
חמאה האסורה:
חמאה שנאסרה בהנאה מבישול בשר וחלב ,לא יאיר בה בביתו משום שנהנה ,בנר חנוכה מחלוקת
)פת"ש סק"ד(:
שער אפרים ופת"ש סברו שלא ידליק בה נר חנוכה דמכתת שיעוריה.
אליה זוטא בלאו הכי אסור משום מבשל.

קטז

ידי

הלכות בשר בחלב  סימן פז

השלחן

פמ"ג מותר דמצוות לאו ליהנות ניתנו )וכתב עליו הפת"ש שלא דייק בדברי השער אפרים(.
כבוש ומליח:
בשר בחלב האסור באכילה מדרבנן ,מחלוקת האם אסרו גם בהנאה )ד"מ סק"א(:
מרדכי או"ה טור ושו"ע )לקמן ס"ג( ורמ"א מותר בהנאה.
רש"ל אסור.

דין בשר חיה ועוף בחלב האם מותר בהנאה תלוי במחלוקת לקמן )סעיף ג( האם איסורו מדאורייתא.
בשר בחלב האסור בהנאה טעון קבורה .ואם שרפו אפרו אסור בהנאה מן התורה )פת"ש סק"ב( .אף
בשר בחלב המותר בהנאה מחמת שבושל באופן שאינו אסור מדאורייתא ,אין לבשלו כעת אלא
יתן לגוי כמות שהוא ,דיעבור על איסור בישול ועוד שכעת יאסר בהנאה )פת"ש סק"ג(.

סעיף ב
גדי לאו דוקא ,דהוא הדין שור שה ועז .ולא שנא בחלב אם ולא שנא
בחלב אחרת ,אלא שדבר הכתוב בהווה.

מין הבשר והחלב
משנה וגמרא )חולין קיג :קיד (.ממה שנאמר ב' פעמים גדי העזים ,משמע דגדי סתם הוא לא רק גדי
עזים .ולא ילפינן מזה לשאר מקומות דדוקא גדי ,כיון דהוו ב' כתובים ,ולמאן דאמר מלמדין משום
שיש ב' מיעוטים "העזים" .וממה שנאמר בחלב אמו פעם שניה ,מרבים שאר בהמות.

סעיף ג
אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה ,אבל בשר טהורה
בחלב טמאה ,או בשר טמאה בחלב טהורה ,מותרים בבישול ובהנאה .ובשר
חיה ועוף ,אפילו בחלב טהורה מותר בבישול ובהנאה .ואף באכילה אינו
אסור אלא מדרבנן .אבל דגים וחגבים אין בהם איסור ,אפילו מדרבנן .הגה:
ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף ,הואיל ואינו רק מדרבנן .אבל בשר בהמה ,יש
להניח אצל החלב שקדים ,משום מראית העין ,כמו שנתבאר לעיל סימן ס"ו לענין דם.

בשר וחלב טמאה
חלב טהורה ובשר טמאה ולהיפך:
חלב טהורה ובשר טמאה ולהיפך ,מצד בשר וחלב מהתורה מותר דלא הוי דומיא דגדי ,מדרבנן
מחלוקת:
טור מנה בשר וחלב טמאה ועוף וכתב לבסוף שאסורים מדרבנן באכילה.
תמה ב"י מדוע שיגזרו על בהמה טמאה ,תיפוק ליה במה שאסור בלאו הכי מן התורה ולא
אוכלים אותו כלל ואין לחוש למיסרך ,וביאר לשון הטור דקאי רק על עוף.
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דרישה וב"ח ביארו בטור שיש איסור בשר בחלב מדרבנן בבהמה טמאה דנפק"מ לחנ"נ לר'
אפרים שסבר שבבשר וחלב אמרינן חנ"נ ובשאר איסורים לא ,וכן נפק"מ לחהר"ל דאי חשיב
כאיסור בשר בחלב הוי חנ"נ ויהא דין חהר"ל ואי לא לא ,דאין דין חהר"ל כשאסורה רק מחמת
בליעת איסור )כנזכר בסימן קא סעיף ב(.
ט"ז וש"ך )סק"ב וסק"ג( דחו ,דאי אפשר שר' אפרים יסבור שיהא בזה דין חנ"נ ,דטעם ר' אפרים
הוא שרק דבר שנזקקים לתערובת כדי שיהא אסור יש בו דין חנ"נ ,וכאן אסור כבר קודם בפני
עצמו.
ואין לומר שהחמירו חכמים לעשות חנ"נ משום חומרא אף בלא סברא ,דאם כן היה להם לאסור
גם בישול והנאה כדי להחמיר ,וגם התמיהה מחהר"ל מיושבת )דחהר"ל יהא רק אם יהא חנ"נ( ,ואף
הטור לא התכוון לומר שאסור בכה"ג ,אלא האיסור מדרבנן קאי רק על חיה ועוף.
 להלכה:
פסק השו"ע דאין איסור מדרבנן בבשר וחלב טמאה.

בשר חיה ועוף )דין כבד יבואר לקמן סעיף ו'(:
מקור הובא לעיל מחלוקת דלת"ק הוי מדאורייתא ,לר"ע הוי מדרבנן ,ולר' יוסי הגלילי חיה
דאורייתא ועוף אפילו מדרבנן מותר ,נחלקו כמי ההלכה:
שו"ע ורוב הפוסקים כר"ע דאסור מדרבנן.
מהרש"ל וב"ח דייקו ממה שהצריך הגהות שע"ד המתנה בין עוף לחלב שפסק כתוספות
שהלכה כת"ק שאיסורם מדאורייתא.
הש"ך דחה )סק"ד( דמהרא"י הצריך המתנה דהחמיר אף בדרבנן ,ואף תוספות כתב רק ליישב
מנהג העולם ,ומה ששנינו עוף וגבינה נאכלין באפיקורן הוא לאכול גבינה ואחר כך עוף.

בחלב:
וחלב לבשלו ָ ָ
בשר נבילה ֵ ֶ
וחלב ,לבשל עם חלב לכולי עלמא אסור מן התורה ,באכילה לכולי עלמא אין בו איסור
בשר נבילה ֵ ֶ
בשר בחלב משום דאסור כבר מחמת נבילה ואין איסור חל על איסור ,נחלקו האם יש איסור הנאה
)פת"ש סק"ו(:
דגול מרבבה הוכיח מרמב"ם דמותר בהנאה.
פמ"ג אסור מן התורה ,וכדבריו הורו מעיל צדקה )בספר כנפי יונה( וחתם סופר לענין הנאה מנר
חלב נבילה ,ומיהו כל זה לענין הנאה מהדליקה אבל להדליקו בידים אסור
חמאה שעירבו בו ֵ ֶ
דמה שסביב השלהבת מתבשל ועובר בבישול בשר בחלב .ואם נר זה התערב באחרים בטל
ואין כאן דין דבר שבמנין כי אם בנר חנוכה שמונין כל לילה הנרות.

בשר דגים וחגבים עם חלב:
נחלקו אם יש לאסור משום סכנה דרוח רעה וחולי צרעת:
רמ"א )וכן דעת ט"ז ש"ך חתם סופר ופת"ש( מותר.
רבינו בחיי ב"י ולבוש בחלב אסור ,בחמאה ושומן הנקלט מהחלב מותר
סק"ט(.
בדיעבד )פת"ש סק"ט(:
פמ"ג מותר.
אדני פז אסור.

)ע"פ חב"י וכה"ג ,פת"ש

קיח
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מראית העין בבשר בהמה ועוף בחלב שקדים:
בשר בהמה:
בבישול שאסור מדאורייתא לכולי עלמא אסור משום מראית העין ,ואין לבשלו בחלב שקדים עד
שיניח שקדים עמו ,כדין דם דגים שאסור לאוכלו משום מראית העין דדם איסור .דיעבד כשלא
הניח שקדים מחלוקת:
פת"ש )סק"י( אם היה הרבה רואים אסור ,אם היה בביתו מותר.
ש"ך )סק"ו( מותר תמיד.
ט"ז )סק"ד( אף במקום שאי אפשר לא להניח ,מותר.
בשר עוף או בשר בהמה עם חלב באופן שהוא דרבנן:
שאיסורו דרבנן ,נחלקו )ע"פ ש"ך סק"ו ופמ"ג חולק(:
לבוש )ט"ז סק"ה( מותר ,ובעוף אף בחלב ממש ,דעוף ניכר שאינו בשר בהמה.
רמ"א סבר שלא גזרו על מראית העין בדרבנן ,ובחלב ממש אסור אטו בשר בהמה ,אך בחלב
שקדים מותר ממראית העין.
רש"ל ט"ז וש"ך )סק"ד וסק"ו( סבר שגזרו וצריך להניח אף בו.
לבשל לגוי בשר בקדירה חלבית שאינה בת יומה:
החמודי דניאל נטה להתיר ,דמשום בישול בשר בחלב ליכא דהא החלב פגום ואינו אלא מדרבנן
ומותר בבישול והנאה ,ומשום מראית העין נמי אין לחוש דמי יודע שקדירה זו בלועה מחלב,
ולהלכה החמיר לאסור כדברי הרמ"א בסעיף ו )דאוסר לחתות תחת קדירת עכו"ם שמא בלועה מבשר בחלב.
פת"ש סק"ח(.

סעיף ד
אסור לבשל בחלב אשה ,מפני מראית העין .ואם נפל לתוך התבשיל ,בטל,
ואין צריך שיעור .הגה :ונראה לפי זה ,דכל שכן דאסור לבשל לכתחלה בחלב טמאה ,או
בשר טמא בחלב טהור ודוקא בשר בהמה ,אבל בעוף ,דרבנן ,אין לחוש.

איסור מראית העין
מראית העין בבישול:
בישול בשר בחלב אישה:
הרשב"א אסר לבשל בחלב אשה מפני מראית העין ,וכשנתערב בתבשיל בטל אף בלא ששים וכן
פסק השו"ע.
בישול בשר טמא בחלב ולהיפך:
הרשב"א כתב להתיר בישול ,ולא כתב שיש איסור ממראית העין.
רמ"א )ד"מ סק"ב( הקשה מדוע אסר הרשב"א בחלב אישה אם התיר חלב טמאה ,ולכן אסר
רמ"א משום מראית העין אף בחלב ובשר טמאה.
ט"ז )סק"ה( הרשב"א התיר בטמאה כיון דלא גזרו אלא דומיא דבשר וחלב שהם טהורים.
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ש"ך )סק"ז( ביאר ,א( מה שהתיר הרשב"א בחלב טמאה הוא רק מעיקר הדין ,או דמיירי במקום
צורך או רפואה אך ממראית העין אסור .ב( לא אסרו בישול מפני מראית העין ,ומה שאסר
השו"ע בחלב אישה הוא רק אכילה )ולפי זה מה שאסרו בחלב אישה וכן בשקדים ,הוא רק לאכול ,אך
לבשל מותר( .ג( חלב ובשר טמא הם ניכרים.
בישול עוף וחלב:
אכילת עוף וחלב אסורה מדרבנן ,ואין מה לחזור ולאסור בה משום מראית העין ,בבישול נחלקו
אם אסור ממראית העין:
לבוש התיר מפני שהוא ניכר שאינו בשר בהמה.
ט"ז )סק"ה( אסר וכתב דכן דעת רמ"א:
א .דיש סוברים שאסור מדאורייתא.
ב .יש אופן של חיתוך שאינו ניכר.
ג .הרואה אינו מבחין כל כך.

סעיף ה
ביצים הנמצאים בעופות ,אם הם גמורות דהיינו שיש להם חלבון וחלמון,
אף על פי שהיא מעורה בגידים ,הרי זו גמורה ומותר לאכלה בחלב .אבל
אם אין לה אלא חלמון ,אסור לבשלם בחלב .אבל אם אכלם בפני עצמם,
מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב.

ביצים הנמצאים בעוף
ביצה שנמצאה בעוף:
גדילת הביצה ,בתחילה היא מים ,אחר כן כשהיא עדין מעורה באשכול מתחיל החלמון להעשות
וקודם שנגמר פורשת מהאשכול לאם ,באם ממשיך להיגמר החלמון ונוסף החלבון ומתקשה
בקליפתה .משעה שהיא חלמון יש לה קרום דק שאם לא כן תישפך ,ואחר החלבון נעשה קליפה
לבנה בתחילה רכה עד שמתקשית.
ברייתא ביצה )ז'" (.השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצי גמורות ,מותרות לאכל בחלב .ר' יעקב אומר
א היו מעורות בגידי אסורות".
 להלכה:
מוסכם שכל שלא נגמר חלמון אסורה ,וכן שכשפירשה כדרכה מותרת אף שקליפתה דקה או רכה
)יעב"ץ ,פת"ש סקי"ב( ,נחלקו בשאר המקרים מה נחשב גמורה:
רוב הראשונים פסקו הלכה כת"ק שגמורות מעורות מותר.
בה"ג ועוד פסקו הלכה כר' יעקב מעורות אסור ,ובעינן גמורות ואינם מעורות )ש"ך סק"י(.

לרוב הראשונים נחלקו מה נקרא גמורות שמותרות אף במעורות )ב"י ד"מ סק"ג(:
רש"י ורא"ש נגמר חלמון לבד ,ביאר הב"י שמיירי שפירש מהאשכול ,דבלא פירש אין מי
שמתיר.
רשב"א ור' יונתן נגמר חלמון וחלבון אף בלא קליפה לבנה.
ארחות חיים ביש אומרים ומהרא"י קליפה לבנה רכה.

קכ
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מרדכי בשם רשב"ם קליפה לבנה וקשה.
או"ה מתירים רק כמו שהיא נמכרת בשוק.
מנהג הנשים הביאם מהרא"י אפילו גמורה בקליפה לבנה אוסרים כל שנמצאה בבמעי
התרנגולת ,וכנראה שהשתרבב ממה שאמרו לא יורה תלמיד בפני רבו להתיר אפילו ביעתא
בכותחא ,לכן נהגו להחמיר.
 להלכה:
שו"ע כרשב"א ור' יונתן דנגמר חלמון וחלבון אף שמעורה בגידים.
ש"ך )סק"י( במקום שאין מנהג לכתחילה כבה"ג שפסק כר' יעקב לאסור מעורות ובעינן גמורות
בקליפה לבנה קשה כרשב"ם ,דיעבד יש להקל דסגי בנגמר חלבון וחלמון ובלבד שאינם
מעורות ,בדיעבד והפסד מרובה יש להקל כרש"י דסגי בגמורות בחלבון ואף שמעורות ,במקום
שיש מנהג נשים לאסור כשנמצאה במעיים ,יש לחוש לו.
ט"ז )סק"ו( אף שמנהג אין לחוש בדיעבד שהניחם בחלב.
החילוק בין דין בשר וחלב לאבר מן החי:
ביצה מעורה שהוטלה שלא כדרכה והיא מעורה ,כתב הרשב"א דאסורה אף בגמורה משום אבר
מן החי ,וצ"ע דלענין בשר וחלב התיר בגמורה בחלבון וחלמון:
ט"ז )סק"ו( בשם רש"ל ביאר דבשר וחלב אסור משום טעם ובביצה גמורה אין טעם.
ש"ך )סק"ט( בשם אחרונים ביאר כיון שעוף עיקרו דרבנן מותר ,ועוד דבשר וחלב הוו היתר בפני
עצמו.
ומסברתו ביאר דאבר מן החי הוא אף כשלא חשיב בשר כל שנקרא קשור לחי )וראיה ממה
שהוצרכנו ללמוד היתר לחלב וביצים שפורשים מן החי( ,ואיסור בשר וחלב הוא דוקא כשנקרא בשר ולא
חלק מהחי.
לאכול חלב אחר ביצים שנמצאו:
כתב הר' יונתן וב"י מותר לאכול חלב אחר ביצים בלא קינוח אף שהיו מעורים באשכול ,משום
שאין טעמם כבשר ,ובפרט בעוף שאיסורו דרבנן ,וכתב ב"י דאם ימתינו איכא למיחש שיסברו
דביצים דינם כבשר וימלחום עם בשר ,וכן פסק שו"ע.
מליחת ביצים שנמצאו:
נחלקו אם צריך מליחה:

ב"י נטה להקל שלא למלוח אף באינם גמורות דמליחה דרבנן ,אך מנהג העולם למלוח
כשאינם גמורות ,ואפילו עם בשר וסומכים על המנהג.
רמ"א )לעיל סימן ע"ה סעיף א'( נהגו למלוח אף כשיש חלמון וחלבון.
מרדכי החמיר דצריך מליחה כל שאין להם קליפה.
מהרא"י סבר כל שאינה קשה יש למולחה ,ונהגו הנשים למלוח אף בגמורה )ד"מ סק"ג(.
למלוח עם בשר )מבואר לעיל סימן ע"ה סעיף א'(:
רמ"א באינה גמורה מותר וכתב ב"י )כאן( שכן המנהג ,בגמורה לכתחילה לא ימלח בדיעבד
אינו אוסר.
רש"ל אסור ובדיעבד שמלח אוסר ,שעינינו רואות שאין בה דם וציר שתהא טרודה לפולטם,
ואף כשקליפתה קשה יכולה לבלוע ,ככלי חרס הבולע.
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סעיף ו
המעושן והמבושל בחמי טבריא ,אין לוקין עליו .וכן המבשל בשר במי
חלב ,או בחלב מתה ,או בחלב זכר ,או שבישל דם בחלב ,פטור ,ואין לוקין
על אכילתו משום בשר בחלב .הגה :וחלב זכר לא מקרי חלב כלל .ואם נפל לתוך קדירה
של בשר ,אינו אוסר .אבל חלב מתה ,ומי חלב ,אוסרים המאכל כמו חלב עצמה .ואפילו בבישול,
יש לאסור לכתחלה .יש אומרים דאסור לחתות האש תחת קדירה של עו"ג ,לפי שהם מבשלים
בהם פעמים חלב פעמים בשר ,והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב .עוד
כתבו דאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר עם מים שהדיחו בהם כלי חלב ,וליתן לפני בהמה,
דאסורים בהנאה .עוד כתבו דהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש ,אין לשמש בו ,דעושין אותה
מאפר שעל הכירה ורגילות הוא להתערב שם בשר וחלב .ולכן יש לאסור גם כן להשתמש מן
הקדירות של התנורים שבבית החורף ,משום דנתזים עליהם לפעמים בשר וחלב מן הקדרות
שמבשלים בתנורים .ובדיעבד אין לחוש בכל זה .ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא,
והמיקל לא הפסיד.

אופן הבישול וסוג החלב
צורות בישול וסוגי חלב:
חיסרון בחלב:
מי חלב )מובא בסעיף ח'( מבואר בגמרא )קי"ד (.דמותר מדאורייתא כמבואר בגמרא משום דלא חשיב
חלב ,נחלקו מהם מי חלב:
תוספות אף כותח חשיב מי חלב.
רא"ש רק לאחר שהוציאו מהחלב כל האוכל ,וכותח כחלב ,השו"ע הביא דברי הרא"ש ביש
אומרים.

חלב מתה מותר מדכתיב בחלב אמו ,הראויה להיות אמו .חלב זכר של בהמה מותר מדכתיב אמו
ולא אביו )ע"פ ש"ך סקט"ז( ,ומדרבנן אסור דומיא דנקבה .חלב זכר של אדם ,מותר אף דרבנן.
חיסרון בבשר:
מבשל דם בחלב מותר משום דלאו גדי הוא )חולין קי"ג ע"ב קי"ד ע"א ,וכן פסק שו"ע( .מצד איסור דם
תלי בדין דם שבישלו:
רמב"ם אסור דאורייתא.
ב"י מותר.

כבד מהר"ם שי"ף מיירי בכבד שטיגנו בחמאה והתיר דכולו דם ,כתב פמ"ג שלא סמך על היתר
זה אלא לסניף )פת"ש סק"ה( .ומיהו לכתחילה אסור בכולם מדרבנן.
בשר שליל מרבינן מדכתיב גדי ג' פעמים )סעיף ז'( ,חלב שליל מחלוקת:
ר' עקיבא איגר מותר כחלב שחוטה.
נודע ביהודה אסור דקרי ביה אמו )פת"ש סקי"ד(.
עור עצמות גידים עיקרי קרנים וטלפים הרכים ,מותרים דלאו גדי נינהו ,ומיהו אסורים מדרבנן
בבישול ובאכילה )סעיף ז'(.
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חיסרון בבישול:
לעיל )סעיף א'( נתבאר מהו בישול האסור וכאן נוספו פרטים בדבר:
בשר שעישנו בחלב הוא בעיא דלא אפשיטא בירושלמי ,וספק דאורייתא לחומרא ומ"מ אין לוקין
עליו .מבושל בחמי טבריא דינו כמעושן.
לערב מים רותחים שהדיח קערות בשר במים שהדיח קערות חלב וליתן לפני בהמתו ,מחלוקת
)ד"מ סק"א(:
רבינו ירוחם הוי איסור הנאה מבשר בחלב.
או"ה מעיקר הדין שרי ומחמיר תע"ב.

קדירות קבועות בתנור בית החורף שמחממים בהם מים ,ויש לחוש שניתז מהבשר ושוב ניתז
מהחלב ואסר המים ,בכלי מתכת לכולי עלמא מותר ,דבשעה שנטף האור שורפו ומלבנו
סימן צ"ב ,ש"ך סקכ"א( ,נחלקו מה דינם )ד"מ סק"א(:
רבינו ירוחם אסור לערבם בבשר או חלב ,דפעמים שניתז בשר ופעמים חלב ,ומשום הכי
ישתמש רק לפרווה ,ומיהו לרחוץ ראשו שרי דאין נהנה מגוף האיסור )ש"ך סק"כ(.
רמ"א נהגו להקל ,דלא מחזקינן ריעותא סתם ,ובמדינות אלו לא נוהגים להניח שם קדירות.
)כדלקמן

אין ליתן לגוי לבשל בבית ישראל ,שמא יחתה היהודי תחת הקדירה .שפחה המשמשת בבית
ישראל ייחדו לה ב' קדירות )הגהות מרדכי בשם ר' ברוך( .וכתב הש"ך דאין נזהרים בזה )סקי"ח(.

סעיף ז
המבשל שליל בחלב ,חייב .וכן האוכלו .אבל המבשל שליא ,או עור וגידים
ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים הרכים ,פטור .וכן האוכלם ,פטור.

שליל שליא ועצמות
עצמות חלולים:
עיקרו מבואר לעיל דעצמות וכדו' אסורים רק מדרבנן ,עצמות קשים חלולים שבישלם עם חלב,
נחלקו אם יש לחוש שהיה בהם מוח מתחילה ,מחלוקת:
מנחת יעקב ספק דאורייתא לחומרא.
בית לחם יהודה לא מחזקינן איסורא ומותר.
פמ"ג אסור מדרבנן אף עצמות קשים ,כמוכח מהשו"ע כאן )פת"ש סקט"ו(.

סעיף ח
יש מי שאומר דנסיובי דחלבא )פירוש חלב המתמצה מקפאון הגבינה( ,אינם בכלל
מי חלב ,ואסור מן התורה .אלא מי חלב היינו אחר שעושים הגבינות
מבשלים הנסיובי ,והאוכל צף מלמעלה ,ולא נשאר בו אלא מים בעלמא.
זהו הנקרא מי חלב.

מי חלב
מבואר לעיל.
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סעיף ט
חלב הנמצא בקיבה ,אינו חלב ,ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבה,
ויש מי שאוסר )וכן נוהגין(.

אכילת חלב הנמצא בקיבה
חלב הנמצא בקיבה:
נידון הסעיף הוא חלב ששתתה הבהמה ושוהה בקיבתה ,האם הוא פירשא או חלב עדיין
טהורה ששתתה מטמאה ,וכן האם מותר לערבו עם בשר( .חלב זה מכונה אף הוא "קיבה" ,חוץ מהקיבה
עצמה ששמה כך.
)נפק"מ

מקור גמרא חולין

)קט"ז(:

לענין העמדה בחלב הנמצא בקיבה ונפק"מ לענין בשר וחלב.

א" .כשרה שינקה מטריפה קיבתה אסורה ,טרפה שינקה מ הכשירה קיבתה מותרת ,מפני שכנוס במעיה",
מוכח שנקרא חלב אף שהוא בקיבה.

ב .עוד שם במסקנא "חלב המכונס בקיבה פירשא בעלמא הוא " ומשום הכי מותר להעמיד בקיבת
כשרה שינקה מן הטריפה וכל שכן בטריפה שינקה מן הכשירה ,מוכח הפוך שלא נקרא חלב.
ג .עוד שם

)ק"ט(:

"קיבה שבישלה בחלבה אסור" ,מוכח שוב שנקרא חלב.

נחלקו הראשונים:
רש"י דינו כחלב ,והוא הדין לענין בישולו עם בשר )ולא גרס הגמרא האמצעית( ,ולענין ביטול תלוי
במחלוקת מין במינו בטל.
רי"ף רמב"ם רשב"א הוי פירשא )והגמרא הראשונה והאחרונה אינם להלכה(.
ר"ת צלול עודנו חלב ,קרוש פירשא )והגמרא הראשונה והאחרונה מיירי בצלול ,והאמצעית בקרוש( .נקרש
לאחר שיצא יבואר לקמן.
 להלכה:
שו"ע בסתם כרי"ף וסיעתו וביש כתב להחמיר כר"ת )ט"ז סק"ז וש"ך סקכ"ה(.
רמ"א כר"ת )ע"פ ט"ז סק"ז וש"ך סקכ"ה( ,ולענין ביטול מתיר בששים כדין מין במינו.
רש"ל אין בקיאין לידע מהו קרוש ,ומשום הכי הלכה כרש"י.
ש"ך )סקכ"ה( לכתחילה אף חלב קרוש אסור משום מראית העין.

סעיף י
חלב הנמצא בקיבה

)לכתחלה אין להניחו בקיבה עד שיצטנן החלב בתוך הקיבה ,אבל

שנמלח בקיבתה ,או שעמד בו יום אחד ,אסור

בדיעבד אין לחוש עד(
להעמיד בו .הגה :ואם העמיד בו ,אם הוא הצלול אוסר כל הגבינות עד שיהא ששים
בחלב שהעמיד נגד הקיבה האסורה .ואם היה ששים בחלב ,הכל מותר .ואם היה הקיבה
קרושה ,אינה אוסרת כלום ,אפילו לא היה ששים בחלב נגד הקיבה .ואם היה הקיבה צלול
מתחלה ,ונקרש ,יש לו דין צלול .ויש מקילין בזה ,ובמקום הפסד יש להקל .עור הקיבה,
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לפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו ,ונעשה כעץ ,וממלאים אותו חלב ,מותר .דמאחר
שנתייבש הוי כעץ בעלמא ,ואין בו לחלוחית בשר.

העמדה על ידי חלב הנמצא בקיבה
נהגו להעמיד )להניח\לתקוע( חלב הנמצא בקיבה ,עם חלב שרוצים לעשותו גבינה ,שמחמת חריפותו
ימהר את תהליך הגיבון )ש"ך סקכ"ו( .הנידון כאן הוא מה דין חלב הנמצא בקיבה קרוש או צלול
כשנמלח או נכבש ,לגבי אכילתו או העמדתו לחלב אחר.

העמדה בקיבת פירשא וקיבה חלבית:
להעמיד על ידי קיבת פירשא שנמלחה )לר"ת בקרוש ולרי"ף בכל ענין(:
טור ור' שמשון מותר ,הטעם כתב ב"י ולבוש דהוי נ"ט בר נ"ט כדגים שעלו בקערה .רמ"א
הקשה דלא דמי לנ"ט בר נ"ט דהקיבה קיבלה טעם ממש מהבשר ולא ממה שקיבל מהבשר,
ולא מדבר שקיבל טעם ,וביאר שפרש עצמו כוחו קלוש להעביר טעם )וכן פסק ש"ך סקל"א(.
רבינו ירוחם אבי עזרי וספר התרומה אסור.
 להלכה:
פסק שו"ע אסור להעמיד בחלב של קיבה שנמלח או ששהה מעת לעת אף שהוא פירשא,
הוסיף רמ"א דאף להשהותו שם סתם אחר שחיטה אסור ,ואם העמיד אוסר.
רמ"א היקל בדיעבד ,דסומכים על דעת הר"ש דהוי נ"ט קלוש בפירשא.

שיעור המליחה אף המחמירים בעלמא לאסור על ידי מעט מלח וזמן מועט )רמ"א( ,כאן הקילו
דיש לצרף דעת המתירים ,ועוד דהוא דרבנן )ש"ך סקכ"ז( .אמנם אם חזרו ובישלו הקיבה עם הגבינה
יש להחמיר כשיעור בישול )לאותו מאן דאמר שמחמיר בעלמא ,פת"ש סקט"ז( .אף הש"ך שהחמיר בקרוש
להחשיב כחלב )כרש"י( היקל בקרוש כשנמלח מעט ,דמליחה דרבנן )סקכ"ז(.
להעמיד בקיבה חלבית שנמלחה )לרש"י בכל ענין ,לר"ת בצלול(:
כתב רמ"א המעמיד בצלול אסור אף בדיעבד דנעשתה חתיכת איסור בשר וחלב ,וסגי בששים
כנגד כל הקיבה .שהקיבה דינה כאיסור שמן )ט"ז סק"י ,והקשה דדעת רמ"א מוכח דחלב הוי כחוש והניח
בצ"ע רב( .ואף דמעמיד באיסור אינו בטל ,כאן שאין הקיבה אסורה אלא משום תערובת בשר וחלב,
ועוד שהוא במליחה דרבנן בטל )ש"ך סק"ל(.
צלול ונקרש אחר שחיטה:
אליבא דר"ת שהתיר רק בקרוש וסבר שרק הוא פירשא ,יש לדון האם כשנקרש אחר כך דינו
כפירשא ,ונפק"מ אם נמלח והעמידו בו האם נעשה חנ"נ או לא:
מרדכי בשם הר"ש מותר כנקרש בחיים.
ב"י ברשב"א וכ"מ מהפוסקים עדיין הוא כחלב.
ש"ך ברשב"א )סקל"ב( אין הכרח בדעתו.
 להלכה:
רמ"א וש"ך )סקל"ב( במקום הפסד מותר דמליחה דרבנן ,ועוד דדעת הרי"ף והרמב"ם דשרי אף
בצלול .ואף בטמאה שינקה מן הכשירה יש להקל כדעת הר"ש.
ב"ח נקטינן לאיסור בדבר תורה .והקשה ש"ך דמליחה דרבנן.
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קכה

עור קיבה יבש וקשה:
עור קיבה ובני מעיים:
עור הקיבה או שאר בני מעיים )ש"ך סקל"ג( אחר מליחה וייבוש שנעשה קשה כעץ ,לכתחילה אסור
להשתמש בו אם אין ששים כנגדו )ש"ך שם( ,בדיעבד או אם יש ששים מותר למלאות בו חלב אף
על ידי מליח דאינו גורם לריכוך כל כך ,וכן פסק רמ"א .בשרייה מעת לעת ובישול מחלוקת:
פמ"ג אסור.
תפארת צבי מותר )ב"י בשם שבה"ל וכן פסק רמ"א .פת"ש סקכ"א( .והתירו מחמת כן לצבוע על ידי
תולעים אדומים שנתייבשו )פת"ש סק"כ(.
שאר בשר:
שאר בשר שאינו דק כקיבה ובני מעיים שייבשו להניח בו חלב ,מחלוקת אם היקלו בו כבני מעיים:

פמ"ג החמיר שלא שייך בו היתר על ידי ייבוש ,ורק קיבה ובני מעיים שהם דקים שייך היתר
זה.
תפארת צבי ונודע ביהודה מותר ,וכן הורה לחם הפנים באדם שעירב עין יבשה של בהמה
בחלב רותח לרככה.
בבשר איסור שנתייבש מחלוקת אם יש להתיר בו כבשר היתר )למתירים בבשר היתר(:
לחם הפנים מתיר.
נודע ביהודה אוסר )פת"ש שם(.
תלמיד חכם שהיה מתפרנס ממכירת גבינות:
תלמיד חכם שהיה מתפרנס ממכירת גבינות ,ורצה להעמיד במיץ היוצא מעור קשה על ידי ריכוכו
במים ושיכר ,דאם לא כן הגבינות מתקלקלות והחימוץ לוקח זמן ארוך ,והשיבו החתם סופר
לכאורה אסור דאין ידוע מתי נעשה יבש כעץ )פת"ש סקי"ט( .ועוד דחזר ונתרכך ,ויש לחוש לראשונים
שאסרו מעמיד שלא נותן טעם אף בשר וחלב שהוו היתר בפני עצמו )בסעיף הבא( .אלא דיש להתיר:

א .יש ששים כנגד הטעם ,ומה שנשאר טעם חמוץ לא חשיב טעם כדכתבו תוספות.
ב .אף שהקיבה מעמיד ,מעמיד בטל באיסור בשר וחלב.
ג .יקח מהקיבה עצמה
בגרימת מיץ העור לבד(.

)מהקרוש הנמצא בתוכה(

ויוסיף לעור דהוי זה וזה גורם

)ובלבד שלא נדע שסגי

ד .ואף שאין מבטלים לכתחילה וזה וזה גורם אסור לכתחילה ,הוי תרי דרבנן .דמיץ היוצא על
ידי מציצה דרבנן ,וכבוש דרבנן )ולא יניח הקיבה יותר ממעת לעת אלא יסירנה קודם מעת לעת לשעה(.
ה .עוד יש להקל שיש לו הפסד מרובה והוא עני.

סעיף יא
אם העמיד גבינה בעור קיבת כשרה ,יש בה טעם בשר ,אסורה .ואם לאו,
מותרת .אבל המעמיד בעור קיבת נבלה ,וטריפה ,ובהמה טמאה ,אוסר בכל
שהוא .הגה :משום דדבר האסור בעצמו ,ומעמיד ,אפילו באלף לא בטיל .ודווקא שלא היה
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שם מעמיד אחר ,רק האסור ,אבל אם היה שם ג"כ מעמיד היתר ,הוי זה וזה גורם ,ומותר אם
איכא ששים נגד האסור.

העמדה בעור הקיבה עצמו
העמדה בעור הקיבה:
קיבת נבילה:
בגמרא עבודה זרה )ל"ה" (.מפני מה אסרו גבינת גוי מפני שמעמידי אותה בעור קיבת נבילה".
נחלקו מה הדין בדיעבד:
רמב"ם רשב"א ור"ן אוסר בכל שהוא דמעמיד לא בטל ,וכן פסק שו"ע ורמ"א.
ר"ת בטל בששים.
קיבת בהמה כשירה:
מקור גמרא חולין )קט"ז" (.המעמיד בעור של קיבה כשירה א יש בנות טע הרי זו אסורה".
לכתחילה לכולי עלמא לא יעמיד ,בדיעבד מחלוקת:
רמב"ם רשב"א ושו"ע אסור בנותן טעם ואם אינו נותן טעם מותר ,הטעם שלא החמירו לאסור
הכל כמעמיד:
תוספות ביארו דבשר וחלב דרך בישול אסרה תורה והעמדה אינה בישול.
רמב"ם ורמ"א כיון דכל אחד היתר בפני עצמו.
מרדכי ורבינו ירוחם אסור דמעמיד לא בטל אף בשר וחלב.

זה וזה גורם:
מקור סוגיא בעבודה זרה מחלוקת לענין חימוץ ת"ק לחומרא ורבנן לקולא ,להלכה:
מחמץ:
אם לא יכול לחמץ בלא ההיתר ,בטל בששים ,אם ההיתר רק סייע ,אסור.
מעמיד:
כשהאיסור לא יכול לגרום לבד ,לכולי עלמא מותר על ידי ביטול .כשהאיסור יכול לגרום לבד,
מחלוקת אם דינו כמעמיד או שהקילו בו:
רמ"א שרי דלא דמי למחמץ שנותן טעם.
ש"ך )סקל"ו( הניח בצ"ע.
ט"ז אסור.
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סימ פח  שלא להעלות בשר על השלח כשאוכלי גבינה
סעיף א
אפילו בשר חיה ועוף ,אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה ,שלא
יבא לאכלם יחד .אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל ,מותר ליתן זה בצד זה.

איסור העלאה
הרחקה בבשר וחלב:
משנה חולין )ק"ג" (:כל הבשר אסור לבשל בחלב חו מבשר דגי וחגבי ,ואסור להעלות עם הגבינה
על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים" .ובמשנה שאחר כך )ק"ד" (:באיזה שולח אמרו ,בשולח שאוכל
עליו ,אבל בשולח שסודר עליו את התבשיל ,נות זה בצד זה ואינו חושש".
אף שהוא גזירה לגזירה דאם יאכל בלא בישול וכן איסור עוף איסורם מדרבנן ,בכה"ג גזרינן גזירה
לגזירה.
דין הרחקה בשאר איסורים:
כתב הש"ך )סק"ב( בשאר איסורים אין צריך הרחקה דדוקא בשר וחלב המותרים בפני עצמו בעינן.
מה שהוצרך הרא"ש לומר דמודר הנאה שרי לאכול באותו שולחן מטעם דשונאים זה את זה,
משום דמודר הנאה דמי לבשר וחלב שאין חבירו אסור אלא עליו מחמת נדרו.
מה שאסר הרשב"א להעלות גוי עם חמץ לביתו ,טעמו לא משום שמא יאכל ,אלא שמא יפול
פירור ויתערב ואוסר במשהוא.
הארחות חיים שהתיר בגוי עם חמץ אף על שולחנו רק מטעם דדמי לב' אכסנאים ,שאני חמץ
דעל הלחם יחיה האדם ורגיל בו ויש לחוש טפי.

הדלקה בנר חמאה שומן ואיסור )פת"ש סק"א(:
נר חמאה:
כתב מהרי"ט אין להדליק בו ,שמא ינטוף על הבשר.
נר שומן היתר:
שעשוי כמין פתילה ונוטף פחות ,מחלוקת:
בית לחם יהודה אוסר.
פמ"ג מתיר ,דאין לחוש שיפול על ידי נענוע .ולדבריו בבדיקת חמץ אסרו אף נר שומן שמא
יטיף ,דמכניסו לחו"ס ואיכא חשש טפי.
נר חלב:
לכולי עלמא שרי כיון דבדיל מיניה מה שאין כן בחמאה ושומן.

סעיף ב
הא דאסור להעלותו על השלחן ,דווקא בשני בני אדם המכירים זה את זה,
אפילו הם מקפידים זה על זה .אבל אכסנאים ,שאין מכירין זה את זה,
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מותר .ואפילו המכירים ,אם עשו שום היכר ,כגון שכל אחד אוכל על מפה
שלו ,או אפילו אוכלים על מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכר ,מותר.
הגה :ודוקא שאין אוכלין מן הפת המונח ביניהם להיכר ,אבל אם אוכלין ממנו ,לא הוי היכר,
דבלאו הכי הפת שאוכלין ממנו מונח על השלחן .אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותין ממנו ,ובלאו
הכי אין דרכו להיות על השלחן ,הוי היכר אף על פי ששותין מן הכלי .וכל שכן אם נתנו שם
מנורה ,או שאר דברים שעל השלחן ,דהוי היכר .ויהיו זהירים שלא לשתות מכלי אחד ,משום
שהמאכל נדבק בכלי .וכל שכן שלא יאכלו מפת אחת .וכן נוהגין ליחד כלי של מלח לכל אחד
בפני עצמו ,כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל במלח.

היתר העלאה
היתר שני אכסנאין:
משנה )חולין ק"ז" (:רב שמעו ב גמליאל אומר ,שני אכסנאי אוכלי על שלח אחד זה בשר וזה גבינה,
ואי חוששי ."ובגמרא "אמר רב חנ בר אמי אמר שמואל ,לא שנו אלא שאי מכירי זה את זה ,אבל
מכירי זה את זה אסור".
ובעי ב' אחין המקפידים זה על זה מהו ,ומשני דאסור מפני הרואים שלא ידעו לחלק .נחלקו אם
חשש מראית העין הוא דוקא באחים או בכל אדם:
טור למד מכאן דכל שמכירים אחד את חבירו אף אם מקפידים אסור ממראית העין ולא"ד
אחים ,וכן פסק שו"ע רמ"א וט"ז )סק"ב(.
רש"ל סבר דדוקא באחים אף שמקפידים אסור ,אך שאר אנשים אם מקפידים מותר .תמה
הט"ז דהסברא לאסור אף באחים המקפידים משום לא פלוג ,וזה שייך אף בשאר אנשים.
מודר הנאה מחבירו:
מותר לאכול בשר וחלב בלא היכר ,דאין לחוש שיאכל .וכל שכן אם יושבים בריחוק שאין יכולים
להגיע בהושטת יד )פת"ש סק"ג(.

היכר באמצע:
נחלקו אם מועיל היכר לאכול בשר וחלב באותו שולחן ,יש אומרים שלא מועיל ,ויש אומרים
שמועיל ובב"י בארחות חיים הכריע כמותם ,צורת ההיכר:
א .לחם ואוכל שדרכו להיות שם ,אך לא מסתפק ממנו.
ב .דבר המסתפק ממנו אך אין דרכו להיות שם ,כגון כלי ששותים ממנו.
ג .דבר שלא מסתפק ממנו כגון מנורה ,שאין דרכו להיות שם או שגבוה מעט.
ד .מפות נפרדות מחלוקת:
או"ה צריך שניהם מפות נפרדות והיכר ,וכן נהגו ר' קלונימוס ור' יהודא.
שו"ע ורמ"א סגי באחד.
ה .כשאין מגיע בשליחת ידו לאותו מאכל )פת"ש סק"ג(.
ו .שיש עימהם עוד סועדים )פת"ש סק"ד(.
אוכלים בהוצאה אחת:
כתב הטור יש אומרים שלא מועיל היכר ביש להם הוצאה אחת ,וטור ושו"ע פסקו שמועיל .נחלקו
מה דעת היש אומרים בהוצאה נפרדת:
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קכט

ט"ז )סק"ג( סבר שדעתם דבהוצאה נפרדת מועיל אף בלא היכר.
ש"ך וב"ח )סק"ה( ביארו דעתם לא"ד הוצאה אחת אלא כל שמכירים ,ודעתם היא דעת האוסרים
היכר לגמרי שהבאנו לעיל .תמה הב"ח על הטור דמדבריו בדעתם משמע שבאין להם תפיסה
אחת מועיל )ולהבנת הב"ח דעתם שכלל לא מועיל(.
אכילה מכלי אחד:
שניים האוכלים בשר וחלב ,פסק רמ"א להיזהר לא לשתות או לאכול מאותו כלי או פת ,וכן לא
ישתמשו באותו מלח שמא ישתייר מהמאכל במלח.

קל
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סימ פט  שלא לאכול גבינה אחר בשר
סעיף א
אכל בשר ,אפילו של חיה ועוף ,לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש
שעות .ואפילו אם שהה כשיעור ,אם יש בשר בין השינים ,צריך להסירו.
והלועס לתינוק ,צריך להמתין .הגה :ואם מצא אחר כך בשר שבין השינים ,ומסירו ,צריך

למצריכים ברכה אחרונה ,מונים השעה מזמן שסיימו האכילה ולא מהברכה ,ואף שאו"ה הצריך
שעה אחר ברכה אורחא דמילתא נקט )ד"מ סק"א(.
 להלכה:
פסק השו"ע שצריך שש שעות .רמ"א כתב נהגו שעה אך ראוי שש שעות ,וכן כתב ש"ך
דראוי לכל מי שיש בו ריח תורה ,והם שעות רגילות ולא זמניות.
חולה הצריך לשתות מי חלב ,סגי בשעה על ידי קינוח ובלבד שיברך )פת"ש סק"ג(.

להדיח פיו קודם שיאכל גבינה .ויש אומרים דאין צריכין להמתין שש שעות ,רק מיד אם סלק
ובירך ברכת המזון ,מותר על ידי קנוח והדחה .והמנהג הפשוט במדינות אלו ,להמתין אחר אכילת
הבשר שעה אחת ,ואוכלין אחר כך גבינה .מיהו צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר ,דאז
הוי כסעודה אחרת ,דמותר לאכול לדברי המקילין .אבל בלא ברכת המזון ,לא מהני המתנת שעה.
ואין חילוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון ,או אחר כך .ואם מצא בשר בין שיניו ,אחר
השעה ,צריך לנקרו ולהסירו .ויש אומרים דאין לברך ברכת המזון על מנת לאכול גבינה ,אבל אין
נזהרין בזה .ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה ,וכן נכון לעשות.

אכל בשר ורוצה לאכול גבינה:

נחלקו לדעתו אם מותר לברך בשביל לאכול גבינה:
רמ"א מותר.
או"ה וט"ז )סק"ג( אסור דלא הוי היסח דעת ,ולשון הגמרא "אם סילק ובירך אפילו לאלתר
שפיר דמי" ,משמע רק דיעבד שבירך.
מנהג אשכנז הובא במהרא"י ואו"ה פשרה מדעתן )ט"ז סק"ב( להמתין שעה ,בתנאי שבירכו ברכה
אחרונה )ומחלוקת הנ"ל היא אף בכאן( .נחלקו לדבריהם אם צריך קינוח והדחה:
ט"ז )סק"ב( צריך.
ש"ך )סק"ז( אם לא מצא בשר בין שיניו אין צריך.

)סק"ח(

המתנה אחר עוף וחיה:
בגמרא )ק"ד" (:תנא אגרא חמוה דרבי אבא ,עו וגבינה נאכלי באפיקור .הוא תני לה והוא אמר לה
בלא נטילת ידי ובלא קינוח הפה .רב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה
אכל ,אייתו ליה בשרא אכל ולא משא ידיה ,אמרי ליה והא תאני אגרא חמוה דרבי אבא עו וגבינה
נאכלי באפיקור ,עו וגבינה אי בשר וגבינה לא ,אמר להו הני מילי בליליא ,אבל ביממא הא חזינא.
תניא בית שמאי אומרי מקנח ובית הלל אומרי מדיח וכו' ,ומסיק דבית שמאי אומרי מקנח והוא
הדי למדיח ,וב''ה אומרי מדיח והוא הדי למקנח ,מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי".
מבואר דעוף קל לענין אכילה מבשר ,נחלקו אם מיירי באוכל העוף תחילה וקמ"ל דאין צריך לא
קינוח ולא הדחה ,או דמיירי שאוכל הגבינה קודם וקמ"ל דאין צריך קינוח ,וכן מה הדין בחיה:
רמב"ם בגמרא מיירי לאכול גבינה ואחר כך עוף ,אך עוף ואחר כך גבינה צריך המתנה כבשר
והוא הדין חיה ,וכן פסק שו"ע.
רמב"ן בגמרא מיירי לאכול עוף ואחר כך גבינה ,ומותר לגמרי ואין צריך אפילו הדחה.
ר"ת כרמב"ן ,ודוקא עוף שאינו נדבק אך חיה אסור.
ר"ן אף חיה מותר דאיסורה מדרבנן.

שיעור המתנה לחלב אחר בשר
המתנה אחר בשר בהמה:
בגמרא חולין )ק"ה" (.אמר רב חסדא ,אכל בשר אסור לאכול גבינה ,גבינה מותר לאכול בשר" .ועוד
שם "אמר מר עוקבא ,אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא ,דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא
האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא ,ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא ,לסעודתא
אחריתא אכילנא".
נחלקו מה שיעור ההמתנה )ה' דעות(:
רמב"ם רי"ף ועוד שש שעות )וברמב"ם כתב כשש שעות( ,שהוא שיעור המתנה מסעודה לסעודה.
ר"ת בשם בה"ג אין צריך המתנה או ברכה כלל וסגי בקינוח פיו והדחה לידיו ,ומר עוקבא
לחומרא עבד.
רא"ש נהגו העולם להמתין כשיעור מסעודת הבוקר לסעודת הערב.
ראבי"ה קינוח הדחה וברכה אחרונה )ש"ך סק"ו( ,דמדברי מר עוקבא שסעודה אחרת מותר,
משמע אף בלא המתנה .ובלא ברכה אפילו כל היום כולו אסור )ש"ך סק"ה(.
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טעם המתנה בין בשר וחלב:
רש"י ביאר דכשאוכל נמשך הטעם ואינו יוצא עד שש שעות.
רמב"ם ביאר משום בשר הנשאר בשינים דעד שש שעות שם בשר עליו .להלכה מחמירים כב'
הטעמים.

א.
ב.
ג.
ד.

נפק"מ:
לעס ולא בלע כגון לתינוק ,לרש"י מותר לרמב"ם אסור וכן פסק שו"ע .אמנם הלבוש סבר שלועס
נמשך טעמו אף שלא בולע ואינו נפק"מ.
לעס שומן ובלע לרמב"ם מותר לרש"י אסור .לעס שומן ולא בלע כתב פת"ש )סק"א( לכולי עלמא
מותר ,אך הפמ"ג כתב להחמיר משום לא פלוג.
מצא בשר בין השיניים ,לרש"י מותר דכבר לא נמשך טעמו ,לרמב"ם אסור וכן פסק שו"ע והוסיף
רמ"א שידיח פיו.
גבינה קשה לקמן ,תלה ט"ז במחלוקת הנ"ל.

סעיף ב
אכל גבינה ,מותר לאכול אחריו בשר מיד ,ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא
שום דבר מהגבינה נדבק בהם .ואם היה בלילה ,שאינו יכול לעיין אותם

קלב
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היטב ,צריך לרחצם .וצריך לקנח פיו ולהדיחו .והקינוח הוא שילעוס פת
ויקנח בו פיו יפה ,וכן בכל דבר שירצה ,חוץ מקימחא ותמרי וירקא ,לפי
שהם נדבקים בחניכים )פירוש מקום למעלה מבית הבליעה קרוב לשינים( ואין
מקנחים יפה .ואחר כך ידיח פיו במים או ביין .במה דברים אמורים ,בבשר
בהמה וחיה .אבל אם בא לאכול בשר עוף ,אחר גבינה ,אינו צריך לא קינוח
ולא נטילה .הגה :ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה ,וכן נוהגין שכל שהגבינה קשה אין
אוכלין אחריה אפילו בשר עוף ,כמו בגבינה אחר בשר ,ויש מקילין .ואין למחות ,רק שיעשו קנוח
והדחה ונטילת ידים .מיהו טוב להחמיר.

המתנה לבשר אחר גבינה
אכילת בשר אחר גבינה:
מקור חולין )ק"ה" (.אמר רב חסדא ,אכל בשר אסור לאכול גבינה ,גבינה מותר לאכול בשר" מוכח שאין
צריך המתנה .ועוד )שם ק"ד" (:אמר ר' חסדא עו וגבינה נאכלי באפיקור ."פרש"י בלא הדחה ובלא
קינוח הפה.
נחלקו אם צריך קינוח והדחה כשאוכל גבינה ואחר כך בשר או עוף:
רמב"ם בשר צריך עוף אין צריך דעוף וגבינה נאכלין באפיקורן ,וכן פסק שו"ע.
ר"ת אף בשר אין צריך וכל שכן עוף ,ור' חסדא מיירי באוכל גבינה אחר כך דעוף אין צריך
המתנה.

חובת קינוח הדחה ורחיצה:
רחיצת ידים ביום:
בלילה צריך רחיצה לידים וקינוח והדחה לפה ,דדוקא עוף נאכל באפיקורן ,ביום קינוח צריך ונחלקו
בהדחה:
טור סגי בעיון וכן פסק שו"ע.
ר"פ ולבוש צריך רחיצה בגלל שמנונית שנדבקת.

כתב רי"ו נר יפה מועיל בלילה ,ורש"ל התיר באבוקה )ש"ך סק"ט(.
האוכל במזלג:
נחלקו אם צריך רחיצה לידיו כיון שלא נוגע
פר"ח אין צריך.
פמ"ג ראוי להחמיר דאין בזה טורח.

)פת"ש סק"ד(:

במה מדיח:
דין ההדחה הוא כמים אחרונים וצריכים ניגוב ,אלא שכאן אם הסיח דעתו יצטרך לשוב וליטול
מים ראשונים כיון שהוא באמצע הסעודה ,ויכול להקדים הקינוח להדחת פיו .הדחה על ידי שאר
משקים מחלוקת:
ראב"ד לא מועיל דאינם צחים לנקות המאכל.

ידי

הלכות בשר בחלב  סימן פט

מהרש"ל מועיל.
ש"ך אין להקל בפרט בדבר שאין בו טורח

השלחן

קלג

)ש"ך סק"י(.

במה מקנח:
יקנח בכל דבר ,לבד מקמח תמרים וירקות שנדבקים ,ויכול להקדים קינוח והדחת פיו לרחיצת
ידיו )ש"ך סקי"ג( .בשאר פירות מחלוקת:
יש אומרים לא מועיל.
כנסת הגדולה התיר )פת"ש סק"ו(.

הפרי תואר הצריך שיבלע מה שמדיח עמו ,ובלאו הכי אסור להשליך משום הפסד אוכלים
סק"ה(.

)פת"ש

גבינה קשה:
גבינה קשה שעברו עליה שישה חודשים או שהיא מתולעת ,החמיר מהר"ם משום תקלה שבאה
לידו שמצא גבינה בין השינים ,להלכה מחלוקת:
או"ה רמ"א וש"ך )סקי"ז( מעיקר הדין מותר ,וטוב להחמיר.
ט"ז )סק"ד( תלה זאת בטעמי המתנת שש שעות ,לרמב"ם מותר ,דאין שם גבינה עליה כשהיא
בין השינים )מה שאין כן בבשר שנאמר הבשר עודנו בין שיניהם( ,לרש"י שהוא משום טעם ,יש להחמיר
מדינא בגבינה מתולעת דנמשך טעמה ,אך בישנה מותר על ידי קינוח וניקור שינים הדחת פה
וידים ,ורק מי שנוהג בתוספת פרישות יחמיר בזה.
רש"ל אין להחמיר והוא מינות ,ומהר"ם שהחמיר הוא משום תקלה שבאה על ידו בצירוף שהוא
אדם גדול )ש"ך סקי"ז ,ופליג עליה(.

סעיף ג
אכל תבשיל של בשר ,מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה .והנטילה
ביניהם אינה אלא רשות) .ויש מצריכים נטילה( .אבל אם בא לאכול הגבינה
עצמה אחר תבשיל של בשר ,או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה,
חובה ליטול ידיו .הגה :ושומן של בשר ,דינו כבשר עצמו .ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול
גבינה אחר תבשיל בשר ,כמו אחר בשר עצמו ,ואין לשנות ולפרוץ גדר .מיהו אם אין בשר
בתבשיל ,רק שנתבשל בקדירה של בשר ,מותר לאכול אחריו גבינה ,ואין בו מנהג להחמיר .וכן
נוהגין לאכול בשר אחר תבשיל שיש בו גבינה או חלב ,מיהו יש ליטול ידיו ביניהם ,ואפילו לא
יאכל בשר ממש רק תבשיל של בשר אחר תבשיל של גבינה ,אם נגע בהן בידיו .שמש המשמש
בסעודה ונוגע באוכלין ,אינו צריך נטילה ,דלא הצריכו נטילה רק לאוכלים.

תבשילי בשר וחלב
תבשיל בשר:
האוכל תבשיל בשר ולא הבשר עצמו ,היקלו בהרחקותיו:
לאכול אחריו תבשיל גבינה:
שו"ע מותר והנטילה רשות.
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רמ"א יש מצריכים נטילה.
לאכול אחריו גבינה:
שו"ע חובה ליטול ידיו.
רמ"א נהגו להמתין כמו אחר בשר.

מהו תבשיל בשר:
מאכל:
שבושל ללא רוטב לכולי עלמא דינו כתבשיל ,מרק עם ירקות או צלול מחלוקת )ד"מ סק"ו(:

ר' יונה בין מרק בין ירקות המרק דינם כתבשיל בשר.
ר' ירוחם הירקות דינם כבשר ,הצלול דינו כתבשיל.
סמ"ק אף צלול דינו כבשר.
שומן:
שטיגן בו ביצים ,נחלקו אם בכלל צריך המתנה ,ואם יש להקל מצד שהם תבשיל )ד"מ סק"ו(:
רשב"א ושערי דורא בשם מרדכי צריך המתנה אפילו בשל עוף.
שמועה )לרמ"א( בעוף אין צריך בבהמה צריך.
סמ"ק אף של בהמה דינו כתבשיל בשר ומותר.

תבשיל גבינה:
המתנה וקינוח פיו ודאי אין צריך ,רחיצה לידיו אם בא לאכול בשר צריך ,אם בא לאכול תבשיל
בשר מחלוקת:
טור ושו"ע אין צריך.
יש סוברין וכן פסק רמ"א צריך הדחה.
שערי דורא צריך הדחה אפילו ביום מפני שנדבק בידים.
שמש המגיש הדברים לסעודה:
נחלקו אם צריך ליטול ידיו:

רמ"א בהבנת רש"י ,לא הצריכו הדחה.
ש"ך )סקכ"א( הצריך הדחה ,וכתב דרש"י מיירי במים ראשונים.

סעיף ד
מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר ,צריך לבער מעל השלחן שיורי פת
שאכלו עם הגבינה .ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר )וכן להיפך
אסור( .וכל שכן שאסור לחתוך גבינה ,אפילו צוננת ,בסכין שרגילין לחתוך
בשר .ולא עוד ,אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין
שחותכין בו בשר .הגה" :וכן להיפך נמי אסור .מיהו על ידי נעיצה בקרקע קשה ,שרי .אבל
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כבר נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים ,ולרשום אחד מהם שיהא לו היכר .ונהגו לרשום
של חלב ,ואין לשנות מנהג של ישראל.

שולחן וכלי בשר וחלב
הנהגות מקום וכלי האכילה:
הרחקה בשולחן:
בירושלמי )פסחים פרק אלו דברים סוף הלכה ד'( "הדי דאכיל חובי ובעי למיכל קופר מבער פתיתי ."מי
שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך לבער פתיתים מעל השולחן.
טור הזהיר שלא יגע בשר לח בלחם.
אור זרוע מצוה מן המובחר לסלק כל מה שהיה על השולחן בעת שאכל גבינה טרם שיאכל
בשר.
רמב"ן הצריך מפה נפרדת לבשר וחלב שמא יתערבו מטיפי החלב בבשר ויאכל בשר וחלב
בתפיסה אחת.
 להלכה:
פסק שו"ע יש לבער פירורי לחם ששהה בעת שאכלו בשר קודם שאוכל גבינה ,ויש להחליף המפות
מבשר לגבינה.
הרחקה בסכין:
שימוש מבשר לחלב צונן ולהיפך:
אור זרוע הזהיר שלא לחתוך בסכין שחתך בה בשר ,גבינה או לחם שעתיד לאכול עם גבינה
ולהיפך ,ובעי הדחה.
רבינו שמשון התיר לחתוך לחם בסכין כה"ג דהוי נ"ט בר נ"ט כל שקינח ורק כשלא קינח
אסור ,וכן היה מעשה לשפחתו בסכין שחתכו בה בשר איסור שאין היד סולדת בו.
 להלכה:
סכין שחתך בה בשר ובא לחתוך גבינה ולהיפך ,לכולי עלמא בעינן נעיצה ,לחם מחלוקת:
ט"ז )סק"ו( סבר שמועיל קינוח.
ש"ך )סקכ"ב( הצריך נעיצה.
מהרש"ל סבר דכל ההיתר של נעיצה הוא רק במקרה אך לא באופן קבוע .דחה ש"ך )סקכ"ב(
דבריו.
רמ"א כתב דנהגו לייחד סכינים לבשר ולחלב ולסמן את החלב על ידי חריצים.
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סימ צ  דיני כחל
סעיף א
הכחל )פירוש הדד של הבהמה( אסור מדברי סופרים ,שאין בשר שנתבשל בחלב
שחוטה אסור מן התורה .לפיכך אם קרעו ומירק החלב שבו ,מותר לצלותו
ולאכלו .ואם קרעו שתי וערב ,וטחו בכותל עד שלא נשארה בו לחלוחית
חלב ,מותר לבשלו עם הבשר .וכחל שלא קרעו ,בין של קטנה שלא
הניקה בין של גדולה ,אסור לבשלו .ואם עבר ובשלו בפני עצמו )וכל שכן
אם צלאו( ,מותר לאכלו .ואם בשלו עם בשר אחר ,משערין אותו בששים,
וכחל מן המנין .כיצד ,אם היה הכל עם הכחל כמו ששים בכחל ,הכחל
אסור והשאר מותר .ואם היה בפחות מששים ,הכל אסור .בין כך ובין כך,
אם נפל לקדירה אחרת אוסר אותה ,ומשערין בו בששים כבראשונה.
שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה האסורה .ואין משערין בו אלא
כמות שהוא בעת שנתבשל ,לא כמות שהיה בשעה שנפל .הגה :ויש אומרים
דאם נפל תחלה לקדירה שאין בה ששים ,ונאסר הכחל ,אם נפלה אחר כך לקדירה אחרת ,אין
הכחל מצטרף לששים ,וכן עיקר.

הכשר כחל
מקור דין כחל:
א(משנה )חולין כ"ה ק"ט ע"א וע"ב( "הכחל קורעו ומוציא את חלבו ,לא קרעו אינו עובר עליו".
ב( מחלוקת על המשנה בדעת רב לישנא קמא אינו עובר עליו ומותר ,לישנא בתרא אינו עובר
עליו ואסור ,ברייתא סיוע ללישנא קמא "כחל שבישלו בחלבו מותר" .ג( מימרא דר' יהודה כיצד
קורעו שתי וערב וטחו בכותל .ד( מעשה ר' אלעזר אמר לשמשו שיחתוך הכחל ולא הצריכו טיחה.
ה( מעשה ר' נחמן אמר לטבחים לצלות כבד לילתא בלא קריעה דמתניתין מיירי בצלייה .איזוהי
טיחה ,בכותל או במכבש ,או מחתכו הרבה שתי וערב.

בישול כחל עם בשר:
לבשל לכתחילה:
ר"ת קורעו שתי וערב וטחו בכותל.
סה"ת אומר רש"י אמר שאין לו תקנה ,הרא"ש אומר בשמו יש לו.
 להלכה:
פסק שו"ע אע"פ שמותר מן הדין ,נהגו שלא לבשל הכחל עם הבשר כלל.
עבר ובישלו עם הבשר:
הכחל אסור ,הבשר ,אם יש ששים נגד הכחל מותר ,וכחל עצמו מן המנין ,אין ששים הכל אסור.
נחלקו מתי אוסרים:
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שו"ע ורש"ל אם קרע וטח מותר.
רמ"א אסור אם לא בהפסד מרובה.
ב"ח אוסר אפילו במקום הפסד ,ותמה הש"ך עליו .הכל מודים בנתייבש שלושים יום ,כתב
ש"ך אין השלושים מעכבים אלא העיקר שיהא יבש.

בישול כחל לבד:
איך מותר לבשלו:
רש"י ורי"ף קורעו שתי וערב וטחו בכותל.
ר"ת די בקריעה מועטת.
 להלכה:
שו"ע אומר אע"פ שמותר בקריעה ,כבר נהגו שלא לבשלו בפני עצמו אלא אחר קריעה וטיחה.
כתב ש"ך השו"ע מתיר אף לטגנו במחבת.
דיעבד שבישלו בפני עצמו בלא קריעה כדין:
רש"י אם יש ששים מותר הכל וכחל מן המנין.
רי"ף ור"ת מתירים.
 להלכה:
פסק רמ"א אמר נהגו שלא לבשלו כלל ,עבר ובישלו ,אם קרעו וטחו תחילה מותר .כתב ש"ך
ואפילו בלי ששים ובלא הפסד .לא קרעו או לא טחו טעון ששים וכחל מן המנין.

צליית כחל:
איך מותר לאוכלו:
רש"י קורעו שתי וערב.
ר"ת אומר קורעו מעט ,הוסיף רמב"ם וממרקו.
רי"ף אומר אינו צריך לקרוע.
 להלכה:
שו"ע אע"פ שמותר מן הדין בקריעה ומירוק ,כבר נהגו שלא לצלות אלא בקריעה.
רמ"א קריעה וטיחה ובלי בשר אחר.

עבר וצלאו בפני עצמו אע"פ שלא קרע מותר.

צליית ומליחת כחל עם בשר:
צליית כחל עם בשר:
מקור "דרש מרימר צולה אדם כחל ובשר כאחד ובלבד שיתן את הבשר למעלה ,עבר וצלה והבשר
למטה מותר" .נחלקו מתי מותר בדיעבד שצלה הכחל למעלה:
תוספות ורא"ש בד"א שקרעו תחילה ,אבל לא קרעו התחתון לעולם אסור ,הבשר מפני חלבו
של כחל ,והכחל מפני שומנו של בשר ,וכן פסק רמ"א.

קלח
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רשב"א אע"פ שלא קרע ,מותר אפילו התחתון ,וכן פסק שו"ע.
כתב רש"י ובתנורים שלנו לא יצלה שניהם ,שמא יתהפך תחתון להיות עליון ,וכתב או"ה ובדיעבד
מותר ,וכן פסק רמ"א לאסור לכתחילה ולהתיר בדיעבד.

הניחו את הכחל כמות שהוא יום שלם ואחר כך צלאו ,מותר .בשר שנבלע בו חלב ,ונמלח עם
בשר אחר פמ"ג אוסר.

מליחת כחל עם בשר:
הבא למלוח את הכחל עם בשר ,נחלקו אם מועיל להניחו תחת הבשר:
רשב"א יניחנו למטה ומהני ,וכן פסק שו"ע.
רא"ש אפילו למעלה אינו אוסר.
רמ"א החמיר שלא ימלחנו עם הבשר.

סעיף ב
נהגו שלא לבשלו עם בשר כלל .ולבשלו בלא בשר ,בטיגון או בפשטיד"א,
מצריכין קריעה שתי וערב וטיחה בכותל .ולצלי ,קריעה שתי וערב .הגה:

עבר ומלח ונתנו למטה ,לכולי עלמא מותר .דעת רש"ל ,אם לא קרעו שתי וערב תחילה אסור ,ורק
קרעו אע"פ שלא טחו מותר.
כחל ובשר שנמלחו יחד בכלי מנוקב ,וחזר והניחם בכלי שאינו מנוקב:
מהר"ם התיר את שניהם ,שאין בהם משום דם.
פמ"ג לדברי או"ה ,שניהם אסורין ,משום מליחת בשר בחלב שחוטה.

כחל בפשטיד"א:
נחלקו באיזה אופו מותר להניח כחל בפשטיד"א:
רמ"א אע"פ שאין מבשלין כחל ואין מטגנין ,אבל עושין אותו פשטידה ,ובלבד שלא במחבת.
הפרושין מחמירין בפשטידה עד שיתייבש הכחל.
רש"ל אוסר במחבת לכתחילה אפילו נתייבש.

ואם עבר ובשלו ,אם קרעו שתי וערב וטחו בכותל ,יש להתיר בדיעבד במקום הפסד מרובה ,אבל
בלאו הכי אין להתיר .ומה שנהגו לקורעו ולחתכו כמה פעמים שתי וערב על פני כולה ,עדיף
ומהני יותר מטיחה בכותל .ולצלי ,נוהגין לכתחלה לקורעו שתי וערב וטיחה בכותל .מיהו אם עבר
וצלאו ,אפילו בלא קריעה ,שרי ,אם נצלה לחוד בלא בשר עמו .ואם נצלה עם בשר עמו ,אם
נקרע שתי וערב וטחו בכותל ,שניהם מותרים .ואם לאו ,העליון מותר והתחתון אסור .ואין לאסור
שניהם ,שמא נתהפך השפוד ,דבדיעבד לא מחזקינן איסורא ,אבל לכתחלה אין לצלותו עם בשר
כלל .ולקדירה בלא בשר ,נוהגין בו איסור לכתחלה .והוא הדין לטגן ,אפילו בלא בשר ,ואפילו
נתייבש הכחל .ואם עבר ובשלו בקדירה לבדו ,בדיעבד מותר אם נקרע שתי וערב וטחו בכותל.
מיהו אם נתייבש ,דהיינו לאחר שלשים יום ,אם עבר ובשלו אפילו עם בשר ,מותר בדיעבד.
ולעשות פשטי"דא מן הכחל ,בלא בשר ,נהגו בו היתר ,אם אין אופין הפשטי"דא במחבת ,אבל
במחבת דינו כמו בשול בקדירה .ויש פרושים המחמירים בכל פשטיד"א ,אם לא נתייבש הכחל
תחלה .יש מחמירין שלא לאפות פשטיד"א כחל עם של בשר בתנור קטן ,רק יש להניח אחד
בפי התנור .וטוב ליזהר לכתחלה ,כי אינו אלא חומרא בעלמא.

כתב רש"ל טוב ליזהר שלא לעשות כחל בתנור עם הבשר ,עד שיניח אחד מהן בפי התנור .ועוד
כתב אפילו צלאו לא יבשלנו.

חתיכת כחל בסכין:
סכין שחתכו בו הבשר ,מותר לחתוך בו כחל רותח ,וסכין שחתכו בה כחל מותר לחתוך בה בשר,
ואוכלין זה בכלי שאכלו בו זה .הוסיף רמ"א אף צולין זה בשפוד שצלו בו זה ,ומניחין את הכחל
צלוי חם עם הבשר חם בקערה אחת .בד"א שקרעו וטחו וצלאו ,אפילו מצא בו אחר כך גומות
מלאות חלב ,אבל צלאו בלא קריעה וטיחה ,ובא לחתכו בסכין שיש עליו טיחת בשר מחלוקת:
רשב"א מתיר.
תוספות והרא"ש אוסרים.
 להלכה:
שו"ע מתיר.
רמ"א אוסר לכתחילה אפילו קרעו מעט ומתיר בדיעבד אפילו לא קרעו כלל.
רש"ל ייראה להטעין השפוד ליבון אם לא קרעו תחילה שתי וערב.

בשר שנשרה בחלב שחוטה:
או"ה אוסר ,תמה עליו הט"ז שהרי גזירה לגזירה היא.
נקה"כ אומר גוזרין גזירה לגזירה בבשר בחלב.

סעיף ג
מותר לחתוך כחל רותח בסכין שחתכו בו בשר )וכל שכן כחל חי אף על פי שהוא
מלא חלב( .וכן מותר לחתוך בשר בסכין שחתכו בו כחל .וכן הדין לאכול זה
בכלי שאכלו בו זה .הגה :והוא הדין לצלות זה בשפוד שצלו בו זה .והוא הדין דמותר להניחו
בקערה עם בשר צלי ,אפילו שניהם חמים ,דלאחר צליית הכחל דינו כשאר בשר לכל דבר .ודוקא
שנצלה כדינו ,דהיינו שקרעוהו תחלה שתי וערב וטיחה בכותל ,אבל אם עבר וצלאו בלא קריעה,
או קריעה מועטת ,כל דברים אלו לכתחלה אסורים ,ובדיעבד הכל מותר .ואם קרעוהו כדינו וצלאו,
אף על פי שמצא אחר כך גומות מלאות חלב ,אין לחוש .וכן אם הניחו כך שלם ,קודם צלייתו,
עם חלבו יום שלם ,מותר .ולא אמרינן כבוש כמבושל בכי האי גונא.

סעיף ד
לצלות כחל או למולחו עם הבשר ,דינו כדין צליית או מליחת כבד עם
בשר .ויש מי שמתיר למלוח כחל על הבשר .הגה :ואין למולחו עם בשר .אבל
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סימ צא  די בשר וחלב שנתערבו
סעיף א
בשר וגבינה שנגעו זה בזה ,מותרים ,אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן.
ומותר לצור אותם במטפחת אחת ,ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה.

נגיעה בשר וחלב אחד בחבירו ובלחם
נגיעת בשר וחלב:
משנה )חולין ק"ז" (:צורר אד בשר וגבינה במטפחת אחת ,ובלבד שלא יהו נוגעי זה בזה" .ובגמרא "וכי
נוגע זה בזה מאי הוי צונ בצונ הוא ,אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי".
כתב הב"ח דוקא כשהיה אחד מהם לח ,אך אם שניהם יבשים אפילו הדחה אין צריך )ש"ך סק"א(,
ואם היה חריף אף יבש צריך הדחה )פת"ש סק"א(.
צורת ההדחה:
הדחה בסתם היא בלא שפשוף ,נחלקו בדבר שמן:
פמ"ג צריך שפשוף.
חו"ד רק שמן ודוחקא דסכינא.
בית אפרים רק חלב הנמחה במים נדבק ביותר ובעי שפשוף.

דבר רך כגון קישואים בעי שפשוף וגרידה .דיעבד שנמלח או נצלה בלא הדחה מותר
כולו )פת"ש סק"א(.

סעיף ב
כל מידי דבעי הדחה ,כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן,
אסור לכתחלה ,דילמא אכיל בלא הדחה .ודוקא מבושל ,דלאו אורחיה
בהדחה ,אבל מידי דאורחיה בהדחה ,כגון בשר חי וכיוצא בו ,שרי לכתחלה.
הגה :ודוקא דבר שיש בו לחלוחית קצת ,אבל דבר יבש ממש ,אם לא בלע הכלי רק בצונן ,מותר
להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל .ועיין לקמן סימן קכ"ב.

הנחת איסור צונן
גזירה שמא לא ידיח:
כתב העיטור מדברי המשנה "צורר וכו' ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה" משמע דאסור שיגע
לכתחילה שמא ישכח להדיח ,ודוקא במבושל שאין דרך להדיחו אך בבשר חי מותר .הזהיר רש"ל
לא לאכול חמוצים ומלוחים על גבי כלי של כותים )ט"ז סק"ב(.
אף דקימא לן כל שבדיעבד מותר לא חישינן שמא ישכח ,כאן שהוא איסור ודאי אם יונח שם לא
אמרינן הכי.
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היתר הנחה בכלי המוכח מכלי פסח:
הקשה רמ"א סתירה ,דכאן אסרו לכתחילה להניח בכלי שיש בו איסור והצריכו הדחה ,ואילו בכלי
שנשתמש בו חמץ התירו להשתמש מצה ואין צריך הדחה .ונתבארו בזה ג' תירוצים:

א .השימוש הוא בדבר יבש )ד"מ סק"ב(:
בחמץ ומצה מותר כיון שהמצה היא דבר יבש ,ואין לחוש שמא ישכח להדיח דכלל לא בעינן
הדחה ,וכן פסק בהגה .עוד כתב דיש לחלק בין איסור מצה לשאר איסורים.
ב .מתחילה השתמשו בצונן:
כאן מיירי בכלי שבלע ברותח ונצטנן ובזה אסרו שמא ישכח להדיח ,ובחמץ ומצה מיירי שלעולם
נשתמשו בו צונן ,ואז שרי להניח לח צונן ויבש רותח )ט"ז סק"ג( .אמנם ש"ך )סק"ג( חלק על היתר
זה.
ג .רחצו הכלי אחר הנחת האיסור:
בחמץ ומצה מיירי שרחצו הכלי אחר החמץ קודם המצה ,ואין לחוש שמא ישכח להדיח המצה,
דכלל לא בעי הדחה.
ט"ז )סק"ג( חלק על זה דמה שאסר הטור בקערה הוא אף כשהדיח.
ש"ך )סק"ג( היקל טפי דאף קינוח אחר ההנחה מועיל.

סעיף ג
צריך ליזהר שלא יגע בשר בלחם ,שאם יגע בו בשר ,אסור לאוכלו עם
גבינה .וכן יזהר שלא יגע בו גבינה ,שאם יגע בו ,אסור לאכלו עם בשר.

זהירות נגיעת בשר וחלב בלחם
זהירות מנגיעת הלחם:
ירושלמי "הדי דאכיל חובי) גבינה( ובעי למיכל קופר )בשר( מבער פתיתים
הלחם(" .ומשום כן הזהיר הטור שלא יגע לחם בבשר שמא יאכלנו עם גבינה.

)יסלק משולחנו פתיתי

דיעבד שנגע:
נחלקו אם מועיל הדחה או שבעינן גרידה:
ש"ך )סק"ד( מועיל.
כנה"ג לא מועיל.
פת"ש חילק בחלק הקשה מועיל בחלק הרך בעינן גרידה.

סעיף ד
בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד ,ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח או
חלב צונן לתוך בשר רותח ,הכל אסור ,משום דתתאה גבר .אבל חלב רותח
שנפל על בשר צונן ,או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן ,קולף הבשר,
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ושאר הבשר מותר
בדיעבד( .והחלב מותר כולו .ואם נפלו זה לתוך זה צוננין ,מדיח הבשר ,ומותר.

)ובמקום שהבשר צריך קליפה ,אם לא קלפוהו ובשלו כך ,מותר

תתאה גבר בבשר וחלב
דין תתאה גבר:
בפסחים )ע"ה ,:ע"ו" (.איתמר ח לתו ח דברי הכל אסור ,צונ לתו צונ דברי הכל מותר ,ח לתו
צונ וצונ לתו ח) כשהסירו הקדירה מעל האש אך עדיין חמה ,דאל"ה נתבשלו יחד ,ר"ן( ,רב אמר עילאה גבר
ושמואל אמר תתאה גבר".
הלכה כשמואל דב' בריתות כוותיה .ומיהו אף בתתאה צונן נאסר כמבואר )שם( "חם לתוך צונן
קולף צונן לתוך צונן מדיח ,אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא".
שניהם רותחים או תחתון רותח:
שניהם רותחים או שהקדירה על האש ,לכולי עלמא נאסר הכל ,תחתון רותח ועליון צונן דתתאה
גבר מחלוקת כמה נאסר:
רא"ה נאסר כדי נטילה.
ר"ן רמב"ם רשב"א ושו"ע באיסור לח או שמן נאסר כולו ,אך ביבש וכחוש אוסר רק כדי נטילה
כדין צלי ,ומיהו דעת רמ"א דאין בקיאין מהו כחוש ומהו שמן )ש"ך לקמן סימן ק"ה סק"ו(.
תחתון צונן:
כגון שנפל בשר רותח על חלב צונן אי נמי עירה חלב רותח על בשר צונן ,תתאה גבר ואינו נאסר
כולו .דין הבשר אסור כדי קליפה דאדמיקר ליה בלע ,לקמן יבואר מה הדין כשבישל החייב קליפה.
דין החלב מחלוקת אם שייך לאוסרו כדי קליפה ,או להצריך ששים כנגד שיעור הראוי לקליפה:
ר"ת ר"י ורמב"ם מהא דמייתי ב' ברייתות קמ"ל דמותר כולו דבנוזל לא שייך קליפה ,וכן פסק
שו"ע.
כתב החתם סופר דמיירי שהוריקו בבת אחת החלב ,אך אם שפכו מעט מעט אוסר כולו דמה
שנגע בו נאסר מעט מעט ,וכן פסק רמ"א לקמן סימן ק"ד )סעיף ב'( גבי עכבר שהוריקו על גביו
שומן מעט מעט ,דאסור השומן כולו )פת"ש סק"ו(.
ריב"א צריך ששים כנגד הקליפה ואל"ה נאסר כולו ,וכן פסק רש"ל וט"ז.

בישל החייב קליפה:
יש לדון האם צריך ששים נגד הקליפה ,והאם ניתרת אף הקליפה על ידי ביטול:
מהרא"י ר"י מרדכי אגודה מהרי"ל ב"ח ועוד צריך ששים כנגד הקליפה ,ואז מותר אף הקליפה
)ט"ז סק"ז ,ש"ך סק"ח(.
או"ה מותר הכל בכל גוונא ,דקליפה היא חומרת חכמים לכתחילה.
רא"ש נחלקו בדעתו:
מהרא"י דעתו להקל.
רש"ל דעתו להחמיר.
ט"ז )סק"ז( הרא"ש הביא ב' הדעות ולא הכריע )ואין להוכיח שהחמיר ממה שאסר לכתחילה לשחוט
בסכין עכו"ם כשדעתו לקלוף שמא ישכח ,וקימא לן דכל שבדיעבד מותר לא חישינן שמא ישכח ,דיש לדחות
ששם יש איסור בעין(.

ידי

קמד
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 להלכה:
רמ"א בדיעבד מותר הכל אף בלא ששים ,נחלקו אם התיר אותה חתיכה אף כשמכירה:
ט"ז )סק"ז( מותר הכל.
ש"ך )סק"ח( כל שמכירה אסורה ,והיקל רק כשנבללה ואינו מכירה.
תשואות חן חילק ,כשנאסר בקילוח בהפסקה ,הקליפה היא חומרא ומותר )ודוקא בשר וחלב אך
שאר איסורים אסור( ,וכשנאסר בלא הפסקה ,אסור.

חלב הגולש:
מהקדירה אל הכירה הצוננת בלא הפסק ונגע שם בבשר צונן ,אוסרו כדי קליפה כדין תתאה גבר
ולא הוי כלי שני )ב"י בשם תרוה"ד(.

שניהם צוננים:
בבשר וחלב כבר נתבאר בסעיף א' דבעי הדחה ומותר ,בשאר איסורים כשנפל היתר לתוך איסור
צונן מחלוקת:
או"ה בשם מרדכי וסמ"ג אסר.
ש"ך )סק"י( מדבריהם משמע איפכא ,ומותר בהדחה.

ידי
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הבשר אוסר ,דלא נחשב רותח ,מכל מקום הציר חשוב אינו נאכל מחמת מלחו .וציר של בשר
שאוסר ,שנפל על הכלי ,צריך הגעלה .ואם הוא כלי חרס ,צריך שבירה .ואם לא נפל רק על מקום
אחד ,בכלי עץ וכיוצא בו ,קולף מקומו ,ודיו.

מליח בבשר וחלב
איסור מליח:
בגמרא פסחים )ע"ו" (:אמר מר צונ לתו צונ ,אמר רב הונא לא שנו אלא שלא מלחו אבל מלחו אסור,
דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל".
עולה מכאן דמליח כרותח ,והבלעתו היא מכוח חריפות ולא על ידי חום )רשב"א( .ולא אמרינן איידי
דטריד לא בלע בשניהם מלוחים ,דרק באיסור דם הוי הכי.
ברייתא חולין )קי"ב" (:דג טהור שמלחו ע דג טמא מותר ,מאי לאו שהיו שניה מלוחי לא כגו שהיה
טהור מליח וטמא תפל".
נחלקו אם מה שטהור מלוח וטמא תפל מותר ,הוא גם כשנוגעים הם עצמם ,או רק כשפליטתם
נוגעת )ר"ן לחומרא רשב"א לקולא לעיל סימן ע'(.

התנאים לרתיחה:

סעיף ה
מליח ,שאינו יכול ליאכל מחמת מלחו ,דהיינו כעין מליח שמולחים
לקדירה ,ושהה כדי מליחה לקדירה ,כל זמן שלא הדיחו מיקרי אינו נאכל
מחמת מלחו .הגה :ויש אומרים דלאחר ששהה במלחו שעור מליחה לא מקרי אחר כך רותח.
ולצורך גדול ,כגון בהפסד מרובה והוא לצורך סעודת מצוה ,יש לסמוך אמקילין .אבל בלאו הכי,
אין להקל כלל .אפילו לא נמלח הבשר משני צדדין ,רק מצד אחד ,כל שנמלח מליחה שאינו
נאכל מחמת מלחו ,מחשב רותח .אבל כל שלא נמלח כל כך ,מחשב צונן ,אפילו נמלח משני
צדדין .ויש אומרים דאנן אין בקיאין בדבר ,ויש לנו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח .וטוב להחמיר
במקום שאין הפסד מרובה .ומליח כעין מליח דבעי לה לארחא ,אפילו לאחר

שהדיח ,הוי אינו נאכל מחמת מלחו ,וכל זמן שלא שראו במים דינו כרותח,
לאסור כדי קליפה .ואין חילוק בין מליח עליון ותפל תחתון למליח תחתון
ותפל עליון ,לעולם המליח מבליע בתפל ואינו בולע ממנו .הלכך בשר
וגבינה המלוחים שנגעו זה בזה ,צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתם .ואם
אחד מהם מלוח והשני תפל ,המלוח מותר בהדחה והתפל צריך קליפה.
הגה :ויש אומרים דבכל מליחה אנו משערין בששים .ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין .והא
דטהור מלוח וטמא תפל שרי ,היינו שהטמא יבש ,אבל אם הוא דבר צלול ,נאסר הטהור ,מאחר
שאינו נאכל מחמת מלחו ,בולע האיסור שאצלו ושניהם אסורים .ודוקא שהטהור לח קצת ,אבל
אם הוא יבש לגמרי ,אינו בולע מדבר לח שאצלו .ואם הם יבשים ,אפילו הם מלוחים,
או לחים ולא מחמת מליחה ,סגי בהדחה .הגה :כל ציר מבשר שנמלח ,אפילו לא
נמלח רק לצלי ,חשוב רותח .ולכן אם נפלה ציר על הגבינה או על כלי ,אוסר .אפילו במקום שאין

כמות המלח:
בגמרא פסחים )ע"ו סוע"א( חולין )קי"ב" (.אמר רבא הא דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ,לא אמר
אלא שלא נאכל מחמת מלחו ,אבל נאכל מחמת מלחו לא".
נחלקו מהו אינו נאכל מחמת מלחו:
תוספות כמליחה לעיבוד.
רש"י כמליחה להצניע ,שאין מועיל להסירה אלא בשרייה.
רבינו תם מליחה לקדירה.
או"ה אף כמליחה לצלי ,דאין בקיאין להבחין.
 להלכה:
שו"ע פסק כר"ת דנאסר משיעור מליחה לקדירה ,והסכים עם רש"י שאם מלח להצניע הוי
רותח עד שישרנו.
רמ"א הביא יש אומרים דאנן אין בקיאין בדבר ,ויש לנו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח ,וטוב
להחמיר באין הפסד מרובה.
כמה צדדים:
תוספות שני צדדים.
רשב"א אף צד אחד ,וכן פסק רמ"א.
שיעור הזמן שישהה במלח וירתח:
כתב הר"ן שיעור מליחה לקדירה ,והוא ח"י רגעים
מותר ,ראבי"ה אסור(.

)כשמלח יחד היתר ונבילה ולא שהו שיעור פליטה ,ראב"ן

קמו

ידי
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אחר זמן פליטה:
פסק רמ"א והסכים עמו ש"ך ,אחר ששהה שיעור פליטה ונגעו אחת בשניה ,אין להקל אלא בהפסד
מרובה וסעודת מצוהי.

שתי חתיכות ואחד טפל:
מבואר בסוגיא דדג טהור וטמא דלאסור בעינן שיהא האיסור מליח ,ואם הוא טפל מותר .נחלקו
אם מיירי שנוגעים החתיכות זה בזה ובכל זאת מותר ,או רק כשנוגעים הפליטות:
רשב"א אף בנוגעים החתיכות ממש.
ר"ן דוקא כשהפליטות נוגעות ,אך בנגיעת החתיכות נאסר הכל.
 להלכה:
פסק שו"ע כרשב"א דהיתר מלוח וטמא טפל אין צריך קליפה ,אך הצריך הדחה .ובאיסור בשר
וחלב שכל אחד נחשב איסור לגבי חבירו ,מדיח המלוח וקולף התפל.
רמ"א כאן הביא ביש אומרים להחמיר בכל מליחה ,ובסימן ק"ה הביא להחמיר כשאין הפסד
מרובה.

כתב המרדכי אם היה האיסור צלול ותפל וההיתר לח מעט ומלוח ,אף לרשב"א אסור ,וכן פסק
רמ"א .אם היה האיסור צלול ומלוח אוסר אף אם ההיתר טפל ויבש ,בבשר וחלב בכה"ג שהיה
החלב מלוח והבשר טפל ,הבשר ודאי אסור ,החלב מחלוקת:
רמ"א בשם הגהת מרדכי פסק להתיר החלב.
סמ"ג ומרדכי אסרו )ש"ך סקט"ז( .חלב רך שאינו מהותך לא חשיב דבר צלול )ש"ך סקי"ד(.

איסור יבש:
איסור והיתר מלוחים יבשים או שהיה רק האיסור יבש וההיתר לח ,פסק השו"ע כאן שמותרים
בהדחה )הגהות שע"ד בשם אור זרוע( ,בבשר וגבינה צריך ששניהם יהיו יבשים ,דכל אחד חשיב איסור
לגבי חבירו.
בשר מונח על תיבה ובתוכה גבינות ,ומצא לחלוחית על הגבינות ומסופק אם היא מהבשר ,אין
לחוש ומותרים הגבינות )ד"מ סק"ה(.

כמה נאסר:

ידי
רמב"ם הכל אסור
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)כן כתב בבשר שנמלח עם היתר .לענין חלב שמלח עם בשר התיר בדיעבד ,ביאר ב"י דמיירי

בחלב דרבנן .אי נמי מיירי במעט מלח ,אי נמי מיירי כשלא נגעו זה בזה אלא שהו בסמוך(.
אור זרוע שערי דורא או"ה רי"ו והגהות שע"ד כחוש גמור כגון חמץ בפסח ,כדי נטילה .כחוש
ששייך בו פעפוע הכל ,משום דאין אנו בקיאין.
 להלכה:
שו"ע כדי קליפה כרא"ש.
רמ"א אין בקיאין מהו כחוש ,ולכן אוסר כולו כאו"ה .ומיהו בהפסד מרובה אין להחמיר בכחוש.
איסור שמן )והיתר אפילו שמן וכל שכן כחוש(:
חלב ושאר דברים שמנים ודאי:
רשב"א אסור הכל ,וביש ששים אוסר כדי נטילה במקום שנגע )כדין צלי( ,וכן פסק שו"ע.
רמב"ם טור ור"ן אסור הכל ,וביש ששים מותר הכל.
ראבי"ה אסור כדי קליפה אף באין ששים ,והביאו רמ"א לקמן ביש אומרים.
שומן הגיד וקנוקנות:
פסק שו"ע יש להחמיר לאוסרו כדי נטילה ,אך אינו כאיסור שמן לגמרי .כתב ש"ך )סקכ"ז( רמ"א
שהודה לשו"ע בהפסד מרובה בכחוש לאסור כדי קליפה ,בהפסד מרובה בגיד יאסור כדי נטילה.

ציר היוצא מאיסור מלוח:
פסק רמ"א ציר היוצא מאיסור מלוח דינו כרותח ,אף כשנמלח האיסור לצלי .ומשום הכי אם נטף
על כלי חרס אין לו תקנה ,על כלי מתכת בעי הגעלה ,כלי עץ סגי בקליפה .נטף על מיעוט מהכלי
ונאבד מקומו יגעיל ,ואם אינו ניתר בהגעלה בטל ברוב.
לקמן )סימן קה סעיף ט( יבואר מה הדין :איסור כחוש והיתר שמן ,איסור דרבנן שמן ,הצטרפות
חתיכות לבטל האיסור בששים ,ספק אם נגע האיסור ,ודאי נגע וספק מהו האיסור.

סעיף ו
היכא אמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה ,כשאין שום אחת מהחתיכות
שמינה ,שאם היתה שמינה כולה אסורה .וכן חברתה אסורה כולה ,מפני
שהשומן מפעפע.

עיקרו מבואר לקמן סימן ק"ה סעיף ט' ,יש חילוק בין כחוש לשמן ששמן מפעפע כעין רוטב:
איסור והיתר כחושים שנמלחו:
רא"ש כדי קליפה.
ר"ן כדי נטילה.
י .תמצית הש"ך כאן באיסור דם )לעיל סימן ס"ט ס"כ מעשה דרש"י( ,דעת תוספות ורא"ש מותר מעיקר הדין כיון שפלט בטל כוחו .בבשר
וגבינה שנגעו זה בזה סה"ת שערי דורא ואור זרוע אוסרים ,משמע שחולקים על תוספות .באווזות כשרים וטריפה שנתערבו סמ"ג
התיר וצ"ע דבבשר וגבינה אסר .וכתב הרשב"א הוא מחלוקת ,ואין להקל אלא בהפסד מרובה וסעודת מצוה .ב"ח אסור בכ"ג .מהרש"ל
אין מחלוקת ,אלא לכולי עלמא גוף החתיכה רותח ומה שיוצא צונן ובבשר וגבינה אסור ואיסור דם מותר .ש"ך )סקי"א( אין מחלוקת,
מה שכוח המלח פוסק הוא רק כשפולט דם ,ולכן בבשר וגבינה שלא פלט דם ,עדין נאסר )ומיושב סמ"ג( ,אך להלכה לא רצה להקל.

מליח שמן
נתבאר לעיל ,דשמן מפטם חבירו ואוסר הכל על ידי מליחה .מחלוקת רמ"א ושו"ע אם בקיאים
בכחוש ושמן.

סעיף ז
הא דמפלגינן בין נאכל מחמת מלחו לאינו נאכל מחמת מלחו ,הני מילי
בבשר חי ,אבל צלי רותח שנפל למליח ,אפילו נאכל מחמת מלחו ,בעי

קמח
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קליפה .ואם יש בו בקעים ,או שהוא מתובל בתבלין והוא צלי רותח ,כולו
אסור .הגה :והוא הדין אפוי ומבושל .ויש אומרים דאפילו הם צוננים ,דינא הכי ,וכן יש לנהוג
אם אין הפסד מרובה.

מליח בצלוי במבוקע ומתובל
גמרא חולין )קי"ב" (:ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא ,שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא ,אמר
האי כותחא הרי נאכל מחמת מלחו .והני מילי חי אבל צלי בעי קליפה ,ואי אית ביה פילי כוליה אסור,
ואי מתובל בתבלי כוליה אסור".

לפיכך בשר חי שנפל לציר הנאכל ממלחו ,או שהיה הבשר מלוח ונאכל ממלחו ,מותר בהדחה
לכולי עלמא .אך יש עוד ג' דינים שנחלקו בביאורם ,א( צלי נאסר כדי קליפה ,ב( מתובל אסור
הכל ,ג( מבוקע אוסר הכל.

צלי אסור כדי קליפה:
רש"י ראב"ד רשב"א ר"ן ועוד דוקא רותח ,דכיון דתתאה הצונן גבר נאסר רק כדי קליפה.
סה"ת שערי דורא רא"ש וטור אף צונן וכל שכן רותח ,דעל ידי הצלייה )או בישול ואפיה ,רמ"א ד"מ
סק"ז( מתרכך ובולע כדי קליפה אף שאינו מלוח כל כך.
הגהמ"י ואו"ה דוקא צונן אך רותח בעי נטילה.

מבוקע או מתובל אסור כולו:
נחלקו מתי החמירו במבוקע ומתובל לאסור כולו:
סה"ת רא"ש וטור אף חי צונן ,ואף שנפל ללח תפל
אסור(.

)יוצא שכל בשר מבוקע או מתובל ששהה בלח

הקשה אור זרוע לפי זה מדוע לא נאסר בשר מבוקע מדם שעליו בשרייה שקודם מליחה.
אור זרוע מרדכי בשם ר"פ סמ"ק סמ"ג מהר"ם ועוד צלוי צונן וכל שכן חם )ש"ך סקכ"א(.
רש"ל מסתפינא להקל לכתחילה כאור זרוע נגד סה"ת )ט"ז סקי"ב(.
רש"י רשב"א ועוד דוקא צלוי חם )והוא הדין מבישול או אפיה .כן כתב רמ"א(.
 להלכה:
שו"ע כרש"י בב' המחלוקות ,דדוקא צלי רותח החמירו ,דמבוקע או מתובל אוסר כולו ,וברגיל
אוסר כדי קליפה.
רמ"א ועוד בב' המחלוקות החמיר כרא"ש ,דצלי צונן אסור כדי קליפה ,ומבוקע ומתובל אסור
כולו אף בצונן ,בהפסד מרובה נחלקו אם יש להקל:
רמ"א מיקל כשו"ע.
ט"ז )סקי"ב( אין להקל ,דהוי תרי קולי ,לפסוק כראשונים שסברו שצלי כאן הוא רק ברותח,
ועוד דאין אנו בקיאין מהי מליחה מועטת.
ש"ך )סקכ"ו( אין להקל ,דכן הסכמת רוב הפוסקים ,ועוד דיש שהחמירו אף בחי מתובל
ומבוקע.
אפוי ומבושל השווה רמ"א דינם לצלי ,דזיל בתר טעמא דרכיך.
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קמט

סעיף ח
אין בשר בחלב נאסר על ידי מליחה או על ידי כבוש ,אלא באכילה ,אבל
לא בהנאה.

הנאה מבשר וחלב מליח
בשר וחלב שנאסר במליחה ,כתב מרדכי דמותר בהנאה וכן פסק שו"ע ,ויש אוסרים ,ואין למחות
ביד המתירים.
בשר שנכבש בחלב ,מבואר לקמן סימן ק"ה מחלוקת אם אמרינן כבוש בכל דבר או רק בחומץ
וציר ,ופסק שם שו"ע דכבוש הוא בכל דבר ,ומיהו בציר וחומץ הוא נאסר מיד כדי קליפה.

ידי
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סימ צב  דיני א נפל חלב לקדירה של בשר
סעיף א
כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח ,טועם העובד כוכבים הקדירה,
אם אמר שיש בה טעם בשר ,אסורה .ואם לאו ,מותרת ,אפילו בפחות
מששים ,ואותה חתיכה אסורה .במה דברים אמורים ,כשקדם והוציא
החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה ,דהיינו קודם שתנוח היורה
מרתיחתה ,אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלעה,
אף על פי שטעמו עובד כוכבים ואין בו טעם כלל ,אסור ,אלא אם יש בו
ששים .הגה :ועיין לעיל סימן צ"ח דאין אנו נוהגין לסמוך אטעימת עובד כוכבים ,ובעינן ששים
בכל ענין.

בליעה ופליטה ברותח
בשר שנפל לחלב רותח:
בגמרא חולין )ק"ח" (.כזית בשר שנפל לתו יורה של חלב ,אמר רב בשר אסור וחלב מותר וכו' ,כגו
שנפל לתו יורה רותחת דמבלע בלע מפלט לא פלט ,סו סו כי נייח הדר פליט ,כשקד וסילקו".
לא נח מרתיחתו:
נחלקו אם מה שלא פולט הבשר הוא רק מה שבלע מהחלב אך בשר פולט ,או שלא פולט אפילו
בשר:

רש"י אינו פולט כלל )כן משמע מב"י שהוצרך להביא דברי סמ"ג לבאר הטור ,אף שידע דברי רש"י(.
סמ"ג טור רשב"א ורמב"ם פולט בשר ,אך חלב אינו פולט.
 להלכה:
שו"ע פולט בשר אך לא החלב שבלע ,ודינו ככל איסור מין בשאינו מינו דאוסר עד ששים
ומועיל קפילא.
רמ"א וט"ז כשו"ע ,אך המנהג לא לסמוך על קפילא בשום ענין.
נח מרתיחתו:
מבואר דאוסר אף מחמת חלב הבלוע שחוזר ונפלט ממנו ,ובאנו למחלוקת מין במינו )לקמן סימן
צ"ח(:

רש"י מין במינו לא בטל לעולם.
שאר הראשונים מין במינו בטל מדאורייתא ברוב ורבנן הצריכו ששים ,אך כאן לא תועיל
טעימת קפילא דאין אפשרות להבחין.
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קנא

סעיף ב
נפל חלב לתוך קדירה של בשר ,טועמין החתיכה שנפל עליה החלב ,אם
אין בה טעם חלב ,הכל מותר .ואם יש בחתיכה מטעימת חלב ,נאסרה
אותה חתיכה) .ולדידן דאין סומכים אעובד כוכבים ,בעינן ששים בחתיכה ,ואם לאו כולה
אסורה( .ומשערין בכולה ,אם היה בכל מה שיש בקדירה מהחתיכות והירק
והמרק והתבלין כדי שתהא חתיכה זו אחד מששים מהכל ,החתיכה אסורה
והשאר מותר .במה דברים אמורים ,בשלא ניער הקדירה בתחלה כשנפל
החלב ,אלא לבסוף ,ולא כיסה .אבל אם ניער מתחלה ועד סוף ,או שכיסה
משעת נפילה ועד סוף ,הכל מצטרף לבטל טעם החלב .הגה :וכן אם לא ניער
כלל ,לא בתחלה ולא בסוף ,ולא כיסה כלל ,אם יש ששים בקדירה נגד טיפת חלב שנפל ,אינו
אסור רק החתיכה לבד ,ושאר הקדירה מותר .וכן אם ניער בתחלה או כיסה מיד ,אף על גב דלא
ניער ולא כיסה לבסוף ,כל הקדירה מצטרף ,והוא שניער וכיסה מיד שנפל שם האיסור .וכן אם

נפל לתוך המרק או לחתיכות ,ולא נודע לאיזו חתיכה נפל ,נוער את
הקדירה כולה עד שישוב ויתערב הכל ,אם יש בקדירה כולה טעם חלב,
אסורה .ואם לאו ,מותרת .ואם לא נמצא עובד כוכבים שיטעום ונסמוך
עליו ,משערים בששים .הגה :ויש חולקין וסבירא להו דאינו מועיל מה שנוער הקדירה,
אם לא שניער מיד שנפל האיסור .והכי נהוג.

דין חתיכה נעשית נבילה והשתלשלותו למעשה
חלב שנפל על חתיכה שבקדירה:
ג' מקורות:
א .משנה חולין )ק"ח" (.טיפת חלב שנפלה על החתיכה ,א יש בה בנות טע באותה חתיכה ,אסור .ניער
את הקדרה )מיד בנפילה( ,א יש בה בנות טע באותה קדרה ,אסור" .עוד מבואר שם )ע"ב( כיסוי דינו
כניעור .מבואר כל שלא ניער אין מצטרף שאר הקדירה להיאסר או לבטל .עוד מבואר דין חנ"נ,
דבשעה שנפלה הטיפה נאסרה החתיכה ,ומעתה נעשית נבילה להצריך ששים כנגדה אם תחזור
ותתערב.
ב .גמרא חולין )ק'" (.דרש רבה בר בר חנה ,חתיכה של נבלה ושל דג טמא אינה אוסרת ,עד שתת טע
ברוטב ובקיפה ובחתיכות .אוקי רב אמורא עליה ודרש ,כיו שנת טע בחתיכה ,חתיכה עצמה נעשת
נבלה ואוסרת כל החתיכות כול מפני שה מינה".

מבואר דהחתיכה נאסרה בפני עצמה ,ואחר כך אוסרת השאר על ידי רוטב.
ג .משנה )צ"ו" (:יר שנתבשל בה גיד הנשה ,א יש בה )ולא בשאר הקדירה( בנות טע הרי זו אסורה".

מבואר שלא מצטרף מה שבקדירה לבטל טעם הגיד.
הנפקא מינה אם מצטרפת עם שאר הקדירה ,היא בין לקולא ובין לחומרא ,לקולא שאין שאר
הקדירה נאסרת ,ולחומרא שהקדירה אינה מסייעת לביטול.

קנב
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דין החתיכה עצמה:
במשנה לעיל מבואר דחתיכה בקדירה נחשבת בפני עצמה לביטול ,אם היתה מונחת בתוך הקדירה
חוץ לתבשיל ,נחלקו מה נחשב חוץ לתבשיל:

מרדכי ברש"י ורשב"א אף אם חלקה ברוטב וחלקה בחוץ ,מה שבחוץ נחשב בפני עצמו
סק"א( .סמ"ג בדעת רש"י הוסיף אף כשפניה לבד היו מגולות וכולה בתוך הרוטב נחשבת בפני
עצמה.
)ד"מ

נחלקו בדעת רש"י האם אחר שנאסרה חוזרת ואוסרת שאר הקדירה מיד או רק אם ינער או
יכסה )ד"מ סק"ב(:
ר"ן וט"ז )סק"ב( מה שבקדירה חוזר ונאסר מיד.
מרדכי הגה"מ וש"ך )סקי"ג( דינה בפני עצמה לכל דבר ,ומה שבקדירה מותר כל שלא ניער
וכיסה.
ר"י סמ"ג וסמ"ק רק כשכולה בחוץ ,כגון שעומדת על אחת שחלקה למעלה.
 להלכה:
ט"ז בדעת שו"ע )סק"ב( פסק כרש"י )וכבר מבואר דהט"ז ברש"י סבר שחוזר ואוסר שאר הקדירה אף בלא
ניעור(.
ש"ך בדעת שו"ע )סק"ד( פסק כר"י.
רמ"א כתב טיפה שנפלה על חתיכה ולא ניער ולא כיסה כלל בעינן שיהיה ברוטב ששים ,ואף
כשיש ששים חתיכה עצמה אסורה )כשאין בה ששים( ,נחלקו בדעתו:
ט"ז )סק"ה( מיירי בחציה בתוך וחציה בחוץ ופסק כר"י ,והחמיר לאסור החתיכה עצמה אף
אם יש ששים ברוטב.
ש"ך )סק"ו( מיירי בחציה בתוך וחציה בחוץ ,והסתפק אם הלכה כר"י או כרש"י ומשום הכי
החמיר כב' הדעות.

סתירה בשו"ע:
פסק השו"ע לקמן ק"ה ולעיל ע"ו ,הנוטף על צלי אוסר רק כדי נטילה .וכאן כתב דחלב שנטף
על חתיכה דאינה ברוטב אוסר כל החתיכה אף שדינה כצלי ,ביאר ש"ך )סק"ג( ג' ביאורים:
א .כאן הנוטף הוא חלב דחשיב איסור שמן האוסר כולו.
ב .על ידי ההבל מתפשט בכולו ,כיון שכאן הוא איסור צלול ,מה שאין כן שם שהוא בצלי בלא רוטב
תחתיו.
ג .הבשר שמן ולכן החלב מפעפע בו )ש"ך סק"ג(.
נתערבה אחר כך בקדירה:
אחר שנאסרה החתיכה בפני עצמה אם ניער או כיסה הקדירה )ונעטפה החתיכה ברוטב( ,וכל שכן אם
נפלה חתיכה אחר שנאסרה )כשלא היה בה ששים ולא ניער הקדירה מתחילה( ,בעינן ששים כנגד כל
החתיכה להתיר הקדירה ,וחתיכה עצמה לעולם באיסורה משום דנעשתה נבילה ,וכל מה שבקדירה
מצטרף חתיכות ירק מרק ותבלין כמבואר לעיל.
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קנג

שיעור זמן הניעור:
שיעור זמן הניעור מתחילה על מנת שתחשב חלק מהקדירה ,בגמרא משמע דניער בשעת נפילה,
הרמב"ם נקט ניער מתחילה עד סוף והעתיקו שו"ע ,ותימה הרי סגי בניער בתחילה על מנת
שיצטרף הכל:
טור הבין ברמב"ם כפשוטו ניעור מתמשך ,תמה הטור על דברי הרמב"ם ,ופסק דסגי בתחילה
לבד.
ב"י מתחילה ועד סוף ,שמא לא ינער יפה.
מהר"י בן חביב סגי בניעור בתחילה לבד ,ונקט עד סוף אגב דין הסיפא דכשנאסרה אוסרת.
ט"ז )סק"ו( פירוש עד סוף ברמב"ם הוא עד שתיעלם הטיפה לגמרי ,אף שאינה נותנת טעם.
 להלכה:
שו"ע נקט לשון ניער מתחילה ועד סוף.
רמ"א פסק ניער בתחילה בלבד.

נפל ואינו יודע על מה:
נטפה טיפת חלב ואינו יודע להיכן ,אם ברוטב ובטל ,או על חתיכה ואסרה ,יש לדון עד מתי מועלל
ניעור והאם חשיב מבטל איסור לכתחילה:
רמב"ם מנער הקדירה עכשיו ומותר ,והביאו שו"ע.
טור הקשה איך יועיל ניעור אחר שנאסרה ,ואם מיירי כשהיו החתיכות ברוטב מדוע צריך ניעור.
ב"י ביאר על זה דהרמב"ם מיירי כשהיו בתוך רוטב ,וצריך ניעור שלא יהא ניכר האיסור )ט"ז
סק"ו( ,ואם היו חוץ לרוטב לא מועיל ניעור אחר שכבר נאסרה החתיכה ,וכן פסק רמ"א.
מהר"י בן חביב הרמב"ם התיר רק כשניער בסמוך ,וכיון שלא הספיק להיאסר לא חשיב מבטל
איסור )נמצא שהוא הניעור המוזכר במשנה( .הט"ז הקשה דסוף סוף הוי מבטל איסור אף שעדיין לא
נאסר ,ועוד דמלשון הרמב"ם משמע שהניעור אינו מיד.
ט"ז וש"ך )סק"ו וסק"ח( ע"פ הרב המגיד דכל שלא נודע האיסור לא אמרינן חנ"נ ,ודנים הטיפה
כנגד כל הקדירה .ומה שצריך לערב הוא רק כשקפילא מצוי וחייב לבדוק על ידו )רמב"ם לשיטתו
לקמן צ"ח( ,ואם לא יערב יהא הטעם נרגש יותר ויבוא לידי הפסד.

סעיף ג
כשנאסרה החתיכה מחמת החלב ,נעשית כל החתיכה איסור ,ואם בשלה
עם אחרות צריך ששים לבטל כולה .ואם מכירה ,משליכה ,והאחרות
מותרות .ואם אינו מכירה ,הרוטב מותר ,וכל החתיכות אסורות ,אם חתיכת
האיסור ראויה להתכבד.

חתיכה שנאסרה ונתערבה

ניער וכיסה בשעת נפילה:

אפשר לסוחטו:

מבואר דאם מתחילה בנפילה עירב ונגע הרוטב בכל החתיכה ,או כיסה ויש רתיחות המבעבעות
הרוטב ,מצטרף כל הקדירה לבטל ,ואף החתיכה מותרת.

בגמרא חולין )ק"ח (.מחלוקת בדין אפשר לסוחטו "איתמר רב ורבי חנינא ורבי יוחנ דאמרי אפשר
לסוחטו אסור ,שמואל ורבי שמעו בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחטו מותר".
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מבואר מחלוקת בדבר שאומרים בו חנ"נ ,האם הוא גם כשאפשר לסוחטו.
נחלקו הראשונים מה הדין להלכה:
הראב"ד סבר שאפשר לסוחטו אסור הוא רק אליבא דר"י דסבר מין במינו לא בטל.
שאר הראשונים הלכה כמאן דאמר אפשר לסוחטו אסור ,ולכן חתיכה שבלעה חלב ונאסרה,
נעשית איסור ואם תתערב שוב תאסור השאר עד ששים והיא לעולם נשארת באיסורה ,ואם
היא חהר"ל אוסרת הרוטב בששים ואת חברותיה אפילו באלף ,וכן פסק שו"ע.
 להלכה:
ישנם כמה פרטים :א( בשר הבלוע מחלב ונאסר שפגש בחלב ,אסר השו"ע את חתיכת הבשר
הבלועה מחלב אף שיש ששים כנגדה ,ב( חתיכה הבלועה משאר איסורים )מבואר בהרחבה מחלוקת
ראשונים לקמן סימן ק"ו סעיף א'( ,שו"ע להלן בסעיף הסמוך פסק שהחתיכה עצמה מותרת ,ולקמן )סימן
ק"ו( פסק שהחתיכה באיסורה עומדת ,וכתב רמ"א שהעיקר כדבריו לקמן וכן דעת רמ"א גופיה.
ג( פרווה כגון ירק הבלוע מבשר ונפל לחלב ,כתב הש"ך )לקמן סימן צ"ד סעיף ו'( שהירק מותר משום
שלא היה עליו שם איסור מעולם.

סעיף ד
לא אמרו חתיכה עצמה נעשית נבילה ,אלא בבשר בחלב אבל לא בשאר
איסורים .כגון כזית חלב שנבלע בחתיכה ,ואין בה ששים לבטלו ,ונאסרה,
ואחר כך בישלה עם אחרות ,אין צריך אלא ששים כדי כזית חלב ,ואז
אפילו חתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת .הגה :ויש אומרים דאמרינן בכל האיסורים
חתיכה נעשית נבילה .וכן המנהג פשוט ,ואין לשנות .ודוקא האיסור דבוק בחתיכת היתר ,או
שהחתיכה כולה חוץ לרוטב ונפל עליה איסור ,אבל אם מקצת החתיכה תוך הרוטב ,ואין האיסור
דבוק בו ,לא אמרינן חתיכה נעשית נבילה ומצטרף כל הקדירה לבטל האיסור .ומכל מקום יש
להחמיר לאסור אותה חתיכה .וכל זה בשאר איסורים ,אבל בבשר בחלב ,אף על פי שאין האיסור
דבוק ,ומקצת החתיכה תוך הרוטב ,אמרינן חתיכה נעשית נבילה .יש אומרים דלא אמרינן חתיכה
נעשית נבילה אם נתערב איסור לח בהיתר לח ,ואחר כך נתערב הכל בהיתר אחר ,ואין צריכים
רק ששים נגד האיסור שנפל .ויש לסמוך על זה בשאר איסורים ,לצורך הפסד גדול ,אבל לא
בבשר וחלב .ואם נתערב יבש ביבש ,לא אמרינן בשום איסור חתיכה נעשית נבילה .ועיין לעיל
סימן צ"ט מדין חתיכה נעשית נבילה .כלי הנאסר מבליעת איסור ,לא אמרינן ביה חתיכה נעשית
נבלה ,ולא בעינן ששים רק נגד האיסור שבלע ,ועיין לקמן סימן צ"ח.

חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים
חנ"נ בשאר איסורים:
בגמרא חולין )ק'" (.דרש רבה בר בר חנה ,חתיכה של נבלה ושל דג טמא אינה אוסרת עד שתת טע
ברוטב ובקיפה ובחתיכות )דלא כר' יהודה דסבר מין במינו אינו בטל ,וסגי בנתינת טעם לבטל הכל( .אוקי רב
אמורא עליה ודרש ,כיון שנתן טעם בחתיכה ,חתיכה עצמה נעשית נבלה ,ואוסרת כל החתיכות
כולן מפני שהן מינה )הוסיף דין של חנ"נ ,וסבר כר"י דמין במינו לא בטל( .אמר ליה רב ספרא לאביי מכדי
רב כמאן אמרה לשמעתיה כרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל ,מאי איריא כי נתן טעם )האיסור
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קנה

בחתיכת ההיתר הראשונה( ,אפילו כי לא נתן טעם נמי )יאסור מכוח עצמו את שאר הקדירה( ,אמר ליה הכא
במאי עסקינן בשקדם וסלקו )כשלא היו חתיכות עם האיסור מתחילה ,ורק אחר שסילק האיסור הניחם שם ,ובעינן
שיאסור מתחילה את חתיכת ההיתר(".
מבואר כאן שחתיכה שנאסרה מכוח נתינת טעם ,נעשית נבילה ואוסרת כאיסור עצמו.
במה אמרינן חנ"נ:
נחלקו בביאור הסוגיא מדוע צריך שהחתיכה שנאסרה מתחילה תקבל טעם בשביל לאסור את
חברותיה ,הרי גם אם יבלע בה פחות מששים תהא איסור לאסור השאר )וכן הקשו בתוספות(:
ר"ת אמרינן חנ"נ בכל איסורים ,ורק כאן שבאה אחר כך לאסור חברותיה במשהו מדין מין
במינו לרב ,צריך שתיאסר משום טעם ,דתרי איסורי משהו לא אמרינן.
רבינו אפרים רמב"ם רא"ש רשב"א הרב המגיד רמב"ן רק בבשר וחלב אמרינן חנ"נ ולא בשאר
איסורים ,ומשום כן צריכה החתיכה "להעביר" טעם מהאיסור הראשון בשביל שיחשב איסור
מין במינו.
ר"ן בכל אמרינן חנ"נ ,בבשר וחלב מדאורייתא ,בשאר איסורים מדרבנן.
 להלכה:
שו"ע כרבינו אפרים.
רמ"א כר"ת.

עוד פסק השו"ע החתיכה הבלועה מאיסור ונפלה להיתר שיש בו ששים כנגד הבלוע ,אינה אוסרת
ואף היא חוזרת להיתרה,
החילוק בן חנ"נ בבשר וחלב לשאר איסורים:
א .איסור דבוק :בשאר איסורים אוסר כל החתיכה שדבוק בה ונעשית נבילה

)טעם דין דבוק שמא נתן

טעם במה שדבוק קודם שנתן בשאר ,אי נמי שמא נותרו רק שניהם ברוטב שבתחתית הקערה ,ט"ז

סקי"ב( .בבשר

וחלב אוסר אף שאינו דבוק אלא אף שסמוך לה.
ב .חתיכה שחוץ לרוטב :בשאר איסורים אם כולה חוץ לרוטב נעשית נבילה וחוזרת לאסור כל הקדירה
על ידי ניעור ,חציה ברוטב מצטרף שאר הקדירה )ומיקל כדעת ר"י ,כיון דחנ"נ בשאר איסורים הוא ספק,
ש"ך סקי"ג( .בבשר וחלב אף אם חציה ברוטב נעשית נבילה )כיון דחנ"נ בבשר וחלב הוא מדאורייתא(.

חנ"נ בדבר לח:
כתב המרדכי תערובת לח בלח אין בה דין חנ"נ ,הטעם כתב מרדכי משום שאיסור לח אינו חשוב.
רשב"א ור"ן ביארו משום שאיסור לח נימוח בדיוק כבתחילה.
להלכה:
רמ"א יש לסמוך על זה בהפסד מרובה בשאר איסורים ,ואף בתערובת לח בלח שנתבשלה
)פת"ש סק"ב(.
רש"ל יש לסמוך בדיעבד אף בלא הפסד מרובה ,ומיהו בתערובת לח בלח שבישלה ,אסור )ט"ז
סקט"ז(.
הדרא דכינתא:
מעשה היה בח' הדרא דכינתא של כבשים שעירבום והתיכום יחד ,ויחד הם שיעור ב' זיידי'ל ,וחזרו
ועירבום בה' זיידי'ל שומן כבשים ,ושוב עירבום בט"ו זיידי'ל שומן אווזים ,ונמצא אחד מהכבשים
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הראשונים טריפה משום מים בראשו .ויש לדון אם נעשית נבילה מתחילה בתערובת ,נאסר הכל
כיון שאין בשיעור העירוב שאחר כך ששים כנגד כל הח' הדרא דכינתא ,וכנגד שומן הכבשים ,אך
אם לא אמרינן חנ"נ בלח אף שבישלו ,מותר ,דיש בסך ההיתר שהוא כ"א ושלוש רבעים זיידי'ל,
ששים נגד האיסור שהוא לא יותר מרבע זיידי'ל.
 להלכה פסק נודע ביהודה להתיר כדעת רמ"א ,ושמא אף רש"ל מודה בהפסד מרובה ,ועוד דכאן
הטריפה הוא מספק .ומיהו כשנקרש קודם שנתערב בשנית ,צ"ע אם נעשית נבילה כדין יבש ,או דאזלינן
בתר שעת העירוב ,ולמעשה הרוצה להקל אין מוחין בידו.

חנ"נ בתערובת יבש ביבש:
כתב הרשב"א בשם יש אומרים לא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים במתערובת יבש ביבש ,וכן פסק
רמ"א.

חנ"נ במליחה:
כתב ש"ך )סקט"ז( כיון דרוב הפוסקים סוברים להתיר במליחה כדי קליפה ,יש לסמוך עליהם
בהפסד גדול אף באיסור שמן ,דלא נעשה החתיכה כולה נבילה.

חנ"נ באיסורי משהו:
חתיכה שנאסרה על ידי איסור משהו )שלא היה בכחו ליתן טעם( ,כגון דבר שיל"מ או חמץ בפסח,
וחזרה ונפלה חתיכה מהתערובת האסורה להיתר ,נחלקו אם דינה לאסור שוב במשהו בששים או
שכלל לא אוסרת:
ט"ז )סקט"ז( עודנה בתערובת אוסרת הכל ,הסירה משם אוסרת רק בנ"ט.
נקודות הכסף אינה אוסרת כלל ,דאיסור משהוא אינו אוסר ב' פעמים .ומיהו חמץ בפסח אוסר
בתוך הפסח אף במשהו ,כיון שאיסור הוא בין במינו בין בשאינו מינו.

סעיף ה
טיפת חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ ,אם נפלה כנגד
התבשיל אין צריך אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים ,והוי כאלו
נפלה בתבשיל .ואם נפלה במקום הריקן ,והיא מפעפעת בדופן הקדירה
עד סמוך לרוטב כל כך שאין ששים כנגד הטיפה ,הרי נאסר אותו מקום
הקדירה ,ואם יערה התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר ,הרי יאסר
התבשיל .וזה תקנתו ,שיניחנה כך ,ולא יגע בה עד שתצטנן .הגה :ודוקא אם
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מקו הד ,אמר ליה מי דמי ד לא מפעפע בישול מפעפע" .מבואר שיש ספק אם יש פעפוע
בכלי ,ובנידון דידן חלב שנפל על קדירה בעודה על האש ,יש לחקור האם מתפשט בקדירה ובמה
שבתוכה והאם שייך ביטול.
דין התבשיל והקדירה:
חלב שנטף על קדירה בשרית ישנה
בקדירה או שלא שייך ביטול:

)כן ביאר רמ"א

בהגה( ,נחלקו אם מפעפע ומתבטל בכלי או

סמ"ג בין נטף כנגד הרוטב ובין נטף שלא כנגד הרוטב ,לא שייך ביטול טעם בכלי כיון שאינו
נותן טעם ,ולכן נאסר הכל הכלי והתבשיל ,וחזר הכלי לאסור השאר.
מהר"ם שייך ביטול בששים בכלי ,אך מסופקים אנו כמה מפעפע והאם התבטל ,ולכן אין
להתיר רק אם יש ששים כפול ששים ) (3600מהטיפה בתבשיל ,ואז מותר ממאי נפשך,
דאף אם פעפע בפחות מששים הכלי בתחילה הרי נתבטל עכשיו ,ומיהו הכלי נאסר שמא
לא בטל בו .כתב ר"ש בשם ר"י באופן שלא ראה הטיפה מתחילה ולא יודע לעמוד על
שיעורה ,בעי ששים כנגד שיעור הכלי במקום שנגעה בו .וכתב מהר"ם שנהגו לסמוך על
זה בשעת הדחק.
סמ"ק אם יש פעפוע בכלי הרי הוא מפעפע מיד עד התבשיל ,ולכן נטף כנגד הרוטב מותר
בששים ממאי נפשך ,או שלא פעפע או שפעפע ובטל ברוטב .אם נפל שלא כנגד הרוטב ואין
במקום הריק ששים כנגדו ,אסור להוציא דרך שוליו שנטף שם שמא פעפע ועשה הכלי נבילה,
ולכן לכתחילה ימתין עד שיצטנן ,ולא יוציא על ידי שינקב מלמטה או מצידו השני ,שמא
יגע במקום האיסור .נחלקו בדין הקדירה כשנפל במקום הרוטב:
או"ה רמ"א וש"ך )סקי"ט וסקכ"ח( ממאי נפשך או שמפעפעת ומתבטלת בקדירה ,או שלא
מפעפעת ועוצרת בכלי ,ומשום כן הכלי אסור ,ויזהר לשפוך הרטוב מיד דרך הצד שלא
נטף שם.
ט"ז )סקי"ז( ממאי נפשך או שלא מפעפעת כלל והכל מותר ,או שמפעפעת עד התבשיל
ומתבטלת )נמצא שהסכימו ש"ך וט"ז שעל הצד שמפעפע הוא עד התבשיל ,ונחלקו בצד שאינו מפעפע האם
אינו מפעפפע כלל או שאינו מפעפע לתבשיל(.
ראב"ן הקדירה מצטרפת לבטל בששים כדין חתיכה ,אף כשנטף שלא כנגד מקום הרוטב.
ר' יחיאל בשם ריב"א חילק בשעת הדחק כראב"ן ,לכתחילה כסמ"ק.
 להלכה:
שו"ע לכתחילה כסמ"ק דבנפל כנגד התבשיל מהני ששים לתבשיל ,ואם נפל שלא כנגד
התבשיל הצד הסמוך למקום הנגיעה אסור ,ויזהר שלא להעביר שם ועדיף שימתין עד שיצטנן.
ובסעיף ו' הביא מנהג העולם להחמיר לאסור התבשיל כשנפל בכלי שלא כנגד הרוטב )ט"ז
סק"כ ביאר שהחמירו שמא עלה התבשיל ואין ששים במקום הריקן ,דרישה ביאר שהחמירו לא לערות מהצד השני

הקדירה ישנה .אבל אם היא חדשה ,בכל ענין אין צריך ששים רק נגד הטיפה שנפלה עליה,
כדלקמן סימן צ"ד גבי כף.

שלא נטף עליו ,ולדבריו אם נצטנן הכלי יהא מותר( .בסעיף ז' הביא ביש אומרים כר' יחיאל דיש לסמוך
בשעת הדחק כראב"ן וכן הורה רמ"א.
רמ"א )בסעיף ו'( כתב כאו"ה בנטף למקום הרוטב הכלי נאסר ויזהר לשפוך ממנו מיד )וט"ז פליג
כמובא לעיל(.

חלב שנפל על קדירה
חלב שנפל על קדירה מבחוץ:
בגמרא זבחים )צ"ו" (:בעא מיניה בישל )קדשים( במקצת כלי ,טעו מריקה ושטיפה או אי טעו
הוא האם טיפה מפעפעת בכל הכלי או לא( .אמר ליה אינו טעו וכו' כבגד ,מה בגד אינו טעו כיבוס אלא

)הספק

נפל כנגד האש:
כתב השו"ע )בסעיף ו'( אם נטף כנגד האש אינו אוסר שהאור שורפו ומייבשו ,ואם נפל חלב מרובה
אוסר הכלי אף על פי כן ,הוסיף רמ"א בחלב מרובה שאוסר כל הכלי ,ולא רק מקום שנפל שם.

קנח
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נפל חלב מרובה כנגד התבשיל:
כתב רמ"א נפל חלב מרובה כנגד התבשיל הכלי אסור אף שיש ששים בתבשיל ,שמא לא פעפע
הכל לתבשיל ונותר בדופן הקדירה )ש"ך סקכ"ז(.

סעיף ו
נהגו העולם לאסור כשנפלה על הדופן שלא כנגד הרוטב .ודוקא כשנפל
באותו צד שאינו כנגד האש ,אבל אם נפל כנגד האש ,מותר ,שהאש
שורפו ומייבשו) ,ואז הקדירה נמי שרי( .ודווקא בדבר מועט ,כגון טיפה ,אבל
אם נפל הרבה ,אין להתיר אפילו אם נפל כנגד האש ,אלא אם כנגד הרוטב
ועל ידי ששים .הגה :ואז הקדירה הוי אסורה אפילו יש ששים בתבשיל נגד הטיפה שנפלה,
ויערה מיד התבשיל ממנו בצד אחר שלא כנגד הטיפה .ואם בשלו בקדירה תבשיל אחר ,דינו
כמו בפעם הראשון.

המשך דין חתיכה שנפלה על דופן הכלי
מבואר סעיף קודם.

סעיף ז
יש מי שמתיר בשעת הדחק ,כגון בערב שבת ,אפילו שלא כנגד הרוטב,
אפילו שלא כנגד האש ,על ידי ששים .הגה :והכי נהוג .ואם נשפך חלב או שאר
איסור רותח על גבי קרקע ,והעמידו עליו קדירה חמה .אם מה שנשפך אינו אצל האש ,לא הוי
רק כלי שני ,ולכן הקדירה אסורה ,דבולע קצת ,והתבשיל מותר ,דתתאה גבר .וקלוח מן הקדירה
רותחת שהלך אל קדירה צוננת ,אם נפסק הקלוח מן הקדירה הרותחת קודם שהגיע אל הצונן,
הוי נמי ככלי שני .ואם לא נפסק ,הוי כעירוי והקדירה הצוננת נאסרה ,אם היד סולדת בקלוח
הנוגע בקדירה ,והתבשיל שבתוכה שרי ,דאין עירוי אוסר רק כדי קליפה .אבל אם הקדירה היא
חמה ,והוא כלי ראשון ,וכל שכן עומד אצל האש ,אפילו הקלוח הוא צונן ,הכל אסור ,דתתאה
גבר ,והוי כצונן לתוך חם דכולו אסור ,כמו שנתבאר לעיל סימן צ"א .טפה הנופלת על גבי כיסוי
קדירה ,דינה כנפל על גבי קדירה נגד הרוטב ,והוא שהתחילה הקדירה להרתיח ,דאז עולה הזיעה
תמיד ומגיע אל הכיסוי ויורד משם אל הרוטב.

חלב על גבי קרקע ,או על כיסוי הקדירה
דברי השו"ע הובאו בסעיף ה' שהיקל בשעת הדחק כראב"ן.

ידי

הלכות בשר בחלב  סימן צב

השלחן

או"ה בשם ר"י מפריז בעינן ששים בקדירה נגד האיסור הנוזל.
מהר"ם הקדירה אסורה והתבשיל מותר ,ואף אם היה בכלי ולא על גבי קרקע ,וכן פסק רמ"א.
הוסיף רש"ל אם היתה קדירת הבשר על גבי האש ולשם נזל החלב מפעפע את החלב ובעינן
ששים ,וביאר ט"ז שלא נחלקו.
היה מחובר לקדירתו שעל האש והיד סולדת בו:
דינו כעירוי מכלי ראשון ,אם קדירת הבשר היתה צוננת ,אוסר כדי קליפה את דופני הקדירה ומה
שבתוכה מותר ,אם קדירת הבשר רותחת מחלוקת כמה אוסר:
ב"י סבר שאוסרת עד ששים ,אף אם האיסור היה צונן משום שהקדירה חשיבא תתאה גבר,
וכן פסק רמ"א .ביאר ש"ך )סקל"ו( משום שהקילוח בא מלמעלה ,אי נמי משום שהקדירה
עומדת במקומה ,אי נמי מיירי שמקלח על הקדירה עצמה.
ט"ז )סקכ"ז( סבר שדינם כנוגעים ונאסר כדי קליפה ,ולא חשיבא הקדירה תתאה לגביהם,
ולמעשה לא רצה להקל נגד שו"ע ורמ"א.
רש"ל דינם כנוגעים ונאסר הכל )ט"ז סקכ"ז(.
היה אפר מפסיק הקילוח של החלב הרותח:
הסתפק מנחת יעקב מה הדין אם היה אפר מפסיק הקילוח של החלב הרותח ,והניח בצ"ע שמא
נפסק הקילוח ,למעשה נחלקו:
יש מורים שסמכו להחשיב הפסק הקילוח שלא יחשב עירוי מכלי ראשון.
לבושי שרד לא היקל אלא באיסור קל ,כגון מים מקדירת חלב בן יומו שנשפך תחת קדירת
בשר מועיל הפסק אפר )פת"ש סק"ד(.

כיסוי קדירה:
טיפה שנפלה על כיסוי קדירה רותחת מבחוץ והרתיח הקדירה ,מחלוקת:
או"ה והגהות שע"ד התבשיל מותר על ידי ששים כדין נפל כנגד הרוטב ואם אין ששים הכל
נאסר ,דהרתיחה מעלה ומורידה ומצטרפת לבטל ,וכן פסק רמ"א וציין שהוא דוקא כשהתחילה
הקדירה להרתיח.
רש"ל הכיסוי אסור עד שיהא בו ששים ואין הרוטב מצטרף ,כיסוי חלבי רותח שכיסה בו קדירת
בשר אפילו צוננת ,נאסרה הקדרה ומה שבתוכה מותר ,כדין טיפה רותחת שנפלה על קדירה
צוננת.
ט"ז )סקכ"ח( באיסורי דאורייתא יש להחמיר כרש"ל מחשש שמא לא תעלה הרתיחה כל כך
באותו זמן לבטל ,בדרבנן יש להקל כרמ"א.

נטף חלב על קדירה של מים:
שלא היה בה ששים ,ואחר כך הוסיף בהם בשר ונעשה ששים ,מותר ממאי נפשך ממה שיש עכשיו
ששים .דאף אם עברה מתחילה למים בעינן רק ששים כנגדה משום שהיא היתר )ט"ז סקכ"ד(.

חלב רותח נוזל על גבי קרקע:
אינו מחובר לקדירה שעל האש:
אם הונח עליו קדירת בשר צוננת ,מותר כדין כלי שני ,אם הונח קדירת בשר רותחת מחלוקת כמה
אוסרת:

קנט

סעיף ח
מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר ,הזיעה עולה ונבלע
בקדירה ,ואוסרתה .הגה :אם היה חלב במחבת ,בעינן ששים בתבשיל שבקדירה נגד החלב
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שבמחבת .וכל זה מיירי שהמחבת מגולה והזיעה עולה מן המאכל עצמו לקדירה שעליה ,וגם
מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת בזיעה במקום שנוגע בקדירה .אבל אם אין היד סולדת
בזיעה ,הכל שרי .ולכן תולין בשר לייבש על קדירות של חלב ,ולא חיישינן לזיעה שעולה .וכן
אם המחבת מכוסה ,הכל שרי מידי דהוי אשתי קדירות נוגעות זו בזו דאין אוסרין זו את זו
בנגיעה ,כל שכן בזיעה .מיהו לכתחלה יש ליזהר בכל זה.

קדירות בשר וחלב יחד בתנור
דין זיעה:
אין להניח קדירה שיש בה חלב תחת קדירה שיש בה בשר באותו תנור ,אם שניהם רותחות או
שאחת מרתיחה את חבירתה לעשותה יד סולדת )רא"ש ומהרא"י( ,ואם היו מכוסות מותר .וכל זה
באיסור לח כגון חלב ,אך באיסור עבה כגון חלב הסתפק הפת"ש דילמא אינו אוסר כל כך )פת"ש
סק"ו(.
שיעור הביטול בכלי העליון:
נחלקו כמה צריך שיהא בקדירה העליונה בכדי לבטל החלב:
רא"ש ששים כפול ששים והוא ) 3600כסברת מהר"ם בסעיף ה' שמא הכלי נאסר קודם התבשיל(.
או"ה סגי בששים )כסברת שאר הראשונים לעיל סעיף ה'(.

סעיף ט
נר של חלב עשוי כנר של שעוה שנטף ממנו טפה על כלי ,אין צריך כי
אם גרידה .אבל חלב מהותך חם שנפל ממנו טפה על כלי ,צריך הגעלה.

נר חלב שנטף
חלב הניתך:
חלב שניתך על ידי חום הנר ,דינו כעירוי מכלי ראשון שנפסק הקילוח להצריך גרידה ,ומה שנוטף
ממקום האש עצמו ,דינו כעירוי מכלי ראשון שלא נפסק הקילוח להצריך הגעלה.

מצקת ששהתה בכלי ראשון:
נחלקו מה נחשבת:
מהרי"ל כלי שני ,אלא אם שהתה עד שיעלו בה רתיחות דאז היא כלי ראשון.
ט"ז )סק"ל( תמה איך שייך לאמוד דבר זה ,אלא לעולם היא כלי ראשון.
טור ואגודה כלי ראשון ,א( מגעילים כלים על ידי שרייה בכלי ראשון ,ב( לא גרע מכלי ראשון
שהעבירו מעל גבי האש ,ג( ממה שהורה רבי לר' יצחק בר אבדימי לחמם שמן על ידי נטילה
בכלי שני מאמבטי ,משמע שהכלי שנוטל מהאמבטי הוא כלי ראשון.
ר"י ספק ובאיסור מחמירים ,ולכן אין להגעיל על ידי זה כדין כלי שני ,ואין למלוג תרנגולת
בזה כדין כלי ראשון.
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קסא

 להלכה:
הסכימו רמ"א ט"ז וש"ך כר"י דהוי ספק לחומרא.
כלי ראשון שהעבירו מהאש:
כלי ראשון שהעביר מהאש ,אם יש בו מים עדיין דינם ככלי ראשון ,אין בו מים ,אין דינו ככלי
ראשון כלפי מה שבלוע בו.
הדלקת סיגריה מנר חלב:
מחלוקת אם מותר:

בני חייא הסתפק והניח בצ"ע.
כרתי ופלתי כיון דנטל"פ שרי ,נחלקו בדעתו:
פת"ש דוקא דיעבד.
צמח צדק אף לכתחילה כיון שאינו אוכלו ממש .אדם המחמיר אסור לחבירו להדליק לו,
אך יכול לסמוך שחבירו לא יכשילו.
פתילת נר חלב שנפלה על כלי ,מה שנעשה אפר אינו אוסר ,ומה שלא נעשה אפר ,אוסר ככלי
ראשון וצריך הגעלה.
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סימ צג  קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב
סעיף א
קדירה שבשל בה בשר ,לא יבשל בה חלב .ואם בישל בה בתוך מעת לעת,
אסור בנותן טעם) .הגה .וצריך לשער נגד כל הקדירה( .אבל אם שהה מעת לעת
קודם שבישל בה ,הוי ליה נותן טעם לפגם ,ומותר התבשיל ,אבל הקדירה
אסור לבשל בה לא בשר ולא חלב .הגה :אבל שאר דברים ,מותר .ודין כיסוי קדירה,
כדין קדירה עצמה .ויש מחמירים בכיסוי ,לומר דאף על פי שאינו בן יומו דינו כאילו היה בן יומו,
וכן נוהגין בקצת מקומות .וכן אני נוהג מפני המנהג ,והוא חומרא בלא טעם .ומכל מקום במקום
שיש שום צד להתיר בלאו הכי ,או שהוא לצורך שבת או הפסד ,יש להתיר אם אין הכיסוי בן
יומו ,כמו בקדירה עצמה .ואם לקחו כיסוי רותח מקדירה של בשר ונתנו אותו על קדירה של
חלב ,אם שניהם חמים ,שניהם אסורים אם יש מאכל בקדירה של בשר וחלב .ואם הכיסוי צונן
והקדירה חמה ,נמי שניהם אסורים אם התחיל להזיע תחת הכיסוי ,דתתאה גבר .ואם הכיסוי חם,
והקדירה צוננת ,הכל שרי ,רק המאכל צריך קליפה ,אם אפשר לקלפו ,ואם לאו ,הכל שרי .ואם
לא היה מאכל בקדירה ,הכל שרי ,דהוי כשתי קדרות שנגעו זו בזו.

כלי בשר וחלב:
בגמרא עבודה זרה )ע"ה (:נחלקו בדין נותן טעם לפגם והלכה שמותר ,ומסיק התם דקדירה בת
יומא הוי נטל"ש ושאינה בת יומא הוי נטל"פ ,ואסרו אף שאינה בת יומא גזירה אטו בת יומא )ומה
נקרא בן יומו יבואר לקמן(.
בישל חלב בקדירה בשרית תוך מעת לעת:
אין ששים :הטור סתם לאסור ,הב"י הביא דמותר על ידי טעימת קפילא לכולי עלמא ,דאף הרמב"ן
שהחמיר )בסימן צ"ח( דלא מהני קפילא ,מודה דבאיסור בלוע מהני .יש ששים בחלב :התבשיל מותר,
ואף דקימא לן דאין ששים בכלי כנגד הקדירה שנמצא בתוכה ,יתכן בג' אפשרויות ,א( כדעת
הראב"ד דמשערים במאי נפיק ,ב( ידע שבישל מעט בשר מתחילה ,ג( קדירה רחבה ועוביה דק,
ומשערים על ידי נתינתה בכלי גדול יותר מלא במים ,ומדידת הנשפך ,התבשיל מותר.
נחלקו בדין הקדירה מכאן ולהבא:
בעל העיטור כיון שעבר ובישל בה חלב ,ביטל טעם הבשר ,ומותר מכאן ואילך בין בבשר בין
בחלב.
טור וב"י צ"ע איך מתיר להמשיך לבשל חלב ,הרי כלי חרס אינו ניתר בהגעלה ,ועוד איך מתיר
לבשל בשר בלי שום הפסק ,ובשו"ע השמיט דעת העיטור.
מהר"י בן חביב העיטור מיירי כשסילק החלב בעודו רותח נמצא שהגעיל הכלי מטעם הבשר,
ומשום הכי מותר אפילו בחלב.
ר' יעקב עדיין צ"ע לדבריו ,איך מותר לחזור לבשל בשר בלי הפסק.
בישל חלב בקדירה בשרית אחר מעת לעת:
הקדירה אסורה בשימוש לחלב או לבשר ,אף לאחר מעת לעת לבישול הבשר והחלב ,דגזרו שמא
ישתמש בבשר תוך מעת לעת לחלב ולהיפך ,עד שיגעיל לאחר המתנת מעת לעת לתבשיל שני.

ידי

הלכות בשר בחלב  סימן צג

השלחן

קסג

ואף שטעם הנפלט אחר מעת לעת פגום הוא ,אסרו הקדירה בשימוש גזירה שימוש תוך מעת
לעת ,והתבשיל מותר בדיעבד דנטל"פ )רבינו פרץ( .פרוה כגון ירקות ,מותר לבשל דהוי גזירה לגזירה
)ריב"ש בשם סמ"ק(.
השהה חלב מעת לעת בקדירה ישנה ,לא חשיב שהשתמש בחלב כיון דהוי נטל"פ ,דדפנותיה
בלועות מקודם ,ומשום הכי אם חזר ובישל בה בשר אינו נאסר.
 להלכה:
פסק השו"ע בישל חלב אחר בשר תוך מעת לעת מותר בששים או על ידי קפילא ,ודעת רמ"א
שאין סומכים על קפילא .אחר מעת לעת לבשר ,לכתחילה לא יבשל חלב ובדיעבד לא נאסר.

הכשר על ידי בישול:
בגמרא עבודה זרה )ע"ו (.כלי קדשים ששימושם על ידי האש וצריך לבער בליעתם מחמת איסור
נותר ,הכשרם הוא על ידי שמשתמש בהם שוב לקדשים אחרים ונעשה הגעלה ,נחלקו מדוע אין
צריך ליבון:
תוספות רא"ש תרומה סמ"ג במקדש אוקמוה אדאורייתא ,דמין במינו בטל ברוב.
רשב"א כיון דבלעו היתר די בהגעלה להחליש בילועם שלא יאסור .מבואר מכאן לדברי
הרשב"א:
א .בישל בקדירה בשרית תבשיל פרווה או מים ,הוי הגעלה ומותר לבשל בה חלב.
ב .היה בלוע באיסור ,לא מועיל להחליש הטעם עד שיעשה הגעלה כהוגן ,דכל שלא נפלט
כולו הוי איסור.
ג .כלי חרס אף שבלוע מהיתר ,אין מועיל הגעלה להקליש טעמו )ודלא כעיטור(.
ד .להגעיל קדירה בשרית על ידי חלב ,כגון שיש בו ששים או לאחר מעת לעת שנטל"פ ,אסור,
דהחלב איסור לגבי בשר ,אי נמי אינו חזק להכחיש הבליעה )כן משמע מדברי רי"ו(.
ב"י הטור לא הקשה על הרשב"א כמו שהקשה על העיטור ,כיון שהעיטור מיירי אף בכלי חרס
שלא מועיל לו הגעלה ,והרשב"א מיירי בכלי מתכת .ומיהו יש להוכיח שחלק הטור על הרשב"א
מסימן צ"ד ,שכתב הטור המבשל מים בכלי בשר ואחר בישל בו חלב ,מונים מעת לעת לאסור
החלב מזמן בישול הבשר ולא מחמירים למנות מבישול המים ,מוכח דעל כל פנים שלא
הגעילו המים את הכלי ואוסר החלב.
ט"ז אפשר לומר שלא חלק הטור על להרשב"א ,ומה שבסימן צ"ד לא הועילו המים להגעיל,
משום שבישל שיעור מועט של מים.
נקודות הכסף הוסיף עוד ב' ביאורים ,א( בסימן צ"ד מיירי בכלי חרס ,ולכן לא הועילו המים
להגעילו ,ב( שם מיירי שלא העלו המים רתיחות ולכן לא הוי הגעלה ,והביא עוד ראשונים
דסברו כרשב"א.
כלי נחושת:
כלי נחושת חלבי ,שעירה לתוכו בשר רותח מכלי ראשון מחלוקת:
רי"ו אין צריך הגעלה דנחושת לא בלע אלא בעודו על האש.
רשב"א בלע דחום מבליע ומפליט.

כיסוי קדירה בשרית )ד"מ סק"ב(:
כיסוי קדירה בשרית שנתן על קדירת חלב ,אם היו שניהם רותחים דינו כשאר הכלי ,דתוך מעת
לעת הכל אסור הכלי והכיסוי ומה שבתוך )כמבואר לעיל סוף סימן צ"ב( ,אחר מעת לעת ,התבשיל
מותר והכיסוי אסור.
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כיסוי צונן:
כיסוי צונן של קדירה בשרית ונתנו על קדירת חלב רותחת נמצא שהוא רותח דתתאה גבר ,לא
עבר מעת לעת אסור ,עבר עליו מעת לעת מחלוקת:
הגהות שערי דורא כתב אסור לעולם ואין בו נטל"פ ,משום שהרתיחה עולה ונוגעת במכסה
תדיר החמירו בו יותר מהקדירה עצמה.
רמ"א עצמו כתב חומרא זו בלא טעם ,ולכך המיקל בשלו לא הפסיד והמחמיר לא יורה כן
לאחרים ,ואם נהגו כן לא ישנו ,ועל ידי צירוף קולא אחרת מותר אף כשנהגו.
רש"ל וט"ז )סק"ב( כל מה שאסרו הוא רק בחלל עמוק במכסה שיש לחוש שיש שם דבר בעין,
ואחר הרתיחה חזר ונעשה נבילה ,ולכן אם יש בקדירה ששים כנגד שיעור מקום המכסה
העמוק ,מותר לכולי עלמא .ולמעשה פסקו דאין לחוש לזה.
כיסוי רותח:
כיסוי רותח של קדירה בשרית ,שעבר עליו מעת לעת ונתנו על קדירת חלב צוננת ותתאה גבר,
נחלקו מה דינו:
או"ה הקדירה שריא על ידי קינוח ,דאף אם נטף עליה הכיסוי הוי כלי שני ,התבשיל שרי ,דאף
אם נטף בטל בששים.
הגהות שערי דורא הקדירה אסורה משום שנטף עליה רותח ,דהכיסוי חשיב כלי ראשון,
התבשיל בעי קליפה ככל חם שנטף על צונן ,ואם יודע שלא נטף מותר הכל.
 להלכה:
רמ"א פסק בכיסוי רותח וקדירה צוננת כאו"ה הקדירה מותרת ,דהכיסוי הוי כלי שני ,והמאכל
נאסר כדי קליפה.
הש"ך )סק"ו( פסק כרמ"א לענין התבשיל ,ובקדירה עצמה כתב דאף כלי שני צריך גרידה ,וכל
שכן כאן חמיר טפי שהיה הכיסוי ע"ג האש ממש ,ומשום הכי אם יש לחלוחית אסור כדי
קליפה ,ויש לתלות שבכל מכסה יש לחלוחית אלא אם יודע שיבש.

בליעת כלי חרס:
כלי חרס חדש:
כתב ר"י הלבן כלי חרס חדש בולע אף בצונן ,אלא אם השתמשו בו ג' פעמים אפילו מים או
ששהו מים בתוכו שיעור כרביע היום ,דאז נתמלאו סדקיו .נחלקו אם הלכה כדבריו:
ט"ז הלכה כדבריו.
נקודות הכסף אין הלכה כדבריו אלא דינו כשאר כלים ,כתב חוות יאיר נפק"מ במקום שהרתיח
איסור בכלי חרס חדש והשהה האיסור שם אחר שהצטנן והוריקוהו לכלי אחר ,לט"ז מונים
מעת לעת לפגום האיסור משעה שהוריק שאף בזמן ששהה צונן הרי הוא בולע ,לנקודות הכסף
מונים משעה שהצטנן )ובלבד שלא שהה בצונן מעת לעת ,דבזה הוי כבוש ולכולי עלמא מונים משעה שהוריקו(
כיון שלא בולע כבר אף שהוא חדש ,ופסק חוות יאיר כדבריו )פת"ש סק"ה(.
פמ"ג כל שאין הפסד מרובה יש להחמיר כט"ז שבולע חדש צונן.
כלי חרס ישן:
בישול ודאי אוסר אף שבלוע כבר ,שעל ידי החום פולט וחוזר ובולע ,נחלקו בכבוש בצונן מעת
לעת:
ט"ז ומהרש"ל כבישול ומפליט להבליע.
לבוש וב"ח כבישה אינה אוסרת ,דאינה מפליטה ומבליעה.
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סימ צד  די התוחב כ חולבת בקדירה של בשר
סעיף א
התוחב כף חולבת בקדירה של בשר ,או איפכא ,משערים בכל מה שנתחב
ממנו בקדירה )אם הכף בן יומו ,דהיינו ששמשו בו בכלי ראשון תוך מעת לעת( .ויש מי
שאומר שאם הכף של מתכת ,משערים בכולו ,משום דחם מקצתו חם
כולו) .וסברא ראשונה עיקר ,וכן נוהגין(.

שיעור בליעת ופליטת כלי
כף חלבית בת יומה שנתחבה בקדירת בשר ,יש לדון כמה פולטת הכף ,וכנגד מה משערין האם
רק כנגד מה שנתחב או כנגד כל הכף.
הכף נעשית חלבית על ידי שימוש בכלי ראשון .מה שנתחב ממנה לתוך החלב ודאי בלוע מחלב,
והחלק שלא נתחב גם הוא יכול להיות בלוע מחלב לחלק מהדעות דלקמן )לכריתי ופליתי על ידי
ההבל ,ולסוברים חם מקצתו חם כולו לענין בליעה ,יובאו לקמן(.

פליטת הכף לקדירת הבשר:
כף חלבית שנתחבה מקצתה לקדירה של בשר ,אם לא בלעה מתחילה רק דבר מועט כגון כף
חדשה שניער עליה חלב ,לכולי עלמא סגי כנגד מה שבלעה .אם אין ידוע כמה בלעה ,מחלוקת
אם משערים הראוי להיפלט או כנגד כולה:
ראב"ד חרס שאינו חוזר להיתרו נגד כולו ,מתכת ועץ משערים כמה יוצא ממנו באומד יפה.
רמב"ן נגד כולו דאין ידוע כמה נפיק מיניה ,וכן הלכה.
באופן שבלועה כולה מחלב ,וחזר ותחבה לבשר ,כף של עץ או חרס שאינו מוליך חום לכולי עלמא
משערים רק במה שנתחב ,נחלקו בשל מתכת האם נשער גם כנגד מה שלא נתחב:
רבינו פרץ משערים בכולה ,דחם מקצתו חם כולו.
סמ"ק ושערי דורא מרדכי או"ה משערים רק כנגד מה שתוך הרוטב ,דאף שחם מקצתו חם
כולו אינו מוליך הפליטה.
 להלכה:
פסק השו"ע בסתם כסמ"ק והביא הר' פרץ ביש אומרים ,וכתב רמ"א דנהגו כסברא ראשונה )ולקמן
סימן צ"ח סתם כסמ"ק(.
חוץ לרוטב ותוך הקדירה:
מה שחוץ לתבשיל ותוך הקדירה מחלוקת )פת"ש סק"א ,נפק"מ לש"ך ולפנים מאירות ,אך מהרי"ט אוסר בכל
גוונא(:

כריתי ופליתי בולע כדין מה שברוטב על ידי רתיחת האדים.
חתם סופר אינו בולע כדין מה שבחוץ.
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נאמנות על התחיבה:
להלכה דמשערינן רק כנגד מה שנתחב ,אם ניכר על ידי לכלוך וכדו' כמה תחב ודאי דמשערים
נגדו לבד ,אין ידוע כמה תחב ,משערים בראוי לתחוב שהוא ראש הכף )ש"ך סק"א( ,נחלקו מה הדין
באומר ברי לי כמה נתחב ממנה ,אף על פי דלא רמי עליה מתחילה )פת"ש סק"א(:
נודע ביהודה נאמן ,כיון שעושה הדבר בידים ויודע שיש נפק"מ בדבר באיזה פעם.
פת"ש ופרמ"ג צ"ע.
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רא"ש וטור לא נודע בינתיים צריך ששים כנגד כל תחיבה שמא יצא נ"ט חלקים של חלב מן
הכף ונבלע בשר במקומם ומעתה דין הבלוע כאיסור ,נודע צריך ששים רק כנגד תחיבה אחת
דעל ידי הידיעה נתבטל ,כמבואר בערלה )פ"ה מ"ח( "סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק
להגביה עד שנפלה אחרת ,הרי זו אסורה" .ומעתה מסייע לבטל האיסור כמבואר שם )פ"ב מ"ב(
דאם נפלה תרומה ונתבטלה באחד ומאה ,נעשית מעתה סיוע לבטל ערלה המצריכה שיעור
של אחד ומאתים )ולא הבנו מה שייך ללמוד מתרומה הרי שם שייך לומר ידיעה מחלקת דיכול להיות שנפלו
שניהם בבת אחת מה שאין כן כאן( .ומדין חוזר וניעור לא שייך להצריך ב' פעמים ששים ,דזה רק
בב' פליטות מאותו מין מה שאין כן כאן.
תרוה"ד ואו"ה סגי בששים אף בלא ידיעה ,דההיתר שנבלע לא נעשה איסור דאין בלוע אוסר
בלוע )ט"ז סק"ב ,ולקמן צ"ח ס"ה מבואר שהוא מחלוקת( ,ואף אם אוסר לא עושה האיסור לחנ"נ )ש"ך סק"ו(.
שערי דורא המחמיר תע"ב והמיקל לא הפסיד.

מתי אמרינן חם מקצתו חם כולו:
נתבאר לעיל דעת ר' פרץ דאמרינן חם מקצתו חם כולו לענין פליטה ,שהולכת הפליטה מהחלק
שחוץ לתבשיל אל החלק שתוך התבשיל ,ולהלכה פסקו מרן והרמ"א דלא כוותיה .נחלקו הפוסקים
לאיזה ענין אומרים חם מקצתו חם כולו )פת"ש סק"ג(:
מהרי"ט בשם בית הילל לענין שתלך הבליעה בכולו ,שגם החצי שחוץ לתבשיל בולע.
ש"ך חם כולו רק לענין שאם יגע איסור או מאכל בחלק שחוץ לתבשיל שנבלע שם )וגם כשלא
בלוע כולו לכתחילה לא ישתמש בשום חלק ממנו ,סלת למנחה(.
פנים מאירות אם נעשה כל הכלי יד סולדת בולע כולו.

 להלכה:
שו"ע החמיר כרא"ש ,ודוקא אם תחב ב' פעמים ,דתחיבה שלישית נעשה הבלוע בו כשאר
איסורים דאינו אוסר שוב )ש"ך סק"ד ,ופר"ח פליג דלעולם עושה חנ"נ(.
רמ"א היקל כתרוה"ד.

כל זה בחם מקצתו על ידי תבשיל ,אך בחם מקצתו על ידי אור ממש כותב הש"ך דאמרינן חם
כולו לגמרי והולכת הבליעה והפליטה בכולו.

תחבו לקדירה והיה בה ששים וחזרו ותחבו לקדירה שאין בה ושוב תחבו לקדירה הראשונה ,כתב
חמודי דניאל לכולי עלמא בעינן ששים באחרונה )פת"ש סק"ד(.

מה עושה את הכלי חלבי או בשרי:

סעיף ג
אם יש ששים לבטל הכף ,הקדירה והתבשיל מותרים אבל הכף אסור ,בין
עם בשר בין עם חלב ,לפי שהיא בלועה מבשר בחלב .ואפילו בדיעבד
אוסרת ,אם חזר ותחבו ,בין בבשר בין בחלב ,כל זמן שהיא בת יומא .ואם
אין ששים ,הכל אסור בהנאה ,אפילו הקדירה ,אך מותר לתת לתוכה פירות
או צונן ,כיון שאינו נהנה מגוף האיסור.

כלי ראשון לכולי עלמא עושה ,כלי שני לכולי עלמא לא עושה ,עירוי מכלי ראשון דינו ככלי ראשון,
כלי שעל גבי האש שאין היד סולדת בו מחלוקת )ט"ז סק"א(:
רש"ל ראוי לאסור משום הרחקה.
או"ה ב"י ותו"ח אינו מבשל.
מה שאוסר התבשיל הוא דוקא כשהשתמש בבשר תוך מעת לעת לחלב

)ובכלי איסור הוא אף

כשנשתמש במים ,למאן דאמר שנעשים המים חנ"נ ,ולעיל סימן צ"ב היקל רמ"א בהפסד דלא אמרינן חנ"נ בלח( ,מנין
המעת לעת בכלי ששימש בו בשר ואחר כך חלב ,הוא משעה שהיה החלב פושר בכלי ולא משעה
שפסק היד סולדת )פת"ש סק"ב(.

סעיף ב
אם תחב הכף בקדירה שני פעמים ,ולא נודע בנתיים ,צריך ב' פעמים
ששים) .ויש אומרים דסגי בפעם א' ששים ,וכן נוהגים(.

ידיעה מחלקת בביטול
תחיבה ב ' פעמים:
תחב כף חלבית בת יומה בקדירה של בשר ב' פעמים ,אם אין ששים נאסר הכל ,יש ששים נחלקו
אם ידיעות מחלקות וצריך ששים כנגד ב' התחיבות:

דין כלי האיסור שנתחב
כף חלבית שתחב בקדירת בשר:
כף חלבית בת יומה שתחבה בקדירת בשר )לשו"ע דוקא בקדירת בשר לרמ"א אף בקדירה בת יומה הבלועה
מבשר שמבשל בה מים כיון דמחמיר בנ"ט בר נ"ט ,ש"ך סק"ח( ,אם אין ששים נגד הכף נאסר הכל אף הקדירה
ואוסר אחרים ,יש ששים רק הכף אסורה משום דבלועה מבשר וחלב אך הקדירה מותרת דלא
בלעה מבשר וחלב בן יומו.

להשתמש בקדירה שנאסרה:
חזר ובישל בקדירה שנאסרה תוך מעת לעת נאסר התבשיל בהנאה ,מחלוקת אם מותר ליתנו
לכלב שאינו שלו:
רמ"א ורש"ל וט"ז )סק"ד( אסור אלא ישליך לבית הכסא.
מקור חיים מותר ליתנו לכלב )פת"ש סק"ה(.

קסח

ידי
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חזר ובישל אחר מעת לעת ,התבשיל ודאי מותר דטעם האיסור פגום ,נחלקו אם צריך להשליך
לנהר דמי ההנאה מהקדירה:
אשירי ישליך דמי המאכל לנהר.
רמ"א אין צריך )ד"מ סק"ב(.
למכור הקדירה לגוי מותר כיון שלא נהנה מהאיסור הבלוע ,ואף כשלא עבר מעת לעת )פת"ש סק"ו(.
מנין המעת לעת אחר שנעשתה חנ"נ:
בנידון לעיל כשתחב כף חולבת לקדירת בשר ושוב תחבה לקדירת היתר ,אם לא עבר מעת לעת
משעה שנגעה בחלב מתחילה ,ודאי לא נפגם טעמם ואוסרת ,אם עבר מעת לעת לחלב ולא עבר
לבשר מחלוקת:
או"ה וש"ך )סק"י( אוסרת ומונים מתחיבת הבשר.
ב"ח מעת לעת משעה שנעשתה חלבית מתחילה.
האם תחיבה כהגעלה:
העיטור )לעיל סי צ"ג( סבר דהוי כהגעלה.
רבינו פרץ )בהגהת סמ"ק( אינה הגעלה ,שמא לא יכניס כל הכף ,ושמא לא יהיו המים מעלים
רתיחות ,ועוד דאיסור הוא אף בספק נתחב ויש לחוש שמא יתירו בכה"ג ,דעת הרשב"א ספק.

שימוש צונן בכלי שנאסר ברותח:
כגון כף חולבת שתחב בקדירה בשרית ולא היה ששים נגד הכף ,להשתמש בקדירה מכאן ולהבא,
יבש לכולי עלמא מותר ,לח צונן או רותח שאינו לצורך אכילה ,מחלוקת )חלק מובא כאן בב"י וחלק
מובא לקמן סימן קכ"א בד"מ ובהגה סעיף ה' .ועיין לעיל סימן צ"א ס"ב(:
טור לח מותר ,וכן פסק שו"ע )ש"ך סקי"ב(.
שערי דורא ורמ"א אפילו רותח ,לצורך רחיצה וכדו'.
מרדכי או"ה ורש"ל רק יבש אך לח אפילו צונן אסור מגזירה ,ומיהו שימוש עראי בבית הגוי מותר.
ר"ן כלי חרס אסור שאר כלים מותר.
רמ"א שימוש עראי מותר שימוש קבוע אסור.
ש"ך )לקמן סעיף ז' סקל"א( מה שנאסר מכלי ראשון אסור בצונן ,מה שנאסר מכלי שני גוש מותר
להשתמש.

סעיף ד
אם אין הכף בן יומו ,הקדירה והתבשיל מותרים והכף אסור לכתחלה ,בין
עם בשר בין עם חלב .ומכל מקום בדיעבד אינה אוסרת ,כיון שלא היתה
בת יומא.

ידי
וכן פסק שו"ע
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קסט

)בסעיף הבא נראה שדעת השו"ע היא שנ"ט בר נ"ט אסור לכתחילה וציין רמ"א הדוגמא כאן ,ולפי

זה יהא אסור אף הקדירה כאן ,וכבר תמהו כל האחרונים על דבריו שם(.
חזר ותחב הכף תוך מעת לעת בקדירה בשרית אינה אוסרת ,דנטל"פ כבראשונה .בקדירה חלבית
אוסרת ,משום טעם הבשר הנטל"ש )ב"י בשם תוספות רא"ש ורשב"א(.

כף חלבית בת יומה בקדירה בשרית בת יומה:
תחב כף חלבית בת יומה בתבשיל בשר אוסרת ,בתבשיל פרווה המונח בקדירה בשרית בת יומה,
הכף והקדירה מותרים דבלעו נ"ט בר נ"ט ,המים אם יש ששים מותרים ,אם אין ששים אסורים,
ואם הקדירה או הכף אינם בני יומן מותר הכל )ד"מ סק"ה(.

סעיף ה
אם בשלו מים בקדרה חדשה ותחבו בה כף חולבת ,ואחר כך חזרו ובשלו
בה מים פעם אחרת ותחבו בה כף של בשר ,ושתי הכפות היו בני יומן
ובשום אחד מהפעמים לא היה במים ששים ,אסור להשתמש בקדירה לא
בשר ולא חלב ,אבל שאר דברים מותר לבשל ,מאחר שהיתה חדשה שלא
בשלו בה מעולם .הגה :מיהו אם עבר ובישל בה בשר או חלב ,מותר ,דהוי נותן טעם בר
נותן טעם .קדירה שבשלו בה ירקות או מים ותחבו בה כף בן יומו ,והקדירה אינה בת יומא ,או
להפך ,או שיש במאכל ששים ,הכל שרי .ונוהגין להחמיר לאכול המאכל כמין הכלי שהוא בן
יומו ,ולאסור הכלי שאינו בן יומו ,ואינו אלא חומרא בעלמא ,כי מדינא הכל שרי.

הקדמה:
נ"ט בר נ"ט ישנו בכמה אפשרויות .יש א( נ"ט בר נ"ט רגיל ,כגון דגים בכלי בשר תוך מעת לעת
לאוכלם בכותח .ב( יש ג' נ"ט בר נ"ט ,כגון קדירה שנתחב לתוכה כף שקיבלה טעם .ג( יש ד' נ"ט
בר נ"ט ,בציור האחרון כשחוזר ומבשל באותו כלי שוב .עוד צריך להבחין בין א( נבלע בקדירה,
שהנידון הוא להשתמש בה שוב ,לבין ב( נ"ט בר נ"ט באוכל עצמו ,שהנידון הוא אם ואיך מותר
לאוכלו .עוד יש להבחין בין א( נ"ט בר נ"ט דהתירא בבשר וחלב ,לבין ב( נ"ט דאיסורא .עוד יש
להבחין בנ"ט בר נ"ט דהיתרא ,האם א( גם החלב וגם הבשר הם נ"ט ,או ב( רק אחד מהם נ"ט
והשני בעין.
דעת השו"ע לקמן )סימן צ"ה סעיפים א' וג'( דנ"ט בר נ"ט שני מותר לכתחילה ,דעת רמ"א לכתחילה
אסור ובדיעבד מותר )ובעירוי מותר אף לכתחילה( .כאן מיירי בנ"ט בר נ"ט מכף בשר וכף חלב שתחבן
למים שהתבשלו בקדירה פרווה ,ויש לדון מה דין הקדירה להשתמש בה מכאן ואילך.

בישל מים בקדירה ותחב כף חלב ושוב בישל ותחב כף בשר:

תחב כף חלב בקדירת בשר בת יומה
תחיבת כף חלבית בתבשיל בשר:
כף חלבית שאינה בת יומה שתחב בקדירה של בשר ,הכף אסורה אף שנפגם טעם החלב בינתיים
גזירה אטו בת יומה )כמבואר לעיל סימן צ"ג( ,התבשיל והקדירה מותרת דבלעו מהכף אחר שנטל"פ,

נמצא לענין הקדירה שיש כאן ג' נ"ט ,מהחלב לכף מהכף למים ומהמים לקדירה ,וכן בכף הבשרית.
נחלקו אם יש להחמיר בנ"ט לכתחילה )כן ביאר הד"מ סק"ו טעם מחלוקתם(:
ר' פרץ )בהגהת סמ"ק( ואשירי כן היה מעשה והורה להחמיר לכתחילה לא להשתמש לא חלב
ולא בשר רק לפרווה )כן כתב ב"י בדעתו ,ולקמן יבואר דעת הש"ך שאין דעת ר' פרץ כן ,אלא כך סבר מהרר"י
והר' פרץ היקל בזה(.

ידי

קע
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או"ה אין להחמיר דהוי נ"ט בר נ"ט והקדירה ישתמש בה כמין האחרון שנתחב
סק"ו ,מדוע ישתמש כמין האחרון הרי אין הכף משנה לתבשיל(.

ידי
)ותמה רמ"א בד"מ

 להלכה:
שו"ע כר' פרץ דהקדירה אסורה בבשר וחלב ומותרת רק בפרווה ,הוסיף רמ"א דבדיעבד הקדירה
מותרת לגמרי דהוי נ"ט בר נ"ט.
הקשה ש"ך )סקט"ו( סתירה על דברי השו"ע ,דהא חזינן דדעתו בכמה מקומות להתיר נ"ט בר
נ"ט )שהתיר להדיח כלי בשר ביורה חלבית ,והתיר להגעיל כלי בערב פסח אחר שעה חמישית אף באין ששים(,
כל שכן כאן דהוי ג' נ"ט ,ובזה אף רמ"א שאסר ב' נ"ט מתיר )כמבואר דאף סה"ת שאסר נ"ט בר
נ"ט ,התיר חלב שנתבשל בקדירה בשרית שאינה בת יומה מהבשר אף על פי שהיא בת יומה מהמים שנתבשלו

בתוך מעת לעת לבשר ,כיון שהמים הם נ"ט בר נ"ט לבשר ואינם מוסיפים נ"ט שלישי( ,למעשה פסק הש"ך
דישתמש בה כמין האחרון שנתחב.
נ"ט בר נ"ט באיסור נטל"פ:
תחב כף חולבת שאינה בת יומה למים או ירקות בקדירת בשר בת יומה ואין ששים במים נגד
הכף ,נמצא שיש נ"ט בר נ"ט במים מחלב הנטל"פ ומבשר נטל"ש ,נחלקו בדין הכלי שאינו בן יומו
ובדין המאכל:
לדעת השו"ע נ"ט בר נ"ט מותר לכתחילה כמבואר לקמן )סימן צ"ה סעיף ג'(.
רמ"א בשם יש מחמירים אין לאכול התבשיל עם חלב ,ואף להניחו בכלי חלבי אסור )כן ביאר
הש"ך סקי"ח בדברי רמ"א ,דלאכול עם חלב אסור לדעת הרבה פוסקים ואינו תוספת חומרא( ,ואת הכלי שאינו
בן יומו יגעיל משום מראית העין )מה שהחמירו כאן הוא להגעיל הכלי ,ט"ז סק"ו ביאר שהאיסור הוא אגב
שהחמירו במאכל להחשיבו כמין שהוא בן יומו ההחמירו בכלי ,ש"ך סקי"ח ביאר שהחמירו כיון שהנ"ט בר נ"ט היה

בבישול ולא עירוי(.
רמ"א גופיה אינו אלא חומרא בעלמא ,כי מדינא הכל מותר.
הט"ז )סק"ט( כתב לדעת השו"ע שהחמיר בנ"ט לכתחילה בב' כפות אף כאן יחמיר ,וכבר תמהו
על השו"ע שדעתו בכמה מקומות שנ"ט בר נ"ט מותר לכתחילה.

סעיף ו
בצלים או ירקות שבלועים מבשר ובשלם בקדרה חולבת ,אם ידוע כמה
בשר בלוע בבצלים ובירקות ,אין צריך ששים אלא כנגד הבשר .הגה :דלא
שייך לומר חתיכה נעשית נבילה ,הואיל ועדיין כולו היתר ,ולכן אין צריך לשער רק נגד מה שבלע.
וכל שכן בקדירה של חלב שבשלו בה מים תוך מעת לעת ,ואחר כך בשלו בה בשר ,לא אמרינן
דצריך לשער נגד כל המים ,רק נגד החלב שבלעה הקדירה.

נ"ט בר נ"ט דאיסורא ודהתירא
בלוע בבצל:
בצלים הבלועים מבשר ובישלם עם חלב:
בצלים הבלועים מבשר ובישלם עם חלב ,בעינן ששים כנגד הבלוע מהבצל ולא כנגד כל הבצל,
דהוי היתר אף שבלוע מבשר ומה שאסור הוא רק הבלוע .וביש ששים אף הבצל מותר דנתבטל
בהתירא.
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קעא

באופן שהיה ששים בחלב נגד הבלוע ,אף הבצל מותר אף שלא נמעך בבישול
מהר"ם מלובלין( ,אמנם אם היה הבצל בלוע באיסור כדלהלן הבצל נשאר באיסורו כמבואר לעיל
ולקמן )לעיל סימן צ"ב סעיף ג' פסק השו"ע דאפשר לסוחטו אסור לגבי בשר וחלב ,ולקמן סימן ק"ו סעיף א' מבואר
כן לגבי שאר איסורים(.
)ש"ך סקכ"ג בשם

בצל הבלוע משאר איסורים:
בצל הבלוע משאר איסורים ובישלו בהיתר ,הבצל עצמו לעולם אסור ,שאר הקדירה תליא
במחלוקת אם אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,לאומרים חנ"נ הבצל כולו איסור ובעינן ששים נגד
כולו ,ואם יש ששים התבשיל מותר ,למתירים בעינן ששים רק נגד האיסור הבלוע )ט"ז סק"י ,ש"ך
סקכ"ג .ואף למאן דאמר דליכא חנ"נ אסור ,דתלי בדין אפשר לסוחטו והלכה דאסור(.
 להלכה:
שו"ע בין בבלוע מחלב בין משאר איסורים ,בעינן רק כנגד הבלוע.
רמ"א יסבור דבלוע משאר איסורים ,בעי כנגד כולו ,דאמרינן חנ"נ בשאר איסורים

)ש"ך סקכ"ג(.

האם נמשך המעת לעת על ידי בישול מים תוך מעת לעת:
בישל בקדירה בשר או איסור ,ותוך מעת לעת בישל מים )או היתר אחר( ,ושוב בישל חלב או היתר
תוך מעת לעת לבישול המים ואחר מעת לעת בישול הבשר.
בשאר איסורים אסור ,דבלעו המים האיסור הבלוע בכלי ,ואסרו הכלי מחדש .ואף דהמים הוו נ"ט
בר נ"ט אוסרים ,נחלקו מה הטעם:
סמ"ק ורמ"א משום שנעשו המים נבילה.
ר"ן ושו"ע משום שלא אומרים נ"ט בר נ"ט באיסור )כן ביאר ש"ך סקכ"ב .ויש שביארו בשו"ע משום
שנעשו המים נבילה ,והקשה הש"ך דלשו"ע לא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,והסתפק אם נכון לומר סברא זו כשבלע

תערובת בשר וחלב שנאסרה ,דמבואר בב"י שהנאסר מחמתה הוי חנ"נ( ,ולכן בבשר או חלב מותר דמונים
מעת לעת מבישול הבשר ,דלא נעשו המים כבשר.
ועיין לקמן סימן ק"ג סעיף ז' ,דנתבאר דין זה בהרחבה.

סעיף ז
בשר רותח שחתכו בסכין חולבת ,כל החתיכה אסורה אם אין בה ששים
כנגד מקום הסכין שחתך הבשר .אבל אם אינו בן יומו ,או אם אינו יודע
שהוא בן יומו ,אינו אוסר אלא כדי קליפה .הגה :וכל זה בבשר רותח בכלי ראשון,
ואז אם הסכין בן יומו ואין ששים בבשר נגד הסכין הכל אסור ,ואף הסכין צריך הגעלה .אבל אם
הוא כלי שני ,הבשר צריך קליפה .והסכין ,נעיצה בקרקע ,וכן נוהגין .ואפילו אין הסכין בן יומו,
יש לקלוף הבשר מעט משום שמנונית הסכין.

נגיעת איסור ע"י דוחקא ,כלי ראשון וכלי שני ,רותח וצונן
בשר רותח שחתכו בסכין:
סכין חולבת בת יומה ,שנגעה בבשר רותח בכלי ראשון ,אף אם היתה צוננת נעשית רותחת ואוסרת,
כיון שהיתה למעלה ותתאה גבר ומרתיחה ,אי נמי דוחקא דסכינא מגביר הרתיחה ומתפשט בכולו
)ש"ך סקכ"ה(.

קעב
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שיעור האיסור:
נחלקו מה שיעור האיסור שאוסר הסכין מחמת נגיעתו בדוחק:
יש אומרים בטור דבעי קליפה ,דומיא דסכין בבית השחיטה דאף שהוא רותח נאסר רק כדי
קליפה )רש"ל ביאר דיילפי מסכין כשירה ומשום איסור דם ,ש"ך ביאר דיילפי מסכין דעכו"ם ,ומשום איסור טריפות.
אמנם הט"ז סקי"ד סבר שאין מי שמיקל בכדי קליפה ,והיש אומרים מיירי בכלי שני וסברו דכלי שני הוא אף בגוש(.
ר' פרץ נאסר הכל ומועיל ששים לבטלו ,ושאני בית השחיטה שאין כל הבהמה רותחת )כן הוא
לביאור הש"ך ,ורש"ל ביאר משום דם דשריק והסכים כר' פרץ( ,וכן פסק שו"ע.
ודוקא בכה"ג שחתך בסכין ,וגורם הדוחקא שהאיסור מתפשט בכולו ,מה שאין כן בסתם איסור
הנוטף )ובזה דוחקא בחום חמור מדוחקא דחריפות ,דצנון נאסר רק כדי נטילה( .אי נמי מיירי שהיה הסכין או
הבשר שמן ,ואף בשאר איסורים מתפשט בכולו בכה"ג )ש"ך סקכ"ז(.
שיעור הששים:
לא יודע היכן השתמש:
לרוב הפוסקים כנגד כל חלק הסכין החד.
ר' פרץ אף נגד הקת דחם מקצתו חם כולו

כשיודע מחלוקת:
שו"ע ורמ"א סומך על זכרונו.
רש"ל אינו סומך דלא רמי עליה
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קעג

ט"ז )סקי"ד( בעלמא ככלי שני ,על ידי דוחקא דסכינא בגוש דינו ככלי ראשון.
ב"ח גוש בכלי שני מבליע אך אינו בולע ,ומשום הכי הבשר אוסר ואינו נאסר ,ואף על ידי
דוחקא דינא הכי.
סולת למנחה בלי רוטב כלי ראשון ,עם רוטב כלי שני.
חתם סופר לכתחילה נוהגים להחמיר אפילו בכלי שלישי להכשיר להשהות ולהגעיל ,אך
בדיעבד בהפסד מרובה יש להקל ,דלא הוי איסור דאורייתא ,ועוד דהאיסור רק משום טעם
כעיקר.
פת"ש )סק"ז( לא נהגנו להחמיר לכתחילה בכלי שלישי.

סעיף ח
אם נפל לתנור פנאד"ש גבינה ,אפילו לחה ,וכן גבינה חמה בקערת בשר
בת יומא ,אינו אוסר אלא כדי קליפה.

קולא בבליעת גבינה

)עיין לעיל סעיף א'(.

נפלה גבינה על תנור:
כתב רבינו ירוחם נפלה גבינה על תנור פנאד"ש ,והתיר ר' יצחק את הפנאד"ש בקליפה משום
שאין דרך גבינה להיכנס כל כך.

)ש"ך סקכ"ח(.

יש ששים כנגד הסכין ,מחלוקת:
ב"ח בטור וש"ך )סקכ"ט( הכל מותר.
ט"ז )סקי"ג( רשב"א ושו"ע עדין אסור כדי קליפה משום השמנונית ,דסתם סכין מלוכלך
משמנונית )וכן משמע ממתניתין דנטף מרוטבו על החרס דאף שיש ששים אוסר הרוטב(.

נחלקו בהבנת סעיף זה:
ט"ז )סקט"ו( נפל גבינה על תנור או כלי של פנאד"ש בשר ,סגי לגבינה בקליפה דאין דרך להכנס
בגבינה יותר מכן .ואינו דומה לסעיף הקודם ,דשם יש דוחקא דסכינא ,ויש שומן ע"ג הסכין.
ש"ך )סקל"ב( מיירי כאן בב' ענינים:
א .נפל גבינה צוננת על פשטיד"א של בשר חמה ,הבשר סגי בקליפה דגבינה אף לחה הוי
כדבר יבש )ר' ירוחם( ,והגבינה כדי נטילה דתתאה גבר ,ואינו אוסר כולו כיון שאין רוטב ודינו
כצלי )המבואר לעיל סימן צ"א שאוסר רק כדי קליפה(.
ב .נפל גבינה חמה על קערה בשרית צוננת בת יומה ,אם הקדירה צוננת ,הקערה מותרת
והגבינה צריכה קליפה ,אם הקערה חמה הקערה אסורה כולה ,דין הגבינה תלוי ,אם הקערה
נגובה אסורה כדי קליפה ,אם יש בה לחלוחית כדי נטילה )ואף שצלי אסור ביבש כדי נטילה ובלח
כולו בגבינה קל יותר(.

היה מסופק אם עבר מעת לעת ,אזלינן לקולא דסתם כלים לאו בני יומם נינהו.

סעיף ט
בשלו דבש במחבת של בשר בת יומא והריקוהו חם בקערה של חלב בת
יומא ,מותר ,משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא.

סכין איסור שאינה בת יומה  ,שנגעה בבשר רותח בכלי ראשון:
יש לאסור משום שמנונית איסור ,וכל שלא ידוע שנקיה ,מחזקינן לה במלוכלכת משמנונית
סקכ"ט( .נחלקו מה השיעור שאוסרת השמנונית:
רשב"א וט"ז )סקי"ג( אוסרת עד ששים כנגדה ,ואף ביש ששים אסור כדי קליפה )והחילוק בין בת
יומה לשאינה הוא כנגד מה בעינן ששים נגד הסכין או השמנונית(.
ב"ח בטור וש"ך )סקכ"ט( אין ששים נאסר רק כדי קליפה ,יש ששים הכל מותר .מה שצנון נאסר
כדי נטילה משום שהחורפא עושה השמנונית בן יומו.
)ש"ך

איסור גוש בכלי שני:
החם שהיד סולדת ,בדבר צלול לכולי עלמא הוי כלי שני ,משום דפנות מצננות .בדבר גוש כבשר
מחלוקת:
או"ה הוי כלי ראשון ,רש"ל אף אורז ודוחן הדין כן ,ונפק"מ דאורז שבישלו בכלי בשר והעביר
לכלי שני ,ותחב בו כף חולבת ,נאסר הכל )למאן דאמר דנ"ט בר נ"ט אסור לכתחילה( .ואם בישל
מתחילה בכלי איסור והעביר לכלי שני ,ותחב כף אינה נאסרת ,אך אם היתה הכף איסור
והאורז היתר אוסרת.
רמ"א חמור מעט מכלי שני ,הבשר נאסר כדי קליפה ,והסכין בעי נעיצה בקרקע.

בישלו דבש בקערה בשרית ,והוריקו לכלי חלב .מרדכי בשם ר"י התיר משום דהשמנונית נטל"פ
על ידי הדבש .ולדבריו שרי אף אם נשאר שמנונית בעין )ט"ז סקי"ז( ,וכתב הב"י דיש להתיר בכל
גוונא משום דהוי נ"ט בר נ"ט .כתב הש"ך )סקל"ד( מיירי שהוריקוהו בעירוי ,דאל"ה שרי משום כלי
שני אינו מבשל.
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סימ צה  דגי וביצה שנתבשלו בקדירה של בשר
א מותר לאכל ע גבינה
סעיף א
דגים שנתבשלו או שנצלו בקדירה של בשר רחוצה יפה ,שאין שום שומן
דבוק בה ,מותר לאכלם בכותח ,משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם
דהיתרא .ואם לא היתה רחוצה יפה ,אם יש בממש שעל פי הקדירה יותר
מאחד בששים בדגים ,אסור לאכלם בכותח.

נ"ט בר נ"ט בכלי ראשון
דין נ"ט בר נ"ט:
בגמרא חולין )כ"ה קי"א" (:דגי שעלו בקערה של בשר ,מותר לאוכל בכותח משו דהוי נ"ט בר נ"ט".
ולכן עירה דגים מכלי ראשון פרווה לקערה שהיא כלי שני מפורש שמותר )ובלבד שלא יהא בה שומן,
וסתם קערה בחזקת נקיה ,ש"ך סק"א( ,בישל עם בשר ממש ודאי שאסור .נחלקו מה הדין בבישול או
צלייה בכלי ראשון בשרי בן יומו:
יש אומרים בטור וריב"ן בדעת רש"י רק עירוי מותר דהתירן בבליעה מועטת ,אך בישול וצלייה
אסור ,כתב הט"ז )סק"ג( לדבריהם עירוי כשהיו שניהם רותחים אסור ,דהוי כצלייה.
או"ה לכתחילה יש להחמיר כריב"ן להתיר רק בעירוי ,בדיעבד שצלה בכלי בשר מותר לאוכלם
בכותח.
ספר התרומה סמ"ג ורש"ל נ"ט בר נ"ט הוא בעירוי או בישול במים ולא בצלייה ,דבישול על
ידי מים מותר דהוי ג' נ"ט הבשר בכלי הכלי במים והמים בדגים ,ואף שחלק נוגע בדפנות
הכלי ,רוב הטעם מתפשט במים והבליעה היא רק מכוח רתיחת המים .צלייה אסור כיון שכוחה
גדול ולא שייך לומר ג' נ"ט.
רש"י ר"ן רשב"א ראבי"ה וזקינו ר"י ור"ת בין בישול בין צלייה מותר ,דנ"ט בר נ"ט הוא אף
בבישול.
הרמב"ם נקט דמותר אפילו בבישול ,אך בצלייה עם בשר אסר ,ונחלקו בהבנתו:
טור דעתו כספר התרומה ,וצ"ע אם אוסר צלייה בכלי ראשון ,מדוע מייירי שצלה עם בשר
דזה אסור אף בבישול.
ב"י כרש"י וסיעתו ,וצלייה מיירי בענין אחר כשצולה דגים עם בשר באותו תנור ,דאסור
משום ריחא.

 להלכה:
שו"ע פסק כרשב"א וסיעתו שמותר לכתחילה.
רמ"א החמיר לכתחילה בבישול וצלייה לא לערב בכותח ,ולדעתו אף עירוי בשניהם רותחים
אסור )ט"ז סק"ג וכן מצא ב"י כתוב( .והיקל:
א .בדיעבד שבישל או צלה ועירב מותר לאכול )דלא כאו"ה שהתיר בדיעבד שבישל אף לערב(.
ב .כשרק עירה הדגים בקערה ללא בישול.
ג .כשהקערה אחר מעת לעת לבשר ,דנטל"פ.
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קעה

ד .אף בבישול וצלייה מותר לתת בכלי חלבי .ט"ז )סק"ד( דבזה סומכים על המתירים בבישול
וצלייה .פמ"ג דהוי נ"ט שלישי .ואף על ידי עירוי מהקערה שרי :א( דיש מתירים בבישול
לכתחילה ,ב( שטעם הבשר עמד בהיתר בלא תערובת חלב עד שנתערב )ולא דמי לקערות
שהודחו ביורה חולבת לקמן .ש"ך סק"ה ומשאת בנימין(.
רש"ל סבר כרמ"א לכתחילה )ש"ך סק"ד( אך החמיר:
א .בדיעבד בצלה אסור בבישל מותר.
ב .אף אם עירה הדגים לקערה אסור לכתחילה.
ג .אף אחר מעת לעת ,דנטל"פ אסור לכתחילה.
ד .אף לתת בכלי חלבי.
נ"ט בר נ"ט בכלי בן יומו:
כתב רי"ו נ"ט בר נ"ט הוא רק בכלי שאינו בן יומו ,ואוסר כדי קליפה.
הב"י פליג דאף בן יומו מותר ,דאינו בן יומו שרי בכל מקרה .והכל שרי ,דאילו כדי קליפה
אסור אף בכלי ראשון שאחד מהם צונן.
היתר נ"ט בר נ"ט לכתחילה:
לבשל על דעת להניח בכלי חלבי ,לכולי עלמא שרי ,לבשל על דעת לאוכלו בחלב )כגון לבשל דג
בקדירה בשרית על מנת לאוכלו בכותח( כתב ב"י שהוא מחלוקת:
דעת רבינו ירוחם סמ"ק ומימוניות נ"ט בר נ"ט אסור לכתחילה לבשל על דעת לאוכלו כך.
ספר התרומה סבר שמותר אף לכתחילה.
 להלכה:
שו"ע מתיר לכתחילה ,וסבר דספר התרומה נחלק על רי"ו והלכה כמותו.
ט"ז וש"ך )סק"ד וסק"ג( לא נחלק ספר התרומה על שאר הראשונים ,ולכולי עלמא אסור לבשל
על דעת לערב ,ואם עירב מותר לכתחילה )וכן דעת רמ"א בעירוי ,אך בישול וצלייה דעתו דאסור לערב
אף אחר שבישל(.
רש"ל החמיר אף לא לערב )ש"ך סק"ד(.

נ"ט בר נ"ט באוכל:
כגון ירק שבושל עם בשר וחזר ובושל עם שאר ירקות )פת"ש סק"א(:
פמ"ג אין נ"ט בר נ"ט באוכל כלל ואסור.
פני אריה יש באוכל אך לא ברוטב ,ולכן כלי שנגע ברוטב תבשיל שעורים שנפלה בו חמאה
נעשה חלבי ,שאי אפשר שנכנס החמאה כולה לתוך השעורים ואינה ברוטב.
פת"ש הכלי חלבי רק לפי חשבון החמאה מול שאר הרוטב )דהיינו כף שנתחבה לתבשיל המעורב בו
חלב ,נעשית חלבית לפי שיעור אחוזי החלב הנמצאים ,ונפק"מ כשיחזור ויתחבנה לכלי אחר מה יחשב איסור(.

נ"ט בר נ"ט בבת אחת בשעת בישול )פת"ש שם .ובס"ג יבואר עוד דין זה(:
כגון נפל טיפת חלב על קדירת דגים מבחוץ בשעת בישול מחלוקת אם חשיב נ"ט בר נ"ט:
חו"ד אין נ"ט בר נ"ט בשעת בישול ,דמפעפע בכל הכלי.
בית אפרים אף בבישול אמרינן.
נ"ט בר נ"ט באיסור:
כתבו הראשונים נ"ט בר נ"ט לא שייך אלא בהיתר כבשר וחלב ,אך באיסור אסור לעולם.

קעו
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סכנה באכילת דגים שקיבלו טעם מבשר )ט"ז סק"ג(:
למחמירים בנתבשל או נצלה מה הדין לאכול לחוד מצד סכנת דגים ובשר ,מחלוקת:
רש"ל אסור ,ומה שהתירו הוא רק מצד איסור בשר וחלב.
או"ה מותר ואין סכנה בבלוע מכלים.

סעיף ב
ביצה שנתבשלה במים בקדירה חולבת ,מותר לתת אותה בתוך התרנגולת
אפילו לכתחלה .אבל אם נתבשלה בקדירה עם בשר ,ואפילו בקליפה ,אסור
לאכלה בכותח .הגה :ויש מחמירין בצלייה ובישול לאסור נותן טעם בר נותן טעם .והמנהג
לאסור לכתחלה ,ובדיעבד מותר בכל ענין .ודוקא לאכול עם חלב והבשר עצמו ,אבל ליתנן בכלי
שלהם ,מותר לכתחלה ,וכן נהגו .וכן אם לא נתבשלו או נצלו תחילה ,רק עלו בכלי של בשר ,מותר
לאכלן עם חלב עצמו .וכן להיפך .וכן אם היה הכלי שנתבשלו או נצלו בו לפגם ,שלא היה בן יומו,
נוהגין היתר לכתחלה לאכלו עם המין השני .וכל זה כשהמאכל אינו דבר חריף ,אבל אם היה דבר
חריף ,כגון שבשלו דברים חריפים בכלי של בשר ,אפילו אינו בן יומו ,או שדכו תבלין במדוך של
בשר ,אם אכלו בחלב ,אוסר אפילו בדיעבד עד דאיכא ששים נגד הבשר הבלוע בהם .ומכל מקום
לא מקרי מאכל דבר חריף משום מעט תבלין שבו ,רק אם כולו הוא דבר חריף .ורובו ככולו.

בליעת ביצה
דברי רמ"א הובא לעיל בסעיף א'.

ביצה בשר וחלב וביצת איסור:
ביצה בולעת מדבר שנתבשלה בו ,כמוכח למתבונן בביצה שבישלוה במים צבועים שמשתנה צבעה,
ולכן נעשית בשרית או חלבית )אך גם בה שייך טעם שני להקל ,דכשנתבשלה עם מים בכלי בשרי ,לא נעשית
בשרית משום כך( ,נחלקו בהגדרת הטעם:
רשב"א קליפת הביצה בבירור מנוקבת היא.
ט"ז )סק"ב( קשה מביצת איסור שאינה אוסרת ,וכתב אי לאו פה קדוש דהרשב"א הו"א שרק
פולטת ובולעת זיעה מדבר שיש בו ממש.
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קעז

כנסת יחזקאל ושיבת ציון דאורייתא ,אלא שחז"ל הם אלו שעמדו על כך שחריף נטל"ש ואינו
נפגם בנ"ט שני.
פנים מאירות דרבנן.

סעיף ג
קערות של בשר שהודחו ביורה חולבת בחמין שהיד סולדת בהן ,אפילו
שניהם בני יומן ,מותר ,משום דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם דהתירא.
והוא שיאמר ברי לי שלא היה שום שומן דבוק בהן .ואם היה שומן דבוק
בהן ,צריך שיהא במים ששים כנגד ממשות שומן שעל פי הקערה .הגה:
ויש אוסרים אפילו אין שומן דבוק בהן ,אלא אם כן אחד מן הכלים אינן בני יומן מבליעת כלי
ראשון ,ואז כל הכלים מותרים והמים נוהגין בהן איסור לכתחלה .אבל אם שניהם בני יומן ,והדיח
אותן ביחד בכלי ראשון ,הכל אסור .והכי נוהגין ,ואין לשנות .ודוקא שהודחו ביחד ובכלי ראשון,
אבל אם הודחו זה אחר זה ,או בכלי שני אפילו ביחד ,הכל שרי .ואם עירה מכלי ראשון של בשר
על כלי חלב ,דינו ככלי ראשון ואוסר אם היה בן יומו .אבל אם עירה מים רותחים שאינן של
בשר ולא של חלב על כלים של בשר ושל חלב ביחד ,ואפילו שומן דבוק בהם ,הכל שרי ,דאין
עירוי ככלי ראשון ממש שיעשה שהכלים שמערה עליהם ,יבלעו זה מזה .ואם נמצא קערה חולבת
בין כלי בשר ,לא חיישינן שמא הודחו ביחד בדרך שנאסרים.

נ"ט בר נ"ט בבת אחת
הדחת כלי בשר וחלב יח ד:
כלי בשרי שהדיחו בכלי חלבי ,כגון קערות בשריות בקדירה חלבית
יחד( ,בכלי ראשון שהיד סולדת )אך אם אין היד סולדת מותר אף ע"ג האש ,ט"ז סק"ט .כלי שני ועירוי יבואר
לקמן( ,לכתחילה לא ידיחם יחד )אף לשו"ע ,כדין הגעלה שלא יגעיל לכתחילה כלי בשר וחלב יחד ,ש"ך סק"ט(,
בדיעבד יש לדון:
)או קערות בשריות וחלביות שמדיחם

היו שניהם מלוכלכים:
שניהם אסורים אף שאינם בני יומן ,אלא אם יש ששים במים כנגד השמנונית )שערי דורא הזכיר
לכלוך ממרק בשר ,והעיר הב"י דבעינן שמנונית מהבשר אך מרק דינו רק כנ"ט( .כלי העומד להדחה מוחזק
כמלוכלך משמנונית )ש"ך סקי"א(.

נ"ט בר נ"ט בדבר חריף:
כתבו האו"ה ורשב"א ,מדוכה בשרית שטחנו בה תבלין ,בעינן ששים בבשר כנגד התבלין ,וכן פסק
רמ"א )ואף נטל"פ לא שייך ,דחורפיה דתבלין משוי לה בת יומה .ש"ך סק"ז( .נחלקו בהבנתם:
רמ"א למד דאין נ"ט בר נ"ט בדבר חריף ,ולכן אסר דברים חריפים אף בבישול.
מקום שמואל האו"ה אסר מכוח נ"ט בר נ"ט בצלייה כדעת ספר התרומה.
 להלכה:
אין לזוז מפסק רמ"א שכך פשט המנהג ,ובספק יש להקל.
מה שחריף הוי כרותח משום דטעמו חזק ,נחלקו אי הוי דאורייתא או דרבנן:

היה אחד מהם מלוכלך:
אם הנקי בן יומו הכל אסור משום תערובת בשר וחלב הנפלט והצבור .אם הנקי אינו בן יומו הוא
נאסר דבלע בשר וחלב כשהיו נטל"ש ,אך המלוכלך מותר דלא בלע איסור נטל"ש .יש ששים נגד
השמנונית מותר הכל.
היו שניהם נקיים:
רמב"ן רשב"א רא"ש וכן פסק שו"ע מותר דהוי נ"ט בר נ"ט ,חלב בכלי ,במים ,בכלי הבשר ,וכן
להיפך.
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ספר התרומה סמ"ג סמ"ק שערי דורא רי"ף תוספות מרדכי ר"ן הגה"מ מהרא"י או"ה וכן פסק
רמ"א אסור מב' טעמים:
א .הכלים נגעו זה בזה.
ב .שמא פליטות הבשר והחלב ייפגשו ממש בלא אמצעות המים )מה שאין כן בדגים שהבשר ודאי
עובר בדגים קודם שנפגשים בחלב(.
הצריך
א.

ב.
ג.
ד.

רמ"א ד' תנאים לאסור:
השימוש בכלים מתחילה היה מכלי ראשון ,אך כלי שני בלא שמנונית אינו אוסר ,סתם
כלי תולים שהוא מכלי ראשון אף בכפות וכדו' )או"ה ד"מ סק"ה(.
שני הכלים בני יומן ,אך באינם בני יומן הכל מותר) ,אלא אם בישל מים שאינם מאכל מחמירים
לאסור ,רמ"א בהגה וכן ביארו ט"ז וש"ך סק"י וסקי"ד( ,דאין מתירים נטל"פ בדיעבד במים שאין
בהם טורח )ש"ך סקי"ד( .וצ"ע מה הדין בחימם מים לשתייה )פת"ש סק"ה(.
בציור שהדיח ב' קערות בשר וחלב ,דוקא אם שהו יחד בקדירה ,אך אם הדיח זא"ז הוי
נ"ט בר נ"ט כדגים בקערה ופשוט )ד"מ וכן פסק בהגה(.
הדחת הקערות האחרונה היא בכלי ראשון )והוא מחלוקת ראשונים רשב"א סבר שכלי ראשון
מבליע ומפליט ,יש אומרים שלא ,ומהרי"ח סבר בכלי חרס אוסר(.

עירוי מכלי ראשון ונתינה בכלי שני:
עירה מקדירה חלבית לקדירה בשרית:
לשו"ע ודאי שמותר ,דאפילו בבישול התיר מטעם נ"ט בר נ"ט בבת אחת )ומיירי כשהכלים היו
נקיים(.
רמ"א אסור אף בנקיים ,דעירוי אוסר כדי קליפה )רק הכלי התחתון( .ודוקא בעירוי ראשון אך לא
מה שנשפך משם.
ש"ך מותר בהפסד מרובה לצורך שבת או כשאין לו מה יאכל.
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סעיף ד
יראה לי שאם נתנו אפר במים חמין שביורה קודם שהניחו הקדירות
בתוכה ,אף על פי שהשומן דבוק בהן ,מותר ,דעל ידי האפר הוא נותן טעם
לפגם.

פגימת טעם איסור
נטל"פ על ידי אפר ובורית:
המקור לנטל"פ שמותר מבואר לקמן סימן ק"ג מדכתיב "לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך
תתננה וכו'" ,משמע דכל נבילה שאינה ראויה לגוי כגון שהסריחה אינה אסורה משום נבילה אף
שהיא שלימה ,והוא הדין כל טעם איסור פגום מותר .נחלקו אם הנותן אפר או בורית במים רותחים
מועיל אף בכלי עם שומן בן יומו:
שו"ע פסק נטל"פ מותר אף בן יומו ,כגון נותן אפר במים רותחים של קדירה בשרית ומניח
אחר כך כלי חלבי.
ט"ז )סקט"ו( לפי זה אין איסור בבורית חלב כיון שמעורב בה חומר נטל"פ ,וקשה דרמ"א אסר
כלי שבושל בו אפר כירה מחשש שהתערב בו בשר וחלב ,וכן רש"ל כתב לאסור בורית חלב,
וצ"ע.
נקודות הכסף ביאר דכל דברי השו"ע הם לפגום בליעה ,אך איסור בעין לא אמר.
ש"ך )סקכ"א( כתב על דברי השו"ע ,ר' אפרים הוכיח שאין חנ"נ בשאר איסורים ממה שהועיל
בכלי מדין להגעיל קדירה על ידי מילויה במים ולא נעשים המים איסור לחזור ולאסור מה
שבכלי ,לדברי השו"ע יש לדחות שהגעיל על ידי הנחת אפר במים.
פת"ש )סק"ו( כל דברי השו"ע הם קודם שנעשה איסור כגון בשר וחלב ,ומשום הכי לא קשה
קושיית הט"ז.

סעיף ה
אין מניחין כלי שיש בו כותח אצל כלי שיש בו מלח ,אבל מותר להניחו
אצל כלי שיש בו חומץ .הגה :ודוקא אם הכלים מגולים .ואפילו הכי אם עבר ונתנו ביחד,

עירה מקדירה פרווה על כלי חלב ובשר:
נחלקו בזה הראשונים:

הגהות שע"ד אוסר.
או"ה מתיר.

מותר ,ולא חיישינן שמא נפל אל המלח.

 להלכה:
רמ"א מותר אף בכלים מלוכלכים ,דאין עירוי מפליט ומבליע בכלי אלא רק באוכל
סק"כ דסבירא ליה לרמ"א שעירוי אוסר באוכל אך לא בכלי(.
הגהות שע"ד ט"ז )סקי"א( וש"ך )סק"כ( כלים מלוכלכים אסור כלים נקיים בני יומן מותר

)ע"פ ש"ך
)ט"ז

ביאר דעירוי לא מבשל כלי וכן מבשל שמנונית ,ש"ך ביאר שעירוי מבשל אף כלים ותמהו עליו לפי זה מדוע מתיר

בכלים נקיים ,ושפ"ד סק"כ(.
מהרש"ל אף כלי שני אסור וכל שכן ראשון )ט"ז סקי"א(.
היה אחד מהכלים נקי ואחד מלוכלך והנקי בן יומו ,ש"ך )שם( אוסר שתיהם באין הפסד מרובה,
דעירוי מפליט אף מכלי כנ"ל .ט"ז )שם( מתיר הכלי המלוכלך דסבירא ליה כרמ"א בכלים נקיים.

הנחת כלי חלב אצל פרווה
הנחת כותח אצל כלי מלח:
בגמרא חולין )קי"ב" (.בעא מיניה רב דימי מרב נחמ מהו לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא ,אמר
ליה אסור ,דחלא מאי אמר ליה שרי ,ומאי שנא ,האי איתיה איסורא בעיניה והאי ליתיה איסורא
בעיניה".
נחלקו הראשונים בביאור הגמרא:
רש"י ותוספות מיירי שהיה הכותח מעל החומץ או המלח ,במלח אסור להשתמש לבשר שאם
נפל נשאר באיסורו ,וחיישינן שמא ימלח בשר עמו .חומץ מותר דמה שנפל מתערב ומתבטל,
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וכן פסק השו"ע .ציין רמ"א ,דוקא מגולים אך מכוסים מותר ,עבר ונתנם ביחד מותר דלא
מחזקינן איסורא )ד"מ סק"ח(.
רמב"ם כלי כותח סמוך לכלי המלח או החומץ ,במלח אסור דשואב הכותח אליו וחיישינן
שימלח בו בשר .חומץ מותר דאינו שואב.

סעיף ו
מותר ליתן בתוך תיבה של בשר אצל של חלב .הגה :ויש מחמירין לכתחלה .וטוב
ליזהר לכתחלה במקום שאינו צריך.

הנחת בשר וחלב בסמוך
הנחת בשר וחלב באותה תיבה:
נחלקו הראשונים אם יש לחוש אף בכלי של בשר וכלי של חלב ככלי מלח ,או שבזה זהירים כיון
שנעשה איסור בנפילתו:
תוספות רא"ש וכן פסק שו"ע מותר.
הגהות שע"ד אסור )ודוקא במגולים כדלעיל(.
רמ"א יש לחוש להחמיר לכתחילה.
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קפא

סימ צו  די מאכל חרי שנחת בסכי של בשר
סעיף א
צנון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו ,או שאינו מקונח ,אסור
לאכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום ,שהוא כעובי
אצבע ,או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר ,שאז מותר בהדחה .ויש
אומרים דהוא הדין לאינו בן יומו והוא מקונח .ואם לא נטל מהם כדי נטילת
מקום וגם לא טעמם ובשלם בחלב ,צריך ששים כנגד מה שנגע מהסכין
בהם .והוא הדין לחתכם בסכין של עובד כוכבים .הגה :ואם חתכן דק דק ,צריך
לשער ששים נגד כל הצנון .ויש אומרים שאם חתך צנון בסכין של איסור ,כולו אסור .וכן אם
חתכו בסכין של בשר ,אסור כולו בחלב .וכן נוהגין לכתחלה ,אבל בדיעבד אין לאסור רק כדי
נטילה .וכל זה אם חתך הצנון עצמו ,אבל אם חתך הירק שעל הצנון ,אין לחוש .ואם יש ספק
אם נחתך בסכין של איסור ,אזלינן לקולא ,לכן קונים הצנונות שיש בהן חתוכין לצד זנבותיהן,
כי תלינן שנעשה במרא וחצינא .ובמקום שאין נמצא לקנות רק החתוכים בסכין ,נוהגין לקנותו
ולהתיר על ידי נטילת מקום.

חריפות ודוחקא בצנון וסילקא
סעיף ז
מלח הנתון בקערה של בשר ,מותר ליתנו בחלב .הגה :והמחמיר גם בזה ,תבא עליו
ברכה כי יש מחמירין לכתחלה.

מלח שהיה מונח בכלי בשר
מלח בכלי בשר:
מלח שהניחו בקערה בשרית בת יומה מחלוקת:
שו"ע רש"ל וט"ז מותר דאין מליחה לכלים.
רמ"א המחמיר תבוא עליו ברכה.
ט"ז )סקי"ח( רמ"א דייק זאת מתוספות ולא דק בלשונם ,דהמחמיר תע"ב שם קאי על שימוש
בדפוסי הגבינות של עכו"ם ויש שם חומרות אחרות.
נקודות הכסף אף אם דברי הט"ז צודקים ,רמ"א דייק זאת מדברי האו"ה המבוררים.

דין דוחקא דסכינא:
ברייתא חולין )קי"א" (:אמר חזקיה משו אביי וכו' ,צנו שחתכו בסכי שחת בה בשר אסור לאוכלו
בכותח ,והני מילי צנו דאגב חורפיה בלע אבל קישות גריר לבי פסקיה ואכיל .קילחי דליפתא שרי,
דסילקא אסירי ואי פת בהו דליפתא שפיר דמי" .ועוד בגמרא )עבודה זרה ל"ט (.מבאר על איסור קורט
חילתית של עכו"ם "מאי טעמא משו דמפסקי ליה בסכינא אע"ג דאמר מר נות טע לפג מותר,
אגב חורפיה דחילתיתא מחליא ליה שמנוניתא והוה ליה כנות טע לשבח ואסור".
פירוש דבר חריף שחתך על ידי סכין בשר אסור בחלב והוא הדין איסור ,ואם חתך קודם דבר
מתוק ,מבטל את טעם הבשר .הטעם פרש"י דיש שמנונית על הסכין ,ועוד דדוחקא וחריפות
מבליע.
איזה מין נחשב חריף:
צנון סלק וחילתית לכולי עלמא מאחר שהוזכר בגמרא ,שום בצל וכרישים מחלוקת אם נאסרים
בחיתוך סכין איסור:
רשב"א ור' יחיאל מותר אף בסכין בן יומו ,דאין לך אלא חידושו.
רמב"ם ור' ברוך אסור אף בצל שום וכרישים.
ארחות חיים הוסיף אף פירות חמוצים כתפוחים.
או"ה התיר בחמוצים ,וסמך עליו ט"ז )סק"ט( במקום הפסד.

דגים מלוחים בהרבה מלח מחלוקת:
שיבולי הלקט אסור.
או"ה גרידה בלבד )ש"ך סקט"ז(.
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משקה שעושין מסובין )בארש"ט( ,לכולי עלמא הוי חריף אף שאינו חזק ,דאית ביה קיוהא דפירי
בעין )ט"ז שם(.
 להלכה:
שו"ע החמיר בכל מין חריף או חמוץ ואפילו דגים )כ"פ בסעיף ב'(.
רמ"א התיר בדגים כאו"ה )ש"ך ט"ז(.

דין הביטול:
כמה נאסר:
זנבות שומים ובצלים אינם חריפים כל כך ,ומעיקר הדין לכולי עלמא סגי בקליפה אך נהגו לאסור
הכל )ד"מ סק"ג( ,שאר דברים חריפים מחלוקת:

רא"ש כדי קליפה ,ומה שחילתית שנחתכה בסכין של גוים נאסרה כולה ,דמיירי בחתיכות
קטנות שנאסרות כולם.
ראב"ד סמ"ג רא"ה כדי נטילה.
רשב"א ור"ן הכל.
 להלכה:
שו"ע כדי נטילה.
רמ"א לכתחילה הכל.
חזר ונתערב בתבשיל:
שיעור פליטת הסכין למאכל הוא כדי נטילה )לשו"ע אף לכתחילה ולרמ"א בדיעבד( ,בסכין של היתר כגון
סכין בשר שחתך בה מעאכל וחזר ועירבו בחלב ,לכולי עלמא שיעור האיסור אינו יותר משיעור
חלק הסכין שנגע במאכל ,ומיהו כיון דלא רמי עליה בשעת החיתוך משערים כנגד כל הלהב )ט"ז
סק"ד ,ש"ך סק"ח( .בסכין של איסור תלוי בדין חנ"נ בשא"ס ,לשו"ע דליכא חנ"נ בעינן רק כשיעור
להב הסכין ,לרמ"א דסבר דחנ"נ בכל בעינן כשיעור כל הנטילה שנאסר )ש"ך סק"ט( .נחלקו לדעת
רמ"א אם החלק הדבוק לנטילה נאסר בבישול חוזר קודם שאר התבשיל כדין חנ"נ בדבוק ,ומעתה
בצל שחתכו לשניים וחזר והתערב בתבשיל בעינן כשיעור כולו:

לבוש ומהר"ם לובלין בעינן כנגד כל הבצל ,ביאר הש"ך )סק"ט( דסבירא ליה שנאסר חלק הבצל
השני ונ"נ מדין איסור דבוק קודם שנתערב האיסור בשאר התבשיל.
ש"ך בעינן כנגד כדי נטילה שהוא שיעור הנאסר מהירק ,ולא שייך איסור דבוק באיסור הבא
מבחוץ ואינו ניכר ומובדל ,וכן לא שייך איסור דבוק בחצי חתיכה ,וכן פסק רמ"א )כן כתב ש"ך
סק"ט(.
טעימת קפילא ישראל:
מועיל )כן פירש רבא את דברי ר' הונא בגמרא שם שהתיר בצנון על ידי טעימת קפילא( ,הוסיף הרשב"א שהוא
רק על ידי הדחה ,להלכה מחלוקת:
שו"ע פסק שמותר ובלבד שידיח.
רמ"א וש"ך )סק"ה( לכתחילה אין סומכים ובדיעבד מהני.
לבוש אף בדיעבד אסור )ש"ך שם(.
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קפג

ספק אם נחתך:
יש להקל בחיתוך שניכר שהוא ממרא וחצינא ,שיעור עד מחצה מן גבעול הצנון
כשמסופק על עצם החיתוך מחלוקת:
מהרא"י כתב חריי"ן שנמצא חתוך ומסתפק אם נחתך בסכין עכו"ם או במרא וחצינא ,יש להקל
מס"ס שמא הלכה כמאן דאמר דרק צנון אסור ושמא הלכה כמאן דאמר דסכין שאינה בת
יומה יומה אינה אוסרת )וסתם כלים לאו בני יומן(.
לסוברים ששאר מינים אסורים או שחורפיה מחליא אף אחר מעת לעת ,אוסרים החריי"ן כדי
נטילה ,ונהגו להחמיר בצנון כה"ג לא לקנותו כלל )ד"מ סק"ד(.
)ד"מ

סק"ג(.

 להלכה:
רמ"א סתם דבספק אם נחתך יש להקל ,ואם אפשר יקנה הודאי מותר.
ש"ך )סקי"ב( תמה דלא היקל מהרא"י אלא בחריי"ן ואחר מעת לעת מס"ס ,ואיך סתם רמ"א
להקל.
כריתי ופליתי ביאר דברי רמ"א ,דמשום העמד על חזקתו יש להתיר בכל ענין.
תולדות יצחק דחה סברת הכריתי ופליתי דלא שייך העמד על חזקתו בריעותא שהגיעה
ממקום אחר ,ומיהו להלכה הסכים עם הכריתי ופליתי.

חורפא אחר מעת לעת:
כשהיה שמנונית איסור ודאי אוסר דלא שייך בה נטל"פ ,כשלא היה מפורש בגמרא דקורט של
חילתית שחתך בסכין עכו"ם אסור דמחליא לשבח ,בשאר דברים צנון או בצל מחלוקת:
סה"ת אף אחר מעת לעת אסור ,דחורפא מחליא לשבח.
יש נוהגים אחר מעת לעת נטל"פ כבישול ומותר.
מהר"ם הורה כסה"ת אך לא מחה ביד הנוהגים היתר.
 להלכה:
שו"ע הביא בסתם לאסור רק בבן יומו ,והביא יש אומרים דהוא הדין לשאינו בן יומו ,ומיהו
בחילתית ודאי אסור )ט"ז סק"א(.
ש"ך )סק"ו( אסר.
אפי רברבי באינו בן יומו יש להקל בכדי נטילה ולא לאסור כולו.

בצלים קטנים אינם חריפים כל כך ,ויש להקל במקום הפסד בסכין שאינו בן יומו )פת"ש סק"ג(.

מין חריף יבש:
דבר חריף יבש דנו אם אוסר ,קורט של חילתית ודאי אוסר נחלקו בשאר דברים:
שאר מינים חריפים:
או"ה ממה שהתיר הסמ"ג זנגביל מוכח שחריף יבש מותר.
רמ"א )ד"מ סק"ד( הקשה דזנגביל אינו יבש אלא הוא לח כחילתית ,ובהכרח מה שהתיר סמ"ג
דסבר דמינים שלא הוזכרו מותרים אף שהם לחים ,לדידן שאסור שאר מינים אין מקור להתיר
יבש .והביא ראיה לאסור מדברי המרדכי שכתב להתיר זנגביל שקנה מגוים שתולים שנתלש
ולא נחתך )ומצד מה שמרקחים אותו התיר משום שמייחדים כלים לכך או משום דסתם כלים לאו בני יומן(,
מוכח שאם היה נחתך היה נאסר אף שהוא יבש.
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או"ה וסמ"ג תוך מעת לעת אסור ,אחר מעת לעת מותר אף אם אינו יבש מאוד דאינו מחליא
לשבח )ש"ך סקי"ז(.
זנגביל:
סמ"ק הוי יבש.
או"ה לא גרע מחילתית )ד"מ סק"ד(.
אפי רברבי מתיר ביבש ואוסר בלח
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קפה

פמ"ג נעשה חלבי ,דהוי דבר חריף דאין בן נטל"פ ונ"ט בר נ"ט.
חק יעקב פר"ת וח"ד אין נעשה חלבי ,דבעינן דבעת נתינת הטעם יהא מחליא לשבח.

חריף שבישלו:
)ש"ך שם(.

 להלכה:
פסק רמ"א בעלמא לאסור בחריף יבש ,והתיר במרקחת של זנגביל כטעם המרדכי.

סעיף ב
אם חתך בו שומין ובצלים וכרישין )ותמכא שקורין קרי"ן( וכיוצא בהם מדברים
החריפים ופירות חמוצים ודגים מלוחים ,דינם שוה לחתך בו צנון .הגה :ומכל
מקום מותר לאכול מרקחות חריפים של עובד כוכבים כגון זנגביל וכיוצא בו ,דיש להם כלים
מיוחדים לכך או תולשין אותן.

חריפות ודוחקא בצנון וסילקא
דברי השו"ע ורמ"א נתבארו לעיל סעיף א'.

דבר חריף:
כגון תבלין פלפל וכדו' ,מחלוקת:
פנים מאירות בטל חריפותו.
מהר"ר יוסף הובא בבאר יעקב אינו בטל ,דנראה בחוש שיש לו חריפות אף אחר הבישול.
באר יעקב עצמו התיר לבר מחילתית בצירוף ספק קל ,דיש לומר ס"ס שמא רק חילתית הוי
דבר חריף ,ושמא על ידי בישול פקע החריפות.
לפת ובצל:
מוכח שהבישול ממתיקם ולכולי עלמא בטל ,ולכן הורה בשו"ת מקום שמואל להתיר בלפת
שבישלה ,וביותר דדעת הט"ז להקל בפירות חמוצים .וכן עשו מעשה חכמי פראג במאכל של
בצלים עם בשר ,שאחר בישולו בע"ש טמנוהו בקדירה חולבת דלא חשיב דבר חריף )פת"ש שם(.

סעיף ג
תבלין שנדוכו במדוכה של בשר בן יומו ,אסור לאכלם בחלב.
אפילו אינו בן יומו(.

משקה בראש"ט )סובין ששורין עם מים(:
מחלוקת לענין חריפות אם נטל"ש אחר מעת לעת:
ט"ז )סק"ח( דינו כדבר חריף.
פמ"ג חילק אם לא יכול לשתות לבד הוי חריף ,יכול הוי כפירות חמוצים דשרי במקום הפסד,
מעורב בביצים לא הוי חריף )פת"ש סק"ג(.

מים שמערים מכלי ראשון על סובין )פת"ש סק"ג(:
עירו מקדירה חולבת:
פמ"ג דינו ככל נ"ט בר נ"ט השו"ע היקל לכתחילה ורמ"א בדיעבד ,ואף שנעשים המים חריפים
אחר כך ,כבר אינם בכלי הראשון ובטל טעם החלב.
פרי תבואה המים דינם כצלי דאין בו היתר נ"ט בר נ"ט ונאסרים.
עירו מקדירה חדשה לקדירה חולבת:
פמ"ג לכולי עלמא שרי לכתחילה דאין עירוי אוסר.
פרי תבואה כל מה שנוגע ממי השפיכה נעשה נבילה מעט מעט ונאסר הכל )בכלי איסור(.
שהו המים עד שנתחמצו:
שהו המים עד שנתחמצו בקדירה חולבת:

)ויש אומרים

נ"ט בר נ"ט בדבר חריף
תבלין במדוכה:
אין היתר נ"ט בר נ"ט בדבר חריף ,ותבלין חזק וחריף או מלח )ש"ך סקי"ח( שנידוך במדוכה בשרית
אסור לאוכלו בחלב ,התיר הרשב"א בביצים שמעורב בהם תבלין שנידוכו במדוכה חלבית ,לאכול
עם בשר.
 להלכה:
שו"ע פסק לאסור בנ"ט בר נ"ט בתבלין שנידוך ,אך השמיט החומרא שיהא מחליא אף כשאינו
בן יומו ,ביאר רעק"א דבתבלין לא חש להחמיר.
רמ"א וש"ך )סקי"ט( אף בתבלין יש להחמיר כיש אומרים.

סעיף ד
מי לימוני"ש שמביאים העובד כוכבים ,וכן חתיכות דג מליח שמביאים
העובד כוכבים בחביות ,מותרים .הגה :מפני שמביאים הרבה ביחד ,ואף אם נאסרו
מקצתן שנחתכו בראשונה עם סכין של עובד כוכבים ,נתבטלו באחרים הנחתכים אחר כן ,שאינן
נאסרין ,כי כבר נתבטל טעם הסכין בראשונים ולכן כולם מותרים .וכל כיוצא בזה .ולכן אוכלין
בקצת מקומות הכרוב שקורין קומפש"ט ,אף על גב דפרוס וחתוך .ויש מקומות שמחמירין בזה,
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ואין לשנות המנהג ,אבל שאר דברים שאין חריפין ,כגון תפוחים או לפתות יבשים וכדומה ,נוהגין
בהן היתר כמו בלימוני"ש ואין להחמיר כלל.

מי לימון ודג מליח
לימונים שחתכו בסכין של עכו"ם:
מי לימון ודגים מלוחים וכן כוב וכדו' שהיו מגיעים מהגוים ,ויש לחוש שחתכו בסכין שהיה בה
איסור ,נחלקו אם שייך להתיר:
שיבולי הלקט ואו"ה לימונים שחתכו בסכין של עכו"ם ,מה שחתך אחר חיתוך שני מותר ,ואם
עירבו יחד מותר הכל דבטלים ברוב שלא נאסרו ,והוא הדין בדגים מלוחים )דאין הסכין יכולה
לאסור יותר משיעור הלהב שבה כמבואר לעיל( .נחלקו מה טעם ההיתר:
ב"ח שבלה"ל סבר האיסור בדוחקא הוא רק משום שמנונית ,ולכן אין לאסור מה שנחתך
אחר שנתקנח ,ולדידן דאסור אף משום בלוע ,אין לסמוך על דבריו.
ש"ך )סק"כ( כל החשש הוא שמא חתכו בסכין שאינה בת יומה ,והיקל שבלה"ל בלימון שאינו
חריף כחילתית וצנון דמחליא לשבח רק לבלוע בדופני הסכין ,ובליעת הדפנות בטילה
בחיתוך ראשון ושני ,ולפי זה מבואר עוד מדוע רמ"א בסעיף א' אסר כל הצנון שנחתך
אפילו בחיתוך שאחר כך ,וכאן סמך שאין אוסר אלא חיתוך ראשון.
אמנם מהר"י ויי"ל לענין כרוב שחותכים הגוים אסר הכל ,ולא מועיל מה שחתכו הרבה קודם
)ד"מ סק"ה( .בדעת הראב"ד יש להסתפק אם אסר אף בחתיכות שאחר כך ,או רק בסמוכות.
 להלכה:
שו"ע מותר.
רמ"א בלימונים ודג מלוח וכרוב מותר ויש שנהגו לאסור ,ולכן במקום שיש מנהג לאסור אין
לשנות להתיר ,ומיהו דברים שאינם חריפים כל כך כגון ירקות ולפתות )ט"ז סקי"ג הגיה פירות
במקום לפתות ,דלפתותת שרי בכל ענין כמואר להלן סעיף ה'( ,מותר ואין להחמיר בהם כלל.
ב"ח כבר הבאנו לעיל שדעתו להחמיר.

תולעת שהיתה בצנון וחתכו:
החותך צנון ומצא שחתך עמו תולעת שהיתה בו ,נחלקו מה דין הסכין והצנון:
מהרי"ל יש לנעוץ הסכין י' פעמים בקרקע.
רמ"א )ט"ז סקי"ג( כיון שהוא דבר שנפשו של אדם קצה בו ,הסכין מותרת והפרי צריך הדחה
וקליפה מעט.

סעיף ה
חתך קישואים בסכין של בשר ,מותר לאכלם בחלב בגרידה בלבד ,שיגרוד
ממקום החתך .ואם חתך בו לפת ,אפילו גרידה אינו צריך ,אלא הדחה
בעלמא .ולא עוד אלא אפילו צנון שחתך אחר הלפת ,שרי בהדחה כמו
הלפת ,לפי שטעם הלפת משונה ומבטל טעם הנפלט מהסכין .הגה :ודוקא
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לפת ,שטעמו משונה ,אבל ירק או לחם ושאר דברים ,לא .ואפילו בלפת אין להתיר לחתוך צנון
רק פעם אחת ,אבל לא הרבה פעמים ,אם לא שחתך כל פעם לפת בין חתיכת צנון לצנון.

חיתוך קישוא ולפת בסכין בשר
סכין בשרית שחתך בה ורוצה לאכול המאכל בכותח:
ברייתא חולין )קי"א" (:אמר חזקיה משו אביי וכו' ,צנו שחתכו בסכי שחת בה בשר אסור לאוכלו
בכותח ,אבל קישות גריר לבי פסקיה ואכיל .קילחי דליפתא שרי דסילקא אסירי ,ואי פת בהו דליפתא
שפיר דמי".
דין הצנון כבר מבואר לעיל.
חתך קישות:
מבואר בגמרא דאינה נאסרת לאוכלה בכותח אלא בעינן רק גרידה משום שומן שעל גבי הסכין
)ש"ך סקכ"א ,וסכין נקיה מותר בהדחה( ,ואין מועיל הדחה כיון שהקישות רך ובולע השמנונית .שיעור
גרידה הוא פחות מקליפה ,דקליפה בעינן שיוכל לאחוז בידו שלם.

חתך לפת:
מבואר בגמרא שהלפת לא בעיא גרידה לאוכלה בכותח ,נחלקו אם צריכה הדחה:
ר"ן אינה צריכה.
רשב"א צריכה הדחה משום שומן שעליה ,ובגמרא לא נקט כן משום דפשיטא ,וכן פסק שו"ע.
חיתוך סלק או צנון אחר הלפת:
מבואר בגמרא שהלפת מבטלת טעם האיסור ואם יחתוך אחריה סלק לא יאסר לאוכלו בכותח
)ומיהו צריך הדחה כמבואר( ,נחלקו אם חיתוך הלפת מועיל גם לחיתוך צנון:
רשב"א אינו מועיל.
שערי דורא סה"ת וטור מועיל ,וכן פסק שו"ע.
לכמה פעמים מועיל חיתוך הלפת:
נחלקו אם חיתוך הלפת מועיל רק לחיתוך אחד של בצנון ,או אף אם יחתוך הרבה פעמים:
סמ"ג רק לפעם אחת וכן פסק רמ"א
רמב"ם אף לכמה פעמים.
חתך שאר דברים כעין לפת ואחריהם צנון או סלק:
מבואר שסלק מבטל חריפות ,נחלקו אם גם שאר דברים שאינם חריפים מבטלים החריפות:
סה"ת אינו מועיל דדוקא מתיקות הלפת מבטל השמנונית )ונראה שלמד שכאן הסכין מקונח והנידון
הוא משום דוחקא(.
רמב"ם אף שאר דברים מועיל שנתקנח הסכין משמנוניתו )ונראה שלמד ששהסכין עם שמנונית בעין(.

קפח
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סימ צז  שלא ללוש עיסה בחלב
סעיף א
אין לשין עיסה בחלב ,שמא יבוא לאכלה עם הבשר .ואם לש ,כל הפת
אסור ,אפילו לאכלה לבדה .ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת אחת ,או
ששינה צורת הפת שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר ,מותר .כיוצא בו,
אין אופין פת בתנור שטחו באליה ,ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב.
הגה :ולכן נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות ,גם בשומן לכבוד שבת ,כי כל זה מחשב
כדבר מועט ,גם כי צורתן משונה משאר פת .וכל שכן פלאד"ן או פשטיד"א ,דמותרין .ואין לאפות
שום פת עם פלאד"ן או פשטיד"א בתנור ,דחיישינן שמא יזוב מן השומן על הפת .ואם זב תחתיו,
דינו כאלו נילוש עמו ,ונוהגין לשום הטפילה בפי התנור .ואפילו הוא במחבת ,נוהגין להחמיר
לכתחלה.

לישת עיסה בחלב
לישת פת בחלב:
בגמרא פסחים )ל"ו" (.אי לשי את העיסה בחלב וא לש כל הפת אסורה ,מפני הרגל עבירה".
מבואר דכעין תורא שרי ,נחלקו מהו תורא:
רש"י שיעור עוגה קטנה שאין לחוש בה לתקלה.
רי"ף רמב"ם ורשב"א שינוי בצורת הפת.
מהרא"י שניהם נפסקו.
 להלכה:
פסק השו"ע כמהרא"י או שיעור מועט או שינוי בהיכר הפת ,לצורך שבת וחג דינו כדבר מועט
)רמ"א( .אין מועיל שינוי לכמות גדולה על מנת למכור בשוק ,שמא ישכח להודיעם )מהרי"ט( .אפה
במזיד אסור אף בדיעבד ,אפה בשוגג מסתימת הפוסקים משמע שאסור )פת"ש סק"ב(.
נ"ט בר נ"ט מותר ,ולכן פת שאפה בסמוך לעיסה שאין בה בשר ממש אלא רק שומן ,מותרת
אפילו אם נגעה בה על ידי לח רותח ,ואע"ג דנ"ט בנ"ט אסור לכתחילה ,כיון דבדיעבד מותר לא
גזרינן )פני אריה ,פת"ש סק"ד(.
לחלק להרבה אנשים כדי שיגיע לכל אחד דבר מועט נחלקו אם מועיל:
פמ"ג וחו"ד לא מועיל.
כריתי ופליתי מועיל.

שינוי אחר האפייה מחלוקת אם מועיל:
פמ"ג וחו"ד אין מועיל שינוי אחר האפייה.
כריתי ופליתי מועיל.
סוגי אוכלים:
מינים הממולאים במיני מתיקה שרי לעשות עם בשר ,דאין דרך לאוכלם עם חלב ,ולא גזרו משום
חשש שיאכל אחריהם חלב )פת"ש סק"ג( .אין לערב מי חלב ביין על מנת ללבנו )פת"ש סק"א(.
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אפיית פת בתנור עם מאכל בשר:
כשהמאכל גלוי או באופן שזב לחוץ:
כתב האשירי מאכל בשרי המונח על הקרקעית או שמונח בכלי וזב ממנו לחוץ ,אסור לאוכלו
בכותח ,שעושה המאכל את קרקעית התנור בשרית וחוזרת לעשות הפת בשרית .בדיעבד שעשה
כן כתב רמ"א "אם זב תחתיו ,דינו כאלו נילוש עמו" ,נחלקו אם הוא דוקא כשזב תחתיו ממש או
אפילו אם זב בסמוך:
מהר"ר עוזר דוקא תחתיו אך בסמוך מותר לאוכלו עם חלב דהוי נ"ט בר נ"ט ,וכן הבין הב"ח
בדברי רמ"א.
בית אפרים עוד יש להתיר משום דלא בלע אלא דבר מועט ,והתיר משום כן באשה שאפתה
לחם עם בצל וחמאה ונגע בקרקע התנור ,ויחד עמה אפו עוד נשים לחם פרווה ,והתיר לאכול
שאר הלחם עם בשר ,דבזה מצטרף כל מה שבתנור לבטל מה שנטף.
חו"ד ט"ז וש"ך )סק"ב( אף אם נטף בסמוך ,דלא אמרינן נ"ט בר נ"ט בשעת בישול )פת"ש סק"ה(.
כיום שנהגו לאפות המאכל במחבת עם שוליים:
כתב הגהות שע"ד יש שנהגו להחמיר אף במאכל בשרי המונח בכלי עם שוליים שאינו זב כלל
על קרקעית התנור ,שמא יזוב בכל זאת ,ויש מקילין לאפות יחד ,ומניחין הלחם בפי התנור ממש
והכלי בעומק .אף למחמירים בדיעבד מותר וכן פסק רמ"א ,ביאר הש"ך שהוא משום ס"ס שמא
לא זב ואף אם זב שמא לא פעפע בכולו )אמנם האו"ה הוסיף עוד ספק שמא לא יאכל הפת עם חלב ,ודחה
הש"ך כיון דהרגילות פת לאכול פת עם כל דבר לא הוי ספק(.
מדוכה של תבלין פרווה:
שנעשתה בשרית על ידי שדכו בה שומן אווז ,אין לעשות עימה תבלין שוב ,דיש לחוש שיאכלנו
בחלב )ט"ז סק"א(.
הנחת קדירה עם בשר על קרקע תנור חלבי:
אשה שאפתה פלאד'ן חלבי בתנור בלי מחבת ,ואחר כך הניחה קדרה של בשר רותחת על אותו
מקום ,נחלקו אם יש להתיר התנור והכלי:
ט"ז )סק"ג( מותר דדמי לב' קדירות שנגעו זה בזה.
נקודות הכסף צ"ע ,כי בב' קדירות האיסור בלוע בקדירה ,וכאן הוא מבחוץ על התנור.

סעיף ב
תנור שטחו באליה ,אין אופין בו פת עד שיסיקנו מבפנים עד שיתלבן.
ואפילו אם הוא של בוכיא )פירוש כלי חרס שמסיקין תחתיו ואופין עליו עוגות( אין
לו היתר על ידי היסק מבחוץ.

אפייה בתנור בשרי וגדרי התנור
איסור טיחת פת בתנור חלב:
בגמרא )ל'" (:אין טחין את התנור באליה ,ואם טח כל הפת אסורה עד שיסיק את התנור" .מוכח
שטש ולא הסיר אסור ומועיל היסק ,נחלקו אם מועיל קינוח:
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תוספות רמב"ם ורשב"א לא מועיל ,שאי אפשר לתנור להתקנח יפה ונדק בו השמנונית.
ר"ן מועיל.
החילוק בין נדו"ד למקום שנטף שמנונית על התנור על ידי פשטידה בסעיף הקודם דלא בעינן
היסק ,דשם בליעתו מתחילה לא היתה על ידי טיחה ואין שם שומן בעין )ט"ז סק"ד(.
טח מעט בתנור:
בשיעור שיש ששים בפת כנגד הטיחה ,מחלוקת:
חו"ד אסור.
בית אפרים מותר )פת"ש סק"ו(.

סעיף ג
פת שאפאו עם הצלי ,ודגים שצלאן בתנור אחד עם הבשר ,אסור לאכלם
בחלב .והני מילי בתנור קטן ,אבל בתנור גדול המחזיק שנים עשר עשרונים
ופיו פתוח ,מותר .ואם הצלי מכוסה ,וכן פשטיד"א שמכוסה הנקב שבו,
מותר אפילו בתנור צר) .ועיין לקמן סימן ק"ח כיצד נוהגין(.
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שניהם כחושים:
איסור וההיתר כחושים:
נחלקו אם יש מי שאוסר:
ר"ת ראבי"ה ורשב"א לכולי עלמא ליכא ריחא מילתא ומותר.
או"ה ותו"ח טוב להחמיר לכתחילה )ש"ך לקמן סימן ק"ח סק"ב(.
 להלכה:
שו"ע מותר אף לכתחילה )ט"ז וש"ך סק"א בדעתו(.
פמ"ג אין בקיאין כין כחוש לשמן ואסור לכתחילה.
איסור דם:
נחלקו אם דינו כאיסור כחוש או שמן ,ונפק"מ לכבד או בשר שלא נמלח שצלה בתנור יחד עם
היתר )ב"י לקמן סימן ק"ח ,ד"מ סק"ג(:
מהרא"י מהרי"ל וב"ח כחוש.
ב"י שמן.
רש"ל בכבד יש להתיר אף לכתחילה דכולו היתר ,אך חתיכה הבלועה מדם יש להחמיר.

היתר תנור רחב ופיו פתוח מעט:
דין ריחא מילתא:
מחלוקת בדין ריחא מילתא )פסחים ע"ו" (:אמר רב בשר שחוטה שמ ,שצלאו ע בשר נבילה כחוש,
אסור ,מאי טעמא מפטמי מהדדי .ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע בשר נבילה שמ,
מותר ,מאי טעמא ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא וכו' .תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא ,פת
שאפאה ע צלי בתנור אסור לאכלה בכותחא .ההיא ביניתא )דג קטן( דאיטווא בהדי בישרא ,אסרה רבא
מפרזיקיא למיכליה בכותחא".

מבואר מחלוקת רב ולוי אם אפיה יחד בתנור נ"ט ורב לחומרא ,ר' כהנא החמיר בפת להחשיבה
בשרית ,רבא החמיר בביניתא להחשיבה בשרית .הנפק"מ אם ריחא מילתא היא א( פת שאפה
בתנור בשרי ,לאוכלה בכותח .ב( בשר וחלב יחד .ג( איסור והיתר יחד .נחלקו מה הדין להלכה:
רש"י הלכה כלוי ומותר דריחא לאו מילתא.
ר"ת רא"ש וטור הלכה כרב ואסור דריחא מילתא.
רי"ף ורשב"א אף לוי מודה דלכתחילה אסור ,והלכה כדבריו ,וזה מעשה רבא ור' כהנא
שהחמירו .ומיהו בירושלמי מבואר דללוי מותר לכתחילה )לקמן יבואר שנחלקו מהו לכתחילה(.
ר"ן הלכה כלוי ,ומודה לוי בבשר וחלב )כגון שאפה פת עם בשר לאוכלה בכותח( דאסור כיון שטעמם
נרגש ואיכא מראיה"ע ,אי נמי כיון דהוו היתר בפני עצמו החמירו שלא יבואו להקל.
ריב"א כל מה שאסר רב הוא רק בבשר שחוטה ונבילה ,אך פת אינו קולט ריח ומותר ,ורק ר'
כהנא החמיר בזה.
 להלכה:
שו"ע ורמ"א פסקו לכתחילה ריחא מילתא בין בשר וחלב בין שאר איסורים ,ובדיעבד מותר
אפילו באיסור שמן הרבה )ויש לעיין מהו לכתחילה בבשר וחלב ובאיסור ויבואר להלן(.
רמ"א ביש אומרים הביא דעת האוסרים אף בדיעבד ,וכתב שבהפסד אין להחמיר כדבריהם.

נחלקו אם ריחא מילתא אף בתנור רחב ופתוח מעט ,ונפק"מ לדידן דיהא מותר אף לכתחילה:
תוספות סמ"ג וסמ"ק תנורים גדולים שלנו שפיהם פתוח ,מותר .נחלקו מה שיעור הרוחב:
רשב"א ורז"ה רחב קצת מותר.
סמ"ק כל שמחזיק שנים עשר עשרונים )עישרון הוא שיעור חלה ,ולדידן הוא .(1.666
מימוניות כל ההיתר למאן דאמר ריחא לאו מילתא הוא רק בפתח מלמעלה ,אך תנור שפיו
פתוח מן הצד ,מפטם יותר ואף לוי אוסר.
ב"י אינו נכון מאחר שלא הזכירו הפוסקים חילוק זה ,וכן דעת רמ"א דהסומכים על היתר פתח
התנור הוא אף מהצד.
 להלכה:
שו"ע )כאן ובסימן ק"ח( כתוספות וסמ"ק ,דתנור רחב המחזיק י"ב עשרונים ופיו פתוח מעט ,מותר.
נחלקו לשו"ע היכן בעינן שיחזיק הי"ב עשרונים )פת"ש סק"ז(:
יד אליהו כל חלל התנור.
פמ"ג בקרקעית עובי טפח.
רמ"א כתב נהגו להחמיר לכתחילה אף ברחב ,וכתב ש"ך )סק"ג( דרחב פתוח ממש מודה לשו"ע.

דבר חריף:
תנור רגיל:
היו האיסור או ההיתר דבר חריף נמצא ששואב הריח טפי ,בתנור רגיל לכולי עלמא ריחא מילתא
ואוסר ,וכן פסק רמ"א.
תנור גדול ופתוח:
נחלקו אם לוי מודה בזה לאסור אף בדיעבד )ד"מ סק"ג(:

קצב

ידי

הלכות בשר בחלב  סימן צז

השלחן

מרדכי ואו"ה אסור אף בתנור גדול ופתוח ,וכן פסק רמ"א.
רש"ל וב"ח בתנור גדול ופתוח מותר.
חריף אך מכוסה:
כגון בבצק או כיסוי ,מחלוקת )ד"מ סק"ג(:

מרדכי מותר.
או"ה לכתחילה אסור וכן פסק רמ"א.

נידון פת שקיבלה ריח:
פת שקיבלה ריח מבשר היתר לאוכלה בכותח:
ריב"א כל מה שאסר רב הוא רק בבשר שחוטה ונבילה ,אך פת אינו קולט ריח ומותר ,ורק רב
כהנא החמיר בזה.
רי"ף ושו"ע אסור ,וכיון שיכול לאוכלה בלא כותח הוי כלכתחילה )ש"ך סק"א(.
רשב"א ורמ"א )לקמן ק"ח סעיף א'( אם אין לו פת אחרת מותר ,כיון שכבר אפה עם בשר הוי
כדיעבד.

לסוברים ריחא מילתא מעיקר הדין ,נחלקו אם מותר לאוכלה לבד או דאסורה לבד כדין פת שאפה
עם בשר )ד"מ סק"ג(:
מהרא"י אסור לאוכלה אף לבד ,שמא יבוא לאוכלה עם בשר.
או"ה מותר לאוכלה לבד דלא גזרו בטעם הבא על ידי ריח.
פת שאפה עם איסור או בתנור של נכרי:
אם אין לו פת אחרת ,דינו כדיעבד ומותר ,אם יש לו פת אחרת עמו מחלוקת:

מהר"י מולין אסור כלכתחילה ,כיון שיכול לאכול השניה.
ב"י מותר כדיעבד ,כיון שכבר אפאה.
רמ"א )לקמן ק"ח סק"ג( פסק כמהרי"ל דאסור לכתחילה.

הלכות תערובות

השלחן

ידי

קצה

הלכות תערובות
סימ צח  די אסור שנתערב בהיתר ואופ בטולו
סעיף א
איסור שנתערב בהיתר מין בשאינו מינו ,כגון חלב שנתערב בבשר ,יטעמנו
נכרי ,אם אומר שאין בו טעם חלב או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא
פגום ,מותר .והוא שלא יהא סופו להשביח .וצריך שלא ידע שסומכין עליו.
ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו ,משערינן בששים .וכן אם הוא מין
במינו ,כיון דליכא למיקם אטעמא ,משערים בששים) .ואין נוהגים עכשיו לסמוך
על עובד כוכבים ,ומשערין הכל בששים(.

דין ביטול במינו ושאינו
דין ביטול מעיקר הדין:
בגמרא )חולין צ"ח" (.אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע ב לוי משו בר קפרא כל איסורי שבתורה
בששי ."ועוד שם )צ"ז" (:אמר רבא אמור רבנ בטעמא ,ואמור רבנ בקפילא ,ואמור רבנ בששי .הלכ
מי בשאינו מינו דהיתרא בטעמא ,דאיסורא בקפילא ,ומי במינו דליכא למיק אטעמא ,אי נמי מי
בשאינו מינו דאיסורא דליכא קפילא בששי."
להורות היתר ששים לעם הארץ )פת"ש סק"א(:
כתב הרמב"ם להתיר ולא חיישינן שיזלזל משום כן ,דמדאורייתא בטל ברוב ומה שצריך ששים
הוא מדרבנן משום טעם כעיקר.
כתב הפת"ש לפי זה הסוברים שטעם כעיקר דאורייתא יאסרו ,וצ"ע דלא שמענו שהחמירו
בזה.

נחלקו מתי מועיל קפילא ,והאם הוא נאמן:
רש"י קפילא לחומרא אף שיש ששים ,אך אם אין ששים לא מועיל קפילא כלל .הקשה ר"ן
ורא"ש דמלשון "סמכינן אקפילא" משמע שהוא לקולא.
רמב"ן רשב"א ר"ן אם נתערב איסור ממש ואין ששים לא מועיל קפילא ,יש ששים לא צריך
קפילא ,בנתערב ציר איסור או איסור מחוי ,ואין ידוע אם יש ששים כנגדו בזה מועיל קפילא.
רמב"ם לעולם סומכים על קפילא אף באין ששים ,ואף כשיש בעינן קפילא ,וכן פסק שו"ע
)ש"ך סק"ג(.
ר"י ורא"ש לקולא סומכים על קפילא באין ששים ,ואם יש ששים לא בעינן קפילא.
אגור לא סמכינן על קפילא גוי כלל )ד"מ סק"א( ,וכן פסק רמ"א.
נחלקו לדעת האגור ורמ"א מה הדין בקפילא ישראל:

קצו

ידי

הלכות תערובות  סימן צח

השלחן

ש"ך ברמ"א סמכינן ,ונפק"מ לנודר ממאכל ,אי נמי לפרווה שנפל בו בשר או חלב.
בכור שור ברמ"א מדכתב רמ"א לסמוך בטעימת ישראל כבד אם הוא מר משום דרבו
המכשירים אף בניטל המרה ,משמע שבעלמא לא סמכינן בטעימת ישראל.
פמ"ג מה שהוצרך בכבד לסברא זו ,משום דהוי לחיכה בעלמא ובזה לא סומכים לחוד.
לבוש החמיר לא לסמוך אף בטעימת ישראל.
תערובת היתר:
לכולי עלמא מועיל אף שאינו אומן ,כמבואר

)חולין צ"ז(.

דתערובת תרומה טעים לה כהן.

תערובת איסור:
שטועם גוי מחלוקת:
רשב"א בטור חדא בעינן ,אומן נאמן אף כשיודע ,סתם גוי נאמן רק במסל"ת.
רשב"א ביש מחמירים תרתי רק אומן ורק מסל"ת )וכן כתב הט"ז סק"א בדעת הרא"ש ,אמנם הב"י הניח
בצ"ע דילמא לאו דוקא אומן(.
ר"ן גוי סתם לא נאמן אף כשמסל"ת דחשוד לשקר ,רק אומן נאמן אף כשיודע.
רמב"ם כל גוי נאמן אף כשאינו מסל"ת.

ידי

הלכות תערובות  סימן צח

השלחן

קצז

שיעור הששים הוא בנפח ,אך אם היו שניהם שווים בנפח ומשקל ,יש להעדיף משקל שבו אין
נפח האויר משפיע .אם אינם שווים במשקל יש למעך האווירים .כזית קרוש שנפל ונמחה ונעשה
רביעית ,משערים בכזית דבשיעור זה נותן טעם .ואם נמחה קודם שנתערב בעינן רביעית מדרבנן.

סעיף ב
אם נתערב מין במינו ונשפך ,בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,אם
נודע שהיה רובו היתר ,מותר .ואם לא נודע שהיה רובו היתר ,אסור .הגה:
ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא ,אם הוא שוה הוי מין במינו .אבל לא אזלינן בתר טעמא אם

הוא שוה או לא .אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד
עליו לשערו ,אפילו נודע שהיה רובו היתר ,אסור .ואם נתערב במינו
ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,ונודע שהיה
רובו היתר ממינו ,רואין את שאינו מינו כאלו אינו ,והשאר ,מינו רבה עליו
ומבטלו.

 להלכה:
פסק השו"ע כרשב"א בטור ,דגוי סתם נאמן משום מסל"ת ,ובאומן אף אינו מסל"ת דמירתת.
החילוק בין איסורים לעדות אשה:
הקשו הרי נאמנות דמסל"ת אינה מועילה בדאורייתא לבר מעדות אשה ,ודעת השו"ע שטעם
כעיקר דאורייתא )כרשב"א ולא כר"ת(:
תרוה"ד )הקשה ברשב"א עצמו סתירה זו ,דסבירא ליה טעם כעיקר דאורייתא ושגוי נאמן משום מסל"ת( הניח
בצ"ע ,וסתם להחמיר דדעתו דטעם כעיקר דאורייתא.
ט"ז )סק"א( לענין זה לא החמירו שטעם כעיקר דאורייתא .ועוד כתב דכל מקום שלא בעינן
עדות מהני מסל"ת אף בדאורייתא )ודחה הט"ז תירוץ זה והניח בצ"ע(.
ש"ך )סק"ב( כיון דאיכא למיקם עלה דמילתא ,סמכינן אף בדאורייתא.
במקום שמועיל לחיכה:
נחלקו אם שרי לישראל ללחך איסור:
דרישה מדבעינן קפילא גוי באיסור שנתערב ,נלמד דאסור לישראל לבדוק בשר אם נמלח על
ידי לחיכת לשון.
ט"ז על ידי לחיכה מותר ,וכן משמע מדין השו"ע בבדיקת כבד אם היה בו מרה על ידי לחיכת
ישראל ,והכא בעינן טעימה על ידי לעיסה ומשום הכי בעינן גוי.
ש"ך רק גבי מרה מותר דקרוב שיטעום טעם מר ולא יהא איסור.
באיסור פגום או דרבנן:
צמח צדק מיירי לענין טעימת איסור חלב פגום בבורית לבדוק אם מלוחה מספיק ,והתיר דטעימה
דרבנן ולא אסרו בפגום שהוא דרבנן ,ומשמע דהוא הדין לכול איסור דרבנן ,נחלקו אם התיר אף
לעיסה:
פר"ח ובן הצמח צדק שרי אף לעיסה בלא בליעה.
נודע ביהודה אסר ,והתיר בלחיכה.

החילוק בין מינו לשאינו
תערובת מין במינו:
שאין נותן האיסור טעם בהיתר ,ג' מקורות:
א .זבחים )ע"ט" (.אמר רבא אמור רבנ בטעמא ,ואמור רבנ ברובא ,ואמור רבנ בחזותא .מי בשאינו מינו
בטעמא ,מי במינו ברובא )ובחולין נקט מין במינו בששים והיינו מדרבנן(".
ב .חולין )ק"ט" (.הכא במי במינו קא מיפלגי ,ורבי יהודה לטעמיה דאמר מי במינו לא בטיל ,ורבנ
לטעמייהו דאמרי מי במינו בטיל".
ג .עבודה זרה )ע"ג" (:רב ושמואל דאמרי תרוייהו ,כל איסורי שבתורה במינ במשהו ,שלא במינ בנות
טע .זה הכלל לאתויי מאי ,לאתויי כל איסורי שבתורה .ר' יוחנ ור"ל דאמרי תרוייהו כל איסורי
שבתורה ,בי במינ בי שלא במינ בנות טע."

מבואר ,דעת רבא רבנן ר' יוחנן ור"ל מין במינו בטל מדאורייתא ברוב ומדרבנן בששים .אך דעת
ר' יהודה רב ושמואל מין במינו לא בטל לעולם.
 להלכה:
רש"י וראבי"ה אפילו באלף לא בטל.
שאר הראשונים בטל דאורייתא ברוב דרבנן בששים ,וכן הלכה.

וכך ביאר ר"ת דברי ר' יוחנן )מובא גם לקמן בדין מין בשא"מ אות ד'( "אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן כל
שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו ,וזהו כזית בכדי אכילת פרס .טעמו ולא ממשו ,אסור ואין לוקין
עליו" .פירוש מין במינו שנתערב אם אכל ממשו של איסור לוקה ,אך אם אכל מהתערובת אינו
לוקה דמדאורייתא בטל ברוב ורבנן גזרו דבעינן ששים.

קצח

א.

ב.
ג.

ד.
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באנו לדין טעם כעיקר ,דטעם האיסור אינו שווה להיתר ,ד' מקורות:
חולין )ק"ח" (.אמר אביי טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא ,אמר ליה רבא דר בישול אסרה תורה".
פליגי אי ילפינן מבשר וחלב )דשם ודאי שטעם כעיקר( לשאר איסורים ,אביי לחומרא ורבא סבר
דחידוש הוא שם דדרך בישול אסרה תורה ,מבואר דטעם כעיקר לאביי דאורייתא ולרבא דרבנן.
פסחים )מאן דאמר" (.משרת לית טע כעיקר ,מכא אתה ד לכל התורה כולה .ולר' עקיבא ילפינ
מגיעולי גוי ."פירוש מדאסרה תורה טעם בנזיר ובכלי מדין מוכח שטעם כעיקר דאורייתא.
חולין )צ"ח (.גבי זרוע איל שמבשל עם שאר הבשר דהוי מין במינו מובא בברייתא שבטל בששים
מה שאין כן בשאר איסורי קדשים דאינם בטלים אפילו באלף לר' יהודה .אביי ביאר החילוק
בפשטות דכאן בטל ובשאר קודשים התחדש שלא ,רבא ביאר החילוק דכל מין במינו טעם כעיקר
ואינו בטל ,ובאיל התחדש דלא אמרינן טעם כעיקר .שמעינן לרבא דבקדשים טעם כעיקר
דאורייתא ,ואף דמיירי במין במינו הוא הדין לשא"מ.
עבודה זרה )ס"ז" (.אמר ר' יוחנ כל שטעמו וממשו לוקי עליו ,וזהו כזית בכדי אכילת פרס .כל
שטעמו ולא ממשו ,אסור ואין לוקין עליו".
לכאורה הפירוש דבשביל ללקות בעינן דוקא ממשו ,אך טעם לבד לא לוקין עליו
בדבריו ,ר"ת לעיל רש"י ור' חיים לקמן(.

)ויש ג' פירושים

 להלכה:
שיעור האסור:
רש"י ורמב"ם טעם כעיקר דרבנן ,כן מוכח מרבא בחולין דרק בקדשים טעם כעיקר ,ועוד מר'
יוחנן בעבודה זרה דדוקא ממשו לוקין ,וגיעולי עכו"ם ומשרת הוו ב' כתובים.
ר"ת ר"ח ורשב"א טעם כעיקר דאורייתא ,וכן פסק שו"ע.

ומה שאמר ר' יוחנן ביאר ר"ת )לעיל( דמיירי במין במינו ,דאם מכיר האיסור הוי ממשו ולוקה דהיה
לו להוציאו ,ובאין מכיר חשיב אין ממשו ובטל ברוב .ר' חיים ביאר דמיירי בשא"מ ותנאי הוא
בשביל ללקות בעינן שיהא בתערובת שיעור כזית בכדי אכילת פרס וכן פסק הרמב"ם )לקמן(.
שיעור מלקות:
רמב"ם אליבא דרש"י טעם כעיקר דרבנן ,אך אם היה שיעור כזית בכדי אכילת פרס שהוא
כזית בג' ביצים ,אם אכל את כל הג' ביצים לוקה.
ר"ת טעם כעיקר דאורייתא ,ולוקה כשאכל כזית מתערובת איסור כל שלא היה ששים.
ר' חיים טעם כעיקר דאורייתא ,ומכל מקום אינו לוקה עד שיהא בתערובת כזית בכדי אכילת
פרס ,ולוקה כשאכל כזית מתערובת כזו .כתב הטור שהוא כזית בד' ביצים.

א.
ב.
ג.
ד.

נפק"מ בין מין במינו לשא"מ בנשפך התערובת ואין לעמוד על שיעורו אך ודאי שהיה רוב:
מין במינו דמדאורייתא ברוב הוי ספק דרבנן לקולא ומותר ,בשא"מ דטעם כעיקר ספק דאורייתא
לחומרא ואסור.
אינו בקי בשיעור האיסור לא אמרינן ספק לקולא דתלי בידיעה ואסור )מבואר בסעיף ג'(.
נתערב מינו ואינו מינו וידוע שהיה רוב מינו ,רואים את שאינו מינו כאילו אינו ומינו רבה עליו
ומבטלו )רשב"א(.
עוף שנפל לחלב דעיקר איסורו הוא מדרבנן ,נחלקו אם מחמירים בו בספק:
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קצט

רמ"א בשם או"ה )ד"מ סק"ב( דינו כבשר וכן פסק בהגה.
ש"ך )סק"ז( תמה עוף דרבנן ואו"ה לשיטתו דעוף דאורייתא ,ולכן יש להקל דעיקר איסורו
מדרבנן.
ט"ז )סק"ה( כתב ראוי להחמיר אטו בשר בהמה.
כיון שלמדים טעם כעיקר מגיעולים ומשרת ,אינו אסור אלא דבר שחיובו מלקות ,לאפוקי חלב
טמא וכיוצא בו )פת"ש סק"ה( .בשר וחלב לכולי עלמא טעם כעיקר דאורייתא דדרך בישול אסרה
תורה ,ומיהו טעם בשר וחלב ובליעתו אינו דאורייתא.

איך מודדים מינו:
מקור )עבודה זרה ס"ו" (.אמר רבא חמרא חדתא בעינבי שני מיני ה."
פירוש למאן דאמר מין במינו במשהו אזלינן בתר שם הדבר ולא רק בתר הטעם ,להלכה מחלוקת:
ב"י בשם מצאתי כתוב אגור בשם או"ז וכן פסק רמ"א בתר שמא ,ומשום הכי שאור ועיסה,
חלב ובשר ,בשר וכבד )כמפורש בנדרים נ"ד ע"א הנודר מן הבשר מותר בכבד( ,סוגי דגים ,ב' מינים הם,
עז איל ושור ג' מינים הם .אך אותו אבר של ב' בהמות ,בשר כבש ואיל וכן סוגי שומנים
שונים ,הוו מין אחד.
או"ה כל זה הוא מתי שהביטול תלוי בגזירת הכתוב וכדו' אך לא כשתלוי בטעם ,ומשום הכי
לדידן אזלינן בתר טעם ,ומיהו לדעת רש"י דמין במינו אינו בטל מגזירת הכתוב אזלי בתר
שמא .וכן יבש שנתערב בשא"מ שדינו בטל בששים משום דיכול להוציאו ,אזלינן בתר שמא.
ש"ך )סק"ו( העיקר כאו"ה וכן דעת רוב הראשונים ,אלא שגם בתערובת יבש בשא"מ אזלינן
בתר טעם ,דמה שהצריכו ששים הוא שמא יחזור ויבשלם ולא משום שניכר.

סעיף ג
במה דברים אמורים ,כשנשפך .אבל איסור שנתערב בהיתר ,והוא לפנינו,
ואי אפשר לעמוד על שיעורו ,אף על פי שהוא מאיסורים של דבריהם,
אסור.

גדרי ספק
ספק מחמת חסרון ידיעה:
בגמרא חולין )צ"ז (:כחל שנתערב אין ידוע כמה בלוע ומשום הכי משערים בכולו ,ומשם למדו לכל
דבר שאין יכול לעמוד על שיעורו מסיבה של חסרון דעת .הטעם:
ר"ן ביאר שמא יבואו להקל גם כשנתנו מידה.
מרדכי ביאר דדעת שוטים אינה דעת ,ולא מקלים משום מה שאינו יודע.
ביאר הט"ז יש ב' סוגי ספיקות )סק"ו(:

א .ספק אם יש איסור:
כגון גבינות העושה גבינות מבהמה ונמצאה טריפה משום סירכא ,ואין ידוע אם היתה טריפה בזמן
החליבה ,ואין אנו בקיאין לבדוק אותה סירכא אם היא אסורה .אם רק אדם אחד אינו בקי וכולי
עלמא בקיאין אסור .אם כולי עלמא אינם בקיאין מחלוקת:

ר

ידי
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רשב"א אף בזה אסור.
רא"ש וטור מותר ,כיון שיש ספק על עצם האיסור.
ב .ודאי איסור וספק מה שיעורו:
בזה לכולי עלמא לא חשיב ספק ,כיון שהאיסור הוא ודאי ,ובין אם אדם אחד אינו בקי ובין אם
כולי עלמא אינם בקיאין ,דומיא דכחל.
קטן או עכו"ם ששפכו איסור לקדירה ואין ידוע כמה ,דינו כאיסור שנתערב ונשפך ומותר ,דאין
לומר דעת שוטים היא דלא היה לו לדעת .וליכא למיחש שיבואו להקל דלא שכיח הוא )אמונת
שמואל ,פת"ש סק"ח(.

סעיף ד
איסור שנתבשל עם היתר ,אפילו מכירו והוא שלם וזרקו ,צריך ששים
כנגד כל האיסור ,מפני שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו .לפיכך המבשל
בקדרת איסור שהיא בת יומא ,או תוחב כף של איסור בהיתר ,צריך ששים
כנגד כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב מהכף ,שאין אנו יודעין כמה בלעו,
בין שהם של חרס או עץ או מתכת .הגה :ובלבד שבלעו על ידי רתיחת אש ,שאז
הבליעה הולכת בכל הכלי ,אבל על ידי רתיחת מליחה אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה ,ואין צריך
לשער רק כדי קליפה ,ועיין לעיל סימן ס"ט .ויש מי שמחמיר בכף של מתכת להצריך

ששים כנגד כולו ,אפילו לא הכניס אלא מקצת ,משום דחם מקצתו חם
כולו .הגה :ונוהגין כסברא ראשונה .וכל איסור שמבטלים בששים ,אם מכירו צריך להסירו משם
אף על גב דכבר נתבטל טעמו בששים .ולכן אם נפל חלב לתוך התבשיל ונתבטל טעמו בששים,
צריך ליתן שם מים צוננים וטבע החלב להקפיא ולצוף למעלה על המים ,ויסירנו משם ,דמאחר
דאפשר להסירו הוי כאילו מכירו וצריך להסירו משם .איסור שנתבטל בקדירה והסירוהו משם,
ונפל לקדירה אחרת ,צריך לחזור ולבטלו בששים נגד כולו ,וכן לעולם .אבל אם נפל לקדירה
הראשונה ב' פעמים ,אין צריך רק ששים )פעם( אחת כנגדו ,ועיין לעיל סימן צ"ד.

אומד ששים באיסור בלוע
איסור בלוע בחתיכה ובכלי:
בגמרא חולין )צ"ז" (:כחל בששי וכחל מ המני ,איבעיא ל כי משערינ בדידיה משערינ או במאי
דנפיק מיניה משערינ ,פשיטא דבדידיה משערינ דאי בדנפק מיניה מנא ידעינ) "לעיל סעיף ג' ביארנו
הטעם ,ר"ן ומרדכי(.
לב כבד ושאר דברים:
נחלקו אם יש ללמוד מכחל לשאר מינים ,או שמא דוקא כחל שמעורב בו בשר וחלב הוי חתיכת
איסור והחמירו בו:
ארחות חיים דוקא כחל.
ספר התרומה כל דבר )יתכן ודעת הארחות חיים היא דעת הראב"ד דסבר דמשערים ביוצא ,ודעת התרומה
היא דעת שאר הראשונים(.

ידי
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רא

חתיכת איסור:
חתיכה הבלועה מאיסור שנתערבה משערים נגד כל החתיכה אף שרק בלוע בה איסור ,כתב
הרשב"א הוא הדין באיסור דרבנן ,וכן פסק שו"ע )ואף איסור שנעשה על ידי מליח דנאסר כולו ,ש"ך סקי"ד(.

לא מיבעיא באיסור שנתערב ונימוח ,אלא אף אם הוציא האיסור ונשאר עב כבתחילה ,ואף אם
נפל שוב אפילו למאה קדירות בזה אחר זה בעינן נגד כולו אף באחרונה ,ואם נפל ב' פעמים
באותה קדירה סגי בששים אחד.
כף וקדירת איסור:
המבשל בקדירה של איסור או תוחב כף איסור )שנאסרו על ידי בישול ,אך על ידי מליחה בעינן רק כנגד קליפתן
שנאסרה ,וכן כתב רמ"א בהגה( ,נחלקו אם משערים נגד כולו או במאי דנפיק )מבואר כאן ובסימן צ"ד(:

ראב"ד חרס שאינו חוזר להיתרו נגד כולו ,מתכת ועץ משערים כמה יוצא ממנו באומד יפה.
רמב"ן נגד כולו דאין ידוע כמה נפיק מיניה ,וכן הלכה.
ומיהו אין מסייע הכלי לביטול איסור ,כגון תבשיל היתר שנפל לתוכו איסור אין מצטרף הכלי
להשלים לששים )וכן פסק שו"ע לקמן סימן צ"ט סעיף א'(.
כף חלבית שנתחבה מקצתה לקדירה של בשר ,אם לא בלעה אלא דבר מועט כגון כף חדשה
שניער עליה חלב ,לכולי עלמא סגי כנגד מה שבלעה .כף ישנה של עץ או חרס אינו מוליך חום
ולכולי עלמא משערים במה שנתחב ,נחלקו בשל מתכת:
רבינו פרץ משערים בכולה ,דחם מקצתו חם כולו.
סמ"ק ושערי דורא מרדכי או"ה משערים רק כנגד מה שבפנים ,דאף שחם מקצתו חם כולו
אינו מוליך הפליטה.
 להלכה:
פסק שו"ע )לעיל צ"ד( בסתם כסמ"ק והביא הר"פ ביש אומרים ,וכתב רמ"א דנהגו כסמ"ק .אין ידוע
כמה תחב משערים בראוי לתחוב שהוא ראש הכף )ש"ך שם סק"א ,ועיין שם באורך(.

כתב המרדכי בשם הרוקח חלב שנפל לתבשיל ,יתן שם מים צוננים ויצוף החלב והשאר מותר .נחלקו
אי מיירי שיש ששים ובכל זאת חייב להוציא ,או דמיירי שאין ששים ומותר על ידי בדיקה זו:
או"ה וכן פסק רמ"א רק ביש ששים וחיב להוציא כשמכיר האיסור ,וכשאין ששים אסור אף
שהוציאו כיון שאסר טעמו .ט"ז )סק"ז( הוכיח כן מכלי איסור שאוסר אף שיצא כולו.
הגהת או"ה אף באין ששים מועיל ,שאין החלב מתערב ברוטב אלא צף למעלה.
ב"ח דיעבד מותר אף כשאין ששים.

סעיף ה
אם ידוע כמה הוא האיסור ,כגון כף חדשה או שאינה בת יומא שניער בה
ובלעה כזית חלב ,ואחר כך ניער בה קדרה של בשר ,אין צריך אלא ששים
לבטל הכזית שבלעה )ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה ,אפילו אם ניערו בו איסור(.
אבל כף ישנה ובת יומא ,משערין בכולה )דכל מה שבלע נעשית איסור ,ולא ידעינן
כמה בלע( .ויש מי שאומר שגם בזו אין צריך אלא ששים לבטל הכזית
שבלעה .הגה :והסברא ראשונה עיקר ,כמו שנתבאר לעיל גבי טיפת חלב שנפלה על הקדירה.

רב

ידי

הלכות תערובות  סימן צח

השלחן

ויש שאינן מחלקין בין כף ישן לחדש ,רק בין כלי חרס לשאר כלים ואומרים דבכלי חרס דאי
אפשר להפריד האיסור על ידי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נבלה ,אבל לא בשאר כלים ,וטוב לחוש
לחומרא ועיין לעיל סימן צ"ב.

חנ"נ בכלי ובבלוע
חנ"נ בבלוע בכלי:
כלי בשרי ישן שניער בו כזית חלב )תוך מעת לעת לבשר( ושוב נתחב בקדירה בשרית ,נחלקו אם
נעשה הבלוע לנבילה ונאסר כולו ובעינן כנגד כל הכלי ,או רק כנגד החלב שנבלע:
רשב"א נעשה הכל נבילה ,וכתב ב"י שכן הוא דעת הטור.
רמב"ן אין חנ"נ בבלוע ,וכתב רמ"א שכן היא דעת הטור.
מרדכי מחלק בין חרס לשאר כלים .ויש ג' דעות בדבריו:
ש"ך )סקכ"א( היקל בשאר כלים שלא נעשה חנ"נ בבלוע כרמב"ן.
רמ"א בכלי חרס יש חנ"נ אף לגבי הכלי.
ט"ז בא להחמיר בכלי חרס שאף הוא נעשה חנ"נ בעצמו.
 להלכה:
פסק השו"ע בסתם להחמיר בישנה אף אם ידוע כמה בלעה דנעשה הבלוע חנ"נ וכן פסק רמ"א,
והביא השו"ע המקילים ביש אומרים .נחלקו אם יש להקל בהפסד מרובה:
רמ"א בשאר איסורים דנחלקו אם אמרינן חנ"נ היקל בנקום הפסד ואפילו בחרס ,ובבשר וחלב
מחמיר )כך דייק הש"ך סקי"ח(.
ב"ח וש"ך )סקכ"א( במתכת ועץ יש להקל כמרדכי אף בבשר וחלב ,בחרס אסור.

כלי חדש שבלע איסור מחלוקת אם נעשה הכלי נבילה ,ונפק"מ כשיודע שניער בו כזית איסור
)ודוקא כשבלע איסור או תערובת בשר וחלב ,אך בשר לחוד לא ,ש"ך סקכ"א ופשוט הוא בכל
דין חנ"נ(:
מרדכי כלי חרס נעשה נבילה שאינו יוצא מידי דופיו ,אבל עץ ומתכת לא נעשה )כך הבין רמ"א
בדבריו(.
רמ"א מעיקר הדין מותר ויש לחוש לדברי המרדכי.
ט"ז במרדכי )סק"ח( חוששים למרדכי רק בבשר וחלב כשתחב בחלב ושוב בבשר נעשה הכלי
נבילה ,אך שאר איסורים מותר דהוא פלוגתא בכל חנ"נ והוי ס"ס.
שו"ע )לעיל( לא חשש כלל למרדכי דליכא חנ"נ בשאר איסורים.

סעיף ו
כחצי זית של איסור שנתערב בהיתר ,צריך ששים חצאי זיתי היתר לבטלו.

ביטול חצי שיעור
האם חצי שיעור אסור:
בגמרא חולין )צ"ח" (.ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא ,סבר מר בר רב אשי לשעוריה
בתלתי פלגי דזיתא ,אמר ליה אבוה לאו אמינא ל לא תזלזל בשיעורי דרבנ ,ועוד האמר ר' יוחנ חצי
שיעור אסור מ התורה".

ידי

הלכות תערובות  סימן צח

השלחן

רג

פירוש ר' אסי סבר להקל כיון שאין לוקים מדאורייתא על חצי שיעור ,ענה לו ר' אשי שבדרבנן
אין להקל ,ועוד דחצי שיעור אינו דרבנן אלא דאורייתא אלא שאין בו מלקות .מבואר מכאן דאף
באיסור דרבנן מחמירים בו להצריך ששים ,ועוד דחצי שיעור אסור מהתורה.

סעיף ז
ביצה שיש בה אפרוח או טפת דם שנתבשלה עם אחרות ,צריך ששים
ואחת לבטל פליטתה.

ביטול ביצה
מבואר לעיל )סימן פ"ו( כיון שיש הבדל בגדלי הביצים הצריכו ביצה נוספת
מבואר דין המליחה והרחקה לביצים שנמצאו במעי תרנגולת(.

)לעיל סימן ע"ו וסימן פ"ז

סעיף ח
כחל מתבטל בתשעה וחמשים.

הגה :כל האיסורים הנוהגין בזמן הזה כולם מתבטלים
בששים ,מלבד חמץ בפסח ויין נסך ,כאשר נתבאר בהלכותיהם ,ובלבד שהאיסור אינו נותן טעם
בקדירה ,אבל אם נותן טעם באותה קדירה ,והוא אסור מצד עצמו ,אפילו באלף לא בטיל כל
זמן שמרגישין טעמו .ולכן מלח ותבלין מדברים דעבידי לטעמא ,אם אסורים מחמת עצמן אינן
בטילים בששים.

ביטול כחל
איסור שאין ידוע כמה ממנו נפלט:
רוב האיסורים בטלים בששים משום שאיסורם הוא בנותן טעם ,ישנם חילוקים מעטים כמו
שיתבאר:
כחל:
בגמרא חולין )צ"ז" (:כחל ששי וכחל מ המני ."מבואר מצטרף לבטל חלב הבלוע בו ,ומשום הכי
בטל בחמישים ותשע נגדו .נחלקו מה הטעם:
רמב"ם כיון שאיסורו של החלב מדרבנן והוא הדין לכל איסור דרבנן )ש"ך סקכ"ו( ,ואין הלכה
כדבריו.
רשב"א כיון שבשר הכחל הוא היתר ומצטרף לבטל החלב ,אך איסור דרבנן בעי ששים ,וכן
פסק שו"ע.
תערובת בשר וחלב:
רש"י ששים.
יש אומרים שאוסר משהו.

רד
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ציר איסור:
שנכבש בתוכו היתר דאורייתא מחלוקת:
או"ה ורמב"ם מאתים.
 להלכה ששים )ד"מ סק"ט(.
תבלין ושומן:
תבלין הינו דבר הנותן טעם ולכן כל שיש לחוש שטעמו נרגש עדין אסור אף ביש ששים וכן פסק
רמ"א ,ואם ודאי שאינו נותן טעם כשנפל ליורה גדולה או כשנפל למינו ואינו נותן טעם ,מותר
בששים )ש"ך סקכ"ח וסק"ל( .ודוקא תבלין האסור מחמת עצמו ולא מחמת בליעה )ש"ך סקל"ב(.
שומן של איסור שנפל לקדירה צ"ע איך נתירנו הרי הוא נותן טעם ואי אפשר להטעמו לגוי שלא
סומכים עליו ,וליהודי שמא יאכל איסור )ובשלמא אם הוא שומן היתר ונפל לחלב מותר ,דאינו אסור מחמת
עצמו ,אך בשומן איסור צ"ע(:
ט"ז )סקי"א( ביאר כל שיש ששים אנו נותן טעם אף שהוא תבלין ,ועוד כתב או"ה שומן לא
חשיב עביד לטעמא )שמשתנה המרקם ולא הטעם( אלא רק תבלין או דבר חריף.
ש"ך )סקכ"ט( סבר דעל ידי טעימת גוי מסל"ת סומכים היכא שיש ספק ,ולדבריו שייך להטעמו
כאן לקפילא.

סעיף ט
קדירה שיש בה נ"ט זיתים היתר ,ונפלו בה שני זיתים ,אחד של דם ואחד
של חלב ,כל אחד מצטרף עם הנ"ט של היתר לבטל חבירו .וכן כ"ט זיתים
של היתר שנפל בהם כזית חלב ,ובקדרה אחרת היו שלשים של היתר
ונפל לתוכו כזית של דם ,ונתערבו בשוגג ,מותר) .וכל שכן בב' זיתים ,אחד של
גבינה ואחד של בשר ,דכל אחד מבטל חבירו(.

הצטרפות איסור לבטל
איסור שבטל ונפל שוב איסור אחר:
משנה ערלה )פ"ב מ"ג( "הערלה מעלה את הכלאי ,והכלאי את הערלה ,והערלה את הערלה וכו'".
מבואר איסור שבטל מצטרף לבטל )ועיין לעיל צ"ד סעיף ב' מדין זה( ,נחלקו אם הוא הדין בשאר
איסורים:
ראב"ד הוא הדין בשאר איסורים ,וכן הלכה.
רשב"א בשם רבותיו דוקא אלו שעולים במאתים.

מכאן למדנו כזית חלב וכזית דם שנפלו לנ"ט היתר ,כל אחד מצטרף לבטל חבירו .למד הרא"ש
מכאן למקום שנפלו ב' הכזיתות כל אחד לתערובת אחרת ,אחת של ל' ואחת של כ"ט ועירבו
התערובות בשוגג ,בטלים האיסורים מהאי טעמא ,ומה שעירב בשוגג אינו גורע בדיעבד )יש גירסא
שב' התערובות היו ל' ,והוא חידוש קטן יותר דאחר הצירוף איכא ששים היתר(.
עוד מבואר שאיסור גמור מבטל איסור בגמרא )זבחים ע"ח" (.אמר רשב"ל הפיגול והנותר והטמא
שבללן זה עם זה ואכלן ,פטור" )מיירי בכזית מכל איסור ,וקמ"ל דאם אכל ב' חתיכות יש לחוש
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רה

שכל אחת ביטלה חבירתה מדין רוב נמצא שההתראה היא ספק ואינו לוקה( .מכאן למדנו ג'
כזיתות של ג' מיני איסורים שהתערבו ,מצטרפים לבטל כל אחד את חבירו.
קדירה אחת של נ"ט כזיתות היתר ונפל כזית חלב וכזית דם ,לכולי עלמא בטל כמבואר
סקל"ג( .ב' קדירות של כ"ט ול' שנפל לאחת בשר ולאחת חלב ונתערבו ,לכולי עלמא בטל כמבואר
)וכן פסק רמ"א בהגה( .נחלקו כשנפל לאחד חלב ואחד דם ונתערבו ,אם נעשה התערובת חנ"נ קודם:

)ש"ך

לשו"ע לא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ובטל.
רמ"א דסבר בעלמא חנ"נ בשאר איסורים ,סתם ולא חלק על השו"ע ,נחלקו בביאור דעתו:
ש"ך )סקל"ג( כל שנתווסף לתערובת בשוגג קודם שנודע על האיסור ,לא אמרינן חנ"נ ובטל.
עוד ביאר ש"ך דמיירי בתערובת לח בלח ,דבזה לא אמרינן חנ"נ בהפסד מרובה )כמבואר
לעיל סימן צ"ב(.
ט"ז )סקי"ד( כיון דאמרינן חנ"נ בשא"ס אינו בטל ,דנ"נ קודם שנתערבו שניהם וצ"ע דעת
רמ"א.
צירוף נפח כפות:
ב' כפות איסור או אחת בשר ואחת חלב שתחב לקדירה ,ואין במה שבקדירה ששים לבטל ,נחלקו
אם מצרפים נפח הכפות:

או"ה הנפח מצטרף לבטל ,ומה שקדירת היתר לא מצטרפת ,דב' מינים הם הקדירה של חרס
והכף של עץ ,וכן חיישינן שהקדירה בלעה מהאיסור.
רמ"א )ד"מ סק"י( אין מצטרף ,וראיה מקדירת היתר .ודחה ביאור האו"ה דמה איכפת לן שאינם
מאותו מין.
איסור מוצק שנפל לתבשיל שיש בו רוטב ,דקימא לן דמצטרף הרוטב לבטל ,נחלקו האם
מחשיבים הרוטב כמו שהוא ,או שיש לחשב את נפח הרוטב כמה יהא אם יקרוש ,ונמצא שבעינן
יותר רוטב לבטל:
רא"ה בעינן לשער כאילו היה קרוש ,ומשום הכי על כזית איסור בעינן ביצה ומחצה ברוטב.
ר"ן ורשב"א בשם בעהע"ט בנוזל כמו שהוא עכשיו ,דכך הוא נותן טעם.
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סימ צט  די העצמות א מצטרפי לבטל איסור,
ושלא לבטל איסור לכתחלה
סעיף א
חתיכת נבלה שיש בה בשר ועצמות שנפלה לקדירת היתר ,עצמות
האיסור מצטרפים עם ההיתר לבטל האיסור ,ואצ"ל שעצמות ההיתר
מצטרפין עם ההיתר ,אבל המוח שבעצמות איסור מצטרף עם האיסור.
וגוף הקדירה אינה מצטרפת ,לא עם האיסור ולא עם ההיתר .הגה :ויש
מחמירים שלא לצרף עצמות האיסור עם ההיתר לבטל ובמקום הפסד יש לסמוך אמקילין
ומתירין ,כי כן עיקר.

עצמות בביטול
צירוף עצמות להיתר או לאיסור:
בירושלמי ערלה

)פ"א ה"ג(

"אמר ר' חנא קליפי איסור מצטרפי להיתר".

לכאורה הוא הדין עצמות איסור ,הטעם משום שאינם נותנים אלא מקבלים ,ולכן מצטרפים
להיתר .עוד מבואר בחולין )צ"ח (.ילפינן בהו"א שיעור ביטול מין במינו מזרוע בשלה
דקרבן נזיר ,מאן דאמר ששים חשיב לאיסור הזרוע עם עצמות ,ומאן דאמר מאה חשיב
לאיסור ללא עצמות ,ומסיק דאסמכתא היא דביטול מין במינו מדאורייתא הוא ברוב,
מוכח דמאן דאמר בששים עצמות האיסור אוסרים כמותו .להלכה עצמות היתר לכולי
עלמא מצטרפות להיתר ,לבר מר"א בן אסמעל שהחמיר בשא"מ דאורייתא שלא יצטרף.
עצמות איסור ,מוח שבהם לכולי עלמא מצטרף לאיסור ,העצמות עצמם מחלוקת אם
מצטרפות לאיסור או להיתר או כלל לא:
ר"ש רשב"א רא"ש וטור להיתר ,ובחולין הוא רק סברא בהו"א.
רא"ה ר"ן ואו"ה יבשות להיתר לחות ושיש בהם מוח לאיסור ובזה מיירי בחולין.
שערי דורא בשם או"ז לא מצטרפות כלל ,לא לאיסור ולא להיתר.
רמב"ן ואור זרוע של היתר מצטרף להיתר ,של איסור מצטרף לאיסור.
ר"א בן אסמעל עצמות היתר במין במינו ויש רוב וכל האיסור מדרבנן מצטרפות ,בשא"מ
דאורייתא אין מצטרף ,עצמות איסור מצטרפות לאיסור.
 להלכה:
שו"ע כרשב"א ,בין עצמות איסור בין היתר מצטרפים להיתר ,ומוח שבעצמות איסור אוסר.
רמ"א כאו"ז ,יש מחמירין שלא לצרף עצמות איסור ,ובהפסד יש לסמוך על המתירין .ואף
שפסק רמ"א לעיל )סימן צ"ח סעיף ה'( דכלי חרס נעשה נבילה אף שאינו נ"ט וכאן היה לו לאסור
העצם משום דבוק ,שאני חרס שאינו בהגעלה מה שאין כן עצם )כן יישב ש"ך סק"ג על קושיית
הב"ח(.
ב"ח וש"ך )סק"א( הלכה כרא"ה לחלק בין יבשות ללחות.
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סעיף ב
במה דברים אמורים שעצמות האיסור מצטרפין עם ההיתר ,כשנפלה
חתיכת הנבלה לקדרת היתר כשהיתה חיה ,אבל אם נתבשלה תחלה ואחר
כך נפלה לקדירת היתר ,עצמות שבה מצטרפים עם האיסור ,לפי שבלעו
מבשר הנבלה כשנתבשלה לבדה.

חתיכת איסור שנפלה אחר שנתבשלה:
כתב רבינו שמשון עצם איסור מותרת שנאסרה על ידי בישול ,מצטרפת מעתה לאסור כיון שבלוע
בה מהאיסור מתחילה ,וכן פסק שו"ע.

סעיף ג
בשאר איסורים ,חוץ מבשר בחלב ,חתיכה הבלועה מאיסור מצטרפת לבטל
האיסור .הגה :ואין נוהגין כן ,כי קיימא לן בכל איסורים חתיכה נעשית נבלה ,כדלעיל סימן צ"ב.

צירוף איסור לבטל
צירוף חתיכה האסורה לבטל:
חתיכה שבלוע בה איסור ואינה אסורה ,כגון חתיכה שלא נמלחה או כחל ,מצרפים החתיכה לביטול
)כמבואר לעיל צ"ח סעיף ח'( ,חתיכה שנאסרה משום בליעה תלוי בדין חנ"נ ,באיסור בשר וחלב לכולי
עלמא אינה מצטרפת ,בשא"ס מחלוקת:
שו"ע מצטרף דלא אמרינן חנ"נ ,ומיהו חתיכה עצמה אסורה דאפשר לסוחטו אסור )ש"ך סק"ד(.
רמ"א אין מצטרף דנ"נ.

סעיף ד
משערים ברוטב ובקיפה )פירוש הדק הדק של בשר ותבלין המתאסף בשולי קדרה(
ובחתיכות .ומשערין ההיתר והאיסור כמו שבא לפנינו ,אף על גב שהיה
בהיתר יותר מתחלה ונתמעט בבישולו ונבלע בקדרה .והני מילי במין
בשאינו מינו ,אבל אם הוא מין במינו משערין גם במה שבלעה הקדרה
ועומד בדופני הקדרה .ומשערים זה באומד יפה ,ורואין אותו כאילו הוא
בעין ,אבל מה שכלה ואבד מחמת האור אינו מצטרף ,שזה כלה לגמרי.

צירוף מה שבקדירה לבטל
צירוף הבליעה והקדירה לבטל:
בגמרא חולין )צ"ז" (:אמר רבי חנינא כשה משערי ,משערי ברוטב ובקיפה ובחתיכות ובקדרה .איכא

רח
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דאמרי בקדרה עצמה
רק מה שתוך הקדירה( ,ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדרה )לפי שיעור הבלוע בה ,אך אין דופני הכלי מצטרפין(".
ועוד )צ"ח" (.ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דבשרא ,סבר רב אסי לשעוריה במאי דבלע דיקולא,
אמרי ליה רבנ לרב אשי אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע".
נמצינו ג' דעות קדירה מצטרפת ,אינה מצטרפת ,מצטרף לפי שיעור הראוי .להלכה מחלוקת:
רש"י רא"ש רי"ף וטור ספיקא דאורייתא ולא מצטרף כלל )מרש"י משמע דבידוע שההיתר הצטמק
והאיסור לא ,מצטרף הבלוע להיתר ,והקשה רשב"א מה מועיל מה שמתחילה היה שיעור הרי עכשיו חוזר ואוסר(.
רשב"א מין במינו דרבנן משערים הבלוע ,מין בשא"מ דאורייתא אין משערים )הסתפק הב"י אם
רש"י וסיעתו חולקים בכלל ,דטעמם משום ספק דאורייתא ובדרבנן יש להם להקל(.
רמב"ם מצטרף הבלוע להיתר ומשערים באומד יפה בלא מה שאבד מחמת האור.
)יש שפירשו שהקדירה מצטרפת ודעתם לקולא ,ויש שפירשו שהקדירה אינה מצטרפת אלא

 להלכה:
שו"ע כרשב"א מין במינו משערים בשא"מ אין משערים.
רש"ל ט"ז ש"ך )סק"ד וסק"ו( כרש"י ולעולם לא מצטרף.

עוד פסק השו"ע ביטול האיסור הוא כשיעור שבא לפנינו ,ולא חיישינן שמא היה גדול יותר
ונצטמק:
טור אם נצטמק האיסור נצטמק גם ההיתר כמותו.
דרישה הקשה על טעם הטור מדוע עצמות היתר מצטרפות ,הרי בהם לא שייך שהצטמקו מה
שאין כן האיסור שאפשר שהיה יותר מתחילה.
ט"ז )סק"ה( אחזוקי איסורא לא מחזקינן ולא חיישינן שמא היה יותר ונצטמק.
המשער ביטול איסור ,יזהר לחשב אף מה שעתיד להתחסר מההיתר מחמת הזיעה )פת"ש סק"ב(.

סעיף ה
אין מבטלין איסור לכתחלה .ואפילו נפל לתוך היתר שאין בו שיעור
לבטלו ,אין מוסיפין עליו היתר כדי לבטלו .עבר וביטלו ,או שריבה עליו,
אם בשוגג ,מותר .ואם במזיד ,אסור למבטל עצמו ,אם הוא שלו ,וכן למי
שנתבטל בשבילו )ואסורים למכרו גם כן לישראל אחר ,שלא יהנו ממה שבטלו( .ולשאר
כל אדם ,מותר .הגה :ודוקא שנתערב יבש ביבש ,או אפילו לח בלח למאן דאמר שאין
אומרים בו חתיכה נעשית נבלה ,כדלעיל סימן צ"ב .אבל חתיכה שבלעה איסור ,לא מהני שנתוסף
אחר כך ההיתר ,דהא אמרינן ביה חתיכה נעשית נבלה .ויש אומרים דאפילו במקום דלא אמרינן
חתיכה נעשית נבלה לא מהני ההיתר לבטל ,אלא אם נתוסף קודם שנודע התערובת ,אבל אם
נודע התערובת קודם ,לא מהני מה שנתוסף אחר כך .ולפי זה היה צריך החכם המורה לבטל
איסור לחקור אם נתוסף ההיתר לאחר שנודע .ולא נהגו כן.

ביטול איסור שוגג ומזיד
ביטול איסור לכתחילה )במזיד(:
מקור משנה תרומות )פ"ה מ"ט( "סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ,ואחר כ נפלו ש חולי ,א שוגג
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רט

מותר וא מזיד אסור" .ועוד בביצה משנה )ד'" (:אי מבטלי איסור לכתחילה".

וכן פסק שו"ע .נחלקו אם הוא מדאורייתא או מדרבנן:
תוספות רשב"א ור"ן דרבנן.
ראב"ד דאורייתא.
 להלכה:
ש"ך בשם רמ"ע מפאנו )סק"ז( דרבנן.
נודע ביהודה חילק יבש ביבש דאורייתא ,לח בלח ואין ממשות האיסור ,דרבנן

)פת"ש סק"ג(.

למי נאסר:
למבטל עצמו ולמי שביטל בשבילו )סברא ,דלא יהנו מעשיו( ,ושרי למוכרו לגוי או לישראל בדמים
שהיה מוכר לגוי ולא יותר )רמ"א ע"פ ש"ך סקי"ב( .אך אם התכוון לבטל עבור חבירו ואין התערובת
שלו ,אף למבטל מותר )ש"ך סק"י(.
אין מתכוון לבטל:
כגון דבש שמרבה עליו כדי לתקן טעמו ,מותר.

ט"ז )סק"ז( דוקא שאי אפשר לתקן בלא לרבות.
פמ"ג אף אם אפשר בע"א רק שהוא טורח מותר ,והתירו משום כן בפירות מבושלים להשתמש
במים ,וכן בשלפוחית דג טמא שנותנים במי דבש להצליל המשקה )פת"ש סק"ד(.
ביטול איסור בשוגג:
כתב הטור קיימא לן כל איסורים שריבה עליהם מותרים .נחלקו מהיכן יוצא דין זה ואם לעולם
שוגג מותר:

ב"י ברייתא גיטין )נ"ד" (:נפלו נתפצעו אחד שוגג אחד מזיד לא יעלו ,דברי ר' מאיר ור' יהודה .ר'
יוסי ור' שמעון אומרים ,שוגג יעלו מזיד לא יעלו )ומותיב לר"י דבעלמא סבר דלא קנסינן שוגג אטו
מזיד ,ומשני( טעמא דר"י משום דאתי לאיערומי )ויאמר שהיה בשוגג(".
הקשה ב"י סתירה בטור ,כאן פסק שוגג מותר ,ולקמן
איסור אחד ועל ידו ניתר הכל ,פסק שוגג אסור.
ט"ז )סק"ח( ירושלמי תרומה )פרק סאה תרומה( "אמר ר' אבהו בש ר' יוחנ ,כל האיסורי שריבה
עליה שוגג מותר ובמזיד אסור".
)סימן ק"י(

באיסור חשוב שנתערב כשזרק

דייק הטור דוקא ריבה לא חיישינן שהיה במזיד ,דיש לו מיגו שהיה יכול לשתוק ולא לשאול .אך
זרק איסור אחר שכבר שאל לחכם אין לו מיגו וקנסו שוגג.
ש"ך )נקודות הכסף( כתב על הט"ז ,דאפשר לחלק בין נפל לריבה גם בלי לשנות את מקור הדין.
 להלכה:
לא קונסים שוגג אטו מזיד ,נחלקו מה חשיב שוגג:
ט"ז )סק"ז( טעה בדין אף שידע שמרבה חשיב שוגג ,וחלקו עליו מן האחרונים.
בית יעקב ריבתה ע"פ דיבור של אישה אחרת ,חשיב שוגג.
צמח צדק היה מסופק ושאל לת"ח רגיל ולא למורי הוראה מפורסמים חשיב מזיד ,וכל שכן
בנדון הבית יעקב )פת"ש סק"ה(.
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אם צריך החכם לחקור אם הוסיפו:
לביטול האיסור שאז אף אם יש ששים אסור ,מחלוקת:
סמ"ק צריך לשאול.
טור אין צריך לשאול ממ"נ ,אם ריבה בשוגג מועיל ,אם ריבה במזיד ודאי שלא יספר על כך.

ידי

שנא נודע בינתים או לא נודע בינתים .כזית חלב שנפל למים ונתבטל בששים ,ואחר כך נפל מן
המים לקדירה של בשר ,מותר ,אף על פי שאין בבשר ששים נגד החלב ,שהרי נתבטל במים.
וכל כיוצא בזה.

ולכאורה קשה בדברי הטור ,דאם נאסר ונעשה הכל חנ"נ אף ריבוי שוגג לא יועיל ,אלא אם נאמר
דלא אמרינן חנ"נ ואז יקשה על סמ"ק מה שהקשה הטור.
נחלקו בביאור מחלוקתם:
א .ב"י נחלקו אי אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,סמ"ק סבר שיש חנ"נ ומשום הכי צריך לחקור אי ריבה
בשוגג ,לטור לא אמרינן חנ"נ.

רמ"א )ד"מ סק"ב( הקשה מדוע בשר וחלב לא כתב הטור שצריך לשאול ,ועוד מדוע לדידן שיש
חנ"נ בכל האיסורים לא מצינו שהחכם שואל על כך.
ב .רמ"א פירוש א' נחלקו אם אומרים חנ"נ אף כשריבה בשוגג ,סמ"ק סבר שחנ"נ הוא אף כשריבה
בשוגג ,אך הטור סבר שאם ריבה בשוגג מצטרף לבטל ולא נעשה חנ"נ קודם.
ג .רמ"א פירוש ב' לא אמרינן חנ"נ אם לא נודע התערובת ומועיל לבטל ,ובזה נחלקו סמ"ק סבר
שחוששים שמא אחר שנודע התערובת ריבה )וכן פסק או"ה( ,והטור סבר שלא חוששים ,דאם נודע
מיד היה בא לחכם.
רמ"א בהגה פסק דאף למאן דאמר אין חנ"נ בשאר איסורים לא מועיל להוסיף אחר שנודע
התערובת ,ויצטרך החכם לשאול ,וסיים שאין נוהגים לשאול.
ש"ך )סקט"ו( הקשה על ביאור זה ,דודאי אמרינן חנ"נ אף כשלא נודע התערובת ,והוכיח כן מכף
חלבית שתחב לקדירת בשר ב' פעמים דמצרכינן ב' פעמים נגד הכף שמא חזר ונבלע בה היתר
ונעשה חנ"נ ,אף שלא ידע רק בסוף .וסיים דילמא אף רמ"א חזר בו לאסור ,והנודע ביהודה כתב
שודאי חזר בו )פת"ש סק"ח(.
ד .רמ"א בפירוש ג' לכולי עלמא מועיל לרבות אף שבתחילה לא היה ששים בתערובת של לח ולח
או לח שהוסיף יבש ,וכאן מיירי בחתיכות שנאסרו דיש לחוש שלא נפלט האיסור הבלוע ,טור סבר
דהאיסור נפלט כהגעלה ומשום הכי אין מה לחקור דשוגג מועיל ,סמ"ק סבר שלא מועיל דאין
הגעלה לאוכל )וכן סבר הרשב"א .ומבואר שלכולי עלמא לא אמרינן חנ"נ ,ונחלקו בדין אפשר לסוחטו(.
ה .ט"ז )סק"ח( ביאר רק מדוע לא חשש הטור שנעשה נבילה ,דלא חששו שמא ריבה אחר שנעשה
נבילה דלא מחזקינן ריעותא ,אלא שמא נפל וקודם שהתפשט האיסור ניער דבזה שוגג מועיל
דלא נ"נ ,ולכן הקשה הטור דשוגג מועיל.

סעיף ו
איסור של דבריהם ,אין מערבין אותו בידים כדי לבטלו .ואם עשה כן,
במזיד ,אסור .אבל אם נפל מעצמו ,ואין בהיתר כדי לבטלו ,מרבה עליו
ומבטלו .הגה :ויש אומרים דאין לבטל איסור דרבנן או להוסיף עליו ,כמו באיסור דאורייתא.
וכן נוהגין ,ואין לשנות .איסור שנתבטל ,כגון שהיה ששים כנגדו ,ונתוסף בו אחר כך מן האיסור
הראשון ,חוזר וניעור ונאסר ,ל"ש מין במינו ל"ש מין בשאינו מינו ,לא שנא יבש ל"ש לח ,לא

הלכות תערובות  סימן צט

השלחן

ריא

ביטול בדרבנן ודין חוזר וניעור
לבטל איסור דרבנן:
בגמרא ביצה )ד'" (:אמר רב מתנה עצי שנשרו מ הדקל לתו התנור ביו"ט ,מרבה עליה עצי מוכני
ומסיק וכו' ,והא קא מבטל איסורא לכתחלה ,הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנ ,מבטלי .ולרב אשי
דאמר כל דבר שיש לו מתירי אפילו בדרבנ לא בטיל ,מאי איכא למימר ,הני מילי היכא דאיתיה
לאיסורא בעיניה ,הכא מקלא קלי איסורא" .ועוד בגמרא בכורות )כ"ז" (.אמר שמואל תרומת חוצה
לאר בטילה ברוב ,רבה מבטלה ברוב ואכיל לה".

פירוש לערב איסור דרבנן שעומד בעינו ,או להוסיף על איסור שהתערב ולא היה ששים לבטלו,
מדין עצים שנשרו מוכח לכאורה שמותר .נחלקו האם מותר לערב או רק להוסיף:
יש אומרים ברשב"א להוסיף תמיד מותר ,לערב בידים ,אין לו עיקר מה"ת מותר כמבואר
בתרומת חו"ל ,יש לו עיקר אסור.
ר"י ראבי"ה רשב"א לערב תמיד אסור ,להוסיף אם יש לו עיקר אסור ,אין לו עיקר מותר )הגהמ"ר
כתב שכן דעת הרמב"ם מדכתב דינו רק בעוף בחלב שאין לו עיקר ,וב"י ציין שלפי זה פליג על תוספות שהחשיבו

עוף כיש לו עיקר(.
רא"ש בין יש לו בין אין לו עיקר אסור אפילו להוסיף ,ורק עצים דמקלי קלי לה מותר.
 להלכה:
שו"ע ט"ז ורש"ל )סקי"ב( כר"י וסיעתו דיש לחלק בין יש לו עיקר לאין לו ,דבאין לו עיקר מותר
להרבות .מה שהחמיר השו"ע בשמן הנותר מנר חנוכה שהתערב דאין להוסיף לבטלו ,ביאר
ש"ך )סקי"ט( דהוקצה למצותו חמיר טפי.
רמ"א וש"ך )סקי"ז( נהגו כרא"ש דאסור לרבות כלל ואין לשנות.

קמא קמא בטיל חוזר וניעור:
איסור שנפל ב' פעמים:
בגמרא עבודה זרה )ע"ג" (.כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנ המערה יי נס מחבית לבור אפילו כל היו
כולו ראשו ראשו בטל" .ועוד משנה תרומות )פ"ה משנה ה'( "סאה תרומה שנפלה למאה )והתבטלה
ואינה אוסרת( ,הגביהה ונפלה למקו אחר ,ר' אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי )שאני אומר אותה שנפלה
היא זו שעלתה ונפלה שוב( .וחכמי אומרי ,אינה מדמעת אלא לפי חשבו."

מבואר דעת ר' דימי דר' יוחנן סבר דקמא קמא בטיל ,ולא פסקו כדבריו להלכה .וכן דעת חכמים
דקמא קמא בטיל ,ור"א סבר דאינו בטל.
תוספתא תרומות )פ"ו הלכה ו'( "סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביהה עד שנפלה אחרת,
הרי זו אסורה ,ור"ש מתיר .אמר ר' לעזר בי ר"ש בד"א בזמ שלא ידע בה ואחר כ נפלה ,אבל א ידע
בה ואחר כ נפלה הרי זו מותרת".

ידי
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מבואר שסבר ר' לעזר דקמא קמא בטיל הוא רק כשהיתה ידיעה קודם הנפילה השניה .להלכה
מחלוקת:
ראב"ד אומרים קמא קמא בטיל רק באיסור נימוח )ומה שאין הלכה כר' דימי הוא רק ביין נסך(.
מרדכי ואו"ה רק אם היתה ידיעה מנפילת האיסור מתבטל ואין מצטרף לאיסור כר' לעזר
)רמב"ם פסק כן בתרומה ,וכתב ב"י בשאר איסורים דעתו כרמב"ן(.
רמב"ן רשב"א רא"ש לעולם לא אמרינן קמא קמא בטיל ,דכל שנותן טעם הרי הוא אוסר.
 להלכה:
רמ"א לא אמרינן קמא קמא בטיל כלל.
ש"ך )סקכ"א( בהפסד מרובה יש להקל בתערובת יבש ביבש כשהיתה ידיעה בינתיים.
ב' מיני איסור שנפלו:
כבר נתבאר סימן צ"ח בסופו נ"ט כזיתות שנפל לתוכם ב' כזיתות מב' איסורים ,מצטרף האחד
לבטל חבירו.
ביטול דבר היתר:
מקור משנה כלאים )פ"ט מ"א( "אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ,צמר גמלים וצמר רחלים
שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר ,ואם רוב מן הרחלים אסור ,מחצה למחצה מותר" .מבואר
דאף שאין הצמר איסור בטל הוא.

וכן פסק רמ"א כזית חלב שנפל למים ונתבטל בששים אינו אוסר אם חזר ונפל לבשר מועט ,ואף
לכתחילה מותר לערב מים אלו בבשר )ש"ך סקכ"ב(.

הוספות לחנ"נ:
הובאו ב' דעות בב"י כאן:
יש אומרים לעיל )סימן צ"ב והוא דעת המרדכי הביאו רמ"א שם( בלח אין חנ"נ כלל.
הגהות שע"ד אף שחנ"נ ,ריבה שוגג מותר ,וכל זה בדבר לח אך ביבש אסור דאינו יכול ליסחט.

סעיף ז
אם נבלע איסור מועט לתוך כלי כשר ,אם דרכו של אותו כלי להשתמש
בו בשפע היתר ,מותר להשתמש בו לכתחלה ,כיון שהאיסור מועט ואי
אפשר לבוא לידי נתינת טעם ,ולפיכך איסור משהו שנבלע בקדרה או
בתוך קנקנים וכיוצא בהם ,מותר להשתמש בו לכתחלה ,ואפילו בבן יומו,
לפי שאי אפשר לבא לידי נתינת טעם .אבל אם נבלע בכלי שדרכו
להשתמש לעתים בדבר מועט כקערה וכיוצא בה ,אסור להשתמש אפילו
בשפע ,גזירה שמא ישתמש בה בדבר מועט ויבא לידי נתינת טעם.
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כלי שדרכו להשתמש בריבוי
איסור מועט שנבלע בכלי:
הריב"ש בתשובה כתב כלי שדרך להשתמש בו בשפע ונפל בו איסור מועט ,שבשימוש כדרכו לא
יבוא לעולם לידי נתינת טעם ,מותר להשתמש בו לכתחילה ,אך כלי שדרך להשתמש בו לעיתים
בדבר מועט ,אף להשתמש בו בריבוי אסור שמא יבוא להשתמש במועט ,וכן פסק השו"ע .ומיהו
הט"ז )סקט"ו( והש"ך )לקמן סימן קכ"ב( כתבו שלא לסמוך על היתר זה רק בדבר פגום )וכן הובא לעיל
בסימן ס"ט סעיף כ' לענין ציר דם שנטף על אוזן קנקן פורצלן(.
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סימ ק  בריה אפילו באל לא בטיל
סעיף א
בריה ,דהיינו כגון נמלה או עוף טמא וגיד הנשה ואבר מן החי וביצה שיש
בה אפרוח וכיוצא בהם ,אפילו באלף לא בטל .ואין לו דין בריה ,אלא אם
כן הוא דבר שהיה בו חיות ,לאפוקי חטה אחת של איסור .וכן צריך שיהא
דבר שאסור מתחלת ברייתו ,לאפוקי עוף טהור שנתנבל ושור הנסקל .וכן
צריך שיהיה דבר שלם ,שאם יחלק אין שמו עליו ,לאפוקי חלב .וכן צריך
שיהיה שלם .הגה :ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,והוא כרוחב ד' אצבעות ,ואם
הוא שלם מקרי בריה.

עיקר דין בריה
דיני בריה:
מקור שבריה לא בטילה:
משנה חולין )צ"ו" (:גיד הנשה שנתבשל ע הגידי ,בזמ שמכירו בנות טע ,וא לאו ,כול אסורי
והרוטב בנות טע ."בגמרא "וליבטיל ברובא ,בריה שאני".
מבואר שאינו בטל משום בריה .הטעם שגזרו בה שלא תיבטל ,דחזינן דחייבה תורה מלקות בבריה
בכל שהוא.
מקור שבריה בטילה:
משנה תרומות )פ"י מ"ח( "דג טמא שכבשו ע דג טהור ,כל גרב שהוא מחזיק סאתיי ,א יש בו משקל
עשרה זוז ביהודה שה חמש סלעי בגליל דג טמא ,צירו אסור .ר' יהודה אומר רביעית בסאתיי ,ור'
יוסי אומר אחד מששה עשר שבו" .ובגמרא ירושלמי )מ"ז ט"א( "הורה ר' יוסי ב"ר בו בעכברא חד
לאל) "יש מפרשים דמיירי בעכבר ,ויש מפרשים דמיירי במקום שנקרא עכברא(.
מבואר לדעת ת"ק הביטול לבריה הוא בתתק"ס .נחלקו בדעת ר' יוסי אם התכוון לאלף ,ואם נחלק
על ת"ק דתתק"ס ,ומה הדין להלכה:
רשב"א לא נחלק ר' יוסי ב"ר בון על ת"ק דברייתא )אלא כך היה המעשה שם( ,ולהלכה בטל
בתתק"ס.
ר"ן ביש אומרים נחלק ר' יוסי על ת"ק וסבר שבטל באלף והלכה כדברי ר' יוסי.
תוספות ר"ן רא"ש ועוד ברייתא ור' יוסי מיירי משום טעם חזק ,אך בבריה אסור אפילו באלף,
וכן פסק שו"ע.
מהי בריה ,ג' תנאים:
מקור לגבי גיד )הובא לעיל( "גיד שנתערב אינו בטל משו בריה" .ועוד בגמרא חולין )ק"ב" (.אמר רב
אכל ציפור טהורה בחייה בכל שהוא )כל אבר שלם אף שאינו כזית( ,במיתתה בכזית )אף כשכולה פחות
מכזית( .טמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהוא )כשאכל כולה ,משום בריה(".
מכאן למדו שציפור טהורה נבילה שלימה אינה נחשבת בריה ,נחלקו בטעם:
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א .רש"י משום שמתחילה אינה אסורה משום נבילה ,ובריה היא רק כשמתחילה היתה באיסורה.
ב .תוספות בריית איסור הוא כששמה משתנה אם יחתכוה ,מעוף טמא לחתיכת עוף טמא ,וחשיב
שינוי באיסור שהוא בעצם העוף .מה שאין כן בנבילה דמה שמשתנה שמה לחתיכת נבילה אינו
משנה בשם האיסור שהוא שם תואר.
מקור לגבי אכילת נמלה וחיטה ,מחלוקת ר"ש וחכמים אם צריך שיעור באוכל תרומה ,במשנה
מכות )י"ג" (.כמה יאכל מ הטבל ויהא חייב ,רבי שמעו אומר כל שהוא ,וחכמי אומרי כזית .אמר
לה רבי שמעו ,אי את מודי לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב ,אמרו לו מפני שהיא כברייתה".
ובגמרא דחו רבנן "שאני בריית נשמה" ,דרק היא חשיבא בריה.
ג .ר"ן למד בריה הוא רק בדבר שיש בו חיות ,ולא בחיטה )בדין הסכימו עמו ,אך בלימוד פליגי תוספות(.
ביצה:
ביצה חיה לכולי עלמא אינה בריה ,יש בה אפרוח לכולי עלמא בריה ,אין בה אפרוח אך יש דם,
מחלוקת:

מהריב"ח בריה.
ב"י וש"ך )סק"ב( אינה בריה.
ספק בבריה:
ספק אם נפלה בריה או חתוכה ,מותר .בנפלה ודאי וספק אם הוא אסור )כגון חגב טמא וטהור( ,לא
בטל )ט"ז סק"א(.
גודל גיד הנשה:
כתב או"ה וכן פסק רמ"א בשור הגדול ארבע אצבעות ,בכבש גדול שתי אצבעות ,בגדי וטלה פחות
מרוחב גודל.
תולעים הגדלים בפירות וקמח:
תולעים הגדלים בתלוש כגון בפירות וקמח ,דדינם דכל שלא פירשו מותרים ,נחלקו אם יש בהם
דין בריה )פת"ש סק"א(:

כרתי ופלתי יש להקל בדיעבד דאין להם דין בריה ,דמשעה שנוצרו קודם שפירשו מותרים.
טור האבן מקרי בריה ואינה בטלה.

סעיף ב
דבר שהוא בריה שנתבשל עם ההיתר ,אם אינו מכירו הכל אסור ,והרוטב
בנותן טעם .ואם מכירו ,זורקו ,והאחרים והרוטב צריך שיהיה בהם ששים
כנגדו ,חוץ מגיד הנשה שאין טעמו אוסר ,דאין בגידים בנותן טעם ,אבל
שמנו ,אוסר ,וצריך ששים כנגדו להתיר הרוטב .לפיכך ירך שנתבשל עם
גידו ,אם מכירו זורקו ,וכל השאר מותר ,אם יש בו ששים כנגד שמנו .ואם
אינו מכירו ,כל החתיכות אסורות .ואם יש בקדירה ששים כנגד השומן,
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מותר הרוטב .ואם לאו ,אסור .ואם נמוח הגיד ואינו ניכר ,צריך גם כן
ששים כנגדו.

בריה בנותן טעם
דיני גיד שהתערב:

כתב הרשב"א ירקות מבושלות שנמצאו בהם ג' תולעים ,הוחזקו כנגועים ויש לחוש שמא לא
ימצא שאר התולעים ,מי השלקות מותרים על ידי סינון והבשר על ידי בדיקה .הב"ח סבר שהוא
אף בב' תולעים ,אך שאר הפוסקים פליגי )ט"ז סק"ו(.

מבואר דעל ידי שמכיר האיסור מוציאו ואוסר בנ"ט.
גיד עצמו:
הלכה שאינו נ"ט ,ומשום הכי אחר שהוציאו לא בעינן ששים נגדו ומותר הכל .שומן הגיד מחלוקת:

ר"מ אינו נ"ט ואינו אוסר כגיד עצמו.
רי"ף רמב"ם ועוד אוסר בנ"ט ,וכן פסק שו"ע.

)סק"ו(

מדוע רמ"א לא הזכיר דבעינן אף נגד

א .רמ"א סמך על מה שכתב בשאר מקומות.
ב .מיירי בגיד חתוך מן השומן ,ואין בו דין דבוק.
גיד שנימוח:
מחלוקת אם בטל ברוב כדין תורה משום שאינו נ"ט ,או שגם בו החמירו ובעינן ששים:

רשב"א בארוך בטל ברוב.
רשב"א בקצר בששים ,וכן פסק שו"ע.
כתב ט"ז

)סק"ה(

סעיף ד
ירקות מבושלות שנמצאו בהם ג' תולעים ,הירקות אסורים .אבל מי
השלקות ,מסננן ומותרים .וכן הבשר ,ירחצנו ויבדקנו ומותר.

תולעים שנמצאו בבשר וירקות

במשנה לעיל "בזמ שמכירו בנות טע."

ירך בגידו:
פסק שו"ע שאסור משום שומן הגיד ,הקשה הש"ך
הירך משום איסור דבוק ,ותירץ ב' תירוצים:

ידי

הלכות תערובות  סימן ק

השלחן

ריז

בספק אפשר להקל ,כגון שהיה רוב ואין ידוע אם יש ששים.

סעיף ג
קדרה של מרק שנפל שם בריה ונאבדה ,אסור הכל.

בריה שנאבדה
כן כתב הרשב"א ופשוט הוא ,ודוקא שאי אפשר להתיר על ידי סינון )ש"ך סק"י(.

ריח
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סימ קא  די חתיכה הראויה להתכבד
סעיף א
חתיכה הראויה להתכבד דינה כבריה ,דאפילו באלף לא בטלה .ואפילו אם
היא אסורה בהנאה ,כיון שאם תתבטל היתה מותרת וראויה להתכבד .הגה:
ואפילו אינה אסורה רק מדרבנן ,אינה בטילה .ואם הוא ספק אם ראויה להתכבד או לא ,אזלינן
לקולא אפילו היא אסורה מדאורייתא.

מקור חתיכה הראויה להתכבד
חתיכה הראויה להתכבד אינה בטילה:
בגמרא חולין )ק' (.על מתניתין דחתיכה של נבילה או דג טמא שנתערבו אם מכירן מוציאן והשאר
אסור בנ"ט ,ואם אינו מכירן הכל אסור ,ומבאר בגמרא "שאני חתיכה שראויה להתכבד בה לפני
האורחי ."ועוד משנה עבודה זרה )ע"ד" (.אלו אסורי ואוסרי בכל שהוא וכו' ,ובשר בחלב" .ובגמרא
מפרש "אמר ר' חייא בר אבא ואיתימא ר' יצחק נפחא האי תנא תרתי אית ליה דבר שבמני ואיסורי
הנאה".
מבואר מחלוקת משניות האם סגי בחהר"ל או שבעינן נמי אסורה בהנאה ,ולכולי עלמא אחר
שהוציא החתיכה הרי היא בנ"ט .להלכה מחלוקת:
רי"ף תרתי בעינן.
רוב הפוסקים כל שראויה להתכבד אינה בטילה .ומיהו מוכח דחהר"ל לא בטלה אף שאסורה
בהנאה ,דחזינן על חשיבותה אילו היתה מותרת ,וכן פסק שו"ע ,וכתב רמ"א חהר"ל אינה בטילה
אף באיסור דרבנן.
ספק חהר"ל:
נפלה חתיכה ואינה ניכרת בתערובת ,וספק אם היתה ראויה להתכבד ,אזלינן לקולא דספק דרבנן
לקולא )רמ"א בהגה ט"ז וש"ך סק"ב( .ומיהו בספק אם אסורה כגון חהר"ל של ספק טריפה ,לא בטל
כיון שאין הספק בחתיכה.
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מחמת עצמה רק מחמת דם הבלוע בה .כל חתיכה שלא נאסרה רק כדי קליפה ,בטלה ,דהרי
הקליפה אינה ראויה להתכבד.

חהר"ל בלועה מאיסור
חהר"ל שבלעה איסור ונתערבה:
חהר"ל הבלועה מאיסור:
נמצא שהאיסור שבה אינו ראוי להתכבד ,מחלוקת אם בטלה ברוב:
ראבי"ה אינה בטילה.
רא"ש רשב"א ר"ן סה"ת סמ"ג וטור בטילה ואף למאן דאמר חנ"נ בשאר איסורים דינא הכי,
)ומיהו תערובת בשר וחלב הוי גופו של איסור( וכן פסק שו"ע ,ורמ"א פסק כן לגבי חתיכה שלא נמלחה.
חהר"ל האסורה כדי קליפה:
נמצא שהאיסור אינו ראוי להתכבד אך החתיכה ראויה ,מחלוקת אם יש דין חהר"ל:

שערי דורא אין ,וכן פסק רמ"א )ד"מ סק"א(.
ראבי"ה יש ,דהקליפה לבד ראויה להתכבד )כן כתב הש"ך סק"ו בדבריו ,וצ"ע דאם כן במה נחלקו ,דסברת
השערי דורא היא שאן הקליפה ראויה וראבי"ה מיירי שהקליפה לבד ראויה(.

חהר"ל בגבינה אסורה או בלועה:
גבינת איסור:
גבינה שעירבו בה שיעור מרובה של חלב טריפה וחזרה ונתערבה ,נחלקו אם נחשבת חתיכה
הראויה להתכבד )ט"ז סק"ד(:

רש"ל בשם מרדכי אינה ראויה להתכבד ,לחה אינה חשובה ,קשה אין אוכלים אותה כדי שביעה
שהיא קשה לגוף.
ט"ז בפרקי דר"א אמרינן דאפילו בת יומה חשובה ,וכן פסק רמ"א ,ומיהו דוקא שעירב שיעור
מרובה של איסור ,דאי שיעור העירוב הוא מועט דינו כאיסור בלוע שאין האיסור ראוי להתכבד.
נקודות הכסף כתב דדעת רמ"א לאסור אף בחלב איסור מועט שהיה מעורב.
גבינת עכו"ם:
לסוברים שגבינה היא חהר"ל ,נחלקו מה הדין בגבינה שהעמידוה בחלב קיבת טריפה:

סעיף ב
אין לה דין חתיכה הראויה להתכבד ,אלא אם כן איסורה מחמת עצמה,
כגון נבלה ובשר בחלב .אבל אם נאסרה מחמת שקבלה טעם מאיסור ולא
היה בה ששים לבטלו ,אפילו למי שסובר חתיכה עצמה נעשית נבלה אין
לה דין חתיכה הראויה להתכבד .הגה :ואפילו חתיכה שלא נמלחה ,בטלה ,דאין איסורה

רמ"א התיר ,דהטריפה בלוע ואינו ראוי להתכבד.
או"ה וב"ח אסור כיון שנולדה הגבינה מכוח איסור ,נחשבת גוף איסור ולא איסור בלוע.
נקודות הכסף האו"ה לא מיירי בזה ,ומה שאסר הוא כשהיה חלב מרובה.
דייק הב"ח מדכתב רמ"א בת"ח גבי גבינת עכו"ם שנתערבה דלא הוי ס"ס ,דהספק הראשון הוא
בגבינה עצמה והיא אסורה מגופה ,נמצא שרמ"א סותר דבריו ,דכאן החשיבה לאיסור בלוע.
ט"ז )סק"ד( מיישב הסתירה ,מש"כ רמ"א שהגבינה היא גופו של איסור ,הוא לומר שאיסורה
חשיב ודאי ולא ספק ,ומה שכתב כאן שאין גופה איסור הוא לומר שנאסרה רק על ידי בלוע.
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סעיף ג
תרנגולת בנוצתה שנתערבה באחרות ,בטלה ,שהרי אינה ראויה להתכבד
לפני האורחים כמות שהיא .ואף על פי שאחר שנתערבה הסירו הנוצה.
וכן לא חשיבה ראויה להתכבד אלא אם כן היא מבושלת .וכן כבש שלם
או חתיכה גדולה יותר מדאי ,לא חשיבה ראויה להתכבד ,שאין דרך ליתן
לפני האורח כבש שלם או חתיכה גדולה יותר מדאי .ויש חולקים בכל זה.
הגה :וכן נוהגין ,מלבד תרנגולת בנוצתה דמחוסרת מעשה גדול ,דנוהגים בה שהיא בטילה .וכן
רגלים או ראש שלא נחרכו משערן .אבל אם כבר נחרכו ,חשיבי חתיכה הראויה להתכבד ,אפילו
לא נמלחו עדיין .ואפילו כבש שלם אינו בטל .מיהו רגלים של עופות ,מלבד רגלי אווז ,וכן רגלי
בהמה דקה במדינות אלו ,לא חשיבי כלל ,ובטלים .ראש של עופות אינו חשוב ,ובטל.

רש"ל בטל ,דכיון שהופשט עורו אינו חשוב כל כך.
כבד אווז:
כתב הלבוש כבדים של אווזות שנהפכו ללובן מחמת שומנם ,ודאי דאינם בטלים )ט"ז סקי"א(.

סעיף ד
שומן הכנתא אינו ראוי להתכבד) .אבל עור שומן אווז מקרי ראוי להתכבד .ואינו בטל(.

חתיכת שומן הראויה להתכבד
סוגי שומן ודינהם:

תנאים לחתיכה הראויה
תנאים לחהר"ל:
חתיכה מבושלת החתוכה באופן ראוי לכולי עלמא חשובה ראויה להתכבד ,נחלקו בשלבים
המוקדמים יותר:
רא"ש וטור אף בלא תיקון כלל כגון חתיכה חיה בשערותיה וגדולה ,דחזינן איך תהיה אחר
הכנתה.
סמ"ק גדולה חשיבא ראויה אף שלא נחתכה ונמלחה ,בתנאי שהוסר שערה או עורה.
שערי דורא בשם גדולים רק כשנמלחה אף שהיא גדולה ולא נחתכה.
רשב"א רק כשנחתכה ,ואפילו כשלא בישלה.
רמב"ן ריטב"א ועוד ראשונים רק חתוכה ומבושלת כשראויה להגשה.
 להלכה:
שו"ע כרוב הראשונים דבעינן ראוי עכשיו ללא עור או נוצות מלוח מבושל וחתוך ,והביא יש
מחמירים בכל זה.
רמ"א מחמיר כסמ"ק כל שהוסר עורה או שערה חשובה ולכן תרנגולת בנוצתה אינה בטילה
)ט"ז סק"ו ,ש"ך סק"י( ,והוסיף דרגלים של בהמה או של אווז חשיבי משעה שנחרכו נוצותיהם.

סוגי אברים:
דינים אלו משתנים לפי המקום והזמן ,והכל לפי ראות עיני המורה
סק"ט וסקי"א ,ש"ך סקי"ג(.
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רכא

)רמב"ם ,שו"ע לקמן סימן ק"י ,ט"ז

ראש בהמה:
כתב רש"ל שאינו חשוב ,אלא רק ראש עגל או שור ,שאברהם כיבד המלאכים בג' לשונות .רמ"א
כתב דרק עופות ראשם אינם חשוב.
"בילק":
בשר שעל חזה האווז אחר שהופשט הקרוי "בילק" ,מחלוקת )ט"ז סקי"א ,פת"ש סק"ו(:
חכמי קראקא ט"ז ובכור שור הוי חהר"ל ואינו מתבטל.

הדרא דכנתא )שומן המעיים(:
מחלוקת אם ראוי להתכבד:
שו"ע אין ראוי.
רש"ל של עגל חשוב )ט"ז סק"ט(.
עור שומן אווז:
עור שלם מחלוקת אם ראוי להתכבד:
רש"ל אינו ראוי ובטל )ש"ך סקי"ג ,וכתב שהל תלוי במקום ובזמן(.
או"ה ראוי ואינו בטל ,וכן פסק רמ"א.
חתיכת עור של שומן אווז:
או"ה בשם מהרי"ל בטל.
ט"ז )סק"י( חשוב ואינו בטל דצורת הגשת עור השומן היא כך.
נקודות הכסף ביאר דברי מהרי"ל ,דאף שדרך ההגשה היא על ידי חיתוך ,אין מכבדים בחתיכה
אחת.

סעיף ה
קורקבן וכן שאר בני מעיים ,אינם ראויים להתכבד.

קורקבן ובני מעיים:
ברייתא נדרים )נ"ד" (:אמר רשב"ג קרביי אוכליה לאו בר איניש".
 להלכה:
שו"ע בטלים דאינם חשובים מברייתם.
רש"ל קורקבן אווז חשוב )ט"ז סקי"א(.
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סעיף ו
הא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד לא בטלי ,דוקא בעודם שלמים ,אבל
אם נחתכו או נתרסקו עד שנאבדה צורתן ,בטלי ,דתו לא חשיבי .ואפילו
אם נתרסקו לאחר שנתערבו עם ההיתר )הגה( ואפילו לאחר שנודע התערובת .והוא
שנתרסקו שלא במתכוין לבטל האיסור ,אבל אם נתכוין לכך ,אסור
למרסק ,אם הוא שלו ,וכן למי שנתרסק בשבילו) .ואין חילוק בין נתערבו במינם

ידי

הלכות תערובות  סימן קא

השלחן

רכג

סעיף ז
אם נחתכה חתיכה אחת ,אין תולין לומר של איסור נחתך ,ומתבטל ,ויהיו
כולן מותרות ,אלא אותה שנחתכה בלבד מותרת ממה נפשך ,אם היא של
איסור ,אף כולן מותרות .ואם אינה של איסור ,הרי היא מותרת .ואפילו
נחתכו רובן אין תולין לומר שהאיסור מהרוב שנחתכו ,אלא כל הנחתכות
מותרות והשלימות אסורות.

או שלא במינם(.

בריה וחהר"ל שנחתכו
בריית איסור וחהר"ל שנתרסקו:
ג' מקורות:
א .בגמרא מכות )ט"ז" (:אמר רבא בר רב הונא ריסק תשעה נמלי והביא אחד חי והשלימ לכזית ,לוקה
ו' ,ה' משו בריה )דעל אכילת דבר חי עובר בה' לאוים( ,ואחד משו כזית נבילה )של כל המתות(" .מבואר
אחר שנתרסקו אינם חשובות בריה.
ב .ברייתא גיטין )נ"ד" (:נפלו ונתפצעו אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר"מ ורבי יהודה ,רבי יוסי ור'
שמעו אומרי בשוגג יעלו במזיד לא יעלו" .מבואר דעת ר' יוסי ור' שמעון דעל ידי הריסוק מתבטל
דין דבר שבמנין ,והוא הדין לחהר"ל.
ג .גמרא נזיר )נ"א" (:בעי רבא נמלה )חיה( שחסרה מהו ,שיעורא גמירי לה והא חסר ,או בריה גמירי לה
והאיכא" .ולא נפשט הא בריה חיה הוא א בחסרה מעט.
 להלכה:
חהר"ל או בריה שנחתכו או נתרסקו עד שנאבדה צורתם בטלים ,ומיהו בחהר"ל יעיין אם עכשיו
איננה ראויה מה שאין כן בבריה דכל שנחתכה אינה בטילה .בריה שנתפרפרה מעט כדרך בבישול,
עדין היא חשובה )הגהות שע"ד בשם מהרא"י הביאו ב"י(.
ריסק אחר שהתערב:
ריסק במזיד על מנת שיתבטל ,דינו כמבטל איסור שאסור לו ולמי שביטל בשבילו .ריסק שוגג
חהר"ל או בריה שנפלה שלמה ואחר שנתערבה ריסקה ,מחלוקת אם חוזר ומתבטל או שהולכים
בתר שעת הנפילה:

או"ה אינו בטל ,דחשיב כאילו ביטל לכתחילה.
שערי דורא וכן פסק רמ"א בטל עכשיו ,דריסק שוגג.

חהר"ל במין בשא"מ:
נחלקו אם כל דין חהר"ל הוא במין במינו אך במין בשא"מ בטילה בששים )ד"מ סק"ב(:
או"ה בטילה.
רשב"א ורמ"א אינה בטילה.

נחתך ואינו יודע מהו
נחתכה חתיכה אחת:
בגמרא זבחים )ע"ד" (:אמר ר' אושעיא חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשי חביות ,ונפתחו מאה
מה ,נוטל הימנה כדי דימועה ושותה ,ושאר אסורי עד שיפתחו ,לא אמרינ איסורא ברובא איתיה".

מבואר דחבית של איסור שכל שהיא סתומה אינה בטילה שנפלה למאה וחמישים היתר ,ונפתחו
רוב החביות ,אותם שנפתחו מותרים ממאי נפשך אם הם האיסור נתבטלו במאה ,וכל שכן שאם
הם ההיתר יכול לשתותם ,עוד מבואר דאותם שלא נפתחו אסורות עדיין אף שהם מיעוט ,ולא
אמרינן איסורא ברובא איתיה.
וכן הלכה ,בחהר"ל שנפלה ונחתכה אחת מן החתיכות ,לא תולים שהאיסור הוא שנחתך אלא רק
חתיכה עצמה מותרת ממ"נ ,אם היא האיסור הכל מותר ,ואם אינה האיסור הרי היא מותרת מתחילה.
ואף אם נחתכו רוב החתיכות לא תולים שנחתך האיסור ,דכל דפריש מרובא פריש )ט"ז סקי"ד(.

סעיף ח
קורקבן שנמצא נקוב ,ונתערבה אותה תרנגולת עם אחרות ,מדמין שומן
שבקורקבן לשומן התרנגולת של מקום חיבור הקורקבן ,ואם דומים לגמרי,
מכשירים האחרות) .וכן כל כיוצא בזה(.

זיהוי איסור על ידי השוואה
קורקבן שנמצא נקוב ואין ידוע מאיזו:
מקור גמרא עבודה זרה )מ'" (.מעשה בעובד כוכבי אחד שהביא גרב של חתיכות ,ונמצא סימ באחת
מה ,והתיר רשב"ג את הגרב כולו .תרגמה רב פפא בחתיכות שוות".

פירוש חתיכה אחת שהיתה מזוהה כטהורה ,ושאר החתיכות היו ניכרות שהם חתוכות ממנה ,מותר
הכל.
השוואה במראה אדמימות:
למד הגה"מ מכאן ,לתרנגולת טריפה שנחתך קורקבן שלה ממנה ,ונתערבה בשאר תרנגולות שיש
לסמוך על זיהוי בהשוואת הקורקבן לשומן הנותר ,וכן פסק שו"ע.

רכד
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סעיף ט
ראש כבש שנמצא טריפה ,ולא נודע מאיזה כבש הוא ,והקיפו הראש
לצוארו של אחד מהכבשים ונמצאו החתיכות דומות ומכוונות יפה ,יש
לסמוך על זה להתיר האחרות.

זיהוי חתיכה על ידי השוואה
ראש כבש שנמצא טריפה:
השוואה בצורת חיתוך:
נחלקו אם סומכים לברר טריפה על ידי השוואה בחיתוך:

או"ה לא סומכים ,שאין אנו בקיאין בהשואת הצוואר.
תרוה"ד סומכים ,וכן פסק שו"ע ראש כבש שנמצא טריפה ,ולא נודע מאיזה כבש הוא ,והקיפו
הראש לצוארו של אחד מהכבשים ונמצאו החתיכות דומות ומכוונות יפה ,יש לסמוך על זה
להתיר האחרות .כתב ש"ך )סקי"ט( אפילו רק נראה שמתחברות יפה יכול לסמוך על זה,
הוסיף הט"ז )סקט"ו( דבעינן שיהו דומות אף במראה.
השוואה במים מראש לשדרה:
בהמה שנמצאה טריפה על ידי מים בראשה ,ונתערבה בבהמות כשרות ,נחלקו אם סומכים על
סימן ששדרת הבהמה מלאה מים:

ב"ח סומכים.
ט"ז )סקט"ו( לא סומכים ,דלא הוזכר סימן זה בתלמוד ובפוסקים.
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סימ קב  די דבר שיש לו מתירי
סעיף א
כל דבר שיש לו מתירין ,כגון ביצה שנולדה ביום טוב ,שראויה למחר ,אם
נתערבה באחרות ,בין שלימה בין טרופה ,אינה בטלה אפילו באלף .ואפילו
ספק נולדה ביום טוב ,ונתערבה באחרות ,אסורות .ואם נתערבה בשאינה
מינה ,בטלה בששים .הגה :מיהו אם לבנו בה מאכל ,או נתנו בקדירה לתקן הקדירה ,כגון
שמלאוה בתרנגולת ,אינה בטלה ועיין בא"ח סימן תקי"ג.

מקור איסור דבר שיש לו מתירין
דבר שיש לו מתירים:
בגמרא ביצה )ג'" (:ביצה שנולדה ביו"ט ,א נתערבה באל כול אסורות ,כל דבר שיל"מ אפילו באל
לא בטל" .ועוד ירושלמי שביעית )פ"ו ה"ג( "ר"ש משו ר' יהושע כל דבר שיש לו מתירי לא נתנו לה
חכמי שיעור ,אלא מי במינו בכל שהוא ושאינו במינו בנות טע."
וכן הלכה ,דביצה שיש לה מתירים ,אינה בטילה ,בין שלימה )לבר מהא דאינה בטילה משום דבר שבמנין(
בין טרופה ,אף דמוקצה דרבנן )ט"ז סק"ג( .ודוקא מין במינו אך בשא"מ בטל בששים )כן דעת רוב
הראשונים ,אך מדברי הטור אפשר דנחלקו בזה וראבי"ה מחמיר אף באינו מינו( .ספק נולדה ביום טוב מחלוקת
האם מותרת:
ב"ח מותר דהוי ספק דרבנן כרמב"ם ורשב"ם.
טור שו"ע ועוד אסור )ט"ז סק"ד ש"ך סק"ב(.

הטעם:
רש"י ביאר משום שיכול להמתין להיתר אסרו חכמים לסמוך על הביטול.
ר"ן ביאר שהוא מטעם מין במינו לא בטל אפילו באלף ,דבעלמא נחלקו חכמים ור"י באיסור
שנתערב מין במינו ,ר"י אסר וחכמים התירו ,ביאר הר"ן דטעם היתר חכמים משום שהאיסור
לא חשיב מינו של ההיתר וחזר להיות מין בשא"מ ,ולכן דבר שיל"מ שנתערב במינו לא בטל
דחשיב מינו במה שעתיד להיות מותר.
ביארו רמ"א וש"ך לדעת רש"י מה שאינו מינו בטל ,דאחר ההיתר יהא נקרא התערובת כשם ההיתר
הקילו )ט"ז סק"ה ,ש"ך סק"ד(.

מה נחשב מינו:
כתב ש"ך

)סק"ג(

בין לביאור רש"י ובין לביאור הר"ן ,אזלינן בתר שמא ולא בתר מינא.

צריך לתבשיל:
כתבו תוספות אם צריך זה לזה כגון מים ומלח בעיסה ,חשיב כאילו נתערב במינו ואינו בטל,
ודוקא כאן אך מה שמדאורייתא מין בשא"מ בעי ששים ,הוא אף כשצריך לחבירו )ט"ז סק"ז(.
בא ללבן או לבשם הקדירה )ד"מ סק"א(:
כגון תרנגולת שמילאוה ביצים לבשמה ,מחלוקת:

ידי

רכו
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שערי דורא מהרא"י ור"ן חשיב שהתערב במינו ולא בטל לעולם ,וכן פסק רמ"א.
או"ה כאן אסור בכל מקרה ,כיון דעביד לחזותא לא בטל )וכן כתב ש"ך סק"ה(.
טור לא חשוב מינו ,ובטל.
כל דפריש בדבר שישל"מ )פת"ש סק"א(:
נחלקו אם מתירים בפירשה אחת מהביצים:
סידורו של שבת צמח צדק ומג"א אסור.
צל"ח וחוות יאיר מותר.

סעיף ב
יש מי שאומר שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא כשהמתיר עתיד לבא
על כל פנים ,או אם המתיר בידו לעשותו בלא הפסד ,אבל דבר שאינו
בידו ,ואינו ודאי שיבא המתיר ,אינו בדין דבר שיש לו מתירין .לפיכך ,ביצה
של ספק טריפה שנתערבה באחרות ,אינו בדין דבר שיש לו מתירין ,לפי
שאין המתיר בודאי ואינו בידו.

ידי
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רש"ל בטל ברוב ,ולא אמרינן ישל"מ בדבר שצריך לעשות בו מעשה נוסף )ט"ז סק"ז ש"ך סק"ח(,
ונדר חשיב ישל"מ כיון שמצוה להישאל עליו.
משאת בנימין )ש"ך סק"ח( בטל ברוב ,דלא החמירו בטעם בדבר שיל"מ ,וכן כתב רמ"א בסעיף
ד' .ומיהו ישתמש רק אחר מעת לעת דבזה לא עובר איסור דאורייתא והוי ישל"מ לענין זה
)ש"ך סק"ח(.
צל"ח לא חשיב יש לו מתירים כיון שהשימוש של עכשיו אינו ניתר ,בשונה ממאכל שיש בו
שימוש אחד )פת"ש סק"ו(.
לדברי המתירים דלא הוי דבר שיל"מ ,נחלקו אם צריך להוציא אחד מהכלים:
ב"ח חייב להוציא כלי אחד וכן נהג מהר"ם ,וכתב ש"ך כיון דליכא פסידא יש להחמיר כדבריו.
אך ב"י לא החמיר ומה שנהג מהר"ם הוא חסידות.
אם צריך להמתין מעת לעת קודם השימוש:
משאת בנימין אם רוצה להשתמש בכל הכלים ימתין מעת לעת ,דבזה לא עובר איסור
דאורייתא והוי ישל"מ לענין זה ,אך אם משתמש בכלי אחד אינו צריך.
ש"ך )סק"ח( אפילו אם רוצה להשתמש בכלי אחד ,ימתין מעת לעת.
רעק"א סבר דלא חשיב דבר שיל"מ אם יהא ניתר באיסור אחד ועדיין אסור מדרבנן )פת"ש
סק"ו .ומה שלא הצריכו להמתין מעת לעת מגזירה דרבנן דומיא דכלי שאינו בן יומו דגזרו אטו בן יומו ואפילו

דבר שיש לו מתירים על ידי ממון או מעשה
דבר שלא יהא ניתר אחר כך:
כתב רשב"א דלא אמרינן דין דבר שיל"מ לא בטל אם אין ההיתר בא לבד ,וכן הוכיח ש"ך )סק"ז(
מהגמרא בביצה ונפק"מ לביצה של ספק טריפה שנולדה ביו"ט ,שאף אחר יו"ט לא תהא ניתרת
לבד ,וכן פסק שו"ע.

סעיף ג
כלי שנאסר בבליעת איסור ,שנתערב באחרים ואינו ניכר ,בטל ברוב ואין
דנין אותו כדבר שיש לו מתירין )לפי שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו ,וכל כיוצא
בזה(.

כלי איסור שנתערב
כלי בלוע מאיסור שנתערב:

שמצד דבר שיל"מ הוא בטל ,נראה שהוא משום שאינו מצוי(.
הטעם שמספיק רוב כלים של היתר ולא בעינן ששים ,נראה שהוא משום שלא משתמש בכל
הכלים יחד ,והרי מה שהצריכו ששים ולא סגי ברוב בתערובת יבש ביבש הוא משום שמא יבשלם
וכאן לא שייך שישתמש ביחד )ובאמת הט"ז המובא לקמן חשש שיערב התערובת והחמיר להצריך ששים ,אך
שאר פוסקים לא חששו להכי(.
האוסרים )ש"ך סק"ח(:
מהרי"ל אינו בטל דהגעלה היא הוצאה מועטת.
רא"ה אינו בטל ,דכיון שאפשר להוציאו חשיב איסור ניכר.
 להלכה:
פסק שו"ע דבטל ואין לו דין דבר שיל"מ כיון שצריך להוציא עליו הוצאות.
ש"ך )סק"ח( יש להחמיר באין הפסד מרובה.
ט"ז )סק"ח( אף על פי שמותר להשתמש ,לא ישהם כך זמן מרובה שמא יערב התבשיל שמבשל
בכל הכלים יחד ויבוא לידי איסור )וצ"ע דמדבריו עולה דגזרינן אחר מעת לעת אף שנטל"פ ,ולאותו זמן
לא גוזרים(.

כלי שבלע איסור ,הכלי יש לו היתר על ידי הגעלה ,אך האיסור הבלוע שבו אינו ניתר אלא על
ידי ביטול בששים ,נחלקו מה הדין כשנתערב בכלי היתר דהוי יבש ביבש:

כלי חלב שנתערב בכלי בשר:
כלי חלב שנתערב בבשר ,נחלקו אם בטל ברוב )ש"ך סק"ח(:

המתירים:
רשב"א לא חשיב ישל"מ דצריך להוציא עליו כדי להגעילו ,ומיהו ישתמש רק אחר מעת לעת
דבזה לא עובר איסור דאורייתא והוי ישל"מ לענין זה )ש"ך סק"ח(.
או"ה )ט"ז סק"י( לא אמרינן דבר שיל"מ באיסור הבא מן החוץ ,וכן כתב רמ"א בסעיף ד'.

מהריב"ל אינו בטל ברוב כיון שנתערב בשאינו מינו
שזה מבשר נבילה וזה משחוטה(.
ב"ח בטל ברוב.

)ולפי זה בכלי איסור מיירי שהם מאותו מין ,אלא

רכח

ידי
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אסור מב ' איסורים ואחד ישל"מ )פת"ש סק"ד(:
ביצת טריפה שנולדה ביו"ט והתערבה:
יש שרצו להתיר בששים דלא חשיב ישל"מ דאסור אף אחר יו"ט.
צמח צדק אסר דמכל מקום נעשה היתר מצד נולד ,ומה שאפשר להמעיט באיסור מותר.
חתיכת נבילה שנדר עליה בהנאה והתערבה:
פמ"ג אסר ,דמה שאין איסור חל על איסור הוא רק ללקות אך במציאות יש ב' איסורים ואחד
מהם ישל"מ.
רעק"א מה שנדר חשיב ישל"מ אע"ג שצריך מעשה להתירו ,הוא משום שמצוה להישאל עליו,
וכאן צ"ע אי אזלינן בתר בשעת הנפילה שהיה אסור משום נבילה ולא היה מצוה להישאל
עליו ,או דאזלינן השתא אחר שנתערב שמצד נבילה כבר מתבטל האיסור ,ויש להישאל עליו.

ד.

סעיף ד
יש מי שאומר דלא שייך דבר שיש לו מתירין היכא שהמאכל מתקלקל.

ה.

הגה :הא דדבר שיש לו מתירין אינו בטל ,היינו דוקא אם האיסור בעין או שיש עדיין ממשות
האיסור בתערובת ,אבל טעמו ,בטל .וכן אם אין איסורו מחמת עצמו ,בטל .ולכן חתיכה שלא
נמלחה תוך ג' ימים ,אף על פי שיש אומרים דמקרי דבר שיש לו מתירין הואיל ומותרת לצלי,
אפילו הכי בטילה ,דאין איסורה אלא מחמת דם הבלוע בה .כל איסור שלא היה ניכר קודם
שנתערב ,הוא בטל אף על פי שהוא דבר שיש לו מתירין .מי שנדר מדבר אחד ונתערב אחר כך,
לדידיה מקרי דבר שיש לו מתירין ,דהא אפשר לשאול על נדרו .דבר שיש לו היתר וחוזר ונאסר,
כגון חמץ בפסח ,לא מקרי דבר שיש לו מתירין .ויש חולקין בזה .ולא מקרי דבר שיש לו מתירין
אלא אם כן הותר למי שנאסר ,אבל אם נשאר לאחד לעולם אסור ,אף על גב שמותר לאחרים
כגון המבשל בשבת ,לא מקרי דבר שיש לו מתירין.

ז.

קולות בדבר שיש לו מתירים

ח.

ו.

תנאים לאסור דבר שיל"מ:
א .יתקלקל עד שיהא מותר:
כגון תבשיל חמץ בפסח לכולי עלמא בטל בששים ,וכן פסק שו"ע.
ב .הסיר האיסור או נימוח ואינו בעין:
נחלקו אם בטל או לא:
ר"ש מפליזא בשם ר"ת בטל ,ואף שעתיד האיסור להיתר לא החמירו בו כדין דבר שיל"מ ,דהוה
כלא נפל האיסור לשם כלל )ט"ז סק"י( ,וכן פסק רמ"א.
מה שתרנגולת שמילאה ביצי איסור שיל"מ אינה בטילה ,או משום שעשויים לבשם וחשיבי
סק"ט( ,או משום שלא נימוחו כל כך והוי ממשו של איסור )ש"ך סק"ט(.
ב"ח וש"ך )סק"ט( אינו בטל בין באיסור נימוח בין באיסור שפלט טעם והסירו ,והוכיחו בראיות
ומסברא למה יתירו דבר העומד להיתר.
ג .חתיכה שעבר עליה ג"י ולא נמלחה:
)ט"ז
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ומותרת בצלייה ואסורה בבישול ,שנתערבה בחתיכות שלא עבר עליהם ג"י ,נחלקו אם נקרא דבר
שיל"מ ואם בטל )ד"מ סק"ב ,ולעיל סימן ס"ט סעיף י"ד הבאנו מחלוקת זו(:
ר"ן הוי דישל"מ דהרי מותר בצלייה ,ואינו בטל אף דרק בלוע בו איסור ואינו אסור ממש )ולעיל
סימן ס"ט הובא שגם הרי"ף אוסר(.
מהרא"י אינו דישל"מ ובטל ,וכן פסק שו"ע )לעיל סימן ס"ט סעיף י"ד( ,נחלקו בטעם דברי מהרא"י:
רמ"א טעמו דאין החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא רק בלוע בה דם.
ט"ז וש"ך )סק"י( סברו הטעם משום דהצלייה המותרת עכשיו מעולם לא נאסרה .הט"ז
הקשה אף מגידולי תערובת ביכורים שזרע ,דאסור משום דישל"מ אף שהאיסור אינו ניכר
כלל ,והש"ך הוכיח מהפוסקים דמה שהוא איסור בלוע הוא סברא להתיר רק בחהר"ל.
פני אריה ברמ"א סבר דמה שהתיר בחתיכה הבלועה מאיסור ,הוא לא משום שאיסור בלוע
קל יותר ,אלא משום שהבלוע הוא אינו מינו של ההיתר ,ואין חומרא של דבר שיל"מ
בשאינו מינו.
איסור שלא ניכר עד שנתערב:
כגון גיגית יין ובה ענבים ,ובשבת פורש מהענבים ליין ,והוא הדין כשנתן ענבים במים לעשות תמד,
בטל דמעולם לא היה לו שם יין בפני עצמו קודם שהתבטל ,וכן פסק רמ"א )ט"ז סקי"א ,ש"ך סקי"ב(.
דבר שיל"מ שיחזור לאיסורו:
כגון חמץ בפסח שיחזור לאיסורו בפסח שנה שאחר כך ,מחלוקת:
ר"ש מפליזא בשם ר"ת בטל בששים.
רמב"ם לא בטל.
רמ"א הביא ר"ת בסתם והרמב"ם ביש אומרים )ובש"ך הביא דעות החולקים מארחות חיים(.
נדר:
חשיב דבר שיל"מ כיון שיכול ומצוה להישאל עליו ,ואדם שחבירו אסר עליו מאכל כל שהוא ,וכן
אדם שנשבע לאסור עצמו או הנודר בעת צרה ,אינו בדין דבר שיל"מ שאינו מצווה להישאל עליו
)פת"ש סק"י(.
דבר שיל"מ לא לכולי עלמא:
דבר שיל"מ שאינו ניתר לכולי עלמא ,כגון מבשל בשבת במזיד דאסור לו לעולם ולאחרים למוצאי
שבת ,וכן פסק רמ"א )ש"ך סקט"ו(.
ספק ספיקא בדבר שיל"מ:
תערובת איסור שיל"מ ,שפירש ממנה ב' פעמים לתערובות אחרות ,לא אמרינן בה ס"ס להתיר.
שיכר העשוי משעורים מצד חדש:
יש אומרים במהר"ם בטל בששים מס"ס ,שמא אינו חדש ושמא השריש קודם העומר.
בשם מהר"ם לא אומרים ס"ס בדבר שיל"מ ,ובטל משום דהוי מין בשא"מ.
רא"ש במהר"ם אינו בטל ,אף דהוי מין בשא"מ הרי נותן טעם אף שיש ששים.
רא"ש עצמו מצד ס"ס בטל בדבר שיל"מ כה"ג ,כיון שהספק הוא בגוף הדבר ולא כב' תערובות.
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סימ קג  די נות טע לפג
סעיף א
כל דבר שטעמו פגום ,אינו אוסר תערובתו .ואפילו אין טעמו פגום מחמת
עצמו ,שבפני עצמו הוא מוטעם ומשובח ,אלא שפוגם תערובתו ,מותר.
הגה :מיהו דברים החשובים כבריה או כיוצא בה ,אם אינן פגומים בעצמן אף על פי שפוגמין
התבשיל ,אינן בטלים אפילו באלף.

מקור נטל"פ ומתי מקלים בו
דין נטל"פ:
משנה עבודה זרה )ס"ה" (:כל שאי בהנאתו בנות טע מותר כגו חומ שנפל ע"ג גריסי ."ובגמרא
)ס"ז" (:תניא אחד נות טע לפג ואחד נות טע לשבח אסור דברי ר"מ ,ר"ש אומר לשבח אסור
ולפג מותר".
ומפרש טעמא ,ר"מ יליף מדאסרה תורה גיעולי גוים במדין אף אחר שהכלי נטל"פ ,ור"ש סבר
דאסרה תורה רק כלי הנטל"ש .טעם ר"ש מדכתיב "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה
ואכלה" ,משמע דכל נבילה שאינה ראויה לגוי כגון שהסריחה אינה אסורה משום נבילה אף שהיא
שלימה ,והלכה כר"ש.
אף שטעם האיסור משובח ורק מחמת תערובתו נפגם ,אינו אוסר ,כגון חומץ שנפל לגריסים
כמבואר במשנה.
איסור שאינו פוגם ואינו משביח ,דינו כנטל"ש ואוסר עד ששים )ש"ך סק"ב( .וראיה מגיד שנימוח
שאף שאינו נ"ט ,אוסר עד ששים ,וכן פסק רמ"א סעיף ב' ברגלי דבורים בדבש )ממה שפסק שאינם
אוסרים את היורה ,משמע שאת התבשיל עצמו אוסרים כשאין ששים(.

דבר חשוב הנטל"פ:
כגון בריה חהר"ל ודבר שיל"מ הנטל"פ:
ארחות חיים בשם הרש"ט פלכו כל דבר שאינו בטל בששים אין בו דין נטל"פ.
תוספות מרדכי ורא"ש )בטור ארחות חיים סימן תמ"ז( התירו דאין איסור כשנטל"פ ,וכן פסק שו"ע
שם.
רשב"א ואו"ה כשפגום מעצמו בטל דהחשיבות פגומה )ט"ז סק"ב( ,כשפגום רק כשפוגש
בתערובת אינו בטל ,דהחשיבות אינה בטילה.
 להלכה:
רמ"א התיר בכל איסור חשוב הנטל"פ אם טעמו פגום מעצמו ,ביארו ש"ך ופמ"ג )סק"א( שהוא
חהר"ל ודבר שבמנין ובריה ודבר שיל"מ וכהאי גוונא.
תפארת למשה בשם או"ה רק חהר"ל וכדו' בטלים ,אך דבר שיל"מ אינו בטל הואיל ויכול
לאוכלו בהיתר )והסכים פת"ש סק"א( ,וכן בריה אינה בטילה ואף אם מאוסה ופגומה מבריתה
)והסכים עמו פני"מ(.
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רלא

סעיף ב
פגם זה אין צריך שיפגום לגמרי עד שיהא קץ לאכלו ,אלא אפילו פוגם
קצת אינו אוסר תערובתו .ויש מי שאומר דהיינו דוקא כשנתערב איסור
מועט עם היתר מרובה ,אבל איסור מרובה לתוך היתר מועט ,ואפילו מחצה
על מחצה ,אין אומרים נותן טעם לפגם מותר ,עד שיפגום לגמרי שאינו
ראוי למאכל אדם .ואם אין שם ממשות של איסור ,אלא טעמו בלבד,
אפילו איסור מרובה והיתר מועט ,מותר אם פוגם קצת .ויש מי שחוכך
)פירוש מקוה להחמיר ,ואוסר( לומר שאם הגדיל האיסור מדתו של היתר עד
שהוא משביח יותר כשאוכלו בגודל מדתו ממה שהוא פוגם בהפסד טעמו,
אסור ,עד שיפסל מלאכול אדם .במה דברים אמורים ,שפוגם מתחלתו ועד
סופו ,אבל אם השביח ולבסוף פוגם ,או פוגם ולבסוף השביח ,אסור .הגה:
יש אומרים אף על גב דהאיסור נ"ט לפגם והמאכל מותר ,מכל מקום הקדרה אסורה ואם בשלו
בה אחר כך תוך מעת לעת תבשיל שהאיסור הראשון נותן בו טעם לשבח ,נאסר התבשיל השני
אם לא היה בו ששים נגד האיסור הראשון .אבל אם נערו התבשיל הראשון בכף ,ותחבו אחר כך
הכף לתבשיל שני שהוא גם כן פוגם ,לא נאסרה הקדרה .וכן בדבר שאין לו טעם כלל ,כגון היורה
שמתיכין בו הדבש ,אף על פי שיש שם רגלי הדבורים ,לא נאסרה היורה וכל כיוצא בזה.

רמת הפגימה
איסור הנטל"פ:
איסור שנסרח לגמרי:
וקץ לאוכלו מותר אף הוא בעצמו ,וכל שכן אם נתערב בהיתר ואפילו אם נעשה רוב מהאיסור,
וכן פסק שו"ע.
איסור שפוגם מעט:
הוא בעצמו אסור ,אך אם נתערב מותר ,וראיה מקדירה שאינה בת יומה שחשובה נטל"פ ,וכן שמן
ודבש שהעמידו מותרים אף שפוגמים מעט )רש"י רשב"א ור"ן( .נחלקו מדוע מועיל פגימה מועטת
באיסור שנתערב ,ועוד נחלקו עד איזה שיעור יתערב ולא יאסור:

רשב"א מה שמועיל פגימה מועטת כיון שאין האיסור בעין אלא מעורב בעינן שלא יתן טעם
מושבח ,ומשום הכי רק אם האיסור מועט מההיתר מותר ,ואף במרובה אם מכירו וזורקו מותר.
ר"ן מה שמועיל פגימה מועטת כיון שאין האיסור בעין בעינן רק שלא יהנה ממנו ,ומשום הכי
בעינן שתוספת הריבוי לא תשביח המאכל ויהא שבח זה יותר ממה שפגם בטעם המאכל )יתכן
והר"ן לא נחלק על הרשב"א אלא הוסיף(.
 להלכה:
הביא השו"ע דעת הרשב"א בשם ויש מי שאומר ,ודעת הר"ן בשם ויש מי שחוכך להחמיר .עוד
כתב השו"ע אם לא נתערב איסור ממש אלא רק טעמו ,מותר אף אם היה רוב מהאיסור.

רלב
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השביח ולסוף פגם:
בגמרא עבודה זרה )ס"ז" (:ואמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שנפל לתו גריסי רותחי ,אבל
נפל לתו גריסי צונני והרתיח ,נעשה כמי שהשביח ולבסו פג ואסור".

פירוש ,גריסין שנפל לתוכן חומץ ,רותחין פוגמן צוננין משביחן ,ואם היה צונן מתחילה אסר ,ולא
מועיל מה שנפגם בסוף .למד הטור ממקום שהשביח מתחילה דאסור אף על פי ששבח זה עשוי
לפגום ,כל שכן לפגם ולבסוף השביח דאסור דמה שפגם מתחילה לא חשיב פגימה ,וכן פסק
שו"ע .פוגם ולבסוף משביח ,כתב ש"ך )סק"ז( מותר לאוכלו קודם שהשביח.
פוגם תבשיל ראשון ומשביח תבשיל שני:
פגם תבשיל ונבלע בקדירה ,הקדרה אסורה ואם בשלו בה אחר כך תוך מעת לעת תבשיל שהאיסור
נותן בו טעם לשבח ,נאסר התבשיל השני אם לא היה בו ששים נגד האיסור ,ולא בעינן ששים
כשיעור כל התבשיל הבלוע בקדירה דלא נאסר דנטל"פ )ש"ך סק"ט( וכן פסק רמ"א .אמנם לבושי
שרד היקל לשער לא כנגד כל האיסור אלא לפי חשבון ,דהא המאכל הראשון לקח חלק מהאיסור
)פת"ש סק"ד(.

באופן שהשביח התבשיל הראשון ,דאז בעינן ששים בתבשיל השני כנגד כל הבלוע בקדירה
)לסוברים חנ"נ בשא"ס( ,אם יש איזה ספק כגון שנשפך התבשיל השני ואין ידוע אם היה בו ששים,
אך ודאי שהיה ששים כנגד האיסור ,מותר דהוי ס"ס שמא היה ששים ושמא לא אמרינן חנ"נ
בשא"ס.
קדירה הבלועה מאיסור ובישל בה ב' תבשילים הראשון נטל"ש מהאיסור והשני נטל"פ מהאיסור
אך נטל"ש מהתבשיל הראשון ,נחלקו אם יש לאסור )פת"ש סק"ב(:
כנסת יחזקאל אסור ,דכיון שנאסר התבשיל הראשון ונעשה נבילה ונטל"ש בתבשיל השני ,הרי
הוא אוסר.
גבעת שאול מותר ,דכיון שהאיסור נטל"פ אין הנאסר אוסר יותר מהאיסור עצמו.
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רלג

סעיף ג
אפילו אין כח באיסור לבדו לפגום אלא על ידי דבר אחר שמסייעו ,כגון
שנפל איסור לקדירה שיש בה מלח או תבלין מדוכין )בטור מרובין( ואלמלא
המלח והתבלין שבה לא היה באיסור לפגום ,אפילו הכי מותר.

נטל"פ מכוח תבלין
איסור שנפל לקדירה שיש בה מלח או תבלין:
בגמרא עבודה זרה )ס"ז (.ב' לשונות בדברי ר"ל "ואיכא דאמרי אמר ריש לקיש נות טע לפג שאמרו
אי אומרי קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלי יתירה תבלי ,אלא השתא מיהא הא פגמה".
פירוש לא מודדים מה היה אם היה תיבול שונה אלא רואים כמו שהוא עכשיו .מבואר מכאן
דנטל"פ הוא אף כשפוגם על ידי סיוע דבר אחר ,וכן פסק שו"ע.

סעיף ד
שמן ודבש של עובד כוכבים ,אף על פי שהם מבושלים ,מותרים מפני
שהבשר פוגם את השמן ומסריחו ,וכן לדבש .הגה :ויש אומרים דבשר אינו פוגם
דבש עצמו ,רק משקה הנעשה מדבש .ובמקום שאין הפסד גדול ,יש להחמיר .בשר או חלב ביין,
הוי לפגם ,ומותר.

מיני מאכל הנטלפ
מיני מאכל הנטל"פ:

רמ"א מותרת דמתחילה בלעה הכף איסור פגום.
ט"ז )סק"ו( בכה"ג אף בלא פגום מותר ,דהוי נ"ט בנ"ט דהכף שנאסרה נתנה טעם לתבשיל
שנתן טעם בקדירה ,והקשה על רמ"א מדוע הוצרך לדין פגום ,דאף אם בלעה הכף מתחילה
איסור מושבח לא היתה אוסרת הקדירה.
נקודות הכסף רמ"א סבר דבעינן ג' נ"ט להתיר.

שמן נכרים:
משנה עבודה זרה )ל"ה" (:רבי ובית דינו התירו השמ ."גמרא )שם ל"ח" (:אמר רב ששת ,האי מישחא
שליקא דארמאי אסור .אמר רב ספרא למאי ניחוש לה ,אי משו איערובי מיסרא סרי )מסריח( ,אי
משו בישולי עובדי כוכבי נאכל הוא כמו שהוא חי ,אי משו גיעולי עובדי כוכבי) בליעת כלים( נות
טע לפג הוא ,ומותר".
נחלקו מה תערובת הבישול שאותה התיר ר' ששת מטעם שמסריח השמן מחמת האיסור ,ונפק"מ
לנטל"פ כשהתערב ודאי:
רש"י תערובת יין.
רמב"ם תערובת בשר.

קדירה הבלועה מבשר בת יומה שבישל בה יין ,ותחב בה כף חולבת בת יומה ,היין ודאי מותר כיון
שהבשר נטל"פ ביין )כמבואר לקמן סעיף ד' ,ויש סוברים דאף החלב נטל"פ( ,נחלקו בדין הכלי לדעת רמ"א
שהחמיר בנ"ט בר נ"ט בבת אחת )לעיל סימן צ"ה סעיף ג'(:

 להלכה:
שו"ע כרמב"ם בשר מסריח בשמן ,ומשום הכי בשר איסור שנפל לשמן אינו אוסר דהא נטל"פ.
ש"ך )סקי"ד( כרש"י ,דכן דעת רוב הפוסקים.

נ"ט בנ"ט באיסור פגום:
תבשיל איסור הנטל"פ ותחב בו כף ,ושוב חזר ותחב הכף בתבשיל היתר ואף בו האיסור נטל"פ,
ושוב חזרו ובישלו בקדירה תבשיל שהאיסור נטל"ש בו:

נודע ביהודה אוסר מהטעם הנ"ל.
חו"ד מתיר.

דבש נכרים:
משנה עבודה זרה )ל"ט" (:ואלו מותרי באכילה וכו' והדבש" .ובגמרא "דבש למאי ניחוש לה ,אי משו
איערובי מיסרא סרי ,אי משו בישולי עובדי כוכבי נאכל כמו שהוא חי ,אי משו גיעולי עובדי כוכבי
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נות טע לפג הוא ומותר" .נחלקו מה תערובת הבישול שהתירה הגמרא מטעם שמסריח הדבש,
ונפק"מ לנטל"פ כשהתערב ודאי:
רש"י תערובת יין.
רמב"ם ר"ן ומרדכי תערובת בשר.


א.
ב.
ג.

להלכה:
פסק השו"ע כרמב"ם ,הקשה הב"י הרי נוהגים לבשל בשר עם דבש וטעמו משובח ומהגמרא מוכח
שפוגם ,ותירצו ג' תירוצים:
ב"י דבש עם בצל ותבלין משביח ,דבש לבד פוגם.
מהרי"ל דבש לבד משביח ,ורק משקה דבש פוגם )ד"מ סק"א( .רמ"א פסק להחמיר בדבש במקום
שאין הפסד .ט"ז )סק"ז( פסק להחמיר אף בהפסד.
ב"ח כשהעיקר הוא בשר הדבש משביח ,כשהעיקר הוא דבש הבשר פוגמו.
בשר או חלב ביין )פת"ש סק"ו(:
בשר ביין פוגם היין ומותר .חלב ,כתב רמ"א "בשר או חלב ביין ,הוי לפגם ומותר" ,נחלקו אם
כוונתו לחלב בצירה או חלב בקמץ:
תוספת שבת ונדע ביהודה חלב בצירה )שומן( ,אך חלב בקמץ אינו פוגם.
פמ"ג חלב בקמץ )שתיה( ,אך חלב בצירה אינו פוגם.
בית יהודה שניהם.

סעיף ה
כל קדרה שאינה בת יומא חשיב טעמה לפגם ,ואינה אוסרת .ונקראת בת
יומא כל זמן שלא שהתה מעת לעת אחר שנתבשל בה האיסור ,וכיון
שעבר עליה מעת לעת אחר שנתבשל בה האיסור אינה נקראת בת יומא.
ואם בישל בה כשאינה בת יומא ,התבשיל מותר דהוי נותן טעם לפגם
והוא שתהיה מודחת שלא יהא שומן על פניה ,שאם לא הדיחה ,אוסר
והרי היא כחתיכת איסור שלא נפגמה .ויש מתירין אפילו בישל בה קודם
שהדיחה .הגה :ואם יש ששים נגד מה שדבוק עליו ,לכולי עלמא שרי מאחר דהקדירה אינה
בת יומא .והכי נהוג.

נטל"פ בקדירה
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משך זמן עד שנעשה פגום:

קדירה נקיה:
בגמרא מבואר דבת יומה נטל"ש ושאינה בת יומה נטל"פ ,נחלקו מה נחשב אינה בת יומה:
רש"י ר"ת ור"ן כל שעבר לילה טעמו פגום.
רשב"ם ר"י ועוד כ"ד שעות בכל ענין ,וכן פסק שו"ע.
קדירה שיש בה שמנונית:
נחלקו אם שייך נטל"פ בשמנונית כשעבר מעת לעת:
רמב"ם רמב"ן ור"ן נטל"פ.
ראב"ד רשב"א וטור אין נטל"פ.
שו"ע פסק בסתם לאסור וביש התיר ,וכן הסכימו האחרונים לאסור )ט"ז סק"ח ש"ך סקט"ו( ,ומיהו
סתם כלים בחזקת נקיים אלא אם ידוע אחרת )ש"ך סקט"ו(.
האוסרים שמנונית בנטל"פ ,נחלקו מה הדין כשבישל בכלי שנותרה בו שמנונית ויש ששים כנגד
השמנונית בלבד:
רמ"א מותר )ואינו אוסר התבשיל מצד דבוק לעשותו חנ"נ ,דמיד שמבשל נמחה האיסור בתבשיל ,פת"ש סק"ז(.
רש"ל בעינן שיהא ששים אף כנגד הבלוע בכלי ,דמשביח הדבוק אף את הבלוע בכלי ונעשה
הכל נטל"ש )ש"ך סקט"ז(.

סעיף ו
יש מי שאומר שאם שמו פלפלין בקדרה של איסור שאינה בת יומא ,הכל
אסור ,דחורפיה משויא ליה לשבח.

חריף הנטל"פ
חורפיה מחליא לשבח:
ברייתא )חולין קי"א" (:אמר חזקיה משו אביי וכו' ,צנו שחתכו בסכי שחת בה בשר אסור לאוכלו
בכותח ,והני מילי צנו דאגב חורפיה בלע וכו'".

מכאן למדו דחורפיה מחליא לשבח ,ומשום הכי אף קדירה שאינה בת יומה אוסרת בבישול דבר
חריף .שיעור החריפות ביאר הט"ז )סק"ט( שיהא רובו דבר חריף ,ומיהו בתבלין סגי כשנותן טעם.

קדירה שאינה בת יומה:
בגמרא עבודה זרה )ע"ה (:מחלוקת ב' לשונות אם נטל"פ מותר "ולמא דאמר נות טע לפג מותר,
גיעולי עובדי כוכבי דאסר רחמנא היכי משכחת לה ,אמר רב חייא בריה דרב הונא לא אסרה תורה
אלא קדירה בת יומא דלאו נות טע לפג הוא .מכא ואיל לישתרי ,גזירה קדירה שאינה בת יומא
משו קדירה בת יומא".
מכאן למדנו דקדירה דלאו בת יומה הויא נטל"פ ,לכתחילה לא יבשל בה ודיעבד שבישל בה מותר,
וכן הלכה.

רלה

סעיף ז
קדרה שהיא בלועה מבשר וחלב שנתבשלו בה ביחד או בזה אחר זה,
וקודם שעבר לילה אחת הוחמו בה מים ,חשיבה בת יומא עד שתשהה
מעת לעת משעה שהוחמו בה המים .הגה :אבל אם עברה לילה ,מותר .וכן אם עברה
לילה בין בישול בשר לחלב ,אף על גב דאחר כך הוחמו המים מיד ,נמי דינא הכי .והוא הדין בכל
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האיסורים לפי מאי דקיימא לן בכל האיסורים חתיכה נעשית נבלה .ועיין לעיל סימן צ"ב .ובמקום
הפסד יש להתיר בכה"ג בשאר איסורים בכל ענין ,רק שיהיה מעת לעת מזמן בישול האיסור.

חשבון שיעור מעת לעת
בישול מים בתוך מעת לעת:
בישל איסור ואחר כך היתר ובאמצע מים:
קדירה הבלועה מאיסור ובישל בה מים תוך מעת לעת ושוב בישל בה היתר כשעבר מעת לעת
לבישול האיסור ולא עבר לבישול המים ,נחלקו אם בישול המים מחדש המעת לעת:
ספר התרומה מונים משעת בישול המים ,נחלקו בטעמו:
סמ"ק ביאר שהוא משום שנעשו המים חנ"נ ואסרו הכלי שוב.
ש"ך )סקי"ח ,ולעיל סימן צ"ד סקכ"ב( ביאר דאף למאן דאמר דלא אמרינן חנ"נ בשא"ס יש למנות
משעת בישול המים ,דלא אמרינן נ"ט בנ"ט באיסור ,והמים מחדשים את האיסור )וראיה
לדבריו כתב הש"ך ממה שפסק השו"ע כתרומה אף שלא סבר כלל דין חנ"נ בשא"ס(.
סמ"ק אף שנעשו המים נבילה אין מתחדש שיעור המעת לעת ,מאחר שגוף האיסור אינו בן
יומו.
 להלכה:
שו"ע ורמ"א פסקו דמונים משעת בישול המים ,לשו"ע הטעם משום דלא אמרינן נ"ט בנ"ט באיסור,
לרמ"א אפשר שהוא משום חנ"נ.
קולא בלינת לילה:
אם המתין לילה ואחר כך בישל המים אף שלא עבר כ"ד שעות ,התיר הב"י התבשיל מס"ס ,שמא
כמאן דאמר לילה פוגם וכלל לא נאסרו המים ,ושמא הלכה כסמ"ק שאין בישול המים מחדש
המעת לעת ,וכן פסק שו"ע ורמ"א .נחלקו האם מועיל גם כאשר המים בושלו קודם שעבר לילה
אך בישול ההיתר היה אחר לילה:

ב"י מונים מבישול המים מעת לעת )ואף שבשעה שבישל ההיתר יש ס"ס הוי ס"ס משם אחד(.
רמ"א מותר אחר הלילה ,בתנאי שעבר מעת לעת מבישול האיסור )ד"מ סק"ב(.
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סימ קד  די עכבר שנמצא ביי או בשכר
סעיף א
עכברא דדברא נותן טעם לשבח הוא ,שהרי עולה על שלחן מלכים .אבל
עכברא דמתא ,מספקא לן אם משביח בשכר וחומץ ,או אם הוא פוגם.
ולפיכך אם נפל לשכר או לחומץ ,בצונן ,והסירו שלם ,אם לא שהה בתוכו
מעת לעת ,מותר .אבל אם היה רותח ,או אפילו צונן ושהה בתוכו מעת
לעת ,בין שהסירו שלם בין שנחתך לחתיכות דקות ,ויכול לסננו במסננת
בענין שלא ישאר ממנו בתוכו כלום ,בין שנימוח בתוכו לגמרי ונעשה כולו
משקה ולא נשתייר ממנו שום ממשות ,ניתר על ידי שיהא ששים בהיתר
כנגד העכבר .ואם נחתך לחתיכות דקות ,והוא בענין שאינו יכול לסננו כגון
שנתערב השכר או החומץ במאכל עב ,הכל אסור ואין שם ביטול ,דחיישינן
שמא יפגע בממשו של איסור ולא ירגיש .הגה :ודוקא בשרץ יש לחוש אם נשאר
שם שלא יוכל להוציאו ,אבל בשאר איסורין אין לחוש.

עכבר שנפל לשיכר או חומץ
עכבר בשיכר וחומץ:
בגמרא עבודה זרה )ס"ח וס"ט( "ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא ,אמרוה
רבנ קמיה דרב ששת וכו' ,ומי מאיס והלא עולה על שלח של מלכי ,אמר רב שימי מנהרדעא לא
קשיא הא בדדברא הא בדמתא .אמר רבא הלכתא נות טע לפג מותר ,ועכברא בשיכרא לא ידענא
מאי טעמא דרב אי משו דקסבר נות טע לפג אסור ולית הלכתא כוותיה ,אי משו דקסבר נות
טע לפג מותר ,ועכברא בשיכרא אשבוחי משבח .איבעיא להו נפל לגו חלא מאי ,אמר ליה רב הילל
לרב אשי הוה עובדא בי רב כהנא ואסר רב כהנא אמר ליה ההוא אימרטוטי אימרטט וכו' ,והלכתא
אידי ואידי )חומץ או שיכר( בשיתי."
הקדמה :מין בשא"מ שנתערב יבש ביבש בטל חד בתרי ,יבש בלח אוסר בששים מצד טעם ,כשנפל
יבש ללח ויבש ,בעינן רוב יבש לבטל החתיכה ולח או יבש ששים לבטל הטעם ,ואם אין תרי יבש
אסור הלח אף שיש בו ששים משום שאין בכוחו לבטל החתיכה.
עכבר השדה:
מבואר בגמרא שנטל"ש ,נחלקו אם הוא בכל תערובת או רק בשיכר וחומץ דאיירי בגמרא:
שו"ע בכל דבר )כן כתב ש"ך סק"א דמשמע ממה שלא חילק(.
ש"ך רק שיכר וחומץ.
עכבר הבית:
אם נפל לרותח או שהה מעת לעת בצונן )דהוי כבוש ,סברת ריצב"א( אסור מספק שמא נטל"ש ,ולכן
אם יש ששים וסיננו או נימוח מותר ,ואם אין ששים או שיש שם חתיכות שאי אפשר לסנן כגון
במאכל עב )יבואר הטעם לקמן( ,הכל אסור.
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עכבר או איסור שנחתך ואין יכול להוציאו:
מוכח מהגמרא לעיל גבי אימרטוטי אימרטט שאין איסור בטל אם לא נימוח אפילו באלף ,נחלקו
במה מיירי ומה הטעם )ב"י ,ד"מ סק"א(:
רש"י טור אף בתבשיל עב שאי אפשר לסננו וכל שכן במשקה ,דחיישינן שמא יבלע שרץ
בכעדשה ,אך שאר איסורים דשיעורם בכזית מותר.
ר"ן הקשה דאף חצי שיעור אסור מה"ת ,והיה לרש"י לחוש בכל איסור לאו דוקא שרץ.
או"ה מיירי במשקה בלבד ,משום שאפ' לסננו והוי דבר שיל"מ ,ודוקא שרץ דיש לחוש שנשאר
עדשה שלימה ואינו בטל דהוי בריה.
 להלכה:
פסק שו"ע כל איסור שלא נמחה אסור הכל ,שמא יפגוש באיסור עצמו ואף חצי שיעור אסור
מה"ת .אך רמ"א פסק דוקא שרץ.

סעיף ב
אם נפל ליין ושמן או לשאר משקין ,פוגם בודאי ואין צריך ששים לבטל
פליטתו .הגה :ולפי זה אם נפל לשומן נמי דינא הכי .ויש מחמירין בשומן ואפילו אם הוא
קשה לפנינו ,אם שפכו מדי יום יום שומן בקדירה ויש לספק שמא העכבר היה שם כשעירו עליו
שומן רותח ,הכל אסור ,אפילו יש ששים בשומן נגד כל העכבר .ואם לא עירו עליו ,או שעירו
עליו וידוע שלא היה שם העכבר כשעירו עליו ,והשומן בא לפנינו כשהוא קשה וכן נמצא העכבר
עליו ,סגי ליה בנטילת מקום ולא מחזקינן איסור שמא היה השומן רך כשנפל שם דכבוש הוי
כמבושל ,דמותר מכח ספק ספיקא ,ספק נפל שם כשהיה קשה ,ואם תמצא לומר כשהיה רך,
שמא נתקשה קודם שיעור כבישה .ובמקום שהשומן מאוס לאכול ,אסור להדליקו גם כן בבית
הכנסת ,משום הקריבהו נא לפחתך ,ובמקום הפסד גדול יש לסמוך אדברי המקילין.

עכבר שנפל לחומץ או שיכר:
בגמרא עבודה זרה )ס"ה" (:ההוא עכברא דנפל לחביתא ,אסריה רב לההוא שכרא".

ומספקא ליה לרבא ,אי סבירא ליה לרב עכברא בשכרא אשבוחי משבח ,או דסבירא ליה בעלמא
נמי נטל"פ אסור ,דאם כן לית הלכתא כוותיה .אבעיא להו נפל לגו חלא מאי .ובתר הכי אמרינן
והלכתא אידי ואידי בשתין .ולכן פסקו רי"ף הרמב"ם והרא"ש עכבר שנפל לחומץ או שיכר ,אם
היו רותחין או ששהו שם ,אסורים ,דלמא אשבוחי משבח בחלא ובשכרא .לפיכך אפילו הסירו
משם שלם ,צריך ששים .שיעור שהייה לאסור בצונן ,כתב הרא"ש בשם ריצב"א מעת לעת .אם
נמוח העכבר ונתערב עם המשקה :כתבו הרא"ש והר"ן משערין אותו בששים.

נחתך לחתיכות דקות:
הסתפקה הגמרא אבעיא להו נפל לגו חלא מאי .אין לומר רב הלל לרב אשי הוה עובדא בי רב
כהנא ואסר רב כהנא .ודחי ההוא אמרטוטי אימרטוט .וכתב המרדכי צריך לסננו במסננת של בגד,
שלא יעבור כלום .כשאי אפשר לסננו ,נחלקו באיזה שיעור יש לחוש ולאסור:
רש"י שיעור שרץ כעדשה כטומאתו .נחלקו לדבריו אם הוא דוקא בעכבר או בכל השרצים:
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רלט

רמ"א לפיכך דווקא בשרץ יש לחוש לזה מה שאין כן בשאר איסורין ,וכן פסק בהגה.
תפארת למשה דווקא בשמונה שרצים שמטמאים בכעדשה.
ר"ן וב"י אפילו נשתייר בעכבר כלשהו ,איסורא מיהא איכא משום חצי שיעור.
ט"ז כלשהו ואינו ניכר מותר ,ניכר אסור ,דחיישינן שמא יאכלנו בפני עצמו.
ש"ך בפחות מכעדשה בתבשיל עב בטל ,כדין יבש ביבש ,כעדשה הוי כבריה ולא בטיל.
עכבר השדה:
מבואר בגמרא שנטל"ש ,נחלקו אם הוא בכל תערובת או רק בשיכר וחומץ דאיירי בגמרא:
שו"ע בכל דבר )כן כתב ש"ך סק"א דמשמע ממה שלא חילק(.
ש"ך רק שיכר וחומץ.

עכבר שנפל לשמן ויין:
נחלקו האם דינו כנפל לשיכר וחומץ ,או שבשמן ויין ודאי פוגם:
רמב"ם רשב"א ור"ן מותר ,דהוי נטל"פ )הר"ן( .אי נמי שאלו צריכים להיות מבושמים )רמב"ם(,
וכן פסק שו"ע.
גאון שהביאו הרא"ש ור"ן אסור.
נפל לתבשיל ,כתב רדב"ז דמותר ק"ו משמן ויין.

עכבר שנפל לשאר משקין:
ב"י פוגם ומותר.
רש"ל וט"ז משביח ואוסר.
רמ"א מתיר בהפסד מרובה.

עכבר שנמצא בשומן:
עכבר שנמצא בשומן קשה:
שו"ת הרא"ש ע"פ ביאור דרכי משה א( אם נמצא העכבר בתוך השומן ,וידוע שעירו שם שומן
רותח מידי יום ,ויתכן והעכבר היה שם כשעירו שומן ,הכל אסור ולא מהני ששים ,מפני שכאשר
מערין שומן רותח ,גם הקשה נמס ,ונמצא העירוי נוגע בעכבר ונאסר .ב( אם לא עירו עליו ,או
שידוע שהעכבר לא היה שם בשעת העירוי ,סגי בנטילה ,דהוי ס"ס ,שמא נפל שם כשהיה קשה
ולא נכבש בו ,ואם תימצי לומר שנפל בו כשהיה רך ,שמא נתקשה השומן קודם ששהה שיעור
כבישה.
עכבר שנמצא בשומן רך:
או ידוע שהיה רך כשנפל לשם ,או ידוע שהיה השומן רך מעת לעת ,ולא ידוע אם היה שם העכבר:
תו"ח ,ש"ך וט"ז אסור ,דליכא אלא חדא ספיקא ,אם שהה שם כשהוא רך מעת לעת ,וספק
כבוש אסור .ואם יש ששים מותר ,כי לא עירו עליו רותח.
או"ה )הובא בט"ז וחלק עליו( אם בא לפנינו קשה מותר ,דאזלינן בתר שעת מציאה.
אם טעו ונתנו שומן זה בתבשיל דין הכלים:
חוט השני הכלים שהשתמשו בהם בודאי ,אסורים ,ואלה שספק אם השתמשו מותרים ,דהוי
ס"ס ,שמא לא נשתמש ושמא היה ששים בתבשיל נגד השומן שניתן לתוכה.
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מנח"י אף הכלים שהשתמש מותרים ,שמא היה ששים ,ושמא לא היה העכבר כשעירו.
תרנגולת שפרחה לקלחת חמאה רותחת ומתה בתוכה:
חתם סופר החמאה אסורה באכילה ,ואסור למכרה לנכרי משום אבר מן החי ,דאפילו חי נותן
טעם.
חקרי לב חי אינו נותן טעם ,לפיכך אין מונים מעת לעת אלא משעה שמת.
אם מותר להדליק בשומן זה בבית הכנסת:
רשב"א ור"ן ורמ"א אם מאוס לאכילה אסור.
ש"ך וכן אם מאוס לו אף על פי שאינו מאוס לאחרים אסור לו ,ואפילו בטל בששים או מאה.

סעיף ג
דברים המאוסים ,שנפשו של אדם קצה בהם ,כנמלים וזבובים ויתושים
שכל אדם בודל מהם למיאוסן ,ואפילו נתערבו בתבשיל ונמחה גופן לתוכו,
אם ההיתר רבה עליו ,מותרים .ומכל מקום כל שאפשר לבדוק ולהעביר
במסננת ,בודק ומסנן) .מיהו בחלא ושכר ,יש לחוש כמו בעכבר(.

דברים אסורים המאוסים שנתערבו
נמלים זבובים ויתושים שנמחה גופם בתבשיל:
רשב"א ור"ן בטלים ברוב .וכתב ב"י ואפילו יש בו כזית בכדי אכילת פרס ,דהא ליכא אלא
טעמא בעלמא .ומכל מקום יסנן כמה שיכול.
הרוקח ואפילו בחלא ושכרא.
רי"ו בשם הר"מ והרא"ש וכן כתב שע"ד צריך ששים.
מרן בטל ברוב כרשב"א.
רמ"א בחלא ושכרא יש לחוש להצריך ששים.
מהרש"ל לעולם צריך ששים.

קדרה של מרק שנפל בה יתוש ולא נמצא:
לרשב"א ושו"ע מה שנברר מן המרק וידוע שאין בו ממשות ,מותר ,וכן הקדרה מותרת.
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סימ קה  די איסור שנפל לתו היתר
סעיף א
איסור שנשרה עם היתר מעת לעת בצונן ,מקרי כבוש ,והרי הוא כמבושל
ונאסר כולו .אבל פחות מכאן ,בהדחה סגי .הגה :וכל מקום דאמרינן כבוש כמבושל,
אפילו מה שחוץ לכבישה אסור ,דעל ידי הכבישה שלמטה מפעפע למעלה ,כמו בבישול .ויש
מקילין במה שבחוץ .וספק כבוש ,אסור ,מלבד בבשר עם חלב דאזלינן לקולא ,דמן התורה אינו

אסורה רק בבשול ממש .ואם הוא כבוש בתוך ציר או בתוך חומץ ,אם שהה כדי
שיתננו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל ,הרי הוא כמבושל .ובפחות
משיעור זה ,לא נאסר אלא כדי קליפה) .ועיין לעיל סימן ע' מדין בשר שנפל לציר(.

כבוש באוכל וכלי
דין איסור כבוש:
בגמרא חולין )צ"ז" (:אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ,כבוש הרי הוא כמבושל".
כל זה בשאר איסורים ,אך בשר וחלב שרי מדאורייתא דדרך בישול אסרה תורה.
יש לדון א( מה המשקה שעושה כבוש ,ב( מהו שיעור הזמן בכבישה ,ג( כמה אוסר הכבוש ,ד( מה
דין נכבש בכלי הבלוע באיסור ,ה( מה דין מה שחוץ לנוזל הכבישה ,ו( מה הדין בספק נכבש.
משקה הכבישה:
מקור משנה שביעית )פ"ז מ"ז( "ורד שכבשו בשמ חדש ,חייב בביעור".
 להלכה:
רש"י ורשב"א רק חריף כציר מלוח או חומץ ,עושה כבוש.
מרדכי ועוד כל משקה.

שמן זית שכבשו בו איסור ,כתבו התוספות
חריף ,נחלקו להלכה )פת"ש סק"ב(:
באר יעקב נאסר ככל משקה אחר מעת לעת.
שבות יעקב אחר שעה ,ויש להקל במקום צורך או הפסד.
חכם אחד אחר שעה ואין להקל במקום צורך.
)עבודה זרה ל"ה(:

שאוסר בפחות מעת לעת משום שהוא

שיעור הזמן בכבוש ,וכמה אוסר:
בגמרא פסחים )מאן דאמר (:בסוגיא דטעם כעיקר רבנן לא למדו מבשר וחלב דטעם כעיקר
דאורייתא" ,בשר וחלב חידוש הוא ,דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי ,בשיל ליה בשולי אסור" .ועוד
גמרא עבודה זרה )ל"ג" (.תנו רבנ נודות העובדי כוכבי גרודי חדשי מותרי ,ישני ומזופפי אסורי
וכו' ,הורה רבי אמי הלכה למעשה ממלא מי שלשה ימי ומער."
 להלכה:
מחלוקת מה השיעור ואם יש לחלק בין ציר למשקה סתם:
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מרדכי בשם ר"ת ג' ימים בכל משקה ,כמבואר גבי הגעלת קנקני יין נסך ישנים.
ריצב"א ורא"ש במשקה רגיל יום אחד מעת לעת כ"ד שעות ,כמבואר בסוגיא דבשר וחלב.
במשקה חריף אוסר מיד כדי קליפה ,ואחר שיעור שיתנו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל
אוסר הכל.
 להלכה:
שו"ע פסק כריצב"א אם נכבש במשקה מעת לעת ,ואם בציר או חומץ מיד כדי קליפה ,ובשיעור
שירתיח אסור כולו .ואף רמ"א שהחמיר בחתיכה שנמלחה בכשא"מ לאסור מיד ,כאן מיקל
שהמליחה היא על ידי נוזל )ש"ך סק"ג(.
ש"ך )סק"ב( הקשה מהיכן למד השו"ע להחמיר כשיעור רתיחה אף בחומץ ,דהרא"ש כתב דינו
רק בציר מלוח .ומכח זה חלק על השו"ע והיקל בחומץ.
שארית יהודה הב"י בתשובה כתב בפירוש דין זה רק בציר מלוח ,וכוונתו כאן להשוות חומץ
לציר במה שנאסר מיד כדי קליפה )ש"ך כתב שדחוק לפרש כן בשו"ע ,והאחרונים דחו דבריו מה שהביא
מתשובת ב"י(.

כבישה בכלי:
כלי שנכבש בו איסור )ט"ז סק"א(:
או"ה נאסר כולו.
רשב"א נאסר כדי קליפה ,וכן פסק ט"ז.
כלי איסור שנכבש בו היתר:
כגון שבישלו בו איסור ונאסר ,וחזרו וכבשו בתוכו היתר:
או"ה )הביאו ט"ז סק"א( חרס ועץ נאסר הכל ,כלי מתכות בדיעבד מותר .קנקנים של יין נסך דרבנן
הקילו.
ט"ז הקשה בשעה שנעשה כבוש אחר מעת לעת הרי הוא נטל"פ ומותר .ועוד צ"ע מהיכן לחלק
בין מתכת לחרס ועץ .ומה שקנקנים של יין נסך אינם אוסרים דמתחילה נאסרו רק כדי קליפה
)סבר כרשב"א לעיל( .ופסק הט"ז לכתחילה לא יכבוש ובדיעבד אינו אסור.
גיליון או"ה ביאר בט"ז מיירי שיש מעט שאריות מן האיסור ,ומשום הכי אינו נטל"פ.

חתיכה שנכבשה מקצתה )ד"מ סק"ט(:
נתבאר לעיל )סימן ס"ט סעיף י"ח( חתיכה שנמלחה בכשא"מ מה שחוץ לכלי ,שו"ע אסר כדי קליפה,
רמ"א אסר הכל דהדם פירש ממקום למקום .נחלקו מה הדין מה שחוץ לציר כאן:
או"ה נאסר רק מה שתוך הציר.
מהרי"ש נאסר הכל.
 להלכה:
רמ"א בהגה כתב בסתם לאסור והתיר בשם יש אומרים.
רמ"א בתו"ח רק מה שתוך הציר.
ש"ך )סק"א( כרמ"א בתו"ח ,ומיהו באיסור שמן אסור הכל
במליחה וצלייה אך לא מחמירים בכבישה(.

)ומה שלא בקיאים בין כחוש לשמן הוא רק

ידי

הלכות תערובות  סימן קה

השלחן

רמג

ספק כבוש:
כגון חתיכת בשר שנכבשה בחלב ואין ידוע אם הוא מעת לעת ,או חתיכה שנאסרה בכבוש
ונתערבה בחתיכת היתר ,בבשר וחלב לכולי עלמא מותר דאיסורו בכבוש דרבנן ,בשאר איסורים
מחלוקת:
רמ"א ונקודות הכסף לחומרא )לקמן סעיף ט' בדין נגיעה באיסור מליח ,ביאר הש"ך דברי השו"ע שאסר
בספק נגע(.
ט"ז )סק"ג( וכריתי ופליתי )פת"ש סק"ג( הודה לרמ"א לאסור כשיש ודאי איסור ,כגון ב' חתיכות
שאחת אסורה ודאי משום כבוש ונתערבו .והתיר כשיש ספק איסור ,כגון חתיכה שנכבשה ואינו
יודע כמה.
פרי תבואה התיר בגוי שנפל למי באר שחפר ואין ידוע אם שהה מעת לעת ,דהוי ספק כבוש
באיסור עשה ,ושמא הגוי נטל"פ )פת"ש סק"ג(.
ספק בשר וחלב שהקילו בו ,נחלקו אם מותר לו לחזור ולבשל את אותה חתיכה:
חו"ד אסור דהוי ספק דאורייתא.
מנחת עני במקום שאין ידוע אם נאסר כגון חתיכה שנכבשה ואין ידוע כמה מותר דאיכא
חזקת היתר ,ואף החו"ד מיירי במקום שיש ודאי איסור.

סעיף ב
חום של כלי ראשון שהיד סולדת בו ,מבשל ואוסר כולו .אבל חום של
כלי שני אינו מבשל .ויש אומרים שגם כן אינו מפליט ואינו מבליע .ויש
אומרים דמכל מקום הוא מפליט ומבליע ,ואוסר כדי קליפה .וראוי לחוש
ליזהר בדבר לכתחלה ,אבל בדיעבד מותר בלא קליפה ,ובהדחה בעלמא
סגי) .ועיין לעיל סימן ס"ח וצריך ביאור וצ"ה נתבארו דיני כלי שני ועירוי(.

חום כלי ראשון וכלי שני
חום על ידי כלי ראשון:
כלי ראשון רותח לכולי עלמא מבשל ומבליע בכולו ,יש לדון מה הדין א( כלי ראשון חם שאין
היס"ב ועודו על האש .ב( עירוי מכלי ראשון .ג( כלי שני.
כלי ראשון שעל האש ואין היס"ב:
כל עוד שהיס"ב אסור ,אין היס"ב מחלוקת )ש"ך סק"ה ,פת"ש סק"ו(:
רש"ל אסור הכל.
תשואות חן בהפסד מרובה יש להקל.
ש"ך ורמ"א אסור רק כדי קליפה.
ט"ז ורמ"א במקום אחר )לעיל צ"ד סק"א( מותר.

כלי ראשון שהעבירו מהאש והיס"ב ,מבואר לעיל סימן ס"ט סעיף י"א מחלוקת אם מבשל אף
בשר שור.
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עירוי מכלי ראשון:
מחלוקת ראשונים אם דינו ככלי ראשון או ככלי שני )ש"ך סק"ה(:

רשב"ם רמב"ן רשב"א ככלי שני.
רש"י ר"ת רא"ש ככלי ראשון .נחלקו בדעתם האם כדי קליפה או כולו:
מרדכי כולו ,וכן פסק רש"ל.
תוספות כדי קליפה ,וכן פסק שו"ע ורמ"א )לעיל סימן ס"ח(.
 להלכה:
פסקו שו"ע ורמ"א )לעיל סימן ס"ח( דעירוי אוסר רק כדי קליפה .וכתב רמ"א )לעיל סימן ס"ח( דוקא
עירוי שלא נפסק הקילוח ,ביאר ש"ך ברמ"א דעירוי שלא נפסק חמור שמבליע ומפליט כאחד,
ונפק"מ למערה על תרנגולת למולגה ,אך גם עירוי שנפסק חמור להפליט.

כלי שני:
מבואר בגמרא שבת שכלי שני אינו מבשל ,נחלקו אם מבליע ומפליט בהיתר שנפל לכלי שני של
איסור:
סה"ת מרדכי ורא"ש לא מבליע ומפליט.
רשב"א מבליע ומפליט כדי קליפה דלא גרע מבית השחיטה )הטור הבין מדברי הרשב"א שהשווה כלי
שני לכלי ראשון ,והקשה על דבריו דכלי ראשון אוסר כולו וכלי שני שלמדנו מחום בית השחיטה אוסר רק כדי

קליפה .הב"י ביאר שלא התכוון הרשב"א להשוות כלי שני לכלי ראשון .כן ביאר הש"ך סק"ה דבריהם(.
 להלכה:
שו"ע הביא ב' הדעות ,וכתב לכתחילה להחמיר ובדיעבד אינו אוסר כלום ודי בהדחה.
רש"ל מבליע ואוסר הכל כשנפל לאיסור ,אך אין מבליע ומפליט לאסור בבת אחת )כגון איסור
והיתר שנפלו למים רותחים ,וכן מליגת קודם מליחה(.
ב"ח מבליע ואוסר הכל ואפילו בבת אחת.
ט"ז )סק"ד( יש להחמיר כרש"ל רק באין הפסד מרובה.
נקודות הכסף יש ליטול כדי קליפה אף בדיעבד ,ובמקום הפסד מותר בהדחה.

הנחת בשר שלא נמלח או שנמלח ולא הודח בכלי שני ,מבואר לעיל סימן ס"ט סעיף א' וסעיף ט'.

סעיף ג
נפל איסור חם לתוך היתר חם דכלי ראשון ,או אפילו איסור צונן לתוך
היתר חם ,הכל אסור דתתאה גבר על העליון ומחממו עד שמפליט
בתחתון .ואין צריך לומר דהיתר צונן לתוך איסור חם ,שהכל אסור .אבל
אם העליון חם והתחתון צונן ,אינו אוסר אלא כדי קליפה ,אפילו אם
העליון החם איסור .הגה :וכל זה לא מיירי אלא בחום כלי ראשון ,כגון מיד שהסירו מן
האש מניחו עם ההיתר .אבל אם כבר מונח בכלי שני ,ואחר כך מניח ההיתר אצלו או עליו ,אינו
אוסר כלל ,דכלי שני אינו אוסר ,כמו שנתבאר .ואם הניחה זה אצל זה ,אם שניהם חמים מחום
כלי ראשון ,הכל אסור .ואם האחד צונן ,ההיתר צריך קליפה במקום שנגע .איסור שהניחו בכלי
היתר או להיפך ,אמרינן ביה גם כן דין תתאה גבר ,כמו בב' חתיכות .ועיין לעיל סימן צ"ד אם
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רמה

חתך בשר בסכין חולבת .אסור לערות מכלי שיש בו שומן כשר לנר דולק שיש בו חלב או שומן
איסור ,ובדיעבד אין לחוש.

דין תתאה גבר
דין תתאה גבר:
בגמרא פסחים )ע"ו" (:איתמר ח לתו ח דברי הכול אסור ,צונ לתו צונ דברי הכל מותר ,ח לתו
צונ וצונ לתו ח) כשהסירו הקדירה מעל האש אך עדיין חמה ,דאל"ה נתבשלו יחד ,ר"ן( ,רב אמר עילאה גבר
ושמואל אמר תתאה גבר".
ההלכה כשמואל דב' בריתות כוותיה .מחלוקת כמה נאסר:
רא"ה נאסר כדי נטילה.
ר"ן רמב"ם רשב"א ושו"ע נאסר כולו .כל זה באיסור לח או שמן ,אך יבש וכחוש אוסר רק כדי
נטילה כדין צלי ,ומיהו אין בקיאין מה כחוש )ש"ך סק"ו(.
חמודי דניאל כתב מה שתתאה גבר הוא רק בשהה מעט )פת"ש סק"ח*(.
תתאה גבר בכלי שני בדבר גוש:
הניח איסור רותח בכלי שני ונתן עליו היתר צונן ,איסור לח לכולי עלמא אינו אוסר )לדעת השו"ע(,
נחלקו באיסור יבש אם שייך בו כלי שני או שלעולם דינו ככלי ראשון:
מהרש"ל דינו ככלי ראשון ,ביאר ש"ך )סק"ח( דסבר החילוק בין כלי ראשון לכלי שני הוא משום
דפנות מקררות כתוספות )ולא משום שירד חומו(.
רמ"א דינו ככלי שני.

תבשיל אורז ודוחן צלול ,כתב ש"ך נראה דאף רש"ל לא יחמיר לעשותו כלי ראשון.
נגיעה זה בזה בסמוך:
נחלקו כמה אוסר:
או"ה ורמ"א כל שיש אחד צונן אסור כדי קליפה.
מהרש"ל אם האיסור רותח אסור כולו ,אם האיסור צונן אוסר רק כדי קליפה )והוכיח כן מסמ"ק,
ובש"ך סק"ט הוכיח ממנו איפכא(.
ט"ז )סק"ה( יש להחמיר לאסור הכל באאין הפסד מרובה.
תתאה גבר בכלי:
כגון כלי צונן של איסור שהניח בו היתר חם )ש"ך סק"י(:
או"ה רשב"א וכן פסק רמ"א תתאה גבר ונאסר רק כדי קליפה.
מהרש"ל לעולם נאסר כל הכלי.
עירוי בניצוק:
הזהיר רמ"א לא לשפוך שומן היתר לשומן איסור שעל ידי החיבור בניצוק אוסר השומן העליון.

סעיף ד
במה דברים אמורים ,כשנפל לתוך התבשיל ,מפני שהרוטב מוליך פליטת
האיסור ומערבו בכל התבשיל .אבל איסור ,בין חם בין קר ,שנפל על הצלי
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שאצל האש ,אינו אוסר אלא כדי נטילה ,שהוא כעובי רוחב אצבע .לפיכך
ירך שצלאו בגידו ,או חתיכת איסור שצלאה עם חתיכת היתר ונוגע זה
בזה ,צריך להסיר כדי נטילה סביב הגיד וכן מן החתיכה מקום שנגעה
בחתיכת איסור .וכן אם נפל איסור על חתיכה שבקדרה שהיא חוץ לרוטב,
ולא ניער הקדרה ולא כיסה אותה ,אינו אוסר אלא כדי נטילה .אבל אם
היא ברוטב ,לרש"י ]כולה ולר"י[ אפילו מקצתה ,או אפילו כולה חוץ לרוטב
וניער או כיסה הקדרה ,הרוטב מפעפע הטעם ומערבו ונכנס בכולו.

הלכה כתוספות ואוסר כדי נטילה אף בטיפה שנפלה על צלי .ומיהו באיסור כחוש בלוע ,אינו אוסר
כלל בנגיעה )כמבואר בסעיף ז'(.
מה שלעיל )סימן צ"ב ס"ב( פסק בטיפה שנפלה על חתיכה שחוץ לרוטב שאוסר כל החתיכה ולא
רק כדי נטילה:
רמ"א )ד"מ סק"ו( ביאר דשם מיירי באיסור שמן כגון חלב שנפל על בשר.
ט"ז )שם וכאן בסק"ח( כאן מיירי באיסור נוזל עב ואינו מפעפע בהכל ,שם מיירי בנוזל ממש
ואוסר הכל.
ש"ך )שם סק"ג( מיירי שהבשר שנטף עליו היה שמן.
רמ"א

נגיעת איסור בצלי כחוש ושמן

)ד"מ סק"ז ,בהגה סעיף ה(:

אין בקיאין מהו כחוש
כחוש ודאי רק כדי נטילה.
דעת רמ"א מעיקר הדין אם היו בקיאין ,הסתפק ש"ך )סקי"ב( דכאן בהגה כתב כדי נטילה ובתו"ח
כתב כדי קליפה.
איסור כחוש בלוע שנגע בהיתר ,אינו אוסר כלל מבואר בסעיף ז'.
)כן כתב שערי דורא בשם מהרא"י הגה"מ

איסור צלי כחוש ושמן:
משנה חולין )צ"ו ע"ב ,צ"ז" (.יר שנתבשל בה גיד הנשה א יש בה בנות טע הרי זו אסורה
איסור בנ"ט(" .ובגמרא "אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה ,אבל נצלה בה קול ואוכל עד שמגיע
לגיד .איני והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו ,שאני חלב דמפעפע.
ובחלב אסור ,והאמר רבה בר בר חנה עובדא הוה קמיה דר' יוחנ בכנישתא דמעו בגדי שצלאו בחלבו
ואתו ושיילוה לרבי יוחנ ,ואמר קול ואוכל עד שמגיע לחלבו ,ההוא כחוש הוה .רב הונא בר יהודה
אמר כוליא בחלבה )ויש קרום המבדיל( הוה ושריא".
מכאן נלמד א( איסור אוסר הכל עד ששים רק אם נופל לרוטב או שהוא עצמו רוטב ,או בשמן.
ב( איסור שמן שיש הפסק כוליא בינו להיתר אינו אוסר )נחלקו במה כן אוסר בסעיף ה'( .ג( איסור יבש
וכחוש אינו אוסר בנ"ט .צלייה שאינה מפעפעת הוא אף כשמבשל בלא מים ולא רק כשצולה על
אש )ד"מ סק"ז ,וכן פסק בהגה( .וכן חתיכה שחוץ לרוטב דינה כצלי.
)כדין כל

איסור שנצלה עם היתר כחושים:
כגון :א( שהיה עמו מברייתו ונצלו יחד כגון ירך בגידו ,ב( איסור חיצון שנצלה עמו ,ג( איסור שנפל
על צלי היתר בלא רוטב כלל ,ד( איסור שנפל על חתיכה שחוץ לרוטב )לרש"י אף בחציה חוץ לרוטב,
לר"י רק כשמונחת כולה חוץ לרוטב( .נחלקו אם אוסר הסמוך לו ועד כמה:
רמב"ם אין אוסר כלל ומותר הכל.
רשב"א אוסר כדי קליפה ,ומיהו בדאורייתא אוסר כדי נטילה.
תוספות ורא"ש כדי נטילה בכל דבר.
שערי דורא ועוד )ט"ז סק"ז( אין בקיאין מהו כחוש ושמן ,ויש להחמיר בכל דבר אלא אם הוא
איסור דלא שייך בו שמנונית.
הביא הש"ך )סקי"ז( דברי הגמרא )חולין ק"ח (:דאיסור שנטף על חתיכה שחציה חוץ לציר ,אינו אוסר.
ולכאורה צ"ע דאף אם מיירי בחתיכה כחושה וחלב דינו ככחוש היה לנו לאסור לכה"פ כדי נטילה.
ב"ח ביאר דמה שהתירה הגמרא הוא שאינו אסור כולו ,אך כדי נטילה אסור.
ש"ך ביאר דלא אסיק באותה סוגיא דין חנ"נ ,ואה"נ אחר דין חנ"נ אוסר כדי נטילה ככל איסור
כחוש.
 להלכה:
שו"ע:
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רמז

ואו"ה( ,ומשום הכי רק באיסור שודאי

איסור שמן שנצלה עם היתר:
איסור שמן והיתר כחוש או שמן:
איסור שבושל ברוטב דינו בנ"ט כידוע .איסור שמן שנפל בו איסור בצלייה באחד מהאופנים
המפורטים לעיל ,דינו כרוטב שנאסר כולו באין ששים ,כמבואר בגדי שצלאו בחלבו ,דאסור לאכול
אפילו מראש אוזנו וכן פסק שו"ע .נחלקו ביש ששים בגדי השמן כנגד החלב אם אסור עדיין:
רמב"ם מותר הכל ,דאם יש בו ששים לא חשיב שמן )וסבר דכוונת הגמרא דגדי שמן הוא ,היינו שאין
בו ששים נגד שומן החלב שבו(.
ר"ת ורשב"א אסור כדי נטילה במקום שנפל או שדבוק לאיסור.
רא"ה אין ההתפשטות שווה על ידי השומן ויש מקומות שנשאר שם ,ומשום הכי אסור כולו
אף ביש ששים.
 להלכה:
שו"ע ורמ"א אסור עדיין כדי נטילה ,ואף באיסור שמן בלוע )כמבואר בסעיף ז'(.
מהרא"י מהר"ם פדאווה ורש"ל מותר הכל והמחמיר הוי כסיל ההולך בחושך )ש"ך סקט"ו(.
היה ההיתר שמן והאיסור כחוש )פיטום בצלי(:
באופן שנפל איסור מן החוץ או שנצלו יחד ,מבואר בגמרא כשנצלו יחד בתנור בלא נגיעה מפטם
ההיתר את האיסור וחוזר האיסור לאוסרו ,נחלקו אם יש ללמוד דין פיטום מצלייה בתנור לנגיעה:
טור ושו"ע מפטם ואוסר הכל כמו באיסור כחוש והיתר שמן שנצלו יחד.
ב"י הקשה סתירה דלקמן סעיף ז' פסק הטור דאיסור כחוש הבלוע בהיתר שמן ונגע חתיכה
אחרת ,אינו מפטם הבלוע ואינו אוסר כלל ,והניח בצ"ע.
רמ"א )ד"מ סק"כ( ביאר מה שההיתר מועיל לפטם איסור ,הוא רק כשהאיסור הוא חלב כחוש
שבקל אפשר לפעפעו.
ש"ך )סקי"ח( מה שהיתר מפטם הוא רק איסור עצמו ,אך איסור בלוע אין בכוחו לפטם.

רמח
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ט"ז )סק"י( הקשה על הטור ,דמה שנתחדש דין פיטום הוא רק כשהאיסור משום ריח שהשומן
מוליך אף ריח כחוש ,אך כשהאיסור משום נגיעה לא התחדש שהופך האיסור לשמן ,ופסק
דאוסר רק כדי נטילה.
גדר שמנו של גיד:
בגמרא לעיל אמר שמואל גיד שנצלה בירכו אינו אוסר הכל ,נחלקו מה הטעם שאינו אוסר משום
שמנו:

ר"ת רי"ף רא"ש שומן גיד נחשב איסור כחוש ,וכן פסק שו"ע.
ריב"ם שומן גיד חשיב שמן ,ומכל מקום אינו אוסר כולו כיון שאיסורו מדרבנן לא החמירו בו.
והוא הדין בכל איסור דרבנן שמן.
אם שייך קליפה בנוזל ,ומה הדין כשעבר ובישל החייב קליפה ,מבואר לעיל סימן צ"א סעיף ד'.

סעיף ה
במה דברים אמורים שאין הצלי אוסר אלא כדי נטילה ,בירך עם גידו
וכיוצא בו ,דבר כחוש שאין בו כח לפעפע בכל החתיכה .אבל גדי שמן
שצלאו בחלבו ,אם אין בכל הגדי ששים כנגד כל החלב שבו ,אסור לאכול
אפילו מראש אזנו ,שכיון שהוא שמן מפעפע בכולו .אבל אם הוא כחוש,
אף על פי שאין בו ששים כנגד כל החלב שבו ,אינו אוסר אלא כדי נטילה,
שהחלב של בהמה כחושה כחוש הוא בטבעו ואינו מפעפע .ואפילו חתיכת
האיסור כחושה וחתיכת היתר שנצלית עמה שמינה ,האיסור מפעפע
בכולה .וכל דבר שיש לו פעפוע שנפל למקום ידוע מהחתיכה בצלי ,אף
על פי שיש בחתיכה ששים לבטל האיסור ,צריך נטילת מקום .הגה :וכל
מבושל בלא רוטב ,או אפוי ,דינו כצלי בכל דבר .ויש אומרים דאין אנו בקיאין איזה מיקרי כחוש
או שמן ,ויש לאסור בכל ענין עד דאיכא ששים .ואפילו איכא ששים ,צריך נטילת מקום ,והכי
נהוג .ודווקא באיסור חלב או שאר איסור דשייך בו שמנונית ,אבל באיסור דלא שייך ביה
שמנונית ,והוא בודאי כחוש ,אינו אוסר רק כדי נטילה.
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רמט

סעיף ו
דבר שיש לו פעפוע בצלי ,אם היה אחד חם ואחד צונן ,התחתון גובר.
לפיכך אם נפל חם על צונן ,אינו אוסר אלא כדי קליפה .ואם נפל צונן על
חם ,אם אין בהיתר ששים כנגד האיסור ,הכל אסור.

תתאה גבר בצלי
תתאה גבר באיסור שמן:
החילוק בין צלי לבישול הוא כמבואר לעיל ,דצלי כחוש קל ואינו אוסר אלא כדי נטילה ,וצלי שמן
חמור ואוסר הכל ואף ביש ששים אוסר כדי נטילה )כמבואר סעיף ד'ה'( .כתב הרשב"א בדין תתאה
גבר שווה לבישול ,דאם תחתון רותח ושמן אוסר כולו )ומכל מקום אם יש ששים עדיין אסור כדי נטילה(.

סעיף ז
הא דחתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיעתה ,דוקא כשאיסורה מחמת
עצמה ,כגון נבילה או בשר בחלב ,אבל אם אין בה איסור אלא מה שבלע
ממקום אחר ,אינו אוסרת אחרת הנוגעת בה ,אפילו אם נצלו יחד .במה
דברים אמורים ,כשבלעה איסור שאינו מפעפע ,אבל בלעה מן הדברים
המפעפעים בטבען ,כגון שומן ,אוסרת חברתה בין בצלי בין בנוגעת זו בזו
חם בחם או בתחתונה חמה ועליונה צוננת ,שהאיסור הבלוע בעצמה
מפעפע ויוצא מחתיכה לחתיכה .הגה :וכל זה בב' חתיכות ,אבל כלי שבלע איסור,
אוסר היתר שנוגע בו אפילו באיסור שאינו שמן.

איסור בלוע בצלי
עיקרו מבואר לעיל סעיף ד' וסעיף ה' בחילוק בין שמן לכחוש בצלייה.

איסור כחוש:

המשך דין צלי
מבואר לעיל סעיף ד'.

בלוע בחתיכה ואסרה:
איסור כחוש הבלוע בחתיכה שמינה או כחושה ואסרה ,ונגעה החתיכה באחרת כחושה או שמינה
בלא רוטב בחום של צלי או מליח ,כתב הטור דאינו אוסר כדי קליפה ואינו מפעפע מחתיכה
לחבירתה ,דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור יכול לילך שם לבדו .כתב הרשב"א
ראיה לכלל זה ,דאם לא כן כל דבר האסור כדי קליפה היתה הקליפה אוסרת קליפה הסמוכה
והיה נאסר הכל.
הקשו הפוסקים ,מה החילוק בין סעיף ה' דשם פסק הטור דאיסור כחוש שנגע בשמן מפטם
הכחוש ונאסר כולו ,לכאן שהאיסור הבלוע הוא כחוש ואין ההיתר מפטמו ואוסר רק כדי קליפה:
ב"י הניח בצ"ע ומשום הכי בשו"ע לא ציין מה הדין כשהחתיכה שנבלע בה שמינה )כן ביאר
הש"ך סקי"ח ,ולדבריו העיקר שמפעפע כמו שפסק בסעיף ה'( .וכתב עוד דאין להקשות
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מחתיכה שמינה שלא נמלחה וכבשה בציר דמה שחוץ לציר אינו נאסר ולא מפטם ,דשאני דם
דמישרק שריק ואינו מפעפע.
רמ"א )ד"מ סקי"ט והובא לעיל( ביאר דשם מיירי באיסור חלב כחוש ,וכיון שהוא שומני מטבעו
מסייע חבירו לפיטומו ,אך שאר איסור בלוע אינו מתפטם מחבירו )ולדבריו העיקר הוא כדברי הטור
כאן(.
רש"ל פרישה ב"ח וש"ך )סקי"ח( מה שהיתר מפטם הוא רק כשפוגש באיסור כחוש בעצמו ,אך
איסור כחוש בלוע אין בכוחו לפטם.
ט"ז )סק"י והובא לעיל( הקשה על הטור שם ,דמה שנתחדש דין פיטום הוא רק כשהאיסור משום
ריח שהשומן מוליך אף ריח כחוש ,אך כשהאיסור משום נגיעה לא התחדש שהופך האיסור
לשמן ,ולא ניחא ליה בביאור הב"י גבי ציר ובשיטת רמ"א ורש"ל ,ופסק דאוסר רק כדי נטילה.
 להלכה:
מבואר דעת השו"ע דשייך פיטום בין בנגיעת איסור כחוש בשמן ובין באיסור כחוש בלוע )כן כתב
ש"ך סקי"ח( ,רמ"א סבר דכל מה ששייך פיטום הוא רק בחלב וכדו' דבר שהוא שמן בטבעו ונמצא
שהיה כחוש .ש"ך חילק בין בלוע שאינו מפטם לאיסור בעין שמפטם ,וט"ז סבר שלא מפטם שום
איסור.
בלוע בכלי ואסרו:
אוסר מאכל שבו ,דכיון שאין לו פליטה מגופו פולט הבלוע מיד )רמ"א ד"מ סק"כ ובהגה( ,ואינו אוסר
כלי בנגיעה בלא רוטב אף בשמן )ש"ך סקכ"ב(.
שיעור האיסור כתב רמ"א כדי קליפה ,ביאר ש"ך )סקכ"ג( אף רש"ל שסבר דכלי בולע מצלי של
איסור ונאסר כל הכלי ,מודה שהכלי אוסר רק כדי קליפה דכאן האיסור שהוא הכלי יבש לגמרי.
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רנא

רשב"א וסה"ת:
אינה איסור עצמי אלא איסור בלוע .הקשה מהרא"י סתירה בסה"ת מדוע החשיב בשר וחלב
כאיסור עצמי לגבי חהר"ל ,וביאר דדמי לאיסור כלאים דכל שהוא מחובר כולו אסור ואם נחתך
מין אחד הוי היתר ,ולכן בנגיעה ידעינן שלא נפלט רק טעם בשר לבד ,אך כשנתערבה כולה
אכן הכל נחשב איסור.
רמ"א:
מוכח שהחשיב כאיסור בלוע ,דחתיכה שהיתה מעל חתיכות אך נוגעת בשאר החתיכות ונאסרה
מנטיפת חלב )ואין רוטב( ,אין אוסרת שאר החתיכות שבקדירה כולם אלא רק כדי נטילה )ולכאורה
הוא משום שאינה איסור עצמי ,דאם היתה גוף איסור דעת רמ"א שאוסרת אף כחושה הכל משום דאין בקיאין

כדלעיל סעיף ה'(.
תימה בדעת רמ"א כדהקשה בדברי סה"ת ,מדוע לגבי חהר"ל נחשבת כאיסור עצמי .נחלקו
בביאור דעתו:
רש"ל דעתו כרשב"א וסה"ת וכביאור מהרא"י ,ואם כן יבאר דברי הטור שבשר וחלב בלוע
אוסר הכל ,רק בגבינה שנבלעה בבשר דוסרת כל הבשר כדין איסור שמן ,אך חתיכה של
בשר וחלב לא תאסור בנגיעה כדין בלוע כחוש )וכן פסק רש"ל עצמו ,ומיהו כתב ש"ך שמצא דרש"ל
חזר בו(.
ש"ך דעתו כטור דחשיב איסור עצמי ,ומה שהיקל בחתיכה הנוגעת בשאר החתיכות הוא
משום דחלב ודאי כחוש ובבלוע לא מחמירים משום דאי אפשר בקיאין להחשיב כחוש
כשמן ,וכיון שנגע בלא רוטב אין אוסר הסמוכות לו אלא כדי נטילה .ולפי זה האמור כאן
הוא טיפת חלב על הבשר.
עוד הוסיף ש"ך )סקי"ח( אחר שנתבאר דעת רמ"א דבלוע כחוש אינו אוסר אלא רק כדי נטילה ,דם
הבלוע בבשר דינו כאיסור כחוש .ומיהו דם הצבור מברייתו דינו כאיסור כחוש.

איסור שמן:
בלוע בחתיכה ואסרה:
כתב הרשב"א אוסר אף החתיכה שנגע בה ,דיכול לילך מכוח עצמו .היתה אחת מהם צוננת ,אם
התחתונה רותחת אוסר הכל דתתאה גבר ,אם התחתונה צוננת אינו אוסר כלום ,ואף דבאיסור
עצמו שנגע בכה"ג אסרינן כדי קליפה ,הוא משום דאדמיקר ליה בלע ,וכלל זה לא שייך באיסור
בלוע )ש"ך סקכ"א(.
בלוע בכלי ואסרו:
ש"ך )סקכ"ג( הסתפק אם אוסר כולו או כדי קליפה.
מג"א ונודע ביהודה אוסר רק כדי קליפה )פת"ש סקי"ג(.

בשר הבלוע מחלב  ,האם חשיב איסור עצמי או איסור בלוע:
אחר שנתבאר שאיסור בלוע אינו אוסר בנגיעה ואיסור עצמי אוסר )לרמ"א וסיעתו( ,יש לדון האם
חתיכת בשר הבלועה מחלב דאמרינן בה חנ"נ ,האם נחשבת איסור עצמי או איסור בלוע )ט"ז סקי"ג,
ש"ך סקי"ז(:
טור:
חשיב איסור עצמי שכתב "דוקא שאיסורה מחמת עצמה כגון נבילה או בשר וחלב" )כן כתב
רמ"א בדעתו ,ד"מ סק"כ( ,ומשום הכי אף לענין חהר"ל אינה בטילה )וכן פסק שו"ע לעיל ק"ב(.

סעיף ח
כוליא שצלאו בחלבו אינו אוסר אלא כדי קליפה ,שהקרום מפסיק.

הגה:
ויש אוסרים ,וכן נוהגין ואין לשנות ,ודינו כשאר חלב הנצלה עם בשר ,ואם נתבשל כך הכוליא
נעשית נבלה וצריך ששים נגד כולה ,והוא הדין בקרום שעל היותרת.

צליית שומן כחוש או עם הפסק
כוליא שצלאה בחלבה:
בגמרא חולין )צ"ז" (:עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון בגדי שצלאו בחלבו ואתו ושיילוה
לרבי יוחנן ,ואמר קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו ,ההוא כחוש הוה .רב הונא בר יהודה אמר כוליא
בחלבה )ויש קרום המבדיל( הוה ושריא" .נחלקו במה מיירי ואם אוסר:
רא"ש וטור בגמרא התיר כולה אך אסור כדי קליפה ,וכן פסק שו"ע.
י"מ ברי"ו בגמרא מיירי שצלה כוליא בחלב לבן שלה ,אך כליה בחלבה הרגיל אסורה כולה.
מהרא"י לא סומכים להתיר ,דצריך בדיקה שלא נקרע הקרום )ד"מ סק"ט( ,וכן פסק רמ"א.
בישל הכוליא בחלבה ,פסק רמ"א דבעי ששים נגד כל הכוליא דהויא איסור דבוק ,ולא נימא
דהקרום מפסיק.
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סעיף ט
מליח שאינו נאכל מחמת מלחו ,דינו כרותח ומפליט לאסור כדי קליפה.
ואם הוא שומן הגיד וקנוקנות שבו והקרומות ,יש להחמיר ולהצריכם
נטילת מקום .ואם הוא חלב ממש ,צריך ששים לבטלו .ואם הבשר שנמלח
עמו הוא שמן ,אפילו בשומן הגיד וקנוקנות שבו ,צריך ששים לבטלו
וליטול ממקום שנגע כדי נטילת מקום ,ולפחות קליפה .וכל זה לענין
חתיכה עצמה שהיה החלב דבוק בה ,ולענין שאר חתיכות שנמלחו יחד,
אם אין בכל אחת מהם בפני עצמה ששים לבטל החלב ,אסורות ואין
מצטרפין ביחד לבטל החלב ,דאין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא
רוטב .ואם אין ידוע אם נגע בכולן ,כולן אסורות .ואם ידוע שלא נגע אלא
באחת ,ואין ידוע איזו היא ,כולן מותרות ,דחד בתרי בטיל ,אפילו הן
חתיכות הראויות להתכבד .הגה :ויש אומרים דכל מליחה אינה אוסרת רק כדי קליפה.
ולפי שאין אנו בקיאין בין בשר שמן לכחוש ,נוהגין לשער בכל מליחה בששים כמו בבישול ,דאם
איכא ששים בין הכל ביחד נגד כל החתיכה שהחלב דבוק בה ,אז הכל שרי מלבד אותה חתיכה
שהאיסור דבוק בה ,מיהו אותה החתיכה שהאיסור נגע בה צריך קליפה מעט .ואם אינו יודע
איזה נגע ,הכל שרי .ואם אין ששים ,הכל אסור .ואין לשנות המנהג ,ואף על פי שיש בזה קצת
קולא אם היה האיסור שמן ומפעפע ,מכל מקום יש לסמוך בכי האי גוונא אדברי המקילין וסבירא
להו דאין אוסר במליחה רק כדי קליפה ,כדי שלא נצטרך לשער בין איסור שמן לכחוש ,כי אין
אנו בקיאין .וכל זה באיסור ששייך בו שמנונית ,כגון חלב או ציר וכי האי גוונא ,אבל באיסור
שאין בו שמנונית כלל ,כגון חמץ בפסח ,לכולי עלמא מליחה אינה אוסרת רק כדי קליפה ועיין
בארחות חיים הלכות חמץ כיצד נוהגין .ועיין לעיל סימן ס"ד אם הקרומים או חוטים של חלב
נמלחו עם בשר .יש אומרים דבהפסד מרובה יש להתיר במליחה על ידי קליפה ,אף על גב שכבר
נהגו לשער כל מליחה בששים ,אפילו באיסור כחוש .ויש לסמוך על זה באיסור כחוש ,שאינו
אלא מנהג לשער בששים ,אבל לא באיסור שמן שמדינא צריך ששים.

דיני נגיעת איסור מליח
מקור נגיעת איסור מלוח:
בסעיף זה מבואר דיני מליח .א( איסור והיתר כחושים ,ב( איסור שמן והיתר כחוש או שמן,
ג( איסור כחוש והיתר שמן ,ד( איסור דרבנן שמן ,ה( הצטרפות חתיכות לבטל האיסור בששים,
ו( ספק אם נגע האיסור ,ז( ודאי נגע וספק מהו האיסור .בכל דין יש לברר :א( אם נאסר ,ב( עד
כמה נאסר ,ג( האם בטל בששים ,ד( האם אחר הביטול נשאר איסור עדיין .עוד יש לדעת שיש ד'
דרגות בכחוש ושמן ,א( כחוש גמור כגון חמץ בפסח .ב( כחוש סתם כגון דם ומשקה חלב .ג( כחוש
ששייך בו פעפוע ,כגון חלב שומן גיד וכדו' .ד( שמן גמור כחלב שמן וכדו'.
בגמרא חולין )צ"ז" (:הנהו אטמהתא דאימליחו בי ריש גלותא בגידא נשיא רבינא אסר רב אחא בר
רב אשי שרי .אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא מאי דעתי דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח
כבוש הרי הוא כמבושל ,והאמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה בה קול ואוכל עד
שמגיע לגיד ,קשיא".
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רנג

מבואר מחלוקת מה שיעור איסור מליחה ,רבינא אסר הכל ,ר' אחא התיר )לא לגמרי כמו שיבואר(.
הוכיח ר' אחא לרבינא שאין לאסור הכל ,ממה שהשווה שמואל מליח לרותח דצלי ולא למבושל
וכן הלכה.

איסור והיתר כחושים מלוחים שנגעו זה בזה:
רא"ש כדי קליפה.
ר"ן כדי נטילה.
רמב"ם הכל אסור

)כן כתב בבשר עם דמו שנמלח עם היתר .לענין חלב שמלח עם בשר התיר בדיעבד ,ביאר

ב"י דמיירי בחלב דרבנן .אי נמי מיירי במעט מלח ,אי נמי מיירי כשלא נגעו זה בזה אלא שהו בסמוך(.
או"ז שערי דורא או"ה רי"ו והגהות שע"ד כחוש גמור כגון חמץ בפסח ,כדי נטילה .כחוש ששייך
בו פעפוע הכל ,משום דאין אנו בקיאין מהו כחוש.
 להלכה:
שו"ע כדי קליפה כרא"ש.
רמ"א אין בקיאין מהו כחוש ,ולכן אוסר כולו כאו"ה ,ומיהו בהפסד מרובה אין להחמיר בכחוש
ואסור כדי קליפה .איסור שאין שייך בו שמנונית כלל כגון חמץ בפסח ,לא מחמירין בו.

איסור שמן והיתר שמן או כחוש:
חלב ושאר דברים שמנים ודאי:
רשב"א אסור הכל באין ששים ,וביש ששים אוסר כדי נטילה ולפחות קליפה במקום שנגע
)כדין צלי( ,וכן פסק שו"ע ורמ"א.
רמב"ם טור ור"ן אסור הכל ,וביש ששים מותר הכל.
ראבי"ה אסור כדי קליפה אף באין ששים ,והביאו רמ"א ביש אומרים.
כחוש ששייך בו פעפוע:
כגון שומן הגיד קנוקנות וקרומות שנמצא כחוש ,נחלקו בהבנת השו"ע:
ט"ז )סקי"ט( כוונתו להחמיר בכל כחוש ששיך בו פעפוע לאוסרו כדי נטילה אף שאיסורו דרבנן,
אך אינו כאיסור שמן לגמרי.
פרי חדש כוונתו להחמיר רק בכחוש ששיך בו פעפוע כשספק אסור מדאורייתא כגון קרומות.

הוסיף ש"ך

)סקכ"ז(

רמ"א מודה לשו"ע כאן כיון שהוא דרבנן ,ומיהו למעשה יחמיר כשאין הפסד.

איסור כחוש והיתר שמן:
מצינו בתנור שהיתר מפטם איסור וחוזר ונאסר על ידי ריחא ,מחלוקת מה הדין במליחה
סעיף ה' מצינו מחלוקת בצלייה .לעיל סימן ע' סעיף ד' סתם השו"ע שהיתר מפטם איסור במליחה(:
שו"ע איסור שאינו כחוש לגמרי כשומן הגיד וכדו' ,אסור הכל דמפטם ההיתר את האיסור,
וביש ששים בעי נטילה ולפחות קליפה .איסור כחוש לגמרי מחלוקת בדעת השו"ע:
ש"ך )סקכ"ח( הכל מותר.
בן הש"ך )בנקודות הכסף( אף בזה אסור.
ט"ז רש"ל וש"ך )סק"י וסקכ"ח( אינו מפטם ומותר כולו ואסור כדי קליפה )ט"ז סבר כן אף בצלייה,
וש"ך רק במליחה(.

)לעיל

רנד
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מספר חתיכות שנמלחו עם חלב:
חתיכה שדבוק בה חלב:
יש לדון אם החתיכה הדבוקה נ"נ ומצריך ששים כנגד כולו:
שו"ע אין חנ"נ דבוק בשאר איסורים )מבואר לעיל צריך ביאור(.
רמ"א חתיכה הדבוקה לחלב אסורה משום דבוק.
ש"ך בהפסד יש להקל באיסור דבוק ,דאיסור מליח קל )סקל"ז(.

שאר החתיכות שנגעו בחלב תלוי אם חלב מפעפע כמבואר להלן בדין חלב לחוד.
חלב שנגע בכמה חתיכות במליחה:
בין שהיה הוא בפני עצמו ,ובין שהיה דבוק בבשר )לענין נגיעה בחתיכות דינם שווה( ,מחלוקת אם חלב
מפעפע מחתיכה לחתיכה ומצטרפות החתיכות לבטל בששים:
מהר"ם חלב לא מפעפע ובעינן ששים בכל חתיכה וחתיכה ,וכן פסק שו"ע ורמ"א.
רשב"א או"ז הגהות שע"ד ואגור חלב מפעפע וכולם מצטרפות לבטל בששים אף אלו שלא
נגעו בחלב )ומיהו כל חתיכה בעינן כדי נטילה במקום שנגעה(.
ר' נתנאל חלב מפעפע רק במה שנוגע ,ולכן בעינן ששים בחתיכות שנגעו בחלב ,אך החתיכות
שנגעו בהם אינם מצטרפות.

ספק איסור מליח:
העולה מהב"י ורמ"א )ד"מ סקי"ב .על פי ביאור ש"ך סקל"ה דיוצא שלא נחלקו לא הראשונים ולא הפוסקים(:
א .בבשר וחלב מותר דדרך בישול אסרה תורה ,ומליח הוי ספק דרבנן )כן מבואר גבי כבוש(.
ב .בשאר איסורים ,ספק נגע בהיתר אסור )ובזה מיירי מהר"ם ושו"ע .אמנם לעיל בסעיף א' בדין כבוש בציר מלוח
מבואר שחלק הט"ז על דברי הש"ך ,וסבר דאינו נאסר בספק רק אם יש חתיכה שודאי אסורה שנתערבה ואין שיעור

לבטלה(.
ג .כמה חתיכות שנגע במיעוט ויודע שהרוב לא נגעו ,מותר בתנאי שיש בבישול כולם ששים כנגד
הקליפה ואין לחוש שיאסרו בבישול )ובזה מיירי מרדכי ורמ"א(.
לעיל סימן צ"א סעיף ה' מבואר מה הדין :כמות המלח ,שיעור הזמן ,כמה צדדים נמלח ,דין איסור
מליח היתר טפל ,דין מלוח באיסור לח ,ואיסור מליח יבש.

סעיף י
במה דברים אמורים ,כשהאיסור וההיתר שניהם מלוחים .ואפילו איסור
מליח וההיתר תפל .אבל אם ההיתר מלוח והאיסור תפל ,אינו צריך אלא
הדחה) .ויש אוסרין אם נוגעין זה בזה ,ויש להקל במקום הפסד(.

היתר מלוח ואיסור תפל
מה שמליח אוסר )כדי קליפה בכחוש וכולו בשמן( הוא דוקא כשהאיסור מלוח ,אך איסור תפל אינו
אוסר אף שההיתר מלוח )וכחוש מותר כולו ושמן אסור כדי קליפה( .דעת הר"ן דכל שנוגעים אסור ומה
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שמותר הוא בנוגעות הפליטות והביאו רמ"א ביש אומרים .עיקרו מבואר לעיל
טהור מליח וטמא טפל.

רנה
)סימן ע'(

ברייתא דג

סעיף יא
זה שאמרנו באיסור מליח והיתר תפל שאם הוא שמן אוסר עד שיהא בו
ששים לבטלו ,דוקא כשהיה האיסור המליח למטה וההיתר תפל למעלה,
משום דתתאה גבר .אבל אם היה ההיתר תפל למטה ,והאיסור המליח
למעלה ,אינו אוסר אלא כדי קליפה .הגה :ויש חולקין ואומרים דבמליח אין חילוק
אם הוא למעלה או למטה ,והכי נהוג.

תתאה גבר במליחה
איסור מלח והיתר טפל:
איסור מלוח והיתר טפל והיה ההיתר תחתון ,איסור כחוש אוסר כדי קליפה לכולי עלמא .נחלקו
באיסור שמן אם אוסר הכל ,או דאמרינן תתאה גבר ואינו אוסר אלא כדי קליפה:
רשב"א אוסר רק כדי קליפה ,דתתאה התפל גבר ,וכן פסק שו"ע )כאן ,וכן לעיל סימן ע' סעיף ד'(.
ר"י רא"ש סה"ת מימוניות בשם סמ"ק לא שייך תתאה גבר במליחה ,דתפל לא מצנן חום שעל
ידי מליח ,מה שאין כן בחום שעל ידי האש תתאה גבר ומקררו ,וכן פסק רמ"א.
הבנת דברי הרשב"א:
טור הקשה על הרשב"א איך סבר דאיסור כחוש אוסר הכל ,דקימא לן אוסר רק כדי קליפה
)ועוד הקשה מסברת הראשונים הנ"ל(.
ב"י תמה דבפירוש כתב הרשב"א דין זה רק באיסור שמן.
ט"ז )סקכ"ז( ביאר כוונתו להקשות על סברת הרשב"א ,דאיסור מליח אוסר על ידי שעושה
ההיתר לרותח ,ולא משם שהאיסור לבד רותח ומבליע מכוחו בהיתר כסברא הפשוטה.

והקשה הטור ,לפי סברא זו צריך לאסור הכל אף בנגיעת כחוש ,דכיון שתתאה גבר והרתיח בנגיעת
האיסור ,דין ההיתר כחלק מחתיכת האיסור הכחוש וצריכה להיאסר כולה.

סעיף יב
גבינות שנעשו בדפוסי עובדי כוכבים ,אף על פי שנמלחו בתוכן ,מותרים.
הגה :והוא הדין אם נמלח היתר בשאר כלי איסור ,ואפילו אינו מנוקב ,דאין מליח כרותח כל כך
להפליט מן הכלי מה שבלע בתוכו .ודוקא בדיעבד ,אבל לכתחלה ,אסור.

איסור מליח בכלים
שימוש על ידי מליח בכלי שנאסר:
כלי שנאסר נחלקו אם מותר להשתמש בו על ידי מליחה ,ונפק"מ להשתמש בדפוסי גבינות גוים
להכין גבינה:

רנו
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רשב"א אין מליחה גדולה כל כך להפליט מכלים ומותר ,וכן פסק שו"ע.
מרדכי רא"ש וטור בדפוסי גבינות לכתחילה לא ישתמש משום "הרחק מן הכיעור" ,וכן פסק
רמ"א.
ראבי"ה אין להשתמש ואף בדיעבד אוסר ככל מליחה )ד"מ סקי"ד(.
או"ה כלי מנוקב מותר כלי אינו מנוקב אוסר.

סעיף יג
מלח או תבלין שהם בקערה של בשר ,מותר ליתנם בחלב.

הגה :והוא הדין
אם היו בכלי איסור ,דמאחר שהם יבשים אינן בולעים מן הכלי ,מה רק שהכלי הוא נקי ואין
איסור דבוק בו .והמחמיר לכתחלה ,תבא עליו ברכה.

מלח הנתון בקערה:
כיון שלהלכה אין מליחה לכלים ,מותר מעיקר הדין אף ליתן מלח או תבלין ששהו בקערה של
בשר ,לתוך חלב .אמנם רמ"א כתב המחמיר תע"ב ,דיש לחוש שדבוק בו שומן.

סעיף יד
מלח הבלוע מדם ,כגון ממליחת בשר ,ונתנוהו בקדרה ,או שנתנו בקדרה
בשר מלוח בלא הדחה ,אם יש ששים כנגד המלח ,מותר .הגה :אף על פי
שהמלח עדיין נותן טעם בקדרה ,מאחר שאין המלח אסור מחמת עצמו ,אלא מחמת דם שבתוכו,
דכל מקום שאין האוסר יכול לילך שם ,אין הנאסר אוסר יותר מן האוסרו.

ידי

הלכות תערובות

סימ קו  די היא מבטלי בששי
סעיף א
חתיכה שבלעה איסור ,ואין בה ששים לבטלו ,שנפלה לקדרה ,אינה אוסרת
אלא לפי חשבון איסור שבה ,שאם יש במה שבקדרה מצורף עם החתיכה
עצמה ששים כנגד איסור הבלוע בה ,מותר מה שבקדרה ,אבל החתיכה
עצמה אסורה ,לפי שאיסור שבה אינו נפלט ממנה לגמרי )וכן עיקר ,ודלא כמו
שכתב לעיל סימן צ"ב דאף אותה חתיכה מותרת( .מה שאין כן בדבר הנבלל ונימוח,
שאם נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו ,ואחר
כך נתרבה הרוטב של היתר עד שיש בין כולו ששים לבטל הדם כולו,
מותר ,שהכל נבלל ונתערב .הגה :ולפי מה שנוהגין לומר בכל האיסורים חתיכה נעשית
נבלה ,אין חלוק בין דבר לח לדבר יבש אלא לענין זה דאם הנאסר כבר הוא דבר יבש ויש ששים
כנגדו ,החתיכה הנאסרת תחלה נשארת באיסורה וצריך להסירה משם אם מכירה ,ואם אינו מכירה
בטילה אם אינה חתיכה הראויה להתכבד .ואם הוא דבר לח ,הכל מותר מאחר דאיכא ששים נגד
מה שנאסרה תחילה .ועיין לעיל סימן צ"ב וצ"ט.

אפשר לסוחטו
חתיכה הבלועה מאיסור ויש ששים כנגדה:
היתר הבלוע מאיסור ונתערב בהיתר ויש ששים להתירו

מלח הבלוע מדם
שיעור בליעת המלח דם:
מלח הבלוע מדם ,נחלקו מה שיעורו לאסור ,דלסוברים חנ"נ בשאר איסורים יש לאסור אף המלח:
סה"ת ורשב"א מותר בששים ,ואף שיש טעם מהמלח ,האיסור שהוא הדם אינו מטעים.
ריב"א ר"ש מקוצי וסמ"ג בעינן לבטל טעם המלח ,דהמלח נעשה איסור.
 להלכה:
פסק שו"ע דבטל אף שהמלח נותן טעם ,ומיהו שיעור הששים בעינן אף כנגד המלח ,דלא ידעינן
כמה דם בלוע בו.

השלחן

רנז

)למאן דאמר חנ"נ בשא"ס בעינן כשיעור כולה וכן

דעת רמ"א וכן כתב בפירוש בהגה ,והיקל בדבר לח בהפסד מרובה .למאן דאמר דליכא חנ"נ בשא"ס בעינן רק כנגד

הבלוע וכן דעת השו"ע( יש לדון אם נשאר באיסורו ,באיסור נימוח
הכל ונפל להיתר( לכולי עלמא מותר הכל ,כיון שבטל טעם האיסור ואין מכירו הרי הוא בטל ברוב
דאורייתא .באיסור שלא נימוח כגון חתיכה הבלועה מאיסור ,נחלקו אם אפשר לסוחטו מותר
ונעשה הגעלה לחתיכה ,ונפק"מ א( אם צריך להסירה כשמכירה )ואם לא מכיר בטל חד בתרי אף
בחה"ל,כיון שהיא רק בלועה מאיסור( ,ב( אם תתערב שוב האם תאסור ,ג( אם צריך להיזהר שלא להפחית
מההיתר כל עוד האיסור שם:
)כגון דם שנפל לרוטב איסור ונאסר ,וחזר

טור הוי כהגעלה לחתיכה ומותרת ,דסבר אפשר לסוחטו מותר.
רשב"א סה"ת סמ"ג ועוד חתיכה באיסורה קיימא ,דאפשר לסוחטו אסור שמא לא פלט כל
האיסור .קפילא לא מועיל לטעום החתיכה עכשיו ,דלא נתחדש טעימת קפילא בדבר שודאי
אסור )ב"י(.
 להלכה:
ישנם כמה פרטים :א( בשר הבלוע מחלב ונאסר שפגש בחלב ,אסר השו"ע
את חתיכת הבשר הבלועה מחלב אף שיש ששים כנגדה .ב( חתיכה הבלועה משאר איסורים ,פסקו
שו"ע ורמ"א שהחתיכה באיסורה עומדת .ג( פרווה כגון ירק הבלוע מבשר ונפל לחלב ,כתב הש"ך
)לקמן סימן צ"ד סעיף ו'( שהירק מותר משום שלא היה עליו שם איסור מעולם.
)לעיל סימן צ"ב סעיף ג'(

רנח

ידי

הלכות תערובות  סימן קו

השלחן

עוד עולה לפי דבריהם שיסיר חתיכת האיסור כשמכירה ,יזהר שלא להחסיר מההיתר ,ואם תתערב
שוב תאסור .אחר שנצטנן התבשיל יכול לחסר מהתערובת ,ובלבד שיזהר שלא ישהה מעת לעת
בפחות מששים שלא ייאסר מדין כבוש )נחל"צ ,פת"ש סק"ב(.

סעיף ב
חתיכה שיש בה חלב שנתבשלה בקדירה שיש בה ששים לבטל החלב,
צריך ליזהר שלא יסיר שום דבר מהקדירה בעוד חתיכת האיסור בתוכה,
דחיישינן שמא תשאר באחרונה בשעה שאין בקדרה ששים לבטל החלב.
וגם לא יוציאנה תחלה ,שחלב שבה יאסור אותה .ומה תקנתה ,יניחנה עד
שתצטנן הקדירה .הגה :ולפי מה דקיימא לן חתיכה נעשית נבלה ,מסיר החתיכה האסורה
משם ,והשאר מותר.

ידי
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רנט

סימ קז  די המבשל ביצי ,ודבר מאוס הנמצא בתבשיל
סעיף א
המבשל ביצים הרבה ,בקליפתן ,לא יוציאם מהמים שנתבשלו בהם עד
שיצטננו ,או יתן עליהם מים צוננים לצננם ואחר כך יוציאם ,משום
דחיישינן שמא ימצא באחת מהן אפרוח ,ואם היה מוציא מהם קודם
שיצטננו שמא היתה נשארת אותה שיש בה אפרוח עם האחרונות והיתה
אוסרתן ,לפי שלא היה נשאר שם ששים לבטלה .הגה :ואם לא עשה כן ,אלא
עירה אותן לקערה ונמצא אחת מהן טרפה ,יש אוסרין הכל דחיישינן שמא הטרפה נשאר לבסוף
ולא היה ששים בקדרה לבטל ונאסר מה שבקדרה וחוזר ואוסר כל מה שבקערה .וכן בדגים
קטנים שנמצא דג טמא בקערה ולא עירה כולם בפעם אחת אל תוך הקערה ,דאז יש לחוש שמא
נשאר האיסור לבסוף .ויש מתירין בכל ענין ,דלא מחזקינן איסור לומר דנשאר האיסור בלא
ששים .וכן עיקר .ואפילו לדעת האוסרים ,אין לאסור הכלים שנתבשלו בו ,דמעמידין הכלי על
חזקתו.

ביטול איסור דבוק
איסור דבוק לחתיכה:
חתיכה שדבוק בה חלב ונתבשלה בקדירה שיש בה ששים לבטל האיסור ,לכולי עלמא יזהר לא
להפחית מההיתר שלא יחזור ויאסור בפחות מששים.
להוציא החתיכה עצמה כל עוד היא רותחת תלוי במחלוקת חנ"נ בשאר איסורים:
טור ע"פ הרשב"א לא יוציא מהתערובת כל עוד החתיכה רותחת ,שלא תיאסר מחמת החלב
הדבוק בה ,וכן פסק שו"ע.
רמ"א בלאו הכי החתיכה אסורה כדין דבוק.

דגים וביצים ונמצא איסור
מבואר לעיל )סימן ק"ה( איסור על ידי רוטב או איסור שמן אוסר בנ"ט בין בלוע בין בעין ,עירוי
אוסר כדי קליפה .איסור כחוש בלא רוטב דינו כצלי ואוסר בנגיעה כדי נטילה ,ובבלוע אינו אוסר
כלל.

דגים קטנים ונמצא אחד טמא:
בישל דגים )כגון מאה ויותר( ואחר כך עירה הדגים מקדירה לקערה בב' שפיכות ,ונמצא שם דג אחד
טמא ויש ששים נגדו .נחלקו אם אסור הכל שמא נותר הטמא בכלי הראשון עם מעט דגים ואסרם,
וחזרו לאסור כל מה שבכלי השני .מצינו בזה מחלוקת ראשונים ומחלוקת הפוסקים בביאור
דבריהם.
עיקר המחלוקת:
ריב"א אסור הכל ,שמא נותרו כ' או ל' דגים עם הטמא ונאסרו ,ואחר שנתערבו חזרו לאסור
השאר.
סה"ת מותר ,דאף אם נאסרו הנותרים אין אוסרים על ידי השאר )לקמן יבואר מה הטעם שאינם
אוסרים(.
ר' שמשון מותר ,דמחזיקים האיסור שנותר ברוב והיה כדי לבטלו.
ביאור המחלוקת:
נחלקו בביאור דעת ריב"א וסה"ת )דעת ר"ש מבואר לכולי עלמא משום חזקת היתר(:
טור:

בשתי השפיכות היה רוטב שעירה עם הדגים:

רס
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ריב"א חשש שמא נותר הדג הטמא עם כתב או ל' דגים ואסרם כבישול ברוטב ,ואחר
שעירה אסרו הדגים שנאסרו על ידי הולכת רוטב )ונראה דסבר חנ"נ דאל"ה היה הכל מותר(.
סה"ת התיר דאין בישול בכלי שני.
ב"י ורמ"א )ד"מ סק"א הכריח הביאור בב"י(:
בשפיכה הראשונה היה רוטב )או שלא היה ואין זה משנה( ,אך בשניה עירה דגים לבד ושאר הרוטב
נותר בקדירה או ששפכו לחוץ:
ריב"א חשש שמא נותר הדג הטמא עם כ' או ל' דגים ואסרם כבישול ברוטב ,ואחר שעירה
יאסרו שאר התערובת בנגיעה )כדין נגיעת צלי בכחוש שאוסר כדי נטילה ,ואף שיש רוטב מהשפיכה
הראשונה אינו מגיע למקום נגיעת הדגים האסורים(.
סה"ת התיר דאין נגיעת צלי האסור מבליעת כחוש אוסרת )כמבואר לעיל סימן ק"ה דאין הנאסר
אוסר אלא במקום שיכול לילך האיסור .ואין דין בריה וחהר"ל בבלוע( .ומותרים אף הדגים שנאסרו
מתחילה ,דחד בתרי ביבש מותר.
ש"ך כתב מה שביאר רמ"א בב"י דמיירי שלא היה רוטב בשפיכה השניה אינו מוכרח ,אלא
דעת הב"י שיש רוטב ,ואף סה"ת אסר הדגים כדי קליפה כדין עירוי.
ש"ך )סק"א(:
מיירי שקודם ב' השפיכות מוציא הרוטב כולו ,ונותר מעט בתחתית הקדירה.
ריב"א חשש שמא הדג הטמא נותר בתחתית ואסר על ידי רוטב הצבור שם.
סה"ת התיר דאין נגיעת צלי האסור מבליעת כחוש אוסרת )כמבואר לעיל סימן ק"ה דאין הנאסר
אוסר אלא במקום שיכול לילך האיסור( ,אי נמי כל שכן אינו מבשל .ומותרים אף הדגים שנאסרו
מתחילה ,דחד בתרי ביבש מותר.
 להלכה:
שו"ע השמיט דין דגים משמע דסבר כמתירים.
רמ"א הביא האוסרים והמתירים ופסק להתיר כר' שמשון.
)ביאר רמ"א הטעם דלא חיישינן ,דלא גרע מאיסור מין במינו שנשפך ולא ידעינן אם היה ששים דבדרבנן מקילים ,וכיון
דהכא הוי מין במינו מדאורייתא סגי ברוב ורק מדרבנן בעי ששים .הש"ך והט"ז ביאר דעת האוסרים ,דהכא חשיב מין

בשא"מ ,ועוד דדם ביצים הוא דאורייתא(.

ביצים ונמצא אחד טמא:
דין הביצים:
בישל ביצים ועירה הביצים מקדירה לקערה בב' שפיכות ,ונמצאה שם ביצה אחת אסורה ויש ששים
נגדה ,נחלקו אם אסור הכל שמא שהתה הביצה עם פחות מס"א )דביצה בטלה בס"א כדלעיל סימן צ"ח
סעיף ז'( ואסרתם ,וחזרו ואסרו השאר:
ריב"א אסור הכל ,שמא נותרו מעט ביצים עם הטמאה ונאסרו ,ואחר שנתערבו חזרו לאסור
השאר.
סה"ת אסור כדברי ריב"א ,כיון שלא מבשלים הרבה ביצים יחד ,אין לומר חד בתרי בטיל
כבדגים )משמע שלא נוהגים לבשל יותר ממאה עשרים ביצים ,ומשום שהחשש שמא נותרו ששים מתחילה ונאסרו,
אינם בטלות ברוב(.
ר' שמשון נחלקו בדעתו:
רש"ל ורמ"א מותר ,דמחזיקים שלא נותרה הביצה עם פחות מששים.
ש"ך )סק"א( אסור ,כיון דלא מבשלים הרבה ביצים יחד ,לא שייך שיהא רוב של יותר מששים.
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רסא

 להלכה:
שו"ע ט"ז וש"ך לכתחילה לא יערה עד שיצטננו שמא יש שם אחת אסורה ,ובדיעבד מותר
ט"ז סק"א(.
רמ"א הביא דעות המתירים והאוסרים ,ופסק שמותר אף לכתחילה.

)ע"פ

כלי שהתבשלו בו הביצים:
לאוסרים הביצים ,נחלקו אם יש לאסור אף הכלי או שיש לו חזקת היתר:
סמ"ג והגה"מ חזקתו היתר ומותר.
שערי דורא אסור כביצים.
 להלכה:
רמ"א הכלי מותר.
ש"ך מותר רק אחר מעת לעת דא הוי ספק דרבנן.
כף של ביצים:
בישל ביצים והוציא כל אחת בנפרד על ידי כף ונמצאה אחת אסורה משום דם ,כתב ט"ז )סק"ב(
דיש לחוש שנאסרה הכף ונ"נ ובתחיבה השניה אסרה שאר הביצים ,ובזה לא שייך לומר איסורא
ברובה איתיה.

סעיף ב
זבוב ,וכיוצא בו מדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם ,שנמצא
בתבשיל ,זורקן ,והתבשיל מותר ,שאין פליטת דברים אלו הפגומים
אוסרת .הגה :וכן המנהג פשוט .אף על גב דיש מחמירין ,דברי המקילין עיקר .ואין לשנות
המנהג .ואם לקח עם הכף דג טמא מן הקדרה ,או שאר דבר שאינו פוגם ,אסור להחזיר הכף
לקדרה .ואם החזיר ,צריך ששים מן הקדרה נגד האיסור ,ולא נגד כל הכף) .ד"ע דלא אמרינן גבי
כלי חתיכה נעשית נבלה( .אבל אם היה מעט מן התבשיל עם האיסור בכף והוחזר לקדירה ,צריך
ששים גם נגד מעט התבשיל ,דהרי נעשה נבילה בכף.

זבוב שנפל לקדירה:

דבר מאוס שנפל לתבשיל

זבוב שנפל לקדירה והוציאו בכף ,ושוב תחב הכף לקדירה .נחלקו אם נ"ט לאסור התבשיל ,ואם
נאסרה הכף כולה ותאסור שוב בתחיבתה:
מהר"ם הזבוב אוסר הכף ,ונ"נ לאסור בששים בתחיבה שניה.
או"ה ומהר"ם פדאווה הזבוב אוסר הכף ,אך אינה נ"נ לאסור בתחיבה שניה ,ובעינן ששים כנגד
שיעור הזבוב.
רשב"א ומרדכי זבוב הוי נטל"פ ואף הכף מותרת.
רוקח והגה"מ זבוב אינו נ"ט כלל ,ובטל חד בתרי.
 להלכה:
שו"ע ורמ"א מותר דנטל"פ.
ב"ח וש"ך )סק"ז( רק בשעה"ד ובהפסד מרובה מותר ,אך לכתחילה אסור.

לעיל

)סימן צ"ח(

הבאנו מחלוקת אי אמרינן חנ"נ בכלי.

רסב
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סימ קח  שלא לאפות היתר ואיסור בתנור אחד
סעיף א
אין צולין בשר כשרה עם בשר נבלה או של בהמה טמאה בתנור אחד,
ואף על פי שאין נוגעים זה בזה .ואם צלאן ,הרי זה מותר .ואפילו היתה
האסורה שמינה הרבה והמותרת רזה .ואם התנור גדול שמחזיק י"ב
עשרונים ,ופיו פתוח ,מותר לצלותם בו ובלבד שלא יגעו זה בזה .ואם אחד
מהם מכוסה בקערה או בבצק וכיוצא בו ,מותר לצלותם אפילו בתנור קטן
ופיו סתום .הגה :והוא הדין לבשר עם חלב נמי דינא הכי .ונוהגין להחמיר לכתחלה ,אפילו
בתנור גדול .ובדיעבד ,להקל אפילו בתנור קטן .ואם אפה פת עם בשר ,אסור לאכלו עם חלב,
אם יש לו פת אחר .וכן אם עובד כוכבים אפה פת עם איסור ,אסור לקנות אותו פת אם יש פת
אחר ,דכל זה מקרי לכתחלה .אבל אם אין לו פת אחר בריוח ,מותר בשניהם ,דזה מקרי לענין
זה דיעבד .יש אומרים דאין מתירין ריחא ,אפילו בדיעבד ,אלא אם כן התנור פתוח קצת מן הצד
או למעלה במקום שהעשן יוצא .ובמקום הפסד אין להחמיר ,בדיעבד ,אפילו סתום לגמרי .ואם
האיסור דבר חריף ,וכל שכן אם ההיתר דבר חריף ,ריחא מלתא היא ואפילו בדיעבד אסור ,אם
שניהם מגולים .אבל אם אחד מהם מכוסה ,אפילו בבצק בעלמא ,מותר .אם אפו או צלו איסור
והיתר תחת מחבת אחת ,מגולין ,אסור אפילו בדיעבד .והוא הדין אם אפו בכה"ג פת עם בשר,
אסור לאכלו בחלב .אבל בזה אחר זה אין לחוש ,אלא אם כן הזיע המחבת משניהם ,דאז אסור
אפילו בזה אחר זה ,אם היו שניהם מגולין ,דהוי ככיסוי של קדרה .יש אומרים דכל מקום דאמרינן
ריחא מילתא ואוסר בדיעבד ,היינו דוקא דליכא ששים מן ההיתר נגד האיסור .אבל בדאיכא
ששים מן ההיתר ,אפילו בכל מה שבתנור ,מבטל האיסור .ולצורך הפסד יש לנהוג כן .יש אומרים
דאיסור האוסר במשהו ,כגון חמץ בפסח ,ריחא מלתא ואוסר אפילו בדיעבד ,אם התנור קטן והוא
סתום ,והאיסור וההיתר מגולין תוך התנור .ויש אומרים שאין לחלק .ובמקום הפסד יש לסמוך
אדברי המקילין .ועיין לקמן סוף סימן קי"ח אם יש להחמיר לכתחלה לשפות שתי קדירות ,ואחת
מהן של איסור ,על הכירה או לצלות איסור אצל היתר.

דין ריחא בבשר וחלב ובאיסור
דין ריחא מילתא:
בגמרא פסחים )ע"ו" (:אמר רב בשר שחוטה שמ ,שצלאו ע בשר נבילה כחוש ,אסור ,מאי טעמא
מפטמי מהדדי .ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע בשר נבילה שמ ,מותר ,מאי טעמא
ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא וכו' .תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא ,פת שאפאה ע צלי
בתנור אסור לאכלה בכותחא .ההיא ביניתא )דג קטן( דאיטווא בהדי בישרא ,אסרה רבא מפרזיקיא
למיכליה בכותחא".
מבואר מחלוקת רב ולוי אם אפיה יחד בתנור נ"ט ורב לחומרא ,ר' כהנא החמיר בפת להחשיבה
בשרית ,רבא החמיר בביניתא להחשיבה בשרית .הנפק"מ אם ריחא מילתא היא א( פת שאפה
בתנור בשרי ,לאוכלה בכותח .ב( בשר וחלב יחד .ג( איסור והיתר יחד .נחלקו מה הדין להלכה:
רש"י הלכה כלוי ומותר דריחא לאו מילתא.
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ר"ת רא"ש וטור הלכה כרב ואסור דריחא מילתא.
רי"ף ורשב"א אף לוי מודה דלכתחילה אסור ,והלכה כדבריו ,וזה מעשה רבא ור' כהנא
שהחמירו .ומיהו בירושלמי מבואר דללוי מותר לכתחילה )לקמן יבואר שנחלקו מהו לכתחילה(.
ר"ן הלכה כלוי ,ומודה לוי בבשר וחלב )כגון שאפה פת עם בשר לאוכלה בכותח( דאסור כיון שטעמם
נרגש ואיכא מראיה"ע ,אי נמי כיון דהוו היתר בפני עצמו החמירו שלא יבואו להקל.
ריב"א כל מה שאסר רב הוא רק בבשר שחוטה ונבילה ,אך פת אינו קולט ריח ומותר ,ורק ר'
כהנא החמיר בזה.
 להלכה:
שו"ע ורמ"א פסקו לכתחילה ריחא מילתא בין בשר וחלב בין שאר איסורים ,ובדיעבד מותר
אפילו באיסור שמן הרבה )ויש לעיין מהו לכתחילה בבשר וחלב ובאיסור ויבואר להלן(.
רמ"א ביש אומרים הביא דעת האוסרים אף בדיעבד ,וכתב שבהפסד אין להחמיר כדבריהם.

כתב או"ה אם יש ששים בהיתר נגד האיסור ,הכל מותר אף דריחא מילתא ,וכן פסק רמ"א במקום
הפסד מרובה )ע"פ ש"ך( יש לסמוך על ביטול בששים .ביאר הש"ך )סקי"ג( אם יש ששים בחתיכה
אחת ודאי דאינה נאסרת ,ומה שהתיר רמ"א בהפסד מרובה הוא כשכל החתיכות מצטרפות
לששים.

שניהם כחושים:
איסור וההיתר כחושים:
נחלקו אם יש מי שאוסר:
ר"ת ראבי"ה ורשב"א לכולי עלמא ליכא ריחא מילתא ומותר.
או"ה ותו"ח טוב להחמיר לכתחילה )ש"ך סק"ב(.
 להלכה:
שו"ע מותר אף לכתחילה )ט"ז וש"ך לעיל צ"ז סק"א בדעתו(.
פמ"ג אין בקיאין כין כחוש לשמן ואסור לכתחילה.
איסור דם:
נחלקו אם דינו כאיסור כחוש או שמן ,ונפק"מ לכבד או בשר שלא נמלח שצלה בתנור יחד עם
היתר )ב"י כאן ,ד"מ סק"ג(:
מהרא"י מהרי"ל וב"ח כחוש.
ב"י שמן.
רש"ל בכבד יש להתיר אף לכתחילה דכולו היתר ,אך חתיכה הבלועה מדם יש להחמיר.

היתר תנור רחב ופיו פתוח מעט:
נחלקו אם ריחא מילתא אף בתנור רחב ופתוח מעט ,ונפק"מ לדידן דיהא מותר אף לכתחילה:
תוספות סמ"ג וסמ"ק תנורים גדולים שלנו שפיהם פתוח ,מותר .נחלקו מה שיעור הרוחב:
רשב"א ורז"ה רחב קצת מותר.
סמ"ק כל שמחזיק שנים עשר עשרונים )עישרון הוא שיעור חלה ,ולדידן הוא .(1.666
מימוניות כל ההיתר למאן דאמר ריחא לאו מילתא הוא רק בפתח מלמעלה ,אך תנור שפיו
פתוח מן הצד ,מפטם יותר ואף לוי אוסר.
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ב"י אינו נכון מאחר שלא הזכירו הפוסקים חילוק זה ,וכן דעת רמ"א דהסומכים על היתר פתח
התנור הוא אף מהצד.
 להלכה:
שו"ע )כאן ובסימן צ"ז( כתוספות וסמ"ק ,דתנור רחב המחזיק י"ב עשרונים ופיו פתוח מעט ,מותר.
נחלקו לשו"ע היכן בעינן שיחזיק הי"ב עשרונים )פת"ש סק"ז(:
יד אליהו כל חלל התנור.
פמ"ג בקרקעית עובי טפח.
רמ"א כתב נהגו להחמיר לכתחילה אף ברחב ,וכתב ש"ך )סק"ג( דרחב פתוח ממש מודה לשו"ע.
כיסוי האיסור או ההיתר:
אם האיסור או ההיתר מכוסים בקערה או בבצק וכיוצא בו ,מותר לצלותם אפילו בתנור קטן ופיו
סתום ,וכן פסק שו"ע.

דבר חריף:
תנור רגיל:
היו האיסור או ההיתר דבר חריף נמצא ששואב הריח טפי ,בתנור רגיל לכולי עלמא ריחא מילתא
ואוסר ,וכן פסק רמ"א.
תנור גדול ופתוח:
נחלקו אם לוי מודה בזה לאסור אף בדיעבד )ד"מ סק"ג(:
מרדכי ואו"ה אסור אף בתנור גדול ופתוח ,וכן פסק רמ"א.
רש"ל וב"ח בתנור גדול ופתוח מותר.
מכוסה:
כגון בבצק או כיסוי ,מחלוקת )ד"מ סק"ג(:
מרדכי מותר ,וכן פסק רמ"א.
או"ה לכתחילה טוב להחמיר וכן פסק ש"ך

)סק"י(.

ידי
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השלחן

רסה

רי"ף ושו"ע אסור ,וכיון שיכול לאוכלה בלא כותח הוי כלכתחילה )ש"ך סק"ב(.
רשב"א ורמ"א )לקמן ק"ח סעיף א'( אם אין לו פת אחרת מותר ,כיון שכבר אפה עם בשר הוי
כדיעבד.
לסוברים ריחא מילתא מעיקר הדין ,נחלקו אם מותר לאוכלה לבד או דאסורה לבד כדין פת שאפה
עם בשר )כמבואר לעיל סימן צ"ז ,ד"מ סק"ג(:
מהרא"י אסור לאוכלה אף לבד ,שמא יבוא לאוכלה עם בשר.
או"ה מותר לאוכלה לבד דלא גזרו בטעם הבא על ידי ריח.
פת שאפה עם איסור או בתנור של נכרי:
אם אין לו פת אחרת ,דינו כדיעבד ומותר ,אם יש לו פת אחרת עמו מחלוקת:
מהר"י מולין אסור כלכתחילה ,כיון שיכול לאכול השניה.
ב"י מותר כדיעבד ,כיון שכבר אפאה.
רמ"א )לקמן ק"ח סק"ג( פסק כמהרי"ל דאסור לכתחילה.

ריחא באיסור משהו:
נחלקו אם יש לאסור טפי מאיסור רגיל:
תוספות וסמ"ק אסור אף בדיעבד.
מרדכי אף בזה בדיעבד מותר.

סעיף ב
במה דברים אמורים ,בצלי .אבל אם בא לבשלם בקדרה ,זה לעצמו וזה
לעצמו ,אפילו בתנור קטן ופיו סתום ,מותר ,ואף על פי שפי הקדרות
מגולה .הגה :ודוקא שהתנור פתוח קצת ,אבל אם הוא סתום מכל הצדדים כדרך שמטמינים
החמין לצורך שבת ,אסור .ואפילו בדיעבד יש מחמירין ואוסרין ,אם האיסור וההיתר מגולה.
ובמקום הפסד מרובה יש להקל.

דין זיעה:
אפו בתנור איסור והיתר תחת מחבת אחת ,נחלקו אם דינו כתנור קטן או שהוא חמור יותר:
ב"י בשם תוספות דינו כתנור קטן ,ולדידן לכתחילה אסור ובדיעבד מותר.
או"ה אסור אפילו בדיעבד ,וכתבו שערי דורא ומהרא"י הוא הדין אם אפו פת עם בשר בכה"ג,
אסור לאכלה עם חלב ,וכן פסק רמ"א.
אפו ההיתר אחר כך תחת אותה מחבת ,כתב ר"י דאין לאסור אלא אם הזיע המחבת משניהם,
וכן פסק רמ"א .ומיהו אם יגע ההיתר במחבת יאסר אף כשלא הזיע ,כדין כל היתר שנגע בכלי
איסור )פת"ש סק"ב בשם חינוך בית יהודה(.

נידון פת שקיבלה ריח:
פת שקיבלה ריח מבשר היתר לאוכלה בכותח:
ריב"א כל מה שאסר רב הוא רק בבשר שחוטה ונבילה ,אך פת אינו קולט ריח ומותר ,ורק רב
כהנא החמיר בזה.

ב' קדירות בתנור אחד
ב ' קדירות אף שאינן מכוסות:
בגמרא פסחים )ע"ו" (.לא אמרו ריחא מילתא אלא לצלי אבל לקדירה שרי" .ועוד גמרא עבודה זרה
)י"א" (:לא הלכת לצור מימי וראית ישראל וגוי ששפתו ב' קדירות זו אצל זו ,ולא חשו לה חכמי
)פירוש לא אסרו חכמים בב' קדירות של ישראל וגוי בתנור אחד(".
נחלקו אם הוא דוקא בב' קדירות עם רוטב ,או אף בקדירות יבשות שהמונח בתוכם דינו כצלי:
רשב"א רק תבשיל מותר לכתחילה.
ב"י אף צלי אם מונח בקדירה.
 להלכה:
שו"ע מותר בב' קדירות בין בישול בין צלייה אף תנור קטן ופיו סגור )ע"פ ש"ך סקי"ז(.

ידי

רסו
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השלחן

רמ"א כתב דוקא פיו פתוח מעט אך פיו סתום אסור .דעת הלבוש ברמ"א שכל ההיתר בב'
קדירות הוא רק בדיעבד ,אך לכתחילה אסור כצלי בלא קדירה ,והש"ך )סקי"ז( פליג עליה.

סעיף ג
אם יש שמנונית של איסור על המרדה שקורין פאל"א ,אסור ליתן עליה
היתר כל היום .מיהו כשאינה בת יומא ,מותר להשתמש בה ,משום דאי
אפשר בענין אחר .הגה :כל זמן שהיא בת יומא לא מהני בה הגעלה ולא קליפה בכלי
אומנות.

ידי
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רסז

 להלכה:
א(מחמירים בפת חמה וחבית פתוחה אף בסתם יינם ,דהוי כאוכל ולא כריחא )ש"ך סקכ"א .והביא
דעות פוסקים דהתירו בזה ,דהוי ככל ריחא דצלי( .ב( אך פת צוננת וחבית מגולה ,או פת חמה וחבית
סתומה ,מותר .בשעורים מחמירים כר' יוסי דשואב טפי בפת חמה .ג( פת צוננת וחבית סתומה,
מותר.

סעיף ה
מותר לשאוף בפיו ריח יין נסך דרך נקב שבחבית ,לידע אם הוא טוב.

הגה:
אבל אסור לטועמו ,אף על פי שאינו בולעו .ואסור לזלף יין נסך שאסור בהנאה .אבל מותר לזלף
סתם יינם ,דמותר בהנאה.

מרדה של איסור
הרחה מיין נסך

הוצאה על ידי מרדה של איסור:
מרדה שהוציא עימה איסור ונמצא שיש עליה שמנונית ממנו ,תוך מעת לעת אסור להוציא עימה
היתר ,ואם הוציא הפת הראשונה אסורה ,ואם נתערבה בטילה חד בתרי כדין יבש ביבש )ט"ז סק"ז(.
אחר מעת לעת מותר ,וכאן לא גזרו שאינו בן יומו אטו בן יומו משום שהגוי לא ישמע לו והוי
כדיעבד )הלבוש כתב משום דלא שכיח ,ותמה ט"ז עליו .אך נקודות הכסף ביאר דלא שכיח שהגוי יעשה כלי אחר(.

סעיף ד
פת חמה שמונח על גבי חבית פתוחה של יין נסך ,אסורה) .ודווקא אם מונחת
נגד המגופה( .אבל אם הפת צוננת ,אפילו אם החבית פתוחה ,או פת חמה
וחבית מגופה ,מותר .ואם היה פת שעורים ,אסור אם הפת חמה ,אפילו
חבית מגופה.

פת על גבי חבית יין נסך
ריח יין נסך:
בגמרא עבודה זרה )עבודה זרה ס"ו" (:האי בת תיהא ישראל בדעובד כוכבי ,אביי אמר אסור ,ריחא
מילתא היא .רבא אמר מותר ,ריחא לאו מילתא היא וכו' .אמר רב מרי כתנאי ,הרודה פת חמה ונתנה
על פי חבית של יי של תרומה ,ר"מ אוסר ,ור' יהודה מתיר .רבי יוסי מתיר בשל חיטי ואוסר בשל
שעורי ,מפני שהשעורי שואבות .לרבא ודאי תנאי היא ,לאביי מי לימא תנאי היא ,אמר ל אביי לאו
מי איתמר עלה אמר רבה בר בר חנה אמר ר"ל בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסורה ,בפת צוננת
וחבית מגופה דברי הכל מותרת ,לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית מגופה ,בפת צוננת וחבית פתוחה,
והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי".

מבואר מחלוקת להריח יין נסך אביי אוסר רבא מתיר )ויבואר סעיף ו'( .ובדין פת ע"ג חבית ,א( פת
חמה וחבית פתוחה ,לכולי עלמא אסור .ב( פת חמה וחבית סתומה ,פת צוננת וחבית פתוחה,
מחלוקת בדין ריחא .ג( פת צוננת וחבית סתומה ,לכולי עלמא מותר.

דיני הרחת יין נסך:
מבואר לעיל מחלוקת אם שרי להריח בת תיהא והלכה כרבא דשרי .נחלקו באיזה אופן מיירי:
רש"י מריח באף.
ערוך ורשב"א מריח בפיו ,וכן פסק שו"ע.
 להלכה:
לשאוף יין נסך ,הוא מחלוקת לגבי בת תיהא אביי אסר ורבא שרי ,והלכה כרבא דריחא לאו מילתא.
ואף דלכתחילה ריחא מילתא ,שואף בפיו מותר כיון שהיין מזיקו )ש"ך סקכ"ז( .להריח יין נסך ,משמע
מהשו"ע שלא התיר אלא לשאוף ולהריח אסור )ודלא כרש"י( .לטעום יין נסך ,אסור אף שלא בולע,
דלא גרע מריחא שאסור לכתחילה )ט"ז סק"ט ,והוא הדין בכל איסורים( .לזלף יין נסך ,סתם יינם מותר
דאיסורו מדרבנן ,יין נסך ודאי אסור.
טבא"ק המעורב מיין נסך:
מותר ,א( שמא סתם יינם בזמן הזה שרי בהנאה .ב( שמא היין נסך בא רק לריח ולא לחזק ושרי
כדין בת תיהא .ג( שמא יש ששים בטבא"ק נגד היין ,וכיון דסתם יינם אסור מדרבנן ,ספק דרבנן
לקולא )שער המלך פת"ש סק"ג(.

סעיף ו
שק של פלפלין וזנגביל שמשימין בקנקני יין נסך ,מותר להריח בהם .אבל
לבשמים דהבדלה ,אסור.

פלפלין המונחים ביין נסך
שימוש בפלפלין:
פלפלין שמניחם ביין נסך מותרים בהנאה להריח בהם ,דאין היין נ"ט בפלפלים אלא הפלפלים ביין.

רסח

ידי

הלכות תערובות  סימן קח

השלחן

הבדלה על פלפלים:
המונחים ביין נסך ,פסק שו"ע דאסורים משום "הקריבהו נא לפחתך" .פלפלים סתם מחלוקת:
ט"ז )סק"י( מותרים דחשיבי בשמים ולא תבלין.
נקודות הכסף ויש אומרים בט"ז אסורים דהוו תבלין.

סעיף ז
בשמים של עבודת כוכבים וכלאי הכרם וערלה ,אסור להריח בהם.

הרחה מאיסורי הנאה

ידי

הלכות תערובות

השלחן

רסט

סימ קט  די יבש ביבש שנתערב
סעיף א
חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות מין במינו יבש ביבש,
)דהיינו שאין נבלל ,והאיסור עומד בעצמו אלא שנתערב ואינו מכירו( חד בתרי ,בטיל,
ומותר לאכלן אדם אחד ,כל אחת בפני עצמה .אבל לא יאכל שלשתם
יחד .ויש מי שאוסר לאכלם אדם אחד ,אפילו זה אחר זה .הגה :וכן יש לנהוג
לכתחלה .ויש מחמירין להשליך אחד או ליתן לא"י .ואינו אלא חומרא בעלמא .וכל זה כשנתערב
במינו ,אבל שלא במינו ואינו מכירו ,אפילו יבש ביבש צריך ששים .ואין חילוק בכל זה בין אם
האיסור מדרבנן או מדאורייתא .ועיין לעיל סימן קכ"ב אם נתערבו כלים ביחד.

הרחת פירות עבודה זרה:
משנה )עבודה זרה י"ב" (:עיר שיש בה עבודת כוכבי והיו בה חנויות מעוטרות ושאינ מעוטרות ,זה היה
מעשה בבית שא ,ואמרו חכמי המעוטרות אסורות ,ושאינ מעוטרות מותרות" .ובגמרא "אמר רשב"ל
לא שנו אלא מעוטרות בוורד והדס דקא מתהני מריחא ,אבל מעוטרות בפירות מותרות".

מבואר בפירות ושאר דברים שאינם עשויים לריח ,שרי להריח בהם .וכן פסק שו"ע דברים שעשויים
לריח ואוסרים בהנאה ,אסורים אף בהרחה.

איך מותר לאכול תערובת שיש בה איסור שנתבטל
ביטול מין במינו יבש:
ברייתא )גיטין נ"ד" (:נפלו ונתפצעו אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו ,דברי ר"מ .ורבי יהודה רבי יוסי ור'
שמעו אומרי ,בשוגג יעלו במזיד לא יעלו .והא הכא דמדאורייתא חד בתרי בטל ורבנ הוא דגזור וכו'".
מבואר דמדאורייתא מין במינו בטל חד בתרי .ועוד משנה )חולין צ"ו" (:גיד הנשה שנתבשל ע הגידי,
בזמ שמכירו בנות טע ,וא לאו כול אסורי והרוטב בנות טע ."ובגמרא מפרש משו דהוי בריה
אינו בטל ברוב ,וכ מבואר לגבי חהר"ל ש.
שיעור הביטול ביבש ניכר:
כל איסור בין מינו בין שא"מ שבישלו ונ"ט בשאר ,או שנבלל נמצא שבכל טעימה טועם גם
מהאיסור ,בעינן ששים )במינו מדרבנן ובשא"מ מדאורייתא ,לעיל סימן צ"ח(.

לא בישלו נחלקו במין במינו אם גזרו שמא יבשל או לא:
תוספות רא"ש רשב"א ר"ן בטל חד בתרי ,ולא גזרו דאף אם יבשלו איסורו מדרבנן .וכ"מ מחולין
דנקט דבטל ברובא ,וכן פסק שו"ע.
רש"י רמב"ם וראב"ד בטל בששים שמא יבשלו ,ובגמרא דנקט בטל ברוב היינו ששים.
איסור דרבנן נחלקו אם בעינן רוב או דסגי בשיעור איסור והיתר שווים )ש"ך סק"ט(:
הגהות שע"ד בשם או"ז שווים סגי.
רא"ש ב"י ורמ"א רוב בלבד.
שיעור הביטול ביבש נבלל כגון קמח:
הטעם דיבש ביבש בטל ברוב הוא משום שלא נ"ט בכולו ואפשר שאוכל דבר היתר גמור ,ומשום
הכי כתב רמ"א דיבש ביבש הוא כשלא נבלל ועומד בפני עצמו .נחלקו בתערובת קמח איסור
והיתר )ש"ך סק"ב(:

ער

ידי

השלחן

הלכות תערובות  סימן קט

רשב"א ומהרא"י דינו כאיסור לח ,דבכל טעימה מצוי שמעורב איסור.
רמב"ם דינו כאיסור יבש כל שלא הורתחו יחד ,כיון דלא נתן האיסור טעם בכל.

ידי

הלכות תערובות  סימן קט

השלחן

רעא

כדי שיעור ששים ולבשלן ,ואין בו משום מבטל איסור .הגה :ויש אומרים דאם
נודע התערובות קודם שנתבשלו ביחד ,הכל שרי ,דאין חוזרין ונאסרין מאחר שנתבטל ביבש.
ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין ולהתיר.

צורת אכילת התערובת:
נחלקו אם מותר לאכול כל התערובת בבת אחת ובאותו אדם:
רא"ש וסמ"ק מותר כל התערובת באותו אדם ובבת אחת.
רשב"א מותר כל התערובת לאותו אדם אך כל חתיכה לחוד.
תוספות סמ"ג ושערי דורא מותר כל התערובת אך רק לשני אנשים.
רש"י מהר"ם והגהות שע"ד ישליך כשיעור האיסור.
 להלכה:
שו"ע סתם כרשב"א וביש אומרים הביא כתוספות .כתב ש"ך
חתיכות ואחר כך חתיכה אחת.
רמ"א כתוספות ,והביא דעת מהר"ם וכתב שהוא חומרא בעלמא.

)סק"ז(

הוא הדין שיכול לאכול ב'

ביטול מין במינו יבש באיסורי משהו:
כגון חמץ בפסח ,נחלקו אם דינו כאיסור משום נ"ט ומותר חד בתרי:
רא"ש מותר.
רשב"א ומרדכי אסור אף בהנאה דהחמירו באיסורי משהו.
רש"י אסור באכילה ומותר בהנאה.

ביטול מין בשא"מ יבש:
כל שמכיר האיסור חייב להוציאו ,אינו מכירו בעינן ששים .נחלקו אם חיוב הששים הוא מדרבנן
שמא יבשלו או מדאורייתא )ש"ך סק"ח(:
סה"ת ור"ן מדרבנן וכן הלכה.
תוספות ומהרא"י מדאורייתא.
כתב רמ"א אף באיסור דרבנן גזרו דבעינן ששים שמא יבשלנו

)ש"ך סק"ט(.

נחלקו איך שייך שלא יכיר האיסור אם הוא מין בשא"מ )ש"ך סק"ח(:
סה"ת וטור נחתכו לחתיכות קטנות ואינו ניכר )אך לא קטנות ממש דאז הוי כקמח(.
שערי דורא וב"ח שמם שונה ולכן הוי שא"מ ,אך מראיהם דומה.
ש"ך חתיכות בשר של כמה מיני בהמות ,ועכשיו אינם ניכרות.

סעיף ב
יבש ביבש שנתבטל חד בתרי ,אם בשלן כולן כאחד אפילו לאכול כל אחד
בפני עצמו ,אסור אם אין שם ששים ,מפני שהרוטב בנותן טעם ונבלע
בחתיכות .ואם רוצה לבשלן יחד ואין שם ששים ,מותר להרבות עליהם

לבשל תערובת שיש בה איסור
בטל ברוב וחזר ובישלו:
איסור שנתערב יבש ביבש ובטל ברוב ,נחלקו בעבר ובישלו בפחות מששים ונ"ט ,אם נהפך להיות
היתר ,או שעדין עומד באיסורו ונ"ט אף שאינו נרגש:
רשב"א בתחילה מותר החתיכות אך הרוטב אסור )ולא מבואר טעם החילוק(.
רשב"א למסקנא ר"ן וסמ"ג אסור ,ביאר הגהות שע"ד הוא מטעם שאסרו לאוכלם הכל בבת
אחת ,דלא נעשה האיסור להיתר .כתב רא"ה דשרי להוסיף מתחילה ששים וולבשל לכתחילה,
ולא הוי כמבטל איסור.
רא"ש אחר שנודע התערובת נעשה הכל היתר ומותר בבישול ,קודם שנודע לא נקרא עליו
עדיין שם היתר ואסרו מגזירה אטו נתערב בשא"מ.
 להלכה:
שו"ע אסור כרשב"א ,ולהרבות מתחילה מותר כרא"ה.
רמ"א במקום הפסד מותר.

ערב

ידי

הלכות תערובות
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סימ קי  די ספק טריפות שאירע בבשר
סעיף א
דבר חשוב אוסר במינו בכל שהוא ,והם ז' דברים ואלו הם :אגוזי פרך
ורמוני בדן וחביות סתומות וחלפות תרדין וקלחי כרוב ודלעת יונית וככרות
של בעל הבית .וכן בעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים .אבל שאר דברים,
אף על פי שדרכן למנות ,הרי אלו עולים בשיעורן .הגה :ויש אומרים דכל דבר
שבמנין ,דהיינו שדרכו למנותו תמיד ,אינו בטל ,וכן נוהגין .הא דדבר חשוב אינו בטיל ,אינו אלא
מדרבנן ואזלינן בספיקו לקולא .כל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מהמקומות ,כגון אגוזי פרך
ורמוני בדן בארץ ישראל באותם הזמנים ,הוא אוסר בכל שהוא ,לפי חשיבותו באותו מקום
ובאותו זמן ,ולא הוזכרו אלו אלא לפי שהן אוסרים בכל שהן בכל מקום .והוא הדין בכל כיוצא
בהן ,בשאר מקומות.

הלכות תערובות  סימן קי

השלחן

רעג

רש"ל ב"ח וש"ך )סק"ט( באיסור דאורייתא יש להחמיר כסה"ת אף כשנמכר לפעמים שלא במנין,
בדרבנן כרמ"א.
ט"ז )סק"א( לכתחילה יש להחמיר כסה"ת אף כשנמכר לפעמים שלא במנין ,בהפסד כרמ"א.
האם דבר חשוב הוא גם בתערובת מין בשא"מ:
מין במינו דאיסורו הוא מחמת עצמו ,לכולי עלמא אינו בטל בדבר חשוב .מין בשא"מ דאיסורו
מחמת נ"ט ,מחלוקת:
רמב"ם ושו"ע מין בשא"מ בטל.
רשב"א ורמ"א אף בשא"מ אינו בטל )ע"פ ש"ך סק"א(.

מה שסתם רמ"א כאן כשו"ע ולא פירש דאפילו מין בשא"מ ,דסבר מה שכתב שו"ע כאן מינו הוא
לאו דוקא ,אלא רק לבאר איך לא ניכר האיסור דאז חייב להוציאו.

דין ביצה:
ביצה שאין בה דם או אפרוח:
בגמרא מבואר שפעמים נמכרת באומד סל מלא ביצים ,ולר"ל יש להחמיר .ואם כן לדעת ב"ח
וש"ך בדאורייתא ולט"ז לכתחילה יש להחמיר .אך כתב רש"ל בזמנינו מוכרים ביצים רק במנין,
ואף לר' יוחנן לא בטל )ש"ך סק"ט(.

ביטול דבר חשוב
מקור שדבר חשוב לא בטל:
משנה וגמרא ביצה )ג' (:בטעם דביצה לא בטילה "וכי תימא ביצה חשובה ולא בטלה ,הניחא למ"ד
כל שדרכו לימנות שנינו )אף שלא תמיד מונים אותו( ,אלא למ"ד את שדרכו לימנות שנינו
במנין וביצה פעמים שהיא באומד( מאי איכא למימר .דתנ ,מי שהיו לו חבילי תלת של כלאי הכר ידלקו,
נתערבו באחרות ואחרות באחרות כול ידלקו ,דברי ר' מאיר ,וחכמי אומרי יעלו באחת ומאתי.
שהיה ר' מאיר אומר את שדרכו למנות מקדש ,וחכמי אומרי אינו מקדש אלא ששה דברי בלבד
ר' עקיבא אומר שבעה ואלו ה :אגוזי פר) רש"י שם מקום ,ברטנורה שנפרכים ביד ,ש"ך סק"ג( ,ורמוני באד
)שם מקום( ,וחביות סתומות )גדולות וסתומות ,אך קטנות או פתוחות בטל ,כן דעת תוספות בעבודה זרה וביבמות.
אך בזבחים החמירו בפתוחות משום דעבודה זרה חמירא או משום לא ידבק בך מאומה ,ש"ך סק"ה( ,וחלפי תרדי,
וקלחי כרוב ,ודלעת יונית .ר' עקיבא מוסי ,א ככרות של בעל הבית )ודנחתום אינם חשובות ,ובמקום
שחשובות דינם כשל בעה"ב ,ש"ך סק"ו( .ואתמר עלה רבי יוחנ אמר את שדרכו למנות שנינו ,ור' שמעו ב
לקיש אמר כל שדרכו למנות שנינו".
מבואר בדין דבר חשוב שאינו בטל ,מחלוקת ר' עקיבא החמיר רק בז' דברים ,ר"מ החמיר יותר.
נחלקו רי"ו ור"ל אם החמיר בדבר שתמיד מונים אותו או שפעמים מונים אותו .נחלקו הראשונים
כמי הלכה:
רמב"ם כר"ע רק ז' דברים.
ר"י ריצב"א רשב"א ועוד כר"מ אליבא דר' יוחנן.
סה"ת ועוד כר"מ אליבא דריש לקיש.

)רק מה שתמיד

 להלכה:
שו"ע כרמב"ם רק ז' דברים ,והוא הדין כל דבר חשוב אצל בני מקום כדברים אלו .והוסיף
בעלי חיים שלמים דהוו דבר חשוב ,ואף שנאסרו אחר ברייתן )כגון שור הנסקל ודרוסה ,ש"ך סק"ז(.
רמ"א כר"י וריצב"א כל דבר שנמכר רק במנין .ספק אם הוא חשוב ,ספיקו לקולא )רמ"א ע"פ
ש"ך סק"י(.

ביצה שיש בה דם ואפרוח:
מבואר לעיל )סימן ק' סעיף א'( אם יש בה אפרוח אינה בטילה ,אם יש בה דם מחלוקת.

נאכל על ידי מילוי )כרכשתא(:
דבר הנאכל על ידי מילוי אף שנמכר תמיד במנין כגון כרכשתא ,בטל משום שאינו חשוב.

איסורי הנאה בדבר חשוב:
דבר חשוב האסור בהנאה ונתערב ,אפילו באלף לא בטל .תקנתו למוכרו לגוי חוץ מדמי איסור
שבו ,בענין שאי אפשר למוכר לישראל .נחלקו אם שרי להוליך דמי הנאתו לים המלח )ש"ך סק"ב(:
רשב"ם וראב"ד מועיל.
תוספות ור"ן לא מועיל ,ורק באיסור עבו"ז שתופס דמיו מועיל.

סעיף ב
בעלי חיים שנתערבו באחרות ,ונשחטו ,בטל חשיבותן ובטלין .והוא
שנשחטו בשוגג )ודוקא בעלי חיים קטנים ,שאינם ראוים להתכבד לאחר שחיטתן(.

דבר חשוב שנחתך
בעלי חיים שנשחטו:
משנה ערלה )פ"ג מ"ח( "נתפצעו האגוזי ,נתפרדו הרמוני ,נתפתחו החביות ,נתחתכו הדלועי ,נתפרסו
הככרות ,יעלו באחד ומאתי ."מבואר דבר חשוב שנתערב ונחתך ,בטל.

ידי

עדר
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 להלכה:
בעלי חיים שאחר שנשחטו אינם ראויים להתכבד לכולי עלמא בטלים ,וכן פסק רמ"א .בעלי
חיים גדולים שאחר שחיטתם יש בהם חה"ל ,תלוי במחלוקת לעיל סימן ק"א האם חה"ל היא
רק בחתוכה ומוכנה ,או אף בגדולה .לשו"ע אינה חה"ל רק כשחתוכה ומוכנה ,לרמ"א היא
חה"ל אף בגדולה.

סעיף ג
ט' חנויות מוכרות בשר שחוטה ,ואחת מוכרת בשר נבילה ,ולקח מאחת
מהן ואין ידוע מאיזה מהן לקח ,הרי זה אסור ,שכל קבוע כמחצה על מחצה
דמי .אבל בשר הנמצא בשוק ,או ביד עובד כוכבים ,מותר ,כיון שרוב
החנויות מוכרות בשר שחוטה ,דכל דפריש מרובא פריש .זהו דין תורה,
אבל חכמים אסרוהו אף על פי שכל השוחטים וכל המוכרים ישראל .הגה:
ועיין לעיל סימן ס"ג .והא דאמרינן כל דפריש מרובא פריש ,היינו שלא פירש לפנינו ,אבל אם
פירש לפנינו או שרואה כשהא"י לקחו ,הוי כאילו לקחו משם בידו.

קבוע דאורייתא
בסעיפים אלו מבואר חומרא דאורייתא ,באיסור שמקומו קבוע שאינו בטל.

עיקר דין קבוע:
ברייתא חולין )צ"ה" (.תא שמע ,תשע חנויות כול מוכרות בשר שחוטה ,ואחת מוכרת בשר נבלה ,ולקח
מאחת מה ואינו יודע מאיזה מה לקח ,ספקו אסור .ובנמצא ,הל אחר הרוב".
מבואר א( איסור שמקומו ניכר וקבוע ,אינו בטל )ויש בזה סברא ,כשהאיסור חשוב יותר ,יותר קשה לבטלו(.
ב( נמצא חוץ לחנויות אף שהאיסור קבוע בטל ,כיון שהספק הוא על החתיכה ולא על המקום,
ובזה אף חה"ל בטילה )נראה הטעם ,שאין צורך לבטלה בתערובת ,אלא הענין הוא לתלות מהיכן באה(.

ידי
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ערה

בית אפרים הולכים בתר רוב בשר ,ומיירי שמכרו יותר בשר.
כנסת יחזקאל הולכים בתר רוב חנויות.

קבוע דרבנן:
בגמרא זבחים )ע"ג (.גבי בעלי חיים שנתערבו ואינם בטלים משום דהוו דבר חשוב פריך" ,ונמשו
ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ,ומשני משו דהוה ליה קבוע".
מבואר סוג אחר של איסור קבוע ,במקום שהאיסור חשוב ,לא בטל ונחשב "קבוע" מדרבנן )ע"פ
תוספות וט"ז סק"ג( ,והוא דין דבר חשוב המבואר לעיל )סעיף א' וסעיף ב'(.

קבוע למפרע:
עשר חנויות מוכרות בשר שחוטה ,ולקח מאחת מהם ואינו יודע איזו ,ונודע אחר כך על אחת מהם
שהיא טריפה ,מחלוקת אם נעשה קבוע למפרע )ש"ך סקי"ד(:
רא"ה רשב"א וש"ך יש קבוע למפרע ואסור.
ר"ן אין קבוע לפרע ,ומותר כדין כל דפריש.

קבוע שאינו ידוע:
עשר חנויות ולקח מאחת מהם ויודע איזו היא ,ונודע אחר כך שאחת מהם טריפה ואין ידוע איזו
היא ,כתב ש"ך )סקי"ד( דדינו כקבוע.

סעיף ד
רוב חנויות מוכרות בשר שחוטה ,ומיעוט מוכרות בשר נבילה ,לקח מאחת
מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ונתערבה באחרות ואינה ניכרת ,בטילה
ברוב משום ספק ספיקא .הגה :ויש אוסרין בכה"ג ,משום דכל מקום דאיסור במקומו
הוי כמחצה על מחצה ,והואיל וספק הראשון אסור מן התורה ואין כאן עוד ספיקא להתיר ,רק
תערובת ,לא מקרי ספק ספיקא .והכי נהוג.

פירש מקבוע:
ברייתא פסחים )ט'" (:תשע ציבורי של מצה ואחד של חמ ,ואתא עכבר ושקל ,ולא ידעינ אי מצה
שקל אי חמ שקל ,היינו תשע חנויות .פירש ,ואתא עכבר ושקל ,היינו סיפא ,דתנ תשע חנויות כול
מוכרי בשר שחוטה ,ואחת מוכרת בשר נבלה ,ולקח מאחת מה ואינו יודע מאיזה מה לקח ,ספיקו
אסור .ובנמצא ,הל אחר הרוב".
מבואר א( פירש על ידי אחר בפנינו ,דינו כלקח .ב( פירש לבד אף שמצאו אחר ,דינו כנמצא.
 להלכה:
פסק שו"ע לקח ואינו יודע מהיכן ,הרי הוא כמחצה על מחצה ואסור .נמצא בחוץ או ביד גוי ,מותר.
הוסיף רמ"א פירש לפנינו דינו כלקח ,אף שבפועל לקחו הגוי .מדרבנן החמירו על כל בשר
שנתעלם מן העין.
נמצא אחר דפריש דדינו בתר רוב .אם היה בכל חנות אותה כמות בשר ,לכולי עלמא אזלינן בתר
רובא .נחלקו כשהיו חנויות מועטות ובשר שבהם מרובה )פת"ש סק"ב(:

ספק ספיקא בלקח מקבוע
לקח מקבוע וחזר ונתערב:
רוב חנויות מוכרות שחוטה ומיעוט נבילה ולקח משם ,אסור משום דהאיסור קבוע .חזרה החתיכה
ונתערבה באחרות ,מחלוקת:
טור ושו"ע ברשב"א מותר דהוי ס"ס ,שמא מתחילה פירשה מהיתר ,ושמא לא זו החתיכה
שנפלה )ע"פ ש"ך סקכ"ד( .ביאר ש"ך טעם הקולא משום דקוע חידוש הוא ואין לך בו אלא
חידושו.
או"ה לקח מן הקבוע אסור ,ולא חשיב ס"ס דמתחילה אסור מדאורייתא .לקח מתערובת
שהפריש ממנה דאסור מגזירה מותר ,דהאיסור מתחילה הוי מספק )ד"מ סק"ה(.
הב"ח כתב זאת בדעת הרשב"א ,דאף הרשב"א לא התיר אלא באיסור דרבנן כשפירש לפנינו מקבוע.

רעו
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ט"ז ברשב"א )סק"ג( לקח מן הקבוע אסור ,ולא חשיב ס"ס דמתחילה אסור מדאורייתא .כל מה
שהתיר ההרשב"א הוא רק בתערובת של איסור חשוב ,דמדרבנן אינו בטל )דבריו הם כשיטת האו"ה
רק בדוגמא אחרת(.
 להלכה:
שו"ע מותר אף בלקח או פירש לפנינו מקבוע ונתערב.
רמ"א כאו"ה ,דשרי רק בקבוע דרבנן בתערובת דבר חשוב.
ש"ך )סקכ"ו( כאו"ה ורמ"א .והוסיף דיש להקל בפירש לפנינו מקבוע ושוב נתערב ,דיש סוברים
שהוא קבוע דרבנן.

סעיף ה
מי שלקח בשר ממקולין )פירוש בית המטבחיים( ואפילו חתיכה הראויה
להתכבד ,ונמצאת טרפה במקולין ולא נודעו חתיכות הטריפה ,ואינו יודע
מאיזו לקח ,כל מה שלקחו מהמקולין קודם שנמצאת הטרפה ,מותר ,שלא
נפל הספק בקבוע אלא לאחר שפירש ,וכיון שהרוב כשר ,מותר .אבל ליקח
מכאן ואילך ,אסור ,ואפילו חתיכה שאינה ראויה להתכבד ,שאין הכל
בקיאין בזה ,ויטעו בין ראויה להתכבד לשאינה ראויה.

לקח ונמצא אחר כך קבוע דרבנן
טריפה שנמצאת במקולין אחר שלקח:
משנה זבחים )ע"א ע"ב וע"ג" (.כל הזבחי שנתערבו בה חטאות המתות או שור הנסקל אפילו אחד
בריבוא ימותו כול ,"וגמרא "ונמשו) ביד( ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ,הוה לה
קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי )קבוע דרבנן משום דבר חשוב( .אלא ניכבשינהו דניידי )כולם( ונימא
כל דפריש מרובא פריש וכו' ,אלא אמר רבא משו קבוע )גזירה שמא יקח ולא יכבוש כולם קודם(".
מבואר כאן דגזרינן שמא לא יכבוש אף שאין איסור כבר .לעומת זאת מבואר בדין י' חנויות ומצא
בחוץ דמותר ,ולא גזרינן שמא ייקח מן החנויות .נחלקו מה שורש הגזירה ונפק"מ למקרים דומים:
ר"י כל שנותר תערובת איסור גוזרים שמא יקח ממנה ,ומה שמותר כשמצא הוא משום
שהאיסור מבורר ולא חיישינן שמא יקח.
ר"ת ר"ן ושאילתות לא גזרו שמא יקח מהאיסור אף בתערובת איסור ומשום הכי מותר בנמצא.
מה שגזרו הוא רק בכובש ביד ,שמא יקח בלי לכבוש.

ישנם ב' נפק"מ ממחלוקתם ,א( לקח ואחר כך נודע האיסור .ב( פירש בקבוע שלא בפנינו.

לקח ואחר כך נודע האיסור:
לקח ואחר כך נודע שהיה איסור דבר חשוב באותה התערובת ,יש לדון האם מה שלקח כבר אסור
והאם מותר לו ליקח משם עוד ,בחהר"ל ובשאינה:
מה שלקח כבר:
רשב"א תלוי במחלוקת לעיל ,לר"י אסור שמא יקח עכשיו מן האיסור .לר"ת מותר
דלא חיישינן להכי.
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רעז

טור התיר .תמה ב"י הרי במקום שפירש מהתערובת שלא בפנינו אסר כדעת ר"י ,ומדוע כאן
לא גזר .וכתב שלא ראה דברי הרשב"א שתלה דינים אלו זה בזה .ביאר ש"ך )סק" ( כיון שכאן
אין חזקת איסור לא החמירו לאסור.
 להלכה:
שו"ע פסק דלא גזרו ומותר כר"ת.
ליקח מכאן ואילך:
היתה חה"ל לכולי עלמא אסור משום קבוע דרבנן .חתיכה שאינה ראל"ה מחלוקת:

רשב"א ראוי לאסור ,דבחנות אינם בקיאין מהו חה"ל ,וכן פסק שו"ע.
טור אסור מעיקר הדין .תמה ב"י קימא לן תערובת של חתיכה שאינה ראל"ה אסורה.
דרישה ביאר בטור דמיירי שכל החנות נמצאה טריפה ,ואסור כדין קבוע דאורייתא .תמה ט"ז
)סק" ( דבזה אסור אף מה שלקח קודם.
ט"ז )סק" ( ביאר מה שאסר הטור הוא כשנתערבו גם חתיכות ראל"ה ,ובכה"ג אף החתיכות
שאינם ראויות אינם בטילות.

סעיף ו
בעלי חיים ושאר דברים החשובים שנתערבו בהיתר ,שאינם בטלים אפילו
באלף ,אפילו אם פירש אחד מן הרוב אחר שנודע התערובות ,אסור .והוא
שהפרישו במתכוין ,אבל אם פירש ממילא ,שרי .הגה :והא דאסור אם הפרישו
במתכוין ,היינו שלא פירש רק מעט ונשארו מקצת האיסורים במקומם ,דאז חיישינן שמא יקח
מן הקבוע גם כן .אבל אם נתפרשו כולן ביחד ,ולא נשארו במקומן ,ובשעת עקירתן פירשו קצתן,
אותן שפירשו אז ,מותרים ,רק שנים האחרונים אסורים .ואם נתערבה תרנגולת טריפה בכשרות,
ונמצא ביצה ביניהם ,הביצה מותרת אף על גב דהתרנגולים חשובים ולא מתבטלין ,לגבי ביצה
אזלינן בתר רובא.

קבוע דרבנן שפירש מעצמו שלא בפנינו
פירש מתערובת איסור חשוב )קבוע דרבנן(:
הפריש בכונה ,אסור גזירה שמא ייקחח מהקבוע בלא להפריש .פירש מעצמו שלא בכונה תלוי
במחלוקת לעיל:
ר"י וטור אסור שמא יקח מהנותר.
ר"ת ר"ן ושאילתות מותר לא גזרו בזה.
 להלכה )ש"ך סקל"ו(:
שו"ע לא גזרו ומותר כר"ת.
רש"ל אסור כר"י.
רמ"א טוב להחמיר.
ב"ח בעלי חיים שפירשו מעצמם מותרים ,שאר דברים חשובים אסורים.
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קבוע דרבנן שפירשו כולם:
שור הנסקל שהתערב בשאר שוורים והפריש אחד ,אסור אע"ג דאמרינן מרובא דהיתר פריש ,שמא
ייקח משאר התערובת הקבועה .להפריש כולם ,לכתחילה אסור )ש"ך סקל"ז( .בדיעבד אם פירשו
כולם ,מותר הכל חוץ מב' אחרונים דליכא בהו כל דפריש )רמ"א בשם חמיו הר' שכנא ,ד"מ סק"ב( .ואף
שבקדשים גזרו אף שכובש כולם ,בחולין לא החמירו )ט"ז סק"ז(.
חזרו ונתערבו השוורים מותרים ,דקבוע חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו )ש"ך סקל"ז(.

ביצה שפירשה מתערובת תרנגולים:
התירו הביצה ,ולא גזרינן שמא יקח מהתרנגולות שאינם ממין הביצה .ומשום חה"ל ליכא דבנמצא
שרי.

פירש לפנינו ואחר כך נאבד:
פירשה חתיכה לפנינו ,דקימא לן שהיא אסורה והתערובת אסורה ,אם אחר כך נפלה חתיכה מן
התערובת לים ,לא הותרה התערובת ,דאין לנו לתלות שחתיכת האיסור היא שנפלה )ש"ך סקמ"ב(.
נמצינו ד' תנאים להיתר זה דנפלה חתיכה מן התערובת :א( שנפלה בשוגג ,ב( שאבדה לגמרי,
ג( שיאכל שתי חתיכות יחד בכל פעם ,ד( שלא יאכל אדם אחד את כולן ,ויבוארו אף לקמן.

במה מועיל נפל ונאבד:
תערובת דבר קטן כגון תאינה:
בגמרא זבחים )שם( "אמר רבא ,לא התיר ר"ל אלא חבית דמינכר נפילתה )פירוש תערובת חבוית שנפלה
חבית משם( ,מה שאין כן תאנה .ורב יוסף אמר ,אף תאנה )כיון שמה שנפל הוא מה שניתר(".
 להלכה:
רמב"ם ורא"ה לש"ך
בחבית אפילו באחת סגי.
שו"ע לא חילק משמע דבכל מועיל נפילה אחת.

סעיף ז
דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו ,כגון בעלי חיים ובריה וחתיכה הראויה
להתכבד ודבר שיש לו מתירין ,שנתערב באחרים ונאכל אחד מהם בשוגג,
)בין שאכלו עצמו בשוגג בין שאכלוהו אחרים בשוגג( ,או נפל מעצמו לים
בענין שנאבד מן העולם ,הותרו כל האחרים ,שאנו תולין לומר האיסור הלך
לו .ודוקא כשאוכל הנשארות שתים שתים ביחד ,דממה נפשך איכא חדא
דהיתרא ,אבל לאוכלם אחת אחת ,אסור .הגה :ואפילו לאכלם שתים שתים ,אסור

)סקמ"א(

בתאנה לא שרי אלא אם נפלו שתי תאנים ,דמינכר ,מה שאין כן

איסורי אכילה:
איסורי הנאה לכולי עלמא מועיל נפילה ,נחלקו באיסורי אכילה אם מועיל נפילה:
רמב"ם לא מועיל.
ירושלמי מועיל.

לאדם אחד לאכול את כולם .ואפילו ב' בני אדם ,אין לאכלם כולם בבת אחת.

היאך נאבד:
נפלה מעצמה שוגג ,לכולי עלמא מותר ,הפילה הוא מזיד ,לכולי עלמא אסור ,שוגג מחלוקת:
רשב"א מותר כעין ביטול איסור לכתחילה.
ר"י התערובת אסורה ,גזירה אטו מזיד.

קבוע דרבנן שנפל ונאבד מהתערובת
עיקר הדין בפירש מקבוע ונאבד:
בגמרא זבחים )ע"ד" (.אמר ר' נחמ אמר רבה בר אבוה ,טבעת של עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות,
ונפלה אחת מה לי הגדול הותרו כול ,דאמרינ ה דנפל היינו דאיסורא .אר"ל חבית תרומה שנתערבה
במאה חביות ונפלה אחת מה לי המלח ,הותרו כול דאמרינ ה דאיסורא נפל".
הטעם בזה ,משום דמדאורייתא בטל ברוב ,ומדרבנן הוא דאינו בטל ,ובדרבנן אמרינן "שאני אומר".
וכתב ט"ז וש"ך )סק"ט וסקמ"ח( דהוי בכל חתיכה ס"ס ,שמא אין איסור בתערובת ,כי נפלה לים,
ואם תימצי לומר יש איסור ,דלמא אינו החתיכה הזו.
מכאן למדו לכל איסורים שאינם בטלים מחמת חשיבותם וכן דבר שיל"מ ,אם נתערבו ונפלה
אחת מן התערובת הותרו כולן .והוא הדין אפילו נתערבה אחת בשתי חתיכות ואין צריך מאה ,וכן
פסק שו"ע.
החילוק בין פירשה דאסור השאר לאבדה דמותר ,דכשפירשה ולא נאבדה ,אנו דנין עליה גם כן,
ואמרינן דמסתמא איסורא ברובא איתיה .מה שאין כן בנאבדה שאין אנו צריכין לדון עליה ,אמרינן
דהיא האיסור והתערובת מותרת.
פירש למקום שאפשר להימצא:
כתב ש"ך )סקמ"ג( לפי זה אם פירש למקום שאפשר להימצא ,אסורה התערובת .ובפת"ש
כתב אם פירש לתערובת איסור שגם כן אין לדון עליו ,התערובת מותרת.
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)סק"ו(

אליבא דר"י:
הפיל קודם שנודע לו שיש שם איסור ,מותר ,דבכה"ג אין לקנוס שוגג אטו מזיד ,דאיכא למימר
דלמא לא תיוודע התערובת לעולם.
אכלה ישראל בשוגג אין לגזור שמא יאכל במזיד דלא חיישינן שיעבור איסור כשיודע .נחלקו אם
גוזרים שמא יבוא להפיל לים או ליתן לכלב או לנכרי:
תרוה"ד לא גוזרים ומותר.
ט"ז וש"ך )סק"ח וסק"מ( גוזרים ואסור.
 להלכה:
פסק שו"ע כר"י דהפילו הוא גוזרים שוגג אטו מזיד ,וקודם שנודעה התערובת מותר ,ובאכל מותר
אף שוגג.

צורת אכילת הנותר:
שיאכל שתים בבת אחת:
בגמרא זבחים )שם( אהא דתנן כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל אפילו אחד
ברבוא ימותו כולם" ,אמר רבי אליעזר א קרב ראש אחד יקרבו כל הראשי ,ואמר עלה רבי אלעזר,
לא התיר רבי אליעזר אלא שני שני."
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ומסיק בגמרא שם ,דרב נחמן נמי הכי סבירא ליה ,שלא התיר בנפלה אחת ,אלא לאכול שתים
שתים ,וכן פסק שו"ע.
הטעם פרש"י דאמרינן מדחבריה לאו דאיסורא איהו נמי לאו דאיסורא .ולפי זה אם נפלו שתי
חתיכות איסור ,צריך לאכול ארבע בבת אחת ,ואם שלוש ,צריך שש בבת אחת .דאל"ה ,ליכא
למימר מדחבריה לאו איסורא וכו' ,דלמא בחד דהוי המיעוט אמרינן לאו דאיסורא הוא ,אלא
איסורא ברובא איתיה )ש"ך סקמ"ז(.
שלא יאכל האיסור בודאי:
תוספות בזבחים כתבו דלהנות מכל התערובת בבת אחת ,אסור .נחלקו מה הדין לאדם אחד לאכול
הכל בזה אחר זה ,ולב' אנשים לאכול הכל באותה שעה:
טור אסור לאדם אחד לאכול הכל אף בזא"ז.
ב"י צ"ע דלא אסרו אלא לאדם אחד בבת אחת ,ומשום הכי השמיט דין זה.

וביאר הב"י בטור ,דסבירא ליה בתוספות שאסור בבת אחת אף לשני אנשים ,ולמדו מזה לאדם
אחד בזא"ז ,וכן פסק רמ"א ע"פ הבנה זו דברי הטור ,דאסור לאכול אותו אדם הכל בזא"ז וכן ב'
אנשים בבת אחת.
ט"ז וש"ך )סק"ט וסקמ"ט( אין מוכרח בדברי הטור לאסור ב' אנשים בזא"ז ,ואף אדם אחד בזא"ז
יש להתיר ,אלא שסיים הט"ז שאין בידו להקל בזה ,מאחר שכבר פסקו לאיסור בעלי השו"ע.

סעיף ח
דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו ,שנתערב באחרים ונפל מהתערובת
הזאת אחד לשנים אחרים ,ונפל מן השלשה אחד לשנים אחרים ,הרי אלו
האחרים מותרים .שהרי האחד של תערובת הראשונה בטל ברוב .ואם נפל
אחד מהתערובת הראשונה לאלף ,כולם אסורים ,ולא נאמר בטל ברוב אלא
להתיר ספק ספיקן ,שאם יפול מן התערובת השניה למקום אחר ,אינו
אוסר .הגה :ומכל מקום אין לאדם אחד לאכול את כולן .ודוקא שהאיסור שנתערב הוא ודאי
איסור ,אבל ספק איסור שנתערב ונפל מאותה תערובת למקום אחר ,התערובת השנית שרי .יש
אומרים דדבר שיש לו מתירין אין להתיר מכח ספק ספיקא ,וטוב להחמיר אם לא לצורך ,מאחר
שיש לו היתר בלאו הכי.
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רפא

כוכבי שנפל לאוצר מלא כוסות ,כול אסורי ,פירש אחד מה לריבוא,
גורסים( ,מותרי) קשה על שמואל שאסר אף בס"ס בעבודה זרה( .תנאי היא דתניא ר' יהודה אומר רימוני באד
אוסרי בכל שהוא ,כיצד נפל אחד מה לתו ריבוא ומריבוא לריבוא אסורי ,ר"ש ב יהודה אומר משו
ר"ש ,לריבוא אסורי ומריבוא לשלשה )ומשלשה למקום אחר  מחלוקת אם גורסים( ,מותר".

)ומריבוא לריבוא – מחלוקת אם

 להלכה:
רשב"א נמצא שתערובת שניה מותרת .ואפילו נפלו מחציתן למקום אחר מותר ,דהוי ס"ס,
שמא האיסור נשאר במחצית שלא נפלה ,ואם תימצי לומר במחצית שנפלה ,בכל חתיכה יש
לומר שמא לא זו היא .אלא דהיינו דווקא בשנפלה מתחילה לרוב ,דמדאורייתא מיהא מותרת,
אבל נתערבה עם עוד חתיכה אחת ,ונפלה לתערובת ,אסור ,דחשבינן כל אחת כגופו של איסור.
רש"י ורמב"ם הגירסה הנכונה היא :נפל לריבוא אסור ,מריבוא לשלושה ומשלושה למקום אחר
מותר .אם כן דווקא תערובת שלישית מותרת .רש"י אם נפל מתערובת שניה לשלישית ,לא
רק שלישית מותרת ,אלא אף השניה ,ומטעם ס"ס.
 להלכה:
שו"ע כרמב"ם.
רמ"א גם בתערובת ג' ,לא יאכל אדם אחד את הכל .כתב ש"ך מותר לאדם אחד לאכול את
הכל .ורש"י שכתב לא לאכול כולם יחד ,כתב כן על תערובת ב' ,אבל תערובת הג' עצמה מותר
לאכול גם כולן יחד.
ש"ך כרשב"א ,שתערובת שניה מותרת ,ובתנאי שלא יאכל אדם אחד את הכל.

ד ' אופנים שהשו"ע מתיר תערובת שניה:
א( ספק ,ב( דרבנן ,ג( איסורי הנאה ,ד( נפל מאליו.
רמ"א כשו"ע ורמב"ם ,אבל בספק איסור מותרת אפילו תערובת שניה .אבל אסור לאכלו כולו
כאחד .ש"ך מותר לאכול אפילו כולו כאחד .ש"ך הוא הדין בודאי איסור דרבנן ,דהוי כמו ספק
דאורייתא.
ש"ך בשם מה"ר מרדכי אשכנז איסור הנאה מותר אפילו בתערובת שניה אפילו לדעת הרמב"ם.
ותירץ בזה סתירת דברי הרמב"ם ,שכתב בהלכות עבודה זרה )פ"ז ה"י( על כוס של עבודה זרה
שנפלה לאוצר מלא כוסות וממנו לכוסות שניים ,שמותר.
ש"ך לשו"ע מיירי דווקא כשפירש לפנינו או שפירשו מחציתן ,אבל פירש ממילא שרי שו"ע
אפילו בלי תערובת ,כמ"ש לעיל )ס"ו(.

איסור שהתערב ב' פעמים
ס"ס בדבר שיש לו מתירין:

תערובת דבר חשוב שנפל איסור לתוכה וחזר ונפל ממנה לחוץ:
בגמרא זבחים )ע"ד" (.אמר רב טבעת של עבודת כוכבי שנתערבה במאה טבעות
עבודה זרה בדבר חשוב שאינה בטילה במאה( ,ופרשו ארבעי למקו אחד ,וששי למקו אחר )ועדיין אסורות
ולא אמרינן כל דפריש כיון שפירשו בפנינו – ש"ך ,אי נמי דלא חשיב פירשו אלא נחלקו – רא"ה( ,פירשה אחת
מארבעי) כשחזרה ונתערבה שוב( ,אינה אוסרת )דהוי ס"ס שמא האיסור אינו במיעוט ,ושמא מה שנוטל מהתערובת
האחרונה אינו מה שנפל מתחילה( ,אחת מששי אוסרת )כיון שהוא רוב ,לא חייב הששים הראשון להתיר( .כי
אמריתה קמיה דשמואל ,אמר ליה הנח לעבודת כוכבי שספיקה וספק ספיקה אסורה עד סו העול
)ולא מתירין את הארבעים( .מיתיבי ספק עבודת כוכבי אסורה ,וספק ספיקה מותרת .כיצד ,כוס של עבודת
)ונאסרה כדין תערובת

או"ה אסור.
רמ"א יש לאסור אם לא בהפסד מרובה.
ט"ז לכאורה היה לרמ"א להתיר בלי הפסד באיסור דרבנן ,שכן מבואר בר"ן ,ולאסור אפילו
בהפסד באיסור דאורייתא ,שכן מבואר באו"ה .וצ"ע.
ש"ך בספק מוכן ביו"ט ב' סתם רמ"א להקל ,אע"ג דהוי ס"ס :א( כי יו"ט ב' הוא מנהג ,ב( כי
ליו"ט הוא צורך ,ג( כי ס"ס בדבר שיל"מ מקילים רק בתערובות ולא בס"ס אם בכלל יש איסור.
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סעיף ט
ספק טרפה שנתערב באחרות ,כולן אסורות עד שיהא בהיתר כדי לבטל
האיסור אם הוא מדברים המתבטלים .שכיון שספק הראשון היה בגופו,
אין להתירו מספק ספיקא .הגה :ויש אומרים הטעם דאסור הואיל והספק הוא איסור
מדאורייתא ולא נוכל לומר עוד ספק שאין כאן איסור ,רק שנתערב באחרים ,לא מקרי ספק
ספיקא ואסור .אבל אם היו ב' ספיקות אם היה כאן איסור כלל ,ונודעו ב' הספיקות ביחד ,מתירים
ספק ספיקא בכל מקום ,אפילו באיסור דאורייתא וגופו של איסור ,ואפילו היה לו חזקת איסור,
כגון עוף שבחזקת איסור עומד ונשבר או נשמט גפו ספק מחיים או לאחר שחיטה ,ואם תמצא
לומר מחיים ,שמא לא נקבה הריאה ,יש להתיר מכח ספק ספיקא .אף על פי שיש לברר על ידי
בדיקת הריאה ,אין לחוש .ועיין לעיל סימן נ"ג.

סעיף י
ריאה טריפה שנמצאת בין ריאות כשרות ,ואמר הבודק שהיה יודע באותה
סירכא ,ובשגגה נתערבה אותה ריאה טריפה בין הכשרות ,ולא היתה
בכבשים ערבוביא ,הכבשים מותרים.

כללי ספק ספיקא מאת הש"ך
א.

ב.

ספק ספיקא מגופו
ספק טריפה שנתערב באחרות:
בגמרא ביצה )ג'" (.ביצה שנולדה ביו"ט ספקה אסור ,נתערבה באל ,כול אסורות".

ר"ת דוקא ביצה שבודאי נולדה ביו"ט ,אם נתערבה באלף אסורות ,אבל ספק נולדה ביו"ט ,אם
נתערבה מותרות ,דהוי ס"ס בכל אחת.
ר"י אותה שהיא ספק נתערבה באחרות ,ואפ"ה כולן אסורות ,דבכה"ג שספק א' בגופו וא'
בתערובת ,לא אמרינן ס"ס .וביאר הרשב"א ,משום שאחר שכבר אסרתו איך אתה חוזר ומתירו.
וכן פסק שו"ע.
הטעם:
שו"ע שכיון שספק הראשון היה בגופו ,אין להתירו מס"ס.
רמ"א יש אומרים הטעם דאסור ,הואיל והספק הוא איסור דאורייתא ,ולא נוכל לומר עוד ספק
שאין כאן איסור ,רק שנתערב באחרים ,לא מקרי ס"ס ואסור.
ש"ך ג' אפשרויות :א( שו"ע מחמיר ,דאפילו ספק הראשון דרבנן ,אם הוא בגופו אינו מצטרף
לס"ס ,ורמ"א מקל דמצטרף ב( שו"ע מקל ,דדווקא אם הספק הוא מגופו ומן התורה ,אינו
מצטרף ,ורמ"א מחמיר ,דכל שהוא מה"ת ,אפילו אינו בגופו ,אינו מצטרף ג( מר אמר חדא וכו'.

ג.
ד.

ה.

ועל עיקר הענין העיר הש"ך על שו"ע ורמ"א ,דלדידהו דתערובת ב' אסורה ,ורק תערובת ג' מותרת,
לא אצטריך להו לאשמעינן דאינו מצטרף ספק שבגופו לתערובת .והניח בצ"ע.

ו.

עוף שנשבר או נשמט גפו  ,ספק מחיים או לאחר מיתה:
רמ"א מותר משום ס"ס ,שמא לאחר מיתה ,ואם תימצי לומר מחיים שמא לא נקבה הריאה.
ואף על פי שהעוף היה בחזקת איסור ,ואף על פי שניתן לבדוק את הריאה ,אין לחוש.
ב"י )לעיל סימן נ"ז( בשם מ"כ לר"י דלא אמרינן ס"ס כשאחד בגופו ואחד בתערובת ,דווקא שאחר
שנולד הספק האחד נודע ,וממילא חל עליו שם של ודאי איסור ,ומשום הכי אינו מצטרף
לספק אחר ,אבל אם לא נודע מתחילה ,ולא נקרא עליו שם איסור ,מצטרף לס"ס.
ד"מ ש"ך וט"ז אפילו לא נודע אינו מצטרף ,הואיל והוא ספק בשני גופים או בשני עניינים.
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רפג

ז.

ח.

ספק טריפה שנתערבה:
או"ה אסור.
שו"ע אם נודע הספק לאחר התערובת מותר.
ש"ך כאו"ה ,ויש להקל בהפסד מרובה למצוה ,ויאכל שנים שנים ולא יאכל את הכל.
תרנגולת שנולדה בה טריפה:
ומצאו בה ביצה בקליפתה תכף אחר שנולד הטרפות ,ספק אם נתגדלה במעי התרנגולת או לא,
אסורה .ולא עוד אלא אפילו נולד בתרנגולת ספק טרפות ,הביצה אסורה ,ולא אמרינן ס"ס ,שמא
לא נתגדלה בה ושמא אינה טריפה ,כי אין זה ס"ס בגוף אחד ,ולא מענין אחד ,ועוד שהתרנגולת
היתה בחזקת איסור.
אפילו נתערבה:
זו הביצה שנולדה מספק טריפה באחרות ,אסורות כולן ,ולא אמרינן דהוי ס"ס.
ביצה שנמצאת בחצר:
ויש בה ב' תרנגולות ,אחת כשרה ואחת טריפה ,ואין ידוע מי מהן הטילה הביצה ,אסורה.
אבל היתה אחת מהן ספק טריפה ,ואין ידוע מי מהן היא ספק טריפה ,ונמצאה ביצה אחת ,מותרת
מס"ס ,שמא הספק טריפה לא הטילה ,ואם תימצי לומר הטילה ,שמא איננה טריפה .ואם היה
ידוע מיהי הספק טריפה ,לא אמרינן ס"ס ,דהא כבר אסרתה מספק .וראיה לציור הב' ,מדין אשה
העושה צרכיה בספל שגם בעלה מטיל בו ,דקימא לן אם נמצא בו דם ,מותרת ,דהוי ס"ס ,שמא
מן האיש ,ואם תימצי לומר מן האישה שמא ממי רגלים .והכי נמי הביצה שמא מן הכשרה ,ואם
תימצי לומר מן הספק שמא היא כשרה.
שתי תרנגולות ,אחת כשרה ואחת ספק ונתערבו:
שתי תרנגולות ,אחת כשרה ואחת ספק ,ונתערבו זו בזו ,ונמצאו שם שתי ביצים ,שתיהן אסורות.
והטעם ,כי אין להתחיל הספק הראשון בשמא אין כאן ספק איסור כלל ,דבודאי יש כאן ספק
איסור .אם כן ע"כ להתחיל הספק הראשון ,שמא אינה טריפה ,ואם כן הספק הראשון הוא ספק
תורה .ועוד כשתאמר אחר כך אם תימצי לומר טריפה שמא אין זאת הימנה ,אם כן אתה מקיל
בב' גופין וב' עניינים וכו') .הגהה בסוף או"ה(.
ביצה אחת שנמצאת בחצר:
אבל בביצה אחת שנמצאת בחצר שיש בה ב' תרנגולות אחת כשרה ואחת ספק ,שהתרנו משום
ס"ס ,אפילו נודע הספק לפני שנולדה הביצה ,אמרינן ס"ס.
חהר"ל בצד חנויות כשר וטרף:
לפי כל האמור ,אם יש בחנות אחת בשר כשר ,ובחנות אחרת ספק טריפה ,ונמצאת חתיכה הראויה
להתכבד לצדן ,ואין ידוע מהיכן באה ,החתיכה מותרת ,דהוי ס"ס בגוף אחד ובענין אחד ובאין כאחד.
ב' חתכות בציור הנ"ל:
אבל אם נמצאו ב' חתיכות ,שתיהן אסורות.

רפד

ידי

הלכות תערובות  סימן קי

השלחן

ט .נאבדה אחת מן החתיכות:
ואפילו נאבדה אחת מן החתיכות ונתערבה במקום אחר ,אין להתיר מכח ס"ס ,ולומר שמא אין
כאן איסור כלל ,דהרי בודאי שיש כאן ספק איסור ,וע"כ תאמר שמא הבשר בשתי החנויות אינו
בשר טרף ,ואם כן התחלת בדאורייתא ,ועוד תצטרך לצרף ספקות משני גופים.
ועוד ,אפילו נעלמה אחת מהן מן העולם לגמרי ,לא מהני בכה"ג ,דאע"ג דדבר חשוב שנתערב חד
בתרי ,אם נפל אחד מהן הותרו כל השאר ,דווקא התם דמדאורייתא כבר נתבטל ברוב ,וחכמים
שאמרו שאין דבר חשוב בטל ,אמרו שאם נפלה אחת מהן מותר.
י .ספק שומן ספק חלב:
כתב האגור ,כזית ספק שומן ספק חלב ,שנתערבה בשני כזיתים שומן ,ונפלה אחת מן החתיכות
לקדרה של בשר ,ואין בה ששים נגד החתיכה ,מותר משום ס"ס ,שמא זו שנפלה אינה הספק
איסור ,ואם תימצי לומר זו היא ,שמא היתה מותרת .דספק זה ,הוא ספק דרבנן ,דהא מדאורייתא
בטלה ברוב.
והנה באו"ה )כו ,יא( כתב ,דספק טריפה שנתערב באלף ונפלה אחת מן האלף ונתערבה עם חתיכה
אחרת כמותה ,שתיהן אסורות .ולכאורה פליג על האגור הנ"ל .ודחה הש"ך ,דאע"ג דהחתיכה עצמה
אסורה ,אם נפלה לקדירה מותרת .והטעם ,כי בתערובת הראשונה )ספק טריפה שנתערבה באלף(
כל אחת מן החתיכות אסורה מספק ,ואף כשפירשה אסורה גזירה שמא יקח מן הקבוע .אבל
כשנפלה לקדירה ,אנו דנים על הקדירה ,ויש לנו לומר ,שמא אין בה איסור כלל ,ואם תימצי לומר
שחתיכת הספק נפלה אליה ,שמא היא מותרת.
יא .האומר פתח פתוח מצאתי:
האומר פתח פתוח מצאתי ,אינה אסורה ,דהוי ס"ס ,שמא לא תחתיו ,ואם תחתיו שמא באונס .ואם
היתה אשת כהן אסורה ,ואם נשאה פחות מבת ג' ויום אסורה ,דליכא למימר לא תחתיו ,שאם כן
בתוליה חוזרין )כתובות ,ט ,א( .וקשה דאפילו בקטנה נימא שמא באונס ,ושמא בפיתוי קטנה דהוי
כאונס .וי"ל דאונס ופיתוי קטנה שם אחד הוא ולא הוי ס"ס )תוספות והוא הדין אסו"ב ,ג ,ב(.
נשאל מהרא"י )פסו"כ ,קל( בענין עז חולבת שהמליטה ב' גדיים ,ואין יודעין אם הם בכורים ,והשיב
לאסור .והנה סבר השואל להתיר מטעם ס"ס ,שמא ביכרה מקודם ,שהרי היא חולבת ,ואם תימצי
לומר לא ביכרה ,בכל גדי י"ל שלא הוא פטר הרחם .אלא שהסתפק שמא הוא ס"ס משם אחד.
והשיב לו מהרא"י ,דאין זה ס"ס משם אחד ,כי הספק הראשון שמא ביכרה מקודם ,הוא רחב יותר,
שמתיר את שני הגדיים ,והספק השני ,אינו מתיר אלא גדי אחד .ואעפ"כ אסר מהרא"י ,הואיל
וספק הראשון הוא בגוף העז ,והוא מדאורייתא ,וספק השני הוא בתערובת ,ואין ספק שבגופו
מצטרף לספק בתערובת.
עוד כתב ,שאם המליטה זכר ונקבה ,יש יותר לומר דהוי משם אחד ,דהספק הראשון )שמא ביכרה
מקודם( אינו מתיר את שניהם ,שהרי הנקבה בלאו הכי מותרת .ואעפ"כ גם זה אינו שם אחד .ופירש
הש"ך ,כי על כל פנים לפי הספק הראשון אף אחד מהם אינו פטר רחם ,ואף על פי שאין נפקותא
בזה ,מכל מקום לא הוי משם אחד.
יב .סתם כלים:
קימא לן לקמן )קכב ,וז( ,סתם כלים לאו בני יומן .ופירשו הראשונים הטעם ,דהוי ס"ס ,שמא אינו
בן יומו ,ואם תימצי לומר בן יומו ,שמא בישל בו דבר פגום או חסר טעם .וקשה דהוי משם אחד.
וע"פ הנ"ל מיושב ,דאם אינו ב"י הוא פגום עם כל תבשיל ,ואם בישל בו דבר פוגם ,אינו פוגם
אלא תבשילים מסוימים.
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יג .שחט בסכין ונמצאת פגומה:
כתב האגור ,שחט ומצא הסכין פגום ,אסור .ואין לומר ס"ס ,שמא בעצם נפגם ,ואם תימצי לומר
לא בעצם ,שמא במיעוט בתרא ,דס"ס אינו מתיר אלא במתהפך ,והכא אינו מתהפך ,דהא אם
תימצי לומר במיעוט קמא נפגם ,כבר היא נבילה.
יד .עוף שנשבר בעצם מן הארכובה:
וכן כתב רמ"ע )סימן צז( ,עוף שנשבר בעצם מן הארכובה ולמעלה ,ואין עור ובשר חופין את רובו,
ולא הרגיש השוחט בשעת שחיטה ,ורצה השואל להתיר מס"ס ,שמא לאחר מיתה נשבר ,ואם
תימצי לומר מחיים ,שמא היה עור ובשר חופין את רובו .ודחה הרמ"ע ,דאין זה מתהפך ,דליכא
למימר אם תימצי לומר יצא לחוץ שמא לאחר מיתה ,שלאחר שחיטה ליכא לפלוגי בין יצא לחוץ
או לא ,וכיון שאמרת אם תימצי לומר יצא לחוץ ע"כ קודם שחיטה .וכן כתב הליכות עולם דבעינן
מתהפך ,וכגון ספק נגע ספק לא נגע ,ואם תימצי לומר נגע ספק שרץ ספק צפרדע ,ואם תימצי
לומר שרץ ספק לא נגע .אבל אם אינו מתהפך אינו ס"ס ,כגון ספק נכנס ספק לא נכנס דאם
תימצי לומר נכנס שמא לא נגע ,ואם תימצי לומר נגע ,ליכא למימר שמא לא נכנס )וכן כתב בשם
הריב"ש סימן קצב בשם התוספות ,וכן כתב מהרי"ן לב )סימן עא( וכן כתב דברי ריבות )סימן ש"י(.
וקשה על זה מכמה דוכתי :א( נמצאת צפורן ארי יושבת לו בגבו ,וספק אם נכנס הארי ,מותר
מס"ס ,שמא לא נכנס ושמא אינו מיד הארי אלא נתחכך בכותל )רשב"א הובא בב"י סימן נז( .וקשה
דאין זה מתהפך ,דאם תימצי לומר מיד הארי ,לא מצית למימר שמא לא נכנס .ב( ספק על ספק
לא על ,ואם תימצי לומר על שמא לא דרס )רשב"א הובא בב"י שם( ,והרי אם דרס ,לא מצית למימר
דלמא לא על ג( עבר ובישל פרי הטעון בדיקה מן התולעים תוך י"ב חודש בלא בדיקה ,מותר
מס"ס ,שמא לא היה ,ושמא נימוח )שו"ע ,פד ,ט( ,והא אם נימוח לא מצית למימר שמא לא היה ד(
גבינות שספק אם העמידן בעור קיבת נבילה ,מותרין מס"ס ,שמא לא העמידן בה ,ואם תימצי
לומר העמיד שמא אין בהן בנותן טעם )המרדכי בשם רבנו שמשון( ,והרי אם אין בהן טעם לא מצית
למימר שמא לא העמידן בה .ותירצו הש"ך והרמ"ע )סימן קכו( ,דהא דבעינן ס"ס המתהפך ,דווקא
בב' ספקות שאין בהן ענין זל"ז ,אבל כשאי אפשר שיהיה השני אלא אחר הראשון ,אמרינן ס"ס
אפילו אינו מתהפך ,דהא ב' ספקות הן )והניח בצ"ע כוונת הרב הליכולי עלמא ,דלכאורה התם הוי ב' ספקות
הבאין בזא"ז ,ואפ"ה כתב דלא חשיב ס"ס .ועי"ש מה שתירץ(.
ומעי"ז כתב הש"ך להסביר את מש"כ רמ"א כאן ,דנשבר הגף ספק מחיים ספק לאחר מיתה מותר
העוף ,דאע"ג דאינו מתהפך ,דהא אי אמרת ניקבה הריאה ,תו לא מצית אמרת שמא לאחר מיתה,
שלאחר מיתה ליכא נפקותא .אלא ר"ל ,הואיל ואין הטרפות מחמת שבירת הגף ,אלא מחמת
נקיבת הריאה ,הוו ב' ספקות הבאין בזא"ז.
וכן ביאר בזה ,מש"כ בב"ק )י"א (.דאי הוי מקצת שליא בלא וולד לא הוה חיישינן לטומאה ,שפירשו
רש"י ותוספות שם ,מטעם ס"ס ,שמא אין שם ולד בכלל ,ואם תימצי לומר יש ,שמא לא יצא רובו,
דהא נמי אינו מתהפך .אלא הכי נמי יש לך לדון תחילה אם יש ולד כלל ,ורק אחר כך להסתפק
שמא לא יצא רובו .וכן בגטין )מ"ה (:אם נמצא ס"ת ביד נכרי אמרי לה קורין בה .פרש"י מטעם
ס"ס ,שמא ישראל כתבו ,ואם תימצי לומר נכרי כתבו שמא למכור לישראל כתבו .היינו משום
דתחילה יש לך לדון אם כתבו הנכרי כלל.
טו .דגים מלוחים שספק אם נמלחו עם טמאים:
דגים מלוחים אין לחוש בהם שמא מלחום עם דגים טמאים ,דהא ציר דגים דרבנן ,ורק שמונית
דאורייתא ,אם כן הוה ליה ספק דרבנן ,שמא לא מלחום עם טמאים ,ולענין דאורייתא הוה ליה
ס"ס ,שמא לא מלחום ,ואם תימצי לומר מלחום שמא לא היתה בהם שמנונית.
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כללי ספק דרבנן:
טז .ג' גווני איסורי דרבנן איכא:
א(אסור דרבנן אטו איסור דאורייתא כגון ביצת נבילה ,אם הוא דבר חשוב אינו בטל בתערובת,
אבל ספקו מותר ,שאם ספק הוא שמא של כשרה שמא של נבילה ,מותרת .ב( חומרא דרבנן
בחשש דאורייתא כגון בשר שנתעלם מן העין ,בטל ברוב ,אבל אינו בטל חד בחד ,וכל שכן שספקו
מותר.
יז .גזירה דרבנן בחשש דאורייתא:
ג(גזירה דרבנן בחשש דאורייתא ,כגון גבינות נכרים ,אסורה מספק ,כגון שיש ספק אם היא גבינת
נכרים או גבינת ישראל ,וכל שכן שאינה בטלה בתערובת ,אבל ספק בגופה מצטרף לתערובת
להתיר .כלומר ,ספק גבינת נכרים שנתערבה בגבינות ישראל.
יח .ספק איסור דאורייתא:
ספק איסור דאורייתא ,שהתערב באופן שמותר מה"ת ואסור מדרבנן ,כגון דבר חשוב שהוא ספק
איסור שנתערב באלף היתר ,אסור ,ואין אומרים בזה ספק דרבנן לקולא ,דדווקא באיסור שמצד
עצמו הוא דרבנן אמרינן ספק דרבנן לקולא.
ודווקא שודאי הוא שיש ספק איסור בתערובת ,אבל ב' קדירות אחת של היתר ואחת של איסור,
ונפל איסור לאחת מהן ואינו ידוע לאיזו ,ויש רוב בקדירת ההיתר כנגדו ,מותרת ,דספק דרבנן
לקולא אמרינן גם בכה"ג .איסור דרבנן שיש לו מתירין ספקו אסור.

יט .ספק דרבנן שיש לו חזקת איסור:
ספק דרבנן שיש לו חזקת איסור ,אסור.
כ .נתערב איסור דרבנן חד בחד:
נתערב איסור דרבנן חד בחד ,ואחר כך נאבד אחד מהם ,לא אמרינן ספק דרבנן לקולא ,דהוי
כחזקת איסור.
כא .נתערב איסור דרבנן חד בתרי:
נתערב איסור דרבנן חד בתרי אפילו שלא במינו בטל ברוב ,דהא אף כשיבשלם לא אתי לאיסור
דאורייתא .ואין להקל בזה אלא במקום הפסד .אבל אם נאבד אחד מהם מותר.
כב .ספק דרבנן שהוא דבר חשוב:
ספק דרבנן שהוא דבר חשוב אינו בטל אפילו באלף .ודינו כאיסור דאורייתא בזה ,המבואר לעיל
בשו"ע סעיף ז'.
כג .איסור דרבנן שנתערב חד בחד:
איסור דרבנן שנתערב חד בחד ,ונפל אחד מהם לתערובת ,אינו בטל ולא מותר מטעם ס"ס ,דחד
בחד הוי כגופו של איסור.
כד .ספק איסור דאורייתא שהתערב:
וכן ספק איסור דאורייתא שהתערב חד בחד ,הוי כגופו של איסור ,שאם נפל אחד מהן לתערובת,
אינו בטל מטעם ס"ס )ספק דאורייתא לחומרא מה"ת .רשב"א (.
כה .הפסד מרובה:
כל דבר שאינו בטל ,אסור אפילו בהפסד מרובה.
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השפעה של חזקה על ספקות:
כו .ספק ספיקא במקום חזקת איסור:
ס"ס במקום חזקת איסור מחלוקת:
או"ה אין מתירין.
רמ"א כתב להביא ראיה מהרשב"א בתשובה )סימן ת"א( ,שמתירין .כגון ,תרנגולת שאירע ספק
בשחיטתה ,ונתערבה ,שכתב או"ה לאסור ,כיון שהספק הא' הוא מדאורייתא ,ועוד דבהמה
בחייה בחזקת איסור עומדת.
משאת בנימין )סימן ל"ח( השיג עליו ,והעלה כדעת האו"ה ,שאין להתיר מטעם ס"ס בדאיכא
חזקת איסור .והש"ך דחה את דבריו .ובעיקר חלק עליו בענין מה שהוכיח המשא"ב כדבריו
מדין שחט הרבה בהמות ואחר כך נמצאת הסכין פגומה.
כז .ג' ספיקות:
לפי זה ,אם יש ג' ספקות ,מותר מטעם ס"ס אפילו במקום חזקה ,שהרי אפילו ודאי איסור מותר
מטעם ס"ס.
כח .חזקת איסור בהמה בחייה:
אין החזקה מבטלת ס"ס ,אלא כשהיא סותרת ,אבל ספק דרוסה או ספק נשבר הגף מחיים ,מהני,
דחזקת איסור של בהמה בחייה ,אינו חזקה לענין טריפות ,אלא לענין שחיטה.
כט .ספק בשחיטה ונתערבה החתיכה:
לפיכך ,אם אירע ספק בשחיטה ,ונתערבה חד בחד ,ואחר כך נמצאת חתיכה ויש בה ספק שמא
היא מבהמה הכשרה ,שמא היא מאותה של ספק ,אסורה ,ולא מהני הס"ס ,דהחזקת איסור סותרתו.
ל .חזרה ונתערבה החתיכה המסופקת:
ואפילו נתערבה אחר כך אותה החתיכה ,אם היא חשובה אינה בטלה ,דהוי כספק איסור שנתערב.
לא .נמצא ספק פגימה:
נמצא אחר השחיטה ספק פגימה ,אף על פי שיש בבהמה ס"ס ,שמא אין זו פגימה ושמא במפרקת,
אם נתערבה חד בחד ,אסורות משום חזקת איסור .אבל אם נמצאת חתיכה ואין ידוע אם היא
מבהמה זו או מכשרה ,מותרת.
לב .ספק שקול:
ספק וס"ס הוא דווקא בשקול.
לג .ספק מחסרון חכמה:
ספק חסרון חכמה אינו ספק.
לד .יש ששים:
כיש ס"ס אין צריך לבדוק ,ויש להחמיר היכא דאפשר ואין הפסד.
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סימ קיא  די כלי טריפות שנתערבו בכשרות
סעיף א
שתי קדרות אחת של היתר ואחת של איסור ,ולפניו שתי חתיכות אחת
של היתר ואחת של איסור .אם החתיכה היא מאיסור דרבנן ,כגון שומנו
של גיד ,ונפלו אלו לתוך אלו ,מותרים ,שאנו תולים לומר האיסור נפל
לתוך האיסור וההיתר לתוך של היתר .ואפילו אם ההיתר שבקדרה אינה
רבה על שלפניה .וכן הדין אם לא היה כאן אלא קדירה אחת של בשר
שחוטה ,ונפל בה אחת מאלו השתי החתיכות ,ואין ידוע איזו היא ,אנו
תולין דשל היתר נפלה ,אפילו אין ההיתר רבה על האיסור .או אם לא היה
כאן אלא חתיכה אחת מאיסור דרבנן ,ויש שתי קדירות ,אחת של היתר
ואחת של איסור ,ואין ידוע לאיזו נפלה ,גם בזו תולין להקל.

ספק אם נפל איסור או היתר
מקור דין ההיתר בספק דרבנן:
ברייתא )תוספתא דתרומות פ"ו הט"ו( "שתי קופות אחת של חולי ואחת של תרומה ,ולפניה שתי סאי
אחת של חולי ואחת של תרומה ,ונפלו אלו בתו אלו ,הרי אלו מותרי .שאני אומר תרומה לתו
תרומה נפלה ,וחולי בתו חולי נפלו".
מכאן הלכה לכל אסורים )דרבנן ,כמו שיבואר( ,ב' קדירות של איסור והיתר ונפלו ב' חתיכות של
איסור והיתר ,תולים שנפל האיסור לאיסור והיתר להיתר וכן פסק שו"ע .ואף באיסור שעיקרו
דאורייתא ,ואף בחה"ל )ש"ך סק"ה( .ואף שקדירת האיסןר אורה רק מדרבנן .איסורי משהו מחמירים,
ול"א בהם "שאני אומר" )ש"ך סק"ג(.
איסור אחד וב' קדירות:
כתבו טור וב"י חתיכת איסור אחת וב' קדירות אחת של איסור ואחת של היתר ,ואין ידוע להיכן
נפל שרי .והוא כל שכן מב' קדירות וב' חתיכות ,דכאן אין ידוע כלל שנפלה חתיכה להיתר ,וקמ"ל
שו"ע דלא מקילים להתיר אף כשהאיסור רוב ,ואף כאן בעינן שיהו שווים לכה"פ.
קדירה אחת וב' חתיכות:
ברייתא )תוספתא דתרומות פ"ח הי"ג( "היו לפניו ב' מדוכות אחת של תרומה ואחת של חולי ,ונת מאחת
מה ואינו יודע מאיזו מה נת ,הרי אני אומר משל חולי נת."
מכאן למדו לכל איסורים שתולים להיתר אף בב' חתיכת וקדירה אחת.
ישנם ג' הגבלות לדין זה:

א .איסור דרבנן:
דוקא באיסור דרבנן מקילים ,כמבואר ביבמות )פ"ב (.במחלוקת אי תרומה דאורייתא או דרבנן ,דר'
יוחנן סבר דאורייתא ור"ל רבנן ,ומקשי אדר' יוחנן היאך תולים להתיר בב' קופות לעיל ,ומשני ר'
יוחנן דהוא מחלוקת תנאים וסבר לה כר' יוסי דאורייתא .מכאן הלכה לכל איסורים דרבנן ,ב'

ידי

הלכות תערובות  סימן קיא

השלחן

רפט

קדירות של איסור והיתר ונפלו ב' חתיכות של איסור והיתר ,תולים שנפל האיסור לאיסור והיתר
להיתר וכן פסק שו"ע.
אבל באיסור דאורייתא תלוי אם הוא מינו או לא ,מין במינו דמדאורייתא סגי ברוב ומדרבנן בעי
ששים שמא יבשלנו ,בעינן שיהא ההיתר רבה על האיסור ושרי ,דלא גזרו חכמים במקום שהוא
ספק )וחזר להיות כדן איסור דרבנן( .מין בשא"מ דמדאורייתא בעי ששים ,אין להקל בספיקו אף אם
יש רוב מהיתר עד שיהא ששים ,וכן פסק שו"ע )סעיף ג' וד'( .ומיהו לרש"י דהיקל אף בשא"מ כל
שאין בתערובת כזית איסור בכדי אכילת פרס ,יש להקל בכה"ג להקל בתערובת אף כשאין רוב.
איסור דאורייתא ושיעורו דרבנן:
דינו כאיסור דרבנן ,מקור גמרא פסחים )פ' אלו עוברין מאן דאמר (.בדין תערובת שיש בה כזית איסור
בכדי אכילת פרס ,מבואר שאותה תערובת אף שיש בה איסור דאורייתא אם מעורב בשיעור
שאיסורו דרבנן ,שרי כשנתערב.

ב .החתיכות ניכרות קודם שנתערבו:
נחלקו אם ההיתר הוא רק כשלא התחזק איסורא בב' החתיכות ,וכן מה חשיב אתחזק איסורא
)פת"ש סק"א(:
ש"ך נפל לשתי קדירות ,שרי אף כשאתחזק איסורא ,נפל לקדירה אחת ,שרי רק כשלא אתחזק.
ומיהו ,כל שיודע מה האיסור ומה ההיתר ,לא חשיב אתחזק איסורא.
פר"ח אף בנפל לקדירה אחת שרי כשאתחזק איסורא ,כיון שהוא דרבנן .ומיהו אתחזק הוא
אף כשיודע מתחילה מה ההיתר ומה האיסור.
שער המלך אף בנפל לקדירה אחת שרי ,כיון שיש חזקת היתר בקדירה ,ורק בנאבד אוסרים
משום אתחזק איסורא.
ג .האיסור אינו רבה על ההיתר:
אלא או שההיתר גדול יותר ,או שהוא שווה .מקור גמרא יבמות )פ"ב ע"א וע"ב( מחלוקת ר' יוחנן
ור"ל על ברייתא דלעיל "אמר ריש לקיש והוא שרבו חולי על התרומה ,ור' יוחנ אמר אע"פ שלא
רבו חולי על התרומה".
ומותיב על ר' יוחנן ממקוה דמשמע שצריך שיישתייר רוב כשר ,ומשני דהאיסור הוא ליטול רוב
בבת אחת ,אי נמי מקוה התירו הוא משום ביטול ומשום הכי צריך רוב ,אך במקום שההיתר הוא
משום ביטול שרי אף כשהאיסור אינו מיעוט .נחלקו אם שרי אף ברוב איסור ,או רק שהאיסור
שווה להיתר אך ברוב איסור אסור:
רא"ה שרי אף ברוב איסור.
רשב"א ושו"ע דוקא בשווה ,אך רוב איסור ,אסור.
באופן של ב' חתיכות לב' קדירות או ב' חתיכות וקדירה אחת אתי שפיר שאינו מכיר היכן האיסור
כעת ,אך מתחילה ידע מה גודל האיסור וההיתר .באופן של חתיכה אחת וב' קדירות ,שייך שידע
שיש רוב היתר כשקדירת ההיתר מלאה והאיסור מועט ,אך צריך ביאור איך שייך שידע שיש רוב
איסור ,ובכל זאת לא יהא ניכר בקדירה ,ולא ידע להיכן נפל:
ט"ז
ההיתר.
דרישה מיירי שמוצא ב' חתיכות בהיתר ,ולא ידוע לו אם היו שתיהם היתר או שאחת איסור,
ולכן אם ידוע לו על הגדולה בבירור שהיא היתר ,מותר הכל ,ואם לא אסור.
)סק"ב(

אמר לו חבירו שחתיכת האיסור קטנה מההיתר ,אך לא היה ידוע לו מה שיעור
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ש"ך )סק"ז( מיירי שהוציא החתיכה שנפלה ולא יודע מהיכן ,והנידון הוא משום פליטתו.
נקודות הכסף )בנו של הש"ך( מיירי שיודע שקדירה אחת חסרה ואחת מלאה ,ואינו יודע אם של
האיסור אם של ההיתר ,ואחר נפילת האיסור מצא שניהם שוות.

סעיף ב
במה דברים אמורים שתולין בכל אלו להקל אפילו אין ההיתר רבה על
האיסור ,שאין האיסור גם כן רבה על ההיתר .אבל אם האיסור רבה על
ההיתר ,אין תולין להקל.
מבואר לעיל.

סעיף ג
היה האיסור של תורה ,אין תולין להקל לומר לתוך האיסור נפל ,עד שיהא
ההיתר רבה על האיסור ,כדי שיתבטל בתוכו מדברי תורה.
מבואר לעיל.

סעיף ד
היה ההיתר רבה על האיסור כדי שיתבטל בתוכו מדברי תורה ,תולין להקל.
כיצד ,שתי קדרות אחת של בשר שחוטה ואחת של נבלה ,ונפלה חתיכת
נבלה לתוך אחת מהן ,אם ההיתר שבקדרת ההיתר רבה קצת על חתיכת
הנבלה ,תולין להקל ,לפי שדבר תורה מין במינו בטל ברוב ,אלא שחכמים
הצריכו ששים .היו שתי הקדירות ממין אחד ,והאיסור ממין אחר ,אין תולין
להקל עד שירבה ההיתר ששים על האיסור.
מבואר לעיל.

סעיף ה
היו כאן שתי קדרות של היתר ,ולפניהם שתי חתיכות ,אחת של היתר
ואחת של איסור ,ונפלה אחת לתוך זו ואחת לתוך זו ,אסורות שתיהן,
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אפילו באיסור דרבנן ,אם אין בשום אחת כדי לבטל האיסור .אבל אם יש
באחת מהן לבטל האיסור ,שתיהן מותרות.

תליית איסור בדרבנן
ב ' חתיכות לב ' קדירות:
משנה תרומות )פ"ד מ"י( "הדורס ליטרא קציעות על פי הכד ואינו יודע איזוהי ,רבי אליעזר אומר רואי
אות כאילו ה פרודות ,והתחתונות מעלות את העליונות .רבי יהושוע אומר ,לא תעלה עד שיהיו ש
מאה כדי."

וצריך ביאור כיון דתרומה בזמן הזה דרבנן ,מדוע לא סגי ברוב דיש לתלות שכל כד הוא של היתר:
רמב"ן מיירי שכל הכדים של אדם אחד ,או של שתי בני אדם ובאו לישאל בבת אחת ,ואין
מורים לתלות ולהתיר הכל )דומיא דב' שבילים(.
רשב"א אין מתירים על ידי תליה במקום שצריך ביטול כגון כאן ,דכיון שבכל מקרה אחד מהם
אסור ,מאי חזית דאסרת האי דילמא איפכא ,והלכך שתיהן אסורות )ש"ך סקי"א( .ורק במקום
שהתליה מתירה הכל אמרינן ,כגון בב' קדירות שאחת אסורה בכל מקרה.
נפק"מ בב' קדירות של היתר ונפלו לתוכם ב' חתיכות אחת איסור ואחת היתר ,ואין ידוע להיכן
נפל האיסור ,לרמב"ן מותר ולרשב"א אסור.
 להלכה:
פסק שו"ע כרשב"א דלא תולים במקום דצריך להגיע לביטול ,ולכן שתי קדרות של היתר ,ולפניהם
שתי חתיכות ,אחת של היתר ואחת של איסור ,ונפלה אחת לתוך זו ואחת לתוך זו ,אסורות שתיהן.
ומה שתולים הוא בב' קדירות שאחת של איסור ,אי נמי ב' קדירות היתר שלפחות באחת יש
שיעור ביטול כנגד האיסור.

קדירות ששתיהם היתר אחת גדולה ואחת קטנה מחלוקת )ש"ך סקי"א(:
רשב"א אסור.
או"ה מותר.

סעיף ו
היו כאן שתי קדירות של היתר ,ונפל איסור לתוך אחת מהן ,וידוע לאיזו
נפל ,וחזר ונפל איסור לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו נפל ,אני אומר
למקום איסור הראשון נפל גם השני .הגה :ודוקא שאין ששים לבטל האיסור שנפל
שם ,אבל אם היה ששים לבטל האיסור שנפל שם ,הוי כאילו לא נפל שם איסור כלל .אבל
אם נפל איסור לתוך אחת מהן ,ואין ידוע לאיזו נפל ,ואחר כך נפל איסור
לתוך אחת מהן וידוע לאיזו נפל ,שתיהן אסורות.

רצב
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תליית איסור שנפל למקום האיסור הראשון
נפל איסור ואין ידוע אם לקדירת האיסור הראשון:
ברייתא תוספתא דתרומות )פ"ו הי"ב( "נפלה סאה תרומה לתו אחת מה ,וידוע לאיזה מקו נפלה,
ואחר כ נפלה שניה ואי ידוע לאיזה מקו נפלה ,הריני יכול לתלות ולומר ,להיכ שנפלה ראשונה נפלה
שניה .נפלה סאה תרומה לאחד מה ואי ידוע לאיזו מה נפלה ,ואחר כ נפלה שניה וידוע לאיזו מה
נפלה ,אי יכול לתלות ולומר למקו שנפלה השניה נפלה הראשונה".

וכן הלכה דכל שנאסרה בודאי קדירה אחת ולא היה בה כדי לבטל ,ונפלה שניה ואין ידוע להיכן,
תולים שנפלה למקום האיסור.
נחלקו מה קמ"ל השו"ע בדין זה ,הרי כבר בתחילת הסימן מבואר דאיסור שאין ידוע להיכן נפל
תולים לומר שנפל לאיסור ,וכן האם תליה כזו היא אף באיסור דאורייתא:
ב"ח קמ"ל דאף באיסור דאורייתא מותר ,ולא דמי לתליה לעיל ,דכאן הוא מטעם דאמרינן
למקום שנפל איסור ראשון נפל גם השני .והוכיח כן מאו"ה.
ט"ז וש"ך )סק"ז וסקי"ד( לא תולים באיסור דאורייתא להיתר כמבואר לעיל .וכאן קמ"ל דאף
שהאיסור הראשון אסור רק מדרבנן ,יש לתלות בו בנפילה השניה ,ולא רק באיסור דאורייתא
ששיעורו דרבנן.

סעיף ז
היו כאן שתי קדרות של היתר ,ונפל איסור לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו
נפל ,ואין באחת כדי לבטל האיסור ,ויש בשתיהן כדי לבטלו ,שתיהן
מצטרפות לבטלו .ולא עוד אלא אפילו אחת בבית ואחת בעליה,
מצטרפות .והוא הדין אפילו למאה .בד"א ,כששתיהן של אדם אחד ,לפי
שכל שהן של אדם אחד עתיד להתערב .אבל אם הם של שני בני אדם,
אין מצטרפות .הגה :ויש מחמירים דאפילו באדם א' אין להקל .ולצורך הפסד יש להתיר
באדם א' .ומיהו אין לאכלו אלא לאחר שיערבנו יחד ,דאז כבר נתבטל האיסור.

שתי קדירות העתידים להצטרף
מקור לצירוף ב ' קדירות לתערובת:
ג' מקורות:
א .משנה תרומות )פ"ד מ"י( "הדורס ליטרא קציעות על פי הכד ואינו יודע איזוהי ,רבי אליעזר אומר רואי
אות כאילו ה פרודות ,והתחתונות מעלות את העליונות .רבי יהושוע אומר ,לא תעלה עד שיהיו ש
מאה כדי."
מבואר שכל הכדים הנמצאים עם כד התרומה ,מתבטלים.
ב .ברייתא )תוספתא תרומות פ"ו הי"ב( "שתי קופות בשתי עליות ,שתי מגורות בעליה אחת ,הרי אלו יעלו,
רבי יהודה אומר לא יעלו ,רבי שמעו אומר אפילו ה בשתי עירות ,מעלות זו את זו וכו' ,בזו מאה ובזו
מאה ,הריני אומר לתו מאה נפלה אחת".
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מבואר ג' דעות בביטול תערובות בב' מקומות ,ת"ק מתיר רק באותה עיר אף בב' עליות ,ר"י אוסר
אף ב' עליות ,ר"ש מתיר אף ב' עירות ,והלכה כת"ק.
ג .ברייתא בירושלמי )תרומות פ"ד הי"ב( "שתי קופות בשתי עליות ושתי מגורות בעליה אחת ,אבל שתי
מגורות בשתי עליות ,מה בי קופות למגורות ,קופות דרכ להתפנות )לערבם יחד( ,מגורות אי דרכ
להתפנות".

מבואר דדוקא ב' קדירות בטלו ,כיון שעתיד לערבם יחד ,אך מגורות שאין דרך לערבם יחד אין
מצטרפות .הטעם דמצטרפים ,משום שעשוייים להתערב ,דנים את הביטול מתחילה בכל הכלים.
של מי הקדירות:
נחלקו אם מיירי דוקא בשתיהם של אדם אחד ,או אפילו של ב' בנ"א:

ר' שמשון דוקא ששניהם של אדם אחד.
רשב"א נטה לומר דאפילו בב' בנ"א ממה שסתמה הגמרא ולא חילקה ,אך למעשה הורה כר'
שמשון.
רא"ה רק באדם אחד ובאיסור דרבנן כשאינו נ"ט.
או"ה בשם מהרי"ש הנמהג שלא להקל אף באדם אחד.
 להלכה:
שו"ע כר"ש לסמוך בב' קדירות של ב' בנ"א .ט"ז )סק" ( הקשה מדוע החמיר השו"ע לעיל ק"ה
לאסור כל מה שנגע בחתיכת החלב ,הרי יש לחשב כל הקדירה .נקודות הכסף ביאר שחלב
נקרא אינו מינו ומשום הכי באיסור דאורייתא לא מצרפים.
רמ"א כאו"ה ,והיקל בהפסד מרובה.
ב' קדירות שלא עשויות להצטרף:
אם אין דרך לערב הקדירות ,כגון בשר וחלב ,או תבשיל חריף ותבשיל מתוק ,אין מצרפים שתיהם
לביטול )ט"ז סק"ח(.

הלכות
פת עכו"

השלחן
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הלכות פת עכו"
סימ קיב  דיני פת של עובדי כוכבי
סעיף א
אסרו חכמים לאכול פת של עממים עובדי כוכבים ,משום חתנות )ואפילו
במקום דליכא משום חתנות ,אסור( .ולא אסרו אלא פת של חמשת מיני דגן ,אבל
פת של קטנית ושל אורז ודוחן ,אינו בכלל פת סתם שאסרו .הגה :וגם אינו
אסור משום בישולי עובדי כוכבים אם אינו עולה על שלחן מלכים.

טעם הגזירה ומין הפת
השתלשלות הגזירה )סעיף א'ב'(:
משנה עבודה זרה )ל"ה" (:פת עכו" אסרו חכמי א על פי שאי לה עיקר מה"ת ,וגזרו על פית
ושמנ משו יינ ,ועל יינ משו בנותיה ."ובגמרא )שם( "אמר ר' כהנא אמר ר' יוחנ פת לא הותרה
בבית די ,מכלל דאיכא מא דשרי ,אי ,דכי אתא רב דימי אמר פע אחת יצא רבי לשדה והביא עובד
כוכבי לפניו פת פורני מאפה סאה ,אמר רבי כמה נאה פת זו מה ראו חכמי לאוסרה .מה ראו חכמי,
משו חתנות ,אלא מה ראו חכמי לאוסרה בשדה .כסבורי הע התיר רבי הפת ,ולא היא רבי לא
התיר את הפת .רב יוס ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר לא כ היה מעשה ,אלא אמרו פע אחת
הל רבי למקו אחד וראה פת דחוק לתלמידי אמר רבי אי כא פלטר ,כסבורי הע לומר פלטר
עובד כוכבי ,והוא לא אמר אלא פלטר ישראל".
האוכל פת עכו"ם לדעת האוסרים ,עובר על גזירת בית דין אפילו שלא בעיר שאין חשש חתנות,
ואם תלמיד חכם הוא אין אומרים שמועה משמו ,וכן הורה רבא על ר' איבו שלא היה נזהר )רשב"א
בב"י(.

קולות בגזירה:
דעות המתירים לגמרי:
יש שהתירו לגמרי )מרדכי ועוד( כיון שלא פשטה גזירה זו במקומותם
רבי היקל בה .נחלקו אם התירו אפילו בפת בעל הבית:
טור ורא"ש מותר )עפ"י ש"ך סק"ו ,וכן פסק שו"ע בס"ח(.
ב"י אסור והחמירו על עצמם משום קירוב אף על פי שאינם בכלל הגזירה.

)מרדכי תוספות(

וראינו שאף

קולא בפת פלטר:
בירושלמי )עבודה זרה פ"ב( מבואר שבדור שאחרי ב"ש וב"ה עמדו והתירו בית דין בפלטר משום
צורך .ובבבלי )עבודה זרה ל"ה" (:אמר ר' חלבו אפילו למא דאמר פלטר עובד כוכבי לא אמר אלא

רחצ
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דליכא פלטר ישראל ,אבל במקו דאיכא פלטר ישראל לא .ורבי יוחנ אמר אפילו למא דאמר פלטר
עובד כוכבי ,הני מילי בשדה אבל בעיר לא משו חתנות".
נחלקו בדעת ר' יוחנן:
רמב"ם לא היקל אלא כשאין פלטר ישראל קרוב ,והוסיף עוד תנאי על תנאי ר' חלבו ,נחלקו
מה פסק להלכה:
ר"ן ברמב"ם ביאר שפסק כר' חלבו להקל באין מצוי פלטר ישראל.
תמה ב"י דדברי הרמב"ם משמע שפסק כר' יוחנן עפ"י פשט זה דתרתי בעינן שדה וליכא
פלטר.
יש אומרים בר"ן לא סבר את ר' חלבו כלל והיקל רק בשדה ,ובעיר החמיר אף באין ישראל
מצוי.
ר"ן רשב"א ועוד לא חלק על ר' חלבו וסבר שיש קולא נוספת בשדה אף שפלטר ישראל נמצא
בעיר הסמוכה .והתירו להוציא לכתחילה ולאכול חוץ לע' אמה ,אלא שמכוער לתלמיד חכם
לעשות כן )רא"ה בב"י( .הגיע פלטר יהודי לעיר ,חזר לאיסורו עד שתגמר פיתו )ארחות חיים בב"י(.
אורחות חיים בשם רא"ה מקום שאין פת ישראל מותר אפילו פת בעל הבית ,והיינו כר' חלבו
ולקולא טפי אף בבעל הבית ,והביאו השו"ע בסעיף ח' וכתב רמ"א שנוהגים כמותם.
יש נוהגים )הביאם רשב"א ועוד( פת פלטר נהגו להתיר אף בסתם ,דלא קיבלו גזירה זו
במקומותיהם )והוא המקילים לעיל אליבא דהב"י(.
 להלכה:
שו"ע בסעיף ב' הביא השו"ע במקום צורך להקל רק בפלטר ,ובס"ח הביא ביש אומרים
המתירים אף בבעל הבית באין פלטר ישראל ,וכתב רמ"א שכן נוהגים .צורך הוא כשרחוק פת
ישראל ד' מילים ממנו )סעיף ט"ז( .ואם אינו הולך למקום הפלטר ,צריך לחזור מיל )פת"ש סק"ו(.
רמ"א היקל אף כשאין צורך ,משום שלא פשטה גזירה זו )ט"ז סק"ד( ,וכתב ש"ך )סק"ט( שנהגו
ליזהר בעשרת ימי תשובה.
פת פלטר גוי יפה משל היהודי )סעיף ה'(:
רשב"א התיר.
תמה עליו הטור איך לא ראה הירושלמי שלא התיר אלא בשעה"ד.
ביאר הב"י הטור לא ראה דבריו בתו"ה הארוך שנתן טעם דחשובה בעיניו הרי היא כדחוקה
לו.
פלטר שקנה מבעל הבית ולהיפך:
בעל הבית שעשה למכור דינו כפלטר אף שאין אומנותו בכך ,דזיל בתר טעמא דכשעושה להשתכר
אין קירוב )רמ"א בסעיף ב'( .בענין זה הולכים בתר שעת האפייה )סעיף ז'( ,ולכן פת בעל הבית שקנאה
פלטר באיסורה קיימא ,בפת פלטר שקנאה בעל הבית מחלוקת:
אורחות חיים רא"ה רשב"א וכן פסק שו"ע דינה עדיין כפלטר .וראיה מהמובא )עבודה זרה השוכר
את הפועל ס"ה (:בית חיטים שנפל עליו יין נסך ,טוחנו ומוכרו לגוי בצינעא שמא יראה יהודי
ויחזור ויקח מהגוי ,מוכח שאם היה של היהודי מתחילה לא נאסר במה שקנאו הגוי )ראשונים
בב"י(.
ויש חולקים ואין הלכה כדבריהם.

תמה הש"ך )סקי"ב( לפי זה מדוע פסק השו"ע בסעיף ב' שפלטר שהזמין ישראל אסור ,היה לו
להקל בזה ולילך כשעת אפייה .וביאר דלכן הביא השו"ע בסעיף ב' בשם יש מי שאומר ,א"נ מזמינו
אצלו גרע טפי.
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רצט

פורני הנעשה בשכר )ב"י על סעיף י"א(:
בני העיר האופים בשכר אצל גוי ,ואין היהודי עושה אחת מג' מלאכות ,מחלוקת איך מועיל:

רא"ה התיר כדין פלטר ,כיון שאופה בבית מיוחד לכך שלא אוכלים ושותים בו ,ועוד דהוא
שכיר של העיר ולא מתכוון לשום אדם מיוחד.
ריב"ש לא נהגו לסמוך על זה ,אלא ייתן היהודי קיסם לכל הפחות.
מחמיר בפלטר שהיסב אצל מיקל )סעיף י"ג(:
והוצרך לבצוע בוצע מן היפה אף שהיא פת עכו"ם פלטר ומותר בה כל אותה הסעודה .וזכר לדבר
מתוך שעייל לקירויו עייל לצרעתו ,וכן מוכח מירושלמי )ברכות פ"ו ה"א( פת נקייה טמאה ופת קיבר
טהורה ,על איזה מהן שירצה יבצע .הטעם ,דלא החמירו באיסורי חכמים עד כדי כך ,ואין כבוד
שמים שאחר שבצע יפרוש מן האכילה )מרדכי(.
קולא כשאין לו מה יאכל:
במנהגי א"י מוזכר )סעיף ב'( ,אם אין לו מה יאכל מותר אף בפת בעלי בתים .הטעם ,דלא גרע
מדמאי שאיסורו מדרבנן ומותר לעניים )ר' שמריה ומהרי"ל בב"י( .נחלקו אם בעינן שימתין ג' ימים או
שמותר מיד:

רשב"א מותר מיד.
רמב"ן ימתין ג"י.
קולא בשבת:
בשבת מותר לאכול אפילו מפת בעלי בתים ,כיון שאין להתענות )רמב"ן בב"י(.
טעם של פת עכו"ם:
טעם של פת גוים ,מחלוקת אם אסרוה:

ר"י מותר אף לכתחילה ,דלא גזרו על טעם פת.
הגשערי דורא )ד"מ סק"ט( אסור לכתחילה
שערי דורא(.

)כ"כ רמ"א בדעתו ,אמנם הש"ך סקכ"ד כתב שאין הכרח בדעת

פת עכו"ם שנתערבה )סעיף י"ד ,ד"מ סק"ט(:
לכתחילה לא יערב )ש"ך סקכ"ג( ,בדיעבד מותרת ברוב אף בדבר חשוב ולח.

כותח )תבשיל העשוי מלחם מעופש חלב ומלח( של עכו"ם מצד פת מותר דבטלה ברוב .מצד חלב עכו"ם
מחלוקת:
רש"ל אין חלב טמא מעמיד ,ואף אם עירב הוי מיעוט ובטל.
ט"ז )סק"ט( אינו בטל ,דבגמרא נאמר שתערובתו בכותח גורמת לטמטום מוכח שמשפיע ,וכ"מ
בגמרא ובמרדכי ,אלא מיירי כשראה יהודי החליבה.
לאכול בסמוך למיקל בפת עכו"ם:
משום איבה מותר ,וראיה שהתירו דמאי בסעודת מצווה
עיין ש"ך כ"א(.

)משא"כ בחמאה שיכול לומר שאינו חפץ לאוכלה,
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מין הפת:
פת קטנית אורז ודוחן )סעיף א'(:
מצד איסור פת עכו"ם כתב הראשונים שאינה בכלל פת סתם שאסרו חכמים ,אך יש בה איסור
בישול אם עולה על שולחן מלכים ,נחלקו אם פת סתם צריכה בדיקה:
דעת רא"ש ועוד צריך לבדוק אם עולה על שולחן מלכים ,וכן פסק רמ"א.
אמנם רי"ו כתב שאין צריך בדיקה ופת אורז ודוחן בכללות אינה עולה על שולחן מלכים )ב"י,
אך הב"ח כתב דלא נחלקו הראשונים בזה(.
פת נילו"ש וקעכלי"ך )רמ"א סעיף ו' ,ד"מ סק"ג(:
נחלקו אם דינה כפת או כתבשיל לענין הקולא דג' מלאכות בפת:

שערי דורא מחמיר כבישול )וכ"כ האגור הביאו ב"י לקמן סוס"י קי"ג(.
ר"י מפרי"ש וכן פסק רמ"א מותר על ידי אחת מג' מלאכות כדין פת ,שעל ידי קביעות סעודה
מברך עליהם ברכת המזון.
הזהיר הר"א מנישטא"ט אם מושחים תבניות הקעכלי"ך בחלב אסור.

סעיף ב
יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחים פת מנחתום העובד כוכבים ,במקום
שאין שם נחתום ישראל ,מפני שהיא שעת הדחק )ויש אומרים דאפילו במקום
שפת ישראל מצוי ,שרי( .אבל פת של בעלי בתים ,אין שם מי שמורה בה להקל,
שעיקר הגזירה משום חתנות ,ואם יאכל פת בעלי בתים יבא לסעוד אצלם.
הגה :ולא מקרי פת בעל הבית ,אלא אם עשאו לבני ביתו ,אבל עשאו למכור ,מיקרי פלטר ,אף
על פי שאין דרכו בכך .וכן פלטר שעשאו לעצמו ,מקרי בעל הבית.

פת פלטר
מבואר לעיל הקולא בפת פלטר במקום צורך ,וכן בתר מאי אזלינן לקבוע מה חשיב פלטר ומה
בעל הבית.

סעיף ג
יש מי שאומר שאם פלטר הזמין ישראל ,הרי פתו כפת בעל הבית.
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שא

סעיף ד
מקום שאין פלטר ישראל מצוי ,לדעת המתירין ליקח פת מפלטר עובד
כוכבים ,אם הגיע שם פלטר ישראל הרי פת פלטר עובד כוכבים אסורה
עד שימכור פלטר ישראל פתו ,ולאחר שכלה פת ישראל חוזר פתו של
עובד כוכבים להכשרו.

מקום שאין פלטר גוי מצוי
מבואר לעיל בהיתר פלטר.

סעיף ה
יש אומרים שמי שיש בידו פת ,או שיש פלטר ישראל ,ויש פלטר עובד
כוכבים עושה פת יפה ממנו ,או ממין אחר שאין בידו של פלטר ישראל,
מותר לקנות מפלטר עובד כוכבים במקום שנהגו היתר בפת של פלטר,
דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו ,הרי זה כפת
דחוקה לו.

פת גוי יפה משל הישראל
מבואר לעיל דברי הרשב"א בהיתר פת פלטר.

סעיף ו
במקום שנהגו היתר בפת של פלטר ,אפילו הוא נלוש בביצים או שביצים
טוחים על פניו ,מותר .אבל אינפנד"ה שאפאה עובד כוכבים ,אסור לאכול
מהפת שלה .הגה :ויש אוסרים בפת שביצים טוחים על פניו ,משום שהן בעין ואינם בטלים
לגבי פת ,ויש בהם משום בשולי עובדי כוכבים .וכן נוהגין .ואותן נילו"ש שקורין קיכלי"ך או מיני
מתיקה שקורין לעקי"ך ,הם בכלל פת ובמקום שנוהגים היתר בפת של עובד כוכבים גם הם
מותרים ,ולא אמרינן שיש בהם משום בשולי עובד כוכבים .ויש מיני נילו"ש שקורין קיכלי"ך
שאופין אותם על ברזלים ומושחין הברזל בשעת אפייה בחלב או חזיר ,באותן יש ליזהר ולאסרן.
וכן המנהג.

סוגי מאפים ודינם
פלטר שהזמין ישראל לביתו
מבואר לעיל בנידון בתר מאי אזלינן לקבוע מה חשיב פלטר ומה בעל הבית.

פת מעורבת בביצים:
אין לחוש משום דם דרוב ביצים נקיות ,ולביצי עוף טמא אין לחוש כיון דלא מצויים ביננו .כל
החשש הוא משום בישולי עכו"ם ,ויש לדון אם יש בה הקולות דג' מלאכות של אפיה :מעורב ממש

שב
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בעיסה ,לכולי עלמא בטל משום דהעיקר הוא הקמח .אינפאנד"א לכולי עלמא אסור ,כיון שהביצים
מונחות בפני עצמן .ביצים טוחות על פני הפת מחלוקת:
רשב"א וכן פסק שו"ע מותר כיון שבטל לפת ונבלע בה.
או"ה מרדכי וסמ"ג וכן פסק רמ"א אסור ,כיון שהוא על פניה לא בטל ,ועוד דהשמנונית באה
לידי בישול קודם שנבלעה )ד"מ סק"ח(.

סעיף ז
פת בעל הבית אסורה לעולם ,אפילו קנאה פלטר ממנו ,ואפילו שלחה
לישראל לביתו .וכן אפילו שלחה אותו ישראל לאחר ,אסורה לעולם .ושל
פלטר ,מותרת לעולם ,אפילו קנאה בעל הבית ממנו ,שלא הלכו באיסור
זה אחר מי שהפת בידו עכשיו ,אלא אחר מי שהיה לו בשעת אפייה.

פת בעל הבית
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שג

מתי מועיל ג' מלאכות
עיסה של ישראל ואפאה גוי לכולי עלמא מועיל ג' מלאכות ,עיסה של גוי אם ערכה היהודי
מתחילה או שערך עכו"ם וביטל הישראל עריכתו מועיל ג' מלאכות ,ערך גוי וקנה היהודי מחלוקת:
ר"ן וטור החמירו לאוסרה כל שערכה ולשה הגוי ,אף אם נעשו המלאכות על ידי ישראל ,דיש
בה קירוב טפי )דעת הרשב"א בתשובה כר"ן ,אך בתו"ה משמע דיש בה היתר ג' מלאכות(.
)ב"י על סעיף א(:

שאור של גוי אף על פי שנ"ט בכל העיסה )וקימא לן שאוסר כמבואר בחולין ו' ע"א שאסרו האומר לאשת
עם הארץ לבשל על ידי שאור או תבלין שלה ,או משום שנחשב כאילו עירב בידים או משום שנ"ט אוסר לעולם( מותר
שאף מתחילה אין עריכתו לקיום ,ועוד שלא גזרו על תערובת בישולי עכו"ם .וכן מוכח מהוראת
ר' נחמן לתלמידיו לקנות חמץ מהגוים אחר פסח ,שכוונתו או שאור או חמץ בלא לישה )ואין לומר
שהתיר חמץ אפוי ,כיון שלא נמנה בין המתירים במסכת עבודה זרה(.
דעת הראב"ד עיסה של גוי אסור שמא לשה ברותחין והיתה בת יומה )ואסור אף אם היא של יהודי
אך נעשתה בכלי עכו"ם ועל ידו ,ולא שנא אם ערכה או לשה יהודי( .תמה ב"י דלקדירה בת יומה לא חיישינן.
דעת הרמב"ם והרשב"א וכן פסק שו"ע אין חילוק בין עיסה של ישראל או של גוי לענין היתר
ג' מלאכות .ומיהו פת ישראל שאפה גוי לא מועיל ג' מלאכות עד שיניח הישראל וידליק ,דכל
טעם היתר הוא משום צורך וזה לא שכיח )ש"ך סק"ז(.

מבואר לעיל בפרטים לגבי פת בעל הבית.

פרטי המלאכות:

סעיף ח
יש מי שאומר דבמקום שאין פלטר מצוי כלל ,מותר אפילו של בעלי
הבתים) .ואין צריך להמתין על פת כשר ,וכן נוהגין(.

היתר פת בעל הבית כשלא מצוי פת
מבואר לעיל מה פסקו השו"ע ורמ"א בקולא דפלטר.

סעיף ט
הדליק עובד כוכבים התנור ואפה בו ישראל ,או שהדליק ישראל ואפה
עובד כוכבים ,או שהדליק העובד כוכבים ואפה העובד כוכבים ובא ישראל
וניער האש מעט ,הרי זה מותר .ואפילו לא זרק אלא עץ אחד לתוך התנור,
התיר כל הפת שבו ,שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה.
)ואם נפח באש הוי כחיתוי(.

שיגור

)הינו היסק(

אפייה

)הכנסה לתנור(

וחיתוי מועיל לכולי עלמא כמפורש לעיל.

השלכת קיסם )סעיף ט'(:
מחלוקת אם דינה כחיתוי:
רמב"ם רשב"א וכן פסק שו"ע מועיל ,שטעם מלאכות אלו הוא משום היכר.
רא"ש ורמב"ן אינו מועיל ,דבעינן חום שמקרב האפייה ,והוא הדין דחיתוי מועט אינו מועיל,
ורק מקומות שנוהגים היתר בפת פלטר ,עושים היכר זה בפת ישראל להיכר.
עד מתי מועיל הקיסם )סעיף י'(:
אגור עד שבעה ימים ,וכתב ב"י קולא יתירה היא.
או"ה וכן פסק רמ"א )ד"מ סק"ז וסק"י ,וכתב רמ"א שלזה כיון האגור( כל שלא עמד יום שלם בלי היסק
מועיל ,דחום הראשון מועיל עדיין כנראה בעין.
מרדכי כל שנשאר מגחלים של אפיית השלכת הקיסם כגון שאפה ב"פ בהשלכה ופעם
שלישית שכח מותר ,ולמעשה לא סמך על זה.
שו"ע סמך על דברי המרדכי.
התחלת היסק:
התחלת היסק מועט על ידי היהודי ,מועיל אף שהרבה הגוי לאחמ"כ.

אופן המתיר פת עכו"ם
היתר ג' מלאכות:
בגמרא עבודה זרה )ל"ח" (.אמר רבינא הלכתא הא ריפתא דשגר עובד כוכבי ואפה ישראל אי נמי שגר
ישראל ואפה עובד כוכבי אי נמי שגר עובד כוכבי ואפה עובד כוכבי ואתא ישראל וחתה בה חתויי
שפיר דמי".

נפיחה:
כתב מהרי"ל שמועיל כחיתוי ,וכן פסק רמ"א בסעיף ט'.
גחלים:
הביא היהודי גחלים להדלקת העצים והניחם בתנור מחלוקת:
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רמב"ן התיר.
ר"ן היתר זה אינו ברור בעיני.
הפיכת הפת:
הרי"ף גרס "מהדר אדרויי" במקום "חתה חתויי" ,ומועיל הפיכת הפת לשיטתו.
שכח לחתות בתחילה )סעיף י"א(:
קודם שקרמו פני הפת לכולי עלמא מועיל ,אחר שקרמו פני הפת מחלוקת:
מרדכי מועיל כל זמן שהפת צריך לתנור ,וכן בבישול אף אחר שבושל כמאכל בן דרוסאי.
רבינו יהודה לא מועיל אחר שקרמו פניה ,ובבישול אחר שבושל כמאכל בן דרוסאי.
שערי דורא אף אחר שהוציא מועיל להחזיר אם הוא משביח.

סעיף י
אם אפו בתנור על ידי עובד כוכבים ג' פעמים ביום א' והכשירו התנור על
ידי קיסם בב' הפעמים ,ובפעם השלישית לא הכשירו ,מותר .הגה :ויש אומרים
דאם הכשיר התנור פעם א' ולא עמד התנור מעת לעת בלא היסק אפילו אפאו בו כך כמה ימים,
הכל מותר מכח הכשר הראשון .ויש לסמוך על זה.

עד מתי מועיל השלכת קיסם
מבואר לעיל בדין השלכת קיסם.
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סעיף יב
אם אפה עובד כוכבים הפת בלא חיתוי ישראל ובלא קיסם ,אפילו קרמו
פני הפת בתנור ,מועיל חיתוי ישראל כל זמן שהפת צריך לתנור ומשביח
באפייתו עדיין .ויש מי שאומר שאפילו הוציא הפת יש תקנה להחזירו
לתנור על ידי ישראל ,אם הוא משביח.

עד מתי מועיל חיתוי
מבואר לעיל.

סעיף יג
מי שאינו נזהר מפת של עובד כוכבים ,שהיסב אצל בעל הבית הנזהר מפת
של עובד כוכבים ,ועל השלחן פת ישראל ופת של עובד כוכבים היפה
משל ישראל ,יבצע בעל הבית מן היפה ומותר בכל אותה סעודה בפת של
עובד כוכבים.

מסב אצל מיקל בפת בעל הבית
מבואר לעיל בקולות של פת עכו"ם.

סעיף יא
פת של ישראל שאפאה עובד כוכבים בלא חיתוי דישראל ובלא קיסם,
אסור) .ואסור( לזבוני לעובד כוכבים ,דילמא אתי לזבוני לישראל .ואם
פיתת הלחם לשנים ,מותר לזבוני לעובד כוכבים .הגה :והוא הדין לכל פת של
עובד כוכבים ,שאסור .ולכן נהגו שלא לקנות חתיכות פת מן העובד כוכבים ,דחיישינן שמא הוא
פת איסור ומכרה לו ישראל כך.

סעיף יד
כותח של עובד כוכבים ,מותר ,ואין חוששין לפת עובד כוכבים שבו .הגה:
וכן כל מקום שנתערבה פת של עובד כוכבים בשאר מאכל ,בטל ברוב ,בין בלח בין ביבש .אבל
אסור לערב כדי לאכלו.

כותח עכו"ם

איסור מכירת פת עכו"ם לישראל
מכירת פת עכו"ם לישראל:

מבואר לעיל בקולות של פת עכו"ם.

כתב המרדכי אין למכור לגוי פת שאפאה גוי ,שמא יהודי הרואה ילך ויקנה ממנו וייכשל בפת
עכו"ם .ולמד זאת ממעשה דההיא ארבא דחיטי דטבעה בנהר חישתא ולא התיר רבא למוכרה
אלא מעט מעט ,ואסר למוכרה לגוי שמא יקנה יהודי ממנו ויעשה מהם מצות .והתיר לתת לפועליו
על ידי חילוק לשנים דאיכא היכר טובא.
תמה הפת"ש )סק"ג( מדוע לא הביא ראיה מעשה דחיטין שנפל עליהם יין נסך ,דהתם מיירי בדרבנן
דראיה דארבא בחיטי אפשר לדחות דהוא דוקא בדאורייתא.

סעיף טו
מי שנזהר מפת עובד כוכבים ,מותר לאכול בקערה עם מי שאינו נזהר
ממנו ,ואף על פי שטעם פת עובד כוכבים מתערב בפת ישראל ,אינו
חושש .הגה :יש אומרים דמי שנזהר מפת של עובד כוכבים ואוכל עם אחרים שאינן נזהרין,
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מותר לאכול עמהם משום איבה וקטטה ,הואיל ואם לא יאכל עמהם פת שהוא עיקר הסעודה,
התירו לו משום איבה .ואין ללמוד מכאן לשאר איסורין.

טעם פת עכו"ם
מבואר לעיל.

סעיף טז
יש מי שאומר שהנזהר מפת עובד כוכבים ,והוא בדרך ,אם יש פת של
ישראל עד ד' מילין ,ימתין) .וכבר נתבאר לעיל דנוהגין להקל(.

עד מתי צריך להמתין לפת ישראל
מבואר לעיל בסעיף א'.

הלכות
בישולי עכו"

השלחן

ידי

שט

הלכות בישולי עכו"
סימ קיג  דיני בשולי עובדי כוכבי
סעיף א
דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי וגם עולה על שלחן מלכים ללפת בו את
הפת או לפרפרת שבישלו עובד כוכבים אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל,
אסר משום בישולי עובדי כוכבים.

מין האסור בבישול
מיני מאכל האסורים בבישול עכו"ם:
משנה )עבודה זרה ל"ה" (.מיני שלקות של עכו" ,בכלל דברי האסורי באכילה".
ביאר רש"י מב' טעמים ,משום חתנות ושמא יאכילנו דבר איסור.
ב' תנאים לאסור:
"בפומבדיתא מתנו הנאכל כמות שהוא חי אי בו משו בישולי עכו" ,בסורא מתנו כל שאינו
עולה על שלח מלכי ללפת בו מותר".
הוסיף הרמב"ם אף עולה בתור פרפרת ולאו דוקא ללפת בו ,דכתב איסור על חגבים שבישלם גוי
על ידי שריפת האגם .הטעם דבכה"ג אינו חשוב להזמין חבירו עליו ,ואין חשש חתנות .להלכה
מחלוקת:
תוס רא"ש רשב"א ור"ת הלכה כב' הלשנות.
רמב"ן רק כסורא דבעינן שעולה על שלחן מלכים.
לא נשתנה מראהו מברייתו:
אך עולה על שולחן מלכים ואינו נאכל כמות שהוא חי כגון אפונים ,מחלוקת )ש"ך סק"א(:
רמב"ם שו"ע ורמ"א אסור דבישלו גוי.
רש"י ר"ן וש"ך מותר.
בישל הגוי בבית היהודי:
ראב"ד לקולא ,וכתב רי"ו שכן הסכימו רוב הפוסקים.
ר"ת וכן פסק שו"ע אסור דלא פלוג רבנן.
חומרא באדם חשוב:
מעשה בגמרא )שבת נ"א (.ר' אמי הקפיד על ר' נחמן שהיקל לשתות מים שהחם קפילא ארמאה,
דאף על פי שהתירו אדם חשוב שאני .וכתב התשב"ץ ראוי לכל אדם חשוב לקדש עצמו במותר
לו וכל שכן בדברים הנאכלים משום תענוג ,ויחמיר לעמו ויקל לאחרים ,ובפוסקים השמיטו דבריו.
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סעיף ב
עירב דבר הנאכל כמו שהוא חי עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ובישלם
הגוי ,אם העיקר מדבר שיש בו משום בישולי גוים אסור ,ואם לאו מותר.
הגה :ומותר לאכול אפונים קלויים של גוים ,וכן הקטניות שקורין ערבשי"ן קלוים דאינן עולים
על שלחן של מלכים ,וכן נהגו בהם היתר אם לא במקום שנהגו למשוח המחבת בחלב שאז
נוהגים בהם איסור ,אבל בלאו הכי שרי ואין לחוש לכליהם של גוים דסתמן אינן בני יומן .וכל
פרי שנאכל כמו שהוא חי אף על פי שבשלו אותו עובד כוכבים ונמחה ונעשה תבשיל בידהם
שרי ,ועל כן אוכלים הפובידל"א שעושין העובדי כוכבים.

מקור לדין תערובת:

תערובת מותר ואסור

בגמרא עבודה זרה )ל"ח" (.אמר רב אסי אמר רב דגי קטני מלוחי ,אי עבדינהו עובד כוכבי כסא
דהרסנא ,אסור .פשיטא ,מהו דתימא הרסנא עיקר ,קמ"ל קימחא עיקר".
פירוש דגים מלוחים הראויים לאכל שבישלם עם קמח שאינו ראוי ויש בו בישולי עכו"ם ,אזלינן
בתר העיקר .ומשום הכי התיר התשב"ץ מרקחת שעיקרה דבש ומעורב בה סולת )ד"מ סק"ט(.

מיני מאכלים )המסתעפים מהנ"ל ועוד(:
חיטים קלויות:
מבואר בגמרא )ל"ז" (:חיטי ועשא גוי קליות שרו" .נחלקו מה הטעם:
רי"ו מפני שנאכלים כמו שהם חיין.
ר"ן שלא נשתנו מראיהם מברייתם )ונתבאר לעיל שהש"ך פסק כדבריו והשו"ע פליג(.
רמב"ם מפני שלא עולים על שולחן מלכים ,ואין מזמין חבירו עליהם.
אפונים וכרוב:
מותר ,כיון שנאכלין כמות שהם חיים .ויזהר שהמחבת אינו משוח בשמן שמא הוא חלב איסור
)רמב"ם ורמ"א בד"מ סק"ג ,וכן פסק בהגה(.
פירות כבושים בדבש:
מותרים כיון שנאכלים חיים ,ואף משום איסור ליכא למיחש דדבש נטל"פ )ד"מ סק"ג(.
חומוס )ארביעס"ן(:
יש להתירם משום שאינם עולים על שולחן מלכים )ד"מ סק"ג בשם ר"א מפראג(.
גודגדניות )פובידל"א( ושמן:
מותרים כיון שדרך לאוכלם חיים ,ואף על פי שנימוחו על ידי העכו"ם
רמ"א לגודגדניות ,ד"מ סק"ג וכן פסק בהגה(.

)כן כתב הרמב"ם בזיתים ולמד

קרביים וכן כמהין ופטריות:
אף על פי דאמרינן )נדרים נ"ד" (:קרביים אוכליהן לאו בר איניש" ואינם חתיכה מכובדת ,וכן כמהין
ופטריות ,מכל מקום אסורים משום בישולי עכו"ם כיון דמזמין חבירו עליהם )ד"מ סק"ג בשם או"ה(.
כסא דהרסנא:
אזלינן בתר העיקר שהוא הקמח ,ומשום הכי שרי כדין אפייה )שו"ע בס"ב(.
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שיא

מיני מתיקה שעושים מסולת ודבש:
מותרים ,כיון דהדבש עיקר והסולת עשוי לדבק )תשב"ץ( .כתב רמ"א )ד"מ סק"ט( מיירי בבלילה רכה,
אך בלילה עבה דינה כלחם כמבואר בסימן הקודם )סעיף ו'( ,ואף כשברכתה מזונות כגון שמעורב
בה הרבה בשמים.
תורמוס:
מבואר בגמרא )עבודה זרה נ"ט (.דר' חייא גזר על בני גבלא שיהא בתורמוס איסור בישולי עכו"ם,
ואף שאין עולה על שולחן מלכים החמיר להם משום ש"אינם בני תורה" והי מזלזלים באיסורים.
נחלקו מה הדין לדידן:
רי"ו ורא"ש מתיר.
יש אומרים שאסור דגם אנו איננו בני תורה ואין הלכה כדבריהם.

סעיף ג
פנאד"ה שאפאה עובד כוכבים ,אסורה אפילו למי שנוהג היתר בפת של
עובדי כוכבים ,שהשומן נאסר כשהוא בעין משום בישולי עובדי כוכבים,
ונבלע בפת .וכן ירקות הנאכלים חיים שבשלם עם בשר ,אסורים ,מפני
ששומן של בשר נבלע בהם.

היתר ואיסור מעורבים
פת שנבלע בה שומן:
המשך הדין דלעיל דאזלינן בתר העיקר בתערובת ,פנד"א של דגים
שנתבשל ואין בישול אחר בישול במאכלי עכו"ם ,ש"ך סק"ה( שומן שבה נאסר כבישול ואף מה שנבלע בפת
אסור ,ולא מקילינן בה כאפייה.
לשו"ע נפק"מ שאפייה קל דמועיל בה אחת מג' מלאכות ,מה שאין כן בישול דבעינן הנחה
ע"ג האש )ומשום הכי גרס בב"י דבעל הפנדא הוא או ישראל או גוי דאין חילוק בזה .ש"ך סק"ו(.
לרמ"א שהתיר באחת מג' מלאכות אף בבישול ,נפק"מ אליבא דנוהגים היתר בפת עכו"ם
שאפאה עכו"ם ,דכאן יאסרוה משום שומן כבישול )ט"ז סק"ב ,ומשום הכי גרס דבעל הפנדא הוא עכו"ם,
דבבעה"ב ישראל ללא נהגו היתר משום חיי נפש דאינו מצוי(.
)דאילו של שומן מותרת דתולים

סעיף ד
יש מי שמתיר בשפחות שלנו ,ויש מי שאוסר ,ואפילו בדיעבד .הגה :ובדיעבד,
יש לסמוך אדברי מתירים .ואפילו לכתחלה נוהגין להקל בבית ישראל שהשפחות והעבדים
מבשלים בבית ישראל ,כי אי אפשר שלא יחתה אחד מבני הבית מעט.

עבד ושפחה אצל ישראל
שפחות הקנויות לנו:
שפחות הקנויות לנו דנו אם יש להתיר בהם משום דקנויות לנו וחייבים על שביתתם ,וכן אף
בשכורות הביאו צד היתר:
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רמב"ן קנויות מותרות מהטעמים הנ"ל.
רא"ה בעל נפש יחמיר על עצמו.
רשב"א אסור אפילו בדיעבד.
או"ה אף בשכורות בדיעבד יש לסמוך על דעת הראב"ד ,דבבית היהודי אין כלל בישולי עכו"ם.
מהרא"י אף בשכורות בדיעבד מותר דיש לסמוך דודאי אחד מבני הבית חתה בגחלים )ויזהר
שאותו חתוי יהיה כראוי ,ט"ז סק"ד(.
ומדבריו מוכח דאין צריך הישראל כוונה להכשיר בחתוי.
או"ה מותר ,כיון שעושים בעל כרחם מחמת מלאכתם אין קירוב

ר"ן אם אחר שסיים הלחמת היתד מניח הישראל ,אסור .וכתב הר"ן עצמו דאינו מחוור.

סעיף ו
כל שבישלו ישראל מעט בישולו ,בין בתחלה בין בסוף ,מותר .לפיכך אם
הניח עובד כוכבים בשר או קדרה על גבי האש ,והפך ישראל בבשר והגיס
בקדרה ,או שהגיס ישראל וגמר העובד כוכבים ,הרי זה מותר )ואפילו לא היה
מתבשל בלא סיוע העובד כוכבים(.

)ש"ך סק"ז(.

 להלכה:
שו"ע הביא ב' הדעות וביא"ב הביא לאסור אפילו בדיעבד.
רמ"א הביא המתירים בדיעבד ושאף לכתחילה יש לסמוך על המתירים .וביאר הש"ך
דמיירי או בקניות כרמב"ן או כראב"ד ,או בשכורות כמהרא"י או כאו"ה.
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היתר ע"י מלאכת ישראל
)סק"ז(

סעיף ה
עובד כוכבים שבישל ,ולא נתכוין לבישול ,מותר .כיצד ,עובד כוכבים
שהצית אור באגם כדי להעביר החציר ,ונתבשלו בו חגבים ,הרי אלו
מותרים ,ואפילו במקום שעולים על שלחן מלכים .וכן אם חרך הראש
להעביר השער ,מותר לאכול ראשי האזנים שנצלו בשעת החריכה .אבל
אם כיון לשם בישול ,כגון שהסיק התנור לבשל בו ,והיה בו בשר תחלה
ונצלה ,אף על פי שלא כיון לזה הבשר ,שהרי לא ידע בו ,אסור.

כוונת הגוי לבישול
גוי שבישל בלא כוונה:
בגמרא עבודה זרה )ל"ח" (.אמר רב עובד כוכבי שהצית את האור באג כל החגבי שבאג אסורי
וכו' ,ופרכינ עליה דאמר ר' יוחנ האי עובד כוכבי דחרי רישא ,שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה.
אמר רבינא ,הלכ האי עובד כוכבי דשדא סיכתא לאתונא וקבר בה ישראל קרא מעיקרא ,שפיר דמי.
פשיטא ,מהו דתימא לבשולי מנא קא מיכוי ,קמ"ל לשרורי מנא קא מיכוי."
פירוש מותר לאכול מבישול גוי שנעשה בלא כוונה ,כגון גוי שחרך ראש גדי ונתבשלו צידי אוזניו,
וכן ישראל שהטמין דלעת ובא גוי והדליק אש שלא על מנת לבשל כגון להעמיד יתד מתכת,
מותר .ואם נתכוון לבישול אסור ,לאו דוקא לבישול הישראל.
גרס הרי"ף אם קבר בה ישראל לבסוף אסור )ופשוט שאין כוונתו שהניח אחר הדלקת הגוי דבזה פשוט שמותר
על ידי הנחת הישראל( ,נחלקו בפירושו:
רא"ש וכן פסק שו"ע אחר שהניח הגוי היתד אם יניח הישראל לפניו הדלעת ,יש לחוש שיכוון
הגוי לטובת הישראל ואסור.

כתב הט"ז )סק"ה( צ"ל דמצוי שיכוון הגוי לבישול הישראל ,טפי מאשר שיסלק בשר מאצל האש
כשמתעסק בו ,דלקמן פסק השו"ע דגוי שהתעסק במאכל שע"ג האש לא חיישינן שריחקו מאצל
האש שיעור האוסר.

היתר על ידי חיתוי ישראל:
בגמרא )עבודה זרה ל"ח" (.אמר רב יהודה אמר שמואל הניח ישראל בשר על גבי גחלי ובא עובד כוכבי
והפ בו ,מותר .ומוקי לה דאי לא הפ הוה בשיל בתרתי שעי ,והשתא קא בשיל בחדא שעתא ,מהו
דתימא קרובי בישולא מילתא היא ,קמ"ל .והאמר ר' אסי אמר ר' יוחנ כל שהוא כמאכל ב דרוסאי
אי בו משו בישולי עובדי כוכבי ,הא אינו כמאכל ב דרוסאי יש בו משו בשולי עובדי כוכבי ,הת
כגו דאותביה בסילתא ושקליה עובד כוכבי ואותביה בתנורא" .ועוד שם )ע"ב( "איבעיא להו הניח עובד
כוכבי והפ ישראל מהו ,אמר רב נחמ בר יצחק ק"ו גמרו ביד עובד כוכבי מותר גמרו ביד ישראל
לא כל שכ."
נחלקו מה החיתוי שדיברה הגמרא בבשר:
רמב"ם חיתוי בבשר כמו בקדירה.
טור חיתוי בגחלים.
הניח עכו"ם וחתה ישראל ,או הניח ישראל וחתה עכו"ם:
מבואר בגמרא שחתוי עכו"ם אינו אוסר אף שמזרז
המזרז מכשיר שיגור עכו"ם )וחתוי דמיירי הכא בבשר הוא כשלא הרחיק מהאש שיעור שלא יוכל להתבשל,
דבכה"ג אוסר כבישול חדש של הגוי(.
שו"ע יש ליזהר בחתוי והגסת הגוי ,שהם רק מיהרו הבישול אך היה הדבר יכול להתבשל
בלעדיהם ,כמבואר בגמרא )כן כתב בב"י(.
רמ"א ועוד אף שרק סייע הישראל ולא היה מתבשל בלא הגוי ,ט"ז )סק"ו( ביאר דהגמרא חזרה
בה מתנאי זה .ש"ך )סק"ח( ביאר דסבירא ליה שהקילו באיסור עכו"ם כדמצינו שהקילו בקיסם,
מפני שלא פשטה גזירה זו בכל ישראל ,וכתב שאולי התירו רק שהביא הישראל הגחלים ולא
רק כשהדליק ,ודעתו הניח בצ"ע.
ט"ז )סק"ו( יש לסמוך על זה רק בבית הישראל בצירוף המקילים בשפחות בכה"ג.
)והדלקת עכו"ם יבואר

לק'( ,וכן שחתוי ישראל

בשר שעל האש והזיז הגוי למקום שלא היה מתבשל שם ,אסור בהחזרתו )לאוסרים כב"י( ומשום
הכי אסור ליתנו לגוי שיהפכנו דחיישינן להרחקה כנ"ל .בשר שעל גבי האש והפכו הגוי אסור,
שאילו לא היה הופכו לא היה מתבשל שם.
הניח עכו"ם והדליק ישראל:
ר"ן רשב"א ור' יונה כתב שאוסר ,דרק בפת התירו הדלקת ישראל שהיא מלאכה מיוחדת ,וצריך
להניח כל הגחלים קודם ההדלקה )ש"ך סק"ח .הוסיף ר' יונה שאף קיסם לא מועיל( ,ולכאו' קשה
דבגמרא מתיר על ידי חתוי ישראל וכל שכן הדלקה.
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ריב"א כתב שאה"נ לדבריהם רק הנחה מועילה ,אך לא חיתוי או הדלקה )וכן דעתו(.
ב"י ביאר שאפיה מהני דמוכח שמעשהו הוא להדליק ,מה שאין כן בישול שאפ' שהוא
לחמם הבית או לבשל דברים שאינם נאסרים בעכו"ם .ומה שחיתוי מועיל שהוא בשעה
שמתבשל ממש ,וסיים שהוא דוחק.
עוד ביאר ב"י ורמ"א דסבירא ליה שחיתוי המתיר הוא בבשר ,מה שאין כן חיתוי או הדלקה
שהם בגחלים אינו מתיר.
או"ה מועיל הדלקת האש על ידי ישראל.
מוהר"ם וכן פסק רמ"א אף אם הדליקה הגויה מאש שהדליק ישראל מותר )ד"מ סק"ד(.

סעיף ז
אין שגירת )פירוש הבערה .ובערו והשיקו ,תרגום ויהון שגרין( התנור מועלת אלא
בפת ,אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ולא הדלקת האש מעלה
ומוריד ,אלא ההנחה דווקא .לפיכך הרוצה לבשל במחבת בתנור של עובד
כוכבים ,צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור ,למקום הראוי להתבשל
בו .הגה :ויש חולקין וסבירא להו דהדלקת האש או חתוי בגחלים מהני לענין בישול כמו לענין
פת ,וכן נוהגין .ואפילו חתוי בלא כוונה מהני ומועיל .ויש אומרים דאפילו לא חתה ישראל ולא
השליך שם קיסם ,רק שהכותית הדליקה האש מאש של ישראל ,שרי.

היתר שגירת תנור בבישול
מבואר לעיל בדין הניח עכו"ם והדליק ישראל.

סעיף ח
נתן ישראל קדרה על האש וסלקה ,ובא עובד כוכבים והחזירה ,אסור .אלא
אם כן הגיע למאכל בן דרוסאי ,שהוא שליש בישולו ,כשסילקה.

סיים גוי הבישול
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שטו

סעיף ט
אם בישלו עובדי כוכבים כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל ,יש לאסור ,אלא
אם כן הוא ערב שבת או ערב יום טוב או שיש הפסד מרובה בדבר .ויש
מתירין בכל ענין ,וכן נוהגין.

סיים ישראל הבישול
גוי שבישל כמאכל בן דרוסאי:
נחלקו אם מועיל לו תיקון על ידי ישראל:
ר"ח ריב"ש רשב"א ור"ן אינו מועיל ,דאחר שיעור זה חשיב כמבושל ,וכן מוכח ממה שגוי אינו
אוסר אחר שיעור זה.
רא"ש מרדכי מוהר"ם ור"פ מועיל חיתוי ,דמה שאמרו מכל בן דרוסאי הוא לולא ,וראיה שאין
להשוות מהיתר לאיסור דחיתוי ישראל מועיל להתיר ואינו אוסר בגוי.
 להלכה:
שו"ע הלכה כר"ח שדבריו דברי קבלה והרא"ש הוא יחיד ,ובשעה"ד כגון שבת או הפסד מרובה
אפ' להקל.
רמ"א הרא"ש אינו יחיד ,ועוד דבדרבנן הלך אחר המיקל ,והלכה כרא"ש וסיעתו.

סעיף י
הניח ישראל על גבי גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם
כמאכל בן דרוסאי ,ובא עובד כוכבים והפך בו ונתבשל ,אסור.

עובד כוכבים שהפך בבשר
הניח ישראל על גחלים עוממות:
כתב הרשב"א הניח ישראל על גבי גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם כמאכל בן
דרוסאי ,ובא עובד כוכבים והפך בו ונתבשל ,אסור .וסברתו דהגוי עשה הכל ומה שהניח הישראל
לא חשיב כלום כיון שלא היה זה תחת האור.

בישל גוי אחר ישראל:
בישל ישראל כמאכל בן דרוסאי ,מותר אע"ג שהסירו מהאש והניחו הגוי .בישל פחות מכן והסירו
מהאש אם הסירו הישראל לכולי עלמא ביטל המעשה הראשון ואסור בהנחת הגוי .הסירו הגוי
והניחו שוב צ"ע דהשו"ע בסעיף ח' כתב הסירו ישראל משמע דגוי שהסיר והחזיר אינו אוסר,
ובסעיף י"א כתב הסירו גוי משמע שאף הוא אוסר .להלכה מחלוקת:
ט"ז )סק"ט( ישראל וכל שכן גוי שבטלה הנחת הישראל לגמרי ,ואם תימצי לומר דוקא ישראל
יש ליישב דנקט ישראל בס"ח דקמ"ל שמבושל כמאכל בן דרוסאי מהני אף שהסירו ישראל.
ב"ח לכתחילה אסור בגוי שהסיר ובזה מיירי סעיף י"א ,בדיעבד שרי ובזה מירי בס"ח דנקט
ישראל.
ש"ך למתירים בהשלכת קיסם שרי אף שהסיר הגוי ,דהישראל הדליק האש.
שיעור בן דרוסאי כאן לכולי עלמא שליש בישול ,ואף שהוא מחלוקת ,בדרבנן הלך אחר המיקל.

סעיף יא
הניח ישראל על גבי האש ,והניח עובד כוכבים לשמרו ,והפך בו ואין ידוע
אם סלקו העובד כוכבים עד שלא הגיע למאכל בן דרוסאי ,מותר )דספק
דבריהם להקל( .וכן כל ספק בישולי עובדי כוכבים וכיוצא בו ,מותר.

ספק בישול עכו"ם
אין ידוע אם סילקו העכו"ם קודם שנתבשל:
מותר ,כן כתב הרשב"א ,והוסיף עוד דליכא למיחש שהפך הגוי דאין לו הנאה בזה .הזהיר ר"ח
כשהשאיר הגוי לבדו דיש לחוש שהחליף אלא אם כן נעל בפניו כראוי.

שטז
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סעיף יב
דגים קטנים שמלחן ישראל או עובד כוכבים ,הרי הן כמו שנתבשלו מקצת
בישול .ואם צלאן עובד כוכבים ,אחר כן ,מותרים .אבל דגים מלוחים
גדולים ,אינם נאכלים אלא על ידי הדחק ,לפיכך אם צלאן עובד כוכבים,
אסורים ,ויש מתירין .הגה :וכן כל דבר שנאכל חי על ידי הדחק ,ובשלו עובדי כוכבים ,דינו
כדגים גדולים .ובשר מלוח אינו נאכל כלל כמו שהוא חי ,ואסור אם נתבשל על ידי עובד כוכבים.

ידי

הלכות בישולי עכו"ם  סימן קיג

השלחן

שיז

טור מותר ,בין שמלח לחוד ובין שבישל אחר כך.
תוספות ביבמות בשר מלוח יש בו משום בישול עכו"ם.
אגוזים גדולים:
שמרקחים עם קליפתם המרה וגרעינים שלהם ,אסורים משום בישול עכו"ם )ט"ז סקי"ד(.
אגסים ותפוחים:
שבישלם עכו"ם אף שרוב אכילתן על ידי בישול אינם נאסרים ,כיון שנאכלים גם כן חיים ובישולם
אינו חזק )ש"ך סקי"ט(.

עכו"ם שבישל דבר שהיה מלוח
דין מליח שבישלו עכו"ם:
דגים מלוחים קטנים:
בגמרא עבודה זרה )ל"ח" (:אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב כל הנאכל כמות שהוא חי ,אי בו
משו בישולי עובדי כוכבי .בסורא מתנו הכי ,בפומבדיתא מתנו הכי ,אמר רב שמואל בר רב יצחק
אמר רב כל שאינו נאכל על שולח מלכי ללפת בו את הפת ,אי בו משו בישולי עובדי כוכבי .מאי
בינייהו ,איכא בינייהו דגי קטני) שאינם עולים על שולחן מלכים אך אינם נאכלים חיים .והלכה כתרי לישני
לקולא(" .ועוד "אמר ר' אסי דגי קטני מלוחי אי בה משו בישולי עכו"."
פירוש אם בישלם עכו"ם אחר שמלחם מותרים שכבר נתבשלו קודם לכן .וצ"ע דדגים מותרים
משום שאינם עולים על שלחן מלכים:
ב"י ביאר דאחר שמלחם ראויים לעלות ,וקמ"ל שמותרים בכל זאת.
רש"ל מירי בדגים מעט גדולים שכן עולים על שולחן מלכים.
ב"ח מה שלא עולה על שולחן מלכים הוא דגים קטנים שגדלים אחר כך ,וכאן מיירי בדגים
שקטנים לעולם ועולים למלכים.
 להלכה:
דגים שבישל עכו"ם מפורש שמותר וכל שכן כשמלח ,ואף אם צלאם אחר כך מותר כיון שהיו
מבושלים מעט מתחילה.
דגים מלוחים גדולים:
בגמרא עבודה זרה )ל"ח" (:דג מליח חזקיה ובר קפרא שרו ,ורבי יוחנ אסר".
נחלקו הראשונים בביאור המחלוקת:
רש"י רמב"ם רי"ף רשב"א ורא"ש המחלוקת היא אם מותר לאכול דג שמלחו עכו"ם או שאסור
משום מליח כרותח ,והלכה כחזקיה ובר קפרא שהתירו.
ראב"ד רמב"ן המחלוקת היא אם מותר לאכול דג מלוח שבישל ואחר כך צלה עכו"ם ,ואף
שבדגים קטנים התירו ,כאן יש לאסור כיון שעל ידי המליחה ראויים לאכול רק על ידי הדחק.
והלכה כחזקיה ובר קפרא שהתירו.
ר' יונה המחלוקת כביאור הראב"ד ורמב"ן ,אלא שהלכה כר' יוחנן לחומרא ,וכן פסקו רשב"א
רמב"ם ושו"ע.
בשר שמלחו עכו"ם:
נחלקו אם יש בו משום בישולי גוים:

סעיף יג
דג שמלחו עובד כוכבים ופירות שעשנן עד שהכשירן לאכילה ,הרי אלו
מותרין ,דמלוח אינו כרותח בגזירה זו ,והמעושן אינו כמבושל .הגה :גם כבוש
אינו כמבושל ,דלא אסרו אלא בישול של אש.

מליח בבישולי עכו"ם
דין כבוש ומעושן בבישולי עכו"ם:
משנה )עבודה זרה ל"ה" (:שלקות של גוי אסורי ."ועוד )שם ל"ט" (:כבשי שאי דרכ לית לתוכ יי
וחומ מותרי."
ועוד )שם ל"ז (:האסמכתא לאיסור בישולי עכו"ם ילפינן מדכתיב אוכל בכסף וכו' ומים בכסף וכו',
ומפרש דכל הדומה למים אין בו בישול עכו"ם ,ומה מים שלא נשתנה ברייתן על ידי האור וכו'.
מבואר מכל זה דלא אמרינן מליח כרותח וכבוש כמבושל בבישולי עכו"ם דרבנן.
דין מליח:
כבר ביארנו לעיל גבי דגים קטנים דאמר ר' יוסף אין בהם משום בישולי עכו"ם.
כבוש:
מבואר ממתניתין דשלקות דאין בו משום בישולי עכו"ם.
מעושן:
מבואר בירושלמי )נדרים פ"ד הוא הדין( עכו"ם שעישן אין בו איסור .עכו"ם שבישל דבר מעושן באנו
למחלוקת דגים גדולים מלוחים ,אוסר דעישון חשיב נאכל על ידי הדחק.

סעיף יד
ביצה ,אף על פי שראויה לגומעה חיה ,אם בשלה עובד כוכבים ,אסורה.

בישל עכו"ם ביצה
בגמרא )עבודה זרה ל"ח" (:ביצה צלויה בר קפרא שרי ור' יוחנ אסר" .ומסקינן הלכה דאסורה ,דמה
שנאכלת חיה אינה אכילה חשובה.

שיח
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סעיף טו
תמרים המרים קצת ,שאינם נאכלים אלא על ידי הדחק ,אם בשלם עובד
כוכבים ,אסורים.

תמרים שאינם נאכלים ובישלם עכו"ם
בגמרא עבודה זרה )ל"ח" (:בעו מיניה מרבי אסי הני אהיני שליקי דארמאי מאי ,חוליי לא תיבעי ל
דודאי שרו ,מרירי לא תיבעי ל דודאי אסירי ,כי תיבעי ל מציעאי מאי ,אמר להו מאי תיבעי לכו
דרבי אסר ומנו לוי" .מבואר דתמרים מתוקים מותרים ,אך מרים ואמצעיים מותרים.

סעיף טז
כלים שבשל בהם העובד כוכבים לפנינו דברים שיש בהם משום בישולי
עובדי כוכבים ,צריכים הכשר .ויש אומרים שאינם צריכים .ואף לדברי
המצריכים הכשר ,אם הוא כלי חרס מגעילו שלש פעמים ,ודיו ,מפני שאין
לאיסור זה עיקר מדאורייתא .הגה :עובד כוכבים שבשל לחולה בשבת ,מותר למוצאי
שבת ,אפילו לבריא ,ואין בו משום בשולי עובדי כוכבים ,דכל כהאי גוונא היכרא איכא.

הלכות
חלב עכו"

השלחן

ידי

שכא

הלכות חלב עכו"
סימ קטו די חלב שחלבו עובד כוכבי
ואי ישראל רואהו ,וגבינה וחמאה
סעיף א
חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו ,אסור ,שמא עירב בו חלב
טמא .היה חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ ,אם ידוע שאין לו דבר טמא
בעדרו ,מותר ,אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולב .היה לו
דבר טמא בעדרו ,והישראל יושב מבחוץ והעובד כוכבים חולב לצורך
ישראל ,אפילו אינו יכול לראותו כשהוא יושב ,אם יכול לראותו כשהוא
עומד ,מותר ,שירא שמא יעמוד ויראהו ,והוא שיודע שחלב טמא אסור
לישראל .הגה :ולכתחלה צריך להיות הישראל בתחלת החליבה ויראה בכלי שלא יהיה בכלי
שחולבין בו דבר טמא .ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי שדרכו של עובד כוכבים לחלוב בו ,שמא
נשארו בו צחצוחי חלב של עובד כוכבים .מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה .ושפחות שחולבות
הבהמות בבית ישראל או בדיר שלהם ,כל מקום שאין בית עובד כוכבים מפסיק ואין לחוש לדבר
טמא ,מותר אפילו לכתחלה להניח אותן לחלוב ,אף על פי שאין שם ישראל כלל ,דמאחר שהוא
בבית ישראל או בשכונתו אין לחוש לדבר טמא .אבל אם בית עובדי כוכבים מפסיק ,צריך להיות
ישראל שם ,כאילו חולבות בבית עובד כוכבים .ואפילו ישראל קטן או קטנה מועילים ,דהעובד
כוכבים מרתת לפניהם .ואם חלבו עובד כוכבים מקצת בהמות ולא היה שם ישראל ,ואחר כך
בא ישראל אל האחרים ,עכשיו בזמן הזה שאין חלב דבר טמא מצוי כלל ,מותר .מיהו אם לא
בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם ,הוי כחלב שחלבו עובד כוכבים דאסור אף על פי שאין
דבר טמא בעדרו .חלב של עובדי כוכבים אוסרים כלים שנתבשלו בהם כשאר איסור ,אף על פי
שאינו רק ספק שמא עירב בה דבר טמא .וכן גבינותיהם ,אבל לא חמאה שלהם ,אפילו במקום
שנהגו בה איסור אינה אוסרת הכלים שנתבשלה בה ולא תערובת שלה ,שאם נתערבה בהיתר,
הכל שרי כדלעיל גבי פת של עובדי כוכבים .ועיין לעיל סימן קי"ב .חלב של עובדי כוכבים
שנאסרה ,אינו מועיל אם יעשו אחר כך גבינות או חמאה ממנה ,אלא נשארת באיסורה וכל מה
שנעשה ממנה אסור.

חלב עכו"ם
דין חלב נכרי:
בגמרא עבודה זרה )ל"ט" (:ואלו מותרי באכילה ,חלב שחלבו עכו" וישראל רואהו".
פסק השו"ע חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו אסור .שמא עירב בו חלב טמא .אין
הבדל בין חלבו לצורכו ,או לצורך ישראל .פרה שחולבת שיצא ממנה דם מחמירים בזה .פת
שנילושה עם חלב אין להתיר ,אף על פי שפנים חדשות באו לכאן.
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היה ישראל יושב בסמוך ורואה:
אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו:
טור מותר ,אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולב .אבל על כל פנים צריך שישב
הישראל מבחוץ בצד עדרו ,וכן הלכה.
מרדכי סמ"ק ור"פ צריך ראייה אפילו באין דבר טמא ולא סגי ביושב לחוד.
או"ה לכתחילה יש לנהוג כסמ"ק וצריך לראות החליבה ,אך בדיעבד מותר אם ראה תחילת
החליבה .אמנם הב"ח השוה את דעת המרדכי עם דעת הטור.

נחלקו האם צריך להיות הישראל בתחילת החליבה:
שו"ע כטור ,דאין צריך ראייה כלל ,ומספיק ביושב מבחוץ בלבד.
רמ"א לכתחילה אין להקל ולא די ביושב מחוץ לעדר ולא יראה החליבה כלל ,אלא צריך לראות
בתחילת החליבה .אך בדיעבד אין לחוש באין דבר טמא אם לא ראה כלל ,אלא די בעומד
בחוץ.
ט"ז יש להחמיר ולאסור אפילו דיעבד כל שאין רואהו הישראל תחילת החליבה אפילו באין
שם דבר טמא.
היה לו דבר טמא בעדרו:
טור ושו"ע אם הישראל יושב מבחוץ והעובד כוכבים חולב לצורך ישראל ,אפילו אינו יכול לראותו
כשהוא יושב ,אם יכול לראותו כשהוא עומד מותר ,כיון שירא שמא יעמוד ויראהו ,והוא שיודע
שחלב טמא אסור לישראל .והוא שיודע שחלב טמא אסור לישראל .אבל אם הגוי חולב לצורך
עצמו צריך לראות ממש בשעה שהוא חולב שלא יערב בו דבר טמא ,כיון שיש דבר טמא עמו
בעדרו .והוא הדין אפילו אינו יושב תמיד אלא יוצא ונכנס ויושב שרי ,ואפילו חולב לצורכו.

הטעם שמועיל השגחת ישראל ,כתב פרישה משום מירתת .הוסיף הש"ך דליכא למיחש לשום זיוף
כיון שיוצא ונכנס ורואה שאין העובד כוכבים יוצא מהעדר סגי.
פסק רמ"א לכתחלה צריך להיות הישראל בתחלת החליבה:
בדיעבד אם לא ראה את תחילת החליבה מחלוקת בדעת ר"ת:

ב"ח מכל מקום בדיעבד התיר ר"ת אם לא ראה תחילת החליבה.
ש"ך חלק ,דאין ענינו לכאן דר"ת לא התיר אלא בידוע שחלב לגבינות.
ראה הכלי ,אך לא היה בתחילת החליבה:
שערי דורא מה שצריך להיות בתחילת החליבה הוא מטעם שיראה שלא היה דבר טמא בכלי
דהכל הוא טעם אחד.
או"ה שני עניינים הם ,ולכן לכתחילה צריך שיראה גם כן שלא היה דבר טמא בכלי ,וגם צריך
להיות בתחילת החליבה .אמנם בדיעבד אם היה בתחילת החליבה ולא ראה בכלי מותר.
 להלכה:
פסק רמ"א יראה בכלי שלא יהיה בכלי שחולבין בו דבר טמא .ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי
שדרכו של עובד כוכבים לחלוב בו ,שמא נשארו בו צחצוחי חלב של עובד כוכבים ,ואפילו רואה
בתחלה בכלי שאין בו שום דבר טמא ,שמא נשארו בו צחצוחי חלב ולא ירגיש בו הישראל .בדיעבד
כשלא ראה הכלי מחלוקת:
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שכג

משמעות הרמ"א אין לחוש לכל זה ,אלא מספיק בשהיה שם בתחלת החליבה אפילו לא ראה
בכלי ,ואף אם יש שם חלב טמא בכלי קודם התחלת החליבה ,יתערב אחר כך בשאר החלב.
ש"ך אפילו דיעבד צריך שיראה ישראל מתחלה בכלי.

גוי החולב בבית הישראל:
כגון שפחות שחולבות הבהמות בבית ישראל או בדיר שלהם ,כל מקום שאין בית עובד כוכבים
מפסיק ואין לחוש לדבר טמא מותר אפילו לכתחלה להניח אותן לחלוב ,אף על פי שאין שם
ישראל כלל ,דמאחר שהוא בבית ישראל או בשכונתו אין לחוש לדבר טמא .ואף על פי שאין
הישראל רואה השפחה הגויה מותר ,דכל פעם מירתתה שמא עתה יבא .אבל אם בית עובדי
כוכבים מפסיק ,צריך להיות ישראל ,כאילו חולבות בבית עובד כוכבים.
רפת שהיא אחורי הבית:
שערי דורא מכוער הדבר לכתחילה להניח שפחתו לחלוב.
מהרא"י וש"ך נוהגין היתר בזה.
חלבו עכו"ם מקצת בהמות ולא היה שם ישראל ,ואחר כך בא ישראל אל האחרים:
רמ"א בזמן הזה שאין חלב דבר טמא מצוי כלל מותר .וראיה מדהתיר ר"ת לר' אליעזר משנ"ץ
שהיו לו רחלות חולבות ברפת שלו מאחורי ביתו ,והיתה שפחתו הולכת וחולבת בלא ראיית
ישראל .ומכך שר"ת הקפיד על אחד שהיו רחלותיו אצל העובד כוכבים ושלח שם בתו בכל
בקר לראות לחלוב ולא היתה מספקת לבא לשם עד שנתחלבו רובן או כולן ,מוכח שלא הקפיד
ר"ת אלא כשנחלבו רובן או כולן אבל לא מקצתן.
ש"ך אין לחלק בזה כלל ,דאה"נ ר"ת היה מקפיד אם לא באה בתו רק אחר שחלבה מקצתן
ומעשה שהיה כך היה.

קטן או קטנה רואים הגוי חולב:
רמ"א אפילו ישראל קטן או קטנה בני ט' שנים מועילים ,דהעובד כוכבים מרתת לפניהם,
ובדרבנן קטן נאמן.
הגאון מה' יאסקי לא סמך על קטן ,וצ"ע.
חלב עכו"ם כשאין שום חשש חלב טמא ,ואין ישראל רואהו:
חתם סופר אסור ,דחלב נאסר במנין כיין נסך ,ואסור מדינא ואין לו התרה.
רדב"ז ופר"ח מתירים.

כלים שנתבשל בהם חלב עכו"ם:
חלב של עובדי כוכבים:
לכתחילה אוסרים כלים שנתבשלו בהם כשאר איסור ,אף על פי שאינו רק ספק שמא עירב בה
דבר טמא ,וכן גבינותיהם .מפני שמחממים בה החלב על האש בשעה שמגבנין .ועוד מחמת המלח
שמשימים בגבינה ,אף על פי שאינו כל כך שלא תאכל מחמת מליחה ,מכל מקום טוב ליזהר כדי
להתרחק מן האיסור .אך בדיעבד מותר ,משום דסתמא אינה בת יומא.
החילוק בין כאן לבישולי עכו"ם דאין אוסרים הכלים ,דשאני התם דעיקר איסורן מדבריהן מחמת
גזרות חתנות אבל הכא גזרו בו משום חשש איסור דאורייתא שיש בחלב עצמו .קשה ,אע"ג
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דסבירא ליה להאו"ה אפילו גבינות של עובד כוכבים גופיה שנפלו בתבשיל בטל ברוב ,כאן מיירי
באין בתבשיל רוב נגד הכלי .ועוד י"ל ,לכתחלה אסור לבשל בו אפילו יהא בתבשיל רוב דאסור
להוסיף על שום איסור ולבטלו .אבל אם נתבשל בו דיעבד ויש רוב בתבשיל מותר .והוא הדין אם
כבוש שם מעת לעת ,דינו כנתבשל ואסור .לבשל בקדרות ישראלים האוכלים גבינות הגוים אם
הם מקונחות:
ארחות חיים בשם יש מתירים מותר.
ארחות חיים ואו"ה אסור.
גבינה של עכו"ם:
משמעות הרמ"א גבינה של עובד כוכבים אינה בטלה ברוב בתבשיל.
או"ה גבינה של עובד כוכבים בטלה ברוב בתבשיל.
חמאה של עכו"ם:
רמ"א חמאה שלהם ,אפילו במקום שנהגו בה איסור אינה אוסרת הכלים שנתבשלה בה ולא
תערובת שלה ,שאם נתערבה ברוב היתר הכל שרי .וצריך שיתערב דווקא ברוב היתר.
נ"י גם חמאה צריך ששים.

הרוצה לעשות מהחלב האסור גבינות או חמאה:
חלב של עובדי כוכבים שנאסרה ,אינו מועיל אם יעשו אחר כך גבינות או חמאה ממנה ,אלא
נשארת באיסורה וכל מה שנעשה ממנה אסור .ודוקא בסתם חלב אבל כשאנו יודעים שדעת
העובד כוכבים היה לעשות גבינות מהחלב מותר לישראל לעשות אחר כך ממנה גבינות.

סעיף ב
גבינות העובדי כוכבים ,אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת
שחיטתם שהיא נבלה .ואפילו העמידוהו בעשבים ,אסורה .הגה :וכן המנהג ,ואין
לפרוץ גדר ,אם לא במקום שנהגו בהם היתר מקדמונים .ואם הישראל רואה עשיית הגבינות
והחליבה ,מותר .וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו .ואם ראה עשיית הגבינות ולא ראה החליבה,
יש להתיר בדיעבד ,כי אין לחוש שמא עירב בו דבר טמא מאחר שעשה גבינות מן החלב ,כי
דבר טמא אינו עומד ,ובודאי לא עירב בו העובד כוכבים מאחר שדעתו לעשות גבינות .ומכל
מקום אסור לאכול החלב כך.

גבינת עכו"ם
גבינות עכו"ם:
בגמרא עבודה זרה )כ"ט (:אמרינן שגזרו על גבינות הגוים .והקשו שם )ל"ה (.מאי טעמא גזרו בה,
לרבי יהושע בן לוי טעמא משום גילוי .ור' חנינא טעמא מפני שאי אפשר לה בלא צחצוחי חלב.
ושמואל אמר מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבלה .ורב אדא בר אהבה אמר מפני שמחליקין
פניה בשומן חזיר .ורב חסדא אמר מפני שמעמידין אותה בחומץ .ורב נחמן בר יצחק אמר מפני
שמעמידין אותה בשרף ערלה .ואקשו לרב נחמן ולרב חסדא דאם כן תתסר בהנאה ואסיקנא
בקשיא .נחלקו הראשונים להלכה:
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תוספות בשם ר"ת אנו שאין נחשים מצויים בינינו אין אסור משום גילוי ,ומכל מקום אומר
ה"ר יצחק שיש טעם קצת לאסור מפני שמולחים הקיבה בעורה .ולא התיר ר"ת אלא בחולב
לעשות בו גבינה ,אבל לא בחלב שחלבו לאכילה ולכותח .ואין לחוש שמא העמיד בעור קיבת
נבלה דהוי ליה ספק ספיקא .שרבינו יעקב הקפיד על אחד שהיו רחלותיו אצל הגוי והיה שולח
שם בכל בקר את בתו לראות ולא היתה מספקת לבא שם עד שחלבו רובו או כולו.
גאוני נרבונא התירו אותם במקומם ,מפני שמעמידין אותם בפרחים מיהו במקומותינו
שמעמידין אותם בקיבה.
סמ"ק בשם הר"ת ורשב"א יש לאסור בכל מקום .ביאר סמ"ק דאי שרית לגבינות במקום שאין
הנחשים מצויים אתו למשרי גם במקום שהם מצויים הילכך יש לאסור בכל מקום .ורשב"א
ביאר כיון שנאסר במנין כמו היין וכל דבר שנאסר במנין אף על פי שאסרוהו לטענה ובטלה
הטענה האיסור במקומו הוא עומד.
הגהות שערי דורא בדיעבד יש להתיר בזמן הזה שאין שכיח לנו דבר טמא.
 להלכה:
פסק שו"ע אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם שהיא נבלה ,ואפילו העמידוהו
בעשבים ,אסורה .וכתב הרמ"א דכן המנהג ,ואין לפרוץ גדר .אם לא במקום שנהגו בהם היתר
מקדמונים .הרי במעמיד בקיבת נבלה כבר יש איסור בשר בחלב ,ולא רק גבינות עכו"ם ,י"ל דאין
איסור דאורייתא דצונן הוא.
הטעם שלא בטל בששים:
ר"י מגאש מעמיד אוסר בכל שהוא.
ראב"ד כל שאסרו חכמים בשל עובדי כוכבים אינו מועיל ביטול ברוב כדי שלא יפרצו כיון
דשכיח בהו טעמא.

ומזה מבואר מחלוקת הרמב"ם ורשב"א לגבי חמאה ,מדוע אינה מתירה גם את הקום היינו החלב
שעימה:
רמב"ם ביאר כיון שאינו מעורב.
הרשב"א מה שאסרו חכמים בשל עובדי כוכבים לא מועיל בו ביטול.
היה הישראל רואה עשיית הגבינות והחליבה:
כתב רמ"א נחלקו בזה המרדכי והאגודה:
מרדכי אין נוהגים ללוקחן מן העובד כוכבים.
אגודה מותר ,אך אם העכו"ם מתקנם בשבת וישראל רואה ושומר ואינו מדבר ,אך דבר מכוער
הוא ,וכן פסק רמ"א.
ש"ך וט"ז אין לחלק ותמיד אסור בזה ,כיון שלא היה אצל החליבה ,שמא יבוא להתיר גם
אכילת החלב ,דמי יבחין לומר שהחלב אסור כיון שהגבינה שנעשה ממנו מותר .ועוד שהרי
בחלב איכא חשש תערובות חלב טמא שהוא איסור דאורייתא.

וודאי אין לחלק בין ראה הישראל עשיית הגבינות או לא ,כיון שאסרו חכמים גבינות העובד
כוכבים כל הגבינות אסרו דהא אפילו העמידוה בעשבים אסרו משום לא פלוג אם כן הוא הדין
ראה שעשאן העובד כוכבים.
אם ראה עשיית הגבינות ולא ראה החליבה:
סמ"ג בשם ר"ת אוסר.
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מהרא"י בדיעבד יש להתיר בזמן הזה ,דאין שכיח לנו דבר טמא .וכן פסק רמ"א ,להתיר בדיעבד
במקום הפסד מרובה .ומכל מקום ,אסור לאכול החלב כך ,מאחר שלא ראה החליבה אפילו
ידענו שדעת העובד כוכבים לעשות גבינות .ומכל מקום ,היכן שראה החליבה ,רק שלא היה
שם בתחלת החליבה יש להתיר בדיעבד אף בלא הפסד מרובה .ודוקא שקונה ממנו סכום
גבינות או לפי המשקל דמאחר דחלב טמא אינו עומד אינו מערב בו דבר טמא .אבל אם קונה
במדה אסורה אף בדיעבד ,דחיישינן שמא עירב בו דבר טמא להרבות המדה .ואפילו היה לו
דבר טמא בעדרו מותר בדיעבד ,מה"ט דדעת העובד כוכבים להקפיא .ואם הניח ביד הגוי לבד
יום או יומים אין לאסור בדיעבד אלא אם כן ידוע שיש לגוי דבר טמא בעדרו ,שאז חיישינן
שהחליפו הגוי ,דחלב טמא גרוע מחלב טהור .אבל אם היה חותם אחד בחלב די בכך ,דרוב
חלב כשר ,ואין האיסור אלא מדרבנן.
מה שנתפשט המנהג שלוקחין גבינות מהשוואגין אף על פי שעושין אותן העובדי כוכבים ,היינו
משום שנהגו לשכור הבהמות ואם כן הגבינות של ישראל הם ולא מצינו שום איסור בשום מקום
בגבינות של ישראל שעשאן עובד כוכבים.
והוא הדין כשאין שוכרין הבהמות וקונין סכום גבינות ממנו אם כן הגבינות הם בשעת עשייתן
של ישראל .אבל אם העובד כוכבים עושה הגבינות לעצמו אף על פי שהיה שם ישראל מתחלה
ועד סוף – אסור משום גבינות העובד כוכבים כל דלא עביד ביה ישראל מעשה.
אם הקיבה של ישראל אף שהעובד כוכבים נותנה לתוך החלב מותר לכולי עלמא אף לכתחילה.
גבינות הבאים מכרכי הים צבוע בשומן דג טמא שקורין וואלפי"ש ,כשרים מטעם שהשומן נותן
טעם לפגם.

סעיף ג
החמאה של עובדי כוכבים ,אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין בו היתר .ואם
רוב בני המקום נוהגים איסור ,אין לשנות .ובמקום שאין מנהג ,אם בשלה
עד שהלכו צחצוחי החלב ,מותרת .הגה :גם מותר לבשלה לכתחלה כדי שילכו צחצוחי
חלב .ואם בשלה עובד כוכבים ,מותרת ,דסתם כליהם אינן בני יומן .ואם הולך ממקום שאין
אוכלין אותה למקום שאוכלים אותה ,אוכל שם עמהם ,אבל אסור להביאה עמו ולאכלה במקום
שנוהגים בה איסור ,אם לא שיש בה היכר שהיא ממקומות המותרים .וההולך ממקום שנהגו בה
היתר למקום שנהגו שם איסור ,אסור לאכלה שם .ויש אומרים דהוא הדין אם הובאה ממקום
היתר למקום איסור ,נמי אסורה ,אפילו יש בה היכר ,והכי נהוג.

חמאת עכו"ם
חמאה של עובדי כוכבים:
שתי גירסאות בירושלמי ,ספר העיתים בשם הירושלמי שבת )פ"א ה"ד( "תני רבי שמעו בר יוחאי
אומר בו ביו גזרו על פת ועל שמנ וכו' וחמאותיה ."ובירושלמי שלפנינו שאין כתוב "חמאותיהן".
נחלקו הראשונים:
רמב"ם הביא ב' דעות הגאונים ,יש שהתירוה ויש שאסרוה ,מפני צחצוח חלב שישאר בה שהרי
הקום שבחמאה אינו מעורב בה שיתבטל במיעוטו וכל חלב שלהן חוששין לו שמא חלב טמא
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מעורב בו .והכריע דאם בשלה עד שהלכו להם צחצוחי החלב הרי זו מותרת שאם נתערבו
עמה ונתבשל הכל בטלו במיעוטו .נחלקו לדבריו אם מותר לבשלה לכתחילה:
יש אומרים דווקא בדיעבד מותר ,אך לכתחלה אסור לעשות כן ,מפני שהוא מבטל האיסור.
ויש אומרים אף לכתחילה גם כן מותר.
רשב"א וראב"ד תמיד אסור ואפילו בשלו .דחה הרשב"א דברי הרמב"ם ,שהרי טעמו אינו נכון,
לפי שהגבינה הרבה טעמים נאמרו בה ואמרו משום דקאי ביני איטפי ,ואפילו שהוא דבר מועט
אין הולכין באיסורי גוים אחר נתינת טעם .וכן הטעם לאסור משום שהקום אינו מעורב עם
החמאה אינו נכון שהרי אף אם אינו מעורב בטל ברוב .דחה הב"י דברי הרשב"א דיש לאסור
התערובת משום שהקום אינו מעורב ,כי מכיון שהקום ניכר ,אלא שאי אפשר לברור אותו
לפיכך אינו בטל .בשונה משאר תערובות שהאיסור אינו ניכר.
ר' פרץ תמיד מותר אף בלא נתבשל.
סמ"ק כתב דחמאה אין בה שום גומות ,הלכך אין בה שום איסור.
ר"ת תלוי אם מערבים בחמאה נסיובי דחלבא .דהיכן שיש לחוש לתערובת נסיובי דחלבא רק
אחר ד' ימים מותר ,דאז מתיבש ומותר ,דליכא למיחש דילמא קאי ביני איטפי דאין בה גומות.
והיכן שאין מערבין נסיובי מותר מיד .ואם ספק אם יש בה נסיובי אם לאו ספיקא דרבנן הוא
ולקולא .ובמלכותנו אין מערבים ואוכלים אותה .ומקפידים על אשכנזים שנמנעו מלאכלה,
דאמרינן בירושלמי )תרומות סוף פ"ה( כשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאסור את
המותר.
רא"ש תלוי במנהג .שלא היה יודע בה טעם ברור לאסור אלא שנהגו בו איסור לכן לא היה
מוחה לאנשי המקום שנוהגין בו היתר אבל אם רוב המקום נוהגין בו איסור אין לאדם לשנות.
או"ה ושערי דורא דווקא במקום שמרעה של בהמות הרבה ואין עוסקין לשם אלא במאכלי
חלב .בשונה ממלכויות שלנו ,שאין כאן רוב בהמות ומאספים החלב מעט מעט בבתיהם ,ואין
נזהרים מלערב בה בשר וקערות שאינן מקונחות מאיסור אין נוהגין לאכול חמאה של גוים
כלל .ומכל מקום אין למחות ביד הנוהגין היתר כי כל מקום לפי מנהגו.
 להלכה:
שו"ע כרא"ש ,חמאת הגוים אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין בו היתר .ואם רוב בני המקום
נוהגים איסור ,אין לשנות .במקום שאין מנהג ,אם בשלה עד שהלכו צחצוחי החלב מותרת.
האם מותר לבשלה לכתחילה ,מחלוקת:
ב"י ורמ"א מותר ולא הוי ביטול ,דאין זה מבטל איסור לכתחילה ,דשמא אין כאן איסור
כלל .ועוד שאין כוונתו לבטלה רק שילכו הצחצוחי חלב.
ט"ז אסור לכתחילה.
פר"ח מותר אף ביש מנהג.
חמאה שבשלו אותה הגוים:
רמב"ם אסורה משום גיעולי עכו"ם ,דסבירא ליה דסתם כלי גוים הם בני יומן.
שאר פוסקים אינה אסורה משום גיעולי גוים .דסבירא ליה דסתם כלי גוים אינם בני יומן ,וכן
פסק רמ"א.
לקח חלב מן הגוים ועשה ממנו חמאה:
הרב המגיד בשיטת הרמב"ם מותר .ומוכיח דבריו מהתוספתא עבודה זרה )פ"ה ה"ז( אין לוקחין
גבינה אלא מן המומחה ושלוקה נלקחת בכל מקום.
ב"י בדעת הרמב"ם אסור ,דגזרו על הכל .ודחה ההוכחה מהתוספתא דשם לא דיבר אלא לגבי
של ישראל ,ולא של עכו"ם .אישה שעשתה חמאה משיורי גבינה של גוים תלוי אם נעשתה
מעור קיבה או לא.
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חמאה שעשו בה הדחה ג' פעמים:
נודע ביהודה קשה להתיר.
רב אחד התיר.

ההולך ממקום למקום:
הולך ממקום שאין אוכלין אותה ,למקום שאוכלים אותה:
אוכל שם עמהם .ביאר ט"ז דשם עושין אותה בהכשר בלא חשש בעולם ,ואלו היו עושין כאן
כמוהם היו גם כן אוכלין אותה אלא שלא הורגלו רובם כאן .הלבוש ביאר לפי שהוא איסור קל.
ואם הובאה ממקום איסור למקום היתר אסור ,דבודאי במקום שנוהגין איסור חוששין שמא
מתקנים אותם באיסור.
ומיהו להביאה עמו למקום שאין אוכלים ,ממקום היתר ,ולאכלה במקום שנוהגים בה איסור אסור,
משום מראית העין ,נחלקו מה הדין ביש בה היכר:
שערי דורא אם יש בה היכר שהיא ממקומות המותרים דמותר.
מהרי"ל אפילו יש בה היכר אסורה ,וכן פסק רמ"א ,דהוה כמו דברים המותרים ואחרים נהגו
בו איסור.
ההולך ממקום שנהגו בה היתר ,למקום שנהגו שם איסור:
אסור לאכלה שם .כשהביא עמו חמאה ממקומו הראשון כגון אחד שהיה דירתו במקום שנהגו
היתר בחמאה של עכו"ם ואחרי זה קבע דירתו במקום שנהגו איסור ,והביא עמו חמאה ממקומו
הראשון מחלוקת:
בית אפרים מותר לאכול החמאה ההיא.
נודע ביהודה חלק בזה דאין להתיר ,מטעם דאיכא ס"ס להחמיר ,ועוד דלא אמרינן כן אלא
בדבר שנאסר מכח זמן.

וסבר הפת"ש דהרמ"א אוסר אפילו שהביא עמו חמאה ממקומו הראשון .אך לבסוף הביא דברי
הבית אפרים דהיכן שהיה "דר" במקום היתר יש צד להתיר .ולא דיבר הרמ"א שאסור אלא
כשהיתה דירתו קבוע במקום שנהגו איסור ,ורק שהה במקום שנהגו בו היתר דבזה אין צד להתיר.

תערובות חלב חמוץ של גוים:
כשהעמיד מחלב חמוץ של גוים ג' פעמים מותר .כגון מי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של עובד
כוכבים ,ולקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר שמותר ליקח חלב שלישי זה ,ולהעמיד בו
חלב ולאוכלו ,דלאחר זה ג' פעמים כבר כלה חלב של עובד כוכבים.
בגמרא חולין )ד'" (.חמצ של עוברי עבירה מותר מיד ,מפני שמחליפי את השאור ועל ידי תערובת
הוא ומותר" .ועוד תוספתא פסחים )פ"ב ה"א( "של נחתומי לאחר ג' שבתות מפני שמבטל הוא ,דחמצ
של כותי אסור עד לאחר שלשה אפיות" .אף מי שנוהג איסור מותר לאכול עם המתירין על ידי
תערובות.
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הלכות הכשר כלי
סימ קכ  דיני טבילת הכלי
סעיף א
הקונה מהעובד כוכבים כלי סעודה של מתכת או של זכוכית ,או כלים
המצופים באבר מבפנים ,אף על פי שהם חדשים צריך להטבילם במקוה
או מעיין של ארבעים סאה .הגה :יש אומרים דכלים המצופים באבר ,אפילו בפנים ,יטבול
בלא ברכה ,וכן נוהגין.

כלים החייבים טבילה
מקור לטבילת כלים:
בתורה כתיב )במדבר לא ,פסוקים כאכג( "ויאמר אלעזר אל אנשי הצבא הבאי למלחמה זאת חקת התורה
אשר צוה ה' את משה :א את הזהב ואת הכס את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת :כל
דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר א במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במי."
טעם הטבילה מבואר בירושלמי )עבודה זרה פ"ה הט"ו( כדי שיצאו מטומאת גוי לחזקת ישראל.

דין מי הטבילה:
שיעור המים:
מדכתיב וטהר דרשו חכמים שבעינן להטבילם במים
טומאות כלים( ,ומדכתיב מי נדה למדו שבעינן מ' סאה )צריכותא בגמרא( .ומשום הכי במקוה לכולי
עלמא בעינן מ' סאה אף שבכלים סגי במקוה שנפחת ונשתייר בו רביעית ,נחלקו במעין ששיעורו
בכלים בכל שהוא:
סמ"ק מ' סאה אף במעין דילפינן מכל מקוםי נדה" אף מעין ,וטבילת כלים חידוש חידוש הם.
הטור תמה מדוע מחמיר בה יותר מטבילת טמאה.
ב"י הבין שתמה הטור על ההחמרה מטבילת נדה ,והקשה שדעת ר"י ורא"ש שאף באשה בעינן
מ' סאה במעין.
רמ"א )ד"מ סק"ה( ביאר דהטור הקשה לשיטת סמ"ק שלא בעינן מ' סאה )ובאמת שסמ"ק לא גילה
מה דעתו בנדה(.
ט"ז )סק"ב( לא נראה שדעת סמ"ק להקל בנדה ,אלא הטור הקשה מטבילת כלים טמאים
שמהם למדים ש"וטהר" הוא במים ו"מי נדה" הם לא מי חטאת ,ובהם לא בעינן מ' סאה.
)ביאר הט"ז סק"א שלמדו מים מבמה מצינו משאר

סוג המים:
טבילה בשלג בזכוכית דרבנן מועיל ,במתכת דאורייתא לא מועיל )חכ"א פת"ש סק"ד( .טבילה בבאר
הזהירו שפעמים שעל ידי הניקוי עושים המים לשאובים )פת"ש שם(.
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כלים החייבים טבילה:
מין הכלי:
ה' מיני מתכות המנויים לעיל )זהב הכסף הנחשת הברזל הבדיל והעפרת( ,בזכוכית החמירו דדמי למתכות
כמבואר בגמרא )ע"ה (:דכשנשתברו מתיכם ומתקנם .ונחלקו בחרס מצופה באבר או בזכוכית )ש"ך
סק"ב( ,היתה מצופה בפנים ובחוץ לכולי עלמא חייבת ,כמבואר בגמרא דאזלינן בתר סופו .היתה
מצופה בחוץ בלבד מחלוקת:
תוספות רא"ש סמ"ק וטור אינם צריכים דלא הוי דומיא דכלי מדין ,שאינו משתמש האוכל
בברזל.
מרדכי בשם אבי עזרי טעון טבילה דל"פ רבנן.
ר"פ מטביל בלא ברכה מספק.

מצופה בפנים מטביל בלא ברכה ,שלא עשוי אלא לנוי )ר"פ( .מנהג העולם לא לטבול ,ותמה הב"ח
על זה.
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שלג

פרישה אינו צריך.
ב"ח צריך ,דבגמרא פטר רק מספרי גזיזת צמר ,וירק נחשב אוכל נפש.
ט"ז )שם( יש לדחות ראיית הב"ח ,דבשר חשיב אוכל נפש ובכל זאת סכין שחיטה פטורה ,אלא
רק דבר המתקן סעודה חייב .הוסיף הש"ך בשם גיליון או"ה )שם( ,דאי אפשר בשימוש למאכל
אחר.
ברזל שמתקנים בו קרעפלי"ך לפורים ,וכן כלי לגירוד העיסה הדבוקה ,אין צריך טבילה )ט"ז שם(.
כיסויים של קדירות צריך טבילה ,אך כיסוי שכופין על אפיית פת אין צריך )ב"י ורמ"א ס"ה(.

סעיף ב
צריך שיהא הכלי רפוי בידו בשעת טבילה ,שאם מהדקו בידו הוי חציצה.
ואם לחלח ידו במים תחלה ,אין לחוש) .ודוקא שלחלח ידיו במי מקוה ,אבל לא במים
תלושים(.

 להלכה:
שו"ע אף מצופה בפנים מטביל בברכה.
רמ"א מצופה בפנים בלא ברכה.

אופן טבילת הכלי

יורות גדולות של שכר אף על פי שמחוברות לקרקע צריך טבילה ,והעולם מקלים וסומכין על מה
שאינם ראויים לאכילה עד שיסנן המים ,וצ"ע דלא גרע מסכין שחיטה שמחמיר בה רמ"א
פת"ש סק"א( .כלי פורצלן פטורים ,דלא שייך בהם הטעם שחוזרים להכשרם על ידי התכה כזכוכית
)חכ"א פת"ש סק"ב(.

צורת הטבלת הכלי:
במשנה )מקואות פ"ח( "האוחז ידו באד ובכלי ומטביל טמאי ,וא הדיח את ידיו במי טהורי ,ר"ש
אומר ירפה ידיו כדי שיבואו בה מי ."ועוד )שם פ"ו( "ומושכו ומשיקו אפילו כשערה דיו".
הטעם דמשקה שעל ידו מתחבר למי המקוה ומשיקם ,וסגי בשערה כמבואר .נחלקו מה הדין
כשאוחז בחוזק ,והאם צריך להדיח ידיו דוקא במי מקוה.

מבואר בגמרא )שם( דוקא כלי סעודה מדכתיב כל אשר יבוא באש דוקא הנהוג לבשל בו .כלי
ששופתין עליו הקדירה אין צריך טבילה ,כלי שצולין עליו צריך כיון שנוגע במאכל )סעיף ד'(.

קדמו מי המקוה:
כגון מטביל מיטה ורגליה שקועות בטיט ,או דלי שקוע בבור כולו ומטביל בתוכו ,או אוחז יד חברו
אחר שנכנס למקוה ,לכולי עלמא מועיל אף אם אוחז בחוזק ,דמים שעל ידיו טהורים.

)חכ"א

שימוש הכלי:

סכין שחיטה או הפשטת הבהמות )סעיף ה'(:
מרדכי אינו צריך ,דנגיעתו אינה בשעת בישול ואדרבה אסור להשתמש בו צונן ,והבשר לא
חשיב אוכל שצריך תיקון קודם אכילה.
מהר"ש ותשב"ץ יטבילנו בברכה ,שמסייע לאוכל .כתב רמ"א טוב שיאכל עמו בתחילה )ד"מ
סק"ד(.
רמ"א יטביל בלי ברכה.
ברזלים שמתקנים בהם המצות:
נחלקו בדעת רמ"א:
ט"ז )סק"ז( אף בזה החמיר להטביל בלא ברכה ,דחד טעמא הוא.
ש"ך )סקי"א( מותר ,דאין שימוש בהם לד"א מה שאין כן סכין דשרי על ידי הגעלה.
מספריים:
מדברי ר' אשי עולה שלא היו מטבילים "זוזא דסרבלא" פירוש מספרים לגזיזת בגדי צמר.
מספריים של בשר מעיקר הדין אין צריך כדין סכין שחיטה ,של ירק מחלוקת:

קדמה אחיזה:
כגון אוחז יד חבירו או כלים קודם שנגע במים ,אם לא לחלח מתחילה אינו מועיל ,נחלקו במה
מועיל ללחלח:
רמ"א וש"ך )סק"ז( דוקא במי מקוה ,שהמים באו לאפוקי מתורת חציצה .וזה כונת המרדכי
שהצריך לנענע במטביל כלי בתוך דלי מלא מים שאובים.
ט"ז )סק"ה( אף בשאובים ,דעל ידי המים נעשה השקה.
מרדכי אף שמועיל מעיקר הדין ,יעביר מיד ליד בזמן הטבילה שלא יגיע למצב שאחז בחזקה
)ט"ז שם(.
הרמב"ם בטבילת כלי מטומאה סבר דל"מ להרפות גזירה שמא לא ירפה ,נחלקו בדעתו לענין
טבילת כלים ש"ך )סק"ו( הוא הדין כאן לא מועיל ,תפארת למשה כיון דבדיעבד לא נאסר
המאכל ,לא יגזור הרמב"ם )פת"ש סק"ה(.
אחיזה בחזקה:
כשלחלח מתחילה מחלוקת:

ידי
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ט"ז לא מועיל ,וזה כונת המרדכי שהצריך לנענע כלי המונח בתוך דלי.
רא"ש מועיל.
אחז על ידי מים שאובים:
כגון אוחז יד חבירו קודם שנכנס וכו' מחלוקת רמ"א לא מועיל ט"ז מועיל.

סעיף ג
יברך :על טבילת כלי ,ואם הם שנים או יותר ,מברך :על טבילת כלים.

נוסח הברכה
נוסח הברכה:
טור ושו"ע על טבילת כלי או כלים ,ואין צריך להזכיר בברכת המצוות כל פרטיהם )ט"ז סק"ה(.
הגהות אשרי או"ה וב"ח על טבילת כלי מתכות ,וכן בכל מין כשמו )ט"ז סק"ה ,ש"ך סק"ח(.
מהר"ז רונקי'ל על הטבילה )ט"ז שם(.

סעיף ד
טריפיד"ש ששופתים עליהם קדירות ,אינם טעונות טבילה .אבל
פדיליא"ש ,טעונות טבילה מפני שנותנים עליהם המאכל עצמו.

כלים שלא מניח עליהם המאכל
כלים שמתקנים בהם המצות:
או"ה ורמ"א אין צריך טבילה.
ש"ך דאית בהו תרתי לגריעותא ,שצריך המאכל תיקון אחר ,ועוד ,שאי אפשר לשמש למאכל
אחר .והוא הדין מחט שתופרים העופות ,וכמ"ש באו"ה ,ואם כן הוא הדין מספריים שגוזזין בה
ירק ,ודלא כב"ח שחייב ,והוא הדין מקדח שמנקים בו הברזא ,ודלא כמהרי"ל שחייב.
ט"ז כלי המצות צריכין טבילה בלי ברכה ,כמו סכין שחיטה .ברזל שמתקנין קרעפלי'ך אין צריך
טבילה .וכן כלי שמגרדין העיסה שבעריבה ,אבל אם מסירין בו השרוף מן הלחם צריך טבילה.
אשירי כיסוי שכופין על הפת לאפותו ,אין צריך טבילה ,אבל כיסוי קדרה צריך טבילה.
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שלה

או"ה מהר"ש נהג לטבול.
רמ"א טוב להטביל בלי ברכה.
ש"ך טעם המרדכי ,דאע"ג דעל ידי זה הותרה הבהמה לשחיטה ,אבל אינה מוכנה עדין ,אלא
צריכה עוד תיקון אחר ,אם כן לא מקרי כלי סעודה.
רמ"א לשיטת המרדכי ,הוא הדין דאין צריך להטביל סכין שמפשיטין בה עור הבהמה.

סעיף ו
כלי עץ שיש לו חשוקים של ברזל מבחוץ שמעמידין אותו ,אינו טעון
טבילה.

דבר המעמיד הכלי
חביות עץ שמעמידים על ידי חישוקי ברזל:
מרדכי פטורים ,הואיל ומשתמשים לאכילה בחלק הפנימי שהוא פטור ,וכדין כלי חרס המצופין
באבר.
מהר"ם חייבים ,דאזלינן בתר המעמיד.

סעיף ז
כוס של כסף מחובר בכלי עץ ,צריך טבילה.

הגה :וכן רחיים של פלפלין ,שבתוך
העץ יש ברזל קבוע שטוחנין בו ,צריך טבילה .וכן המשפכות של ברזל או הברזות של ברזל ושאר
מתכות ,כולן צריכים טבילה .ודווקא שעיקר הכלי הוא של מתכת ,אבל אם עיקר הכלי הוא של
עץ רק שמעט ברזל קבוע בו ,הואיל ואפשר להשתמש בו בלא הברזל ,אין צריך טבילה .אבל
כלי המתוקן ביתדות של ברזל ,ובלא היתדות לא היה אפשר להשתמש בו ,והם מבפנים ,צריך
טבילה.

דבר המעמיד הכוס
כוס כסף עומדת על ידי חישוקי עץ או להפך:

סעיף ה
סכין של שחיטה

)או סכין שמפשיטין בו( ,יש מי שאומר שאינו צריך טבילה.

הגה :ויש חולקין .וטוב לטובלו בלא ברכה .הברזלים שמתקנים בהם המצות ,אינם צריכים טבילה.
וכן כיסוי שכופין על הפת לאפותו ,אבל כיסוי קדירה צריך טבילה.

כלי הנוגע בבשר קודם בישולו
סכין של שחיטה:
מרדכי סכין של שחיטה אין צריך טבילה ,וכן פסק שו"ע.

סמ"ק צריך טבילה ,כי משתמשים בשל כסף .והביאו הטור וכתב אבל מבחוץ לא .ב"י כלומר,
שאם העץ מבפנים וכסף מבחוץ אין צריך טבילה אף על פי שהכסף מעמיד .וסיים הטור ,דיש
מחמירין לטובלו בלא ברכה .ופירש הב"י דהיינו מהר"ם בענין כלי עץ שחישוקי ברזל מעמידין
אותו ,ואתרווייהו קאי ,בין כסף בפנים ובין כסף בחוץ.
שו"ע כלי עץ שחישוקי עץ מעמידין אין צריך טבילה ,וכוס כסף מחוברת בכלי עץ טעונה טבילה
ולא כתב דהיינו בלי ברכה.
לבוש לעולם אין לברך.
ש"ך על כלי עץ לא יברך ,על כלי כסף ,אם אינו עומד בלי העץ לא יברך ,ואם עומד בלעדיו
יברך.

שלו
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ט"ז של עץ העומד בחישוקי כסף אין צריך טבילה אלא אם כן הכסף נראה קצת בפנים ,אבל
של כסף העומד על ידי חישוקי עץ ,צריך טבילה בברכה.

סעיף ח
השואל או שוכר כלי מהעובד כוכבים ,אינו טעון טבילה .אבל אם ישראל
קנאו מהעובד כוכבים והשאילו לחבירו ,טעון טבילה ,שכבר נתחייב ביד
הראשון .ויש מי שאומר שאם לא לקחו הראשון לצורך סעודה ,אלא
לחתוך קלפים וכיוצא בו ,אין צריך להטבילו .הגה :אבל הראשון אסור להשתמש
בו לצרכי סעודה ,אפילו דרך עראי ,בלא טבילה ,אף על פי שלקחו לצורך קלפים .וכן אם קנאו
ישראל השני מן הראשון לצורך סעודה ,צריך טבילה גבי השני.

ידי

הלכות הכשר כלים  סימן קכ

השלחן

שלז

ב"י לפיכך יטבילנו בלי ברכה ,או יברך על כלי אחר.
מהרי"ל ורמ"א ואם אחר כך שקעו בידו ,יחזור ויטביל בלי ברכה.
פר"ח כלי זכוכית ואינו יודע אם כוונתו לשקעו בידו ,אין צריך להטביל כלל.
ש"ך אם יודע שאין בדעתו לשקעו בידו ,אין צריך טבילה.
מהרי"ל אבל אסור להשתמש בלי רשות הגוי ,משום גניבת דעת ש"ך המנהג להשתמש.

סעיף י
ישראל שנתן כסף לאומן עובד כוכבים לעשות לו ממנו כלי ,אינו צריך
טבילה .הגה :ויש חולקין .ויש לטובלו בלא ברכה .ואם מקצת הכסף שנעשה ממנו הכלי של
עובד כוכבים ,צריך טבילה .וכן אומן ישראל שעשה כלי לעובד כוכבים וקנאו ממנו ,יטבילנו גם
כן בלא ברכה אם העובד כוכבים נתן כל המתכות ,אבל אם עשאו לעצמו רק שקנה המתכות מן
העובד כוכבים ,או שנתן מקצת מתכות משלו ,אין צריך טבילה.

חיוב הטבלת כלים השאולים
שואל כלי מעכו"ם:
בגמרא אין צריך להטבילו ,דומיא דכלי מדין רשב"א והוא הדין שוכר.
קנה ישראל כלי מגוי ,ולא טבל והשאילו לישראל אחר:
תוספות ורא"ש צריך השואל להטבילו.
יהודי שקנה כלי מגוי לחתוך בו קלפים או לסחורה ,והשאילו לישראל אחר:
הג"א אין השואל צריך להטביל.
או"ה צריך.
שו"ע יש מי שאומר שאין צריך.
ט"ז וש"ך לטבול בלי ברכה.
רמ"א אבל המשאיל עצמו אסור להשתמש בו לצורך סעודה אפילו עראי.
קנה מגוי שלא לצורך סעודה ,ומכר לישראל אחר לצורך סעודה:
מהר"י בי רב חייב טבילה.

סעיף ט
משכן עובד כוכבים כלי לישראל ,אם נראה בדעת העובד כוכבים שרוצה
לשקעו בידו ,טעון טבילה .ואם לאו ,יטבילנו בלא ברכה או יקנה כלי אחר
ויטבילנו עמו) .ואם לבסוף נשתקע בידו ,יחזור ויטבילנו בלא ברכה(.

חיוב הטבלת כלי משכון
כלי משכון עכו"ם:
מבואר בגמרא אם נראה שרוצה לשקעו בידי ישראל חייב טבילה ,ואם אינו יודע אם דעתו לשקעו
בידו או לאו ,הרי זה ספק.

חיוב טבילה באומן גוי שתיקן הכלי
ישראל שנתן כסף לאומן גוי לעשות כלי:
תוספות ורא"ש אין צריך להטבילו כי לא נקרא שם הגוי עליו ,ואין זה דומיא דכלי מדין.
ריצב"א צריך להטביל ,דאומן קונה בשבח כלי.
שו"ע אין צריך להטביל ,רמ"א בלי ברכה.
רמ"א הוסיף הגוי כסף משלו ,חייב להטביל.
ט"ז בלי ברכה.
ש"ך עם ברכה.
נתן לנכרי כלי לתקנו מנקב שיש בו:
ריצב"א אם קודם התיקון לא היה מחזיק רביעית ואחר התיקון מחזיק צריך להטביל ,כי הכל הולך
אחר המעמיד .הגה"מ והוא הדין לענין מחבת שניקבה בכונס משקה ולענין אם הגדיל את הכלי,
שהכל הולך אחר המעמיד .מהרש"ל אין צריך טבילה ש"ך יטביל בלי ברכה .ב"ח אם תיקן הגוי
בכסף שלו ,צריך טבילה ,ואם בשל ישראל אין צריך .ט"ז בדעת רמ"א הסתפק אי סבירא ליה
להטביל כשהכסף של גוי.
יהודי שעשה כלי עבור הגוי או ממתכת של הגוי:
ט"ז אליבא דרמ"א ממתכת של הגוי) ,ולבסוף קנאו היהודי מן הגוי( ,צריך טבילה בלי ברכה .אבל עשה
היהודי כלי לעצמו רק שקנה המתכות מן הגוי פטור .וכן אם עשה היהודי כלי לגוי ממתכת
שמקצתה של הגוי ומקצתה של היהודי ,אין צריך טבילה.

סעיף יא
ישראל שמכר כלי לעובד כוכבים וחזר ולקחו ממנו ,צריך טבילה .אבל אם
משכנו בידו וחזר ופדאו ממנו ,אינו צריך טבילה .הגה :ישראל ועובד כוכבים שקנאו
כלי בשותפות ,אין צריך טבילה .ישראל שגנבו או גזלו ממנו כליו והוחזרו לו ,אין צריך טבילה,

שלח

ידי

הלכות הכשר כלים  סימן קכ

השלחן

אבל שר או מושל שאנסו ישראל ולקחו כליו והוחזרו לו ,צריכין טבילה ,דכבר נשתקעו ביד העובד
כוכבים.

ידי

סעיף יד
אין מאמינים קטן על טבילת כלים.

מכר כלי לגוי וחזר וקנה ממנו  ,או משכן ופדאו:

גנבו גוים או גזלו כלי מיהודי ,והחזירום לו ,אין צריך טבילה ,אבל אם שר או מושל אנסו יהודי
ולקחו ממנו כלים ,והחזירום לו ,צריך טבילה ,שכבר נשתקעו בידי גוי )או"ה( .מה שאין כן סתם גוי,
אפילו התייאש היהודי ,לא נשתקעו ,כי אין יכולים להחזיק בכלי בפרסום )ש"ך(.

סעיף יב
צריך להטביל ידי הכלי.

ידי הכלי
כתב המרדכי צריך להטביל ,שאין דין טבילה כדין הגעלה ,דהתם תלי בבליעת איסור ,מה שאין
כן הכא אפילו חדשים צריכים טבילה.

סעיף יג
צריך להעביר החלודה קודם טבילה ,ואם לא העביר ,אם מקפיד עליו,
חוצץ .ואם שפשף ונתן בגחלים ונשאר עדיין מעט של חלודה שלא יכול
לעבור על ידי כך ,הוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו ,ואינו חוצץ.

הכנת הכלי לטבילה
חלודה שעל הכלי:
כתב הג"א צריך להעבירה קודם טבילה .לא העביר ,אם מקפיד עליו חוצץ .שפשף ונתן בגחלים
ועדין נשאר מעט ,הוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו ואינו חוצץ.

)אבל אם טבלו לפני גדול ,הוי טבילה(.

הטבלה על ידי קטן

קנין חוזר או משכון
תוספות ורא"ש מכר וקנה צריך טבילה .אבל אם משכנו בידי הגוי וחזר ופדאו ,אין צריך טבילה.
או"ה אפילו התכוון לשקעו בידי הנכרי .מהרש"ל ש"ך וט"ז אבל אם מתחילה השכינו בידו על
דעת שלא לפדות ונמלך ופדאו צריך טבילה .חכמ"א לפי זה כשמוכר היורות לגוי לפני פסח,
כשחוזר וקונה לאחר הפסח צריך טבילה.
רמ"א כלי שיהודי וגוי שותפים בו אין צריך טבילה כי אפילו יטבלנו לא יצא מטומאת הגוי
)או"ה ,הובא בש"ך כ"ד( .לפיכך אם חזר היהודי וקנה חלק הגוי צריך טבילה )ש"ך(.
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שלט

נאמנות קטן על טבילה:
תרוה"ד ושו"ע אינו נאמן.
ט"ז כי טבילת כלים דאורייתא.
פמ"ג נראה דאף בכלי זכוכית דרבנן אינו נאמן ,כיון שיש לו חזקת איסור.
הגיע לבן י"ג אם צריך לבדוק שהביא ב' שערות:
פמ"ג בכלי זכוכית אין צריך לבדוק ,בכלי מתכות צריך.
פת"ש יש לדחות ,דהכא אם עבר והשתמש בלי טבילה לא נאסר מה שבתוכו.
טבלו לפני גדול:
תרוה"ד ורמ"א הוי טבילה .ואפילו להג"א דסבירא ליה נדה צריכה כוונה בטבילתה ,א( אפשר
לגדול ללמד את הקטן לכוון .ב( הכא שאינה טבילה מטומאה לטהרה מאן לימא לן דבעי
כוונה.
ט"ז ממה שלא העתיק רמ"א שצריך הגדול ללמד את הקטן לכוון ,שמע מינה דנקיט כתירוץ
ב' ,שאין צריך כוונה.

סעיף טו
אם הטביל כלים על ידי עובד כוכבים ,עלתה להם טבילה.
הטבילה(.

)אבל אינו נאמן על

הטבלת גוי
הטביל כלים על ידי גוי:
רשב"א בתשובה עלתה להם טבילה ,דטבילה אינה צריכה שליחות .ועוד אפשר דלא גרע מנדה
שירדה להקר ,כלומר שטבלה בלי כוונה .וכן פסק שו"ע.
ב"ח משמע דלדידן )אשכנזים( דבנדה נמי בעינן כוונה ,הוא הדין הכא ,לא מהני הטבלה על ידי
נכרי.
ש"ך וט"ז לדידן נמי מהני ,דעיקר הטעם הוא כמ"ש בתרוה"ד ,דיש חילוק בין טבילה לטהרה,
שיעבור על איסור ,לטבילת כלים שאינה אלא גזה"כ ,ואין המאכל הניתן בו נאסר ,דבזה אין
צריך כוונה כלל.
ט"ז אין ראוי לעשות כן לכתחילה ,כי בכה"ג לא יוכל הישראל לברך על הטבילה .אלא יטביל
הישראל כלי אחד ויברך עליו ,והגוי יסייע לו להטביל שאר הכלים.
רמ"א ואין הגוי נאמן לומר שהטביל.

שמ

ידי
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נפלו כלים למים:
הב"ח לשיטתו ,מצריך טבילה חוזרת ,והש"ך פסק שאין צריך.

סעיף טז
אם שכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב ,יתננו לעובד
כוכבים במתנה ואחר כך ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו .הגה :וכן יעשה
אפילו בחול ,במקום שאין לו מקוה .ואם עבר והשתמש בכלי בלא טבילה ,לא נאסר מה
שנשתמש בו ,ויטבלנו עוד.

ידי

הלכות הכשר כלים

סימ קכא  סדר הכשר כלי הנקני מ העובד כוכבי
סעיף א
הלוקח כלים ישנים מן העובדי כוכבים ,כדרך שנשתמש בהן העובד כוכבים
כך הוא הכשרן .לפיכך הלוקח כלי תשמיש ישנים שנשתמש בהם בצונן,
כגון כוסות וצלוחיות וכיוצא בהן ,מדיחן ,וצריך לשפשפן היטב במים
בשעת הדחה כדי להסיר ולמרק האיסור שעל גביהן ,ואחר כך שוטפן
במים ומטבילן ,והם מותרין .הגה :יש מקומות שנהגו היתר לשום יין בכלים שנסריהם
מדובקים בחלב ,משום שטבע היין לברוח מן החלב ,והחלב נקרש ועומד בעצמו ואינו נוגע כלל
ביין.

טבילת כלי בשבת
שכח ולא הטביל כלי מע"ש או עיו"ט:
מרדכי ושו"ע יתננו לגוי במתנה ,ואחר כך ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו.
רמ"א וכן יעשה אפילו בחול במקום שאין לו מקוה.
רשב"ש חוכך בהיתר זה ,דהוי הערמה.
ט"ז לא מהני אלא לפי שעה ,דהא אחר כך עומד להשתקע בידי ישראל עולמית .לאחר שבת
או יו"ט ,או כשימצא מקוה ,חייב להטביל הכלי בברכה .אלא הואיל ולא נתבאר זה בדברי
הפוסקים ,יש ליזהר שיטביל כלי אחר עמו ,משום חשש ספק ברכה.
הטבלה בבין השמשות של ערב שבת או של מוצ"ש:
שאגת אריה אין להטביל כלי מתכת ,אבל מותר להטביל כלי זכוכית .אבל בשל מוצ"ש אפילו כלי
זכוכית אסור ,דהוי הכנה לחול.
עבר והשתמש בכלי בלי טבילה:
תוספות ורא"ש ורמ"א לא נאסר מה שנשתמש בו ,ויטבלנו עוד.

השלחן

שמא

דין הכשר כלים
מקור לחיוב טבילת כלים:
משנה עבודה זרה )ע"ה" (:הלוקח כלי מ הגוי את שדרכו להטביל יטביל ,את שדרכו להגעיל יגעיל ,את
שדרכו ללב באור ילב ."ובגמרא "תנו רבנ הלוקח כלי תשמיש מ העובדי כוכבי ,דברי שלא נשתמש
בה מטביל וה טהורי."
סוג הכלי:
כלי מתכת ועץ ,מועיל הכשר לכולי עלמא .כלי חרס ודאי אינו מועיל )ויבואר לקמן כיצד כן( .כלי
אבנים מחלוקת ר' האי גאון דינו כחרס ,רי"ף ככלי שטף .ופסק השו"ע כרי"ף .קדרות ברזל
מקראקא שציפויים דק כקליפה ואין ידוע אם נעשה מתערובת חרס ,יניח גחלים בתוכם ,אם פקע
הוברר שהוא של חרס ,אם לא פקע ילבן ומותר )פת"ש סק"ב(.
שימוש הכלי מתחילה:
צונן:
כוסות וקתוניות וצלוחיות ,מדיחן ומטבילן והם טהורין .ובצונן בעי שפשוף והדחה מדלא סגי
בטבילה לחודא ,ואחר השפשוף ידיח מדתנן )זבחים צ"ו ע"ב ,לענין שימוש בכלי הבלוע מנותר ,דבעינן שידיח
הכלי אחר שמשפשף ,ה"נ כאן( "מריקה כמריקת הכוס ,הדחה כהדחת הכוס".
כלים שיש לחוש שהשתמשו ברותח:
או ששרו בהם איסור מעת לעת כגון יין נסך ,או"ה החמיר להגעילם ,וכן פסק רמ"א )ד"מ סק"א,
רמ"א ס"ה(.
רותח:
מכשיר כדרך שבלע כמבואר.

לוקח כלי מן השוק

)ד"מ סק"ב(:

רשב"א אזלינן בתר הרוב.

ידי

שמב
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ר' יונה ובנימין זאב רק כלים מתוך כלים.
קערות שקערורות ירקרקות או אדמדמות שמביאין מחו"ל ,צריך הגעלה דדרך להשכירם ולמוכרם
אחר כך בחז' חדשים )כל בו ,ד"מ שם(.

בנ"ט דהתירא ,סה"ת וט"ז )שם( אם שניהם בני יומם אסור דלא הוי נ"ט דהתירא .ויבואר עוד בסעיף
הבא.

סעיף ג
דיני הגעלה וליבון הלא הם כתובים בהלכות פסח.

סעיף ב
לקח מהן כלים שנשתמש בהם בחמין ,בין שהם של מתכת או של עץ או
אבן ,מגעילן ואחר כך מטבילן ,אם הם של מתכת ,והם מותרים .ואם
הטבילן ואחר כך הגעילן ,מותרים .ויש אומרים שצריך לחזור ולהטבילן.

דיני הגעלה
צורת ההגעלה:

הגה :דין כלי עצם עיין בהלכות פסח סימן תנ"א .אין להגעיל שום כלי כל זמן שהוא בן יומו.
ואין להשתמש במי הגעלה .כל מקום שצריך הגעלה לא מהני אם קלפו לכלי בכלי אומנות .ועיין
לעיל סימן ק"ח דין מרדה של איסור.

צריך לשפשף החלודה שבו ,שבמקום החלודה אין הבלוע פולט .מעט חלודה על שפת הכלי או
בדופנו שלא מצליח להעבירה מחלוקת )ד"מ סק"ה(:
או"ה אין מועיל הגעלה.
מהרי"ל מועיל.

כללים בהגעלה

טלאי שנעשה אחר הבליעה צריך להסירו ,אלא אם כן יודע שקדם הטלאי לבליעה
האומנים בתחתית הכלי ,ד"מ סק"ו(.

טבילה קודם הגעלה מחלוקת:
הרשב"א לא מועיל ,דהוי כטובל ושרץ בידו .אם הטביל קודם נחלקו בדעתו אם צריך ברכה:
ש"ך )סק"ה( בלא ברכה.
יריעות האוהל בברכה )פת"ש סק"ה(.
נחלקו מה דעתו כשרוצה להשתמש בו רק צונן והטבילו ,ושוב נמלך להשתמש ברותח:
לבוש אם מתחילה רצה להשתמש בו רק צונן והטביל ועכשיו רוצה להשתמש רותח ,מועיל
אף שהטביל קודם מתחילה )אף לרשב"א .ש"ך סק"ד(.
תפארת למשה לא מועיל ,ואף להשתמש צונן לבד צריך הגעלה קודם.
ר"י מועיל להטביל תחילה דאין הטבילה צורך ההגעלה ,ונפק"מ דיכול להשתמש בו מיד אחר
טבילה לצונן.
ר"ן לכתחילה לא יעשה כן ובדיעבד מועיל )ד"מ סק"ג(.
 להלכה:
פסק השו"ע כר"י בסתם והביא הרשב"א ביש .כתב הדגמ"ר אם לא היה הכלי בן יומו לכולי עלמא
מועיל להטבילו תחילה ,דלא הוי טובל ושרץ בידו )פת"ש סק"ד(.

כלי ההגעלה:
כלי שאינו בן יומו:
שרי אף אם בלוע מאיסור דנטל"פ .כלי שיש בו ששים מועיל אף ב"י ואף שבלוע מאיסור
הט"ז סק"ב שלא הזכיר זאת רמ"א(.

הלכות הכשר כלים  סימן קכא

השלחן

שמג

)כגון טלאי שעושים

הגעלה בכלי ארוך:
מועיל על ידי הטבלת ב' חצאים בנפרד .כלי גדול ימלא במים ויעשה לו שפה סביב כדי שתתגעל
שפתו )וכן עשה ר' עקביה מעשה ,עבודה זרה שם( ,אי נמי יתן לתוכו אוד רותח בשעה שהוא רותח שיגלשו
המים .והוא הדין לענין ליבון לחצאין )ב"י על סעיף ה'(.
שהיית הכלי במי הרתיחה:
רי"ף בעינן שישהה עד שיפלוט כל האיסור שבו.
טור צ"ע דהרי נשתמש בו שיעור כמה ימים ,אלא סגי בכל שהוא.
אחר ההגעלה ישטפנו בצונן:
רש"י סבר שישטוף מיד וכן נוהגים.
ר"י סבר דסגי לשטוף אף אחר זמן.

כלי שיש בו סדקים אין מועיל לו הגעלה רק ליבון ,דחיישינן שמא נכנס איסורו בסדקים
סק"ה(.

)ד"מ

הגעלה בעינן כעין מה שהשתמש:
)ותמה

כלי בן יומו:
ואין ששים במים ,בלוע מאיסור לכולי עלמא לא מועיל הגעלה דהוי נ"ט דאיסורא ,ועוד שמא
בולע חלק ההיתר ונאסר .בלוע מהיתר )כגון כלי בשרי וקדירה חלבית( מחלוקת ,טור מועיל דהוי נ"ט

כל שהשתמש בו על ידי האש כקדירה ,נחלקו אם מועיל להכשירו בכלי ראשון רותח שהעבירו
מע"ג האש:
יש אומרים מועיל דמה שנצטנן מעט לא חשיב.
ויש אומרים לא מועיל שאין חומן כל כך גדול כמו חום שע"ג האש.
עירוי מכלי ראשון:
ר"ת סבר דהוי כלי ראשון ,דרבא היה מכשיר חביות יין על ידי עירוי כה"ג )עבודה זרה ע"ד.(:

שדמ

ידי
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רשב"ם ורשב"א מעשה רבא היה בחביות שהשתמשו בהם צונן ,ועירוי לא מועיל להפליט
הבלוע מעבר לעבר אלא מבשל רק כדי קליפה כמוכח ממעשה ר' עקביה )עבודה זרה ע"ו(:
שהכשיר שפת כלי בעירוי רק משום דלא בלע אלא על ידי ניצוצות.
מדוכת דבר חריף:
טור דינו כרותח.
רש"י ור"ת לא מועיל בו הגעלה.

בשל עץ לכולי עלמא לא מועיל הגעלה אלא יקלוף ויגעיל .ולא נהגו להכשיר מדוכת חמץ לפסח.
כלי שריית קיבה:
שרוצה לעשותו לבשר ,לא מועיל הגעלה כיון שהבלוע הוא החריף
בדבר האסור ,ד"מ סק"ח(.

)מה שאין כן במדוכה שהחריף מעורב

שיפודים ואסכלאות:
משנה עבודה זרה )ע"ה" (:השיפוד והאסכלא מלבנ באור" .ובגמרא "עד כמה מלב עד שתשיר קליפת."
ובירושלמי "הליבו צרי שיהו ניצוצות ניתזי ממנו" )כתב הגה"מ סגי בניצוצות מנתזים מקש שמניח על הכלי,
דאל"ה אי אפשר להכשיר כלי הטרפיד"א )פשטיד"א( בלא שינזק( .ביאר המרדכי ,כלים הבלועים מאיסור בעינן
ליבון חמור שיהו ניצוצות מנתזים מהם ,כלים הבלועים מהיתר בעי ליבון קל שקש שמניח על
צידו השני ישרף.
שולחנות ושיש:
או"ה מחמיר לכתחילה אף בכלי שני להגעיל ככלי ראשון ,ומשום הכי שולחנות ושיש יערה עליהם
מים רותחים ויעביר אבן רותחת בכולם )ד"מ סק"ז( .וכשלקח מן הגוי ומסופק בהם נהגו להחמיר
להטבילם )רמ"א ס"ה(.
מפות של איסור:
כתב רי"ו סגי להגעילם בכלי שני )ב"י(.
מרדה:
אין לה תקנה אף על ידי קילוף והגעלה )ד"מ סקי"ג(.

צריך ליתן ששים במים כנגד הכלי או להטבילו אחר מעת לעת לתשמישו:
הטעם:
א(שלא יאסרו חלקי הכלי המותרים ,או שאר כלים שעמו האסורים רק מכלי שני .ב( לרי"ף
שמצריך שהייה במי ההגעלה ,יש לחוש שמא ישהה יותר ויחזור ויאסר )והוא הדין לטור כשמשהה יותר
מכל שהוא( .ג( כשמעלה הכלי שלא יאסר ממים שעליו .ד( שלא יאסור המים והכלי שמוטבל בתוכם.
שיעור מעת לעת:
ר"ת כל שעבר לילה.
ר"י כ"ד שעות מעת לעת.

ידי
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חיממו מים שוב תוך מעת לעת ,בכלי איסור מונים שוב ,בכלי היתר מותר )או"ה בב"י(.
שיעור המים:
בכלי אחר מעת לעת ,סגי בכדי שייכנס הכלי לתוכם .בכלי תוך מעת לעת ,בעינן ששים כנגד
הכלים שמכניס באותו פעם ,אלא אם הוא אחר מעת לעת לשימושו .המגעיל כלים רבים זא"ז,
מחלוקת:
ראב"ד סבר דסגי בששים כנגד כל כלי שמכניס.
רבותיו של הרשב"א הצריכו ששים כנגד כל הכלים שבא להטביל.

שימוש במי ההגעלה ,כתב או"ה לא ישתמש לא ישתמש במי ההגעלה אף אם היה בהם ששים
נגד הכלי ,וכן פסק רמ"א )ד"מ סק"י( .מים שנעשו כציר ,ונשתנה מראיתם אחר הגעלת הרבה כלים,
לא יגעיל בהם עוד )ד"מ סק"ט(.

הכשר כלי חרס:
בגמרא פסחים )ל'" (:התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעול ."ועוד בגמרא חולין
)קי"א" (:ההיא פינכא דאימלח בה בישרא בי ר' אמי ותברא" ,וממעשה ר' דימי מוכח דאף שלא נשתמש
בו על ידי האור אלא בחום אחר אין לו תקנה.
כלי שדרכו על ידי היסק מבפנים:
מבואר בגמרא )פסחים שם( שמניח בתוכו גחלים ומלבנו ,וליבון מבחוץ לא מועיל לו.
כלי שדרכו על ידי היסק מבחוץ כקדירה:
מועיל שיכניסו לכבשן ויצרפו מחדש .כתב הראשונים כבשן תנורים שלנו לא מועיל דחייס עליה
להניחו שם כשיעור הראוי ,אלא רק של יוצרים.
כלי חרס שאסור מדרבנן:
בירושלמי )תרומות פ"ח הוא הדין( "תני ר' חלפתא ב שאול קדירה שבישל בה תרומה מגעילה בחמ ג'
פעמי ודיו ,אמר ר' בא ואי למדי ממנה לעניי נבילה .אמר ר' יוסי תרומה בעוו מיתה ונבילה בלא
תעשה ואת אמר הכי ,אי לומר כמא דאמר מאיליה קבלו עליה את המעשרות".
מבואר דכיון דתרומה בזמן הזה דרבנן מועיל לכלי חרס על ידי הגעלה ג' פעמים .הסתפק הרשב"א
מה הדין בשאר דברים דרבנן ,האם גם הם ניתרים עי"ז )ומה ששבר ר' אשי הפינכא אף שמליחה דרבנן,
דחייש לתקלה ,דהא בכ"ג היה יכול להתיכה ולהכשירה( ,או דוקא דבר דרבנן שאין לו עיקר מה"ת כמו תרומה
שם )ומשום הכי שבר ר' אשי הפינכא(.

סעיף ד
מחבת שמטגנים בה ,אף על פי שלענין חמץ בפסח די לה בהגעלה ,לענין
שאר איסורים צריכה ליבון.

דין מחבת
האם צריכה הגעלה או ליבון:
מחבת שמצוי שמתייבש התבשיל וחשיב שימוש על ידי האור ,נחלקו אם צריכה הגעלה או ליבון:

שמו
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ר' יואל הצריך ליבון.
אבי עזרי סגי בהגעלה.
רשב"א וב"י בחמץ בעי הגעלה דהתירא בלע ,בשאר איסורים בעי ליבון ,וכן פסק שו"ע.
רמ"ע מפאנו חמץ רוב תשמישו הוא על ידי מים ,ושאר איסורים רוב תשמישם הוא על ידי
האור .נחלקו בהבנתו:
ש"ך )סק"ח( תלוי איך נשתמש בכלי ,על ידי מים הגעלה ביבש ליבון.
רעק"א הרמ"ע סבר כב"י דבהיתר לעולם סגי בהגעלה ,ובחמץ הוצרך לטעם אחר דסבירא
ליה דחשיב איסורא ,נמצא דתרתי לטיבותא או התירא או על ידי מים.
חתם סופר על ידי מים סגי בהגעלה אף בשאר איסורים ,ואף כשנשתמש ביבש אך השומן
שמטגן על ידו היתר סגי בהגעלה .נמצא ג' התירים ,התירא ,על ידי מים ושומן היתר )פת"ש
סק"ז(.
העולם נהגו לא להכשיר מבשר לחלב ואיפכא ,אך כשמכשיר לפסח מותר לו אגב זה לשנות מבשר
לחלב )פת"ש שם(.

סעיף ה
אם הגעיל כלי הצריך ליבון ,אסור להשתמש בו בחמין אפילו שלא על ידי
האש .הגה :אבל מותר להשתמש בו צונן ,אפילו לכתחלה ,על ידי הדחה ושפשוף היטב .וכלי
שני בכלי שצריך הגעלה .ודוקא בדרך עראי ,כגון שהוא בבית העובד כוכבים או בדיעבד ,אבל
אם רוצה להשתמש בו בקבע ,יש מחמירים ואומרים דאפילו להשתמש בו צונן צריך הגעלה או
ליבון ,גזירה שמא ישתמש בו חמין .והכי נוהגין .ואפילו כלים שתשמישן בצונן ,אם יש לחוש
שחממו בו יין ,כגון כלי כסף ,נוהגין להגעיל ,ואין לשנות .ואפילו תיבות ושלחנות הנקחים מן
העובד כוכבים ,נוהגין להגעיל שמא נשפכו עליהם חמין .ודוקא לכתחלה ,אבל בדיעבד אין לחוש
לכל זה .וכלי חרס שנשתמשו בו בצונן ,מאחר דאי אפשר בהגעלה ,מיקרי דיעבד וסגי ליה
במריקה ושטיפה היטב ,ומותר ליתן בו אחר כך אפילו דברים חריפים כחומץ וכיוצא בו ,וכלי שני
דברים קשים כתבלין וכיוצא בהן .ועיין לעיל סימן צ"א.

הגעלה במקום ליבון ,שימוש המותר בכלי איסור
הגעיל כלי שצריך ליבון:
למד הרשב"א מכלי חרס דאינו יוצא מידי דופיו לעולם ,דכל כלי שצריך ליבון אין ההגעלה מועילה
לו אף בשביל להשתמש בו בבישול ,דכל שימוש פולט עוד.

שימוש צונן בכלי שנאסר ברותח:
יבש לכולי עלמא מותר ,לח צונן ,או רותח שאינו לצורך אכילה מחלוקת
ס"ג וחלק מובא כאן בד"מ סק"א ובהגה ס"ה .ועיין לעיל סימן צ"א ס"ב(:
טור לח מותר.
שערי דורא אפילו רותח ,לצורך רחיצה וכדו'.
מרדכי ואו"ה רק יבש אך לח אפילו צונן אסור מגזירה ,ומיהו שימוש עראי בבית הגוי מותר.
ר"ן כלי חרס אסור שאר כלים מותר.

)חלק מובא בב"י לעיל י' צ"ד
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שמז

 להלכה:
פסק רמ"א כר"ן דשימוש עראי שרי על ידי הדחה ושפשוף ,ובסכין צריך נעיצה )ש"ך סק"ט(.

חומץ ודברים חריפים ,הסתפק הש"ך
ששימושו היה בצונן בלבד.

)סק"י(

כלי שמסופק אם נשתמש בו הגוי

בגירסא בד"מ ,האם מתיר אף בכה"ג או רק בכלי

)ד"מ סק"ב(:

כלי שדרך להשתמש בו צונן:
מותר על ידי הדחה ושטיפה אף בדברים חריפים ,ואף בודאי נשתמש וכן פסק רמ"א .בכלי חרס
אם הגיעו לידי הגוי בלועים מהיתר ,סגי בשכשוך .הגיעו לידיו ריקנים ,בעי מילוי ועירוי )ש"ך סקט"ו(.
דעת הרא"ש וטור דלא כל מין כלי חרס צריך מילוי ,אך דעת השו"ע ורשב"א דכל כלי חרס צריכים.
כלי שדרך להשתמש בו רותח:
רשב"א נאמן כשמסל"ת ונראה כמו שהוא אומר.
או"ה כלים צריך הגעלה וכלי חרס שבירה )לרמ"א נזדמן גירסא מוטעת באו"ה שכלי חרס צריך שבירה
ושאר כלים אינם צריכים כלום ומשום הכי הקשה עליו ,כן כתב האורח מישור(.

סעיף ו
כלי מתכות ,אף על פי שיש אומרים שאם נשתמש בו איסור במקצתו
נאסר כולו ,משום דחם מקצתו חם כולו ,אבל לענין הכשרו לא עלה לו
הכשר עד שיכשיר כולו ,בין לענין הגעלה בין לענין ליבון .הגה :ודוקא אם
נשתמש בכולו ,אבל אם ידוע שלא נשתמש רק בקצתו ,כבולעו כך פולטו.

השתמש במקצת כלי לאיסור  ,אם צריך להכשיר כולו:
בגמרא פסחים )ל'" (.סכיני דפסחא מעייל קתייהו בטינא ופרזלייהו בנורא ,והדר מעייל לקתייהו
ברותחי."

נחלקו מה שיעור ההגעלה:
ר"ן לפי זה אינו מלבן את הכל ,אלא רק מה שהשתמש ,דאין אומרים ח"מ ח"כ ,וכן פסק
רמ"א.
רשב"א גורס מעייל להו ולקתייהו בוי'ו ,אם כן נמצא שמגעיל את הכל ,דאמרינן ח"מ ח"כ
לחומרא ולא לקולא ,וכן פסק שו"ע )ויל"ע ,שהוכיח דעת הרא"ש ,ממש"כ דיש ללבן רק חודו של סכין של
נכרים(.
ט"ז א( דעת הרא"ה לחלק בזה בין הצריך הגעלה לדבר הטעון ליבון ,דבהגעלה סגי במקום
שבלע מה שאין כן בליבון בעינן שילבן הכל .ב( אף הטור שמיקל כהר"ן ,שלעולם די בהכשר
המקצת ,לא הקל לכתחילה אלא בדיעבד ,שאם לא כן יסתרו דבריו שבאן לדברי שבהלכות
פסח ,ששם כתב להגעיל גם ידות הכלים .ג( הרמ"א פסק כמו הטור .ד( שפוד שצלו בו בשר
שלא נמלח ורוצה ללבנו לצלות בו בשר כשר ,די בליבון המקצת ,הכשיר בדיעבד מותר אפילו

שמח
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לא ליבן כלל ,משום דנורא משאב שאיב .ה( אבל צלה בו בשר נבילה ,צריך ללבן כולו ,ואם
לאו אסור אפילו בדיעבד ,דציר נבילה מסרך סריך ,ול"א כבולעו כך פולטו .אבל אין לאסור
את המאכל בדיעבד ,וכמו ידות הכלים כנ"ל .ואפילו לכתחילה יש להתיר אם ליבן גם את
סביבות המקום שבלע איסור.
ש"ך א( דעת הטור כדעת כהרא"ש ,ותרווייהו כהרא"ה ,לחלק בין ליבון דלא מהני במקצת,
להגעלה דמהני במקצת .וזוהי גם כוונת רמ"א ,דמה שהקל בהגעלת מקצת הוא דווקא
בהגעלה ,אבל בליבון אינו מתיר ,ודלא כלבוש שהכניס דהוא הדין ליבון .ב( אבל דעת מהר"ם
מעיל צדק בשם הרא"ם ,דלענין בליעה לא אמרינן חמח"כ ,אלא רק שאם צד אחד חם ,וצד
אחר נגע באיסור ,צד האחר נאסר ,משום חמח"כ ,אבל לענין שייאסר המקצת שלא נגע באיסור
לא אמרינן) .וכ"ה דעת מהרש"ל ,לענין כף של מתכת שנתחב בקדירה שאין צריך לשער אלא כנגד מה שנתחב
ולא כנגד כל הכף ,דהיינו משום דל"א שהוליך בליעתו בכולו אף על פי שכולו חם ,וכמ"ש שע"ד ,סמ"ג ,סה"ת ,הגה"מ,

המרדכי ,או"ה .וכן משמע תרוה"ד( .ג( לכן ,כלי מתכות שהשתמש בהן איסור במקצתו ,ואחר כך
השתמש היתר במקצת האחר ,מותר בדיעבד .ד( בחום שעל ידי האור ממש ,אפשר שלכ"ע
האיסור מתפשט בכולו ,וכדעת הרא"ה והרא"ש ,וכן נראה מדברי או"ה .ה( ואין זה סותר את
מש"כ רא"ה ,שליבון אינו מפליט הכל ,די"ל לעולם אינו מפליט אלא מכלה ,אל שבא לומר
דהיכא דשייך פליטה מפליט בכולו ,וכגון שפוד של איסור שצלו בו בשר על האור ,צריך ששים
נגד כל השפוד ,כיון שמפליט בבשר ,על ידי לחות הבשר ,מוליך פליטתו בכולו.

סעיף ז
סכין ישן ,בין גדול בין קטן ,הניקח מהעובד כוכבים ,אם בא להשתמש
בצונן ,אם אין בה גומות נועצה עשרה פעמים בקרקע קשה .וצריך שכל
נעיצה ונעיצה תהיה בקרקע קשה ,לפיכך לא ינעוץ במקום שנעץ נעיצה
אחרת .ואפילו לחתוך בו דבר חריף כמו צנון ,סגי בהכי) .ולהשתמש בו בקביעות,
לא גרע משאר כלי שנוהגין להגעיל אפילו לצונן( .ואם יש בה גומות )או( שרוצה
לחתוך בה חמין או לשחוט בה ,מלבנה או משחיזה במשחזת של נפחים
היטב על פני כולה .הגה :ויש אומרים דהשחזה מהני רק לחתוך בה צונן ,אבל לא לענין
חמין ,והכי נהוג לכתחלה .ואם לא יוכל ללבן הסכין היטב ,משום הקתא ,ילבננו ויגעילנו אחר כך.
ומיהו אם לבנו ולא הגעילו ,אפילו יש בו גומות ,או אם הגעילו ולא לבנו ואין בו גומות וחתך בו
מאכל חם ,לא נאסר ,אפילו הסכין בן יומו .ואם השחיזו במשחזת היטב בכל מקום ,ומגעילו אחר
כך ,מהני אפילו לכתחלה ,כמו ליבון.

הלכות
נטל"פ בכלי

השלחן

ידי

שנא

הלכות נטל"פ בכלי
סימ קכב  די נות טע לפג בכלי
סעיף א
נותן טעם לפגם ,מותר.

דין נטל"פ
מקור נטל"פ:
נותן טעם לפגם מותר )עבודה זרה ,סח ,ב( .וכל קדירה שאינה בת יומה נחשבת לנטל"פ ,ואעפ"כ
אסרו חכמים לבשל בה לכתחילה גזירה אינה בת יומה אטו בת יומה) .עבודה זרה ,עו ,א( .ובין שבישלו
בה נבילה ושהתה הקדירה מעת לעת ,בין שבישלו בה בשר ורוצה לבשל בה חלב ,אסור לכתחילה
אחרי מעת לעת ,אף על פי שהיתרא בלע .דהא בפסחים )ל ,א( אמרינן דקדרות בפסח יישברו או
משהי להו עד לבתר פסחא) .רשב"א ,תה"א ,ד ,ד(.
כלי חרס:
חכמי ונציה התירו לבשל לכתחילה בכלי חרס אחר שהיית מעת לעת ,דאל"ה אין להם תקנה
בהגעלה ,אם כן הוי כדיעבד ,ודווקא בכלי מתכות דאפשר בהגעלה אסור לכתחילה .ובמנחת יעקב
הביא זה בשם שו"ת נחלת יעקב והשיג עליהם מכמה סוגיות ש"ס ופוסקים ,אלא שסיים דבהפסד
מרובה יש להקל .ופת"ש )סק"א( כתב שקשה להתיר אפילו בהפסד מרובה ,כי מוכח מהגה"א
דאפילו בכלי חרס אסור לכתחילה .וכתב שמצא כן גם בפמ"ג.
קדרה שנאסרה מאיסור דרבנן:
כתב הנודע ביהודה כתב דמדינא שרי אף לכתחילה דהוי גזירה לגזירה ,אבל אין להקל כי לא
נמצא כן בפוסקים .ובפת"ש )סק"ב( כתב ,דלהדיא איתא כן בט"ז לקמן )קלז ,ז( ,דשרי ,אלא דאיהו
אזיל לשיטתיה לעיל )צ ,יב( לענין איסור בשר כבוש בחלב שחוטה ,שכתב להתיר ותמה על או"ה
שאוסר .ובנקודות הכסף )סק"ב( השיג עליו ,דמתוספות חולין )קד ,א ,מנא( מוכח דגזרינן גזירה
לגזירה) .ופת"ש הוכיח עוד ,דגזרינן שלא לבשל לכתחילה בקדירה שנתבשל בה איסור דרבנן אף לאחר מעת לעת,
מפינכא דרב אמי בחולין )קי"א ,(:שמשם הוכיח הר"ן דנטל"פ אסור לכתחילה ,דאל"ה אמאי תברה .עכ"ד
הר"ן .והא דם שנמלח דרבנן .וע"כ דלזה כיוון הר"ן ,דאל"ה הא ש"ס ערוכה היא דנטל"פ אסור
לכתחילה .ויש לחלק בין אם נודע האיסור קודם שנעשה אינו ב"י לאם נודע אחר כך(.

סעיף ב
קדירה שאינה בת יומא ,דהיינו ששהתה מעת לעת משנתבשל בה האיסור,
הויא נותן טעם לפגם ואפילו הכי אסרו חכמים לבשל בה ,לכתחלה ,גזירה
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אטו בת יומא ,בין שבלועה מאיסור ובא לבשל בה היתר ,ובין שבלועה
מחלב ובא לבשל בה בשר ,או איפכא.
מבואר לעיל.

סעיף ג
יש אומרים הא דחשיבה פגומה כשאינה בת יומא ,דוקא כשהדיחה יפה
וסר ממנה כל שמנונית איסור הדבוק בה ,אבל אם לא הדיחה יפה,
שהאיסור הוא בעין ,אינו נפגם בשהיה מעת לעת .הגה :ומכל מקום אם יש ששים
רק נגד הדבוק בקדרה ,הכל שרי ,דמה שבקדרה כבר נפגם ואין צריך בטול .יש אומרים דבדברים
חריפים לא אמרינן דין נותן טעם לפגם ,כמו שנתבאר לעיל סימן צ"ה וצ"ו ,ולכן אם בישל,
בקדירה איסור שאינה בת יומא מאכל חריף ,כגון תבשיל שרובו חומץ או תבלין או שאר דברים
חריפים ,אסור ,אבל לא מיחשב התבשיל חריף משום מעט תבלין שבו וכן נוהגין .ועיין לעיל
סימן צ"ה וצ"ו .אבל אם היה האיסור דבר חריף ,ואחר כך שהה הקדירה מעת לעת ובשלו בו
היתר שאינו חריף ,מותר ,דאין החריפות הראשון משוי ליה לשבח.

אופנים שאינו פוגם
קדרה שלא הודחה ושהתה מעת לעת:
בגמרא עבודה זרה )ע"ה" (:הלוקח כלי תשמיש מ הנכרי ,כול שנשתמש בה עד שלא הטביל ועד שלא
הגעיל ועד שלא ליב ,תני חדא אסור ותני חדא מותר ,לא קשיא הא כמא דאמר נטל"פ אסור והא
כמא דאמר נטל"פ מותר".
רמב"ם טבילה היינו הדחה ,דאי טבילה כפשוטה ,ובכלים חדשים ,ליכא נותן טעם כלל ,מכאן
שאפילו כלים ישנים ולא מודחים ,מותרים למאן דאמר נטל"פ מותר.
ראב"ד לא מודחים לא חשיבי נטל"פ ,וטבילה היינו בחדשים ולא בדווקא נקטה )וכן פסק הרשב"א
ובשם תוספות ורבנו יונה( .וכן כתב שו"ע בשם יש אומרים ,ולא הביא סברת הרמב"ם .רמ"א ואם
יש ששים בתבשיל נגד השומן הכל מותר .דאילו הבלוע כבר פגום.

נטל"פ בדבר חריף:
יש אומרים דבדברים חריפים לא אמרינן דין נותן טעם לפגם ,כמו שנתבאר לעיל סימן צ"ה וצ"ו,
ולכן אם בשל ,בקדרה אסור שאינה בת יומא מאכל חריף ,כגון תבשיל שרבו חמץ או תבלין או
שאר דברים חריפים ,אסור .אבל לא מחשב התבשיל חריף משום מעט תבלין שבו )מרדכי פא"מ
ורשב"א סימן תמ"ט( וכן נוהגין .ועין לעיל סימן צ"ה וצ"ו .אבל אם היה האסור דבר חריף ,ואחר כך
שהה הקדרה מעת לעת ובשלו בו התר שאינו חריף ,מותר ,דאין החריפות הראשון משוי ליה לשבח
)ארוך כלל ל"ח(.
קדרה שאינה בת יומה ובישלו בה דבר חריף:
א(רמ"א בישלו איסור בקדרה ,ואחר מעת לעת בישלו בה תבשיל חריף ,דהיינו שרובו חומץ או
תבלין ,נאסר .ב( רמ"א בישלו בקדירה איסור חריף ,ושהתה מעת לעת ,ובישלו בה היתר שאינו
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שנג

חריף מותר .ג( תו"ח וש"ך בישלו בשר ,ושהתה מעת לעת ,אחר כך בישלו היתר חריף ,ואחר כך
בישלו חלב ,מותר .ד( תו"ח וש"ך בישלו איסור בקדירה ,ובתוך מעת לעת בישלו חריף ,ושהה מעת
לעת ,מותר .ה( תו"ח וש"ך בישלו בשר ,ובתוך מעת לעת בישלו חריף ,ואחר מעת לעת של בשר,
ובתוך מעת לעת לחריף ,בישלו חלב ,מותר .ו( תו"ח וש"ך התבשל איסור ,ובתוך מעת לעת התבשל
בו היתר אפילו אינו חריף ,מונים מעת לעת מבישול שני.
קדרה שעברו עליה י"ב חודש:
בישלו בפסח דבר חריף ,בקדירת חמץ שעברה י"ב חודש:
חכם צבי מותר מדינא ,אע"ג דבחמץ בפסח לא שרינן נטל"פ ,ועוד שבדבר חריף לא מהני
נטל"פ ,אבל אחר יב"ח אין טעם כלל .ולמעשה לא מלאו לבו להתיר לבשל לכתחילה.
פנים מאירות אסר מדינא.
פמ"ג אף הפמ"א מודה להתיר בצונן כגון על ידי כבוש שמותר ומהני יישון.
חיים שאל תשובת הרשב"א נגד החכ"צ .ונשאל על כלי פורצלן שלא ניכר אם הגוי השתמש
בהם ,וגם עברו שנתיים ימים ,והשיב דאולי אפשר להתיר בכה"ג משום דהוה ליה ס"ס .ועדיין
צריך ישוב .בשערי תשובה ארחות חיים אם אפשר יגעילו ג' פעמים ,ואם הם כלים שאין דרך
להשתמש ברותחין יש להקל.

סעיף ד
קדרה הבלועה מבשר וחלב ,אם קודם שעבר לילה אחת חממו בה מים,
חשיב כאלו חזר ונתבשל בה האיסור ,ומונים מעת לעת משעה שהוחמו
המים ,מה שאין כן בשאר איסורים.
מבואר לעיל.

סעיף ה
איסור מועט שנבלע בכלי שדרכו שלא להשתמש בו בהיתר מועט בכדי
שיתן זה טעם בהיתר שישתמשו בו ,כמו קדרה גדולה וחבית וכיוצא בהן,
הרי זה מותר להשתמש בו לכתחלה ,אף על פי שהוא בן יומו ,לפי שאי
אפשר לבא לידי נתינת טעם .אבל אם הוא כלי שמשתמשין בו בדבר
מועט ,כמו קערה וכיוצא בה ,אסור להשתמש בו ,שאין מבטלין איסור
לכתחלה ,אפילו איסור מועט ואפילו איסור הבלוע.

כלי שלא יכול לבוא לידי איסור
כלי שדרך להשתמש בו בשפע:
כתב הרשב"א כלי שדרכו להשתמש בו בשפע ,ונבלע בו איסור מועט ,שאין בו כדי ליתן טעם לפי
הכמות שרגילים להשתמש בכלי ,כגון קדרה גדולה וחבית גדולה ,מותר להשתמש בו לכתחילה
בלי הכשר ואפילו הוא בן יומו .אבל אם הוא כלי שמשתמשין בו בדבר מועט כגון קערה ,אסור
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להשתמש בו ,לפי שאין מבטלין איסור לכתחילה ,אפילו איסור מועט ואפילו איסור הבלוע .טור
אפילו הדרך להשתמש בשפע אסור.
 להלכה:
שו"ע כרשב"א.
ט"ז לא קימא לן כן.
שורש המחלוקת:
טעם הטור ,דאם גזרו אפילו על אינה בת יומה אטו בת יומה ,כל שכן שיגזרו על אותו כלי עצמו
שמא ישתמשו בו במועט .וכתב ב"י לא דמי ,דבבת יומה מצוי הוא שישתמשו מה שאין כן בדבר
מועט בכלי גדול .גמרא )עבודה זרה ל"ג (.קנקנים של גוים ,חדשים מותרים ,ישנים או מזופפים
אסורים .כיצד ,גוי נותן לתוכו יין ,ישראל נותן לתוכו ציר או מורייס ואינו חושש .איבעיא להו מהו
לתת לתוכן שכר ,ומסיק דשרי ,וטעמא ,משום דיין הבלוע בכלי דבר מועט הוא ,דכל שמשתמשין
בו צונן אין בלעו מרובה ,וכלי זה משתמשין בו בשפע.

סעיף ו
סתם כלי עובד כוכבים הם בחזקת שאינם בני יומן ,לפיכך אם עבר
ונשתמש בהם קודם הכשר ,התבשיל מותר .הגה :אבל אם חמם מים בכלי של עובד
כוכבים ללוש בהן פת ,אסור ללוש באותן מים ,דלדבר זה מקרי לכתחלה הואיל ועדיין לא התחיל
הנאתו ,שלא הוחמו לשתיה .אבל דבר שנעשה בשבילו ולא בשביל דבר אחר ,אף על פי שהוא
של עובד כוכבים וישראל קונה ממנו לכתחלה מותר דמאחר דכבר נעשה ביד עובד כוכבים מקרי
דיעבד .אף על פי כן אסור לומר לעובד כוכבים :בשל לי ירקות בקדרתך ,וכן לא יאמר לו :עשה
לי מרקחת ,שכל האומר :בשל לי ,הרי הוא כאלו בישל בידיו .ואפשר שעל ידי הרקחים )או שאר
אומנים( מותר ,שכל האומנים מיחדים כלים נקיים למלאכתם ,כדי שלא יפגמו אומנותם .ובעל
נפש יחוש ,שדברים אלו מביאים לידי טהרה ונקיות.

דין סתם כלים
סתם כלים של גוים ,אי חשיבי בני יומן:
רשב"א מסתמא אינם בני יומן .לפיכך אם לפני שהכשיר את הכלי בישל בו ,התבשיל מותר.
רמב"ם הרשב"א כתב בשמו דאינן בני יומן ,והאריך בב"י להוכיח דסבירא ליה דמסתמא הן
בני יומן.
שורש המחלוקת:
בגמרא )עבודה זרה ,ע"ה (:למאן דאמר נטל"פ מותר ,אם נשתמש בכלי גוים עד שלא הגעיל ולא ליבן
מותר .ועוד שם )ל"ח (:כוספן של גוים שהוחמו חמין ביורה גדולה אסור .ופריך והא תניא אחת יורה
גדולה ואחת יורה קטנה מותר .ומשני ל"ק הא כמאן דאמר נטל"פ מותר הא כמאן דאמר נטל"פ
אסור .אלמא סתם כליהם לאו ב"י .ועוד התירו שם משחה שליקא .ולעיל מינה )ל"ו (.התירו שמן
של גוים דלא חששו לזליפת הכלים מפני שהוא נטל"פ .ועוד ,דבכמה דוכתי משמע דאין בפת
של גוים משום גיעולי נכרים.
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שנה

הטעם ,פירשו הראשונים ,מפני שהוא ס"ס ,שמא לא נשתמשו בו היום ,ושמא השתמשו בדבר
שהוא פוגם בעין או לדבר שאינו נותן טעם )תוספות ,רא"ש ,הר"ן והמרדכי(.
בדעת הרמב"ם:
א( חמאה שבישלו גוים אסורה משום גיעולי נכרים .והיא ראיית שו"ע העיקרית ,דלרמב"ם סתם
כלים בני יומן .ב( משחא שליקא ודבש אין בהם משום גיעולי נכרים מפני שהבשר פוגמן ,משמע
הא לא"ה היו אסורים .ג( כוספן של גוים שהוחמו מותרין מפני שנטל"פ הוא .משמע שסתם כלים
לאו בני יומן .וי"ל דהתם הבשר מסריחו .והרשב"א כתב ,שטעם הרמב"ם בזה משום סתם כלים
לאו בני יומן .ד( פולים ואפונים ועדשים שבישלום נכרים אסורים משום גיעולי נכרים ,שמא יבשלו
אותם בקדרה שבישלו בה בשר .מוכח דהוו בני יומן.
 להלכה:
פסק שו"ע כרשב"א ורוב הראשונים ,דסתם כלים לאו בני יומן.

דין סתם סכין של נכרים:
הר"ן בשם יש אומרים סתמו הוא בן יומו ,הואיל ותשמישו תדיר .רי"ו בשם הרשב"א סתמו הוא
בן יומו הואיל ואין דרך להדיחו ,אבל של חנווני סתמו אינו בן יומו ,הואיל ודרכו להדיחו .הרמב"ן
והרא"ש סכין נמי סתמו אינו בן יומו.
שורש המחלוקת:
בגמרא חולין )ח'" (:השוחט בסכי של גוי ,רב אמר קול ,ושמואל אמר מדיח".
מוכח דמסתמא הוי בן יומו .וקשה מעבודה זרה )ל"ט ,(.דאמרינן קורט של חלתית אסור משום
דמפסקי בסכינא דארמאי ,ואע"ג דנטל"פ מותר ,אגב חורפא דחלתית מחליא ליה .רמב"ן בחולין
מיירי בבן יומו .רי"ו אסר לחתוך בסכין של נכרי ע"ד לקלוף או להדיח ,שמא ישכח.

אם הגוי אומר שהם בני יומן:
רש"ל הטעם משום ס"ס .לפיכך אין צריך לשאול את הנכרי אם הכלים בני יומן .אבל אם שאל
ואמר לו הנכרי שהם בני יומן ,צריך לוודא שהיה התבשיל פגום ,הא לא"ה אסור.
ט"ז וש"ך בשם מהרלב"ח מותר ,כי אין הגוי נאמן.
ט"ז אם מסיח לפי תומו מעצמו בלי שום שאלה ,ונראין הדברים שלא התכוון על ישראל ,יש
להחמיר ולאסור התבשיל של ישראל.
טעם המחלוקת:
רש"ל מה שאין הנכרי נאמן דווקא בדבר שהוחזק בכשרות ,או כשי"ל שאומר כדי השביח מקחו
כגון שאומר פירות אלה ערלה .אבל הכא סתם כלי גוים אסורים אי לאו משום ס"ס ,וליכא
טעמא דכדי להשביח מקחו.
ט"ז אף על פי שהקדרה בחזקת איסור ,התבשיל בחזקת היתר .ובודאי אין הגוי נאמן לאסור,
דאפילו ישראל אינו נאמן לאסור את של חברו אלא אם הדבר בידו .והא דבעינן טעמא דאומר
כדי להשביח מקחו ,דווקא היכא דאי לא נימא הכי ,הוה מהימנינן ליה ,הואיל ומקלקל מקחו,
וכגון אומר פירות אלה של ערלה.

כלים של בית קפה של גוים:
נדע ביהודה אסור ,כי הדרך להשתמש כל יום .ובכלי שני מותר בדיעבד אם בא בדרך ,אבל
אם נמצא בעיר שיש שם כלים של יהודים ,אסור ,דהא כלי שני אסור לכתחילה.
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מים רבים מתיר .פת"ש כנדע ביהודה.

לומר ישראל לנכרי בשל לי בקדרתך:
רשב"א אסור ,דהוי כאילו בישל הישראל בידיו .ואפשר שעל ידי פלטר או רקחים מותר ,כי מייחדים
כלים נקיים למלאכתם .ובעל נפש יחוש.
בגמרא חולין )ו'" (.הנות לשכנתו עיסה לאפות וכו' ,שאני הת כיו דקאמר לה עשי משליכי כמא
דערב בידי דמי".
והתם איתא דתערובת דמאי היתר היא בדיעבד ,וע"כ כיון דלכתחילה אסור ,כשאומר לעשות הוי
כמו עושה.
 להלכה:
פסק שו"ע כל דברי הרשב"א.
רמ"א א( חמם מים בכלי של נכרי ,כדי ליתנם לתוך העיסה ,אסור ,דהוי לכתחילה .ב( ש"ך בשם
תו"ח אבל לשתיה מותר ,דהוי כדיעבד .ג( רמ"א נתבשל בידי הגוי בשביל עצמו ,מותר ליהודי
לקנות ממנו דהוי כדיעבד .ד( לבושי שרד מסתפק באם בישל הנכרי מעצמו עבור הישראל ,או
למכור לאנשי העיר ורובה ישראל ,וכל שכן אם הישראל יודע שעשה בשבילו ,דאפשר שאסור.

סעיף ז
כשם שסתם כליהם של עובדי כוכבים אינם בני יומן ,כך סתם כלים שלנו
בחזקת שאינן בני יומן.

ידי
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נחלקו מה הטעם:
ר"ת הוכיח דתערובת טבל שאין לו פרנסה ממקום אחר לא חשיב דבר שיש לו מתירין ,והא
דאוסר במשהו אינו אלא משום דכהיתרו כן איסורו.
רמב"ן לא מקרי דבר שיש לו מתירין כשצריך להפריש על הכל ומפסיד בהיתרו דבר מרובה
שצריך להפריש מן ההיתר כדי להכשיר האיסור ולא הצריכו להפסיד ולהפריש עליו יותר מדינו.
ודווקא כשאסור במשהו ,דאין איסורו ניכר ,ואם מפריש על הכל הוי כמפריש מן הפטור ,אבל
כשאסור בנו"ט ,דטעמא לא בטיל ,והוי כמפריש מן החיוב על החיוב.

סעיף ט
יש ליזהר מלהניח בבית עובד כוכבים כלי סעודה ,דחיישינן שמא ישתמש
בהם .הגה :ואפילו אם נתנם לאומן לתקנם ,צריך לעשות בהם סימן שלא ישתמש בהם העובד
כוכבים .ואם עבר ולא עשה ,כשחזר ולקחן מן העובד כוכבים צריכים הגעלה .ודוקא אם שהו קצת
אצל העובד כוכבים ,דהיינו כחצי יום ,אבל לפי שעה אין לחוש .וכל זה כשרוצה להשתמש בו
ביום שנתנו לו ,דליכא אלא חדא ספיקא שמא נשתמש בו העובד כוכבים או לא ,אבל אם לא
לקחו מן העובד כוכבים עד לאחר זמן ,דנוכל לומר אף אם נשתמש בו העובד כוכבים כבר נפגם
ונשתהא מעת לעת ,או נשתהא ביד ישראל לאחר שלקחו מן העובד כוכבים מעת לעת ,אזלינן
לקולא ואין חוששין בדיעבד .ואם לקחו מן העובד כוכבים באותו יום שנתנו לו ,ועבר ונשתמש
בו בלא הגעלה ,יש אוסרים המאכל כמו בכלי שהוא בודאי בן יומו ,ובמקום צורך יש להקל
בדיעבד ,ולכתחלה יש ליזהר בכל ענין ,אפילו בעבדים ושפחות העובדי כוכבים שבבית ישראל,
שלא לייחד כלים שלנו אצלן ,שמא ישתמשו בהן בדברים האסורים ,ועיין לעיל סימן קל"ו.

סתם כלים של ישראל
סתם כלים לאו בני יומם:
הטעם שסתם כלי נכרים לאו בני יומן ,הוא משום ס"ס ,שמא לא השתמשו היום ושמא השתמשו
בדבר הפוגם או שאין בו טעם .טור לפי זה הוא הדין כלים שלנו מסתמא אינם בני יומן .שע"ד
בשל ישראל אפשר בשאלה ,ולפיכך יש לקונסו .דרכי משה קנס שייך רק בישראל שהקדרה שלו,
דהוה ליה לידע )הובא בט"ז סק"ד(.
 להלכה:
פסק מרן כהטור ,דבישראל נמי אמרינן סתם כלים לאו בני יומן .באר שבע ודווקא שאין הישראל
לפנינו )פת"ש סק"ו(.

סעיף ח
כלי שנאסר בבליעת איסור ונתערב באחרים ואינו ניכר ,בטל ברוב.

ביטול כלי הבלוע
כלי בלוע שנתערב:
כתב הרשב"א בטל ברוב .אף על פי שאפשר להגעילו ,לא חשיב דבר שיש לו מתירין ,דדווקא
שמתיריו באים מאליהם ,מה שאין כן כשצריך לפזר מעותיו ולהוציא הוצאות במתירין אינו בכלל
דבר שיל"מ ,והוה ליה כתערובת דבר יבש דחד בתרי בטיל.

השלחן

שנז

סוגי כלים ודינהם
הנחת כלים אצל עכו"ם:
כתב המרדכי א( מי שלוקח סכינים להשחיז אצל הנכרי ,צריך להישאר שם להשגיח שלא ישתמש
בהם הנכרי ,שאם לא כן ,אם לוקח הסכינים מן הנכרי באותו היום ,טעונים הגעלה ,כי רגיל הנכרי
להשתמש בהם ,ובני יומן הם ,ואין כאן ס"ס .ודווקא אם הניח הכלים בידי הנכרי חצי יום או יותר,
אבל לפי שעה לא .וכן בקערות וקדרות יש ליזהר שלא להניח בבית הגוי אפילו מקצת היום.
ב( שכח יורה בבית הגוי עד למחרתו העמידנו על חזקתו ואמור לא נשתמש בה איסור ,ועוד
שאפילו השתמש ,הוה ליה פגומה ,כי אינה בת יומה .ב"י וכן מש"כ המרדכי בריש דבריו לאסור
הוא דווקא בהחזירן בו ביום .ג( יהודי שנתן לגוי תבשיל בקדרה או קערה להוליך לבית הנכרי,
יזהירנו שלא להדיח הקערה ,אלא יניח בה קצת משיורי תבשיל .ד( הסכינים שמוליכים העבדים
גוים שבבית הישראל ,יש להתיר מטעם ס"ס .ומכל מקום נכון להחמיר .ה( הרא"ש בתשובה מאני
דקוניא ששהו בבית הגוי ,אם הרגילות להדיח כלים בחמין אסור ,אלא אם ניכר בו המאכל ששלח
הישראל בתוכו שמותר .ו( אורחות חיים בשם הרא"ה קדרות או קערות שלנו שעמדו בבית הגוי
בלא סימן ,משהה אותם מעת לעת ומותר .ז( אורחות חיים בשם ראב"ד קערות הבאות מעבר לים
שקערורות ירקרקות או אדמדמות ,אין לומר שהן חדשות ,כי הגוים משתמשים בהם ואינו ניכר,
לפיכך אסור להשתמש בהן חמין לעולם .ח( אורחות חיים בשם הרשב"א הנכנס לביתו של גוי,
ויש שם כלים קרובים לחידושם ,והוא מסיח לפי תומו שחדשים הם ,אינו נאמן .אבל אם אומר
שהוא חדש ונראה כמו שהוא אומר מותר .ואם קדר הוא מותר ,כי הולכים אחרי הרוב .ורבנו יונה
היה נזהר שלא ליקח אלא במקום שיש לו עוד קדרות אחרות.

ידי
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השלחן

 להלכה:
פסק שו"ע אין להניח כלי סעודה בבית הגוי ,דחיישינן שמא ישתמש בהם .רמ"א הלוקח כלים
לנכרי לתקנם ,יעשה סימן שלא ישתמש בהם הנכרי .ואם עבר ולא עשה ,צריכים הגעלה .ודווקא
אם שהו חצי יום ,אבל לפי שעה אין לחוש .ודווקא שהביא את הכלים מן הנכרי בו ביום ורוצה
להשתמש בו ביום ,אבל אם הביאם לאחר זמן ,אמרינן דכבר נפגם ונשתהה מעת לעת.
קושיית הב"ח )סימן קל"ו( :הטור לקמן )סימן קל"ו( כתב ,דהשולח כלי היין ביד נכרי אפילו שעה אחת
צריך הכשר ,ומדוע כאן חצי יום .והעלה שהיא מחלוקת בין הר"ש מבונבורק להטור ,ולהלכה יש
להקל גם שם .או"ה אם שולח מחוץ לעיר אפילו שעה מועטת נאסר ,אבל בתוך העיר דווקא חצי
יום .ט"ז אין מחלוקת ,אלא דבר שדרכו להשתמש בו תדיר אסור אפילו לפי שעה ,ואם אין דרכו
להשתמש תדיר ,אם עבר זמן שמסתבר שכבר השתמש אסור ,ואם לאו מותר .וגם חצי יום הוא
לאו דווקא ,אלא הכל לפי הענין.

סעיף י
קערות ששלח ישראל לעובד כוכבים עם מאכל ,ושהו שם ,אם ניכר בהם
המאכל ששלח הישראל בתוכה ,מותר .ואם לאו ,אסור אם רגילים להדיח
הכלים בחמין ,דחיישינן שמא הודח עם כלי איסור.

קונטרס

טעמא דרבנן
לבאר דברי השלחן ערוך

מבואר לעיל.

סעיף יא
כלי סעודה שביד העובד כוכבים ,ומסיח לפי תומו ואומר שחדשים הם,
ויראה שהוא כמו שהוא אומר ,מותר לקנותם ממנו .הגה :ויש מחמירים ואומרים
שאינו נאמן ,ואין ליקח כלים מן העובד כוכבים רק כשמוכר הרבה כלים ,וקונה כלי בין הכלים.
וכן נוהגין לכתחלה ,אבל במקום הדחק ,כגון שנתארח בבית עובד כוכבים ואין לו כלים ,נוהגין
כסברא הראשונה ,וכן עיקר .ועיין לקמן סימן קל"ז.

מבואר לעיל.

סעיף יב
יש מי שאומר שקערות הבאות מעבר לים שקערורות ירקרקות או
אדמדמות ,אסור להשתמש בהן לעולם בחמין ,מפני שאינן חדשות,
שהעובדי כוכבים משתמשים בהם ואינו ניכר.
מבואר לעיל.

נסדר ונערך בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי הצב"י
ידידיה אושרי
פעיה"ק ביתר עילית תובב"א
שנת "והקטרת את כל האיל המזבחה
עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא"
(תשע"ט לפ"ק).

כללים לטעמים
זאת למודעי ,שכל הנכתב בחיבור זה הוא לעורר לב הלומד ,על ידי תלמיד שלא
שימש כל צרכו .ואין לסמוך על הנכתב ,לא להלכה וכל שכן לא למעשה.
 .אמטרת הטעמים הראשונה היא ,לבאר את הטעם של אותו דין או ציווי.
 .בעוד מטרה היא לבאר לשון השו"ע והרמ"א ולפרש המסתתר מאחורי הדברים ,להביא הגבלות או
הוספות הנזקקות לפשט הדברים ,כך שיוכל הקורא לקרוא ולהבין את כוונת השו"ע ואף לדמות
מדבריו למקרים דומים מכוח הבנת טעם הדברים .אך אין מטרה להביא דעות החולקים או הוספות
שאינם קשורות לגוף דברי רבותינו.
 .גמטרה נוספת היא לבאר מקומות שהשו"ע או הרמ"א נוקטים דין והסתייגות ,כגון לכתחילה
ובדיעבד ,עיקר הדין ,או קולא במקום צורך .ובטעמים באנו לבאר מה הביאם לפסוק כך ,האם פסק
זה הוא פשרה בין דעות חולקות או שמא ענין להחמיר לכו"ע וכדומה.
 .דמטרה נוספת היא לבאר המקומות שיש מחלוקת בדברי מרן או הרמ"א ,ומשנה את משמעות
דבריהם לשני פנים.
 .המטרה נוספת היא לבאר חילוק הדין המדובר מדינים הדומים לו .לדוגמא :כבד ולב צריך לחותכם
כשצולה אותם ,אלא שכבד צריך להניח חיתוכו למטה ,בשונה מלב שלא צריך .וביאור הטעם ,דכבד
יש בו ריבוי דם ובלב לא.
 .ועוד מטרה היא להביא פרטים הנצרכים להבנת הענין שלא הובאו בדברי השו"ע או הרמ"א .וכן
מקומות שהרמ"א מציין 'עיין מקום פלוני' וכדו' ,לבאר כוונתו שציין לשם.
 .זעוד השתדלנו לבאר את פרטי המציאות הנוגעים להבנת הדברים .לדוגמא בדיני ביצים בהלכות בשר
בחלב ,הבאנו את צורת היווצרות הביצה ,כדי שיבין הקורא את חילוקי הדינים המבוארים.
 .חבסוף כל סעיף קטן הבאנו את המקור לדברי אותו טעם ,ובמקום שהדבר פשוט מסברא או שהוא
דין מפורסם לא הבאנו את מקורו אלא ציינו "פשוט" כשהוא דבר מבואר לכול ,או "סברא" כשכך
היה נראה לענ"ד.
 .טהמקור שצוין ,פעמים שהמפרש המובא ביאר זאת במפורש בדעת השו"ע ,ופעמים שכתב סברא
זאת בסתם ואנו הבאנו דבריו לבאר דעת השו"ע.
 .יסברא שהובאה בשם אחד הראשונים כטעם לדין מסוים ,ובדברי אותו ראשון לא נזכר הטעם
במפורש אלא הוא מסברא ,אף על פי כן ציינו כמקור את דברי אותו ראשון כיון ששם הם עיקר
הדברים.
	.איכשמבואר הטעם בספרי האחרונים ,דרכנו לציין המקור לדברי אותו אחרון אף שאינו המקור העיקרי
לאותו דין ,שזו תועלת המעיין לחקור הטעמים.
	.ביביאור שנכתב בהרבה ספרים לא ציינו את כל הספרים שכתבוהו ,דאין לדבר סוף ,אלא את
העיקריים ביותר.
	.גיפעמים שבסוגריים של הציון הכנסנו עוד פרטי דינים שלא היו נוגעים כל כך לעצם דברי השו"ע
והרמ"א ,אך הינם חשובים לציינם.
	.דיכשמצוין מקורות והמקור הוא כמקור הקודם ,אין דרכנו לכתוב "שם" אלא להביא את המקור עם
ציונו ,על מנת להקל על הקורא.
.וטרוב המקורות הם ע"פ מה שראינו בב"י ובנו"כ השו"ע ,והשתדלנו לציין אם הובא בב"י וכדו' ,אך
פעמים שנשמט הדבר וצוין לאותו מקור מבלי לכתוב אם הובא בב"י או בנו"כ.

טעמא

דרבנן

הלכות מליחה  סימ סט

שסא

הלכות מליחה
סימ סט דיני מליחה והדחה
א .צריך א להדיח הבשר ב קודם מליחה ג,
לשלשה ה
אחר שהדיח חתך כל נתח לשנים או

)ואם הדיחו הטבח אין צריך להדיחו

בבית ד( .ואם

)או שהסיר טלפי הרגלים לאחר

 כ"כ הגאון ערוך השולחן ז"ל .ונחלקו אם משפירש )א( צריך .חיוב מליחה הוא משום דם הבלוע
אסור מדאורייתא או מדרבנן  דהרי דם שעל פניו בבשר .ואף דקיימא לן דם האיברים שלא פירש
פירש מחמת הדוחקא  ב"י ז"ל ד"ה כיצד  ר"ן מותר ,כאן יפרוש על ידי בישול ,ולכן הצריכו
ז"ל חולין מ"ב ע"א וכן הביא הריטב"א ז"ל בי"א
 טעם הר"ן ז"ל להבנת הפמ"ג ז"ל בפתיחה ובשפ"ד מליחה  .מה שנקט המחבר צריך הוא בין
סק"א  מרדכי ז"ל חולין סימן תשכ"א  רשב"א כשרוצה לאוכלו חי וחתכו בסכין קודם ,ובין
ז"ל תו"ה ב"ג ש"ג ע"ג  .רא"ה ז"ל ב"ה ב"ג ש"ג מבושל על ידי מליחה אף כשתלשו ) .ב( להדיח
ע"ג  .רא"ש ז"ל בי"א פכ"ה סימן מ"ה  סמ"ג הבשר .יקפיד שיהיו המים פושרים ולא קרים,
וסמ"ק ז"ל  דבב"י הביא רק ד' טעמים ,ריכוך ,מפני שקרים שמקשים הבשר ולא יפלוט דמו
הבלעה מיד או אחר סיום הפליטה ,ושלא יפוג כוח
המלח .וממה שהתיר בדיעבד לחזור ולמלוח משמע היטב  .צורת ההדחה וחיוב השרייה תלוי בטעמי
שאין טעמו משום בליעה ,וממה שהצריך הדחה כשחזר ההדחה כמו שיבואר לקמן) .ג( קודם מליחה.
וחתך ולא הצריך שרייה חצי שעה משמע שאין טעמו שבעה טעמים נאמרו בהדחה שקודם מליחה ,יש
משום ריכוך  רמ"א ז"ל בתו"ח ריש כלל ט"ו .ומה הסוברים שהוא מטעם ריכוך חתיכת הבשר כדי
שלא הצריך שרייה דסבר דהדחה ושפשוף עושה ריכוך ,שיפלוט כל דמו במליחה שאחר כך  .ויש
פמ"ג בפתיחה להלכות מליחה .ועדיין צ"ע מדוע
כשחתך צריך לחזור ולהדיח  כ"כ הרב פמ"ג ז"ל הסוברים שהוא מטעם ריכוך ודם שעל פניו .
שפ"ד סק"ו ,ועיין לראשל"צ הרי"צ בס' ילקו"י שהק' ויש הסוברים שהוא בשביל שלא יפיג המלח
סתירה בדבריו על מה שכתב בפתיחה .ועיין עוד לגאון כוחו כשיפגע בדם טרם יפגע בבשר  .ויש
זב"צ ז"ל סקל"ו  כ"כ הגאון יד יהודה ז"ל הסוברים שעל ידי ההדחה שקודם המליחה
 ערוך השולחן ז"ל סקי"ד  כלל ט"ו  שהרי נעשה הבשר נוח יותר לאחוז המלח  .ויש
התיר כשלא נמלחה והיה בחתיכה ס' כנד דם שעליה
 ב"ח ז"ל אות א'  ועיין לרב ט"ז ז"ל סק"ב הסוברים שאם לא ידיח יש לחוש שישהה הבשר
שביאר בשו"ע שבא לאפוקי מהו"א בהבנת דברי הטור במלחו אחר י"ב שעות ,ויחזור ויבלע מה שעל
שלא יועיל הדחת הטבחים  פרישה סק"ב ,ובלבד פניו  .ויש הסוברים דכשלא הודח אין המליחה
כהוגן ,ואותו דם שנפלט חוזר ופירש  .ויש
הסוברים דדם בעין שע"ג החתיכה טבע המלח להבליעו ולא מפליטו לחוץ  .נחלקו מה דעת מר"ן
ז"ל  ,יש שכתבו שעיקר טעמו משום ריכוך  .ויש שכתבו שהוא משום שלא יפיג המלח כוחו
כשיתמלא מדם שעל פניו  .ויש שכתבו שהסתפק בין הטעמים הנ"ל  .ויש שכתבו דסבר הטעם
של בליעה ,אלא שסבר דאגב שיפלוט דמו יפלוט דם הבלוע בו  .דעת רמ"א בתו"ח  להחמיר
כטעם ריכוך ,ומשום הכי הצריך הדחה ושרייה ,אך בדיעבד פסק טעם בליעה בלבד ) .ד( ואם הדיחו
הטבח אין צריך להדיחו בבית .אין כוונתו דהדחת הטבחים בהעברה בעלמא מועילה ,וודאי דצריך הדחה
מעליתא ,אלא קמ"ל שאם יודע שהדיח הטבח היטב ,סומך על הדחתו ולא חושש שמא לא הדיחו
יפה או שמא נתלכלך בדם שוב  .ואם יש מנהג לטבחים להדיח כהוגן סומך שעשו כמנהגם  .ועוד
קמ"ל שאין צריך לסמוך ההדחה למליחה ) .ה( ואם אחר שהדיח חתך כל נתח לשנים או לשלושה.
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ההדחה ו( ,צריך לחזור להדיחם ז .הגה :ואם לא עשה כן ,הוי כלא הודח כלל ח .הדחת הבשר לכתחלה ט ,יזהר
לשרותו נגד חצי שעה י ולהדיחו היטב במי השרייה יא ,אבל אם לא שראו רק הדיחו היטב
סגי ליה יב ,ואחר כך ימתין מעט שיטפטפו המים קודם שימלחנו ,שלא ימס המלח מן המים
ולא יוציא הדם .ונהגו יג שלא להשתמש יד בדברים אחרים טו בכלי ששורין בו בשר טז .ואם
נשתהה הבשר בשרייתו מעת לעת ,הבשר וגם הכלי אסורין .ועיין לקמן סימן זה .אבל
פחות מעת לעת אין להקפיד יז .ואף במקום שנאסר הכלי ,מותר לחזור ולשרות בו יח .דין
דוקא בחתך דאיכא דוחקא דסכינא ,אך תלישה
לבד לא מחייבת הדחה שוב  ,ולא"ד סכין אלא
כל הדומה לסכין  ,ואף שבתלישה לבד נראה
שיש דם על פניו אין זה דם איסור אלא מוהל
המותר ) .ו( או שהסיר טלפי הרגלים לאחר
ההדחה .טלפים הם המנעלים של בהמה ,והם
עצם חלולה שיש בה מוח ) .ז( צריך לחזור
להדיחם .לטעם שהדחה ראשונה היא משום ריכוך
אף אם חתך אין צריך הדחה אחרונה ,דזיל בתר
טעמא והרי הוא רך ,ומה שהצריכו מר"ן ורמ"א
ז"ל הוא כשאר הטעמים דחיישי לדם שעל
פניו  .יש שסברו בדעת רמ"א דדינו כלא הודח
ואף שרייה צריך לאותו שנחתך ,דאף למאן דאמר
טעם הדחה משום דם שעל פניו דפסק רמ"א
כוותיה בעי שרייה לכתחילה שיפלוט היטב ,
)ח( הגה .ואם לא עשה כן הוי כלא הודח כלל.
פירוש אם חתך ולא הדיח ,דינו כאי' לא הודח
כלל לאותו חלק שנחתך .ונפק"מ אם מלח כך
דינו כנמלח בלא הדחה ,ואם התבשל דינו
כהתבשל בלא הדחה  ,ומיהו משערים לאיסור רק את אותו מקום שלא הדיח ,דשאר הבשר הודח
כבר ) .ט( הדחת הבשר לכתחלה .לאפוקי בדיעבד שלא שרה אלא הדיח היטב  ,ועוד לאפוקי מקום
צורך או שאין לו שהות ) .י( יזהר לשרותו נגד חצי שעה .הטעם ,דלכתחילה יש להחמיר כמאן דאמר
הדחה משום ריכוך ,ולזה צריך שיעור ארוך של שהייה ) .יא( ולהדיחו היטב במי השרייה .כדי שיצאו
המים המעורבים בדם ) .יב( אבל אם לא שראו רק הדיחו היטב סגי ליה .אף שלא התחיל במליחה אין
צריך לחזור להדיחו ,ומיהו כ"ז הוא דוקא בהדיחו היטב ולא שראו אך בהדיחו הדחה מועטת שרי רק
אם כבר התחיל במליחה  .הטעם דסבר שהדחה משום בליעה או משום שלא יפיג המלח כוחו .
)יג( ונהגו .ומכוח מנהג זה נעשה איסור מעיקר הדין ) .יד( שלא להשתמש .שמא לא ידיח הכלי יפה
וישאר בו לכלוך ) .טו( בדברים אחרים .דוקא בצונן לח ויבש רותח ,אך יבש צונן לעולם מותר .
)טז( בכלי ששורין בו בשר .דוקא כלי שהוא מיוחד לשריית בשר ,אך כלי כלי כשר שהוא עומד
להשתמש בו תמיד ואפילו דבר רותח וטעו ושרו בו פעם ושתים בשר לא נאסר הכלי בכך ) .יז( ואם
נשתהה הבשר בשריתו מעת לעת הבשר וגם הכלי אסורים ,ועיין לקמן סימן זה ,אבל פחות מעת לעת אין
להקפיד .נשרה במים אחר המליחה ואין שיעור שישים במים ,נאסר דכבוש כמבושל ) .יח( ואף במקום

שלא יהא הבשר יבש ממי ההדחה שאם יתייבש לא יהא
כוח במלח להפליטו ,כ"כ או"ה ז"ל כלל א' דין ה'
והביאו רמ"א ז"ל בהגה
 מרדכי ז"ל חולין סימן
תשכ"א ,ויש חולקים עיין לרב פר"ח  כ"כ הגאון
מנ"י על התו"ח כלל ט"ו אות ז' ,ומה שכתב הרב ט"ז
ז"ל דוקא סכין הוא לאפקי ידים כמבואר בטעם דבריו
 והיא עצמה צריכה מליחה להכשירה.
 סברא
ומעיקרא אין צריך להפרידם מהרגל קודם הדחה מפני
שהם חלק מהרגל ואין נראה עליהם דם .או"ה ז"ל כלל
י"ז ד"א ,ט"ז ז"ל סק"ג ,ש"ך ז"ל סק"ד .ומיהו במליחה
צריך לנקבם כמבואר לקמן סימן ע"א עי"ש  ש"ך
סק"ג  כן דעת האו"ז ויד יהודה ויבואר לקמן בהגה
 כן נ"ל דהא אין דם בשאר
 יד יהודה סקי"ח
החתיכה
 כה"ח
 כמו שכתב רמ"א במפורש
חכ"א
 עיין
 כ"כ הגר"א ז"ל בביאורו סק"ד
לרב כה"ח ז"ל סקט"ז בשם כמה אחרונים  כ"כ הרב
ש"ך סק"ה ,והוכיח כן מדברי רמ"א לקמן ס"ב בהגה.
ועיין ש"ך סקי"ב על דברי רמ"א שם
 כמבואר
בד"מ ס"ב וס"ד .ועיין לרב ט"ז ז"ל סק"י ,ולרב ש"ך ז"ל
סק"ב וסק"ה  כ"כ הרשב"א ז"ל או"ה כלל ב' דין
ז'-ח'  רשב"א ז"ל או"ה שם  כ"כ הרב ט"ז ז"ל
סק"ה  רשב"א או"ה שם  כ"כ הרב ש"ך ז"ל
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שסג

בשר שמלא קרח ,כיצד נוהגין עם שרייתו עיין לעיל סימן ס"ח יט .ב .אם מלח ולא הדיח
תחילה ,ידיחנו וימלחנו שנית כ .ויש אוסרין כא .הגה :וכן נוהגין כב ,אפילו לא נמלח רק מעט כדרך
שמולחין לצלי ,ואפילו לא שהה במלחו שיעור מליחה כג .מיהו במקום הפסד מרובה ,יש
להתיר כד .ואם לא הודח רק מעט ,קודם שמלחו ,מותר כה בדיעבד כו .והוא הדין אם היה
בחתיכה ס' נגד דם שעליו כז .ואם נמלח חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות ,שאר חתיכות
מותרות והיא אסורה כח .ג .לא ימלח במלח דקה כקמח כט ,ולא במלח גסה ביותר שנופלת
מעל הבשר אילך ואילך ל) .ואם אין לו מלח אחר רק מלח דק כקמח ,מותר למלוח בו לא( .ד .יפזר עליו
סק"ח  כ"כ הרב ש"ך סק"י  רא"ש ז"ל כ"ה שנאסר הכלי מותר לחזור ולשרות בו .לכתחילה
סימן מ"ו ,וסה"ת ז"ל סימן ס"ט ,ט"ז וש"ך ז"ל סק"א לא ישתמש בכל כלי שרייה ,וכאן הוא עיקר הדין
 כן דעת ש"ך ז"ל סקי"ב  דעת פמ"ג ז"ל שפ"ד שמותר לשרות בין בשרייה שאחר מליחה בין
י"ב  מימוניות ז"ל פ"ו ה"י ד"ק בשם סמ"ק סימן
ר"ה  כ"כ ט"ז ז"ל סק"ז בשם רש"ל ותו"ח שרייה סתם .שעכשיו לא שורה מע"ל והוא צונן,
 או"ה ז"ל בשם א"ז ,ט"ז ז"ל סק"ח  ד"מ ז"ל ואף אם ישרה מע"ל כבר נט"ל עד שיגיע
סק"ד ,ב"י ד"ה ומ"ש אם  ש"ך ז"ל סקי"ב מע"ל ) .יט( דין בשר שמלא קרח ,כיצד נוהגין
 ש"ך ז"ל סקי"ד  ש"ך ז"ל שם ובסק"ה עם שרייתו עיין לעיל סימן ס"ח .שהחלק הקפוא
 ד"מ ז"ל סק"ד  ט"ז ז"ל סקי"א ,ש"ך ז"ל לא פולט דם ,וצריך להפשירו ואז למולחו.
סקט"ז  רמב"ם ז"ל מאכ"א פ"ו הי"א  או"ה
ז"ל כלל א' דין ח' הביאו ד"מ ז"ל סק"ה  או"ה )כ( אם מלח ולא הדיח תחילה ,ידיחנו וימלחנו
ז"ל שם הביאו ד"מ שם  ש"ך ז"ל סקי"ח שנית .למאן דאמר דטעם הדחה משום בליעה
מועיל אף שבלע דם שעליו יחזור ויפלטנו
במליחה שניה אגב שמוציא דמו הבלוע ,ויחזור למלוח להוציא דם הבלוע מעיקרא ודם שנבלע אחר
כך .לטעם הדחה שלא יפיג המלח כוחו מועיל מליחה שוב שעכשיו שידיח קודם יפלוט הכל .לטעם
הדחה בשביל ריכוך מותר ,שעכשיו ידיח וירכך קודם ויחזור לפלוט מה שלא פלט בתחילה  .נחלקו
בדעת מר"ן יש סברו שלא התיר אלא בדיעבד וחשש לאוסרים שכ"כ בב"י  ,ויש סברו שהתיר אף
לכתחילה שלא כדבריו בב"י ) .כא( ויש אוסרים .שטעם הדחה הוא משום בליעה ,ולא מפליטו
במליחה שניה אגב דמו ,משום שבלע דם בעין ) .כב( הגה .וכן נוהגים .שיש להחמיר לכתחילה כטעם
של בליעה .ואף צלייה לא תועיל לפלוט הדם ) .כג( אפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחים לצלי,
ואפילו לא שהה במלחו שיעור מליחה .בין שהיה מעט מלח בין שהיה מעט זמן ,שאין אנו בקיאין מהו
שיעור צלייה ,ואף במליחה מועטת א"א שלא יבלע משהו  .כשהיה גם מעט זמן וגם מעט מלח
נחלקו אם מועיל צלייה להתיר ) .כד( מיהו במקום הפסד מרובה ,יש להתיר .לסמוך על סברת
המתירים ,ודוקא על ידי מליחה שוב ) .כה( ואם לא הודח רק מעט קודם שמלחו מותר .ולא צריך
שידיח וימלח שוב ,שאין טעם ההדחה משום ריכוך אלא משום בליעה ) .כו( בדיעבד .פירוש ,דיעבד
שמלח אף שלא בישל עדיין ) .כז( והוא הדין אם היה בחתיכה ס' נגד דם שעליו .כטעם הדחה משום
בליעה ,שאם הדחה מטעם ריכוך או משום שתש כוח המלח תחילה ,לא יועיל שלא נפלט כל דמו .
)כח( ואם נמלח חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות ,שאר חתיכות מותרות והיא אסורה .מפני שדם
משרק שריק ולא מפעפע מחתיכה לחתיכה ,ועוד דכבולעו כך פולטו ) .כט( לא ימלח במלח דקה
כקמח .שהוא ניתך ונבלע בתוך הבשר ולא מפליט את הדם ) .ל( ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל
הבשר אילך ואילך .והשיעור הנכון הוא דק כחול ,בצורה שמוציאים אותו מהים ) .לא( ואם אין לו
מלח אחר רק מלח דק כקמח ,מותר למלוח בו .שאף הוא מפליט הדם בדיעבד ויכול להדקו ולא
יפול  .וה"ה אף עבה מועיל בדיעבד ,ולא חש לכותבו דפשיטא שמועיל על ידי הידוק .
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מלח שלא ישאר בו מקום מבלי מלח לב ,וימלח כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח לג,
ואינו צריך להרבות עליו מלח יותר מזה לד .ומולחו משני צדדים לה .ועופות צריך למלחם גם
מבפנים לו ,ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ לז ,וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד
אחד ,מותר לח .הגה :ויש אוסרים אפילו בדיעבד לט והכי נהוג ,אם לא לצורך מ .ודוקא אם כבר נתבשל
כך מא ,אבל אם לא נתבשל עדיין ,לא יבשלנו כך ,מב אלא אם הוא תוך י"ב שעות שנמלח מג
יחזור וימלח צד השני שלא נמלח עדיין ויבשלנו אחר כך מד ,ואם הוא אחר י"ב שעות מה,
אזי יצלנו דנורא משאב שאיב מו ואין הצד שנמלח כבר בולע מצד שלא נמלח מז .ה .אחר
 ב"י ז"ל בביאור דברי הרא"ש והרשב"א ז"ל
 ולא מחמת חומו ,דאי משום חומו היה סגי במעט
מלח .רשב"א ז"ל תוה"א ב"ד ש"א ג' סוע"א ,הביאו ב"י
ז"ל לקמן סימן צ"א  סה"ת ז"ל סימן ס"ב ,תוס'
חולין קי"ב ע"ב ד"ה הני  רשב"א ז"ל תוה"ק ע"ה
ע"ב הביאו ב"י ז"ל סוף הסימן ע"ד הטור בשם הרא"ש
בדין חתיכה שנמלחה בכשא"מ וחציה חוץ לציר
 סוגיא דגמרא מנחות כ"א ע"א ובתוס' שם ד"ה דם,
ועוד בתוס' חולין קי"ב ע"א ד"ה ה"מ
 שו"ת
הרשב"א ז"ל ח"א סימן רס"ה בשם תוס' ,סה"ת סימן
ס"ב  מרדכי ז"ל סימן תשי"ט  ט"ז ז"ל סקי"ג
 רשב"א ז"ל תוה"ק ב"ג ש"ג ע"א,.
 פשוט
ובתשובה ח"א סימן רס"ה  ש"ך ז"ל סק"כ  כן
משמע מט"ז ז"ל סקי"ד
 תו"ח כלל ט"ו דין ז'
 כמבואר לקמן
 פשוט
 ט"ז ז"ל שם
 ט"ז ז"ל
 ט"ז ז"ל סקט"ו ,ש"ך ז"ל סקכ"ב
סקט"ו  ש"ך ז"ל סקכ"א  כמבואר לעיל בשם

)לב( יפזר עליו מלח שלא ישאר בו מקום מבלי
מלח .כפשוטו  .וסגולת המלח הוא למשוך דם
אליו מחמת חריפותו ולהפליטו ) .לג( וימלח כדי
שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח .פירוש,
שיעור המלח יהא בכמות שלא יהא ראוי להאכל
מחמת מלחו  .ואף שהמלח מעורב הוא בדם
ונותן טעם בכל החתיכה אינו אוסרה ,דאין ההיתר
מוליך האיסור למקום שאין בכוח האיסור לילך
מעצמו ) .לד( ואינו צריך להרבות עליו מלח יותר
מזה .שאין צריך ליתן בו מלח כשיעור שמולח
לעיבוד ולשימור ) .לה( ומולחו משני צדדים.
דומיא דבישול בקדירה שהוא משתי צידיו .
)לו( ועופות צריך למלחם גם מבפנים .לא רק מב'
צדדיו שמבחוץ אלא אף מתוכו  .ולאו דוקא
עופות אלא כל דבר שהוא חלול ,ומהאי טעמא
יש לחתוך הקנוקנות שבריאה קודם מליחתה ) .לז( ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ .פירוש,
שמלח מב' צדדים אלא שלא מלח מתוכו ) .לח( וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד ,מותר .הטעם,
דבדיעבד יש לסמוך על דעת הראשונים שסגי בצד אחד ) .לט( הגה .ויש אוסרים אפילו בדיעבד .קאי
גם על מלח צד אחד וגם על דין הראשון שצריך שיפזר מלח בכולו ,דאם שייר מקום הנאכל מחמת
מלחו יש להחמיר אם לא לצורך ) .מ( והכי נהוג אם לא לצורך .והפסד מרובה חשיב צורך  .הטעם
במלח צד אחד משום דיש לסמוך על המתירים ,ובשייר מעט מקום ,דאין לחוש כ"כ בדיעבד  .וכל
שכן כשמלח ב' צדדים ולא פיזר המלח על כל פניהם דיש להקל במקום צורך ) .מא( ודוקא אם כבר
נתבשל כך .שאין לו תקנה ,דמה שלא פלט נבלע על ידי הבישול ,ואין מליחה מפליטה הנבלע
בבישול ) .מב( אבל אם לא נתבשל עדיין ,לא יבשלנו כך .דיכול לתקנו על ידי שיחזור וימלחנו .
)מג( אם הוא תוך י"ב שעות שנמלח .שכל י"ב שעות עדיין פולט ציר ,ואין לחוש שמא יחזור ויבלע על
ידי מליחה נוספת דאיידי דטריד לא בלע  .ואף שבהפסד מרובה סומכים על שיעור כ"ד שעות
כדלקמן סימן ע' ,כאן לא חשיב הפסד מרובה כיון שמותר בצלייה ) .מד( יחזור וימלח צד השני שלא
נמלח עדיין ויבשלנו אחר כך .פירוש ,זה יעשה כשהוא במקום צורך ,אך שלא במקום צורך אין לסמוך
כלל אף על ידי מליחה נוספת ) .מה( ואם הוא אחר י"ב שעות .ואין למולחו שוב ,כיון שיבליע הבשר
מה שיש על פניו ) .מו( אזי יצלנו דנורא משאב שאיב .דצלייה שואבת הכל לחוץ אף אחר י"ב שעות,
ואין לחוש שמא תבליע מה שעל פניו לתוכו) .מז( ואין הצד שנמלח כבר בולע מצד שלא נמלח .פירוש,
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שסה
ו .שיעור

שנמלחה החתיכה מח ,אם חתך ממנה מט אינו צריך לחזור ולמלוח מקום החתך נ.
שהייה במלח נא אינו פחות מכדי הילוך מיל נב ,שהוא כדי שלישית שעה בקירוב נג .הגה :ועל
זה יש לסמוך בדיעבד נד ,או אפילו לכתחלה לכבוד אורחים נה או לצורך שבת נו ,אבל בלאו הכי
המנהג להשהות במליחה שיעור שעה ,ואין לשנות נז .ז .קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו
בו ינפץ מעליו המלח שעליו נח ,או ישטפנו במים נט ,ואחר כך יתן הבשר בכלי שמדיחין בו,
ט"ז וש"ך ז"ל  עפ"י דברי הגהש"ד ואו"ה כלל ו' ולכן מועיל לחזור ולמלוח תוך י"ב שעות ,דאילו
 כמבואר בסעיף הבא
 ט"ז ז"ל סקט"ז בלע הצד שנמלח מהצד שלא נמלח ,לא היה
 רמב"ם
 שו"ת הרשב"א ז"ל ח"א סימן רס"ה
מועיל לחזור ולמלוח ,דאין מליחה מפליטה אלא
ז"ל הלכות מאכ"א פ"ו ה"י ,הביאוהו טוב"י בסוף סימן
 ב"י דלא כהגש"ד הבלוע מברייתו ולא מה שנבלע מן החוץ .
זה ובשו"ע סעיף י"ט
 רא"ש ז"ל פרק כ"ה סימן ל"ג ל"ח ומאן דאמר )מח( אחר שנמלחה החתיכה .ושהה שיעור מליחה
 רמב"ם מאכ"א פ"ו ה"י  ב"י ז"ל ד"ה ושיעור כראוי  ,ואם לא שהה שיעור מליחה ,יש בו
שהייתו  דמהלך אדם בי"ב שעות הא י' פרסאות איסור כשחותכו שיוצא דם בעין על הבשר .
שהם מ' מיל .תרוה"ד ז"ל סימן קס"ז ,ש"ך ז"ל סקכ"ה )מט( אם חתך ממנה .ונתגלה הבשר שלא פגש
 ש"ך ז"ל סקכ"ו.
 כדעת הרא"ש ז"ל וסיעתו
וביאר הדגו"מ ז"ל בדעתו ,דבשלושת רבעי שעה ודאי מתחילה במלח) .נ( אינו צריך לחזור ולמלוח מקום
שאין צריך לחזור ולמלוח  דגו"מ ז"ל הובא החתך .הטעם ,מפני שמליחה שואבת הדם אף
בפת"ש סקי"ב  כ"כ רמ"א ז"ל בסולת למנחה כלל מעומק החתיכה  .לאפוקי מדברי האומרים שאין
ט"ו .ובדיעבד שהזמין מחלוקת ,הרב סולת למנחה מתיר מליחה שואבת אלא מה שסמוך לפני החתיכה
והרב תורת אשם אוסר  דאל"ה מה איכפת לן ולא מה שבעומק החתיכה ,וחתיכה אחר מליחה
שעושה זה לצורך שבת
 תרוה"ד ז"ל סימן קס"ז
 רשב"א ז"ל תוה"ק ב"ג ש"ג ע"ב ,.ועיין לקמן בדברי ניתרת לשיטתם רק בחליטה המצמיתה הדם לתוך
רמ"א דעת הש"ך ז"ל  עפ"י רש"י מלכים א' פ"ה החתיכה ,ולדבריהם צריך למלוח הבשר אחר
חתיכה שחליטה אינה מועילה למה שעל פניו
אלא רק להצמית מה שבתוכו ) .נא( שיעור שהייה במלח .מה שלא הוזכר בגמ' דבעינן שישהה במלחו,
משום שהוא פשוט ) .נב( אינו פחות מכדי שיעור הילוך מיל .פירוש לכתחילה ישהה כדעת הסוברים
ששיעור מליחה הוא כשיעור צלייה של אותה חתיכה  ,ולכה"פ לא ימתין פחות משיעור מיל שהוא
שיעור המקלים  .שיעור זה הוא בין בחתיכה גדולה ובין בקטנה דל"פ רבנן ) .נג( שהוא כדי שלישית
שעה בקרוב .שהוא י"ח רגעים) . ,נד( הגה .ועל זה יש לסמוך בדיעבד .לכתחילה יחוש לעשות כמאן
דאמר דשיעור מליחה הוא כצליית אותה חתיכה  .ובדיעבד כשלא שהה כך ,כל שלא הדיח אלא רק
הסיר המלח ,יחזור וימלח .בישל ,כשר .הדיח ולא בישל ,יש שנקטו שזה לא חשיב דיעבד אלא ישוב
וימלח  .ויש שסברו דכל ששהה שיעור חצי שעה במלח אין צריך לחזור ולמלוח משום הפסד מלח .
)נה( או אפילו לכתחלה לכבוד אורחים .לא כל אורח ,אלא דוקא תו"ח או עני בן טובים או עשירים שצריך
לכבדם ,לאפוקי גרועים או קבצנים העוברים ושבים ,ודוקא שלא ידע אך להזמין על סמך כן אסור .
)נו( או לצורך שבת .שאין לו שהות לשהות שיעור מליחה הארוך ) .נז( אבל בלאו הכי המנהג להשהות
במליחה שיעור שעה ואין לשנות .הטעם שנהגו כך העולם ,משום שסברו כדעת המחמירים לשהות שיעור
צלייה ,ובגלל שיש שינוי בגודל כל חתיכה וחתיכה נתנו שיעור שעה שאפילו כבש שלם נצלה בה,
כדמצינו בקרבן פסח שצלייתו שעה אחת ) .נח( קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו המלח
שעליו .ולא יניח לכתחילה במים ללא ניפוץ ,שכוח המים גורם שיהפך כוח המלח ויגרום לבליעת הדם
בבשר .ודוקא מעט מים אך הרבה מים מבטלים כוח המלח מיד  .ינפץ פירושו יפריד ) .נט( או
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וידיחנו פעמים ס ,וישטוף הכלי בין רחיצה לרחיצה סא .הגה :ויש אומרים שצריכין להדיח ג' פעמים סב,
והכי נוהגין לכתחילה סג ,על כן ישטפנו או ינפץ המלח מעליו וידיחנו ב' פעמים דזה הוי
כהדחה ג' פעמים סד או ישים המים תוך הכלי ואחר כך יניח בו הבשר סה וידיחנו ג' פעמים,
והכי נהוג סו .ולכתחילה יתן מים הרבה בהדחה ראשונה ,כדי שיבטל כח המלח שבציר סז.
מותר להדיח הבשר במי פירות ואין צריך מים סח .ח .אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו,
אין לאסור ,כי המים שבכלי מבטלין כח המלח סט .הגה :ואפילו המים מועטים מ"מ מבטלים
פס' כ"ד  דשטיפה בכלי נקראת שרייה .ומקור הדין
הוא במימוניות ז"ל דפו' קושטא מאכ"א פ"ו הי"א
 רא"ש ז"ל פרק כ"ה סימן מאן דאמר ,מרדכי ז"ל
סימן תשי"ט
 סמ"ק ז"ל סימן ר"ה הביאוהו
המימוניות מאכ"א פ"ו ד"ק ה"י ולפנינו אות ח' ,ב"י על
סעיף ח' ד"ה כתב האגור
 ב"ח ז"ל אות ו'
 אשירי סימן מ"ג ,ועיין הערה לקמן ד"ה על כן,
ולפירוש האחרון שרמ"א ומר"ן לא נחלקו סברת הי"א
כאן היא כדברי מר"ן  עיין הערה לקמן ד"ה על
ומר"ן
שרמ"א
האחרון
לפירוש
כן,
לא נחלקו ,נמצא שמה שאמר רמ"א הכי נוהגין
לכתחילה הוא לומר שבדיעבד הדחה אחת תועיל
 ש"ך ז"ל סקכ"ח
 ט"ז ז"ל סקי"ז
 אשירי ז"ל סימן מ"ג מרדכי ז"ל סו"ס
תשכ"ד וסימן תשכ"ה ,ועין לקמן סעיף כתב  ד"ה
על כן בשם הט"ז ז"ל  ש"ך סקכ"ח  או"ה
כלל ו' דין י"ז וכלל א' דין ט"ו ,ד"מ אות י"ג
 ד"מ ז"ל סק"ח ובתשובה סימן קל"ב דין י"א
בביאור דברי הר"ן ז"ל פ' השוחט דף תשל"ג ,:וכתב
הט"ז ז"ל סקי"ז שלא נמצא דין זה שם כלל ומצא כן

ישטפנו במים .באויר ) .ס( ואחר כך יתן הבשר
בכלי שמניחים בו ,וידיחנו פעמים .פעם ראשונה
להסיר לכלוך הדם ופעם שניה להסיר המים
המלולכים בדם  .ובדיעבד פעם אחת בטוב
מספיק ,שלא נשאר אלא צחצוחי הדם והמלח
ואין בהם כדי לאסור ) .סא( וישטוף הכלי בין
רחיצה לרחיצה .הדעת מכרעת כן ,שאם לא ידיח
ישאר בו מקצת דם ומלח ) .סב( הגה .ויש
אומרים שצריכים להדיח ג' פעמים .הטעם ,משום
שהדם לא עובר רק בב"פ ופעם שלישית להסיר
המים של לכלוך הדם ) .סג( והכי נוהגין
לכתחילה .להחמיר לכתחילה כדברי אותם
ראשונים שהצריכו ג"פ ,אך בדיעבד ב' הדחות
מועיל ) .סד( על כן ישטפנו או ינפץ המלח
מעליו וידיחנו ב' פעמים דזה הוי כהדחה ג' פעמים.
משמע מפשט הדברים שמועיל ניפוץ במקום
ההדחה הראשונה ,ותמוה שהרי הניפוץ הוא חוץ
מחיוב ההדחה ולמי שחייב הדחה ג"פ לא יועיל ניפוץ במקום הדחה ראשונה .יש שלא גרסו מילת "או"
אלא ישטפנו וינפץ ,וכונת רמ"א שהדחה ראשונה וניפוץ יעשה באויר ויחזור וידיח בשרייה עוד ב"פ
יצא ג' הדחות  .יש שביארו דעת רמ"א דאף המחמירים להצריך ג' הדחות דיברו דוקא כשעושה
ההדחה בשרייה ,אך כשעושה ההדחה ראשונה באויר מספיק ב' הדחות ,וסבר שלא נחלקו המחמירים
להצריך ב' הדחות על המחמירים ג' הדחות ) .סה( או ישים המים תוך הכלי ואחר כך יניח בו הבשר.
שאם יניח הבשר ואז המים יאסר הכלי ,ובדיעבד אין זה אוסר שבטל כוח המלח ) .סו( וידיחנו ג'
פעמים ,והכי נהוג .הסוברים לעיל  שדעת רמ"א לחלוק על מר"ן ומצריך ג' הדחות את"ש .הסוברים
שלא נחלק רמ"א על השו"ע וג' הדחות הוא יחד עם הניפוץ בשרייה בעינן ג' הדחות ,או משום שהדחה
ראשונה בשרייה אינה מן המנין ,או דמיירי כאן כשלא ניפץ או הדיח בתחילה ,ומותר ליתנו במים
מרובים אף לכתחילה ) .סז( ולכתחילה יתן מים הרבה בהדחה ראשונה ,כדי שיבטל כח המלח שבציר.
דיעבד אין זה אוסר אף כשמלוחים הרבה ואינם נישתים מחמת מלחם ואף אם האדימו ,שהמים
מתישים כוח המלח ) .סח( מותר להדיח הבשר במי פירות ואין צריך מים .דוקא בהדחה אחרונה
שענינה היא להסיר המלח בלבד ,אך הדחה ראשונה להסיר הדם אסור ,שיש להחמיר כמאן דאמר
שטעם הדחה משום ריכוך ומי פירות מקשים הבשר ) .סט( אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו ,אין
לאסור ,כי המים שבכלי מבטלין כח המלח .לאו דוקא מים אלא אפילו ציר ,לאפוקי מיחוי דם של
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כח הציר ע .ויש מתירין אפילו לא היה מים כלל בכלי והניחו בו הבשר ,דאין לחוש בשעה
מועטת כזו שעוסקין בהדחת הבשר ,ויש לסמוך עלייהו עא .ואין לחוש בכל זה רק בהדחה
ראשונה ,אבל לאחר הדחה ראשונה אין לחוש עב .ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או
טרפה או חולבת עג .ואם היה מעט מים בכלי עד ,שמבטל כח המלח שאינו חשוב עוד
כרותח ,אפילו הכלי חולבת או הטריפה מלוכלך עדיין באיסור ,מותר עה .ט .בשר שנמלח
ונתבשל עו בלא הדחה אחרונה עז ,צריך שיהא עח בו עט ששים כדי המלח שבו פ .הגה :וכל הקדירה
מצטרף לששים פא .ואם יש בקדירה כ"כ כמו החתיכה שנמלח ולא הודח ,הכל שרי פב ,דודאי
איכא ששים נגד המלח שעל החתיכה דהחתיכה עצמה בודאי היא שלשים נגד המלח
בתוס' חולין פרק השוחט ל"ג  .ש"ך ז"ל סקל"א איסור ) .ע( הגה .ואפילו המים מועטים מ"מ
 רשב"א ז"ל תוה"ק ב"ג ש"ג עב ,.וכן פסק לעיל מבטלים כוח הציר .אך לא מועטים מאוד ,שבמעט
ס"ז  ש"ד ז"ל סימן י"ד  או"ה ז"ל כלל מאוד אדרבא שוברים כוח המלח ומבליע הדם
י' דין י"ט ,ובש"ך ז"ל סקל"ב וסקל"ג ,ועיין דגמ"ר
סק"י בביאור דבריו  ט"ז ז"ל סקי"ח  ש"ך שפלט ) .עא( ויש מתירין אפילו לא היה מים
ז"ל סקל"ג  לא ממש מעט אלא שיהא שרוי כלל בכלי והניחו בו הבשר ,דאין לחוש בשעה
במעט מים או שמניחו שיעור מועט .עפ"י דברי רמ"א מועטת כזו שעוסקין בהדחת הבשר ,ויש לסמוך
סעיף הקודם שחשש לדברי הרשב"א  כמבואר עלייהו .ועוד שכבר הודח בכלי שאינו מנוקב .
בב"י  כ"כ רמ"א ז"ל בתו"ח כלל א' ,והביאו ואפילו אם נמצא קצת מוהל תוך הקערה מותר,
ש"ך ז"ל סקל"ו
 כמבואר בש"ך סקל"ה
 ש"ך ז"ל סקל"ד  כו ביאר מר"ן בב"י אך אם נמצא ציר ממש תוך הכלי ,לדעת רמ"א
 ט"ז ז"ל סקי"ט וש"ך ז"ל סקל"ה בשם הרבה מן נאסר מיד ולדעת מר"ן מותר ) .עב( אבל לאחר
הראשונים עי"ש  הוא מחלוקת ראשונים ,עיין הדחה ראשונה אין לחוש .שכבר נשבר כוח המלח
ד"מ סקט"ו ,ט"ז סקי"ט
 ט"ז סק"כ לגמרי) .עג( ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או
טרפה או חולבת .דוקא כשאין לכלוך בעין אלא
שהכלי הוא של איסור או שיש רק פירורי איסור .אפילו כשהניח בלא מים לא נאסר החתיכה וכל שכן
הכלי ,מפני שהוא שיעור מועט  .דין זה הוא אף בכלי בן יומו ) .עד( ואם היה מעט מים בכלי.
לאפוקי אם לא היה כלל או שהיה ממש מעט ולא היה בו כדי לבטל כוח המלח) .עה( שמבטל כח
המלח שאינו חשוב עוד כרותח ,אפילו הכלי חולבת או הטריפה מלוכלך עדיין באיסור ,מותר .כשיש בכלי
מעט מים ) .עו( בשר שנמלח ונתבשל .כשהתבשל ממש ע"ג האש לכו"ע הוי בישול ,כלי ראשון
שהסירו מהאש מחלוקת ,הניח בכלי שני מחלוקת ראשונים ודן בזה רמ"א ,ואם רק הדיחו בחמין נראה
להתיר ) .עז( בלא הדחה אחרונה .ונמצא שדמו שנפלט ולא נשר אלא נשאר על גבי המלח חזר
ונתערב בקדירה בבישול) .עח( צריך שיהא .אין תולים שבכל חתיכה יש ס' כנגד מה שעליה ,ואדרבא
ודאי שאין בה ,ומשום כן צריך לראות בקדירה ובחתיכה שיש בהם ס' ) .עט( בו .אין הכונה בחתיכה
לבדה ,אלא בצירוף כל מה שבקדירה ) .פ( ששים כדי המלח שבו .בדם ובמלח ,לדעת מר"ן ז"ל אף
שאין אומרים חנ"נ בשאר איסורים כאן אין ידוע כמה משיעור המלח בלוע מדם ומשום כן צריך שיעור
ס' שאומרים חנ"נ אף בשאר איסורים  .לסוברים שחנ"ן הוא בכל איסורים פשוט למה מצריך ס' אף
כנגד המלח שנעשה אף הוא איסור  .ולא מצריכים ס' כנגד כל החתיכה כדין איסור דבוק ,שמיד
שבא החתיכה למים נמס כל המלח  .ולא אומרים שכיון שבא המלח להטעים אפילו באלף לא בטל,
משום שהאיסור עצמו אינו מטעים ) .פא( הגה .וכל הקדירה מצטרף לששים .כל מה שבתוכה ,אך
הקדירה עצמה פשיטא שאינה מצטרפת לבטל שהרי אינה נותנת טעם ) .פב( ואם יש בקדירה כ"כ
כמו החתיכה שנמלח ולא הודח ,הכל שרי .דברי רמ"א ז"ל הם כסברת מר"ן דלא בעינן ס' כנגד כל
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שעליו פג .ואי ליכא ס' בקדירה נגד המלח ,אפילו לא הושם רק בכלי שני ,הכל אסור ,דמאחר
שיש שם מלח וציר אפילו בכלי שני מבשל פד .בשר יבש פה יש להתיר אפילו בכלי ראשון,
דודאי יש ס' נגד המלח שעליו מאחר שכבר נתייבש פו .אבל לכתחלה יזהר אפילו בבשר
יבש שלא לבשלו או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה אחרונה פז וכל זה מיירי
שלא הודח באחרונה כלל ,אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך ,מותר ,דבדיעבד סגי
ליה בהדחה אחת באחרונה פח .מלח שמלחו בו פעם אחת ,אסור למלוח בו פעם שנית פט,
י .עובד כוכבים צא משמש בבית ישראל צב
וכל שכן שאסור לאכול המלח אחר שמלחו בו צ.
החתיכה ,ולא אומרים שכיון בא המלח להטעים
לא מתבטל) .פג( דודאי איכא ששים נגד המלח
שעל החתיכה דהחתיכה עצמה בודאי היא שלשים
נגד המלח שעליו .ואף בחתיכה עבה לא אומרים
שהיא יותר משלושים ) .פד( ואי ליכא ס'
בקדירה נגד המלח ,אפילו לא הושם רק בכלי שני,
הכל אסור ,דמאחר שיש שם מלח וציר אפילו
בכלי שני מבשל .דבריו מבוארים בטעמם .ולא"ד
מלח וציר אלא כל דבר המלוח כחומץ וכדו' .
)פה( בשר יבש .פירוש ,שלא הדיחוהו אחר
מליחתו ונתיבש כך ) .פו( יש להתיר אפילו
בכלי ראשון ,דודאי יש ס' נגד המלח שעליו מאחר
שכבר נתייבש .הטעם ,דשמא הלכה כראשונים
שהיקלו בבשר שנתיבש ,ושמא הלכה כראשונים
שנקטו שבכל חתיכה יש ס' כנגד דם שעליה .
)פז( אבל לכתחלה יזהר אפילו בבשר יבש שלא לבשלו או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה
אחרונה .דאין להתיר לכתחילה משום האי ס"ס ,ועוד שמא יבואו להתיר אף בבשר לח כה"ג .
)פח( וכל זה מיירי שלא הודח באחרונה כלל ,אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך ,מותר ,דבדיעבד
סגי ליה בהדחה אחת באחרונה .שהדחה ראשונה היא להסיר מלח הבלוע מדם שעליו ואחר הדחה זו
אין לחוש למלח ,ומה שצריך הדחה נוספת הוא להסיר המים שנשארו עם לכלוך הדם ) .פט( מלח
שמלחו בו פעם אחת ,אסור למלוח בו פעם שנית .שאין המלח שורף הדם שהפליט ,אלא בולעו לתוכו
ויחזור ויפלוט לחתיכה השניה ) .צ( וכל שכן שאסור לאכול המלח אחר שמלחו בו .שאם אינו שורף
אלא בולע ונמצא שבלוע מדם איסור ,כל שכן שאסור לאוכלו שהוא אכילת איסור ממש) .צא( עובד
כוכבים .יש להקדים לבאר קודם דברי מר"ן ז"ל .בראשונים נחלקו בנאמנות עכו"ם ,יש שהתירו
כשהעכו"ם מסל"ת בצירוף שדרך לעשות כן לנקיות ,וכל שכן אם יודע שהוא מנהג ישראל .וכן
כשהגוי יודע שהוא צריך למלוח וישראל שהגוי ירא ממנו נכנס ויוצא משום דמירתת  .ויש שלא
התירו במסל"ת ,אלא רק באופן שהגוי יודע שהוא צריך למלוח וישראל שהגוי ירא ממנו נכנס ויוצא,
ובצירוף טעם שדרכו לעשות כן לנקיות  .ונחלקו בהבנת דברי מר"ן ז"ל האם מתיר אף במסל"ת
או רק במירתת ) .צב( משמש בבית ישראל .לאו דוקא משמש קבוע ,אלא שבמשרת קבוע יש
לסמוך יותר אם יודע שכך הוא מנהג ישראל ,כי הוא משרת שלו ומכוין לעשות רצונו .

 כ"כ רמ"א ז"ל בתו"ח כלל א' הביאו ש"ך ז"ל
סקל"ו  אליה רבה ,ש"ך ז"ל סקל"ח  ש"ך
ז"ל סקל"ט
 כך נ"ל
 ד"מ ז"ל סקט"ו
 פר"ח ז"ל ד"ה
 ב"י ז"ל לעיל על סעיף ז'
מלח שמלחו בו
 סמ"ק ז"ל סימן ר"ה
 סמ"ג ז"ל לאוין קל"ז מ"ח סוע"ב  הש"ך ז"ל
סקמ"ב הבין ממה שהביא רמ"א ז"ל דין מסל"ת שלא
בשם י"א שסבר רמ"א דדעת מר"ן היא להקל כדיעה
ראשונה אף במסל"ת ,ומר"ן הביא קולא של מירתת
כשישראל על גביו וה"ה למסל"ת .אומנם הש"ך עצמו
סבר שדעת מרן היא כדיעה שניה ,או משום שכך דעת
רוב הראשונים כאן ,או משום שמסל"ת אינו נאמן אף
בדרבנן .ונבאר בסעיף זה בל"נ דברי מרן בשתי הדרכים.
ואומנם הש"ך בס"ק מ"ב בתחילת דבריו הביא שרמ"א
דייק דעת מר"ן מסתימתו ומשמע שלא הבין כך בדבריו,
אך המעיין בסוף דברי הש"ך שם יראה שרמ"א ביאר כן
אף בדברי מרן
 ט"ז ז"ל ד"ה והג"ה
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ונתן הבשר בקדירה צג ,ואין ידוע אם הדיחו צד ,אם יודע העובד גלולים מנהג ישראל סומכין
על דבריו צה ,אם היה שם ישראל צו יוצא ונכנס צז או שום קטן בן דעת צח .הגה :ובחד מינייהו סגי,
או במסיח לפי תומו שהדיחו יפה או שישראל ,אפילו קטן ,יוצא ונכנס ,דמרתת הואיל ויודע מנהגי ישראל צט .מיהו
אם מיחה לעובד גלולים שלא ידיחו בלא רשותו ,והוא עבר על דבריו ,אסור ,דהא חזינן
דאינו מרתת ואין לסמוך גם כן אדבריו ק .יא .בשר שנתבשל בלא מליחה קא ,צריך שיהיה
בתבשיל ששים כנגד אותו בשר קב ואז מותר הכל קג .הגה :ויש אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא
ס' נגד החתיכה קד ,והכי נהוג אם לא לצורך קה ,כגון לכבוד שבת או לכבוד אורחים ,דאז יש
 דעת רמ"א ז"ל ,עיין ש"ך ז"ל סקמ"ב  ב"י )צג( ונתן הבשר בקדירה .אחר מליחה קודם
ז"ל סוד"ה וכתב ,ד"מ ז"ל סקי"ט ,ט"ז ז"ל סקכ"ד הדחה) .צד( ואין ידוע אם הדיחו .קודם שנתנו
 ש"ך ז"ל סקמ"ב  ט"ז ז"ל ד"ה הג"ה בקדירה) .צה( אם יודע העכו"ם מנהג ישראל,
 ב"י ז"ל ד"ה ומ"ה וכל
 ש"ך ז"ל סקמ"ב
שכן  ש"ך ז"ל סקמ"ב  ב"י ז"ל ש"ם סומכים על דבריו .יש שביארו דברי מר"ן כאן
 ב"י ז"ל שם  ד"ה אם יודע  רמ"א שנקט "סומכים על דבריו" שיש לסמוך על
ז"ל בתו"ח כלל ב' ,ש"ך ז"ל סקמאן דאמר מסל"ת לבד  ,ואף שאין סומכים על גוי
 רא"ש ז"ל פכ"ה סימן מ"ה ,ט"ז ז"ל סקכ"ו בדאורייתא כאן הוא דרבנן ,דדם שבישלו אין
 רא"ש ז"ל שם ,מימוניות ז"ל ד"ק מאכ"א פכ"ה ,עובר עליו ,ובנמלח כאן דינו כנתבשל דמליח
ט"ז ז"ל סקכ"ז
 מרדכי ז"ל סימן תשל"א ,ש"ך
סקכ"ח כרותח  .ומיירי שכלל לא שאלוהו אלא מעצמו
ז"ל
 ט"ז
סקמ"ה
ז"ל
בא והסיח ,דאם שאלוהו ופירש ,נמצא שיודע
שהאיסור וההיתר תלוי בו ואינו נאמן בכה"ג  .ולדבריהם מה שנקט מר"ן אם יודע מנהג ישראל לא"ד
שיודע ,אלא איכא מעליותא נוספת אם יודע ,דמסתמא עושה כדברי בעה"ב שהוא משרת שלו ועושה
רצונו  .ויש שביארו שלא התיר מר"ן אלא במירתת  ,ומה שנקט אם יודע מנהג ישראל הוא דוקא,
דאם אינו יודע שכך הוא המנהג וכך צריך הוא לעשות ,מה יועיל אף אם יעמוד ישראל על גביו .
ומה שנקט סומכים על דבריו כאן אין הכונה על דיבורו אלא על מעשיו כשישראל עומד על גביו.
)צו( אם היה שם ישראל .לסוברים שהתיר אף כשמסל"ת צ"ל "ואם" בתוספת וא"ו ,והוא דין נוסף של
היתר במירתת .לסוברים שלא התיר אלא במירתת הוא המשך לדבריו בתחילת הסעיף ) .צז( יוצא
ונכנס .ואין צריך שיעמוד על גביו בין בגדול בין בקטן ) .צח( או שום קטן בן דעת .כל שירא ממנו
הגוי ,ומשום כן לא צריך גדול דוקא ) .צט( הגה .ובחד מינייהו סגי ,או במסיח לפי תומו שהדיחו יפה
או שישראל ,אפילו קטן ,יוצא ונכנס ,דמרתת הואיל ויודע מנהגי ישראל .כבר ביארנו דעת רמ"א לעיל .
)ק( מיהו אם מיחה לעובד גלולים שלא ידיחו בלא רשותו ,והוא עבר על דבריו ,אסור ,דהא חזינן דאינו
מרתת ואין לסמוך גם כן אדבריו .פשוט) .קא( בשר שנתבשל בלא מליחה .לאו דוקא נתבשל אלא כל
שהניחהו בקדירה שיד סולדת בה ) .קב( צריך שיהיה בתבשיל ס' כנגד אותו בשר .כיון שאין ידוע כמה
מן החתיכה היה בלוע מדם ,בעינן שיהא שיעור ס' כנגד כל החתיכה ) .קג( ואז מותר הכל .שדם
שפלט מיד נתבטל בשישים ,ומה שלא פלט ונשאר בלוע מותר שהוא דם איברים ) .קד( הגה .ויש
אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא ס' נגד החתיכה .יש שביארו שעל ידי הבישול ,דם שבתוך החתיכה
זז ממקום למקום ודינו כדם איברים שפירש  .ויש שביארו משום שדם שיצא מן החתיכה נבלע
בחתיכה ואינו יוצא ממנה על ידי בישול ,בשונה מדם הבא ממקום אחר שכן יוצא בבישול ,ועוד שיש
לחוש שמא בשעת הבישול יצא חלק מן החתיכה חוץ לתבשיל ודם שיפרוש על פני החתיכה יחשב
איסור הדבוק לחתיכה ויעשנה כאיסור דבוק ואין החתיכה ניתרת לעולם ) .קה( והכי נהוג אם לא
לצורך .היתר דשעת הצורך הוא דוקא בחתיכת בשר שבישלה בלא מליחה ,אך בתרנגולת שבני מעיה
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לסמוך אדברי המקילין קו .ואם נמלחה חתיכה ולא נמלחה כראוי ,דינה כאלו לא נמלחה
כלל קז .וכן בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה ,אף אם נמלח דינו כאלו לא נמלח קח ,ואם
נתבשל צריך ס' כנגדו קט .יב .בשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה ,נתייבש דמו
בתוכו ולא יצא עוד על ידי מליחה קי ואין לאוכלו מבושל קיא ,אלא צלי קיב .ואחר שצלאו לא
יבשלנו קיג ,ואם בישלו מותר קיד) .ואין להשהות בשר ג' ימים בלא מליחה ,דחיישינן שמא יבשלו קטו(.
יג .ואם שרו אותו קטז במים תוך הג' ימים קיז ,יכול להשהותו עוד שלשה ימים אחרים קיח פחות
חצי שעה קיט) .בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך ג' מותר קכ( .יד .בשר ששהה שלשה ימים בלא
דבוקים בה דנו בה הראשונים ,ולכו"ע הלכה דאין
להקל אף בשעת הצורך ,שהיוצא מבני המעים
פורש לגופה ואינו יוצא משם בבישול .כשאין בה
בני מעים אלא שהיא חלולה ,ושייך שפירש
ממקום למקום ולא יצא לקדירה אלא נבלע בה
אין להקל אף במקום הצורך ) .קו( כגון לכבוד
שבת או לכבוד אורחים ,דאז יש לסמוך אדברי
המקילין .או בהפסד מרובה ) .קז( ואם נמלחה
חתיכה ולא נמלחה כראוי ,דינה כאילו לא נמלחה
כלל .פירוש ,בשלא שהתה שיעור מליחה ,דאילו
בלא נמלחה כולה או במלח רק צד אחד בדיעבד
מותר ) .קח( וכן בשר ששהה ג' ימים בלא
מליחה ,אף אם נמלח דינו כאלו לא נמלח .שיבש
ואין כוח המליחה מוציאו ) .קט( ואם נתבשל
צריך ס' כנגדו .להתיר שאר הקדירה ,אך החתיכה עצמה אסורה עולמית שהרי ניכרת היא ,ובנתערבה ולא
ניכרת עיין לקמן סעיף י"ד ) .קי( בשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה ,נתייבש דמו בתוכו ולא
יצא עוד על ידי מליחה .איסור זה הוא חומרת הגאונים .וטעם האיסור במליחה הוא מפני שאין כוחה גדול
ככוח צלייה ) .קיא( ואין לאוכלו מבושל .שהבישול כוחו גדול ממליחה ומפליט אף שעברו ג"י ,ויחזור
הבשר ויבלע מדמו ) .קיב( אלא צלי .דמה שפורש ממנו מתעגל ויוצא ,ומה שלא פירש מותר כדין דם
איברים שלא פירש) .קיג( ואחר שצלאו לא יבשלנו .שמא יפלוט אחר רתיחת המים בבישול מה שלא
פלט על ידי צלייה ,שהבישול פועל יותר מן הצלייה ומרכך הבשר ויוצא דמו ) .קיד( ואם בישלו מותר.
שיש לסמוך על הסוברים דליכא למיחש שהבישול מפליט יותר מהצלייה ) .קטו( ואין להשהות בשר ג'
ימים בלא מליחה ,דחיישינן שמא יבשלו .ומה שבכבד מותר להשהותו אף שאסור לבשלו ולא חישינן
דלמא ישכח ,כיון דאף מתחילה אין לו היתר אלא בצלייה ,משא"כ בשר שמתחילתו מותר במליחה
ובישול .ואין לאסור להשהות כבד מצד מה שתוך ג"י מותר לבשלו ואחר ג"י אין לבשלו ,כיון דבדיעבד
אינו נאסר אין לגזור בו ) .קטז( ואם שרו אותו במים .לכתחילה בעינן שישרהו ממש ולא סגי
בהדחה ) .קיז( תוך הג' ימים .שמרככים אותו ושוב יוציא מלח שבו ) .קיח( יכול להשהותו עוד
שלושה ימים אחרים .ומתחילים למנות השלושה ימים משעה שסיים השרייה ) .קיט( פחות חצי שעה.
שהרי אם ימתין עד סוף הג"י ממש ולא יקדים למלוח יאסר כבר ולא תועיל לו מליחה ,ולכן יניח הבשר
במים שיעור שרייה כדי שיוכל למלוח לפני שיגיע זמנו ,ושיעור השרייה הלא הוא חצי שעה  .ויש
שביארו דמה שנקט חצי שעה הוא לאו דוקא ,אלא זמן מועט ) .קכ( בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך

 מרדכי ז"ל סימן תשל"ב ,ב"י ז"ל ד"ה ובארחות
חיים ,רמ"א ז"ל בתו"ח כלל ב' והביאו ט"ז ז"ל סקכ"ט,
ונקה"כ שם
 רמ"א ז"ל בתו"ח כלל ב' דין א'
והביאו ש"ך סקמ"ז  ט"ז ז"ל סק"ל  מבואר
בסעיף הבא  רמ"א ז"ל תו"ח כלל ב' דין ב' ,ש"ך
ז"ל סקמ"ח  תשובת הרא"ש ז"ל כלל כתב סימן
כ"ה  רא"ש ז"ל שם  מהרא"י ז"ל תרוה"ד
סימן ק"ס
 ב"י ז"ל ד"ה ולענין הלכה
 חמו"ד ז"ל סימן ל"ד והביאו פת"ש ז"ל סקכ"ו
 דעת האו"ה ז"ל וכתב הט"ז ז"ל סקל"ג שהוא דעת
מר"ן ז"ל  אגור ז"ל סימן אלף ר'  כמבואר
בשו"ע
 הגר"א ז"ל בביאורו הביא דמה שנקט
חצי שעה הוא משום דשיעור הדחה הוא חצי שעה כמו
שכתב מרן בסעיף א' ,נראה שהבין שדעת השו"ע היא
להצריך חצי שעה שרייה כטעם הדחה משום ריכוך
 דעת הש"ך ז"ל סקנ"ד דחצי שעה לאו דוקא ,דמר"ן
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שעא

מליחה קכא ונתערבה אותה חתיכה בחתיכות אחרות קכב ,בטלה קכג ברוב קכד ומותר לבשל קכה כולן קכו,
ואפילו היתה ראויה להתכבד קכז) .וכן הדין בנתבשל בלא מליחה ונתערב אחר כך באחרות קכח( .טו .בשר
המלוכלך בדמים קכט שנשרה במים קל מעת לעת קלא ,יש אוסרים לאכלו כי אם צלי קלב ,אלא אם

בראש הסימן לא הזכיר דבעינן שיעור שרייה חצי שעה .ג' ,מותר .הטעם נראה משום שאיסור בישול אחר
ובילקו"י סימן זה סק"ד הביא על דין הדחה דאזיל שהיית ג"י הוא חומרת הגאונים ,ואין להחמיר בה
הש"ך לשיטתו בדעת השו"ע שלא התיר לחזור ולמלוח בספק ) .קכא( בשר ששהה שלשה ימים בלא
אלא בשעת הצורך ,דעיקר הטעם משום בליעת הבשר
 או"ה ז"ל בהגהות שבסופו ש"ב סימן ה' מליחה .וייבש ,ושוב אין לבשלו אף על ידי
 ש"ך ז"ל סקנ"ה מליחה ,אלא רק בצלייה ) .קכב( ונתערבה אותה
 כדלעיל סעיף י"ב
 ט"ז ז"ל סקל"ט  ראבי"ה ז"ל פסחים סימן חתיכה בחתיכות אחרות .יש שביארו דמיירי או
תק"ז ,אגור ז"ל סימן אלף קצ"ג  ש"ך ז"ל סקנ"ז בחתיכה שעבר עליה ג"י ולא נמלחה ונתערבה
 פר"ח ודגו"מ ז"ל כאן  ש"ך ז"ל סקנ"ח בחתיכות שלא עבר עליהם ג"י ,או בחתיכה
 תרוה"ד ז"ל סימן ק"ע
 ש"ך ז"ל סקנ"ח
 ש"ך ז"ל סקנ"ז  לעיל סי"א  שו"ת שעבר עליה ג"י ונמלחה בכל אופן ונתערבה
תולדות יצחק סימן כ"ב והביאו פת"ש סקל"ב בחתיכות שנמלחו תוך ג"י .שאין להתיר חתיכה
 ש"ך ז"ל סק"ס ,ט"ז ז"ל סקל"ו ,באה"ט ז"ל שלא נמלחה כלל ,כיון שיש לה תקנה על ידי
סקמ"ט  אגור ז"ל סימן אלף קצ"ג  אגור מליחה ודבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא
ז"ל שם רי"ו ז"ל נתיב ט"ו אות כ"ה קל"ה  :ש"ך בטל  .ויש שביארו שאף בחתיכה שלא נמלחה
כלל מותר ,ואינו ענין בבשר שלא נמלח ג"י אלא בכל בשר שלא נמלח שנתערב שבטל ,ולא חשיב דבר
שיש לו מתירים משום שצריך להוציא ממון בשביל למולחו ) .קכג( בטלה .ולא חשיב היתר הצלייה
דבר שיש לו מתירים שאף באלף אינו בטל ,שמעולם לא נאסר הצלי ובישול שנאסר לא ניתר
לעולם ) .קכד( ברוב .ולא בעינן שישים ,שחומרא זו למלוח שוב היא מדברי הגאונים ,וראוי לילך בה
כעיקר הדין שרוב מבטל  .ועוד דדם שנתבשל הוא דרבנן ) .קכה( ומותר לבשל .אין הכונה שמותר
לבשל כולם באותה קדירה ,דאף שמותר מצד רוב עדיין האיסור נותן טעם כשיתבשל ויאסור את כל
החתיכות .אלא או כל חתיכה בפני עצמו ,או שיוסיף עליהם עד שיהא שיעור שישים בקדירה כנגד
אותה חתיכה שבזה מותר לגרום מתחילה שלא יהא נ"ט ) .קכו( כולן .כעיקר הדין שאין צריך
להשליך או ליתן לעכו"ם אחת מתוכם ) .קכז( ואפילו היתה ראויה להתכבד .שחתיכה הראויה
להתכבד בעלמא לא מתבטלת ,אך כאן האיסור הוא לא החתיכה אלא הבלוע בה ) .קכח( וכן הדין
בנתבשל בלא מליחה ונתערב אחר כך באחרות .יש שביארו שהתבשל באופן שהיה בו שישים מתחילה
וחזר ונתערב שוב בשישים ,וקמ"ל של"ת שנאסר משום חה"ל ,שכאן האיסור הוא לא החתיכה אלא
מה שבלוע בה  .ויש שביארו שמדובר שהיה מים בבישול לבטל החתיכה בס' ,ואף שרמ"א ז"ל 
החמיר בזה לכתחילה ואסר החתיכה עצמה ,כאן שנתערבה בעוד חתיכות שוב התיר ברוב אף
לכתחילה ) .קכט( בשר המלוכלך בדמים .מה שנקט מלוכלך לאו דוקא ,אלא אפילו רק בלוע מדמו
אסור ) .קל( שנשרה במים .ופלט מדם שבו למים ואוסרם ,וחוזר ובולע מן המים לחתיכה .
)קלא( מעת לעת .כשהיה מלוכלך בדם שעליו אף אם אין כבוש כמבושל אוסר שעל ידי השרייה נתרכך
ובולע ,ואין צריך לפלוט אלא בולע מדם שעליו .כשהיה בו דם בלוע ,נאסר רק כשנכבש מע"ל בצונן
שכבוש כמבושל ,ועי"ז פולט גם דם הבלוע בו וחוזר ובולעו ) .קלב( יש אוסרים לאוכלו כי אם צלי.
בין כשבלע מדם שהיה בלוע בו בין כשהיה מלוכלך בדם בעין ,מועיל צלייה שכוחה גדול לפלוט הדם.
שהדם שבלע לא היה בעין ,ואף אם היה מלוכלך בדם עליו נתערב הדם קודם שבלע .
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כן יש במים ס' קלג כנגדו קלד) .עיין ס"ק נ"ו .ויש אוסרים אפילו לצלי ,והכי נהוג קלה( .טז .אין מולחין
אלא בכלי מנוקב או על גבי קשין וקסמין קלו או במקום מדרון קלז ,בענין שאם ישפך שם
מים יצאו מיד קלח .הגה :ודף חלק ברהיטני ,שמים זבין ממנו ,אין צריך להניחו במדרון קלט .אבל אם אינו
חלק ברהיטני ,צריך להניחו במדרון שיצאו המים ממנו קמ .בכלי מנוקב יזהר לכתחלה שיהיו
הנקבים פתוחים קמא .ולכן לא יעמידו על גבי קרקע ,כי הוא ככלי שאינו מנוקב קמב .וכן
מחמירין קצת לשום תוך הכלי מנוקב קש או קסמין ,כי הבשר יסתום הנקבים קמג ,ובדיעבד
אין לחוש לכל זה קמד .ואם מלח בכלי שאינו מנוקב קמה ,אסור להשתמש באותו כלי בדבר
רותח קמו .הגה :ואם נשתמש בו קמז ,בעי קליפה אם הוא דבר יבש קמח ,ואם הוא דבר לח קמט,
)קלג( אלא א"כ יש במים ס' .שאם יש ס' כנגד
החתיכה מידשפולט הדם מהבשר למים מבטלים
אותו המים ) .קלד( כנגדו .משמע שצריך ס'
כנגד כל הבשר ולא רק כנגד שיעור הבלוע בו .
)קלה( ויש אוסרים אפילו לצלי ,והכי נהוג .דדם
בעין שנבלע אינו יוצא לא על ידי מליחה ולא על
ידי צלייה ) .קלו( אין מולחין אלא בכלי מנוקב
או על גבי קשין וקסמין .בא לאפוקי כל כלי שאין
הדם יכול לזוב ממנו) .קלז( או במקום מדרון.
במולח על גבי דף חלק אין צריך מדרון ,וכאן
מיירי בדף שלא החליקו וכ"כ רמ"א בהגה .
)קלח( בענין שאם ישפך שם מים יצאו מיד .שאם
לא יצא הדם יחזור ויבלע הבשר מדם שעליו ,י"א
שהוא מיד אף שפולט הדם  .ויש אומרים
שהוא רק כשיגמור לפלוט דם אף שעדיין פולט
ציר  ,ואע"ג דטריד למיפלט בולע כיון שהדם נכנס מתחתיו .ואין לו תקנה אף כשיחזור וימלחנו
משום כבולעו כך פולטו שאין בשר פולט דם שבלע אלא אגב דמו שלו) .קלט( הגה .ודף חלק ברהיטני
אין צריך להניחו במדרון .שאם שופכים עליו קצת בשפע זבין ויוצאים ממנו ) .קמ( אבל אם אינו חלק
ברהיטני ,צריך להניחו במדרון שיצאו המים ממנו .פשוט) .קמא( בכלי מנוקב יזהר לכתחילה שיהו הנקבים
פתוחים .כדי שלא יסתום הבשר הנקבים ויהא ככלי שאינו מנוקב ) .קמב( ולכן לא יעמידו על גבי
קרקע שהוא ככלי שאינו מנוקב .הוא ספק אם קרקע היא ככלי מנוקב או לא ויש להחמיר מספק .
)קמג( וכן מחמירין קצת לשום תוך הכלי מנוקב קש או קסמין ,כי הבשר יסתום הנקבים .כונתו להניח
בהפרש שבין הבשר לשפת הכלי ,שעי"ז יש רווח ליציאת הבשר ) .קמד( ובדיעבד אין לחוש לכל זה.
פירוש ,אין לחוש רק לענין סתימת חורי הכלי ,אך לא לעצם הנקבים  ,וטעמו כיון שרוב הפוסקים
לא הזכירו חומרות אלו ) .קמה( ואם מלח בכלי שאינו מנוקב .הכלי נאסר ,דדם המלוח נעשה כרותח
ואוסר הכלי בשימוש ברותח ) .קמו( אסור להשתמש באותו כלי בדבר רותח .דמה שאין מליחה לכלים
הוא דוקא לפלוט מה שבלוע בהם ,אך כן מבליעים על ידי מליחה .ומה שאסור בשימוש הוא דוקא
רותח שמפליט הבלוע  .ושימוש בצונן יבואר לקמן) .קמז( ואם נשתמש בו .בכשא"מ שמלחו בו,
ונשתמש בו בצונן ) .קמח( בעי קליפה אם הוא דבר יבש .ואף שהכלי צונן ותתאה גבר ,מ"מ בלע כ"ק
בשעה שהיה חם עד שנצטנן ) .קמט( ואם הוא דבר לח .לח ממש כרוטב או מרק .

 מהר"ם הובא בהגות ש"ד סימן ג'
ז"ל סק"ס
סק"ג
 והוא מחלוקת ,עיין ד"מ סקל"ב
 הגהות מימוניות פ"ו ה"י
 ש"ך ז"ל סק"ס
בשם סמ"ג ז"ל לאוין קל"ז מ"ז ע"ד ,או"ז ז"ל ח"א
סימן תע"ו ,עפ"י ביאור הב"י ז"ל ד"ה אין מולחין
 כ"מ מש"ד סימן ה' וסמ"ק ז"ל סימן ר"ה הביאם
ב"י בריש סימן זה ,שאסרו למלוח בלא הדחה ,שמיד
יבלע הבשר מדם שעליו  ר"ן ז"ל חולין מ"ב ע"ב
 ב"י ז"ל ד"ה אין מולחין
ד"ה אין מניחים
 אשירי ז"ל פכ"ה סימן מ"ט ,או"ה ז"ל כלל א' דין
י"א  או"ה ז"ל כלל ו' דין ח' בשם ר"י מפרי"ש
ז"ל .ומה שכתב רמ"א ז"ל בודאי שהוא כקרקע כנראה
משום דבלא"ה מיירי לכתחילה כמו שמסיים שבדיעבד
מותר
 ט"ז ז"ל
 מורם ז"ל ד"מ סקל"ד
סקל"ח
 גמ' פכ"ה קי"א:
 ד"מ ז"ל שם
 ט"ז ז"ל סקל"ט  ט"ז ז"ל סקל"ט ,ש"ך ז"ל
 פמ"ג
סקס"ד  תוס' חולין קי"ג ד"ה טהור
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שעג

בעינן ששים נגד קליפה מן הקערה קנ .ויש אומרים שאפילו בצונן אסור להשתמש בו
בלא הדחה קנב ,ואם נשתמש בו בלא הדחה קנג ,ידיח מה שנשתמש בו קנד .הגה :אבל מותר
לחזור ולמלוח בה בשר לאחר שניקבוה קנה ,או אפילו בלא נקיבה אם הבשר שהה כבר במליחתו
והודח קנו .יז .אבל אם הוא מנוקב ,מותר לאכול בו אפילו רותח קנז .ויש אוסרין ברותח קנח.
)ויש ליזהר לכתחלה ,ובדיעבד מותר קנט( .יח .בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב קס ושהה בו כשיעור
שיתנו מים על האש ויתחילו להרתיח קסא ,כל מה שממנו בציר אסור קסב לאכלו אפילו
קנא

ז"ל שפ"ד סקס"ד
 ש"ך ופמ"ג ז"ל סקס"ד )קנ( בעינן ששים נגד קליפה מן הקערה .רק
 רשב"א ז"ל תוה"ק ב"ג ש"ג ע"ו  .יא"ב במקום שנגע שם הרוטב ,צריך שיעור קליפה
ברשב"א ז"ל בחידושים כ"ה קי"א ע"ב ד"ה צונן מעובי הקערה החיצון ,ואף שמעיקר הדין היה לו
 רשב"א ז"ל שם .רמב"ן שם ד"ה צונן ,ד"ה קערה,
וד"ה וההיא  עפ"י ש"ך ז"ל סקס"ז  סברא להצריך שישים כנגד קליפת הרוטב שהיא קליפת
 ט"ז ז"ל סקמ"א ,ש"ך ז"ל סקס"ח  רא"ש ז"ל הקערה החיצונה ולא כנגד קליפת הקערה ,כיון
פכ"ה סימן כ"ה  ש"ך ז"ל כאן סק"ע ולקמן סימן שיש מחמירים ומחשיבים הקערה לרותח תמיד,
צ"א סק"ג  ר"ן ז"ל חולין מ' ע"ב ד"ה קערה שמלח יש להחמיר שיהא שיעור שישים באומד יפה .
בה  ש"ך ז"ל סק"ע  רא"ש ז"ל פ' כ"ה סימן )קנא( ויש אומרים שאפילו בצונן אסור להשתמש
י"ט ובפ' ג"ה סימן ס"ט ,רשב"א ז"ל שם קי"ג ע"א ד"ה
ולענין מולח ,ובתו"ה ארוך וקצר ב"ג ש"ג ע"ה :בו .בלא קינוח לכו"ע אסור ,אלא דיש האוסרים
 משאת בנימין ז"ל סימן ל"ט והוכיח כן מדברי או"ה אף בקינוח וסברו דבעי הדחה ,דבלא הדחה
ז"ל כלל ו' דין י"ד הביאם הש"ך ז"ל סקע"ה  עיקר יפליט מעט הבלוע בו ) .קנב( בלא הדחה .ועל
הדין הוא ברא"ש ז"ל חולין פרק כל הבשר סימן מ"ט ,ידי הדחה מותר ,ולא אמרינן שקערה לעולם
ובש"ך ז"ל סקע"ב ביאר דבריו  טור בשם הרא"ש רותחת היא  .ואין צריך לשבור הכלי מחשש
סקע"ב
ז"ל
ש"ך
ז"ל,
ז"ל
 חמו"ד
שמא ישכח וישתמש בו ברותח ) .קנג( ואם
נשתמש בו בלא הדחה .לכתחילה אין להשתמש בו אף אם חושב להדיחו לאחמ"כ שמא ישכח .
)קנד( ידיח מה שנשתמש בו .שלא מבליע האיסור בתוך הבשר אלא מניחו על פניו ) .קנה( אבל מותר
לחזור ולמלוח בה בשר לאחר שניקבוה .על ידי ניגוב אף בלא הדחה ובלבד שידיח הבשר אחר כך ,ומה
שאין חייב להדיח הכלי כדעת הי"א ,כיון שהוא בשר חי ודאי שידיח את החתיכה קודם הבישול.
)קנו( או אפילו בלא נקיבה אם הבשר שהה כבר במליחתו והודח .ולא ישרהו שיעור מע"ל ) .קנז( אבל
אם הוא מנוקב ,מותר לאכול בו אפילו רותח .דדם משרק שריק ,פי' מחליק ואינו נשאר בכלי .והראיה,
שאם כלי נקוב היה אסור באכילה היה אסור אף למלוח בו שוב  .ואין צריך הדחה אלא סגי
בקינוח ) .קנח( ויש אוסרין ברותח .שכלי המליחה בולע אף שהוא נקוב ,ומה שחוזרים ומולחים בכלי
שמלחו בו קודם ,משום דאיידי דטריד למפלט לא בלע ואף שסיים לפלוט דם פולט ציר ) .קנט( ויש
ליזהר לכתחילה ובדיעבד מותר .לכתחילה יזהר בכל הכלים ,ובדיעבד אף כלי חרס שבולע הרבה
מותר ) .קס( בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב .ואין יכול הדם לצאת אלא נכבש עם החתיכה
ואוסרה  .ולאו דוקא שנמלח שם אלא אפילו נפל או שהה בכשא"מ בתוך זמן שיעור מליחתו .
)קסא( ושהה בו כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו להרתיח .כיון דכבוש כמבושל משערים הכבישה
כשיעור בישול .ואף דבעינן תמיד שיעור מעת לעת עמ"נ שיחשב כבוש כמבושל ,כאן סגי בשיעור
נתינה על האש משום שיש בו מלח וציר  .ובפחות משיעור זה לא נאסר אלא כדי קליפה  .וכ"ז
דבעינן שיעור שיתנו מים על האש הוא דוקא בתחילת מליחתו ,אך אם לאחר שמלח הניחו בכשא"מ
צ"ע אם בעינן שיעור או לא דפולט מיד מעט מעט ) .קסב( כל מה שממנו בציר אסור .אסור כולו
כדין דבר שהתבשל בתוך איסור ,דכבוש כמבושל .ובפחות משיעור זה נאסר כ"ק שנגע בו איסור מלוח
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צלי קסג ,וחלק החתיכה שחוץ לציר אין אסור ממנו אלא כדי קליפה קסד ,ואפילו אם יש בה
שומן קסה .הגה :ויש אוסרין כל החתיכה ,אפילו שחוץ לציר קסו .ואפילו לא נמלח רק מעט ,כדרך
שמולחין לצלי קסז ,ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט ,עד שנראה ציר בכלי ,וכן נוהגין,
ואין לשנות קסח .ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת למטה בכלי ונוגעת בציר,
יט .אחר שנמלח הבשר קע
אבל שאר חתיכות שעליה הנמלחים עמה מותרות ,והכי נהוג קסט.
שהוא כרותח לאסור כ"ק ) .קסג( לאכלו אפילו
צלי .שהבליעה היתה בכבוש דמליח שהוא
כמבושל ואין צלי מפליט מה שנבלע בו ,ועל ידי
מליחה לא יצא דאין מליחה מועילה לדם שאינו
שלו אלא אגב דם חתיכה עצמה ,ואף בזה הוא
רק כשהוא בולע מבחוץ ופולט באותו זמן אך
לאחר זמן אינו פולט אפילו אגב דמו שלו .
)קסד( וחלק החתיכה שחוץ לציר אין אסור ממנו
אלא כדי קליפה .אין הכונה קליפת כל החתיכה
אלא קליפת חלק החתיכה שנגע בציר  .הטעם
דמה שלא בציר מותר ,דאין מונע מה שיש דוחק
למטה לדחוק למעלה ,כמו חתיכה שמלח חציה
שהחלק המלוח פולט אף שלא נמלח כולו ואין
מונע מה שלא נמלח את מה שנמלח מלפלוט .
)קסה( ואפילו אם יש בה שומן .דבמקום שהשומן הוא האיסור כגון בנבילה אוסר הכול משום שמפעפע.
וכאן אינו אוסר השומן ,שאין בכוח האיסור שהוא הדם לפעפע ,והשומן שבכוחו לפעפע הוא היתר
ואין בכוח ההיתר להוליך האיסור .ואם היה האיסור הולך למקום שההיתר מוליכו ,לא היה בשר ניתר
במליחה ,כיון שהמלח שנותן טעם בכל החתיכה היה מוליך הדם עימו ואוסר כל החתיכה ) .קסו( ויש
אוסרין כל החתיכה ,אפילו שחוץ לציר .שדם תוך החתיכה זז ממקום למקום ,ואינו יוצא לגמרי שיש
דוחק בכלי ,בין לתחתונים שסמוך לכלי ובתוך הציר ,ובין לעליונים המושפעים מכך  .ובזה שונה
מחתיכה שנמלחה כבר ונפלה לציר שאין אסור מה שחוץ לציר ,כיון שאין לומר שמה שדמו זז ולא
פירש .ומה שלא מועיל מליחה וצלייה לחלק החתיכה שנאסר משום תזוזת הדם שבו כדין שובר
מפרקתה של בהמה בשעת שחיטה שאין הדם שבה יוצא אלא זז ונאסר ואסור לאוכלה חיה בלא
מליחה ומותר על ידי מליחה וצלייה ,דשאני הכא שזז על ידי מלח גרע טפי מדם הזז מכוח השחיטה,
ועוד דכאן יש לאסור מה שחוץ לציר לא משום שזז אלא משום דחשיב שנכבש במלח מכוח רתיחת
המלח והציר שתחתיו ) .קסז( ואפילו לא נמלח רק מעט ,כדרך שמולחין לצלי .שהציר והבשר מתחילים
לצאת מיד ואין הטיפות נאכלין מחמת מלחן ,והבשר נכבש ומתבשל בתוך הציר והדם וחוזר ובולע מיד
הדם שפולט ) .קסח( ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט ,עד שנראה ציר בכלי וכן נוהגין ,ואין
לשנות .דעל כל פנים חלק מהחתיכה בתוך הציר ,ואוסר כולה כדביארנו  .ואף בדברי רמ"א יש לעיין
מ"ה כשהניח באמצע מליחה בכשא"מ ) .קסט( ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת למטה
בכלי ונוגעת בציר ,אבל שאר חתיכות שעליה הנמלחים עמה מותרות ,והכי נהוג .שלגבם הרי הם כאילו
נמלחו בכלי מנוקב ,דאין מעכבת החתיכה התחתונה את החתיכה העליונה מלפלוט ,ואף אם התחתונה
שמינה מותרת ) .קע( אחר שנמלח הבשר .שיעור מליחה שהוא כחצי שעה,

סימן ל"ח ובפת"ש ז"ל סקל"ו  רא"ש ז"ל פ' כ"ה
סימן י"ט ובפ' ג"ה סימן ס"ט ,רשב"א ז"ל שם קי"ג ע"א
ד"ה ולענין מולח ובתו"ה ארוך וקצר ב"ג ש"ג ע"ה,:
ש"ך ז"ל סקע"ב .ולטעם האוסרים אף מה שתוך הכלי
שונה טעם האיסור של כל הכלי ונביא טעמם לקמן
 רא"ש ז"ל פ' ג"ה סימן י"ג ,מרדכי ז"ל כ"ה סו"ס
תשכ"ז  ש"ך ז"ל סקע"ג  רא"ש ז"ל פ' כ"ה
סימן מ"ט ,ובתשובותיו כלל ב' סימן י"ז  רשב"א
ז"ל תוה"ק ע"ה  :סמ"ק ז"ל סימן ר"ד בהגה אות
ב' בשם ר"פ ז"ל ,והביאו המרדכי ז"ל פ' כ"ה סימן
תשכ"ד  ש"ך ושפ"ד ז"ל סקע"ד ,ולחילוק השני
שהביא בשובר מפרקת יהא טעם נוסף לעיקר הדין שמה
שחוץ לציר נאסר
 רשב"א ז"ל חולין קי"ג ע"א
ד"ה ולענין מולח  אשירי ז"ל פ' כ"ה סימן ל"ו
 הבאנו לעיל בד"ה ושהה בו בשם חמו"ד
 או"ה ז"ל כלל י' דין ג' וז' ,כל בו ז"ל סימן ק"ג
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שעה

והודח קעא ,מותר ליתנו אפילו במים שאינם רותחין קעב .ויש מי שמצריך ליתנו במים רותחין קעג.
כ .בשר שנמלח ,ושהה כדי מליחה ,ונתנוהו אחר כך
)והמנהג כסברא ראשונה ,וכן עיקר קעד(.
בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר קעה ,מותר קעו .ולפי זה קעז בשר שנפל לתוך ציר היוצא מהבשר
אחר ששהה כדי מליחה קעח ,מותר קעט .ויש מי שאוסר בזה ובזה קפ ,ויש לחוש לו לכתחלה קפא.
הגה :ויש אוסרין אפילו בדיעבד ,כדי קליפה ,והכי נהוג קפב .ודוקא מה שמונח בתוך הציר ,אבל מה
ע"ה  :כדלעיל סעיף ח'  ר"ן ז"ל כ"ה מ"ב ופלט כל הדם שיכול לפלוט על ידי המלח.
ע"ב ד"ה עופות ודגים ,רשב"א ז"ל בתשו' ח"ג סימן )קעא( והודח .שאם לא הודח אין ליתנו במים
 ר"ן ז"ל שם
רנ"א הביאו ב"י ז"ל סו"ס ע"ז
המבליעים את הדם שעל פניו ) .קעב( מותר
בביאור שיטת הרמב"ם ז"ל  ב"י ז"ל ד"ה ולענין
הלכה  כ"כ הרב ש"ך ז"ל לקמן סימן צ"א ליתנו אפילו במים שאינם רותחים .הטעם,
סקי"א ,ומיירי שם לענין בו"ח מלוחים שנגעו זב"ב דמליחה ראשונה הוציאה כל הדם שבו ואפילו
דאף שעברו שיעור מליחה עודם רותחים .וסברא זו כבר מה שבעומק החתיכה ובחוטים ,אף על פי
כתבוה מהרש"ל ז"ל פכ"ה סי ס"ח והב"ח ז"ל הביאו שיוצא אחר כך ציר אדום עוד יותר מן הדם
ש"ך שם .ומיהו הרב תרוה"ד ז"ל סימן קנ"ט לא הסכים
הראשון ,אין ציר זה דם האוסר אלא מוחל
בסבר זו וכתב שהוא דוחק  תוס' חולין קי"ב ע"ב
סוד"ה ודגים ,רא"ש ז"ל סימן ל"ח  ט"ז ז"ל המותר .ועוד שאף שיכול שיצא דם לא רצו
סקמ"ו  ב"ח ז"ל סקי"ח  אשירי ז"ל סימן חכמים לאוסרו שדם שנמלח אין עובר עליו .
מ"ט  עפ"י ש"ך ז"ל סקפ"ה והוא כסברת )קעג( ויש מי שמצריך ליתנו ברותחים .לסברא
הרמב"ם ז"ל בדין חליטה או לחולקים עליו כסברא ראשונה של המתירים סבר שאין המליחה
השניה בר"ן ועיין בהערה לקמן ד"ה ולפי דבריו
 ר"ן ז"ל חולין מ"ב ע"ב ד"ה מניחין ,ר' יונה ז"ל מוציאה כל הדם אלא רק מה שעל פני הבשר
אגרת התשובה ,ב"י ז"ל ד"ה ומ"ש ה"ר יונה ,רי"ו ז"ל והסמוך לו ,והשאר אם יבשלנו יצא בבישול
נתיב ט"ו אות כ"ט קלט סוע"ד .וכ"מ מש"ך וט"ז ז"ל ויאסר ,ולכן יתנו במים רותחים אחר הרתיחה עד
לקמן סימן ע' סעיף ה' לענין שהיית חתיכה אחר י"ב שילבינו פניו ,שעי"ז יצמות הבשר ומה שבלוע
שעות בלא הדחה בכלי מנוקב ,דכתב שהאוסרים בסעיף בעומק לא יצא עוד .ואין מועיל חליטה במקום
כתב יתירו בזה משום שאין דם בעין ולא כתב משום
שהדם התייבש משמע שסברו שיש איסור בדם של מליחה ,שיש לחוש שהבלוע בקרוב לחתיכה יצא
המלח ולא רק מחמת הציר  תוס' שם ,או"ה ז"ל קודם שיוצמת ) .קעד( והמנהג כסברא ראשונה,
וכן עיקר .שרוב הפוסקים הסכימו כסברא זו .
)קעה( בשר שנמלח ,ושהה כדי מליחה ,ונתנוהו אחר כך בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר .ויש לעיין אם
הבשר או הציר רותחים ,שאם הם רותחים יחזור ויבלע דם שעל פניו) .קעו( מותר .דאין טעם לאסור,
שהדם שנפלט אינו כאן ,והדם שנשאר בתוך המלח הדבוק על החתיכה יבש הוא ,ומה שממשיך
לצאת אינו דם איסור אלא מוהל וציר המותרים .ואף שהבשר עדונו רותח ,מיהו הדם אינו רותח .
ועוד ,שבטל כוח המלח כבר ואינו מרתיח עוד  .יש שביארו שבטל מפני שנתערב במיחוי הדם ,
ויש שביארו שכוחו בטל מפני שפעל פעולתו להפליט ותש כוחו ) .קעז( ולפי זה .לפי מה שאמרנו
שאין כוח בציר לאסור ולא נחשב רותח) .קעח( בשר שנפל לתוך ציר היוצא מהבשר אחר ששהה כדי
מליחה .שהוא איסור ממש ,ואם הוא רותח אוסר) .קעט( מותר .שאין הציר היוצא רותח שבטל כוח
המלח ) .קפ( ויש מי שאוסר בזה ובזה .אוסר הכול ,יש שסברו שאסור מפני שציר היוצא הוא כדם
ולא פלט כל הדם בשיעור מליחה ,ולא בטל כוח המלח  .ויש שסברו שיש דם על פני החתיכה
שהוא רותח ,ודם הבלוע במלח לא נתייבש ואוסר ) .קפא( ויש לחוש לו לכתחילה .שנהגו העולם
להחמיר ,אך לא בהפסד מרובה וסעודת מצוה כדמפרש והולך ) .קפב( הגה .ויש אוסרין כדי קליפה,
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שחוץ לציר ,שרי קפג .והכלי שנפל בו אותו הציר ,אסור קפד .וכן אם היה הכלי חולבת ויש
בו לכלוך ,אסור הבשר ,דאף לאחר שיעור מליחתו נחשב כרותח קפה .אבל אם הוא הפסד
מרובה ואית ביה גם כן צורך סעודת מצוה ,יש להקל ולומר דאחר ששהה שיעור מליחה
לא מחשב צירו כרותח קפו .ולפי דבריו ,אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור ,אסור
לאכול ממנו עד שידיחנו קפז יפה יפה קפח .ואסור לחתוך ממנו בסכין קודם שידיחנו קפט ,ואם
חתך צריך להגעילו קצ .הגה :ויש מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהה שיעור מליחה קצא ,דאין מליחה
והכי נהוג .מאחר ששהה בלי מנוקב כדי שיעור
מליחה ) .קפג( ודוקא מה שמונח בתוך הציר,
אבל מה שחוץ לציר ,שרי .שאף אם שהה בכלי
בציר גמור לא אוסרים אלא מה שהיה תוך הציר,
מפני ששאר הבשר שהה כבר שיעור מליחה
ופלט דמו ) .קפד( והכלי שנפל בו אותו הציר,
אסור .לדעת האוסרים הבשר אף הכלי אסור
מהאי טעמא וחוששים לדבריהם  .יש שביארו
שהכלי נאסר כולו משא"כ הבשר שנאסר רק
כ"ק משום שנוח הכלי לבלוע יותר מבשר .
ויש שביארו שאין כלי נאסר אלא כ"ק ,וכאן
מיירי בכלי שספג הרבה ציר או כלי חרס שאינו
שייך בכ"ק אלא נאסר כולו ) .קפה( וכן אם
היה הכלי חולבת ויש בו לכלוך ,אסור הבשר ,דאף
לאחר שיעור מליחתו נחשב כרותח .לכאו' הוא
אף לדעת המתירים ,שאילו לאוסרים הבשר
אסור כ"ק אף כשאין חלב  .לסוברים שדעת
המתירים היא שבין החתיכה ובין הציר היוצא
הם צונן יתיר כאן שהוא צונן בצונן ,
למבארים שאף המתירים סוברים שהחתיכה או ציר היוצא הוא רותח ,דין זה הוא לכו"ע) .קפו( אבל
אם הוא הפסד מרובה ואית ביה גם כן צורך סעודת מצוה ,יש להקל ולומר דאחר ששהה שיעור מליחה
לא מחשב צירו כרותח .בין במקום שהבשר שהה בכלי לא מנוקב ,בין במקום שהיה הכלי
מלוכלך  .מפני שעיקר הדין היה להתיר לגמרי ורק משום שהראשונים כתב להחמיר בזה לא היה
ראוי להקל לגמרי ) .קפז( ולפי דבריו ,אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור ,אסור לאכול ממנו עד
שידיחנו .נחלקו בהבנת דברי השו"ע ,מפני שהדחה חייב בין למתירים ובין לאוסרים .יש מפרשים,
שהוא לדברי האוסרים מפני שהחתיכה רותחת יזהר להדיח מיד ולא ישהה שלא תבלע מדם שעל
גבה  .יש מפרשים ,לדברי האוסרים יזהר להדיחה מיד ולא ישהה בכלי שאינו מנוקב  .ויש
מפרשים שבא לומר דלאוסרים לא יועיל קליפת השכבה החיצונית של הבשר ,אלא יצטרך דוקא
הדחה לסתום נקבי הפליטה ) .קפח( יפה יפה .ינפץ וידיח ב' הדחות ) .קפט( ואסור לחתוך ממנו
בסכין קודם שידיחנו .אם יחתוך בסכין יאסר הסכין שנגע ברותח  ,יש שביארו שהוא לדעת
האוסרים שכתב השו"ע שיש לחוש להם לכתחילה  .ויש שביארו שהוא לכו"ע ,שאף לרש"י
החתיכה עדין היא רותח ) .קצ( ואם חתך צריך להגעילו .כדין דבר שבלע מאיסור רותח) .קצא( הגה.

 מהרא"י ז"ל ש"ד סימן י"ד
כלל י' דין ט"ז
 ומה שאוסרים מה שחוץ לציר הוא רק משום שיש
בו דם שמכוח דוחק חלק החתיכה שתחתיו לא פולט,
או"ה ז"ל כלל י' דין י"ט  או"ה שם  ט"ז
ז"ל סקמ"ט  ש"ך ז"ל סקפ"ב  מהרא"י ז"ל
הגהש"ד סימן י"ד סק"ג הביאם ב"י ז"ל ד"ה כתב
 כ"כ ט"ז ז"ל סקמ"ז ,ולהלכה לא מצינו
סמ"ק
מי שהיקל דתרוה"ד שהתיר לא רצה לחלוק על סמ"ג
 ש"ך
שאסר ואף הט"ז למעשה לא רצה להקל
 מהרא"י ז"ל תרוה"ד סימן קנ"ט
ז"ל סקפ"ד
 ש"ך ז"ל סקפ"ה  ולדבריהם לא חידש כלום
ממה שאמר בתחילה .ט"ז ז"ל סקנ"ב ,וסיים שאין לשון
 ש"ך ז"ל שם ועיין שפ"ד.
השו"ע מורה ע"ז
העולה מדבריו שלאוסרים יש דם בלוע תוך החתיכה
אף אחר שיעור מליחה ,ואע"פ שלעיל סעיף י"ט דעת
מר"ן ז"ל כמתירים שמליחה מפליט כל הדם ,צ"ל
שסבר כאן כטעם השני שהביא הר"ן למתירים שלא רצו
לאסור כ"כ שדם שמלחו אין עובר עליו ,וכל מה שלא
חששו הוא רק לא להצריך חליטה אך להזהר להדיח
ולא לקלוף כן יש לחוש  כן נראה מדברי מר"ן
 ר' יונה ז"ל אגרת התשובה
ז"ל לעיל סעיף ז'
 ב"ח ז"ל סקי"ח
 ב"י וש"ך ז"ל סקפ"ו
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שעז

לכלים קצב ,וכן עיקר דמותר קצג .אבל הסכין צריך הדחה אחר כך קצד ,או נעיצה בקרקע אם
נתייבשה עליו הציר קצה .ואפילו קודם שיעור מליחה אין האיסור משום הסכין ,אלא משום
שיצא דם בעין על הבשר קצו ,ואם רוצה להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם ,מותר קצז.
וכשרוצים לעשות מליח להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי קצח,
מדיחים אותו יפה יפה ואחר כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים קצט ,ואפילו בכלי שאינו
מנוקב ר .ואפילו לפי סברא זו ,אם רוצה למלוח ולאכול צלי בלא הדחה ,עושה ואינו חושש
לדם שעל המלח ,שהאש שואבו ומונע המלח מלבלוע דם .והני מילי במולחו ומעלהו לצלי רא,
אבל אם שהה במלחו ,המלח בולע הדם ונאסר ,ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל רב.
כא .במקום שאין מלח מצוי ,יצלו הבשר עד שיזוב כל דמו רג ,ואחר כך יבשלוהו רד .
 מהרא"י ז"ל הגהש"ד סימן י"ט ס"ד  ש"ך ז"ל ויש מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהה שיעור
סקפ"ח  רמ"א ז"ל ד"מ סקמ"ב  ש"ך ז"ל מליחה .אף לאוסרים לאכול בשר שנשרה אחר
סקפ"ט  ש"ך ז"ל סק"צ  או"ה ז"ל כלל המליחה ,שאין כלי בולע בחום של ידי מליח .
ל"ו דין י"ד  רמ"א ז"ל בד"מ שם  ר' יונה
ז"ל שם ,ב"י ז"ל ד"ה המנהג  עפ"י ש"ך ז"ל )קצב( דאין מליחה לכלים .פירוש ,בדם הפתוח
סקפ"ה  ר' יונה ז"ל שם  רשב"א ז"ל לאויר אינה בולעת דמשרק שריק .לא שמליחה
תוה"ק ב"ג ש"ג ע'  :ב"י ז"ל סוד"ה ומ"ש ה"ר לא משפיעה בכלל לאסור הכלי ,שהרי שהה
יונה ,דלא כהה"מ ז"ל מאכ"א פ"ו הי"ב  טור ז"ל בשר בכלי שאינו מנוקב נאסר אף הכלי .
 ר"ן ז"ל ,הביאו ט"ז ז"ל סקנ"ד  רשב"א ז"ל
)קצג( וכן עיקר דמותר .דכן משמע מהראשונים
הביאו ט"ז ז"ל שם
ומהטור  .ולא גוזרים שמא ישכח להדיח
הסכין משום שרואה הלכלוך שעל גבה משא"כ בכלי שיש לחוש כן ,ועוד שכל איסור דם שנמלח
כבר הוא מדרבנן ולא חשו לגזור בו ) .קצד( אבל הסכין צריך הדחה אחר כך .אף שהדם שעליו לח,
ולא מספיק קינוח ) .קצה( או נעיצה בקרקע אם נתייבשה עליו הציר .הדחה צריך בכל מקרה,
ונעיצה צריך דוקא כשיבש עליו הציר ) .קצו( ואפילו קודם שיעור מליחה אין האיסור משום הסכין,
אלא משום שיצא דם בעין על הבשר .אף קודם שיעור מליחה אין לאסור הסכין שאין מליחה לכלים,
וטעם ההיתר הוא לא משום שאינו כרותח ,אלא אף אם הוא רותח רתיחה מחמת מלח אינה
אוסרת ) .קצז( ואם רוצה להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם ,מותר .במקום שחתך קודם שיעור
מליחה ,יכול לחזור להדיח ולמלוח ,כדין כל חתיכה שלא נמלחה) .קצח( וכשרוצים לעשות מליח
להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי .שאם לא ימלחנו כשיעור הראוי יאסר
המלח השני שיחזור ויוציא דם איסור שלא פלט בפעם הראשונה) .קצט( מדיחים אותו יפה יפה ואחר
כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים .שהלכה להחמיר כדברי הסוברים שאף אחר המליחה ישנו דם
בלוע שאוסר אם לא ידיח ) .ר( ואפילו בכלי שאינו מנוקב .לאוסרים משום שציר היוצא מן
החתיכה אסור ,צ"ל שעל ידי ההדחה נסתמים נקבי הפליטה  .ולאוסרים מפני שיש דם על פני
החתיכה שהוא רותח ,על ידי הדחה שעשה לו לא נשאר דם על פניו ) .רא( והני מילי במולחו
ומעלהו לצלי .שלא מספיק הדם לשהות ולבלוע מדם שעל פניו  ,וקמ"ל שלא גוזרים במקום
שמעלה לצלי שמא ישהה במלחו שדם שמלחו אינו עובר בו ) .רב( אבל אם שהה במלחו ,המלח
בולע הדם ונאסר ,ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל .שיעור השהיה הוא כמבואר לעיל סעיף י"ח
לענין בשר שנמלח בכשא"מ) .רג( במקום שאין מלח מצוי ,יצלו הבשר עד שיזוב כל דמו .יש הסוברים
שהוא שיעור חצי צלייה  ,יש הסוברים שהוא כשיעור מאכל בן דרוסאי  ,ויש הסוברים שיעור
שיהא ראוי לאכילה לרוב בנ"א ) .רד( ואחר כך יבשלוהו .פירוש ואז מותר אפילו לבשלו .דאילו
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סימ ע די מליחת הבשר הרבה ביחד
א .מולחין א הרבה חתיכות ב זו על גב זו ג .אף על פי שהתחתונה גומרת פליטתה קודם
לעליונה ד ,לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה ,לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט ציר
וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת ה .ואפילו מתקבץ הרבה ציר ועומד בגומא שבין
החתיכות ,מותר ו .במה דברים אמורים ז ,במולח בשר עם בשר ח ,ואפילו בשר שור עם
בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות ט ,שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן עד
שיגמור בשר שור לפלוט את דמו י .הגה :ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה שכל חתיכה שיש לה
בית קיבול ,כגון דופן שלימה ,מהפכין אותה שיזוב הדם יא ,אבל בדיעבד אין לחוש יב .חתיכה שמלח אותה יג ב'

צלייה בלא בישול פשיטא דמותר אף בלא מליחה
ואף בפחות משיעור צלייה ,דלמה שהועיל לו
האור התעגל ופירש לחוץ ,ומה שלא הועיל לו
האור ,הוי דם איברים שלא פירש.
)א( מולחין .בכלי מנוקב ) .ב( הרבה חתיכות.
כשמולח כל החתיכות יחד באותו זמן ,לא חישינן
שמא חתיכה בולעת מחבירתה או ממה שפולטת
מעצמה ,דכל זמן שטרודים לפלוט אינם בולעים
וכשסיימו כשנח זה כבר נח זה ) .ג( זו על גב זו.
אם מולח יחד לא זו ע"ג זו אין לאוסרם משום
דדם משרק שריק ,ורק כשמולח אחת על גב
השניה יש סברא לאסור משום שהדם מצטבר על
החתיכה ) .ד( אף על פי שהתחתונה גומרת פליטתה קודם לעליונה .ואינה טרודה לפלוט דם שלה ,ופנויה
לבלוע דם שפולטת חבירתה קודם שיצא לחוץ או כשנח בגומות שעל גבה ) .ה( לא אמרינן שחוזרת
ובולעת מדם העליונה ,לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת .דם שנפלט
ולא הצטבר בגומות פשוט שמותר כי אינו נשאר אלא שריק מכוח המלח שהפליטו ,ומה שצריכים אנו
לבאר הוא לענין מה שנשאר בגומות ולא מחליק .יש שביארו שכל זמן שפולטת ציר אף שאינה פולטת
דם בולעת אך פולטת שוב .יש שביארו הואיל ובתחילה כשהונחה היתה התחתונה טרודה לפלוט ,שוב
אינה נסתמת לפלוט עד גמר פליטת חתיכה שעליה .ויש שביארו שכל זמן שפולטת ציר אף שסיימה
לפלוט דם אינה בולעת כלל .מהשו"ע נראה שתפס כשיטה אחרונה ) .ו( ואפילו מתקבץ הרבה ציר
ועומד בגומא שבין החתיכות ,מותר .דאילו מה שלא נתקבץ מותר משום דשריק ויוצא כמבואר ס"ק
לעיל ) .ז( במה דברים אמורים .שכל זמן שיוצא דם מחתיכה אחת אינו נבלע ,משום שחברותיה טרודות
לפלוט ציר ) .ח( במולח בשר עם בשר .שהוא קשה יותר משאר דברים ,וזמן פליטת דמו הוא מרובה
יותר מגדיים ועופות ) .ט( ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות .שרכים יותר מבשר
בהמה ) .י( שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן ,עד שיגמור בשר שור לפלוט את דמו .ממה שנקט
"עד שיגמור" מוכח שדעתו כשו"ע דמותר משום דטריד) . .יא( ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה
שכל חתיכה שיש לה בית קיבול ,כגון דופן שלימה ,מהפכין אותה שיזוב הדם .דעת רמ"א שיש להחמיר
לכתחילה טעם דשריק ,ולא אמרינן איידי דטריד ) .יב( אבל בדיעבד אין לחוש .דהעיקר כטעם המחבר,
דאיידי דטריד לא בלע ) .יג( חתיכה שמלח אותה .בכלי מנוקב ולא הדיח בינתיים  .דוקא דיעבד

 חולין
 וכשא"מ מבואר לעיל סי ס"ט סעיף י"ח
קי"ג ע"א מעשה דר' ששת ,רש"י ד"ה אלא ל"ש
 עפ"י
 ב"י עפ"י רש"י בסוגיא דחולין קי"ג.
 תוס' חולין קי"ב ע"ב
סוגיא חולין שם ותוס'
ד"ה ודגים בשמם ובשם ר"י מאורלינ"ש ,רא"ש כ"ה
סימן ל"ז ,מרדכי סימן תשכ"ז ,מימוניות פ"ו אות ס'
 ד"ה לא
ועיין לקמן סעיף זה ד"ה שאי אפשר
אמרינן  כפורש בשו"ע  רש"י חולין קי"ב ע"ב
 דאילו לסברת
 רש"י שם
ד"ה דגים ועופות
הר"י מאורליינ"ש ,סגי שיפלטו ציר בתחילת פליטת
 כמבואר באו"ה כלל י'
השור את דמו .פשוט
 פשוט וכך מסיים דבריו בסעיף זה
דין כ"ג
 דאילו כלי שאינו מנוקב מבואר לעיל סימן ס"ט
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שעט

פעמים יד ,מותרת טו ,ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר ממליחה הראשונה טז .אבל בשר עם דגים,
אפילו בשר עופות עם דגים ,אסור למלוח יז לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף
את דמו יח .ואם עבר ומלחן יחד ,העופות מותרין יט אבל הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה כ.
ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו ,מותרים כא .הגה :ויש אוסרין כל הדגים אם אינן ס' נגד העופות ,דאנו
משערין במליחה בס' ,והכי נהוג כב .ודוקא דלית בהו קשקשים ,דרפו קרמייהו ופלטי מיד אבל אי אית בהו קשקשים,
מותרים ,דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות ,דאיידי דטרידי לפלוט לא בלעי ,מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו

שנאסר מחמת שבולע דם איסור  ש"ך סק"ב שמלח ,אך לכתחילה לא יעשה כן אלא ידיח יפה
 דין זה הביאו פסקי מהרא"י סימן ס"ו ,או"ה שער ו' יפה ) .יד( ב' פעמים .ויש לחוש שמא דם שהיה
דין כ"א והובא בב"י  אך בתוך שיעור מליחה יכול על גבה חוזר ונבלע תוך החתיכה על ידי מלח
להוסיף מלח ואינו חושש .כף החיים סק"ג בשם מקדש
מעט .ולא מצאתי ספר זה  דאחר מע"ל אינו טריד שני  .וכל זה מיירי אחר שיעור מליחה .
לפלוט ציר ,ויש לחוש שיבלע מדם הפליטה .מנ"י על )טו( מותרת .נחלקו אם דוקא תוך מע"ל ,או אף
התו"ח כלל ט"ו סקמאן דאמר ,ט"ז סק"ב וש"ך סק"ג לאחר מע"ל ) .טז( ולא חיישינן שמלח השני
בפי' הראשון  לעיל סימן ס"ט סעיף א' וב' מבליע הדם הנשאר ממליחה הראשונה .לסברת
 ש"ך סק"ג ,ומשום הכי יש להתיר אף אחר שיעור הראשונים בדין הדחה קמייתא  שאין מלח
מליחה  לסוברים שהוא דוקא תוך מע"ל  ט"ז
סק"ב ש"ך שם  ש"ך סק"ד וכן פסק רמ"א בס"ב מבליע והדחה היא משום ריכוך או שלא יפיג כוח
 כן מוכח מדברי השו"ע ,שפסק סברא אחרונה בטעמי המלח את"ש שמותר ,דאין מלח מבליע אלא כוחו
ההיתר למלוח ב' חתיכות יחד ולא כדעת ר"י להפליט בלבד .אף לראשונים שמלח מבליע ,כאן
מאורליינ"ש לעיל ד"ה לא אמרינן  פר"ח סק"ג הוא רק דם הבלוע במלח ,ואינו בעין ע"ג
 גמ' חולין קי"ב  :ש"ך סק"ד ועוד הרבה החתיכה  .ועוד י"ל איידי דטריד לא בלע  ,ומה
אחרונים הביאם כה"ח סק"ו
 ב"י ד"ה ואהא
דאמרינן .ויש חולקים  ויש חולקים והוא דעת שחתיכה שנפל עליה דם תו"כ מליחה אסורה ,הוא
רמ"א .רא"ש שם ,ובפ' ג"ה סימן כ"ד  ר"ן פכ"ה משום שהבשר עצמו רותח ובזה בולע אף
מ"ב ע"א דיבור ראשון ,הביאו רשב"א תוה"ק ב"ג ש"ג כשטריד ) .יז( אבל בשר עם דגים ,אפילו בשר
ע"ב ,:ב"י ד"ה כתב הרשב"א אסור למלוח וכו' עופות עם דגים ,אסור למלוח .לא רק שאסור
 ש"ך סק"ה וכ"מ מהטור  ט"ז סק"ג וכתב שכן למולחם זה ע"ג זה ,אלא אף בשווה יחד בין
כשהדגים למעלה ובין כשהעופות למעלה אסור ,ואף שדם אינו מפעפע למעלה מ"מ אוסר הוא כ"ק .
ואף אם מניח הדגים כשכבר התחיל הבשר או העוף לפלוט אסור ,ולא אומרים שכיון שהדגים היו
פתוחים לפלוט משעה שפגשו בפליטת הבשר או העוף שוב לא יסתמו עד גמר פליטתם ) .יח( לפי
שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף את דמו .פירוש קודם שיגמור לפלוט העוף את דמו .
הטעם ,מפני שקרום שלהם רך ,וחוזרים ובולעים הציר שהוא מליח כרותח ) .יט( ואם עבר ומלחן יחד,
העופות מותרין .דאיידי דטרידי לא בלעי  .ולא אמרינן דנאסרים העופות משום ציר האיסור החוזר
ונפלט מהדגים ,חדא דלא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,ועוד דלא אמרינן חנ"נ אלא היכא שהאיסור
הנבלע הולך ומתפשט עם ההיתר ונבלע ,והכא לא בלעו הדם משום דטרידי לפלוט ציר ) .כ( אבל
הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה .שו"ע לשיטתו דאין מליח אוסר אלא כ"ק  .אף בדגים תפלים ועוף
מליח צריכים כ"ק ולא יועיל למלוח שוב כדי שיפלוט דם שבלע אגב פליטתו ,כיון שאין בדגים דם
מחמת עצמם אלא רק מה שבלוע ,ומה שפולטים ציר אין בכוח זה לפלוט דם ,ואין חתיכה מפליטה דם
שבלעה ממקום אחר אלא אגב דם שלה ) .כא( ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו ,מותרים .יש
מפרשים דמותרים שעל ידי שמסיר הקשקשים חשיב שמסיר הקליפה  ,וי"מ שאם יש קשקשים לא
רפי קרמיהו של הדגים ודינם כבשר ) .כב( ויש אוסרין כל הדגים אם אינן ס' נגד העופות ,דאנו משערין
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יחד כג .ב .במה דברים אמורים כד ,כשמלח שניהם יחד כה ,או שהעוף מליח ודג תפל כו,
אבל אם דג מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה כז ,אף דגים מותרים
בלא קליפה כח .הגה :וכן אם הדגים מונחים על העופות מותרים כט ,אפילו נמלחו יחד דדם אינו מפעפע
מלמטה למעלה ל ,ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן הציר שרי לא .וכן אם לא הניח הדגים אצל
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שפא

אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה ,אף הדגים מותרים לג ,אף על פי ששניהם מלוחים לד.

ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר לה ,הדגים מותרים דאין הדגים בולעים הדם שבכלי ,דאין מליחה לכלים לו.
והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות מלוחים אסורים לז ,היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו והודח לח ,אבל אם עדיין
לא פלט דמו ולא נמלח מעולם ,מותר ,דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן העופות ,כמו חתיכה
שנפלה לציר קודם מליחה דמותר מהאי טעמא ,כמו שיתבאר לקמן סימן זה לט .ועיין לקמן סימן צ"א באיזה

במליחה בס' ,והכי נהוג .כיון שאין אנו בקיאים בין
כחוש לשמן ,ובשמן לכו"ע מבליע בכולו .
)כג( ודוקא דלית בהו קשקשים ,דרפו קרמייהו
ופלטי מיד אבל אי אית בהו קשקשים ,מותרים.
דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות ,דאיידי
דטרידי לפלוט לא בלעי ,מידי דהוי אשני חתיכות
שנמלחו יחד .כוונתו לאפוקי מהסוברים
שקשקשים לא מקשים הדג כמו בשר,
ולשיטתם רק כשמה שנאסר הוא כ"ק ,מועיל
לקלף הקשקשים ולהוציא שיעור קליפה .
)כד( במה דברים אמורים .שנאסרים הדגים .
)כה( כשמלח שניהם יחד .אחד עם חבירו .
)כו( או שהעוף מליח ודג תפל .שבזה נאסר מפני
שהעוף האסור מלוח ומפליט לדג ,והטיפות
שפלט הינם רותחות ונבלעות אף בדג הטפל .
במקום שהיה הדג מלוח דעת רמ"א בסוף
הסעיף שחוזר ופולט אגב דמו .ונחלקו בדעת
השו"ע ,יש שכתב דמסתימת דבריו כאן דדג
תפל אסור ,משמע אף כשלא נמלח כלל ,ולא
אמרינן דחוזר ופולט אגב דמו  .ויש שכתב
שדעת השו"ע כרמ"א ,ומיירי כאן בדג שנמלח כבר ועכשיו הוא טפל ) .כז( אבל אם דג מליח ועוף
תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה .פירוש עופות על הדגים  .וקמ"ל דבזה אין חילוק אם
מונחים יחד או זה ע"ג זה ,משא"כ אם היה האיסור מלוח שיש חילוק כמבואר לקמן  .אי נמי
קמ"ל לאפוקי מדברי הראשונים דמה שהותר בדג מליח ועוף תפל ,הוא רק כשהפליטות נוגעות
אחת בשניה ,אלא אפילו כשזה על גב זה לא נאסר ) .כח( אף דגים מותרים בלא קליפה .שאין
מליח בולע מתפל הסמוך לו לפי שאין הטפל פולט כלום ,ואין הדג המליח גורם לעוף להפליט ,ורק
להבליע בעוף יש בכוחו  .והא דלקמן ס"ג גבי חתיכות נבילה וכשירה יש שסברו שנאסר כ"ק אף
שרק הכשירה מלוחה ,יש לומר דאין בכוח הנגיעה אלא להפליט ציר ושם נאסר משום ציר נבילה,
משא"כ הכא דבעינן שיפליטו הדגים דם עמ"נ לאסור .א"נ יש כוח בחתיכת ההיתר לגרום רק למעט
דם לצאת ,ולזה מועיל מה שטרודים הדגים לפלוט ציר ואינם נאסרים ) .כט( וכן אם הדגים מונחים
על העופות מותרים .פירוש מותרים על ידי קליפה ,לאפוקי שנאסרו כולם ,ורמ"א לשיטתו  דעוף
מלוח זה עם זה אוסר כל הדג ) .ל( אפילו נמלחו יחד ,דדם אינו מפעפע מלמטה למעלה .פירוש
אפילו אם היו שניהם מלוחים ולא רק אם היה העוף מלוח ודג תפל  ,וקמ"ל דלא תימא דכיון
דהדג מלוח יפעפע האיסור בכולו אלא דם אינו מפעפע למעלה אף כשהעליון מלוח ) .לא( ולא

 או"ה כלל י"ג דין א' ,ד"מ סק"ה,
דעת השו"ע
ביאור הגר"א סק"י
 או"ה שם ,ד"מ שם
 פשוט  ואין הכונה באותה שעה ,דזה אינו חשוב
דכל שטרוד לפלוט ציר לא בלע ,כמבואר בסעיף הקודם
 כ"מ מב"י
 בריתא וסוגיא דגמרא חולין קי"ג.
ד"ה ומ"ש רבינו .והסברא בזה ,א( דם הדגים אינו חזק
כ"כ להפליט עימו דם שבלע .דרישה סק"ג .ב( ציר
הדגים הוא מועט ופולט בזמן קצר ,וא"א לסמוך שבזמן
מועט כזה יפליט דם הבלוע בו .ג( דגים כיון שקרומם
רך מאוד בולעים הרבה והדם נסרך בהם ביותר ואינו
יוצא על ידי מליחה .ט"ז סק"ח ,ש"ך סק"ו .ולדבריהם
מה שלא הביא זאת רמ"א בלשון ויש אומרים ,משום
שלא הזכיר השו"ע בפירוש דין זה .ש"ך סקי"ד
 דכאן ליכא תתאה גבר
 ב"ח הביאו ש"ך שם
לכו"ע ,יד יהודה פה"ק סק"י  סעיף ד'  והיינו
לאפוקי מדעת הר"ן הביאו ב"י .סברא
 ב"י ד"ה
וכל זה בשם תוס' רא"ש ור"ן ,ועיין ד"ה הקודם דנתבאר
היטב
 עפ"י ש"ך סק"ז .ולכאו' נפק"מ בין ב'
הביאורים מה יהיה הדין כשהניח הדגים בסמוך לעופות
לאחר ששהו מעט לפלוט מדמם
 לעיל סעיף א'
 ש"ך סק"ד וסק"י  ואין הכונה שנמלחו באותה
שעה .כן משמע מלשון השו"ע בראש סעיף זה "בד"א
כשמלח שניהם יחד" וכונתו למלח שניהם  סברא

מליחה אמרינן דהוי כרותח מ .ג .בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה ,או שהטריפה מלוחה
והכשירה תפלה מא ,והם נוגעים זה בזה מב ,אסור כדי קליפה מג .שאע"פ שאינו בולע מדם
הטריפה ,בולעת מצירה מד .אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפלה ,מותרת מה בהדחה בלא
 סימן ס"ט סעיף י"ח  סברא .עפ"י ש"ך לעיל גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן
ס"ט סקע"ד  פשוט  עיקר הדין הוא באו"ה הציר שרי .ואף שבחתיכה שנמלחה בכלי שאינו
כלל י"ג דין א' וב'  או"ה שם  שבה"ל ח"ב
סימן ל"ז ד"ה מעשה שהיה אצל ה"ר קלונימוס ,וכן נטה מנוקב מבואר לעיל דעת רמ"א  דאסור אף
לומר בשו"ת הרשב"א ח"א סימן קכ"ט  פשוט מה שחוץ לציר ,דעל ידי המליחה זז כל הדם
ובראשונים הנ"ל  ד"ה או שהעוף מליח  ש"ך שבחתיכה ולא נפלט לחוץ משום דוחק
סקט"ו  עיין לעיל ד"ה "או שהעוף מליח" הכשא"מ .שאני הכא דמיירי בדגים שדמם
 ש"ך סקט"ז  פשוט  רש"י חולין קיב :ד"ה
לאסור צירן  רש"י שם ד"ה תפל  ש"ך סקי"ז .מותר ,ואיסורם הוא רק מחמת בליעה .
ובכנה"ג הגהת ב"י אות מ"ט האירך לדחות ראיות הט"ז )לב( וכן אם לא הניח הדגים אצל העופות אלא
והניח דעת השו"ע בצ"ע  לקמן סימן ק"ה ס"ט .לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה .ולא
וציין רמ"א לקמן ס"ד לסימן זה  רש"י חולין קי"ב הדיח העופות אחר מליחה ויש על פניהם מלח
 רשב"א תוה"א ב"ד ש"א ב' ע"ב ובקצר
סוע"ב
הבלוע מדם ) .לג( אף הדגים מותרים .על ידי
הדחה ) .לד( אף על פי ששניהם מלוחים .הטעם דכבר פלט העוף כל דמו ,ומה שיש על פני
החתיכה הוא לחלוחית בעלמא ולא נהגו בה איסור כשאר מוהל ) .לה( ואם נמלחו דגים בכלי
שמלחו בו בשר .דוקא בכלי שמלחו בו בשר שהאיסור הבלוע בו הוא דם ,אך לא שאר איסורים כגון
נבילה מפני שנסרכים יותר מדם ) .לו( הדגים מותרים דאין הדגים בולעים הדם שבכלי ,דאין מליחה
לכלים .פירוש אין מליחה להפליט ,אך להבליע יש מליחה דהא נאסר הכלי ) .לז( והא דאמרינן דאם
הדג תפל והעופות מלוחים אסורים .כמבואר לעיל ) .לח( היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו והודח .הודח
לאו דוקא ,אלא כל שפלט דמו לא יפלוט שוב דם שבולע ממקום אחר ) .לט( אבל אם עדיין לא
פלט דמו ולא נמלח מעולם ,מותר ,דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן העופות ,כמו
חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר מהאי טעמא ,כמו שיתבאר לקמן סימן זה .מבואר בדבריו.
ונחלקו מה דעת השו"ע ) .מ( ועיין לקמן סימן צ"א באיזה מליחה אמרינן דהוי כרותח .דאע"פ שנמלח
רק לצלי אסור ) .מא( בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה ,או שהטריפה מלוחה והכשירה תפלה.
ויש לחוש שהאיסור פולט ציר מליח ,ומבליעו בהיתר  .ואע"ג דטריד ההיתר לפלוט דם וקי"ל
איידי דטריד לא בלע ,כ"ז הוא לגבי דם אך ציר קל יותר להבלע מדם  .הוא כל שכן ממקום
שהכשירה פולטת ,דשם יש סברת איידי דטריד ובכ"ז נאסר ) .מב( והם נוגעים זה בזה .לא"ד נוגעים
זה בזה ,אלא אפילו עומדים בסמוך .דציר האוסר מלוח ) .מג( אסור כדי קליפה .כדין איסור מליח
שאוסר כ"ק בכחוש .ולדעת רמ"א אין בקיאים בין כחוש לשמן ואוסר בשישים ) .מד( שאע"פ
שאינו בולע מדם הטריפה ,בולעת מצירה .דציר נוח ליבלע יותר מדם ) .מה( אבל אם הכשירה מלוחה
והטריפה תפלה ,מותרת .יש שביארו שבכה"ג אין גורם כלל לפליטה מהאיסור ,ויש שביארו שההיתר
גורם לפליטה מועטת של ציר האיסור ,ולזה מועיל מה שטריד  .ואף שנוגע האיסור בהיתר המלוח,
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קליפה מו בין נתן כשירה למעלה ,בין נתנה למטה מז .ויש מי שאוסר בנוגעים זה בזה מח ,וסובר
שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך ,בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה מט .הגה :וכשהטריפה מלוח
וכשר תפל ,אפילו בכהאי גונא אסור נ .וע"ל סימן ק"ה מאלו דינים נא .ד .הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי
קליפה ,היינו כששתיהן כחושות נב ,אבל אם אחת מהן שמינה ,אפילו אם חתיכת הטריפה
כחושה וחתיכת הכשירה שמינה ,מפעפע האיסור בכולה נג אם היתה הטריפה המלוחה למטה נד,
משום דתתאה גבר נה) .ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין נו( .ה .יש אומרים שבשר שנמלח אסור
להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו דהיינו י"ב שעות ,לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם
לא פולט מחמת מליחה זו ,דבעינן מליחה יפה
יפה ) .מו( בהדחה בלא קליפה .הדחה בעינן
משום לחלוחית האיסור ,כדין בשר וגבינה צוננים
שנגעו זה בזה ) .מז( בין נתן כשירה למעלה ,בין
נתנה למטה .מיירי כשהיו שתיהם כחושות .
וקמ"ל דאף שהתחתונה היא איסור ומלוחה,
אינה אוסרת הכל מכוח תתאה גבר ,דאין מליחה
בכחוש אוסרת אלא כדי קליפה .ואף שעושה
התחתונה את העליונה רותחת ,אין איסורה
מפעפע לתוך החתיכה ) .מח( ויש מי שאוסר
בנוגעים זה בזה .שהטמא פולט ציר ,וכיון שנוגע
בבשר המלוח נעשה אף הוא רותח ,ונבלע
בטהור ואוסרו  .יש שביארו שכלל לא פולט
דם מחמת מליחה שעל ידי נגיעה אלא רק ציר,
ויש שביארו שמליחה מועטת זו גורמת שיפלוט
אף דם אלא שדם זה אינו אוסר דלזה מועיל מה
שחתיכת ההיתר טרודה ) .מט( וסובר שלא
הותרו אלא בעומדים בסמוך ,בכדי שפליטה של זה
נוגעת בזה .פירוש ,שלא הותר איסור תפל והיתר
מליח אלא כשעומדים בסמוך ,דאף שפולט ההיתר טיפות רותחות אינם עושים האיסור רותח מחמת
כן  .ואף הדחה אינו צריך ) .נ( וכשהטריפה מלוח וכשר תפל ,אפילו בכהאי גונא אסור .פירוש ,אפילו
בכהאי גונא שמה שנוגע הוא רק הפליטה ולא חתיכת האיסור ממש ) .נא( וע"ל סימן ק"ה מאלו
דינים .הביא להחמיר כר"ן לגמרי שלא במקום הפסד מרובה ) .נב( הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי
קליפה ,היינו כששתיהן כחושות .דאין כוח לחום שעל ידי מליח לאסור יותר מכדי קליפה ) .נג( אבל
אם אחת מהן שמינה ,אפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת הכשירה שמינה ,מפעפע האיסור
בכולה .הטעם ,מפני שיש כוח בשומן להוליך האיסור בכל החתיכה ,ובלבד שיהא השומן וחלק
החתיכה הפוגש באיסור רותחים ) .נד( אם היתה הטריפה המלוחה למטה .לא"ד אם היתה הטריפה
למטה ,אלא דהשו"ע מיירי אף שהאיסור לבד מלוח דבזה סגי לאסור  .ואה"נ דבמקום שהיו
שתיהם מלוחות ,סגי אף אם הכשירה למטה ) .נה( משום דתתאה גבר .ועושה את החתיכה העליונה
רותחת ,ולא סגי במה שהתחתון לבד רותח ואינו אוסר עד שיהא ההיתר אף הוא רותח ,ומשום הכי
רק אם יש גם שומן וגם כוח המרתיח את ב' החתיכות נאסר הכול ) .נו( ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד
שם ב' ,.אשירי סימן מ"ב ,מרדכי סימן תשי"ח
 וקי"ל דאין הבשר יוצא מידי דמו אלא על ידי מליחה
יפה יפה .רא"ש חולין פכ"ה סימן מ"ב .ועוד הביא שם
דמיירי שנגע במקום שלא נמלח ,ומהשו"ע שלא חילק
נראה שלא סבר זה  ב"י ד"ה ומ"ש רבינו בטהור
מליח וטמא טפל  כמבואר סעיף הבא  על פי
 ר"ן חולין מב .ד"ה דג טהור
יד יהודה סקכ"ב
 ר"ן שם ,סה"ת סימן ס"ג
 עפ"י ש"ך סק"ז
 ש"ך סקי"ט  סברא ,ועיין בד"ה לעיל נוגעים זה
 פשוט כמבואר בסעיפים
 ש"ך סק"כ
בזה
 כמבואר לקמן
 כדמפרש והולך
הקודמים
 דזיל בתר טעמא .וכן משמע מדברי
סעיף א'-ג'
ש"ך סקכ"ב דכתב דבא השו"ע לאפוקי מאם היתה
כשירה תפילה למטה ,משמע דאם היתה התחתונה
מלוחה ולא תפילה היתה אוסרת ,ועיין לקמן סימן צ"א
סעיף ה' ובסימן ק"ה  ויש חילוק בין אם חתיכת
האיסור היא השמינה לבין אם ההיתר היא השמינה,
דבאיסור שמן סגי במה שהכול רותח עמ"נ לאסור,
ובהיתר שמן צריך לסברא דאזיל שומן מפטם לאיסור
וחוזר לאסור חתיכת ההיתר .וכשהחתיכות כחושות
אע"ג דהתחתונה מלוחה ותתאה גבר אינו אוסר את כל
העליונה ,דרק על ידי שומן מפעפע האיסור
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שפג

שעליו ושעל המלח נז .ויש מתירים להשהותו במלחו אפילו כמה ימים נח .ולכתחלה יש לחוש
לדברי האוסרים ,ובדיעבד מותר נט .ו .יש אוסרים ס ליתן בשר שלא נמלח כלל סא ,או
שנמלח ופלט כל דמו סב ,עם בשר שנמלח קודם פליטתו דם סג ,לפי שהבשר שלא נמלח,
או שנמלח ופלט כל דמו ,חוזר ובולע ממה שחבירו פולט סד .ויש מתירים סה על ידי מליחה
שימלחנו אחר כך ,כי אז יפליט כל דם שבלע סו ,ויש מתירים בכל זה סז .ולכתחלה יש
 ש"ך סקכ"ג  רשב"א בדעת ר' יונה תוה"ק ב"ג נוהגין .דסבר רמ"א שם דאין חילוק בין עליון
ש"ג עב ,:ובארוך עד  .סימן ס"ט סעיף כתב מלוח לתחתון מלוח ,ועוד דאין אנו בקיאים מהו
בסוגיא דמעשה דרש"י בדין כוח המלח אחר שיעור כחוש ומהו שמן ) .נז( יש אומרים שבשר
מליחה  תו"ח כלל י"ד דין ד' ביארו ש"ך סקכ"ד,
ט"ז סקי"ב  ר' יונה הביאו ר"ן שם ,והמחבר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל
לשיטתו דלעיל סימן ס"ט סעיף כתב חשש לדברי צירו דהיינו י"ב שעות ,לפי שחוזר ובולע
האוסרים לשהות בכשא"מ אחר מליחה  כן מוכח מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח .ונאסר כ"ק
מהשו"ע לעיל סימן ס"ט סעיף י"ח ,וכן ביאר ביד יהודה ) .נח( ויש מתירים להשהותו במלחו אפילו כמה
לעיל שם בפירוש הקצר ס"ק קכ"א ,ועיין עוד בש"ך כאן ימים .לסוברים לעיל  דאחר שיעור מליחה אינו
סק"מ וסקל"ו
 ש"ך סקכ"ד ודעתו
 פשוט
דהיש מתירים דלקמן הוא אף כשהודח ולא אמרינן פולט איסור או דאין כוח למלח ,ה"נ מותר דאין
דנסתמו נקבי הפליטה ,והעלה דאף דעת הרשב"א לחוש שיבלע ממה שעל פניו .אלא דאף למאן
מהרש"ל כן .ועיין ט"ז סקט"ז שדן בזה  ב"ח דאמר שפולט איסור אחר שיעור מליחה ויש
הביאו ש"ך שם ובט"ז סקט"ז הביא דאף דעת רמ"א כוח למלח ,הכא שהוא כלי מנוקב י"ל דהאיסור
בתו"ח כן .ונראה דאף לדעת ר' יונה ואו"ה שהביא שריק ) .נט( ולכתחלה יש לחוש לדברי
רמ"א בד"מ סק"ט לא יועיל מליחה כשהודחו ,דדוקא
כשיש בהם כל שיעור דמם שהיה מתחילה יש לומר האוסרים ,ובדיעבד מותר .דיש שביארו
דפולטים על ידו ,והכא כשפלטו חלק אף אם לא היה שהאוסרים לעיל אוסרים אף כאן ולא שתו
מדיח לא היה להם תקנה  פשוט  ר"ן פכ"ה ליבם לסברות הנ"ל ) .ס( יש אוסרים .מיירי
מ"ב ע"א ד"ה ראשון  ש"ך סקכ"ז  ר' יונה שנמלחו בכלי מנוקב שיש לדם מקום לזוב ,אך
הביאו הרשב"א בתוה"ק ב"ג ש"ג ע"ב  :ד"מ בכלי שאינו מנוקב לכו"ע נאסר הכול ולא יועיל
סק"ט ממשמעות ר' יונה ודעת האו"ה כלל ה' דין ה'
מליחה שוב ,כיון שהדם והציר מתכנס תחתיו
והוא רותח בלע הבשר בליעה יתירה ושוב לא יצא כלל ) .סא( ליתן בשר שלא נמלח כלל .אף שיש
בו דם עצמו ויש לומר דאגב דיפלוט דם עצמו יפלוט מה שבלע מן החוץ ) .סב( או שנמלח ופלט
כל דמו .ומיירי שאינו טרוד עוד לפלוט ציר .יש שפירשו דמיירי או שהודח אחר שיעור פליטת דמו
או ששהה שיעור פליטת ציר שהוא י"ב או כ"ד שעות  .ויש שסברו דכשהדיח לכו"ע לא שב
להתירו על ידי מליחה שוב משום דנסתמו נקבי הפליטה ,ולא נחלקו אלא כששהה כדי פליטת ציר
ולא הודח ) .סג( עם בשר שנמלח קודם פליטתו דם .פירוש ,עם בשר אחר שהתחיל לפלוט קודם
שסיים ,דמה שיוצא מהבשר הוא איסור מלוח ,ומלוח הרי הוא כרותח ) .סד( לפי שהבשר שלא
נמלח ,או שנמלח ופלט כל דמו ,חוזר ובולע ממה שחבירו פולט .ואין מועיל לחזור ולמולחו דאין
מליחה מועילה להפליט דם הבא ממקום אחר אפילו אגב דם הבלוע בו מברייתו וכל שכן כשכבר
פלט מה שבלע מברייתו ) .סה( ויש מתירים .בבשר שלא נמלח ויש בו דם עצמו ) .סו( על ידי
מליחה שימלחנו אחר כך ,כי אז יפליט כל דם שבלע .דאגב דפולט דם עצמו יפלוט דם הבא ממקום
אחר  .ונחלקו מ"ה כשיש בו מעט דם מעצמו האם פולט על ידו מה שבלע ממקום אחר ,או שמא
דוקא אם יש בו הרבה דם ) .סז( ויש מתירים בכל זה .פירוש אף בבשר שנמלח ופלט כל דמו

שפד

טעמא

לחוש לדברי האוסרים סח.

הלכות מליחה  סימ ע

טעמא

דרבנן

הלכות מליחה  סימ ע

דרבנן

שפה

הגה :ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו אם נפל בשר לא שכבר פלט כל דמו וצירו

שלם עט .אך אם שהה שיעור מליחה ונפל לציר ,יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו עדיין פ.

אצל בשר שלא שהה עדיין שיעור מליחה סט .ויש אומרים ע שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט צירו עא ,ואם

ומכל מקום לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו ,דהיינו תוך י"ב שעות פא ,על ידי שיחזור

נגע תוך זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה עדיין שיעור מליחה עב ,אינו נאסר ,וכן נוהגין עג ,אך במקום שאין

וידיחנו ויחזור

הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י"ב שעות .וקודם לזה אין להחמיר כלל עד .וכל שכן אם לא נמלח כלל עה,

בלא הדחה לאחר שנפל לציר ,שרי בדיעבד פד .וכל זה לא מיירי אלא בציר שהוא כרותח ,כמבואר לעיל סימן ס"ט,

דאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו עו ,דאמרינן על ידי שיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום

אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ"א פה ,נאסר הבשר,

אם לא נכבש בתוכו יום

דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע פו ,ולא כבולעו כך פולטו פז .והא דאסרינן אותו כשנפל לציר,

משמע דדוקא שלא פלט כלל אך אם התחיל לפלוט שוב
אינו פולט מה שבלע אגב דמו ,אך רמ"א עצמו סבר
דשפיר פולט וכן פסק בתחילת דבריו בהגה
 ד"ה על ידי
 רשב"א תוה"ק ב"ג ש"ג ע"ב:
מליחה שימלחנו
 רשב"א שם בשם יש מתירים
התירו אף כשלא הודח ובט"ז סקט"ז כתב שהיא דעת
האו"ה ורמ"א כאן ,ורשב"א עצמו סבר שנסתמו נקבי
הפליטה ושוב לא יפלוט
 מהר"י כהן מקראקא
בשו"ת אפי רברבי סימן כ"ו
 כדמשמע מפשטות
השו"ע ש"ך סקכ"ט ,וכתב דאין לסמוך על כל דברי
מהר"י כהן בסימן הנ"ל
 ד"מ סק"ט ובט"ז
סקט"ז ,ועיין לעיל ד"ה על ידי מליחה שימלחנו ובהערה
 ט"ז סקט"ו ,ובראשונים הוא מחלוקת
שם
כמבואר בראש הסימן
 פשוט
 פשוט
 ש"ך סקל"ב
 כמבואר בד"מ סקי"ג
 דעת
 פשוט
 ועיין ש"ך סקל"ג
הגהש"ד בסימן ו' ורמ"א בתו"ח כלל ו' ובאה"ט סקי"ט
הובאו בש"ך סקכ"ט
 הגהש"ד בשם הר' יעקב
שושן ואו"ה ריש כלל ה' הובאו בש"ך שם  ט"ז
סקי"ז ,ש"ך סקל"ו
 עפ"י ש"ך סקל"ד

 ש"ך סקל"ה  ש"ך סקל"ו  ט"ז סקי"ז יש בו מעט דם חוזר ופולטו ,ולא בעינן שיהא
 מהרש"ל בא"ו סימן ו'
 ש"ך סקל"ז בו כל שיעור דמו מברייתו ) .עט( אם לא
 ש"ך
 ש"ך סקל"ט
 ט"ז סקט"ז
נכבש בתוכו יום שלם .דבזה כבוש כמבושל
סקמ"א
 ט"ז סקי"ז ,ש"ך סק"מ וסקל"ז ועיין
לעיל ד"ה דאפילו אם נפל  ט"ז סקי"ח ,ש"ך ולא מועיל לו מליחה שאין כוחה כבישול .יש
סקמ"ב ,וכתב דכן משמע מסתימת רמ"א שלא פירש שכתבו לקיים הגירסא שלפנינו דדוקא בנכבש
מה שיעור ההדחה  ש"ך סקמ"ג .ויש להסתפק שיעור מע"ל נאסר אך לא בפחות מכן ,ואף
לטעם דהדחה משום ריכוך לעיל ריש סימן ס"ט האם שכבישה בציר שיעורה הוא פחות מכדי
סגי כאן בהדחה קמייתא או דיצריך שרייה שוב שירתיח ,כ"ז הוא דוקא לשאר דברים כגון ציר
 פשוט לעיל סעיף א'
 ש"ך סקמאן דאמר
 ט"ז סק"א ,ועין פרמ"ג מש"ז סק"א היוצא ממנו ,אך להרתיח הבשר בעינן שיעור
מע"ל .ועוד דהכא מיירי בכלי מנוקב דבזה אף
ציר בעינן שיעור מע"ל בשביל להרתיח  .ויש שכתבו לשנות הגירסא לנכבש כשיעור שירתחו
המים ,שהוא שיעור האוסר בציר ,דאילו מע"ל אוסר אף בנכבש במים לבד ) .פ( אך אם שהה
שיעור מליחה ונפל לציר ,יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו עדיין .ולא מועיל
מה שטרוד לפלוט ציר ,דכיון שהוא תוך הציר בולע ,ולא אמרינן דיחזור ויפלוט אגב צירו שלא
סיים דדוקא בדם אמרינן כן ) .פא( ומכל מקום לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן
פליטת צירו ,דהיינו תוך י"ב שעות .דעת רמ"א דמעיקר הדין יש להתירו אף בלא מליחה כלל
דכיון דטריד לפלוט דם לא בלע ,אלא דיש לחוש לסוברים שבולע כיון שמכוסה בציר,
ולדבריהם מועיל למלוח ויפלוט אגב ציר הנשאר בו ) .פב( על ידי שיחזור וידיחנו ויחזור
וימלחנו .יש שביארו דדעת רמ"א כאן דהדחה אינה סותמת נקבי הפליטה  .ויש שביארו
דהדחה מועטת להעביר הציר אינה סותמת נקבי הפליטה ) .פג( וכן אם נפל לציר קודם ששהה
שיעור מליחה ,ידיחנו ויחזור וימלחנו .ויפלוט מה שבלע אגב דמו .אף לאוסרים בנפל אחר שפלט
דמו מתירים כשנפל קודם שפלט דמו ,דאגב דיפלוט דמו יפלוט מה שבלע  .אף כאן מיירי
בכלי מנוקב אל"ה נאסר ללא תקנה כמבושל  .ואין צריך כאן הדחה מעליתא ושרייה אלא סגי
בשפיכה כל שהוא ) .פד( מיהו אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר ,שרי בדיעבד .דדוקא
בדם בעין שעל פניו יש לאסור משום שמבליעו הדם תוך החתיכה ,אך כאן הדיחו מתחילה ומה
שיש כאן הוא רק דם פליטה שאינו אוסר בדיעבד ) .פה( וכל זה לא מיירי אלא בציר שהוא
כרותח ,כמבואר לעיל סימן ס"ט ,אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא
חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ"א .לאו דוקא שנפל תוך שיעור מליחה ,דבמקום שאין הפסד
מרובה יש לאסור ולהחשיבו כרותח כל זמן שפולט ציר ) .פו( נאסר הבשר ,דלגבי דם בעין
לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע .דמטעם זה מותר למלוח ב' חתיכות יחד ,דמה שיוצא
הוא דם פליטה ) .פז( ולא כבולעו כך פולטו .אף שנקט כבכן פסק ,אין כונתו שהיתר מליחת
ב' חתיכות יחד הוא משום כבכן פסק ,אלא עיקר הטעם הוא משום איידי דטריד .

אחר עז .ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור מליחה ,ונפל לציר ,יש

להתיר עח

וצירו ,וסבירא להו דכשם שפולט דם של עצמו
כך פולט דם שבלע ממקום אחר  .וכשהודח
הבשר אם היה זה קודם שפלט כל דמו ,יש
לדונו כבשר שנשאר בו מעט דם כדלעיל ,
ואם היה זה אחר שפלט דמו ,יש שסברו
שמועיל לו מליחה בכל זאת ,ויש שסברו
שנסתמו נקבי הפליטה ) .סח( ולכתחלה יש
לחוש לדברי האוסרים .ובדיעבד מותר אף
כשנמלח כבר וחזר ובלע .יש שביארו דלכתחילה
לא יעשה ואף כשעבר ועשה אסור ,ורק אם
הורה המורה להתיר יש לסמוך על זה
בדיעבד  .ויש שביארו דלכתחילה לא יגרום
שיבלע ,אך כל שעבר ונבלע יש להתירו ,וכן
עיקר ) .סט( הגה :ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו
אם נפל בשר לא שכבר פלט כל דמו וצירו אצל
בשר שלא שהה עדיין שיעור מליחה .כדעה שניה
שהביא השו"ע ,וחזר ופירש לאשמועינן דסגי אף

בחלק מדמו כדי שיפלוט מה שבלע ולא בעינן כל דמו ) .ע( ויש אומרים .ליכא מאן דפליג
דלהלכה אמרינן דאיידי דטריד לא בלע ,ומה שהביא כן בשם יש אומרים נראה משום די"א שהוא
שיעור י"ב שעות ויש אומרים שהוא שיעור מע"ל ) .עא( שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט צירו.
וכל שהוא טרוד למיפלט לא בלע דם פליטה ) .עב( ואם נגע תוך זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה
עדיין שיעור מליחה .ונמצא שנגע בו ציר איסור דם רותח  .ודוקא שנגע בבשר שנמלח ולא שהה
שיעור מליחה ,אך אם נטף עליו דם בעין לא מועיל לו מה שטריד לפלוט ציר ) .עג( אינו נאסר,
וכן נוהגין .אינו נאסר כלל ואין צריך אפילו לחזור ולמולחו ) .עד( אך במקום שאין הפסד מרובה יש
לאסרו לאחר י"ב שעות ,וקודם לזה אין להחמיר כלל .דיש לחוש לסוברים דשיעור פליטת ציר הוא
עד אחר י"ב שעות ) .עה( וכל שכן אם לא נמלח כלל .שיש לו דם עצמו  .יש שסברו דמיירי
שהודח דאל"כ תיפו"ל דנאסר משום דם שעל פניו  .ויש שסברו שהוא אף כשלא הודח מתחילה,
ולא נאסר משום דם שעל פניו דאין כוח ברתיחת הציר להבליע דבר אחר אלא רק להיבלע היא
בעצמה ) .עו( דאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו .ומיירי שהכלי היה מנוקב ,דאל"כ יש לאוסרו
בשיעור שירתיחו המים משום כבוש כמבושל ) .עז( דאמרינן על ידי שיפלוט דם דידיה יפלוט גם
כן מה שבלע ממקום אחר .דוקא על ידי הדחה ומליחה דלא שייך למימר שלא בלע דלא היה טרוד
לפלוט ) .עח( ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור מליחה ,ונפל לציר ,יש להתיר .כיון שעדין

וימלחנו פב.

וכן אם נפל לציר קודם ששהה שיעור מליחה ,ידיחנו ויחזור

וימלחנו פג.

מיהו אם מלחו

שפו

טעמא

הלכות מליחה  סימ ע

דרבנן

טעמא

הלכות מליחה  סימ עא

דרבנן

שפז

היינו דוקא מה שבתוך הציר ,אבל מה שלמעלה מן הציר ,שרי פח .מיהו מה שבתוך הציר נאסר מיד ואין שיעור

החתך למטה ז וימלח גם על השיער ח) .ועיין לעיל סימן ס"ח ט( .ג .הקרום שעל המוח ,יש בו חוטין י,
והמוח עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי דמו במליחת הראש ,לפי שעצם הראש מקיפו ועומד
לפניו ואין מקום לדם לזוב .לפיכך הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו.
ואם רצה למלוח הראש והמוח בתוכו יא ,ינקוב העצם כנגד הקרום ,וינקוב גם הקרום ,וימלח,
ויניח הנקב למטה יב ,ומותר אפילו לקדירה יג .הגה :ועיין לעיל סימן ס"ח כיצד נוהגין לכתחלה יד .ואם נמלח
הראש שלם בלא נקיבת העצם טו ,הקרום והמוח אסורים טז ,ושאר הראש מותר ,וכל שכן שאר
בשר שעמו יז .הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין מליחה יח .ומליחת העצם מועיל
למוח שבקרבו ,ואין צריך לנקוב העצם יט .מיהו לכתחלה לא ימלחנו עם שאר בשר ,רק לבד,
ובדיעבד שרי כ.

 ש"ך סקמ"ה  ט"ז סקי"ט  ש"ך סקמ"ז
וסקמ"ט
 ש"ך סקמ"ט
 ש"ך סקמ"ח
 ש"ך סק"נ
 י"א ברשב"א תוה"ק ב"ג ש"ג עז סוע"א ,עפ"י הב"ח
סק"א  ב"י ד"ה כתב הרשב"א המולח הראש כיצד
 ב"י שם ועיקר
 ב"י שם
 ט"ז וש"ך סק"א
הדין הוא לעיל ס"ט סעיף ד'
 טור בראש הסימן
 ב"י ד"ה ומ"ש וכן הדין לטלפים ,לבוש עט"ז כאן
וטור
מרשב"א
דכ"מ
וכתב
סק"ג,
 ש"ך

 פשוט  מימוניות ד"ק פ"ו הי"ג בשם סמ"ק סי שם ) .ז( ויניח מקום החתך למטה .לשו"ע שסבר
ר"ה
 ביאור הגר"א סק"ו
 ש"ך סק"ד הטעם שלא יהא כמו מלח בכשא"מ ,אם לא
 רשב"א ב"ג ש"ג ע"ו .ש"ך סק"ה וסק"י  ש"ך
יניח החתך למטה לא יצא מידי החשש שמא
סק"ה  ט"ז וש"ך סק"א  רשב"א תוה"ק ב"ג
ש"ג עז ..ורא"ש בתשובה חלק עליו  סעיף ד' יתכנס הדם למטה .ועוד משום חוטי הדם שיש
 תו"ח כלל ט"ו דין י"ח  ש"ך סק"ז  נפק"מ בקרום) . .ח( וימלח גם על השיער .כוונתו
למקום שבשר שעימו שהה שיעור פליטת כולו ,ש"ך שמועילה מליחה על גבי שיער כמו בסעיף
סק"ח  ש"ך סק"ט  רשב"א ב"ג ש"ג ע"ו .א' ) .ט( ועיין לעיל סימן ס"ח .ששם נתבאר
ש"ך סק"י  ש"ך סק"ט וסקי"א
דבלא חתך יש לאסור אף בדיעבד ,ושדעת
רמ"א היא שלכתחילה יקרע ולא ינקב .
)י( הקרום שעל המוח ,יש בו חוטין .פירוש ,חוטי דם .ומשום הכי לא מועיל מליחת העצם למוח
שבקרבו כמו בשאר עצמות ,דשם יש רק דם בלוע ולא דם ממש ) .יא( והמוח עצמו יש בו דם
ואינו יוצא מידי דמו במליחת הראש ,לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום לדם לזוב .לפיכך
הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו .קמ"ל של"מ לסמוך על הנקב של בית
השחיטה או הנחיריים ,ועוד שאחר שניקב הראש יוצא כל הדם אף שהוא עבה ) .יב( ואם רצה
למלוח הראש והמוח בתוכו ,ינקוב העצם כנגד הקרום ,וינקוב גם הקרום ,וימלח ,ויניח הנקב למטה .ומה
שלעיל סעיף א' הדין שיקרע הראש אף כשלא רוצה המוח ,הוא רק למצוה מן המובחר כמבואר
שם ,ולכן אם רוצה למלוח בלא קריעה דינו כך ) .יג( ומותר אפילו לקדירה .ולא רק לצלי ,ואף אם
לא יתנו באור .וכשבא לצלותו אין צריך נקיבה בקרום אלא סגי במה שקורע העצם ) .יד( ועיין
לעיל סימן ס"ח כיצד נוהגין לכתחלה .שכתב רמ"א שם ,לכתחילה נוהגין ליטול המוח קודם מליחה
מתוך הגולגולת ולחתוך הגולגולת שתי וערב ,שאז מתחתך הקרום היטב ) .טו( ואם נמלח הראש
שלם בלא נקיבת העצם .בין בעוף בין בבהמה ) .טז( הקרום והמוח אסורים .כדין מלח בכלי שאינו
מנוקב ) .יז( ושאר הראש מותר ,וכל שכן שאר בשר שעמו .הטעם משום שעצם הגולגולת מפסיק
בינו לבין שאר הראש ,ואף אם יוצא מעט דם כבולעו כך פולטו ,וטעם ראשון עיקר ) .יח( הקולית
ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין מליחה .ומחזיקים שיש שם דם ואם נתבשלו בלא מליחה אף
בדיעבד אסורים ) .יט( ומליחת העצם מועיל למוח שבקרבו ,ואין צריך לנקוב העצם .ומה שבמוח לא
מועיל מליחת העצם למוח שבקרבו הוא משום שיש בו חוטי דם ממש ולא רק דם בלוע .
)כ( מיהו לכתחלה לא ימלחנו עם שאר בשר ,רק לבד ,ובדיעבד שרי .כיון שרק מחזיקים בהם דם יש
לחוש שמא אין בהם דם וכשמולחם יחד העצם שאינה טרודה חוזרת ובולעת ,ודוקא בבשר ממקום
אחר אך בשר הדבוק עליה אינו צריך להפרידו .

לדבר פט .בשר שנפל לתוך ציר שעל הקרקע ,דינה כאילו היתה הציר בכלי צ .בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו
מנוקב ונאסרה ,דינה כאילו נגעה בציר צא .ספק ציר ספק מים ,מותר ,דציר דרבנן וספיקא להקל צב .ציר מעורב עם
מים ,אפילו היו המים מועטים ,לא חשיב עוד רותח ואינו אוסר צג.

סימ עא די מליחת הראש והטלפי והמוח
א .הראש א ,חותכו לשנים ומולחו יפה לצד פנים ב ,וחוזר ומולח על השיער ג ,שאין השיער מעכב
על ידי המלח להפליט דם ד .ב .הטלפים ה ,מחתך אותם מעט למטה ,ומולח ,ו ויניח מקום
)פח( והא דאסרינן אותו כשנפל לציר ,היינו דוקא
מה שבתוך הציר ,אבל מה שלמעלה מן הציר,
שרי .דדם אינו מפעפע מלמטה למעלה ,ואפילו
אם מה שבציר הוא שמן .ומ"מ בעינן קליפה
במה שסמוך לציר ) .פט( מיהו מה שבתוך
הציר נאסר מיד ואין שיעור לדבר .באופנים
דלעיל דלא מהני מליחה אחר כך ) .צ( בשר
שנפל לתוך ציר שעל הקרקע ,דינה כאילו היתה
הציר בכלי .פירוש ,כאילו היתה בכלי שאינו מנוקב ,ומשום כן אסור אף בשר שלא נמלח ואין לו
תקנה על ידי שימלחנו שוב .ומ"מ אין נאסר אלא כ"ק ומה שחוץ לציר מותר כיון דמה שהחשיבו
ככלי שאינו מנוקב הוא ספק ,ואף שדם שמלחו איסורו מדרבנן והוי ספק דרבנן ,איכא למיחש
שיבואו להתיר בכלי ממש ולא דמי למקום שיש ספק על עצם הציר אם ישנו ) .צא( בשר שנגע
בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה ,דינה כאילו נגעה בציר .ומועיל לה מליחה כמבואר
לעיל ) .צב( ספק ציר ספק מים ,מותר ,דציר דרבנן וספיקא להקל .פירוש דדם שמלחו אינו עובר
עליו ואיסורו מדרבנן ) .צג( ציר מעורב עם מים ,אפילו היו המים מועטים ,לא חשיב עוד רותח ואינו
אוסר .כיון דהמים שוברים כוח הציר ,ומ"מ בעינן שיהיו מים מרובים מהציר אלא דלא בעינן שיהיו
ס' כנגד הציר .
)א( הראש .בראש ישנם ב' בעיות ,א( שמא מחמת השיער לא יוצא כל דמו במליחה ,ואי אפשר
להסיר השיער ממנו אלא על ידי האור ,ויש לחוש שאם ימלחנו ואחר כך יסיר שערותיו באור ,יהא
הדם פורש ממקום אחד ונבלע במקום אחר בחתיכה ,ושוב לא יצא על ידי מליחה נוספת שאין
כוחה כאור  .ב( יש בראש מוח שמעכב הראש להוציא את דמו שבפנים ) .ב( חותכו לשנים ומולחו
יפה לצד פנים .למצוה מן המובחר  .ומה שצריך לחותכו לשנים הוא מפני עיכוב המוח מלפלוט
הדם שבפנים ,אך השיער אינו מעכב המלח מלהפליט הדם ,שאפילו עצמות פולטים הדם שבהם .
)ג( וחוזר ומולח על השיער .אף שמלח הצד פנימי ומליחה מצד אחד מועילה ,לכתחילה יש למלוח
מב' צדדים ) .ד( שאין השיער מעכב על ידי המלח להפליט דם .כל שכן ממה שמועיל למלוח עצמות
ופולטים מה שבתוכם ) .ה( הטלפים .טלפים הוא עצם המכוסה בשיער בחלק התחתון של רגל
הבהמה .הבעיה בהם ,יש ביארו שעצם זו שונה משאר עצמות שמוח העצם אינו ממלא כל חללה .
ויש שביארו שהטלפים קשים ואין מוציאים הדם על ידי מליחה לבד ) .ו( מחתך אותם מעט למטה,
ומולח .לכו"ע מועיל חיתוך מעט ,שכשהעצם פתוחה יוצא כל מה שבה ,ואין חשש שמא יצטבר
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סימ עב די מליחת הלב והריאה
א .הלב ,מתקבץ הדם בתוכו בשעת שחיטה א .לפיכך צריך לקרעו קודם מליחה ב ולהוציא
דמו ,ולמלחו אחר כך ג .ואז מותר אפילו לבשלו ד) .ויש מחמירים לבשלו ה רק צולין אותו ו( ואחר
כך מבשלו ז .ב .מלחו ולא קרעו ח ,קורעו אחר מליחתו ומותר ט אף על פי שנמלח עם הדם
שבתוכו ,דכבולעו כך פולטו י .והוא הדין אם צלאו ולא קרעו ,שקורעו לאחר צלייתו ומותר יא.

 סברא דבשביל שיצא הדם צריך
 כה"ח סק"א
לקרוע עד שם ,ולא דמי למוח לעיל סימן ע"א דסגי
בחיתוך דש הוא כדי שיצאא דם הכנוס בשעת מליחה
וכאן הוא בשביל שיצא דם צבור קודם מליחה
 או"ה הארוך כלל ט"ו דין ה'  הובא בב"י לקמן
ע"ג
 ש"ך סק"א ,או"ה הארוך כלל ט"ו דין ה',
ועיין לקמן ד"ה ואחר כך מבשלו  ט"ז סק"א ,ש"ך
סק"ב
 ד"מ סק"א ,רש"ל
 פשוט
 פשוט
הביאו ט"ז סק"א ש"ך סק"ב
 ב"י דה הלב
מתקבץ וכו'
 עפ"י תוס' חולין קט .ד"ה הלב
קורעו
 כן משמע מלשון הרמב"ם מאכ"א פ"ו
ה"ו
 ד"מ סק"ח
 הגהש"ד סימן כ"ד סק"ד
בדעת ש"ד בשם הר' מתניה
 ש"ך סק"ג ,ועיין

)א( הלב ,מתקבץ הדם בתוכו בשעת שחיטה.
לב עשוי כמין שקית ויש בתוכה דם צבור
נמשך אליו בשעת השחיטה ,ולכן יש
לקורעו בשביל שיצא הדם הצבור בפנים. .
)ב( לפיכך צריך לקרעו .לקורעו עד העומק
שבו בשביל שיצא הדם ) .ג( קודם מליחה
ולהוציא דמו ,ולמלחו אחר כך .טעם הקריעה,
לאוסרים בדיעבד שמלח בלא קריעה ,צריך
למולחו קודם משום שדין הדם הוא כדם
צלול במליחה שאוסר ,ול"א איידי דטריד לא
בלע  .לדעת השו"ע שהתיר בדיעבד שמלחו
בלא קריעה לקורעו אחר כך בכ"א יש
לקרוע לכתחילה או שיש לחוש לדברי האוסרים ,או משום שמא ישכח ולא יקרע אחר
כך ) .ד( ואז מותר אפילו לבשלו .ומותר לבשלו אפילו עם בשר אחר ) .ה( ויש מחמירים
לבשלו .כיון שהתרנו הלב במליחה אעפ"י שלא קרע קודם ,יש לחוש שמא ישכח ויבשלו
בלא קריעה ,ולהלכה לא חששו לדבריהם מפני שהיא גזירה מחודשת ) .ו( רק צולין אותו.
דצלייה מועילה אף בדם צלול ) .ז( ואחר כך מבשלו .ולא דמי לכבד ששם יש ריבוי דם
הבלוע בתוכו ,וכאן הוא צבור בפני עצמו  .ולא גזרינן שמא ישכח לקרוע ויבשלו כך ,שלא
הוזכרה חומרא זו בגאונים .קמ"ל שמותר אף בבישול ולא רק בצלייה ) .ח( מלחו ולא
קרעו .ויש לחוש שמא הדם הכנוס בלב יפרוש ויבלע בבשר הלב ) .ט( קורעו אחר מליחתו
ומותר .אף בלא למלוח שוב קודם ,כיון שאין הדם בלוע בו אלא כנוס בתוכו ) .י( אף על
פי שנמלח עם הדם שבתוכו ,דכבולעו כך פולטו .שלכאו' יש לאסור משום שעל ידי המליחה
יבלע הבשר דם הכנוס בתוכו ,קמ"ל שגם מה שבולע חוזר ופולט לחוץ על ידי מליחה.
ואעפ"י שדם צלול שלא נפגש במלח ולא התייבש ממנו מעט לא שייך בו כבולעו כך
פולטו ,ודם זה ששהה בלב לא פגש במלח ,מ"מ כיון שהלב שבחוץ התייבש ונמלח גם
דם שבתוכו התייבש ואינו כדם צלול ושייך בו כבולעו כך פולטו  .עוד ביארו דלב שיע
ולא בלע ולכן ואף מי שאסר בשר שנמלח עם הלב בלא קריעה ,ולשיטתו אין לומר שדם
זה דינו כדם פליטה אלא כדם צלול שאוסר אם שהה עם חתיכה אחרת במליחה דלא
אמרינן איידי דטריד גבי דם צלול ,מ"מ מתיר הלב עצמו שמותר כיון שלב שיע מעט ובזה
כבכן פסק ) .יא( והוא הדין אם צלאו ולא קרעו ,שקורעו לאחר צלייתו ומותר .בצלייה לכו"ע
אמרינן דשיע ולא בלע ,ולא צריכים לסברא שדם שבתוכו מתייבש כדלעיל .
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אבל אם בשלו בלי קריעה ,אסור יב עד שיהא ס' יג כנגד הלב ,דלא ידעינן כמה נפק מיניה יד.
הגה :ואפילו בדאיכא ס' ,הלב עצמו אסור טו ,ויקלוף מעט סביב הלב טז .ויש מחמירין בו ,אפילו
במליחה ,אסור שאר בשר שנמלח עמו ,ואומרין דלא אמרינן כבולעו כך פולטו גבי דם
הלב הכנוס בתוכו ,דהוי דם ממש ולא מקרי דם פליטה יז .והמנהג להקל ,וכן עיקר דגם
זה מקרי דם פליטה ושייך למימר ביה כבולעו כך פולטו ,מידי דהוי אדם שבחוטין,
כמו שנתבאר לעיל סימן כ"ב יח .ויש מחמירין לקלוף קצת במקום שהיה הלב דבוק,
וטוב לחוש לדבריהם ולקלוף קצת סביב הלב ,ואז הכל מותר יט .ואין חלוק בין בשר
תוס' חולין קט .ד"ה הלב קורעו  תוס' חולין שם )יב( אבל אם בשלו בלי קריעה ,אסור .אף
 ר"ן חולין לט .ד"ה תניא
 ש"ך סק"ו למליחה או לצלייה כיון דבלע על ידי
 כנה"ג הגהות הב"י סקט"ז  שהרי דעת השו"ע
בישול .ואף הבשר שעימו בקדירה אסור ,כיון
היא כתוס' וסיעתו דלמסקנא שלב לא שיע מוקמינן
בריתא דקורעו אחר בישולו ומותר בצלייה ,ואי שפלט הדם לחוץ ואסר מה שעימו .י"א שכלל
בצלייה שנורא מישאב שאיב בעינן קריעה לאחמ"כ לא אמרינן שלב שיע בבישול  .ויש אומרים
כל שכן שבבישול .וקצת יש לפקפק דבישול כוחו שלב שיע אך לא כ"כ שיע לא לבלוע הנכנס בו
גדול מצלייה כדמוכח מבשר ששהה ג"י דאין לבשלו על ידי שמנונית ) .יג( עד שיהא ס' .יש שדייקו
אחר צלייה דשמא מה שלא יצא בצלייה יצא בבישול.
מכאן שכשיש ס' אף הלב עצמו מותר .שכתב
נידון זה עורר לי יידי"נ הרה"ח אדם סויסה
 רשב"א תוה"ק ב"ג ש"ג עג ,:ועיין ש"ך סק"ד השו"ע הלב אסור עד שיהא בו ס' ,משמע
שהוכיח שדעת השו"ע היא אף בנמלח קודם הבישול שההיתר על ידי ס' חוזר על מה שכתב שאסור
 תו"ח כלל כ"ז דין ו' בשם הגהש"ד  ש"ך כשאין ס'  .ויש שהסתפקו בדעתו שאף הלב
סק"ו ,והק' מדוע לא הביא רמ"א דין בשם י"א שהרי עצמו אסור ,דנתייבש דם בחללו ולא יוצא .
אין דעת השו"ע כן  ש"ך סק"ח  ש"ך סק"ג
אף המתירים הוא רק על ידי קריעה ,דבבישול
 ב"ח
סקי"א
 ש"ך
סק"י
 ש"ך
פירש ממקום למקום ומנלן שיצא כולו
בבישול ) .יד( כנגד הלב ,דלא ידעינן כמה נפק מיניה .ולא כשיעור דם הנמצא בחללו אלא כשיעור
כל הלב ,אפילו כשמלח הלב וחזר ובישלו ) .טו( ואפילו בדאיכא ס' ,הלב עצמו אסור .הטעם,
שפעמים הדם שבלב מתבשל ונתייבש כולו בחלל הלב ואינו יוצא לחוץ אף על ידי בישול .
לסוברים שהשו"ע מתיר אף הלב ,כתב זאת רמ"א לאפוקי מהשו"ע ) .טז( ויקלוף מעט סביב הלב.
סביב החתיכות שהיו צמודות לו בשעת מליחה .ומיירי בנתבשל ויש ס' בתבשיל כנגד הלב ,שמצד
הבישול מותר כולו ,ומה שאסור כ"ק הוא מטעם דמתחילה נמלח הבשר עם הלב ומליחה אוסרת
כ"ק .ולפי"ז ה"ה אם רק מלח ולא בישל ) .יז( ויש מחמירין בו ,אפילו במליחה ,אסור שאר בשר
שנמלח עמו ,ואומרין דלא אמרינן כבולעו כך פולטו גבי דם הלב הכנוס בתוכו ,דהוי דם ממש ולא מקרי
דם פליטה .כבר ביארנו בראש הסעיף מדוע הלב עצמו מותר כמבואר בתחילת הסעיף שלב שיע או
משום שדם היוצא ממנו דינו כדם פליטה .והמחמירים בשאר החתיכות ,דשאר חתיכות לא שיעי
ולא אמרינן בהו כבכן פסק ,והמקילים בזה סבירא להו דמה שהלב עצמו מותר הוא מטעם דהדם
הכנוס מתייבש במליחה ומתייבש במליחה ) .יח( והמנהג להקל ,וכן עיקר דגם זה מקרי דם פליטה
ושייך למימר ביה כבולעו כך פולטו ,מידי דהוי אדם שבחוטין ,כמו שנתבאר לעיל סימן כ"ב .ולכתחילה
ודאי שלא ימלחם יחד כיון דעכן פסק צריך קליפה ) .יט( ויש מחמירין לקלוף קצת במקום שהיה
הלב דבוק ,וטוב לחוש לדבריהם ולקלוף קצת סביב הלב ,ואז הכל מותר .יש שביארו מה שכתב דבוק
לאו דוקא אלא כל שהיה סמוך ,ואף שמליחה לדעת רמ"א אוסר הכל ולא רק כ"ק ,כאן יש עוד
להקל שמא דם זה דינו כדם פליטה  .ויש שביארו דוקא מה שהיה דבוק אליו מתולדתו .

שצ
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הלכות מליחה  סימ עב

דרבנן

שעם הלב או הלב עצמו כ ,ואין חלוק בין אם הלב סגור או פתוח למעלה כא .ונוהגין
לכתחלה לחתוך ערלת הלב ולחתוך גידין שבפנים ,ואינו אלא חומרא וזהירות בעלמא כב.
ג .אין עוף שלא יהא בו ששים כנגד לבו כג ,ומותר אפילו הוא דבוק בעוף כד .הגה :וכל
עוף יש בו ס' ,אפילו אין בו הראש והרגלים התחתונים ,כדרך שנוהגים להסירן דהיינו עד הארכובה התחתונה,

ולכן אם העוף שלם ,הכל מותר כה .ואם אין שלם ,וליכא בו ס' נגד הלב הדבוק בעוף ,י"א
דהחתיכה נעשית נבילה ובעינן ס' בקדירה נגד כל העוף ,וכן נוהגין כו .ואפילו איכא ס'
בקדירה ,העוף אסור הואיל ואין בו ס' נגד הלב הדבוק בו כז .ואם אין הלב דבוק בעוף,
מצטרף כל הקדירה לבטל הלב בס' .ועיין לקמן סימן צ"ב בדין חתיכה נעשית נבילה כח.
ואין לך בהמה שהיא ס' נגד לבה כט .ד .הריאה אינה צריכה חיתוך ,אבל נהגו לקרעה
ולפתוח הקנוקנות הגדולים שלה ,ומנהג יפה הוא ל.

 מקדש מעט
 ש"ך סקי"ג
 ש"ך סקי"ב
אות י"ג  ש"ך סקט"ו ,לאפוקי שאין העוף נעשה
חנ"נ אם אין בו ס' כדברי רמ"א ,אלא אף שאר
הקדירה מצטרפת לבטל
 תרוה"ד
 פשוט
ח"ב סימן צ"א
 פשוט
 ש"ך סקי"ח
 תו"ח כלל כ"ז דין ו' עפ"י ביאור
 פשוט
הש"ך סקי"ט
 ש"ך סקכ"ב

)כ( ואין חלוק בין בשר שעם הלב או הלב
עצמו .וכנמלחו אחד עם השני בשניהם
אומרים כבכן פסק ולא אוסרים אחד את
חבירו ) .כא( ואין חלוק בין אם הלב סגור
או פתוח למעלה .בדיעבד כשנמלח סגור לא
מועיל מה שקרוע למעלה בשביל לפוטרו
מקריעה קודם בישול אלא צריך שיקרענו
לגמרי ) .כב( ונוהגין לכתחלה לחתוך ערלת
הלב ולחתוך גידין שבפנים ,ואינו אלא חומרא וזהירות בעלמא .היינו בשעת מליחה בשביל
שיפתחו החללים ויזוב דמו היטב ) .כג( אין עוף שלא יהא בו ששים כנגד לבו .ומשום הכי
אין צריך שיהא עוד בקדירה עם העוף בשביל להתיר הכול ) כד( ומותר אפילו הוא דבוק
בעוף .היינו במקום שהעוף אינו שלם ואין בו ס' אלא בצירוף הקדירה ,לא אמרינן שנאסר
העוף קודם שאר הקדירה ובעינן ס' כנגדו ,אלא כל הקדירה מצטרפת לבטל בס' ) .כה( וכל
עוף יש בו ס' ,אפילו אין בו הראש והרגלים התחתונים ,כדרך שנוהגים להסירן דהיינו עד
הארכובה התחתונה ,ולכן אם העוף שלם ,הכל מותר .דמסתמא הגאונים שאמרו שעוף שיש בו
ס' כנגד ליבו ,לא שיערו בצמצום ) .כו( ואם אין שלם ,וליכא בו ס' נגד הלב הדבוק בעוף,
י"א דהחתיכה נעשית נבילה ובעינן ס' בקדירה נגד כל העוף ,וכן נוהגין .טעמו שהלב דבוק בעוף
אוסר קודם הלב ונעשה הלב נבילה ,ומעתה צריך ס' כנגד כל העוף ) .כז( ואפילו איכא ס'
בקדירה ,העוף אסור הואיל ואין בו ס' נגד הלב הדבוק בו .כיון שנאסר קודם ,ואין ביטול בס'
מועיל להתיר האיסור עצמו ) .כח( ואם אין הלב דבוק בעוף ,מצטרף כל הקדירה לבטל הלב
בס' .ועיין לקמן סימן צ"ב בדין חתיכה נעשית נבילה .כשהלב אינו דבוק אעפ"י יש סמוך לו
אין חנ"נ עד שיהא דבוק בו ממש .ובסימן צ"ב נחלקו אם אומרים חנ"נ בשאר איסורים ועוד
פרטי דינים שם ) .כט( ואין לך בהמה שהיא ס' נגד לבה .אע"פ שבאומדנא קלה נראה שיש
בבהמה ס' כנגד הלב ,מיירי בבהמה אחר הפשטתה שדרך להסיר ראשה כרעיה וקרבה .
)ל( הריאה אינה צריכה חיתוך ,אבל נהגו לקרעה ולפתוח הקנוקנות הגדולים שלה ,ומנהג יפה הוא.
ופשוט שאם לא חתכה לא נאסרת .
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שצא

סימ עג די צליית הכבד
א .הכבד ,יש בו ריבוי דם א .לפיכך לכתחלה אין לו תקנה לבשלו על ידי מליחה ב ,אלא קורעו
שתי וערב ד ומניח חיתוכו למטה ה ,וצולהו ו )שיהא ראוי לאכילה ז( ,ואחר כך יכול לבשלו ח .הגה ט :ואם

ג

)א( הכבד ,יש בו ריבוי דם .כבד הוא עצמו דם
קרוש שהתורה התירתו כל שלא פירש ,ועוד יש
בו ריבוי דם הצבור בו ,ודמו כל שלא פירש הוא
מותר וכשפירש הוא אסור ,ומשום הכי צריך
להפליט כל דמו בשביל להתירו בבישול .
)ב( לפיכך לכתחלה אין לו תקנה לבשלו על ידי
מליחה .לעיין שוב ולהוכיח שזו היא דעת השו"ע
אף על ידי מליחה וכל שכן בלא מליחה .כשלא
נמלח ,מעיקר הדין כבד עצמו מותר משום
שהוא טרוד לפלוט הרבה מחמת ריבוי דם שבו
ואינו בולע אף על ידי בישול ,ומה שעימו
אסור  ,וכיון שרוב פעמים הדרך לבשלו עם
עוד דברים ,לא רצו להתיר לבשלו אפילו לבד .
כשנמלח ,אף מה שעימו יש להתיר  .אלא
שחששו שמא לא יחתכנו היטב ולא יניח
חיתוכו למטה בשעת מליחה ,ולכן אסרו
לכתחילה לבשל כבד אחר מליחה  .איסור
חליטה יבואר לקמן) .ג( אלא קורעו .יש שסברו
שהוא מפני דם הסמפונות שבו דאין דינו כדם
איברים שלא פירש ואין לאוכלו חי בלא חיתוך,
ואף אם צולהו צריך לחותכו וכל שכן אם
מבשלו או אוכלו חי  .ואף דקי"ל דדעת השו"ע
ורוב הראשונים שבצלייה האור שואב כל הבלוע
בו אף בסמפונות ,יש שביארו שכאן הוא חומרא
לכתחילה  .ויש שביארו שאין האור שואב דם
שבסמפונות אלא רק מה שבתוך הצלי  .ויש
שסברו דמה שצריך כאן חיתוך הוא מפני ריבוי דם שבו וכשרוצה לבשלו מיד או אחר צלייה ,וכן
נראה דעת השו"ע ) .ד( שתי וערב .לאו דוקא שתי וערב אלא כל חיתוך ,ובלבד שיהיה מעבר לעבר
ולא ישארו סמפונות שלמים .ונקט שתי וערב לומר שיעשה כעין שתי וערב מעבר לעבר .
)ה( ומניח חיתוכו למטה .בענין שיזוב הדם למטה ,ופשוט הוא דאל"ה לא יזוב הדם ממנו  .ומה
שבחיתוך לב אין צריך להניח חיתוכו לתחת ,נראה שהוא משום ששם זב הדם בקלות יותר מכבד .
)ו( וצולהו .ולא חישינן שמא יחזור ויבלע מדם הסמפונות דכבולעו כך פולטו ) .ז( שיהא ראוי
לאכילה .ובחצי צלייה מקרי ראוי לאכילה ) .ח( ואחר כך יכול לבשלו .אפילו עם שאר דברים .
)ט( הגה :נחלקו אם הגה זו היא דעת רמ"א לקמן בס"ג ,דיש הסוברים שלא הצריך חיתוך בצלייה

 כן מוכח בגמ' חולין קט :במה שאמרה ילתא לר' נחמן
אסר לן דם שרא לן כבידא ,פרש"י "כולו דם הוא קרוש
טעם דם לו .ומה שהתירתו התורה עיין בלבוש יו"ד ע"ג
א' .שביאר שהוא לא נכלל באיסור דם היוצא מן הפס'
"לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים" ,וכבד הוא דם
קרוש שאינו נשפך .ופרש"י חולין ק"י ע"ב ד"ה כבדא
מה אתון ביה דאע"פ שהתורה התירתו הוא רק כשהוא
כנוס אך לא כשפירש
 רש"י חולין קי :ד"ה לא
מיבעיא לי
 ב"י ד"ה ואחר כל הדברים האלה
 כסברת ר"ת שבשר אחר מליחה דינו ככל בשר שפולט
כל דמו  רשב"א תוה"ק ב"ג ש"ג עד ,:ב"י ד"ה ומה
שכתב ואין נוהגים כן  רש"י חולין קיא .ד"ה אמאי
עבדיתו הכי ,וכתב ב"י ד"ה ומה שכתב עוד רבינו אלא
א"כ קרעו וכו' שכן דעת הטור  שולחן גבוה סק"י,
ולפי"ז צ"ע דעת רמ"א שלא חש בס"ג להצריך חיתוך
לכתחילה ובכ"א כאן נראה שסבר כדעת השו"ע ,והט"ז
סק"ה ביאר דמה שכתב כאן דיני החיתוך הוא אליבא
דהשו"ע הוא אינו סבר כן ,ובשולחן גבוה ביאר דבסעיף
א' מיירי שרוצה לבשלו אחר כך ובסעיף ג' מיירי שרוצה
לאוכלו איך שהוא אחר צלייה
 עיין שולחן גבוה
שם ,פר"ח בשם הר"ן  תוס' קיא ורא"ש חולין פכ"ה
סימן כ"ז הביאם ב"י בד"ה ולצלותו ,ועיין ביד יהודה
פה"א שהאריך לבאר החיתוך לכל השיטות
 ב"י
ד"ה ולי נראה בביאור דברי הרמב"ם מאכ"א פ"ו הלכות
ז'-ח'  ב"י שם  דאל"ה היה אסור לאכול כבד
מעיקר הדין ללא צלייה ,שהרי חיב צלייה כדי להוציא
הדם הכנוס בתוכו ,ומה שפרש"י בסוגיא דחולין קי"א
ע"א שהוא בצלייה ,צ"ל דמיירי כשהביאו לו כבד צלוי
 בה"ג הלכות בשר ודם סימן ס"ה  רמ"א לעיל
סימן ע"ו סעיף ב' -ה' ,ש"ך סק"ב
 פשוט
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מנקבה הרבה פעמים בסכין הוי כקריעת שתי וערב י.
דאפשר לדם לזוב משם יא .ומ"מ אם לא עשה כן יב נוטל הסמפונות לאחר צלייה ,ומבשלה יג .וכל זה
בכבד שלימה ,אבל כשהיא חתוכה אין צריך כלום יד .וכשבא לבשלה אחר הצלייה ,ידיחנה
תחלה אחר צלייה ,קודם הבישול .מיהו אם לא הדיחה ובשלה כך ,מותר טו .ובדיעבד מותר אם
נתבשל לבדו בקדירה )בלא צלייה( טז ,אבל הקדירה אסורה ,שפולטת ואינה בולעת יז ,ויש מי
שאוסר יח .הגה :וכן נוהגין לאסור הכל יט ,אפילו נמלחה הכבד קודם בשולה כ .ב .אם חלטו בחומץ
וכן אם נטל משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד,

כלל ומה שהביא כאן הוא לדעת החולקים
דפסק השו"ע כדבריהם דבעינן חיתוך בצלייה .
ויש שביארו דאף רמ"א הצריך קריעה כשרוצה
לבשל הכבד אחר צלייתו ,ובזה מיירי הכא ,ומה
שנקט לעיל אין צריך קריעה הוא כשרוצה
לאוכלו איך שהוא צלוי ) .י( ואם מנקבה הרבה
פעמים בסכין הוי כקריעת שתי וערב .נחלקו
בדעת רמ"א ,י"א שהוא רק בדיעבד  ויש
אומרים שהוא אף לכתחילה ) .יא( וכן אם נטל
משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד ,דאפשר לדם
לזוב משם .דבזה הוא ככבד קרוע דמפרש ואזיל
שאינו צריך חיתוך שתי וערב ,ואף לכתחילה
מהני לעשות כן ) .יב( ומ"מ אם לא עשה כן.
הינו אם לא חתך שתי וערב או ניקב או חתך
מעט מן הכבד ) .יג( נוטל הסמפונות לאחר
צלייה ,ומבשלה .דכל ענין החיתוך הוא משום
דם שבסמפונות ,ואם מסירם אין צריך ליותר
מזה .ואף שצלה לסמפונות יחד עם הכבד לא
נאסר הכבד ,דכבכן פסק ) .יד( וכל זה בכבד שלימה ,אבל כשהיא חתוכה אין צריך כלום .פירוש
חתוכה הוא חצויה ,ואין הכונה חיתוך כעין סדק ,דזה כבר ביאר השו"ע שמועיל ) .טו( וכשבא
לבשלה אחר הצלייה ,ידיחנה תחלה אחר צלייה ,קודם הבישול .מיהו אם לא הדיחה ובשלה כך ,מותר.
טעם ההדחה הוא משום מלח הנדבק בכבד ,ומפני מראית העין שנראה עליו מראה דם ,ושניהם
אינם אוסרים בדיעבד ) .טז( ובדיעבד מותר אם נתבשל לבדו בקדירה )בלא צלייה( .מתחילה רצה
לחוש לדברי האוסרים .בדיעבד ,כיון שכבד עצמו טרוד לפלוט דם ולא בלע ,לא נאסר ואפילו אם
כלל לא נמלח ,דזיל בתר טעמא שאין הכבד בולע כלום .ומה שנקט רמ"א בלא צלייה הוא לא"ד
אלא פשטא דמילתא  .אף שכתב כאן בישול נראה שמתיר אף בשליקה שהוא בישול מרובה .
)יז( אבל הקדירה אסורה .דבלעה מדם האסור ואינה טרודה לפלוט ) .יח( ויש מי שאוסר .דהלכה
שכבד בולע כשאר בשר ,ואף כשנמלח לא מועיל מליחה משום ריבוי דם שבו ואוסר מה שעימו .
והוא עצמו נאסר אף שטרוד לפלוט הרבה דם ,דאנן לא בקיאינן בין שליק לבישול ,ואיכא למיחש
שמא שלקו  .וודאי שאם יש ס' כנגדו שמותר ) .יט( וכן נוהגין לאסור הכל .דאיכא מאן דאמר
דכבד שלוק אסור אף במליחה ,ואנו לא בקיאים מהו שלוק מהו מבושל ) .כ( אפילו נמלחה הכבד
קודם בשולה .אף כשנמלח שבשר רגיל פולט כל דמו ,כבד שונה שיש בו ריבוי דם .

 ט"ז סק"ה  כה"ח סק"מ בשם מנ"י על התו"ח
כלל כ"ד סקי"ז וזב"צ סקכ"ד  ש"ך סק"ג ,כנה"ג
הגה"ט או' ט' ועוד  פר"ח סק"ד ,ובמנ"י על התו"ח
כלל כ"ד דין ו'  תו"ח כלל כ"ד דין ו'  פשוט
 טור ריש הסימן וכן פסק השוע לקמן סעיף ג'
 ש"ך סק"ז  עיין
 סברא  ש"ך סק"ד
ב"י ד"ה ומ"ש אפילו נתבשל שהביא דברי הרשב"א
בתוה"ק ע"ה ע"א שכתב להתיר בזה
 פשוט
 ב"י ד"ה ולי נראה בביאור דברי הרמב"ם מאכ"א פ"ו
הלכות ז'-ח' והרי"ף חולין לט .:ואין נראה שמה שהביא
אוסרים הוא דעת הגהת סמ"ק והגהש"ד שהביא רמ"א,
שבב"י לא הביא דבריהם .וכ"כ הט"ז סק"ד שהוא דעת
הרמב"ם ,וכן נראה מהש"ך סק"ח שביאר על דברי רמ"א
שהוא משום הגהת סמ"ק ולא כתב כן על דברי הרב
 כן כתב הגה"מ ד"ק פ"ו ה"ז ,וכן פירש ביד יהודה
פיה"ק כאן או' ד' .ובאמת דהב"י לא ניחא להו דבריהם
ונתן טעם אחר לאיסור בישול כבד לבדו כיון דדרך
לבשלו עם שאר דברים אסרו לבשלו אפילו לבד,
ולדבריו תימה מדוע אף בדיעבד שבישלו אסור
 סברת ב"י ד"ה ובחידושיו כתב נראה וכו'  הג"ה
סמ"ק סימן ר"ה ועוד ,עיין ש"ך סק"ח  עיין ש"ך
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שצג

או ברותחין כא ונקב והוציא מזרקי הדם שבתוכו כב ,מן הדין מותר לבשלו ,אלא שהגאונים אסרו
לעשות כן כג ,ובדיעבד מותר כד .ג .לצלי כה צריך חתיכה משום דם שבסמפונות כו ,ואם לא קרעו
קודם צלייה יקרענו אחר כך כז) .ויש אומרים דאין צריך לצלי שום חתיכה כלל כח( וכן נוהגין אפילו
לכתחלה כט .ד .אם צלאו עם בשר בתנורים שבימי חכמי הגמרא ,שפיהם למעלה ל ,יהיה
הכבד למטה ולא למעלה לא .ובדיעבד ,מותר לב .ובשפודים שצולים אצל האש לג ,אסור לצלותן
סק"ט  פרש"י בסוגיא דחולין קי"א  .רשב"א )כא( אם חלטו בחומץ או ברותחין .שחליטה
בחידושים חולין קיא .ד"ה הא דאמרינן בשם הראב"ד ,מועילה להצמית דם שבתוכו ולא יצא עוד ,ודינו
וכן פסק בתוה"א ב"ג עז  :ב"י ד"ה ומ"ש הגאונים
כדין דם איברים שלא פירש ומותר ) .כב( ונקב
 רשב"א תוה"ק עה .ובארוך עח:
 ש"ך סק"י
 שו"ת בית דוד חיו"ד סימן ט'  חיד"א במחזיק והוציא מזרקי הדם שבתוכו .שלהם אין מועיל
ברכה סימן ע"ג סקי"ד ,יבי"א ח"י יו"ד סימן ב' ועי"ש חליטה ,כיון שיש בהם דם בעין ויחזור ויצא
 כמו שנבאר בסמוך  עיין בראש הסימן ד"ה בשעה שיבשל הכבד ) .כג( מן הדין מותר
צריך לקורעו שהארכנו לבאר מטעם מה החיתוך לבשלו ,אלא שהגאונים אסרו לעשות כן .בחליטה
 כמבואר בב"י ד"ה ולי נראה על דברי הרמב"ם ברותחים אסרו הגאונים ,כיון שאין אנו בקיאין
 כה"ח
 פר"ח על סעיף א' ,ובכה"ח סקל"ז
סקל"ו  כן ביאר בב"י ד"ה ולצלותו ,ונראה שכך מהו רותחים .חליטה בחומץ אינה צריכה בקיאות,
יבאר רמ"א אף לסוברים שהתיר גם כשבא לבשל אחר שאף חומץ שאינו חזק הוי חליטה ,ולא רצו
כך ,ולא יחוש שמא לא יצא הכול בצלייה  סעיף לחלוק בגזירתם בין חליטת חומץ לרותחים
א' ד"ה הגה  פשוט  מרדכי סימן תש"א הובא ולהתיר בחומץ ,שלא יבואו להתיר אף רותחים .
 תוס' ד"ה דמא ,הביאום ב"י וש"ך סקי"ב
בב"י
)כד( ובדיעבד מותר .אף כשנתבשל עם בשר אחר
 דעת הלבוש הביאו ש"ך שם  פרש"י על דברי
מותר הבשר ,דזיל בתר טעמא שחליטה מצמיתה
הדם ושוב לא יצא אפילו בבישול  .הטעם ,כיון שמעיקר הדין מותר ,כשגזרו הגאונים לא גזרו אלא
לכתחילה אבל לא בדיעבד  .יש שסברו דמה שהתיר בחליטה בדיעבד הוא רק כשיש ס' נגד שיעור
דם היוצא מן הבשר ,אך על חליטה לבד אין לסמוך אפילו בדיעבד  .ויש שסברו דהתיר לסמוך על
חליטה אף כשאין ס' ) .כה( לצלי .בין כשצולה לאוכלו כך ובין כשצולה עמ"נ לבשלו ,אלא שיש
חילוק בינהם כמו שיבואר ) .כו( צריך חתיכה משום דם שבסמפונות  .כשאוכלו איך שהוא צלוי ,חיוב
הקריעה הוא משום דם הכנוס בסמפונות שאינו יוצא על ידי צלייה ,ולזה סגי בחיתוך שתי לבד או
ערב לבד ובלבד שיהיה בכל רוחב הכבד  .כשמבשלו אחר צלייתו ,חיוב הקריעה הוא בשביל שיש בו
ריבוי דם ויש לחוש שעל ידי שיבשלנו יתרכך ויחזור לפלוט מה שלא פלט בצלייה ,ולזה בעינן
שיקרענו שתי וערב יחד ) .כז( ואם לא קרעו קודם צלייה יקרענו אחר כך .ויסיר הסמפונות ,דליכא כלל
למיחש לדם שבהם .ויש שביארו דלא בעינן שיסירם ,אך הסמפונות ישארו באיסורם ) .כח( ויש
אומרים דאין צריך לצלי שום חתיכה כלל .דנורא משאב שאיב ,ואף מה שבסמפונות מותר דדם צלול
הוא ) .כט( וכן נוהגין אפילו לכתחלה .עיין לעיל  דביארנו מהי דעת רמ"א ,דכאן סבר דאין צריך
חיתוך ,ולעיל הביא פרטים בדיני צורת החיתוך ,דמשמע שדעתו היא שכן צריך חיתוך) .ל( אם צלאו עם
בשר בתנורים שבימי חכמי הגמרא ,שפיהם למעלה .ואין לחוש שיתהפך התחתון ויהא מעל העליון .
)לא( יהיה הכבד למטה ולא למעלה .דאם יהיה הכבד למעלה והבשר תחתיו ,יש לחוש שיבלע הבשר
שהוא רך מדם הכבד ,דנראה לעין כל שנוטף עליו  .יש שביארו שהחשש הוא שיבלע באותה שעה
שנצלה ,דלא אמרינן כבכן פסק לגבי הבשר כשבולע מכבד שיש בו ריבוי דם  .ויש שביארו שיבלע
הבשר אחר שינוח מלפלוט דמו ,כשהכבד עדיין פולט משום ריבוי דמו ) .לב( ובדיעבד ,מותר .דיש
לומר דם מישרק שריק בצלייה ,ונופל לארץ ולא נדבק בבשר ) .לג( ובשפודים שצולים אצל האש.
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עם הבשר ,לכתחלה ,אפילו כבד למטה לד .הגה :מיהו אם נמלחה הכבד כבר לה ,מותר לצלותה עם בשר,
אפילו על גבי בשרא לו ,דכבר נתמעט דמו והוי כבשר על גבי בשר לז .ה .לא ימלחנו לכתחלה
על גבי הבשר ,אלא מתחתיו לח .הגה :ונהגו לט שלא למלוח כבד כלל ,אפילו לבדה מ ,ואין לשנות
רק יש למלחה קצת כשהיא תחובה בשפוד ,או מונחת על האש לצלותה מא .ומיהו אם איתא
שמלח כבד ,בין שמלחה לבד או עם בשר ,אפילו על גבי בשרא ,הכל מותר מב .ויש אומרים
שיש לקלוף מעט סביב הכבד מג ,אם היא דבוקה בעוף מד ,ואינו אלא חומרא בעלמא מה .נהגו
להדיח כל כבד אחר צלייתה מו ,משום דם הדבוק בה מז .מיהו אם לא הדיחה ,מותרת מח.
בתנורים שלנו ,שמניחים השיפוד שוכב
לאורכו ) .לד( אסור לצלותן עם הבשר ,לכתחלה,
אפילו כבד למטה .שפעמים שמגביהים אותו צד
שאצל האש ופעמים מגביהים צד השני .
)לה( הגה :מיהו אם נמלחה הכבד כבר .כשיעור
מליחה לקדירה ) .לו( מותר לצלותה עם בשר,
אפילו על גבי בשרא .וכל שכן שהכבד תחת
הבשר .יש שביארו דמה שהתיר כשהכבד למטה
מהבשר הוא תוך י"ב שעות שנמלח ולא הודח
דעדיין פולט ציר  .ויש שביארו דאף אחר
שסיים לפלוט על ידי המליחה יש להתירו .
)לז( דכבר נתמעט דמו והוי כבשר על גבי בשר.
דבבשר אמרינן ביה סברת דם מישרק שריק
להתיר אפילו לכתחילה ,דאין בו ריבוי דם
הנראה כבכבד ) .לח( לא ימלחנו לכתחלה על
גבי הבשר ,אלא מתחתיו .דמליח כרותח ,ויש
לחוש שיבלע הבשר על ידי רתיחתו כמבואר
לעיל בצלייה ) .לט( הגה :ונהגו .מיירי כשרוצה
לצלותו ע"ג בשר ,דאי בצולהו לבד אין מנהג למולחו כלל ) .מ( שלא למלוח כבד כלל ,אפילו לבדה.
גזירה שמא יבשלו עם בשר ,דכיון שנמלח ושהה שיעור מליחה יסבור שדינו כדין בשר  .ויש
שביארו שהוא משום שהאור חוזר ומבליע הדם שפלט על ידי המליחה שקדמה לו ) .מא( ואין
לשנות רק יש למלחה קצת כשהיא תחובה בשפוד ,או מונחת על האש לצלותה .דבזה יש היכר ואין
חשש שיבאו לבשלו עם עוד בשר ) .מב( ומיהו אם איתא שמלח כבד ,בין שמלחה לבד או עם בשר,
אפילו על גבי בשרא ,הכל מותר .כשמלח לבד אין לאסור בדיעבד ,כיון דכל האיסור הוא לכתחילה
שמא יבשלו עם בשר  .כשמלח ע"ג בשר י"ל דאע"ג דמליח כרותח ,אינו כרותח דצלייה ואין לחוש
שיבליע בבשר ) .מג( ויש אומרים שיש לקלוף מעט סביב הכבד .כשמלחם יחד ,סבירא להו שמקצת
מן הדם נבלע בסמוך למקום הכבד ולא יצא ) .מד( אם היא דבוקה בעוף .דוקא דבוקה כמצוי
במליחת עוף ,אך כשאינה דבוקה כמצוי בבהמה שכבד שלה גדול ,ליכא מאן דאמר שצריכה
מליחה ) .מה( ואינו אלא חומרא בעלמא .דנורא מישאב שאיב לכל הבשר ואף לכבד שבתוכו .
)מו( נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתה .בין אם רוצה לאוכלה כך בין אם רוצה לבשלה ) .מז( משום
דם הדבוק בה .משום מלח הדבוק בו ,ומשום מראית העין לדם שעל פניו ) .מח( מיהו אם לא

 חולין שם רש"י
 פשוט
הגמ' בחולין קי"א.
 דיש
 ב"י ד"ה מדברי התוס'
ד"ה הלכתא
לומר דטריד לפלוט ציר ולא בלע מן הבשר .דאם סיים
לפלוט כל דמו חוזר ובולע מהבשר שעליו ,דסבירא להו
דבדיעבד שמלח הכבד פלט כל דמו ודינו כבשר שנמלח
והודח .דרישה סי"א הביאו ש"ך סקי"ד  דיש לצרף
הסברא דכבכן פסק דמועיל אף שאין בו דם ,לסוברים
שאף אחר מליחה אין הכבד פולט כל דמו וכן היא דעת
השו"ע לעיל ס"א .ש"ך סקי"ד  כמבואר לעיל ריש
סימן ע'  סעיף ד' ,ד"ה יהיה הכבד .דעת הרשב"א
תוה"א ב"ג ש"ג עד ,:סמ"ק סימן ר"ה ,ר"ן חולין מ'
 יד יהודה
ע"א ד"ה דרש מרימר .והביאם ב"י.
 הגהש"ד סימן כ"ד סקכ"ד הביאו
פה"ק סקכ"ב
ב"י סוף הסימן .וצ"ע מדוע נקט הטעם שמא יבשלו עם
בשר ולא נקט שמא יבשלו סתם  תו"ח כלל כ"ד
 סברא
 סברא
דין יו"ד בשם הגהת או"ה
 דעת הה"מ הלכות מאכ"א פ"ו הלכה ח' ד"ה ומותר,
ולא ביאר הטעם והנראה לי כתבתי  מרדכי פ' כל
 ש"ך
הבשר סימן ת"ש בשם ריב"ן הביאו ב"י
 ש"ך
 מרדכי שם
סקי"ז בשם או"ה ורמ"א
 תשו' מהרי"ל סי קכ"ו הביאה ב"י
סקי"ח

טעמא

הלכות מליחה  סימ עג

דרבנן

שצה

ו .נמצא כבד בעוף צלי מט ,מותר נ.
בעלמא נב .ואם הוא מבושל נג ,צריך ס' כנגד הכבד נד .הגה :ואין לך עוף שהוא ס' נגד הכבד ,כשהיא
שלימה נה ,ולכן אם הכבד שלימה ודבוקה בעוף ,נעשה העוף חתיכת נבילה ובעינן ס' משאר
דברים שבקדרה נגד כל העוף .והוא הדין אם דבוק חתיכת כבד בחתיכת עוף ,ואין ס' כנגדו,
דהא קיימא לן בכל האיסורים חתיכה נעשית נבילה ,כדלקמן סימן צ"ב .ואם אין הכבד
דבוקה ,מצטרף כל מה שבקדרה לבטל הכבד ,ואם יש ששים בכל ,הכל מותר נו .מיהו הכבד
עצמה אסורה כמו בלב ,כמו שנתבאר לעיל סימן ע"ב נז .עוף שמלאוהו בביצים ונמצא בו
לב או כבד ,דינו כמבושל ובעינן ס' מן העוף בלא המילוי ,ואם לאו ,הכל אסור .ואם מלאוהו
בבשר ואין שם ביצים הנקרשים ומעכבים הדם ,דינו כצלי.
הגה :ויש אומרים לקלוף מעט סביב

הכבד נא ,ואינו אלא חומרא

סימ עד הטחול דינו כשאר בשר
א .הטחול ,אף על פי שיש בו מראה אדמומית ונראה כרבוי דם א ,דינו כשאר בשר ב ]וצריך
מליחה ג[ .הגה :י"א שנהגו שלא לבשל הכליות או ביצי זכר ,אפילו לאחר שניקר אותן ,משום דאית בהו רוב דם,
ובדיעבד אין לחוש ד .ומותר למלוח כל אלו עם שאר בשר אף על פי שיש בהם רוב דם ה,
 ש"ך סקי"ט  סברא  ש"ך סקי"ט בשם הדיחה ,מותרת .אפילו לבשלה  .דנורא מישאב
רמ"א בד"מ ובתו"ח  מרדכי חולין סימן ת"ש שאיב לכל אף לדם הבלוע במלח  .ואף אם לא
הביאו ב"י  סברא .דעת ריב"ן הביאו המרדכי שם ,הדיח קודם צלייה מותר ,דדם כבד דרבנן .
וכן הביא רמ"א בד"מ סק"ח בשם או"ה הארוך כלל ט"ז
דין ב'-ג'  לעיל ד"ה מותר  פשוט למעיין )מט( נמצא כבד בעוף צלי .ויש לחוש שהכבד
הבליע לבשר הסמוך לו) .נ( מותר .דנורא מישאב
 פשוט  פשוט

 כדביארנו לעיל ריש סימן ע"ג  ט"ז כאן ,ש"ך שאיב ) .נא( הגה :ויש אומרים לקלוף מעט סביב
סק"א  כמבואר בכריתות כ"א ,:ביאור הגר"א סק"ב הכבד .סבירא להו דאין כוח האור שואב הסמוך
לו שבולע הרבה מן הכבד ) .נב( ואינו אלא
חומרא בעלמא .דנורא מישאב שאיב כמבואר בדעת השו"ע ) .נג( ואם הוא מבושל .פרוש אם נתבשל
הכבד עם העוף ללא מליחה קודם ) .נד( צריך ס' כנגד הכבד .דכולו דם והפליט על ידי חום הבישול
לכל התבשיל ) .נה( הגה :ואין לך עוף שהוא ס' נגד הכבד ,כשהיא שלימה .ומשום כן אין להתיר בכבד
הנמצא בעוף כשלא דבוק בו ,ללא אומדנא מוכחת שיש שישים על ידי צירוף הרוטב ובשר שעימו .
)נו( ולכן אם הכבד שלימה ודבוקה בעוף ,נעשה העוף חתיכת נבילה ובעינן ס' משאר דברים שבקדרה נגד
כל העוף .והוא הדין אם דבוק חתיכת כבד בחתיכת עוף ,ואין ס' כנגדו ,דהא קיימא לן בכל האיסורים
חתיכה נעשית נבילה ,כדלקמן סימן צ"ב .ואם אין הכבד דבוקה ,מצטרף כל מה שבקדרה לבטל הכבד ,ואם
יש ששים בכל ,הכל מותר .הענין מבואר בדבריו ,ואין דעת השו"ע כן) .נז( מיהו הכבד עצמה אסורה כמו
בלב ,כמו שנתבאר לעיל סימן ע"ב .הטעם.
)א( אף על פי שיש בו מראה אדמומית ונראה כרבוי דם .ומצינו בכבד שיש בו ריבוי דם דעיקר הדין
דיש למולחו בקריעה וחיתוכו למטה ,ומשום חשש שאין בקיאין אסרו לבשלו כלל ) .ב( דינו כשאר
בשר .לענין הדחה ומליחה לבישול וצלייה ,ולבשלו עם שאר בשר  .דאדמומיתו אינה דם אלא
מראה הבשר) .ג( וצריך מליחה .כדין כל בשר שהאוכלו בלאו ) .ד( הגה :י"א שנהגו שלא לבשל
הכליות או ביצי זכר ,אפילו לאחר שניקר אותן ,משום דאית בהו רוב דם ,ובדיעבד אין לחוש .מח
)ה( ומותר למלוח כל אלו עם שאר בשר אף על פי שיש בהם רוב דם .כלומר אעפ"י שכבד ע"ג בשר

שצו

טעמא

הלכות מליחה  סימ עד

דרבנן

ובלבד שיסירו הקרומים והחלב מהם ו.

סימ עה די מליחת המעיי
א .אין מחזיקין דם בבני מעיים א ,כגון בכרס ובקיבה ובדקין ובחלחולת
הדבוק בפי הטבעת( בלא שומן שעליהם ב .לפיכך אם בשלם בקדרה בלא מליחה ,מותר ג ,אלא
אם כן אסמיק ד .הגה :וכל שכן אם נמלחו בכלי שאינו מנוקב ,דמותרים ה .מיהו לכתחלה צריכים מליחה
בכלי מנוקב ,והדחה תחלה ,כשאר בשר .ו ויש חולקים בכרס ,ואומרים דמחזיקין בה דם,
ואפילו בדיעבד אסור בכרס ובית הכוסות כשאר בשר ז .אבל שומן שעליהם ,דינו כשאר בשר ח.
לפיכך כשמולחים החלחולת ושאר מעיים ,אין מולחין אותם בצד פנימי מעבר המאכל ,אלא
בצד החיצון ששם השומן דבוק ט .הגה :ואם מלח החלחולת מצד פנים ולא מצד חוץ ,הוי כאילו לא נמלחה
)פירוש הכרכשא ,והוא המעי

אין למלוח  ,כאן שרי דאין בהם ריבוי דם כ"כ .
)ו( ובלבד שיסירו הקרומים והחלב מהם .דהוי
מליחת בשר כשר עם בשר טרף ,ולעיל נתבאר
דאסור במליחה משום ציר איסור שנבלע בהיתר .
)א( אין מחזיקין דם בבני מעיים .ביאור ,אם
בישלו מעיים בלא מליחה אין מחזיקים שיש
בהם דם ,ותולים שאין בהם דם ) .ב( כגון בכרס
ובקיבה ובדקין ובחלחולת )פירוש הכרכשא ,והוא
המעי הדבוק בפי הטבעת( בלא שומן שעליהם.
אבל הלב והריאה והכבד וכנתא עצמה ,יש בהם
דם ) .ג( לפיכך אם בשלם בקדרה בלא מליחה,
מותר .דוקא בישל בדיעבד ,אך לכתחילה לא
יבשל בלא מליחה כמו שיבואר לקמן ) .ד( אלא
אם כן אסמיק .דדוקא סתם מעיים אין מחזיקים
בהם דם ,אך כשראה אדום יותר אין
להכשירם ) .ה( וכל שכן אם נמלחו בכלי שאינו מנוקב ,דמותרים .הוא ק"ו מבישול שמותר בדיעבד,
אעפ"י שחום בישול גדול ממליחה ,ועוד ששם החשש הוא שיבלעו חוך כדי הבישול ,ובכלי שאינו
מנוקב החשש הוא רק שמא יחזרו ויבלעו דם לאחר שיסיימו לפלוט ציר ) .ו( מיהו לכתחלה צריכים
מליחה בכלי מנוקב ,והדחה תחלה ,כשאר בשר .הטעם ,יש שכתב גזירה שמא יש בהם שומן דבוק
ואסור בלא מליחה כדין  .ויש שכתב שיש מעט שומן שא"א להסירו ,ואע"פ שאין אוסר בדיעבד
לכתחילה יש למולחו  .ויש שכתב שמעט דם יש במעיים ולכן צריך למלוח לכתחילה ,אך דם מועט
זה אינו אוסר בדיעבד ) .ז( ויש חולקים בכרס ,ואומרים דמחזיקין בה דם ,ואפילו בדיעבד אסור בכרס
ובית הכוסות כשאר בשר .כרס הוא מעיים עבות יותר ,יש שאסרו בו משום שיש בו דם ,ומה
שהתירו במעיים דקות הוא משום שכלל אין בהם דם .המתירים אף בכרס ,סברו שאף שבכל מעיים
יש בהם דם ,הוא דם מועט ואינו יוצא בבישול ,ולכן אף בכרס מותר מהאי סברא ) .ח( אבל שומן
שעליהם ,דינו כשאר בשר .כי יש בו ורידי דם  .ולא"ד עליהם ממש ,אלא אפילו מה שבתוכם .
)ט( לפיכך כשמולחים החלחולת ושאר מעיים ,אין מולחין אותם בצד פנימי מעבר המאכל ,אלא בצד

 כמבואר לעיל סימן ע"ג ס"ה  ש"ך ושפ"ד סק"ד
 סימן ע' סעיף ג'
 רש"י שם
 רש"י חולין קיג ,.ד"ה אין מחזיקין דם
ד"ה כרכשא
 ש"ך סק"ג
 ד"ה מיהו לכתחילה
 הדין הוא במרדכי סימן תשכ"ג ,וכך נראה לי טעם
דבריו
 מדברי הגמ' שנקטה אין מחזיקין ,משמע
שהוא בדיעבד שלא מלח .ומשמע מהרא"ש פכ"ה סימן
מ"ח שהמליחה היא מחשש שמא יש בבשר שומן ,וז"ל
"אע"ג דאין מחזיקים דם בבני מעים מ"מ בשומן הדבוק
בהם יש דם דאית ביה שורייקי ולכך נהגו למולחם",
וכ"כ ט"ז סק"ב .ועיין פרמ"ג שם שהבין שהט"ז הצריך
לא מחשש שמא נשתייר אלא כאו"ה שהביא הש"ך
שהוא ודאי שלא יצא הכול
 סה"ת ואו"ה כלל ד'
ד"ט ,ש"ך סק"ה
 לבוש ס"ב הביאו מש"ז סק"ב
 מרדכי סימן תשכ"ג ,ר"ן חולין מב :ד"ה ודקדק
 רא"ש חולין כ"ה סימן מ"ח  כן נראה מב"י ד"ה
ומ"ש אבל בשומן ,שהביא השבה"ל שחלק בשומן

טעמא

הלכות מליחה  סימ עה

דרבנן

שצז

כלל י ,ואם נתבשלה כך ,טריפה ,אם יש עליה שומן מבחוץ יא .ואם לא נתבשלה עדיין ,יחזור
וימלחנה מבחוץ .ומותרת יב .ביצים הנמצאים בעופות לאחר שחיטה ,אם לא נגמר החלבון
שלהם ,רק החלמון לבד ,צריכים מליחה כשאר בשר יג ,ומותר למלחן עם בשר יד .ואם נגמר אף
החלבון ,אפילו הקליפה הקשה עליו כמו שהיא נמכרת בשוק ,נוהגין למלחה טו ,אך יזהר שלא
למלחה עם בשר טז .מיהו בדיעבד ,אין לחוש יז .וכל שומן ,אפילו של עופות ,דינו כשאר בשר
לענין מליחה והדחה" יח .ב .בני מעיים בלא שומן שעליהם יט ,אף על פי שאין מחזיקים בהם
שתוך המעיים  ט"ז סק"ג ,ש"ך סק"ז  ש"ך החיצון ששם השומן דבוק .פירוש כשמולחים
סק"ט  ש"ך סק"ח  או"ה הארוך כלל ד' דין לכתחילה משום מה שדבוק בהם ,או בדיעבד
י' ,תו"ח כלל ט"ו דין י"ב ,ט"ז סק"ד ,ש"ך סקי"א כשרואים שיש שומן בעין ,ימלח הצד החיצון
 מנחת
 פשוט ,ועיין ביאור הגר"א  פשוט
יעקב כלל ע' סק"ב  פשוט  יד יהודה ולא הצד הפנימי של מעבר האוכל בתוך
 מנחת יעקב  סברא  כן נראה מהמרדכי סוף המעיים .ואין צריך למלוח אף בצד הפנימי
חולין סימן תשנ"ט ,שכתב שעופות שאין מקבלים מהם משום שאין הרבה דם בשומן ,ועוד שהדם שבו
הוא חוטין חוטין ולא על פני כולו ) .י( ואם
מלח החלחולת מצד פנים ולא מצד חוץ ,הוי כאילו לא נמלחה כלל .דוקא שרואה שיש עליה שומן
ודאי מבחוץ .אך כשלא רואה שומן ,אף שהצרכנו מליחה לכתחילה ,אין אוסר כשלא נמלח רק אם
ודאי יש שומן בחוץ ) .יא( ואם נתבשלה כך ,טריפה ,אם יש עליה שומן מבחוץ .אינה טריפה כשאר
טריפות שדעת רמ"א שצריך ס' כנגד כל החתיכה בשביל לבטלה משום איסור דבוק ,וחתיכה עצמה
לעולם אסורה ,אלא סגי ביש ס' כנגד שומן לבד .כיון שכאן השומן נמס ואינו נשאר בעין ,ועוד
שכל מה שצריך ס' הוא חומרא וכאן שאין דם בעין אין להחמיר ) .יב( ואם לא נתבשלה עדיין,
יחזור וימלחנה מבחוץ .ומותרת .אף שעברו י"ב שעות שהוא שיעור פליטת ציר ,או כ"ד שעות למאן
דאמר שפליטת ציר היא כ"ד שעות ,ובחתיכה שנמלחה מצד אחד מחמירים לומר שאחר זמן זה לא
יועיל מליחה אלא רק צלייה .כאן לא מחמירים לומר שלא פולט יותר ,כיון שאין כאן דם בעין .
)יג( ביצים הנמצאים בעופות לאחר שחיטה ,אם לא נגמר החלבון שלהם ,רק החלמון לבד ,צריכים מליחה
כשאר בשר .חלמון הוא הצבע הצהוב של הביצה ,וחלבון הוא הלבן ,וסימנך חלמון צהוב כמו לימון,
חלבון לבן כמו חלב .ופסק רמ"א כל שלא נגמר החלבון הוא כבשר לגמרי וצריך מליחה .
)יד( ומותר למלחן עם בשר .הטעם דמה שצריך מליחה הוא מעיקר הדין ולא חומרא בעלמא ,לכן לא
חישינן שמא תגמור הביצה פליטת דם או ציר שלה ותחזור ותבלע מדם הבשר ) .טו( ואם נגמר אף
החלבון ,אפילו הקליפה הקשה עליו כמו שהיא נמכרת בשוק ,נוהגין למלחה .פירוש ,אם נגמר החלבון
ואפילו הקליפה קשה כדרך שמוכרים בשוק ,בכ"ז דרך למולחה ,כיון שעיקר איסור דם הוא
מדאורייתא חששו שמא יש בה דם ) .טז( אך יזהר שלא למלחה עם בשר .ורק שיזהר שלא ימלח
עם שאר בשר ,חוזר על ב' הדינים כשנגמר החלבון ,וכשהקליפה שעליו היא קשה ) .יז( מיהו
בדיעבד אין לחוש .יש מפרשים בדעבד שמלח עם שאר בשר ,אין לחוש שמא בלעה הביצה משאר
בשר שעימה .הטעם משום שקליפתה קשה ,ועוד שכל מה שאוסרים יותר מכ"ק הוא רק חומרא
וכאן אין להחמיר בזה  .יש מפרשים כונת רמ"א בדיעבד שלא מלח בכלל אין לחוש כיון שהוא רק
מנהג ) .יח( וכל שומן ,אפילו של עופות ,דינו כשאר בשר לענין מליחה והדחה .הוא טעם למה שפסק
שצריך למלוח המעיים משום שומן שבהם ,ואם היה שומן נאסר אף שלא היה נראה שיש שם דם
בעין  .והוסיף שהוא אף בעופות שאין בהם שומן כ"כ ) .יט( בני מעיים בלא שומן שעליהם.
שלעיל סעיף א' פסקו שו"ע ורמ"א ,כשאין שומן בעין לכתחילה ימלח ,ובדיעבד שלא מלח מותרים.
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דם ,מותר למלחם עם בשר כ .הגה :ויש אוסרים למלחם עם בשר ,והכי נוהגין לכתחלה ,ובדיעבד מותר כא.
ג .שומן הכנתא שעל הדקים ,מלאה חוטים דקים מלאים דם ולפיכך יש אוסרים אותה לקדירה,
אפילו על ידי חתיכה ומליחה כב .ועכשיו נוהגין היתר ,ואותם חוטין של דם כשאדם בקי בהם
מותחן ונפשלים היטב עד שלא ישאר אחד מהם כג.

סימ עו די בשר לצלי
א .הצלי אין צריך מליחה א ,לפי שהאש שואב הדם שבו מעצמו ב .אבל אם דם אחר
נטף על הצלי ג ,אפילו אותו דם הוא צונן ד ,לא אמרינן שהאש שואבו ה ,ואוסר ממנו כדי
שומן הם תרנגולים ויונים  רשב"א תו"ה ב"ג ש"ג
עה  .תוס' חולין קיג .ד"ה אין ,רא"ש שם פ"ח סימן
מ"ח ,ר"ן שם מב :ד"ה ודקדק
 ריש סימן ע'
 בהגר"א סק"י
 ט"ז סק"ו ,ש"ך סקי"ג
 פשוט
 פשוט
מהרש"א
 גיליון
 תוס' חולין יד .ד"ה ונסבין ,רא"ש שם סימן י"ט,
 ש"ך
ר"ן שם ד .ד"ה השוחט ,טור ריש סימן זה
סק"א בדעת השו"ע ,ובשפ"ד ביאר שהוא ממה
שהשמיטו השו"ע
 ויש שרצו לומר מעצמו היינו
מעצם הבשר ולא רק מה שבקליפתו ,ולדבריהם צ"ע
מאי אכפת לן אם פולט כל מה שבתוכו ,דאף אם
לא פולט אלא מה שבקליפה אין זה משנה ,העיקר
שלא יצא הדם שנשאר אחר כך
 ש"ך סק"ג ,דייק
מדברי התו"ח כלל ט' דין ב'
 ש"ך סק"ד

)כ( אף על פי שאין מחזיקים בהם דם ,מותר
למלחם עם בשר .ולא אמרינן שהמעיים בולעות
מדם הבשר שעימם ,שהרי אינם צריכים מליחה
מעיקר הדין ,ועוד שמא מסיימים פליטתם קודם
שסים הבשר לפלוט .הטעם יש שביארו כיון
שטרודים לפלוט ציר לא בולעים מדם הבשר .
ויש שביארו כיון דדם משרק שריק  .ואף
שבבשר אמרינן לעיל  של"מ טעם דשריק
משום דם שבגומות ,כאן שהמעיים חלקים
שריק שפיר ,ועוד כיון שטרוד מעט לפלוט ציר,
מועיל מה ששריק אף למה שבגומות .
)כא( ויש אוסרים למלחם עם בשר ,והכי נוהגין
לכתחלה ,ובדיעבד מותר .טעם האוסרים ,משום
דלא אמרינן דם מישרק שריק ולא רק כשיש גומות  .ואף שהשומן שבגללו הצרכנו מליחה טריד
לפלוט ,המעיים אינם טרודים ) .כב( שומן הכנתא שעל הדקים ,מלאה חוטים דקים מלאים דם
ולפיכך יש אוסרים אותה לקדירה ,אפילו על ידי חתיכה ומליחה .כיון שהחוטים עצמם הם איסור ממש
שמכילים דם בעין ,וצריך להסירם ) .כג( ועכשיו נוהגין היתר ,ואותם חוטין של דם כשאדם בקי בהם
מותחן ונפשלים היטב עד שלא ישאר אחד מהם .פירוש ,עכשיו נוהגים היתר להוציא החוטין ולמלוח
כדין ,כיון שישנה עצה להוציאם על ידי מתיחה .
)א( הצלי אין צריך מליחה .אין צריך מליחה כהוגן ואף לא מליחה מועטת .בנצלה יפה פולט כל דמו
על ידי הצלייה .בלא נצלה יפה ולא פלט כל הדם שבו לחוץ מותר ,דמה שיצא לחוץ האש שואבו
ומפליטו והוא שריק לחוץ ,ומה שלא יצא לחוץ ונשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ומותר.
ולא חשיב דם שפירש מה שזז מצד זה לצד זה בתוך החתיכה ,כיון שלא הוי מחיים  יש לעיין
עוד  .יש דייקו מסתימת דבריו לגבי הדחה קודם צלייה ,שאין צריך הדחה קודם הצלייה שהאש
שואב הכל ) .ב( לפי שהאש שואב הדם שבו מעצמו .נראה כונתו לומר ששואב הדם שבו מעצמו
ואין צריך לעזרת המלח ) .ג( אבל אם דם אחר נטף על הצלי .דם צלול מבחוץ שנטף על הצלי ,בין
בשעה שהוא ע"ג האש בין שנפל קוד לכן ועכשיו צולהו ) .ד( אפילו אותו דם הוא צונן .פירוש,
אפילו אם בשעה שנפל הוא צונן ,אוסר כרותח .הטעם ,או משום דתתאה גבר והצלי הרי הוא רותח.
או כיון שהצלי הוא ע"ג האש נחשב הכל רותח ) .ה( לא אמרינן שהאש שואבו .דדם צלול אין בו
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שצט

נטילה ו .ב .רצה למלוח צלי ולאכלו בלא הדחה ז ,עושה ,ואין לחוש לדם שעל המלח ח .ויש
מי שאומר דהני מילי כשמולחו וצולהו מיד ט ,אבל אם שהה במלחו ,המלח בולע ונאסר י,
לפיכך מדיחו יפה קודם צלייה יא .הגה :ויש אומרים דצלי בעי הדחה תחלה יב ,ויש אומרים דצריך גם
כבכן פסק ואינו שריק לחוץ ) .ו( ואוסר ממנו
כדי נטילה .הוא דעת השו"ע דסבר שצלי אוסר
רק כדי נטילה .אך דעת רמ"א שצלי אוסר הכל
עד ס' ,ומה שלא כתב כן הוא משום שסמך על
מה שכתב בכמה מקומות ) .ז( רצה למלוח צלי
ולאכלו בלא הדחה .בלא הדחה שניה אחר
המליחה קודם הצלייה  .והדחה ראשונה משום
דם שעל פניו ,אם לא מולח כלל מהשו"ע נראה
שאינו צריך  .ואם מולח מעט חייב להדיחו
קודם כמפורש לעיל סימן ס"ט ) .ח( עושה,
ואין לחוש לדם שעל המלח .פירוש ,צולה אף
שלא הדיחו מהמלח שבלוע מהדם ,ואיכא
למיחש שלא יפליט האור מה שמכוסה במלח
אלא יבליענו בבשר ,קמ"ל שהאור שואב
ומפליט אף הבלוע במלח .ואם היה נאסר הבשר
בזה היה לחכמים לגזור לאסור אף כשלא שהה
במלח ,שלא יתירי במקום ששהה ) .ט( ויש מי
שאומר דהני מילי כשמולחו וצולהו מיד .שאז לא
בלע המלח דם ,ובשעת הצלייה אינו בולע דם
שהאש שואבו ומונע ממנו לבלוע  .ולפי
דרכנו למדנו ,שאין מעכב מה שיש מלח על
פניו לפלוט אם אינו בלוע מדם ) .י( אבל אם
שהה במלחו ,המלח בולע ונאסר ,לפיכך מדיחו
יפה קודם צלייה .נאסר המלח ,וחוזר הדם ונבלע
בצלייה) . .יא( לפיכך מדיחו יפה קודם צלייה.
משמע דסגי בהדחה אחת ) .יב( ויש אומרים
דצלי בעי הדחה תחלה .הדחה ראשונה ,לפי
שהדם שעל פניו אינו הולך על ידי האש אלא

 תוס' חולין קיג .ד"ה אין ,רא"ש סימן מ"ח  ש"ך
סק"ה
 ש"ך סק"א ,מובא
 ט"ז סק"ב ופשוט
 סעיף ב' בדין
לעיל ד"ה הצלי אין צריך מליחה
דיעבד שלא הדיח
 הה"מ פ"ו מאכ"א הי"ב
 רשב"א תורת הבית הארוך והקצר ,ב"ג ש"ג ע.:
הגהש"ד סימן ט' סק"ג ד"ה בשר לצלי
 כך נ"ל
פשוט  רשב"א שם כתב לאסור ולא פירש הטעם
עד תומו ,אלא כתב רק שאם שוהה הבשר במלחו מדיחו
קודם צלייה .והב"ח ביאר כיון שהמלח נאסר אם יצלנו
בלא הדחה ,נדבק המלח בבשר ולכן צריך הדחה קודם
צלייה .ומדברי הב"ח לא מוכח שנאסר הבשר אף אם
ידיח אחר הצלייה ,שלא כתב הב"ח אלא שנדבק המלח
ונבלע עם הדם שבו וממה שלא כתב שייבלע הדם,
משמע שאם יסיר המלח יהא מותר .וכן הב"י אחר
שהביא קו' הה"מ ע"ד הרשב"א שהיה לחכמים לאסור
אף בשהיה מועטת קודם שהעלה לצלייה ,תי' הב"י
שאין מה לגזור כיון שעל ידי הדחה נעשה הבשר כשר
וציין למה שכתב סו"ס ע"ג ד"ה כתב עוד שם המרדכי,
והמעיין שם יראה שדיבר על הדחת כבד אחר צלייה
והביא טעם ההדחה משום שלא ידבק המלח בו על ידי
הצלייה .ובש"ך סק"ט הוסיף טעם אחר ,שאם לא ידיח
המלח הבלוע מדם יחזור ויבלע בצלייה ,וכתב דלפי"ז
אף אם ידיח אחר צלייה לא יועיל .עכת"ד .ומשמע
שמלח אינו שורף מה שמפליט אלא בולעו ,ונחלקו בזה
הראשונים לעיל סימן ס"ט בב"י על סעיף ז' ,הר"ן
והרמב"ן סברו שמלח שורף והרשב"א סבר שבולע וכן
פסק רמ"א סעיף ט' ,ונפק"מ להשתמש במלח שוב .והיה
נראה שהרשב"א כאן הוא לשיטתו במה שכתב שהמלח
בולע ,שאם היה המלח שורף לא היה נאסר המלח כלל.
ואולי יש לחלק שכאן לכו"ע יהא אסור ,שודאי שבשעה
שהמלח מפליט הדם הוא בלוע מדם ,וכל מה שאמרו
הר"ן והרמב"ן ששורף הוא אחר שיעור מליחה שכבר
הפליט דמו אין משייר מהדם בתוכו כלום אלא מפליט
הכל לחוץ ,ויש לפקפק בחילוק זה דמלשון שורף משמע
מיד וכלל אינו בולע
 בענין הדחה קודם צלייה,
בגמ' חולין קיג .אמר שמואל מדיחו יפה יפה ,ולעיל סימן ס"ט סעיף ז' דייקו הראשונים שצריך הדחה ב"פ .ואף
השו"ע כשבא לומר הדחה שאחר מליחה נקט יפה יפה ב"פ ,דכתב שם בסעיף כתב במולח לקיום "וכשרוצים לעשות
מליח להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי ,מדיחים אותו יפה יפה וכו'" ,ומה שכאן לא כתב
יפה יפה משמע שאין צריך הדחה ב"פ .וכן נראה מסברא שסגי בהדטחה אחת ,דטעם הדחה ב"פ כתב הרא"ש פרק
כ"ה סימן מאן דאמר ,פעם ראשונה להסיר לכלוך הדם ,ופעם שניה להסיר המים המלוכלכים בדם ,וכ"כ המרדכי
סימן תשי"ט .וא"כ כאן שאין צריך אלא להסיר המלח ושאר לכלוך הדם האור שואבו יהא סגי בהדחה אחת
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כן קצת מליחה תחלה יג .והמנהג להדיח תחלה וגם למלחו קצת כאשר נתחב בשפוד יד ,וצולהו
מיד קודם שיתמלא המלח דם טו .מיהו אם לא הדיחו ולא מלחו כלל ,או מלחו בלא הדחה
תחלה ,ונצלה כך ,מותר ,ובלבד שלא שהה כך במליחתו בלא הדחה שיעור מליחתו טז ,אבל
אם שהה כל כך קודם שצלאו ,אסור יז .ואין חילוק בכל זה יח בין אווזות ושאר עופות החלולים יט,
ובלבד שלא יהיו מלואים בביצים או בשאר בשר .אבל אם הם מלואים ,דינם כבישול וצריכים
מליחה תחלה כמו לקדרה כ .ונהגו להחמיר כשצולין בשר בלא מליחה ,שלא להפך השפוד
תמיד כדי שיזוב הדם ,ובדיעבד אין לחוש כא .ואין חלוק בכל זה כב בין אם רוצה לאכלו כך צלי,
או רוצה לבשלו אחר כך ,רק שיצלנו תחלה כדי שיהא ראוי לאכילה כג ,דהיינו כחצי צלייתו כד.
אדרבא הוא נקרש ) .יג( ויש אומרים דצריך גם
כן קצת מליחה תחלה .אף שצלייה כוחה גדול,
הוא רק אחר מליחה ) .יד( והמנהג להדיח
תחלה ,וגם למלחו קצת כאשר נתחב בשפוד.
פירוש ,יעשה המליחה כאשר תוחבו בשיפוד
ולא כשהוא על האש ממש ) .טו( וצולהו מיד
קודם שיתמלא המלח דם .כמבואר בדברי
השו"ע ) .טז( מיהו אם לא הדיחו ולא מלחו
כלל ,או מלחו בלא הדחה תחלה ,ונצלה כך,
מותר ,ובלבד שלא שהה כך במליחתו בלא הדחה
שיעור מליחתו .כשלא הדיח כלל מותר ,קמ"ל דדם שעל פניו אינו כדם בעין לגמרי שלא מועיל
לו צלייה ,אלא נפלט על ידי צלייה שכוחה גדול ממליחה ,ואף כשנמלח ולא שהה הרבה ונבלע
מעט מועילה לו צלייה .ומליחה שאין כוחה גדול כצלייה ,לא תועיל להפליט המלח ) .יז( אבל
אם שהה כל כך קודם שצלאו ,אסור .כמבואר בשו"ע במולח קודם צלייה מפני דם הבלוע במלח,
ה"ה כאן מפני דם שעל פניו ) .יח( ואין חילוק בכל זה .חוזר על עצם הדין שמועילה צלייה.
וכונתו דאין חילוק במה שמועיל צלייה בשאר דברים לעופות החלולים ) .יט( בין אווזות ושאר
עופות החלולים .קמ"ל דלא אמרינן שהדם פורש מלמעלה ללמטה בתוך החלל הוי כדם הבא
ממקום אחר ,אלא הוי כדם אותה חתיכה מצד זה לצד זה שאינו אוסר .ואף אם היה דינו כדם
הבא ממקום אחר אין לומר שנבלע דדם משרק שריק ,ואין לחוש שמא יצטבר בגומות ולא
יחליק ,כיון שמהפכים השיפוד מפעם לפעם .ועוד טעם ,דאף אם נבלע תו"כ הצלייה ,כבכן
פסק ) .כ( ובלבד שלא יהיו מלואים בביצים או בשאר בשר .אבל אם הם מלואים ,דינם כבישול
וצריכים מליחה תחלה כמו לקדרה .בבשר בדיעבד מותר ובביצים אף בדיעבד אסור  .טעם האיסור,
דמה שבלוע בו דינו כחתיכה אחרת ומה שנבלע בו הוא כדם הבא מבחוץ שאינו יוצא בצלייה,
וחוזר ומבליע לתרנגולת עצמה ) .כא( ונהגו להחמיר כשצולין בשר בלא מליחה ,שלא להפך השפוד
תמיד כדי שיזוב הדם ,ובדיעבד אין לחוש .לכתחילה אסור דיש לחוש שעל ידי ההיפוך מתגלגל
עליו הדם ונשאר עליו ) .כב( ואין חלוק בכל זה ,בין אם רוצה לאכלו כך צלי ,או רוצה לבשלו אחר
כך .פירוש ,אין חילוק בכל הדינים שהוזכרו שיש לעשותם בשביל להפליט הדם ,וקמ"ל שמועיל
אחר כך אף לבישול אחר צלייה ) .כג( רק שיצלנו תחלה כדי שיהא ראוי לאכילה .בין שרוצה
לאכול כך בלא בישול אחר כך ,ובין שרוצה לאוכלו בבישול .הטעם ,דבצלייה פירש הדם ממקום
למקום ונאסר ,ולפיכך אף כשלא מבשל כבר נאסר הדם ) .כד( דהיינו כחצי צלייתו .דאז יצא כבר
 רמב"ן הביאו הר"ן חולין ב .ד"ה איתמר ,ויש לדון
אם צריך הדחה אחת או ב' הדחות
 כך דייק
הרא"ש פ"ק דחולין סימן י"ט מדברי רש"י פסחים ר"פ
כיצד צולין עד .ד"ה שריא ,ובמעדני יו"ט הביא שכ"כ
בחולין צג  :כן שמעתי מרוה"כ .ומריש הו"א שבא
לומר דדוקא בשיפוד יזהר למולחו דסוגיא דמייתי
הרא"ש ברש"י עוסקת במולייתא בצלייה
 לעיל
ד"ה אבל אם שהה במלחו  ש"ך סק"ט  נ"ל
פשוט
 ב"י ד"ה כתב סמ"ג
 כן נ"ל פשוט
 ש"ך סקי"א  כן נ"ל ויש עוד לעיין  או"ה
הארוך כלל ט' דין ח'  כך נ"ל פשוט  או"ה
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תא

י"א דכל צלי צריך הדחה אחר צלייתו כה ,משום דם הדבוק בו ,וכן נוהגין לכתחלה כו .מיהו אם
לא הדיחו ,ואפילו בשלו כך כז ,מותר כח .ואפילו נמלח תחלה קודם צלייתו ולא הודח אחר
המליחה ,אפילו הכי מותר ולא חיישינן לדם ומלח שעליו ,דנורא משאב שאיב כט .ג .לא נקב
הורידים )בעוף( בשעת שחיטה ,אסור לאכלו ,ואפילו צלי ,עד שיחתוך אבר אבר ויצלה .רצה
לאכול ממנו בשר חי ,אסור עד שיחתוך וימלח .ואם נקר הבשר מחוטי דם ,אוכל אפילו בלא
מליחה ,חי או צלי ,ואפילו כולו כאחד .ויש שהחמירו שלא לאכלו כולו כאחד ,אפילו בצלי
אלא לאחר חתיכת הורידין ורוב שני הסימנים ל .ד .יש מי שאוסר לחתוך בסכין צלי שאצל
האש שלא נמלח ,כל זמן שאינו נצלה כל צרכו ,מפני דם שנבלע בסכין לא .ויש מי שאוסר
השפוד שצלו בו בשר בלא מליחה לב .ויש מי שהורה שאסור להשהות הצלי על השפוד לג לאחר
שהוסר מן האש לד ,לאחר שפסק הבשר מלזוב ,שמא יחזור הבשר החם ויבלע ממנו לה .ויש
הביאו ש"ך סקי"ג ,וביאר שפ"ד שהוא מטעם דפירש כל דמו ) .כה( י"א דכל צלי צריך הדחה אחר
ממקום למקום בתוך החתיכה  ש"ך סקי"ד בשם צלייתו .בין שלא הדיחו בתחילה או מלחו ולא
הרבה מפרשים  כשלא הדיחו הוא באגודה פ' כיצד הדיחו ,בין שהדיחו בתחילה) .כו( משום דם
צולין סימן ס' ,אגור סימן אלף קצ"ו .כשהדיחו הוא
באו"ה הארוך כלל ח' דין ט'  כן מצאתי ביד יהודה הדבוק בו ,וכן נוהגין לכתחלה .כשלא הודח
על סימן ע"ג פירוש הקצר סק"ח ,וציין לב"י שם סוף מתחילה או נמלח ולא הודח ,צריך הדחה ג"פ,
הסימן דחילק כך בבישול  ר"ן פג"ה הביאו ד"מ דדם שעל פניו לא נשאב בצלייה אלא אדרבא
סק"ג  כן נ"ל פשוט  הוא דעת הראב"ד הביאו נקרש .וכשהודח מתחילה ולא נמלח כלל או
הרשב"א תוה"ק ש"ד לה :ובארוך שם לה ..ובב"י ד"ה שנמלח והודח קודם צלייה ,נהגו העולם להדיחו
ומ"ש רבינו ולפי זה דייק מדברי הרא"ש דטעם המתירים
הוא דסברי איפכא מטעם זה  כן נ"ל פשוט  כן פעם אחת מחשש דם שעל פניו ,ופסק רמ"א
משמע מב"י ד"ה והרשב"א אסר והוא דעת הראב"ד דיש לחוש להם לכתחילה ) .כז( מיהו אם לא
הנ"ל  ר"ן חולין פכ"ה מא :ד"ה ומיהו  ר"ן הדיחו ,ואפילו בשלו כך .כשבישלו הוא רבותא
חולין פכ"ה מא :ד"ה ומיהו  ט"ז סק"ט  ש"ך טפי ,דיש לחוש מפני מראית העין שיתאדם
התבשיל בעת בישולו ,וקמ"ל דאין לחוש מפני
מראית העין ) .כח( מותר .די"ל שהאש שואב המלח שעליו ) .כט( ואפילו נמלח תחלה קודם צלייתו
ולא הודח אחר המליחה ,אפילו הכי מותר ולא חיישינן לדם ומלח שעליו ,דנורא משאב שאיב .כדיעה
ראשונה בשו"ע שמלח ולא הדיח אינו אוסר ) .ל( לא ניקב הורידים וכו' .איני בקי בדיני פרישת הדם
והנעשה בשעת השחיטה בשביל להבין טעמי הדינים) .לא( יש מי שאוסר לחתוך בסכין צלי שאצל
האש שלא נמלח ,כל זמן שאינו נצלה כל צרכו ,מפני דם שנבלע בסכין .ולא אמרינן שהאור שואב
ואינו מניח לכל הסמוך לו לבלוע  .לאו דווקא סכין אלא כל כלי ,דטעם האיסור הוא מפני שהצלי
ודם שעליו הם רותחים ומה שנוגע בהם הרי הוא נוגע באיסור רותח ) .לב( ויש מי שאוסר השפוד
שצלו בו בשר בלא מליחה .ואף שנורא מישאב שאיב ,אינו מונע מן השיפוד לבלוע  .ומה שהבשר
אינו נאסר בשעת צלייה אף שהשיפוד בלוע מאיסור ,הוא משום דכבכן פסק ,ומה שבלע מהשיפוד
חוזר ומפליטו לחוץ ) .לג( ויש מי שהורה שאסור להשהות הצלי על השפוד .דהטעם שהבשר אינו
נאסר בשעת צלייה הוא דכבכן פסק ,וכ"ז הוא רק כשהבשר עדיין על האש ,אך משעה שהוסר אינו
פולט עוד וחומו מבליע . .ועוד דדם שבישלו דרבנן ) .לד( לאחר שהוסר מן האש .אך בעודו על
האש אף שגמר מלפלוט אינו נאסר הבשר מבליעת השיפוד ,דכ"ז שהוא על האש אמרינן ביה כבכן
פסק ) .לה( לאחר שפסק הבשר מלזוב ,שמא יחזור הבשר החם ויבלע ממנו .דאילו הבשר זב עדיין,
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מתירין בכל זה ,וכן המנהג להתיר לו) .ואנו נזהרין לכתחלה ,ומתירין בדיעבד לז( .ה .צלי שלא נמלח
וחתכו על גבי ככר לט ,אף על פי שיש בככר מראה אודם מ ,מותר מא אם נצלה עד כדי שהוא
ראוי לאכילה לרוב בני אדם מב) .דהיינו חצי צלייתו מג .וה"ה שהמוהל בלא ככר נמי שרי מד(.
ו .בשר שצולין בלא מליחה מה ,אין נותנין כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף ממנו מו ,עד שיצלה
עד שיהא ראוי לאכילה על ידי צלייה זו מז.

לח

אף שהוא לא על האש אינו בולע אלא
פולט ,ושפיר אמרינן כבכן פסק ) .לו( ויש
מתירין בכל זה ,וכן המנהג להתיר .השיפוד
אינו נאסר ,כיון שהאור שואב הדם כל הדם
לחוץ ואין מניחו להיבלע תוך השיפוד .ועוד
יש להקל דדם שבישלו דרבנן  .ואף בסכין
שחותך מחוץ לבשר אינה נאסרת ,דהאור
גורם לחמם הבשר בענין שאינו נבלע בשום
דבר הסמוך לו  .ואף שהוסר מעל האש
אינו בולע ,דכל זמן שחום האש על הבשר
אז מפליט הבשר דם שבתוכו ,וכשנתקרר
החום ההוא אין מפליט כלל ) .לז( ואנו
נזהרין לכתחלה ,ומתירין בדיעבד .לכתחילה דיש
לחוש לדעת האוסרים ,ובדיעבד מותר דהעיקר
כדברי המתירים ) .לח( צלי שלא נמלח.
שאילו נמלח היה מותר אף בלא צלייה ,דמה
שיוצא ממנו אינו דם אלא מוהל המותר .
)לט( וחתכו על גבי ככר .לאו דווקא חתכו,
אלא כל שזב ממנו דם ,ומצוי שבחיתוך יוצא
ממנו דם ) .מ( אף על פי שיש בככר מראה
אודם .והיה צד לאסור משום מראית העין .
)מא( מותר .שאין לחוש בו מפני מראית
העין ) .מב( אם נצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם .אך אם לא נצלה שיעור כזה
הרי הוא אסור משום דם ממש ) .מג( דהיינו חצי צלייתו .ורוב בנ"א דרכם לאכול בחצי צלייה
ולא כשהוא עשוי לגמרי ) .מד( וה"ה שהמוהל בלא ככר נמי שרי .ואין חשש מראית העין אף
בזה ,ולא רק כשהם בלוע בכיכר ) .מה( בשר שצולין בלא מליחה .ומה שנוטף ממנו הוא דם
ממש) .מו( אין נותנין כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף ממנו .ואף שמעיקר הדין שרי אחר
שהעלה תמרתו על ידי שיתן מלח בכלי שישאב הדם למטה מן השומן וישפה בנחת לקבל
ממנו השומן ,אין אנו בקיאים כמה מלח יש לתת ,שאם יתן הרבה מלח יעשה הדם כמים
ויתערבו בשומן ,ואם יתן מעט לא יפרד השומן מהדם ) .מז( עד שיצלה עד שיהא ראוי
לאכילה על ידי צלייה זו .שהוא שיעור חצי צלייה ,ולאחר שצלה כך אינו צריך ליתן מלח דמה
שיוצא לאחמ"כ הוא מוהל המותר .

 רא"ש פכ"ה סימן ל"ו.
 ט"ז סק"ט
סקכ"ב
 ב"י ד"ה ומ"ש רבינו ולפי"ז וכו'
ר"ן שם
 ט"ז סק"ט  ד"מ סק"ו  כדלעיל ריש סימן
ס"ט  כך נ"ל פשוט דזיל בתר טעמא  נחלקו
הראשונים בסוגיא שם חולין קיב .אם האיסור הוא
משום מראית העין או משום דם ממש ,ומה שכתב
כאן הוא אליבא דרש"י שהביא הב"י פירושו ,ומשמע
מפרש"י שהאיסור הוא משום מראית העין ,דפי' "ה"מ
דאבריה" שנאסר הכיכר רק אם נראה הדם משני צידי
הכיכר ,ולדברי האוסרים משום דם ממש כתב הרשב"א
בחידושים שם ד"ה א"ר ,הפירוש באבריה הוא שנראה
האדמימות לבחוץ והוא תנאי בדם .ומשום שהביא
הב"י פרש"י היה נראה לי לומר שאסר דוקא משום
מראית העין .ועוד דכתב כאן "אעפ"י שיש בו מראה
אודם ולא כתב אעפ"י שהוא עם או אע"פ שנראה ב'
צידי הלחם ,משמע שעיקר הרבותא הוא אע"פ שיש
מראית העין
 ראב"ד הביאוהו הראשונים
 וכ"כ רמ"א לעיל סעיף ב' ,ועיין ש"ך סק"ד שכתב
דכן דעת השו"ע
 פירוש ,דמה שכתב כאן חצי
צלייה הוא לא ממה שדרך בנ"א לצלות לאכילתם,
אלא משיעור הצלייה הגדול ביותר
 רשב"א
בחידושים קיב .ד"ה אמר ר' נחמן
 ר"ן חולין
מא :ד"ה ומיהו וכ"כ עוד הרבה ראשונים הביאם ב"י
ד"ה ומ"ש רבינו כתב הגאונים
 ט"ז סקי"א
במשמעות השו"ע
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סימ עז עופות שנמלאו בשר שלא נמלח
א .עופות או גדיים שממלאים אותם בשר שלא נמלח א ,אם לצלי ,מותר אפילו פיהם למעלה ב,
ואפילו אם נמלח החיצון ג ,דכמו שבולע דם המילואים כך פולטו ד .הגה :וכל שכן אם נמלח הפנימי
ולא החיצון ,דשרי ,דנורא משאב שאיב הדם מן החיצון ואינו נבלע בפנימי ה .ולקדרה ו אסור עד שימלח ז חיצון
לבדו ופנימי לבדו ח ,אבל אם לאחר שמילאו מלח החיצון ,אינו מפליט דם שבפנימי ט .הגה :וכל
זה בדיעבד י ,אבל לכתחלה אין לעשות שום מולייתא ,רק אם נמלחו שניהם יא .וכל זה מיירי
שאין במולייתא זו רק בשר או עשבים יב ,אבל אם יש שם בצים הנקרשים יג ,דינו כאלו נתבשל
בקדירה יד ,ואפילו בדיעבד יש לאסרו טו אם לא נמלחו שניהם טז .בשר שלא נמלח ולא הודח
 פשוט  סוגיא דגמרא פסחים ע"ד  .ש"ך )א( עופות או גדיים שממלאים אותם בשר שלא
סק"א  שכן מצינו במולח דלא אמרינן כבכן פסק נמלח .ויש לחוש לדם הבלוע בחיצון או
אלא כשיש לו דם עצמו כדלעיל ריש סימן ע' בפנימי ,שיפרוש ויצא לחבירו ויאסרנו .
 רא"ש פ' גיד הנשה סימן י"ג הביאו ב"י  רשב"א
תוה"ק ב"ג ש"ג ע"ח ע"א הביאו ב"י ,ד"מ סק"ב )ב( אם לצלי ,מותר אפילו פיהם למעלה .דנורא
 פשוט  כמו שנתבאר לעיל סימן ס"ט סעיף ט' ,מישאב שאיב ,בין לחיצון בין לפנימי .
ש"ך סק"ד  לעיל סימן ס"ט סעיף ד' ,ש"ך סק"ד )ג( ואפילו אם נמלח החיצון .ושהה שיעור
 רא"ש פ' גיד הנשה הביאו ב"י  ש"ך סק"ד מליחה ,ואפילו הודח  .ויש לומר דאין החיצון
 ביאור הגר"א סק"ה  מרדכי פכ"ה סימן תרצ"ב מפליט דם שבולע מהפנימי אלא אגב דמו .
ובאגור סימן אלף ר"א הביאם ד"מ סק"א  כן נ"ל
סברא  דאל"כ מאי מסיים "אם לא נמלחו שניהם" )ד( דכמו שבולע דם המילואים כך פולטו.
 אך אין כוונתו כאילו כבר בישל ונאסר  סברת פירוש ,דבשעה שבולע החיצון הדם מן
האו"ה הארוך כלל ט' דין ג' הביאו ד"מ סק"א  כן הפנימי ,ישנו לכוח האור הגורם לו לפולטו
משמע מדברי רמ"א שקרא להם "ביצים הנקרשים" לחוץ ) .ה( הגה :וכל שכןאם נמלח הפנימי ולא
 פשוט
 ט"ז סק"ה ,וצ"ע מאי קמ"ל
החיצון ,דשרי ,דנורא משאב שאיב הדם מן
החיצון ואינו נבלע בפנימי .פירוש ,דבזה שהפנימי הוא המלוח והחיצון הוא הבלוע יש עוד סברא
להתיר ,דיש לומר דכוח האור שואב לחוץ וכלל לא חוזר להבליע לפנימי ) .ו( ולקדרה .אם רוצה
לבשלו בקדירה בלא צלייה ) .ז( אסור עד שימלח .וידיח אחר מליחתם ,דאל"ה הוי כבשר
שנתבשל בלא הדחה אחרונה ואסור כדינו ) .ח( חיצון לבדו ופנימי לבדו .וכבר נתבאר דלכתחילה
ימלח העוף או הגדי מבחוץ ומבפנים ) .ט( אבל אם לאחר שמילאו מלח החיצון ,אינו מפליט דם
שבפנימי .פשוט ,דכוח המלח הוא להפליט הדם מיד לחוץ אך לא לפולטו דרך חתיכה אחרת .
ולא דמי לחתיכה עבה דמפליט כל עוביה ,דהכא לא חשיב הבשר חתיכה אחת במה שממלא
את העוף ) .י( הגה :וכל זה בדיעבד .כל מה שהתרנו מולייתא בצלייה בלא מליחה כלל .
)יא( אבל לכתחלה אין לעשות שום מולייתא ,רק אם נמלחו שניהם .מליחה מועטת כדבעינן
לצלי ) .יב( וכל זה מיירי שאין במולייתא זו רק בשר או עשבים .דמועיל כוח האור לשאוב מה
שבלוע בתוכם ) .יג( אבל אם יש שם בצים הנקרשים .פירוש ,אם יש שם ביצים הצריכות
מליחה ,בין אם הם לחוד ובין אם מעורב בהם בשר ) .יד( דינו כאלו נתבשל בקדירה .היינו דינו
כאילו רוצה לבשלו בקדירה דבעי מליחה כדמפרש  .וקמ"ל דלא מועיל בהם צליית החיצון
להפליט הבלוע בתוכם ) .טו( ואפילו בדיעבד יש לאסרו .דאין כוח האור שואב מן הביצים
הפנימיות משום שהם אטומות יותר מבשר ) .טז( אם לא נמלחו שניהם .מליחה גמורה כל אחד
בפני עצמו  .דאי בנמלחו שניהם פשיטא דמותר אחר כך לבשלם ,כדין כל בשר שנמלח .
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שנצלה עם בשר שנמלח והודח יז ,מותר בדיעבד יח .אבל לכתחלה אסור לצלות בשר שנמלח
עם הבשר שלא נמלח יט ,ואפילו הודח כ.

סימ עח די שלא לדבק בצק בבשר שלא נמלח
א .הטופל א בצק בעוף שלא נמלח ב ,אף על גב דבגמרא מפליג בין סמידא לשאר קימחי ג ובין
אסמיק ללא אסמיק ד ,אנן השתא לא בקיאין במלתא ,ובכל גוונא יש לאסור ה .אבל אם נמלח,
ושהה כדי מליחה ואחר כך הודח ,מותר בכל גוונא ו .הגה :ודוקא לטפל בבצק ,אסור ז ,אבל מותר
למשוח בשמן או בציר בשר שלא נמלח ,דאין זה מעכב הפליטה ח .ופשטיד"א יש לו כל דין
בישול בקדירה ,בין לקולא בין לחומרא ט.

הלכות תולעי
סימ פד די שרצי הנמצאי במי בפירות בקמח ובגבינה
א .שרצים הגדלים במים שבכלים ושבבורות ,שיחין ומערות שאינם נובעים ,מותרים אעפ"י
 פשוט  או"ה הארוך כלל ט' דין ט' ,בנימין זאב
סימן של"ו הביאם ד"מ סק"א
 ד"מ שם
 כמבואר לעיל סימן ע' .ומיהו כבר נתבאר דבדיעבד
בעין
אף דם שעל פניו אין דינו כדם
 סברא  כדמוכח בסוגיא דפסחים פרק כיצד צולין
ע"ד:
 שם
 סוגיא דגמרא שם הביאה ב"י
 כ"כ ב"י עפ"י מה דביאר הה"מ בדעת
 פשוט
 ט"ז סק"א
הרמב"ם הלכות מאכ"א פ"ו הי"ט
 ש"ך סק"ב וכן מבואר בב"י

)יז( בשר שלא נמלח ולא הודח שנצלה עם בשר
שנמלח והודח .ויש לחוש שמא דם שעליו ודם
הפורש ממנו יבלע בחבירו שאיו טרוד
לפלוט ) .יח( מותר בדיעבד .דכבכן פסק ,ומה
שבולע מחבירו פולט על ידי האור .ואף מה
שעל פני אותה חתיכה אין דינו כדם בעין אלא
כדם פליטה ) .יט( אבל לכתחלה אסור לצלות
בשר שנמלח עם הבשר שלא נמלח .דיש לחוש
דכיון שהוא אינו טרוד לפלוט יבלע מחבירו ) .כ( ואפילו הודח .ומה שפורש ממנו הוא דם
פליטה ,דאמרינן ביה איידי דטריד .
)א( הטופל .פירוש מגלגל ) .ב( בצק בעוף שלא נמלח .ואפאו כך ) .ג( אף על גב דבגמרא מפליג בין
סמידא לשאר קימחי .דבסמידא מותר כיון דמתפורר לא בלע ,ומה שבלע כבכן פסק .ובשאר קמח,
אם הוא מעט דק יותר מסולת יש לעיין אם יש בו מראה אדום אסור .ואם הוא דק ממש ,אסור
אף בלא מראה ) .ד( ובין אסמיק ללא אסמיק .בקמח שהוא מעט דק יותר מסולת ,דבלא אסמיק
מותר ) .ה( אנן השתא לא בקיאין במלתא ,ובכל גוונא יש לאסור .בכל קמח ובכל מראה ) .ו( אבל
אם נמלח ,ושהה כדי מליחה ואחר כך הודח ,מותר בכל גוונא .לאפוקי מדעת הסוברים דאין מליחה
מוציאה כל דמו ,ולדבריהם אם טפל ואפה בתנור אחר מליחה ,אסור כיון דפולט מה שלא פלט
במליחה ) .ז( הגה :ודוקא לטפל בבצק ,אסור .צ"ע מה כוונתו ,דהא אם מכניסו לתנור בכ"ג אסור ,ואי
רק מושחו אף בבצק הוא מותר) .ח( אבל מותר למשוח בשמן או בציר בשר שלא נמלח ,דאין זה
מעכב הפליטה .פירוש ,מותר על ידי שמן או ציר בשר שנמלח ,למשוח חתיכה שלא נמלחה
ולמולחה ע"ז ) .ט( ופשטיד"א יש לו כל דין בישול בקדירה ,בין לקולא בין לחומרא .פירוש,
בפשטידא לא היתה הו"א כלל שהטופל בה תהא מותרת ,דהא ודאי אסורה ומה שנבלע על ידה
אינו יוצא ,ומה שהתיר המחבר הוא בבלילה שטפל בה .
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תה

שאין להם סנפיר וקשקשת .לפיכך שוחה ושותה מהם ,ואינו חושש לשרצים שבהם אם
יזדמנו לתוך פיו) .אבל אסור לשאוב בכלי ולשתות מהם( .ואם פירשו ממקום רביתן ,כגון לאחורי הבור
או על שפת הכלי מבחוץ ,אף על פי שחזרו ,אסורים .ומסתמא אין לחוש שמא פירשו .אבל
אם לא פירשו אלא על דופן הכלי מבפנים ,מותרים .ב .הגדלים במים שבחריצין ונעיצים
)פירוש :חריצים ,ארוכים וקצרים .נעיצים ,רחבים כגון אותן שעושים לביברי דגים ,רש"י( ,שהם מושכים ואינם
נובעים ,יש אוסרים ויש מתירים .ג .המסנן מים ,או שאר משקים ,והיו בו תולעים או
יבחושין או יתושים ,אף על פי שחזרו לתוכו ,אסורים ,שכבר פירשו .לפיכך משקה שדרך
ליגדל בו תולעים ,וכיוצא בהן ,אין לסננו בקסמים וקשים ,בלילה ,שמא יחזרו ויפלו לתוך
הכלי ,ויבא לשתותן .הגה :אבל מותר לסננן דרך בגד או מסננת ,שהרי לא יוכלו ליפול דרך שם אל תוך המשקה,
וכן מותר לערות המשקים מכלי אל כלי ,הואיל והם תמיד עם המשקה ,היינו רביתייהו .ד .תולעים הגדלים
בפירות ,בתלוש ,מותרים .שלא אסרה תורה א אלא שרץ השורץ על הארץ ב .במה דברים
אמורים ,שלא פירשו מן הפרי ג .אבל פירשו מן הפרי ,אפילו לא הגיע לארץ אלא שמת באויר
קודם שהגיע לארץ ד ,ואפילו לא פירש כולו מהפרי אלא מקצתו ,או שלא פירש אלא על גבי
הפרי או על הגרעין שבתוכו ,או שפירש מפרי לפרי ,אסור .ויש אוסרים אפילו מת בתוך הפרי
ופירש אחר כך .כל זמן שימצא בתוך הפרי ,אפילו חורו נקוב לחוץ ,לא חיישינן שמא פירש
וחזר) .ויש אוסרים אם חורו נקוב לחוץ והכי נהוג( .ה .תולעים הנמצאים בקמח ה ,וכיוצא בו ו ,אסורים ז.
שמא פירשו ,ושרצו על הארץ וחזרו .הגה :והוא הדין במלח ,או שאר דברים שאינו משקה .ואסור למכרו
לעובד כוכבים ,שמא יחזור וימכרנו לישראל .ו .תולעים הגדלים בפירות ,בעודם במחובר ,חשוב
כשורץ על הארץ ,ואסור אף על פי שלא פירש ,והוא שריחש .אבל תולעים הנמצאים בפולין
ואפונים תחת הקליפה ,והקליפה משחרת עליהם מבחוץ ,וכשמסירים הקליפה מוצאים
היבחושים תחתיהם ,מותרים ,לפי שהם מונחים במקום צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ
כל זמן שלא ריחשו .אבל הנמצאים בשרביטים ,אסורים ,שיש להם מקום לרחוש .הגה :תולעים
הגדלים בכמיהים ופטריות ,דינן כמו בשאר פירות ,ולא אמרינן דלא חשיב מחובר לקרקע ,הואיל ואין מברכין עליהם
בורא פרי האדמה .ופעמים נמצא בפרי כמין נקודה שחורה ,והוא מקום שמתחיל התולעת להתרקם ,וצריך ליטלו משם

בעומק ,דאסור כמו התולעת עצמו .ז .פרי שהתליע ,ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש ,אסור.
ח .כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים ,לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא
יש בו תולעת .ואם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חדש ,אוכל בלא בדיקה .שכל בריה שאין
בה עצם ,אינו מתקיים י"ב חדש .ומכל מקום צריך לבדקן ,להשליך התולעים הנמצאים ביניהם
בחוץ ,או על גבי הפרי .ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ ,יש לחוש שמא כשיתנם במים
 פרק י"א פס' כתב  רש"י חולין סז :ד"ה באביה )א( תולעים הגדלים בפירות ,בתלוש ,מותרים.
 פשוט  עיין בט"ז סק"ט מה שהביא בשם הב"ח שלא אסרה תורה .בפרשת שמיני ) .ב( אלא
שרץ השורץ על הארץ .ומה שגדל בתלוש לא חשיב שורץ על הארץ ) .ג( במה דברים אמורים שלא
פירשו מן הפרי .שמותרים התולעים דלא שרצו על הארץ ) .ד( אבל פירשו מן הפרי ,אפילו לא הגיע
לארץ אלא שמת באויר קודם שהגיע לארץ .הסתפקה בו הגמ' כיון דלא ריחש בפועל על הארץ ,עדיין
לא קרינן ביה שרץ על הארץ ,והונח בתיקו לאיסור) .ה( תולעים הנמצאים בקמח .ונבראו ממנו ,אך
בבאים מהחוץ לתוכו פשיטא דאסורים) .ו( וכיוצא בו .כגון מלח וקטניות ופירות ) .ז( אסורים .מספק
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בתוך הקדירה ,יצאו לחוץ וירחשו )תרגום השרץ השורץ :רחשא דרחיש( במים ,או בדופני
הקדרה ,או על גבי הפרי .הלכך הבא לבשל כו לאחר י"ב חדש פירות שהתליעו ,יתנם
לתוך מים צוננים .המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה ,ואחר כך יתנם בקדירה מים
רותחים ,שאם נשאר בו תולעת ימות מיד) .ולא מהני בהם אם בדק הרוב ,אלא צריך לבדוק
כולם ,דהוי מיעוט דשכיח( .ט .עבר ובישל תוך י"ב חדש ,בלא בדיקה ,אם יכול לבדוק,
בודק .ואם לאו ,מותר .ואם נמצאו קצת בקדירה ,משליכם ,ואוכל השאר) .כי אין לך פרי
שאין בו ס' נגד טעם התולעת שבתוכו( .ויש מי שאומר דהני מילי שלא נמצאו אלא אחד או
שנים ,אבל שלושה או ד' ,הכל אסור .הגה :ודוקא מאכל דאי אפשר לסננו ולהסיר מהם התולעים.
ומאחר שהוחזק בתולעים כולו אסור ,אבל אם אפשר לסננו ,מעביר משם התולעים הנמצאים שם ,והשאר

מותר .ועיין לקמן סוף סימן ק' .י .ירקות מבושלים שנמצאו בהם תולעים ח ,הרוטב מותר
על ידי סינון ט )פירוש שמעבירין במסננת י( ,אבל ירקות עצמם יא ,אם מצא בהם ג' פעמים,
יש לחוש שמא יש ואינם ניכרות יב .יא .אשה שנמצא אחר בדיקתה יג שרץ הנראה
לעינים ,כגון חומט ,אסור לאכול מבדיקתה יד .אבל אם לא נמצאו אלא תולעים
המתליעים בתוך העלים ,שאינם נראים אלא לאחר שליקתן ,מותר לאכול מבדיקתה טו.
יב" .מרקחת טז שנפלו לתוכו נמלים יז ועברו עליהם י"ב חודש יח ,יש להסתפק בהם ,מפני
כדמפרש ואזיל) .ח( ירקות מבושלים שנמצאו
בהם תולעים .אפילו ידוע שהיו שם עוד
תולעים הרבה ) .ט( הרוטב מותר על ידי סינון.
קמ"ל שהטעם בטל בששים כנגד הרוטב .
)י( פירוש שמעבירין במסננת .ולא בסינון ביד .
)יא( אבל ירקות עצמם .דוקא ירקות ,אבל שאר
פירות ואפילו כמהין ופטריות אפשר לבודקן
ואפילו אחר שנתבשלו ) .יב( אם מצא בהם ג'
פעמים ,יש לחוש שמא יש ואינם ניכרות .הואיל וכבר הוחזקו בתולעים  .ונראה דמצאה ג'
תולעים בין בג' פירות בכל פרי תולעת ,בין בפרי אחד ג' תולעים ) .יג( אשה שנמצא אחר
בדיקתה .יש שסברו דבדיקה שיש בה טורח אין אשה נאמנת כלל ,והכא מיירי בבדיקה שאין
בה טורח  .ויש שביארו דנאמנת בין בבדיקה שיש בה טורח בין בשאין בה טורח ,ורק בדגים
שהוחזק איסורם כ"כ אינם נאמנות ,והכא מיירי בכל בדיקה ) .יד( שרץ הנראה לעינים ,כגון
חומט אסור לאכול מבדיקתה .והואיל ולא מצאתו בבדיקתה שמע מינה שמתעצלת ואתרעה
חזקת כשרות שלה,כדין מי שנמצא אחריו חלב ) .טו( אבל אם לא נמצאו אלא תולעים
המתליעים בתוך העלים ,שאינם נראים אלא לאחר שליקתן ,מותר לאכול מבדיקתה .פירוש ,תולעים
שאינם נראים אלא אחר שליקה מותרים אפילו בגדולים ,ותולעים קטנים שאי אפשר להכיר
קודם בדיקה בעיון קל ,דתולין ששגגה היתה ונאמנת ) .טז( מרקחת .פירוש ,פירות שעירבם
בדבש וא"א לסננם ) .יז( שנפלו לתוכו נמלים .או שאר שרצים שלמים  .ודוקא דיעבד שנפלו
כבר אך לערב מתחילה אסור ,דאין מערבים איסור לכתחילה על דעת לבטלו אף אם מבטלו
בלא כונה ) .יח( ועברו עליהם י"ב חודש .שבסתם בריה שאין בה שדרה אינה מתקימת יותר

 רשב"א בתשובה ח"א סימן קי"ג
 ש"ך סקל"ג
הביאו ד"מ סק"ו  פשוט  לבוש עט"ז ס"ס ק',
הביאו ש"ך סקל"ד  רשב"א שם  כ"מ מפת"ש
סק"ז  מהרש"ל באו"ה וביש"ש הביאו ש"ך סקל"ה
 רמ"א בתו"ח כלל מ"ו דין ט' ולקמן סימן סו"ס קכ"ז
בהג"ה ובש"ך שם דן בדבריו  אורחות חיים הלכו
איסורי מאכלות סימן מ"א
 שפ"ד סקל"ו ,פר"ת
 פשוט  נוב"ק חלק יו"ד
סקכ"ג  פשוט

טעמא

הלכות תולעי  סימ פד

דרבנן

תז

שהדבש דרכו להעמיד הדברים הנטמנים בתוכו יט.
סימן כ"ו ובתנינא סי נ"ו  כמפורש בחולין נח :וכן
פסק השו"ע לעיל סעיף ח'  שו"ת הרשב"א ח"א
סימן פ' .ואין מחוור לי מה הספק ,דהרי ידוע לנו דכוח
הדבש לקיים דברים שלמים וא"כ נמלה שהיא שלימה
הדבש מקיימה ודאי ,ואולי ספקו דהרשב"א הוא אם
נשארה הנמלה שלימה או נחתכה .א"נ שמא נמלה היא
דבר מועט ואין הדבש מקיימו ,דהא הוכיח שם מ

מי"ב חודש ) .יט( יש להסתפק בהם ,מפני
שהדבש דרכו להעמיד הדברים הנטמנים בתוכו.
שהדבש יש לו שתי סגולות ,האחת למהר
למחות ולכלות הדברים הנחתכים הנופלים
לתוכו ,והשניה להעמיד ולקיים הדברים
השלמים הנטמנים בתוכו ,ושמא גם אחר י"ב
חודש קימם הדבש .

תח

טעמא

הלכות בשר וחלב  סימ פז

דרבנן

הלכות בשר וחלב
סימ פז באיזו בשר נוהג די בשר בחלב והיא נקרא בשול
א .כתוב בתורה :לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים א .אחד לאיסור בישול ב ,ואחד לאיסור
אכילה ג ,ואחד לאיסור הנאה ד .והוציא אכילה בלשון בישול ה ,לומר שאינו אסור מן התורה
אלא דרך בישול ו ,אבל מדרבנן אסור בכל ענין" ז) .כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה ,מותר
בהנאה ח( .ב .גדי ,לאו דוקא ,דהוא הדין שור ,שה ועז ט .ולא שנא בחלב אם ,ולא שנא
בחלב אחרת י ,אלא שדבר הכתוב בהווה יא .ג .אינו נוהג אלא בבשר יב בהמה טהורה בחלב
 כמבואר במשנה חולין קי"ג  .כ"כ הרב פר"ח ז"ל
סק"ג ,וכן דעת הרב פמ"ג ז"ל בפתיחה אות ג'
 חולין ק"ח ע"א לענין אכילה וברש"י ז"ל שם סוד"ה
אמר ליה לענין הבישול .ועי' פליתי פ"ז סק"א
 רמב"ם ז"ל הלכות מאכ"א פי"ד סעיף י' ויש אומרים.
ונראה דלא מצי למילף דאסור באכילה שאינה כדרכה
דאל"ה הוי איסור הנאה ,דיש לדחות דאי היה נא' רק
ב"פ לא תבשל הוה מוקמינן ליה באכילה לבד ,ודו"ק
 רמב"ם ז"ל מאכ"א פ"ח ה"א ,ועיין לגאון פת"ש ז"ל
סק"ב ,ועיין עוד לרב כה"ח ז"ל כאן סק"ג .ולרב פרי
תואר ז"ל כאן סק"ב  כן מבואר ברשב"א ז"ל תוה"ק
 כ"כ
ב"ג ש"ג פ"ד ע"ב הביאוהו טור וב"י ז"ל
הגאון חקרי לב ז"ל חיו"ד סימן נ'  שנא' לא תבשל
דוקא  הגהות אשירי מאו"ז פ' בתרא דעבו"ז ובשו"ע
לקמן סימן צ"א סעיף ח' ,הביאו הרב ש"ך ז"ל סק"ב
 רמב"ם ז"ל מאכ"א פ"ט סעיף ו' וברב המגיד ז"ל
שם ,וכן פסק מר"ן ז"ל לקמן סעיף ו'  עיין לגאון
 כן ביאר הרב ב"ח אות א'
פת"ש ז"ל סק"ג
 רמב"ם ז"ל הלכות מאכ"א פ"ט סעיף ד'
 כדפסק השו"ע לקמן סימן צ"א ,והוא מדברי האגור
ז"ל שהביא הרב ב"י שם ,וכ"כ בש"ך ז"ל סק"ב
 כדעת מר"ן ז"ל ,ודלא כהרב ב"ח בדעת הרמב"ם
דאף בשר עוף אסור בהנאה ,כן ביאר הרב ש"ך ז"ל
סק"ב  ועוף וחיות טהורות ובהמות שאינם טהורות
יבואר לקמן שאיסורם דרבנן  דאילו בטמאה מבואר
לקמן שהוא דרבנן  הגאון אב"ע ז"ל פרשת שמות
פכ"ג פס' י"ט ביאר ,שהטלה שיש בו ליחה מרובה אינו

)א( כתוב בתורה :לא תבשל גדי בחלב אמו ג'
פעמים .ויש לומר הואיל אינו ענין לבישול
תנהו ענין לאכילה והנאה ) .ב( אחד לאיסור
בישול .לא רק בישול גמור ,ונחלקו אם בעינן
כמאכל בן דרוסאי או דסגי בבישול כל
שהוא  .ובעינן שיהא נותן טעם בבישול זה
עמ"נ לאסור ) .ג( ואחד לאיסור אכילה .ואף
כשאוכל שלא בדרך אכילה כגון שאכלו כשהוא
מאוס ואינו ראוי לאכילה ,שלא הוציאו הכתוב
בלשון אכילה דלא כשאר איסורים ) .ד( ואחד
לאיסור הנאה .ולכתחילה צריך לקוברו ,ואם
שרפו אפרו וחומו אסור ) .ה( והוציא אכילה
בלשון בישול .ולא פירש הכתוב איסור אכילה,
אלא נלמד רק מאם אינו ענין ) .ו( לומר שאינו
אסור מן התורה אלא דרך בישול .לאפוקי
אכילה יחד בלא בישול  ,וכן חום שאינו
מבשל  או כבוש ומלוח  .מעושן ומבושל
בחמי טבריא הוא ספק אם הוי בכלל בישול,
ואזלינן ביה לחומרא  .בטיגון וצלייה
מחלוקת ) .ז( אבל מדרבנן אסור בכל ענין.
פירוש אסור לאוכלו אפילו דרך מליחה או
כבישה  .טעם הגזירה ,כדי שלא יפשעו העם
ויבואו לידי איסור בשר בחלב של תורה ,שהרי
אין משמע הכתוב אלא גדי בחלב אמו ממש ,לפיכך אסרו כל בשר בחלב ) .ח( כל בשר בחלב
שאינו אסור מן התורה ,מותר בהנאה .כגון שנאסר על ידי מליחה או כבישה  .או בשר עוף
שאיסורו הוא מדרבנן ) .ט( גדי ,לאו דוקא ,דהוא הדין שור ,שה ועז .וכן כל שאר בהמות
טהורות ) .י( ולא שנא בחלב אם ,ולא שנא בחלב אחרת .כל שבושל בחלב בהמה טהורה .
)יא( אלא שדבר הכתוב בהווה .שכך היה דרכם ) .יב( אינו נוהג אלא בבשר .דוקא בשר אך דם

טעמא

הלכות בשר וחלב  סימ פז

דרבנן

תט

בהמה טהורה יג ,אבל בשר טהורה בחלב טמאה ,או בשר טמאה בחלב טהורה,
מותרים בבישול ובהנאה יד .ובשר חיה ועוף ,אפילו בחלב טהורה ,מותר בבישול,
ובהנאה טו .ואף באכילה אינו אסור ,אלא מדרבנן טז .אבל דגים וחגבים ,אין בהם
איסור ,אפילו מדרבנן יז .הגה :ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף יח ,הואיל ואינו רק
ראוי לבשלו עם חלב ,ומשום הכי נקט גדי שרק הוא היה אינו בכלל איסור בו"ח ) .יג( בהמה טהורה
דרך לבשלו עם חלב .ורשב"ם ז"ל שם ביאר דדרך בחלב בהמה טהורה .דמצד עצמם מותרים,
העיזים להוליד ב' גדיים והיה מנהגם לשחוט אחד מהם וקמ"ל דאסורים משום בשר וחלב ) .יד( אבל
ולבשל ולהשאיר השני .והגאון בעל תורה תמימה ז"ל
ביאר שם שכך היה נהוג אז בין העמים ,לבשל גדי בחלב בשר טהורה בחלב טמאה ,או בשר טמאה בחלב
אמו בעת איסוף התבואה מן השדה ,לאות שמחה טהורה ,מותרים בבישול ובהנאה .מדאו' שרי
ותענוג .ובפרישה כאן אות ג' ביאר בפשטות שבשעה דומיא דגדי בחלב אמו ,דמשום הכי נאמר ג'
שהוא גדי יש לאם חלב להניקו ומצוי בו בישול  וכן פעמים גדי בחלב אמו ,למעט חיה ,למעט עוף,
פסק שו"ע לקמן סעיף ו' .דין כבד עיין פת"ש כאן סק"ה ולמעט בהמה טמאה  .ואין לגזור דילמא אתי
 משא"כ בהמה טמאה שכר אסורה מחמת עצמה
 גמ' חולין קי"ג  .כןן ביאר הב"י ז"ל ,וכ"כ הרב למיסרך ויבשל בשר וחלב טהורים ,דהא בלא"ה
ט"ז ז"ל סק"ב והרב ש"ך ז"ל סק"ג  כדפסק השו"ע לא אוכלים אותם משום טומאתם .ולא שייך
לקמן סעיף ד' בדין חלב אישה  ונפק"מ היכא לגזור עליהם שיהא דינם כבב"ח לענין דין חנ"נ
דליכא למיחש למראית העין כגון לרפואה או דמינכרי .וחה"ל ,דדעת רבינו אפרים ז"ל שאינם קיימים
ש"ך סק"ז בפי' הראשון .ועיקר הדין כבר כתב בשו"ת בשאר איסורים ,דדינים אלו אינם אלא בדבר
הרשב"א ח"ג סימן רנ"ז ,והראשונים ובכללם שו"ע נו"כ
ורמ"א לא ראו שו"ת הרשב"א הנ"ל ,וכ"כ היד אפרים שאיסורו משום תערובת ,אך כאן שאיסורו קיים
כאן ועוד הרבה אחרונים  ט"ז סק"ה  ש"ך שם עוד קודם שנתערב אין לאסור  .נחלקו אם
 ש"ך סק"ז .ובאמת דבדברי הט"ז אפשר דעומק דבריו מה שהתיר השו"ע כאן הוא רק משום בב"ח,
הם כמבואר בש"ך .ועיין שפ"ד ע"ד הש"ך הנ"ל ובמה אך משום מראית העין אסור  ,יש שסברו
שאכתוב בל"נ בהערות בביאור דברי הש"ך  מטה דמשום מראית העין אסור  .ויש שסברו דמה
יונתן הובא בילקוט מפרשים על הדף בשו"ע מהדורת
הבהיר  לחמ"ש הלכות מאכ"א פ"ט ה"ד בשם שהתיר הוא לגמרי ואף משום מראית העין
קונטרס אחד  חולין ק"ד  .עיין לרב ש"ך ז"ל ליכא ,דלא אסרו מפני מראית העין אלא בדבר
סק"ז דהתיר משום הכי בבשר וחלב טמאה  עיין הדומה לבב"ח  .א"נ דבב"ח טמאים ניכרים
ט"ז סק"ג ובש"ך סק"ה ,שהביאו דברי הלבוש וב"י מבב"ח טהורים ,ואין לחוש שהרואה יסבור
 כן דעת הרב ט"ז ז" סק"ד והרב ש"ך ז"ל סק"ו שעושה איסור בבישולם  .א"נ דלא אסרו מפני
 כן דעת הרב פמ"ג ז"ל מש"ז סק"ז ובשפ"ד סק"ו,
מראית העין אלא באכילה על ידי בישול או
בישול שסופו להגיע לידי אכילה ,וכאן דאכילה אסורה מדאורייתא ליכא למיגזר על בישול
לחודיה  .א"נ כיון דלא שכיח דיבשל בחלב טמאה כיון שאסור באכילה לא גזרו בו ) .טו( ובשר
חיה ועוף ,אפילו בחלב טהורה ,מותר בבישול ,ובהנאה .שלא גזרו חכמים אלא על אכילה ,ולא על
בישול והנאה .והטעם דאכילה שהיא תאווה חשו לגזור בה ,משא"כ בישול והנאה ) .טז( ואף
באכילה אינו אסור ,אלא מדרבנן .דגזרו דילמא אתי למיסרך להעלות בשר בהמה וחלב ) .יז( אבל
דגים וחגבים ,אין בהם איסור ,אפילו מדרבנן .ואין לגזור בהם שאין מראיהם כמראה בשר  .נחלקו
אם מה שהתיר כאן המחבר דגים וחלב הוא רק משום בב"ח אך מצד סכנה אסורים ,או שהתיר
לגמרי ) .יח( הגה :ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף .יש שביארו דמה שהתיר כאן
הוא אפילו בבישול שאיסורו מדאו' בבשר ,וכל שכן במליח וכבוש שאינם אלא מדרבנן  .ויש
שביארו דכאן מיירי בצונן ובזה התיר בעוף ,אך בבישול אף בעוף בעינן היכר  .ויש הסוברים
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מדרבנן יט .אבל בשר בהמה ,יש להניח אצל החלב שקדים ,משום מראית העין כ,
לענין דם כא .ד .אסור לבשל בחלב אשה כב ,מפני מראית העין כג .ואם נפל לתוך התבשיל ,בטל,
ואין צריך שיעור כד .הגה :ונראה לפי זה כה ,דכל שכן כו דאסור לבשל כז לכתחלה כח בחלב טמאה ,או בשר טמא
בחלב טהור כט .ודוקא בשר בהמה ,אבל בעוף ,דרבנן ,אין לחוש ל .ה .ביצים הנמצאים בעופות לא ,אם הם
כמו שנתבאר לעיל סימן ס"ו

דבבישול ליכא חשש מראית העין ולא הוצרך
רמ"א להתיר בזה ,ורק באכילה שאחר בישול
הוצרך להתיר ) .יט( הואיל ואינו רק מדרבנן.
ובמידי דרבנן ליכא משום מראית העין .
)כ( אבל בשר בהמה ,יש להניח אצל החלב
שקדים ,משום מראית העין .לסוברים שאף
בבישול יש לחוש למראית העין ,מש"כ יניח
שקדים הוא אף בבישול  .לסוברים דבבישול
אין לחוש למראיה"ע ,מיירי הכא באכילה .
)כא( כמו שנתבאר לעיל סימן ס"ו לענין דם .דשם
אסר דם דגים המותר באכילה ממראית העין
שיסברו שהוא דם אסור ,ודוקא באיסור דם
שהוא דאורייתא ) .כב( אסור לבשל בחלב אשה.
יש הסוברים שאיסור זה הוא בין בבשר בהמה
ובין בעוף ,ויש הסוברים שהוא רק בבשר בהמה
אך בעוף דאסור מדרבנן ,ליכא מראיה"ע .
)כג( מפני מראית העין .שהרואה יסבור שהוא
חלב ממש ויחשוד שעושה איסור ,ועוד שיאמרו
שמותר לבשל בשר בחלב ויבוא לעשות כן .
יש שביארו דמה שנקט השו"ע לבשל פירושו
לאכול וכמו דמצינו בכמה משניות דלאכילה
קוראים בישול ,אך בישול עצמו מותר ואין
לחוש בו משום מראית העין  .ויש שביארו
שמה שאסר כאן הוא אף בבישול ממש וכל
שכן באכילה ) .כד( ואם נפל לתוך התבשיל ,בטל ,ואין צריך שיעור .כיון דאיסורו משום מראית העין,
יש להתיר כל שאינו ניכר ) .כה( הגה :ונראה לפי זה .פי' לפי מה שחששנו ממראיה"ע) .כו( דכל
שכן .וכו' עד בחלב טהור .מה שכתב שהוא כל שכן מחלב אישה ,כיון שחלב אישה לא מצוי
שיבשלו עימו ובכל זאת גזרו בו ,כל שכן לחלב טמאה שדרך העולם לבשל עימו  .ועוד דשם חלב
אישה רחוק מחלב בהמה ובכל זאת אסרוהו ,כל שכן לדבר ששמו קרוב יותר ) .כז( דאסור לבשל.
בדברי רמ"א הפירוש הוא לכו"ע ,דלבשל הוא בישול ממש ,דאילו באכילה אסור מצד מה שהוא
טמא ) .כח( לכתחילה .ובמקום צורך או לרפואה אף שאין סכנה מותר ) .כט( בחלב טמאה ,או בשר
טמא בחלב טהור .שאסורים מדרבנן באכילה ,דאף בדרבנן איכא למיחש למראית העין ) .ל( ודוקא
בשר בהמה ,אבל בעוף ,דרבנן ,אין לחוש .ומותר לבשל עוף טמא בחלב טהור או עוף טהור בחלב
טמא ,דכיון שכל איסורו דרבנן לא חששו להחמיר במראית העין ) .לא( ביצים הנמצאים בעופות.

וביאר שם מדוע לא התיר אלא בצונן  וכן דעת הרב
 מבואר בתו"ח כלל ס"ב
ש"ך ז"ל סק"ז
 שפ"ד סק"ז  כן ביאר הרב ש"ך ז"ל סק"ז .וכתב
 סעיף ט'
דדוחק לפרש דיניח בקדירה
 מחלוקת רמ"א בהמשך הסעיף וש"ך סק"ו  כן
משמע מדברי הט"ז ז"ל סק"ה שהביא דברי הגאון רש"ל
ז"ל פכ"ה סימן נ"ב דבעוף יש לחוש טפי לאסור
במראית העין שמא יאמרו שמותר לבשלו בחלב ,משמע
דיש מראית העין מפני חשד ויש משום שמא יבואו
להתיר  כן העלה הש"ך ז"ל סק"ז עי"ש .ולא הבנתי
סברתו ,דלפי מה שכתב בפשטות שהרואה יכול לסבור
שהוא לצורך ,לא שייך איסור מפני מראית העין  כן
מוכח בפירוש דעת רמ"א ,ממה שאסר בשר טמאה וחלב
טהורה ולהיפך ,ושם הרי אין מה לאסור באכילה
 כן ביאר
דאיסורה דאורייתא אלא רק בבישול
הרשב"א ז"ל בתשובה ח"ג סימן רנ"ז והביאו הב"י ז"ל
 כן ביאר הגאון יד יהודה ז"ל פה"א סק"ה
 סברא ,וכן נראה מדברי הט"ז ז"ל סק"ה שביאר
סברת הרשב"א שגזר רק בחלב אישה שאז הוא דומה
לבשר וחלב דעלמא המותרים בפני עצמו ,וכוונתו דשם
בשר וחלב דומה ,דאי משום מראה היה לו לכתוב זאת.
ואף הרשב"א בתשובה הנ"ל שהביא לאסור אף בשר
וחלב טמאה ודלא כדעת רמ"א בדבריו ,לא ציין שהוא
כל שכן אלא ה"ה אף לחלב טמאה ,משמע שאין חילוק
גדול בניהם  פשוט .וכן מבואר בד"מ סק"ב במה
שתמה על דברי הרשב"א שהבין דדעתו שמותר לבשל
 כן ביאר ט"ז ז"ל סק"ה  רמ"א ז"ל לעיל ס"ג,
 ורמ"א
כן ביאר ש"ך ז"ל סק"ח ופליג עליה
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הלכות בשר וחלב  סימ פז

דרבנן

תיא

גמורות דהיינו שיש להם חלבון וחלמון ,אף על פי שהיא מעורה בגידים ,הרי זו גמורה לב ומותר
לאכלה בחלב לג .אבל אם אין לה אלא חלמון לד ,אסור לבשלם בחלב לה .אבל אם אכלם בפני עצמם,
מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב לו .ו .המעושן לז והמבושל בחמי טבריא לח ,אין לוקין עליו לט.
לשיטתו לעיל ס"ג שהתיר בעוף וחלב שקדים .ואף צורת גדילת הביצה היא כך ,בתחילה היא מים,
לדעת הש"ך דבדרבנן איכא מראיה"ע ,כאן מתיר משום אחר כן כשהיא עדין מעורה באשכול מתחיל
דסבר דליכא מראיה"ע בבישול  כ"כ הרב יד יהודה החלמון להעשות וקודם שנגמר פורשת
ז"ל פה"א סק"ו  כן העיר הרב יד יהודה ז"ל שם
 סימן פ"ו סעי ד'  כן ביאר הרב ט"ז בשם רש"ל מהאשכול לאם .באם ,ממשיך להיגמר החלמון
פכ"ה סימן ב'  כן העלה הרב ש"ך ז"ל סק"ט בשם ונוסף החלבון ומתקשה בקליפתה  .משעה
אחרונים  ש"ך שם מסברת עצמו ,ודמי לסברת שהיא חלמון יש לה קרום דק ,שאם לא כן
הט"ז ,אלא דהט"ז מיירי משום טעם והש"ך מיירי משום תישפך ,ואחר החלבון נעשה קליפה לבנה
גמירותה  סברא עפ"י גמרא פכ"ה קי"ג ,:דמבואר בתחילה רכה עד שמתקשית) .לב( אם הם
שם דלהתיר דבר שהוא פירשה אין צריך קרא אלא הוא
סברא שאיו בכלל האיסור .וכן מוכח מרש"י ז"ל ד"ה גמורות דהיינו שיש להם חלבון וחלמון ,אף על
דם ושליא דפירש דכיון דלאו גדי הם לא בעינן קרא פי שהיא מעורה בגידים ,הרי זו גמורה .אין
למעוטינהו דלאו גדי נינהו ומיכי תיתי לאיסורא ,וה"נ הכוונה כשהיא מעורה בגידי האשכול ,דזה לא
ביצה גמורה לאו גדי היא  כ"כ הב"י ז"ל בביאור יתכן שיגמרו חלמון וחלבון שבה ועדדיין היא
הדברים
 כן ביאר הרב ש"ך ז"ל סקי"א מעורה באשכול ,אלא הכוונה לגידים אחרים
סימן
מאכלות
איסורי
הלכות
חיים
בארחות
מבואר

ע"ב והביאו ב"י ז"ל .אמנם הרב פר"ח ז"ל הצריך הדחה שעדיין נראים בגופה  .ומה שכתב כאן להיתר
 ועיין לרב יד יהודה ז"ל פה"א סק"ח ,ובשו"ע סימן הוא משום איסור בב"ח לחודא ,אך מצד איסור
פ"ט ס"ב ובכה"ח שם מבואר דדין המתנה בעוף הוא אבר מן החי אסורה כל שלא פירשה מעצמה,
מנהג  פרישה אות ט' ,ערוה"ש סקכ"ה  דבכל וכן מבואר לעיל  בהיכה תרנגולת ופירשה
הני אינו משום שאין חומם גדול כ"כ ,דבזה לא שייך ממנה ביצה מעורה ,דאף שגמורה אסורה משום
להסתפק וצריך לעיין אם היד סולדת או לאו ,אלא השוני
הוא משום שאינם דומים לבישול התורה ואינם בכלל אבר מן החי כל שלא פירשה כדרכה ,דהכא
ג"ה דלא תבשל  והוא מחלוקת בגמ' שבת ל"ט ,.איסורה הוא משום בב"ח ומאחר שנגמרה אין
טעמה כבשר ושרי לאוכלה עם חלב ,משא"כ
התם דטעם איסורה הוא משום שחשובה מן החי  .א"נ ,כאן היקלו טפי ,דבב"ח הוי כל חד לחוד
היתרא ,ועוד שעוף איסורו מדרבנן  .א"נ ,מאחר שנגמרה ומחוברת ,עדיין חשיבא מגוף התרנגולת
אך אין דינה כבשר ) .לג( ומותר לאכלה בחלב .דכל שלא נגמרה חשיבא כבשר התרנגולת,
ומשנגמרה מותרת דהוי פירשא ) .לד( אבל אם אין לה אלא חלמון .אף אם פירשה מן האשכול
ואינה מעורה ,דפעמים דפורשת אף קודם שנגמרה ) .לה( אסור לבשלם בחלב .פירוש אסור
לאוכלם בבישול זה ,דאילו לבשל לחודא אף עוף עצמו מותר דאיסורו דרבנן ) .לו( אבל אם אכלם
בפני עצמם ,מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב .אף בלא קינוח הפה ובלא הדחה  .הטעם,
דהמתנה בעינן מפני שנמשך טעמו או מפני שנתקע בין השינים ,ובביצים אין נמשך טעמם,
ומחליקות ואינם נתקעות .ומה שלא בעי קינוח ,משום דאיסור עוף הוא מדרבנן וממנהג שקיבלו
עליהם ,ובזה לא נהגו ) .לז( המעושן .ב' אופנים נאמרו בעישון ,או כשחימם בשר וחלב יחד על ידי
עישון ולא היו מונחים ממש על גבי האש .או ששרה את הבשר בחלב ואחר כך תלה הבשר בעשן
בלא הדחה מהחלב ) .לח( והמבושל בחמי טבריא .חמי טבריא אין חום שלהם על ידי האור ,ובזה
אינם דומים לבישול מן התורה שהוא על ידי האור ממש  .וסבירא לן חום חמי טבריא הוא מכוח
החמה ,ולא משום דעברי אפיתחא דגהינם ) .לט( אין לוקין עליו .כיון שהסתפקו בהם אם הם

תיב
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דרבנן

וכן המבשל בשר במי חלב מ ,או בחלב מתה מא ,או בחלב זכר מב ,או שבישל דם בחלב ,פטור מג,
ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב מד .הגה :וחלב זכר לא מקרי חלב כלל .ואם נפל לתוך קדירה של
בשר ,אינו אוסר מה .אבל חלב מתה ,ומי חלב ,אוסרים המאכל כמו חלב עצמה מו .ואפילו בבישול ,יש לאסור לכתחלה מז.
יש אומרים דאסור לחתות האש תחת קדירה של עובד כוכבים ,לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב פעמים בשר,

והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב מח.
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שהדיחו בהם כלי חלב ,וליתן לפני בהמה ,דאסורים

בהנאה מט.

דרבנן

תיג

עוד כתבו דהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש,

אין לשמש בו ,דעושין אותה מאפר שעל הכירה ורגילות הוא להתערב שם בשר וחלב נ .ולכן יש לאסור גם כן
להשתמש מן הקדירות של התנורים שבבית החורף ,משום דנתזים עליהם לפעמים בשר וחלב מן הקדרות
שמבשלים

בתנורים נא.

ובדיעבד אין לחוש בכל זה .ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא ,והמיקל לא

עוד כתבו דאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר עם מים

בס' יבין דעת לגאון ר' ישראל טרונק ז"ל  וקי"ל דרך בישול ) .מט( עוד כתבו דאין לערב מים
בב"ח דרך בישול אסרה תורה ,פמ"ג שפ"ד סקי"ח .והוא שהדיחו בהם כלי בשר עם מים שהדיחו בהם כלי
מחלוקת אחרונים עיין ב"צ וכה"ח כאן  כ"כ הגאון חלב ,וליתן לפני בהמה ,דאסורים בהנאה .יש
ש"ך ז"ל סקי"ט ,והרב פר"ח סקי"ז  פמ"ג שפ"ד
סקי"ט  כן משמע מתחילת דברי האו"ה ז"ל כלל שביארו דמיירי שהדיחו הכלים במים רותחים ,
ל' דין ה' ,ושם השיב שאין להחמיר בנידון זה כדברי ומיירי שהיה ממשות בב"ח בכלים שהודחו,
רי"ו ז"ל בדינין והלכות סימן כ"א ,ורמ"א ז"ל בד"מ ומשום הכי יש לאסור לכתחילה לערב המים
סק"א העתיק דברי האו"ה הנ"ל משמע דמיירי בהכי .בעודן רותחים ,ובדיעבד שרי משום דהוי כלי
וכ"כ הגאון חיד"א ז"ל במחב"ר סקכ"ג ,וכן העירו בס' שני דמותר בהנאה  .ויש שביארו דמיירי בצונן
הוראה ברורה הוצאת איש מצליח בביאור הלכה הקצר
 כן משמע מדברי הגאון פליתי ז"ל סקט"ו ואף כשלא היה ממשות מהבב"ח ,והוי חומרא
 כמ"ש הש"ך ז"ל סימן צ"ה סקכ"א ,ודלא כט"ז שם ,דקי"ל כדעת המתירים כבוש בהנאה ) .נ( עוד
כן ביארו בס' הוראה ברורה בשעה"צ סקק"ח .ועי"ש כתבו דהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש ,אין
שדחו תירוץ הרב צמח צדק שביאר בע"א  הגהות לשמש בו ,דעושין אותה מאפר שעל הכירה
ברוך טעם על הכרתי  סברא ,וכן משמע מלשון ורגילות הוא להתערב שם בשר וחלב .דרכם היה
הש"ך ז"ל סקכ"א דכתב דאף אם היה ניתז וכו' ,משמע
דאינו מוכרח  אליבא דתי' הברוך טעם  כ"כ לחוף הראש במים מעורבים באפר ,והיה דרכם
הרב ש"ך ז"ל סק"כ והרב פר"ח ז"ל סקי"ח  וכאן ליטול אותו אפר מהמונח בקרקעית התנור ,ויש
חשיב שאר איסורים ,דמערב האפר במים המותרים לחוש שניתזים מתבשילי הבשר והחלב
 הגאון פליתי ז"ל סקט"ו .והקשה על ביאור הש"ך שמבשלים שם ונעשה האפר אסור ,ומשום
והפר"ח דאף האפר חשיב איסור משום חנ"נ ,ותמה שנאסר האפר ,אסרו את כלי הרחיצה שבלע
הברוך טעם על קושייתו דהא חנ"נ הוי מותר בהנאה
 פליתי שם ,והוא לשיטתו דהחשש ששנאסר קודם איסור בב"ח הנמצא באפר .מה שנעשה האפר
שנתערב באפר ,אך לשאר הפירושים צ"ע ,אלא אי נימא אסור אף שהוא נטל"פ ,יש שביארו דהחשש
שאפר לא םוגם כדברי הש"ך לעיל  כן מוכח הוא שבלע מבב"ח שנתערבו עוד קודם שבאו
לאפר ,ובאיסור בב"ח שכבר נעשה לא אמרינן
נטל"פ  .ויש שביארו דאין האפר פוגם  ,ויש שביארו דכלי שבלע טעם פגום הוי כלכתחילה לענין
להשתמש בו מכאן והלאה ,וקי"ל נטל"פ אסור לכתחילה  .ומעיקר הדין שרי ולא הוי אלא חומרא
בעלמא ,דלא ודאי שנתערב בו הבו"ח  .ועוד דיש הסוברים דהשימוש בכלי שנאסר לא חשיב
לכתחילה ,והוי נטל"פ ומותר  .ומה שמותר האפר בהנאה ושרי לחוף בו ,יש שביארו שהוא משום
דלא נהנה מגוף הבשר וחלב אלא רק מהאפר המותר  .ויש שביארו כיון דחנ"נ בשאר איסורים הוי
דרבנן  ,הוי ספק דרבנן לקולא  .ואף לבשל האפר במים אינו אסור משום בישול בב"ח הבלועים
בו ,כיון שעתה מתבשלים עם אפר הוי בישול בנטל"פ ומותר ,דלא אסרה תורה בישול אלא דרך
הנאה .אך מה שפולט האפר לכלי הוי איסור בב"ח שנאסר בשעה שהיה נטל"ש ,דיש לחוש
שנתערב הבשר בחלב עוד קודם שנבלע החלב באפר ,ונעשה האפר בלוע בחלב  .ומיירי כשיודעים
ששימשו בתנור זה בב"ח ,אך אפר סתם אין לחוש לו ) .נא( ולכן יש לאסור גם כן להשתמש מן
הקדירות של התנורים שבבית החורף ,משום דנתזים עליהם לפעמים בשר וחלב מן הקדרות שמבשלים
בתנורים .היו נוהגים להניח בתנורי החורף העשויים לחמם הבית מים ,שעל ידם יתחמם הבית יותר,


בכלל בישול  ,וקי"ל ס' דאורייתא לחומרא
ואין לוקין עליו ) .מ( וכן המבשל בשר במי
חלב .יתבאר לקמן סעיף ח' מהו מי חלב ומה
טעם שהתירה תורה) .מא( או בחלב מתה.
שנמצא חלב בדדיה ,ושרי מדאורייתא דאמו
משמע הראויה להיות אם ולא משנשחטה .
)מב( או בחלב זכר .זכר של בהמה  שהיה לו
חלב מועט מן הדדים כגון אם נשתנה והיו לו
דדים  .ושרי מדאורייתא דאינו בכלל אימו .
)מג( או שבישל דם בחלב ,פטור .הטעם משום
דדם אינו בכלל גדי  .ומיהו בכל הני אסורים
מדרבנן ,ואף אם נתערבו בקדירה אוסרים עד
שיעור שישים ) .מד( ואין לוקין על אכילתו
משום בשר בחלב .לכאורה משמע דמשום
איסור דם לוקה ,אך האמת דסבירא למר"ן ז"ל
דם שבישלו אינו עובר עליו מדאורייתא .
)מה( הגה :וחלב זכר לא מקרי חלב כלל ,ואם נפל
לתוך קדירה של בשר ,אינו אוסר .יש
מהאחרונים שביארו דמיירי כאן בזכר של אדם
שנשתנה והוציא חלב ,ורק בו התיר רמ"א
ז"ל  .אך דעת רוב האחרונים דמיירי כאן בזכר
של בהמה ,ודעת רמ"א דלא כמר"ן  .ודוקא
כשנתערב בקדירה דאינו ניכר ,דאל"ה אסור
משום מראית העין ) .מו( אבל חלב מתה ,ומי
חלב ,אוסרים המאכל כמו חלב עצמה .דבזה גזרו
רבנן משום דשכיח ) .מז( ואפילו בבישול ,יש
לאסור לכתחלה .פירוש אפילו בנתערב ואינו
ניכר יש לאסור ,אלא א"כ בדיעבד היכא שיש
שישים ) .מח( יש אומרים דאסור לחתות האש תחת קדירה של עובד כוכבים ,לפי שהם מבשלים
בהם פעמים חלב פעמים בשר ,והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב .פירוש
כשמבשלים העכו"ם היתר  ,ויש לחוש משום טעם הבלוע בהם ,החמירו לכתחילה שלא לחתות.
ומיהו מעיקר הדין שרי דאיכא פלוגתא אם טעם כעיקר דאורייתא ,ואף למאן דאמר דאורייתא,
סתם כלים אינן בני יומם ,ועוד שמא יש בתבשיל שישים כנגד הבלוע  .א"נ דבר בלוע לא הוי

ואנן קי"ל כרבנן שם דחום חמי טבריא הוא על ידי חמה,
ולא כר' יוסי דמפרש שעברי אפיתחא דגיהנם ,דאי חומם
הוא משום דעברי אפיתחא דגיהנם הוה כבישול ממש
ואיסורם הוי דאו' .כ"כ הגאון ר' יוסף הלוי ז"ל בשו"ת
מטה יוסף ח"ב חיו"ד סוס"י ז'  ב"י בביאור דברי
הרמב"ם ז"ל עפ"י ביאור הה"מ מאכ"א פ"ט ה"ו .והס'
הוא בירושלמי נדרים פ' הנודר מן המבושל  ונפק"מ
לענין איסור הנאה דישנו אף בהני ,דאין איסורם מדרבנן.
ויש מהאחרונים שנקטו שחמי טבריא אסור רק מדרבנן,
וכן דעת הלבוש ז"ל והרב פר"ח .מ"מ הסכימו רוב
האחרונים והב"י מכללם דאסורים מה"ת ,וכן דעת הפר"ת
סקי"ד וכן דעת הגאון יד יהודה ז"ל פה"א סק"ט ופה"ק
סקכ"א ,ובשו"ת מטה יוסף שם ,והרב חיד"א ז"ל
במחב"ר סקי"ד ועוד  פרש"י חולין קי"ג ע"ב ד"ה
ולא בחלב שחוטה  עפ"י דברי הש"ך ז"ל סקט"ז,
דהרמב"ם ומר"ן ז"ל מיירי בזכר של בהמה דאף אם נפל
לתבשיל ולא נראה בו ,אוסר מדרבנן  פרש"י ז"ל שם
ד"ה ולא בחלב זכר  בריתא שם  סוגיא דגמרא
שם  כדמשמע מהש"ך ז"ל סקט"ז  ומה שכתב
כאן הוא העתקת לשון הרמב"ם ז"ל דסבירא ליה דם
שבישלו דרבנן .וכן דרכו של מר"ן ז"ל בכמה מקומות,
להעתיק לשון הפוסק שנמשך אחריו אע"פ דלא סבירא
ליה כוותיה .כן ביאר הראשל"צ פאר הדורות ר' עובדיה
יוסף ז"ל בשו"ת יבי"א ח"א חיו"ד סימן ג' אות ו' ובס'
הליכות עולם ח"ו עמוד מ"ג  ש"ך סקט"ז ,פר"ח
סקל"א .והטעם באדם דשרי טפי מבהמה משום דאינו
שכיח לא גזרו ביה כמבואר באו"ה הארוך כלל ל"א דין
י"ג  כ"כ הגאון פמ"ג ז"ל שפ"ד סקט"ז ,דזיל בתר
טעמא משום דלא שכיח חלב בזכר ,וא"כ ה"ה בשל בהמה
 או"ה שם  עפ"י מה שכתב האו"ה דבזכר לא גזרו
משום דלא שכיח  דהרי כל מה שהתיר רמ"א ז"ל
בחלב זכר הוא רק כשנתערב  דאי מבשלים איסור
פשיטא שאין לחתות ,ולא הוי חומרא בעלמא  כ"כ

תיד
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הפסיד נב .ז .המבשל שליל בחלב ,חייב נג .וכן האוכלו נד .אבל המבשל שליא ,או עור וגידים
ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים הרכים ,פטור נה .וכן האוכלם ,פטור נו .ח .יש מי שאומר דנסיובי
דחלבא )פי' חלב המתמצה מקפאון הגבינה( ,אינם בכלל מי חלב ,ואסור מן התורה נז .אלא מי חלב היינו אחר
שעושים הגבינות מבשלים הנסיובי ,והאוכל צף מלמעלה ,ולא נשאר בו אלא מים בעלמא.
ופעמים שהיו מניחים קדירות באותם התנורים.
וממה שחששנו שניתז מהמאכלים לגבי אפר,
ה"ה כאן  .ולכו"ע אין אסורים המים בהנאה,
אלא רק לא יבשלם עם בשר או חלב  .וכ"ז
דוקא בקדירות של חרס ,אך בקדירות של
מתכת אין לחוש ,דאף אם נבלע חוזר
ומתלבן  .ובדיעבד אין לחוש כלל ,כיון דלא
מחזקינן ריעותא בסתם ,ועוד דלא נוהגים כ"כ
לבשל ולצלות במקום שהקדירות מונחות
שם ) .נב( ובדיעבד אין לחוש בכל זה .ואף
לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא ,והמיקל
לא הפסיד .כבר ביארנו כל אחד במקומו דמוע
לא הוי אלא חומרא בעלמא .ומה שכתב המיקל
לא הפסיד ,הוא משום דאין להחמיר בדבר שלא
החמירו בו הראשונים ) .נג( המבשל שליל
בחלב ,חייב .שליל הוא עובר הבהמה שנמצא
במעיה בשעת שחיטה ,ומרבינן ליה לאיסור
מדכתיב גדי ג"פ ) .נד( וכן האוכלו .פירוש
אוכלו אחר שבישלו בחלב ,דדרך בישול אסרה
תורה ) .נה( אבל המבשל שליא ,או עור וגידים
ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים הרכים ,פטור.
שליא הוא קרום דק המכסה העובר במעי
הבהמה ,ואין חייבים עליה דלאו בכלל גדי היא
אלא פירשא בעלמא  .עור שרי משום דלאו
גדי הוא  ,וה"ה גידים ועצמות  .עיקרי
קרנים לאו דוקא ,אלא ה"ה קרנים עצמם אין
בהם איסור בב"ח  .טלפים הם ציפרני
הפרסה  ,ולאו דוקא רכים אלא ה"ה קשים
אין בהם איסור בב"ח  .ובכולם אסור בהם
לכתחילה מדרבנן ,ונחלקו אם חלק העצמות
הקשה יש בו איסור לכתחילה או לאו .
)נו( וכן האוכלם ,פטור .דהא איסור אכילה מרבינן
מאיסור בישול ) .נז( יש מי שאומר דנסיובי
דחלבא )פי' חלב המתמצה מקפאון הגבינה( ,אינם בכלל מי חלב ,ואסור מן התורה .מן התורה אין

מלשון מהרי"ל ז"ל בריש הלכות או"ה דף ע"ב ,.וז"ל
אמר מהר"י סג"ל מיא דחפיפת הרא"ש שעושין מאפר
כירה שבישלו שם מאכלי בשר וחלב אין לעשותם שום
כלי כשר וכו' ,נראה שלא אסר אלא כשיודעין שנעשה
שם בו"ח  מקור דין זה הוא בדינין ומנהגים לגאון
מהר"י ויי"ל ז"ל בסימן כ"ד ונדפס בסוף שו"ת מהר"י
 אעפ"י שרמ"א ז"ל סתם ולא ביאר במה
ויי"ל
חשש לאסור ,המעיין במקור הדברים ימצא דלא חשש
אלא לבשל אלא עם בשר או עם חלב ,ולעומת זאת לגבי
אפר החמיר מהרי"ו כלל לא להנות ממנו ,וייתכן שהוא
משום שלא היו נוהגים לבשל כ"כ באותם תנורים ,ועוד
דבשונה אפר שהחשש הוא שמא נטף כאן החשש הוא
שמא ניתז והוא פחות מצוי ,ומשום הכי לא חששו
שניתזו מב' תבשילי של בשר וחלב אלא רק לאחד
 כ"כ הרב ש"ך ז"ל סקכ"א  ד"מ סק"א סוד"ה
 ועיין לרמ"א ז"ל בסולת
כתב בפסקי מהרי"ו
למנחה כלל ע"ו דין ב' ששדעתו כדעת רש"ל ביש"ש
חולין פ"ח סימן ו' דאין להחמיר בדבר שלא הורו בו
 סוגיא
הראשונים בצירוף שבאה תקלה לידו
דגמרא חולין קי"ג  :חולין ק"ח  .חולין שם
 כן נ"ל ממה שהביא הה"מ ז"ל המאכ"א פ"ט ה"ז,
דכתב דעור ילפינן ק"ו מקרנים גידים ועצמות המובאים
בבריתא בתוספתא פ"ח ה"ג ,והסברא היא דעור הוא
חוץ לבהמה והוא כל שכן מעיקרי קרנים ועצמות שהם
 כמבואר בבריתא שם .וכנראה
בתוכה ,ודו"ק
 ורבותא נקט דאף על גב דעיקרי
מהה"מ שם
קרנים הם תחת העור סמוך לבשר ,וכן טלפים הרכים
שהם דומים קצת לבשר ,אפילו הכי יליף לה מעצמות,
דאף על גב שהם סמוכים לבשר ועצם הרך בו לחלוחית
וטעם בשר להם ,אפילו הכי אין להם דין בשר בחלב,
כל שכן עיקרי הקרנים וטלפים שאין להם טעם .ע"כ
לשון הגאון ר' יוסף מולכו ז"ל בשלחן גבוה סקכ"ז
 עפ"י רש"י חולין נ"ט  :כמבואר בהערה לעיל
בסמוך  דעת השלחן גבוה ז"ל שם ,וכ"מ מפמ"ג
שפ"ד סקכ"ב דיש בהם איסור ,ומה שמיירי מר"ן
בעיקרי קרנים הוא לרבותא וכמו שנתבאר .אך דעת
הפרישה ז"ל סקי"א דאין בהם איסור אף לכתחילה,
ולדבריו מר"ן נקט בדוקא עיקרי קרנים ,דאילו קרנים
עצמם לא רק שפטור אלא מותר  מדדכתיב ג"פ
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תטו

זהו הנקרא מי חלב נח .ט .חלב הנמצא בקיבה נט ,אינו חלב ס ,ומותר לבשל בו בשר אפילו
בצלול שבה ,ויש מי שאוסר" )וכן נוהגין( .י .חלב הנמצא בקיבה )לכתחלה אין להניחו בקיבה עד
שיצטנן החלב בתוך הקיבה ,אבל בדיעבד אין לחוש( שנמלח בקיבתה ,או שעמד בו יום אחד ,אסור להעמיד בו.
הגה :ואם העמיד בו ,אם הוא הצלול אוסר כל הגבינות עד שיהא ס' בחלב שהעמיד נגד הקיבה האסורה .ואם
היה ס' בחלב ,הכל מותר .ואם היה הקיבה קרושה ,אינה אוסרת כלום ,אפילו לא היה ס' בחלב נגד הקיבה .ואם
היה הקיבה צלול מתחלה ,ונקרש ,יש לו דין צלול .ויש מקילין בזה ,ובמקום הפסד יש להקל .עור הקיבה,
לפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו ,ונעשה כעץ ,וממלאים אותו חלב ,מותר .דמאחר שנתייבש הוי כעץ בעלמא,

ואין בו לחלוחית בשר .יא .אם העמיד גבינה בעור קיבת כשרה ,יש בה טעם בשר ,אסורה.
ואם לאו ,מותרת .לה אבל המעמיד בעור קיבת נבלה ,וטריפה ,ובהמה טמאה ,אוסר בכל
שהוא .הגה :משום דדבר האסור בעצמו ,ומעמיד ,אפילו באלף לא בטיל .ודווקא שלא היה שם מעמיד אחר,
רק האסור ,אבל אם היה שם גם כן מעמיד היתר ,הוי זה וזה גורם ,ומותר אם איכא ס' נגד האסור.

סימ פח שלא להעלות בשר על השלח כשאוכלי גבינה.
א .אפילו בשר חיה ועוף א ,אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה ב ,שלא
יבא לאכלם יחד ג .אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל ,מותר ליתן זה בצד
גדי כמבואר בריש הסימן  כמבואר לעיל סעיף ו' .אסור אלא חלב ,ומי חלב אינם בכלל איסור
והוא פשוט בתוספתא חולין פ"ח ה"ג ומייתי לה בגמ' התורה  .הטעם ,יש שביארו דמי חלב אינם
פכ"ה קי"ד  .דעת הרמב"ם ז"ל הביאו הרא"ש ז"ל בכלל חלב כלל  ,ויש שביארו דעדיין חשיבי
פכ"ה סימן נ"א ,דאסר לאכול מי חלב דסבירא ליה
דאסורים משום אבר מן החי וליכא קרא למישרי כדאיתא חלב ,אלא דאיסור בו"ח הוא דוקא בחלב אימו
בבכורות ו'  :כן דעת הר' שמחה הביאו הרא"ש כעין שיוצא מן האם מעורב עם האוכל .
ז"ל שם ,ומשום הכי מתירם באכילה דלשאר מילי דינם ונחלקו מהם מי חלב המותרים מדאורייתא ,יש
כחלב דמותר באכילה .ואין להקשות לסברתו מדוע חייב הסוברים דמה שנשאר אחר שנטלו הגבינה
על מבשל בגשר בגבינה הרי אינו כבשעה שיוצא מאימו ,שנוצרה מקיפאון החלב עדיין נקרא מי חלב .
די"ל דדוקא ששינוי ברמת איכות החלב הקפידה עליו
תורה  רא"ש ז"ל פכ"ה סימן נ"א  ולדעתם )נח( אלא מי חלב היינו אחר שעושים הגבינות
כותח שעושים ממי חלב קודם שהסירו ממנו כל הגבינה מבשלים הנסיובי ,והאוכל צף מלמעלה ,ולא נשאר
אסור מדאורייתא  הו"ב סק"נ
בו אלא מים בעלמא .זהו הנקרא מי חלב.
 כמבואר בר"פ כל בשר חולין ק"ד  .דלא תימא פשוט ) .נט( חלב הנמצא בקיבה ,אינו חלב,
דהאיסור הוא משום שמא יבוא לאכול בלא הדחה היטב ,ומותר לבשל בו בשר .פירוש שחטו עגל ומצאו
ומשום כן נתיר באוכל בשר דבלא"ה אסור לאכול גבינה,
אלא הגזירה היא שמא יבוא לאוכלם יחד .ש"ך ושפ"ד בקיבתו חלב ממה שינק בחייו ,ודרך חלב זה
סק"א  ב"ח בשם רש"ל  רש"י חולין ק"ד ע"ב להיקרש ) .ס( אינו חלב .אלא פירשא בעלמא.
)א( אפילו בשר חיה ועוף .שכל איסורם דרבנן,
וכל שכן בשר בהמה דאיסורו דאורייתא ) .ב( אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה .לא"ד
להעלות בשר כשאוכל גבינה אלא אף להעלות גבינה כשאוכל בשר  .ודוקא שיכול לפשוט ידו
ולהגיע ,אך אם אינו מגיע מותר ) .ג( שלא יבא לאכלם יחד .כיון שרגילים לאכול וממשמשים
בכלים יבואו להניחם זה ע"ג זה ולאוכלם יחד  .ולא בדיל מהם ,כיון שכל אחד הוי היתר בפני
עצמו .ואף דמדאורייתא אין איסור בבשר חיה ועוף כלל ,ואף בבשר בהמה אין איסור לאוכלם בלא
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דרבנן

זה ד .ב .הא דאסור להעלותו על השלחן ,דווקא בשני בני אדם המכירים זה את זה ה ,אפילו
הם מקפידים זה על זה ו .אבל אכסנאים ז ,שאין מכירין זה את זה ,מותר ח .ואפילו המכירים ט,
אם עשו שום היכר ,כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו י ,או אפילו אוכלים על מפה אחת
ונותנים ביניהם פת להיכר יא ,מותר יב .הגה :ודוקא שאין אוכלין מן הפת המונח ביניהם להיכר ,אבל אם
אוכלין ממנו ,לא הוי היכר ,דבלאו הכי הפת שאוכלין ממנו מונח על השלחן יג .אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותין
בישול ,נמצא שהוא גזירה לגזירה ,פעמים
שגוזרים אף גזירה לגזירה ,ואין לדמות גזירות
חכמים אלא במקום שהש"ס מדמה  .ויש
שביארו דבכה"ג שהוא מצוי וקרוב ,הוי חדא
גזירה ולא חשיב גזירה לגזירה ) .ד( אבל בשלחן
שסודר עליו התבשיל ,מותר ליתן זה בצד זה.
דאין ממשמשים בכלים אלו ) .ה( הא דאסור
להעלותו על השלחן ,דווקא בשני בני אדם
המכירים זה את זה .דמתוך שמכירו אינו בוש
ליטול ממאכלו  .ואף שאין בניהם אחוה אלא
רק מכיר אחד את חבירו ) .ו( אפילו הם
מקפידים זה על זה .יש שביארו דדוקא
במקפידים במילי דעלמא ,אך אם מקפידים על
טעימת חבירו ממאכלם ,מותרים בלא היכר .
ויש שביארו דאף אם מקפידים על טעימה
ממאכלם ,יש לחוש  .וטעם האיסור במקפידים
אף שאין לחוש שיגע אחד במאכל חבירו ,הוא
משום לא פלוג  .וכשנדרו הנאה נחלקו אם הוי
בכלל מקפידים ואסור משום לא פלוג ,או דבזה
לא גזרו ) .ז( אבל אכסנאים .לאו דוקא
אכסנאים אלא כל שלא מכירו ) .ח( שאין
מכירין זה את זה ,מותר .דאין לחוש שיאכל אחד
מחבירו ,דמתבייש ממנו  .ומשום ל"פ ליכא...
)ט( ואפילו המכירים .פירוש אפילו המכירים
ואינם מקפידים ,דאיסורם הוא מעיקר הדין ולא
משום לא פלוג ) .י( אם עשו שום היכר ,כגון
שכל אחד אוכל על מפה שלו .אף שאין האחת
גבוהה מחבירתה ) .יא( או אפילו אוכלים על
מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכר .והיא
שלימה ,ואין מסתפקים ממנה ) .יב( מותר .דעל ידי ההיכר זכור הוא ,ולא יבוא לטעום ממאכל
חבירו  .ואפילו אם אוכלים מתפיסה ]חלוקה[ אחת ,מועיל היכר ) .יג( הגה :ודוקא שאין אוכלין מן
הפת המונח ביניהם להיכר ,אבל אם אוכלין ממנו ,לא הוי היכר ,דבלאו הכי הפת שאוכלין ממנו מונח על
השלחן .ואף דדרך פת להיות על השולחן ,אין דרך פת שלימה שלא מסתפקים ממנה להיות שם

ד"ה בשולחן שאוכל עליו  תוס' חולין ק"ד ע"ב ד"ה
 לבוש הביאו כה"ח .וכן משמע
ומנא תימרא
מפשטות הגמ' ,וכן משמע מרש"י ד"ה אבל הכא דהוי
איסור אחד שמא יעלם באילפס רותח ,וכן ביאר במש"ז
סק"א דעת רש"י .ובשפ"ד סק"ג דהוכיח דדעת השו"ע
היא כביאור תוס' דהוי גזירה לגזירה ,ממה דנקט לשון
הרמב"ם שלא יבוא לאוכלם ולא נקט שמא יבוא לבשלם
 עפ"י דברי רש"י המובאים בד"ה שלא יבוא  ש"ך
סק"ג  שפ"ד סק"ג עי"ש .ואף דכתב לשון מקפידים,
אין נראה דכוונתו על מקפידים כדכתב השו"ע דזה לא
היה צריך לומר דמפורש הוא ,אלא כונתו על סתם
קפידא שיש לאדם שאין לו אחוה עם חבירו .וכן נראה
שהבין מדברי הכה"ח סק"ט דהביא דברי השפ"ד הנ"ל
 פרי תואר סק"ב ,והביאו דבריו להלכה הכה"ח
סקט"ו וזב"צ סקי"ג ,וטעם דבריו נראה שלמד מדין
מודר הנאה שהביאו במש"ז ובפת"ש סק"ב דשרי לאכול
עם חבירו בב"ח בלא היכר ,וכן ביארו המגיהים בדפוס
 יד יהודה פה"ק סק"ה ובפה"א סק"ג,
המאור
והקשה לדברי הפר"ת מדוע לא גזר ממראיה"ע
 כמבואר בסוגיא דהרחקות חולין קי"ז סוע"ב .ואף
דמשמע שם שהוא משום מראיה"ע דיאמרו סריקי
בייתוס מותרים וכו' ,מהט"ז סק"ב משמע שהוא משום
לא פלוג ,וסריקי בייתוס שהביא נראה שהוא לראיה מה
נחשב דומה ומה לא  דעת הפת"ש סק"ב והפרמ"ג
 כן נ"ל ,דהא
דשרי ,אך היד יהודה סבר דאסור
מפורש בראש הסעיף דוקא מכירים משמע דאם לא
מכירים אף שאינם אכסנאים אלא אחד הוא בעה"ב
והשני אורח אלא שאינו מכירו ,ליכא למיחש  רש"י
חולין קי"ז סוע"ב ד"ה שני אכסנאין  כמבואר לעיל
ד"ה אפילו הם מכירים .סברא  עיין יד יהודה פה"א
 לבוש או"ח סימן קע"ג ועוד אחרונים
סק"ה
הביאם כה"ח סק"כ .וכן מבואר בדברי רמ"א ,ונראה
שאף דעת השו"ע כן דדברי רמ"א מבוארים בטעמם
 כ"כ באה"ט סק"ב דמשמע מסתימת
 פשוט
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ממנו ,ובלאו הכי אין דרכו להיות על השלחן ,הוי היכר אעפ"י ששותין מן

או שאר דברים שעל השלחן טו ,דהוי היכר טז.
וכל שכן שלא יאכלו מפת אחת יט .וכן נוהגין

ויהיו

זהירים יז

דרבנן
הכלי יד.

תיז

וכל שכן אם נתנו שם מנורה,

שלא לשתות מכלי אחד ,משום שהמאכל נדבק בכלי יח.

ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו ,כי לפעמים טובלים במלח

ונשארו שיורי מאכל במלח כ.

סימ פט שלא לאכול גבינה אחר בשר
א .אכל בשר  ,אפילו של חיה ועוף  ,לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות  .ואפילו
א

ב

ג

ד

השו"ע  ולא דמי למנורה דבעינן שאין דרכה ולכן מהני היכר ) .יד( אבל אם נתנו ביניהם כלי
להיות על השולחן ,דכיון דאין דרך להסתפק ממנה ששותין ממנו ,ובלאו הכי אין דרכו להיות על
בכל מקרה בעינן שיהא שינוי אחר .עפ"י כנה"ג השלחן ,הוי היכר אעפ"י ששותין מן הכלי.
בהגהות הטור סקכ"א ,ועיין לעיל ד"ה או אפילו
ובציונים שם  פשוט  סברא  ט"ז סק"ד ,דנעשה ההיכר במה שהוא שם ) .טו( וכל שכן
ש"ך סק"ז .ונראה מדברי הט"ז ,שכל מה שצריך שיהא אם נתנו שם מנורה ,או שאר דברים שעל השלחן.
גבוה מעט הוא רק אם היא במקומה הרגיל ,שבזה שאינו מסתפק מהם ,דהוי ניכר טפי מכלי
דיבר בתחילת דבריו וע"ז הביא דברי רמ"א בד"מ ששותים בו רק שאין דרכו להיות מונח שם .
שצריך שתהא גבוהה מעט .ומדברי היד יהודה פה"א )טז( דהוי היכר .ובלבד שאין דרכם להיות שם
סק"ה ,משמע דבעינן שיהיו גבוהים ולא חילק דוקא
כשאין דרכה להיות מונחת שם  ש"ך סק"ח בשם באותו זמן שאוכלים ,או שהם גבוהים מעט,
או"ה  כ"כ ערוה"ש סקי"א והביאו כה"ח סקכ"ב דאל"ה הנחתם שם לא הויא היכר ) .יז( ויהיו
וסקכ"ז .ועיין בהגהות והערות הוצאת שירת דבורה על זהירים .בין אכסנאים ובין בב' שולחנות או
הד"מ סק"א שהכריחו שמעשה ר' קלונימוס היה אף היכר ) .יח( שלא לשתות מכלי אחד ,משום
כשקינחו פיהם ,ממה שהביא באשירי שהוא מנהג ,ואי שהמאכל נדבק בכלי .ואם מקנחים את פיהם
מיירי בשותים מאותו צד לא הוי מנהג אלא איסור
מעיקר הדין .ולדבריהם צ"ע על דברי עה"ש הנ"ל .היטב ,שרי ) .יט( וכל שכן שלא יאכלו מפת
ואולי צ"ל דאף דבאשירי מוכח שהחמיר אף אחת .כיון שצריך לחותכה בסכין שאכל בה
כשמקנחים ,בדברי רמ"א אין להכריח כן ,ודו"ק בשר ,ואוסר לאכול הפת עם גבינה  .ועוד
 בית יצחק בעמודי זהב סקי"ד הביאו כה"ח סקכ"ח .שמא יגע בידיו בלחם כשהם מטונפות בבשר,
ונראה מדבריו שסבר דדוחקא דסכינא הוי אפילו בתפל ,ואחר כך יאכל ממנו האוכל גבינה ) .כ( וכן
ויש לפקפק דילמא כונתו משום שמנונית ולא דוחקא
נוהגין ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו ,כי
דסכינא דוקא  עה"ש סקי"א
 הפלאה ז"ל חידושי יו"ד סימן פ"ט  ש"ך ז"ל לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל
במלח .דבריו מבוארים בטעמם.
סק"א  כן משמע מלשון הרשב"א ז"ל בתוה"ק ב"ג
ש"ד פ"ו ע"א הביאו ב"י  כ"כ הטור ז"ל ט"ז ז"ל )א( אכל בשר .אין שיעור לאכילה זו ואפילו כל
סק"א ובש"ך סק"ב  טור  טור  רש"ל פכ"ה שהוא בעי המתנה ) .ב( אפילו של חיה ועוף.
סימן ט' ,הביאו ט"ז סק"ב וש"ך סק"ה  עפ"י ש"ך
שאיסורם מדברי סופרים בעי המתנה  דכל
דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ) .ג( לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה .יש מבארים שטעם
השהייה הוא משום שהבשר מוציא שומן עד שש שעות ,והרמב"ם ביאר שהוא משום בשר שבין
השינים ,דעד שש שעות יש בו טעם בשר  .ולהלכה יש להחמיר כב' הטעמים ) .ד( שש שעות.
דבגמ' מבואר שצריך לשהות שיעור מסעודה לסעודה ,ושיעור מסעודת שחרית לערבית הוא שש
שעות  .יש אומרים דבעינן שיברך בהמ"ז  או נפשות כשלא אכל לחם  .ויש אומרים דלא בעינן
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תיט

אם שהה כשיעור ,אם יש בשר בין השינים ,צריך להסירו ה .והלועס לתינוק ו ,צריך
להמתין ז .הגה :ואם מצא אחר כך בשר שבין השינים ח ,ומסירו ,צריך להדיח פיו קודם שיאכל גבינה ט .ויש

אין נזהרין בזה יט .ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה ,וכן נכון לעשות כ .ב .אכל גבינה,
מותר לאכול אחריו בשר כא מיד כב ,ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק בהם כג.
ואם היה בלילה ,שאינו יכול לעיין אותם היטב ,צריך לרחצם כד .וצריך לקנח פיו ולהדיחו כה.
והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה ,וכן בכל דבר שירצה כו ,חוץ מקימחא ותמרי וירקא,
לפי שהם נדבקים בחניכים )פי' מקום למעלה מבית הבליעה קרוב לשינים( ואין מקנחים יפה כז .ואחר
כך ידיח פיו במים או ביין כח .במה דברים אמורים ,בבשר בהמה וחיה כט .אבל אם בא לאכול
בשר עוף ,אחר גבינה ,אינו צריך לא קינוח ולא נטילה ל .הגה :ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה לא,

סק"ו  עיין בס' הוראה ברורה בביאור הלכה שבסוף
הספר שהביאו כן ,וציינו ליד יהודה בפה"א סק"ב שאף
הוא דייק כן מדברי הרמב"ם .והעירו שם דאף משום
מראית העין אין לאסור ,דלא שייך מראיה"ע בדרבנן
 כן מתבאר מדברי הטור שכתב דלפי הרמב"ם בשר
שבין השינים אחר שש שעות מותר
 כמבואר
בדברי רמ"א וכתב השפ"ד דאף דעת השו"ע כן דומא
דבשר אחר גבינה  ט"ז סק"ב  טור ,כמבואר
לעיל ד"ה לא יאכל  רש"ל פכ"ה סימן ט'  ב"י
באו"ח הביאו כה"ח סקי"ד
 וכן משמע מש"ך
ושפ"ד שהשווה דעת הרש"ל בדין הדחה אחר גבינה
 ש"ך סק"ה .עיין
לכאן .ועיין לעיל ד"ה ואפילו
לעיל ד"ה שש שעות  סברא  תוס' חולין ק"ה
ע"א ד"ה לסעודתא
 כמבואר
 ש"ך סק"ו
בהמשך דברי רמ"א ויש חולקים עיין ט"ז סק"ג
 ט"ז סק"ב בשם מהרא"י  דאין להם להקל יותר
מדעת המקילים .ט"ז סק"ב  פשוט כמבואר בס"ק
הקודם שהמתנת שעה היא פשרה
 ש"ך סק"ה
 ומשום הכי מהני אף למחמירים למאן דאמר שש
שעות למנות מסוף הסעודה ,ד"מ סוסק"ה  סברא.
ועיין לעיל ד"ה הגה ואם וכו'  סברא .דאילו לברך

מיד שסיים עמ"נ לאכול עוד שעה גבינה ודאי שרי ,דמה הטעם ,דלא נראה דמסתלק אם מברך ואוכל
יעשה הרוצה לאכול גבינה וכי לעולם לא יברך ,ודו"ק מיד סעודה אחרת  .א"נ שמא יבוא לאכול
 דבש"ך סק"ה דביאר טעם המתירים דסברי דמיד בברכה לבד בלא הפסק שעה ) .יט( אבל אין
שסילק ובירך מיקרי סעודה אחרת ,וכנראה המצריכים
הפסקה הוא משום דלא ס"ל כן  סברא  ד"ה נזהרין בזה .דמעיקר הדין אין צריך המתנה כלל
ויש אומרים  ד"ה שש שעות  לבוש  לבוש כמבואר לעיל ) .כ( ויש מדקדקים להמתין
 סברא ,סוגיא חולין ק"ד  :דלא כר' פרץ הביאו שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה ,וכן נכון
ב"י ,דסבר דבעינן הדחה תמיד  כן נ"ל .דאי הוי לעשות .כמו שפסק השו"ע וביארנו לעיל .
משום חתיכות גבינה ממש לא היה בעינן לעשות כן בחלב
)כא( אכל גבינה ,מותר לאכול אחריו בשר .שאין
אלא רק בגבינה ,ועוד דהרי מפורש בלבוש שבגבינה לא
נשאר בין השינים וכן נראה במציאות ,ועוד דאף אם נשאר דרך גבינה להישאר בין השינים ,ואינה מושכת
בין השינים יש מהראשונים שסברו שרק בבשר נתחדש טעם ) .כב( מיד .אפילו באותה סעודה .
איסור בין השינים מקרא דעודנו הבשר בין שיניהם ומה )כג( ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא שום דבר
נענה לדבריהם ,ועוד דהיה לנו לאסור אף בעוף דאע"פ מהגבינה נדבק בהם .דכיון שהוא יום מבחין אם
שהוא מדרבנן לא שייך להתיר בו דבר האסור מהמציאות.
נשאר בידיו מהלכלוך  .ואין צריך להדיח ,ולא
ואין לומר שהצריכו רק משום היכר ,דאז היה לנו להתיר
גם דבר שנדבק בשינים .וודאי דכל איסור זה הוא מדרבנן ,חישינן שנדבק בידיו לחלוחית ושומן
דהא מדאורייתא לא אסרה תורה בב"ח אלא דרך בישול .מהגבינה ) .כד( ואם היה בלילה ,שאינו יכול
ואחר שכתבתי זה ראיתי ביד יהודה פה"א סק"ג דכתב לעיין אותם היטב ,צריך לרחצם .פשוט.
וז"ל ...דגבינה שבפיו לא נחשב כ"כ לגבינה ,אך בבשר )כה( וצריך לקנח פיו ולהדיחו .מדרבנן ,מחמת
בהמה דאורייתא חששו אבל בעוף דרבנן לא" ,ואולי
כונתו כדברינו  כנה"ג בהגהות הטור סקכ"ח ביאר טעם הגבינה שנשאר בפיו ,דלא סגי בקינוח
דשאר פירות שאינם תמרי וירקא מהני והביאו פת"ש ורחיצת הידים ) .כו( והקינוח הוא שילעוס פת
סק"ו .ואף דכתב שאר פירות ,אין לומר דבא לאפוקי ויקנח בו פיו יפה .לאו דוקא פת אלא כל דבר
מירקות דזיל בתר טעמא ,אלא פירות וה"ה לירקות ,ובלבד ואפילו פירות וירקות ,חוץ ממה שמפורש שאינו
שלא יהא ירק עלים שבו אינו מועיל כמפורש בשו"ע
מועיל ) .כז( חוץ מקימחא ותמרי וירקא ,לפי
 ש"ך סקי"ב  עיין פסחים ל"ט ע"א דקרי ירקות
לדברים שיש בהם עלים ,וכן בשאר מקמות דנקט ירקא שהם נדבקים בחניכים )פי' מקום למעלה מבית
מיירי בדברים שיש בהם עלים ,וכן הוא בחולין ק"ה .הבליעה קרוב לשינים( ואין מקנחים יפה .כל
 דמשק אליעזר ועוד אחרונים הביאם כה"ח סקמ"ג קמח ,ולא"ד חיטים  .וירק נראה שהוא עלי
 ש"ך סקי"א וסקי"ג  כנה"ג בהגהות הטור סקכ"ח ירקות אך לא פירות של ירקות ) .כח( ואחר כך
הביאו כה"ח סקל"ח  ש"ך סקי"ד  כמבואר ידיח פיו במים או ביין .או בשאר משקים .
ויכול להקדים ההדחה לקינוח  ,אלא שעדיף שיעשה ההדחה קודם ,דפירורי הגבינה ומה שקינח בו
יצאו לחוץ ) .כט( במה דברים אמורים ,בבשר בהמה וחיה .בשר בהמה איסורו מדאורייתא ,ובשר חיה
דומה לבהמה ) .ל( אבל אם בא לאכול בשר עוף ,אחר גבינה ,אינו צריך לא קינוח ולא נטילה .דאיסורו
מדרבנן לא החמירו לאסור טעמו ) .לא( הגה :ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה .להמתין שש

אומרים דאין צריכין להמתין שש שעות י ,רק מיד אם סילק ובירך ברכת

המזון יא,

מותר על ידי קנוח

והמנהג הפשוט במדינות אלו ,להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת ,ואוכלין אחר כך
לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר ,דאז הוי כסעודה אחרת ,דמותר לאכול לדברי

גבינה יג.

המקילין יד.

המזון ,לא מהני המתנת שעה טו .ואין חילוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון ,או אחר

כך טז.

והדחה יב.

מיהו צריכים

אבל בלא ברכת
ואם מצא בשר

בין שיניו ,אחר השעה ,צריך לנקרו ולהסירו יז .ויש אומרים דאין לברך ברכת המזון על מנת לאכול

גבינה יח,

אבל

שיברך ) .ה( ואפילו אם שהה כשיעור ,אם יש
בשר בין השינים ,צריך להסירו .דאף בשר שעבר
עליו שש שעות אסור ,ודלא כהרמב"ם  .ואף
קינוח והדחה בעינן ) .ו( והלועס לתינוק.
שאינו בולע ואין טעם הבשר נמשך ,ואין לחוש
אלא מפני בשר שבין השינים ) .ז( צריך
להמתין .דלהלכה מחמירים כב' הטעמים ) .ח(
הגה :ואם מצא אחר כך בשר שבין השינים.
דוקא מצא ,אך בסתם אינו חושש ) .ט(
ומסירו ,צריך להדיח פיו קודם שיאכל גבינה.
קינוח והדחה  .דלא גרע מאם אכל גבינה
דצריך הדחה קודם שיאכל בשר ) .י( ויש
אומרים דאין צריכין להמתין שש שעות.
דסבירא להו דמה שנא' בגמ' לשהות מסעודה
לסעודה ,הוא אפילו באוכל מיד  .ולא סבירא
להו טעמי ההמתנה דנתבארו לעיל ,אלא האיסור
הוא לאוכל באותה סעודה שמא יבוא לאוכלם
יחד  ,ולא פלוג רבנן בין סעודה לסעודה .

)יא( רק מיד אם סלק ובירך ברכת המזון .או ברכה אחרונה כשלא אכל לחם ) .יב( מותר על ידי
קנוח והדחה .ואף לכתחילה מותר לברך עמ"נ לאכול גבינה מיד ) .יג( והמנהג הפשוט במדינות
אלו ,להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת ,ואוכלין אחר כך גבינה .דמעיקר הדין הלכה כמאן דאמר
דאין צריך הפסק כלל ,אלא שעשו פשרה בין המצריכים שש שעות לאלו שאינם מצריכים כלל .
וצריכים אף הדחה ) .יד( מיהו צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר ,דאז הוי כסעודה
אחרת ,דמותר לאכול לדברי המקילין .דאין הפסק שעה שעושים לחומרא ,מועיל לפחות מעיקר
הדין שאסור באותה סעודה ) .טו( אבל בלא ברכת המזון ,לא מהני המתנת שעה .ואף יותר משעה
לא מהני ברכת המזון ,ואפילו כל היום כלו לא מהני עד שסילק ובירך ) .טז( ואין חילוק אם
המתין השעה קודם ברכת המזון ,או אחר כך .כיון דמעיקר הדין שרי בלא המתנת שעה וההמתנה
היא רק ממנהג ) .יז( ואם מצא בשר בין שיניו ,אחר השעה ,צריך לנקרו ולהסירו .מחמת שהוא
בשר ,אך טעם בשר הנמשך להצריך המתנה אין לו ,ואף מטעם הרמב"ם דבשר בין השינים אין
לחוש שהרי מוציאו ,ומשום כן לא יאכלנו אלא ינקרנו כמבואר ) .יח( ויש אומרים דאין לברך
ברכת המזון על מנת לאכול גבינה .פירוש ולאכול גבינה מיד בסמוך לברכה אחר שהמתין שעה .

תכ

טעמא

הלכות בשר וחלב  סימ פט

טעמא

דרבנן

וכן נוהגין לב שכל שהגבינה קשה לג אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף לד ,כמו בגבינה אחר בשר לה,
למחות לו ,רק שיעשו קנוח והדחה ונטילת ידים לז .מיהו טוב להחמיר לח .ג .אכל תבשיל של בשר לט ,מותר
לאכול אחריו תבשיל של גבינה מ .והנטילה ביניהם אינה אלא רשות) .ויש מצריכים נטילה מא( .אבל

ויש מקילין .ואין

שעות ) .לב( וכן נוהגין .אין מחמירים כדעת
המחמירים בכל גבינה ,אלא רק בגבינה קשה
דיש רגלים לדבר שנשארו פירוריה בין
השינים  .ובגבינה מתולעת או ששהתה יש
עוד סברא להחמיר משום דנמשך טעמה .
)לג( שכל שהגבינה קשה .וגבינה שעברו עליה ו'
חודשים או שהיא מתולעת דינה כקשה .
)לד( אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף .אף
שאיסורו דרבנן אף בו החמירו ) .לה( כמו
בגבינה אחר בשר .שש שעות ) .לו( ויש מקילין,
ואין למחות .הטעם ,דסבירא להו דגבינה שבין
השינים אינה חשיבא כגבינה ורק בבשר דינו
כן  ,ובגבינה מתולעת אין טעם הנמשך ממנה
אסור ) .לז( רק שיעשו קנוח והדחה ונטילת
ידים .בכל גבינה ולא רק בקשה ) .לח( מיהו
טוב להחמיר .ולא הוי מינות ) .לט( אכל תבשיל
של בשר .יש מפרשים שהוא תבשיל שבישלו
עימו בשר ,וכיון שלא אוכל הבשר עצמו יש
להקל בו  .ויש הסוברים דמרק או תבשיל של
בשר דינו כבשר ,ומיירי הכא שלא הדיחו הכלי
היטב מהבשר שהיה קודם לכן ,דהוי קצת
ממשות איסור  .אך אם היה כלי בשרי
שקינחו היטב מותר לכו"ע לאכול מה שנתבשל
עימו אף עם חלב ,דהוי נט בנ"ט ) .מ( מותר
לאכול אחריו תבשיל של גבינה .דלא תקנן
המתנה אלא בבשר ועוף בלבד ) . מא( והנטילה
ביניהם אינה אלא רשות) .ויש מצריכים נטילה(.
דאין לחוש שנדבק בידיו מהתבשיל של בשר,
והמצריכים חששו שמא נדבק בידיו .

 ט"ז סק"ד .כן הורה
לעיל ד"ה וצריך לקנח
מהר"ם לעצמו משום מעשה שהיה עימו שאכל בשר
אחר גבינה ומצא שיורי גבינה בין שיניו ,החמיר על
עצמו שלא לאכול בשר אחר גבינה עד שש שעות
 היא דעת האו"ה הארוך כלל מ' ,הביאו הד"מ
סק"ב
 ט"ז סק"ד ,ועיין לקמן ד"ה ויש מקילין
 ולא דמי
 או"ה הארוך שם ,ועיין ט"ז סק"ד
לעוף אחר גבינה שלא החמירו בו אפילו בקינוח,
דהתם הקינוח הוא משום טעם וכיון שעוף דרבנן ליכא
לאחמורי ביה ,אך כאן איסורו הוא משום מה שיש
בין השינים דיש להחמיר אף בדבר שהוא מדרבנן .ואף
דבאו"ה הארוך לא החמיר אלא בבשר ,אין לתמוה על
רמ"א ,דרק מספר שכך היה המנהג באשכנז .ומה
שהביאו בסוגריים כאן שהוא מדברי הזוהר צ"ע ,דהרי
הזוהר החמיר אף בגבינה סתם ורמ"א מיירי בגבינה
קשה ,ועוד דהזוהר לא בעי אלא שעה אחת ,וכאן
מחמיר שש שעות .והראני ידי"נ יוסף הלוי דבספר
חגורת שמואל )חיבור על הלבוש יו"ד מסימן כ"ט עד סימן
קי"א מרב אשנזי לא נודע שמו .כן ראיתי בשם הגדולים לרב חיד"א

ע"ה( העלה דמה שהחמיר הזוהר הוא בגבינה קשה
ובעי המתנה שש שעות ,ולפי דבריו את"ש מה שכתב
כאן בסוגריים ,ונפקא דטעם רמ"א הוא משום דברי
הזוהר ולא כחומרת מהר"ם ואו"ה .ועיין בפר"ת כאן
ובהערות דפוס הוצאת המאור על דבריו ,ועיין עוד
בשו"ת יחו"ד ח"ג סימן נ"ח דדן בזה  עיין לעיל
ד"ה הגה ויש מחמירים .ולאפוקי דלא תימא דכיון
דלא הכריע רמ"א בסעיף א' בסכינא חריפא שצריך
שש שעות אלא כתב דכן נכון לעשות אין כוונתו כאן
לשש שעות
 משום קרא דעודנו הבשר בין
שיניהם ,דעת האו"ה כלל מ' דין י'
 כ"כ היד
יהודה פה"א סק"ד ,וסברתו דאם מה שנשאר בין
השינים מותר כל שכן דטעם הנמשך מותר .ולכאורה
יש לתמוה מה שייך היתר גבינה שבין השינים להתיר
טעם הנמשך ,דהרי מה שנמשך הטעם הוא מחמת
בליעת החיך ולא מחמת מה שנמשך מטעם השינים
)כן מוכח מלועס לתינוק שאינו אסור( ,ואף דמה שנשאר בין השינים הוא מותר אין להתיר מחמת זה את הטעם מהחיך,
וצ"ע
 כ"כ יד יהודה בפה"א סק"ג .ונראים דבריו ,דבשלמא קינוח והדחה שייך להחמיר רק בגבינה קשה,
אך מה שייך להחמיר בנטילת ידים דוקא בגבינה קשה דשומן יש בזה כמו בזה ,אלא ודאי דחוזר על כל גבינה
 דלא כמהרש"ל הביאו ש"ך סקי"ז  דעת סמ"ק סימן רי"ג ובהגהות אות ט' .ומש"ך סקי"ט משמע דבזה
התיר השו"ע ,דכתב דרמ"א האוסר במה שהתיר השו"ע יתיר לכה"פ בכלי שלא הודח היטב דהוי קצת ממשות
איסור ,משמע דהשו"ע התיר בבשר שנתבשל ממש
 כ"כ הב"ח אות ד' בדעת הטור שהעתיקו השו"ע
סק"ז
ד"מ
הביאו
או"ז
בשם
כ"ו
שער
 ש"ד
 סברא
שם
 ב"ח
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תכא

אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר ,או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה,
חובה ליטול ידיו מב .הגה :ושומן של בשר מג ,דינו כבשר עצמו מד .ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר
תבשיל בשר ,כמו אחר בשר עצמו ,ואין לשנות ולפרוץ גדר מה .מיהו אם אין בשר בתבשיל ,רק שנתבשל בקדירה של
בשר מו ,מותר לאכול אחריו גבינה ,ואין בו מנהג להחמיר מז .וכן נוהגין לאכול בשר אחר תבשיל שיש בו גבינה או
חלב מח ,מיהו יש ליטול ידיו ביניהם מט ,ואפילו לא יאכל בשר ממש רק תבשיל של בשר אחר תבשיל של גבינה ,אם
נגע בהן בידיו נ .שמש המשמש בסעודה ונוגע באוכלין ,אינו צריך נטילה ,דלא הצריכו נטילה רק לאוכלים נא .ד .מי
שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר ,צריך לבער מעל השלחן שיורי פת שאכלו עם הגבינה .ואסור
לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר נב) .וכן להיפך אסור נג( .וכל שכן נד שאסור לחתוך גבינה,
אפילו צוננת נה ,בסכין שרגילין לחתוך בשר נו .ולא עוד ,אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה
 פשוט  תו"ח כלל ע"ז דין ד' ,ט"ז סק"ה) ,מב( אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר
ש"ך סקי"ח  ד"מ סק"ו בשם תשובות הרשב"א תבשיל של בשר ,או הבשר עצמו אחר תבשיל
ח"א סימן ש"ז  מרדכי חולין סימן תרפ"ז של גבינה ,חובה ליטול ידיו .אך אין צריך המתנה
 בל"י הביאו כה"ח סק"ס
 ש"ך סקי"ט
 פשוט וכן איתא בב"ח אות ד' על דברי השו"ע שש שעות ) .מג( הגה :ושומן של בשר .או של
 כמבואר בסעיף ב'  תו"ח כלל ע"ז דין ג' ,עוף ) .מד( דינו כבשר עצמו .אף שאין בו
ש"ך סק"כ
 כמבואר מרהיטות דברי רמ"א ממשות בשר ,והאוכלו צריך המתנה שש שעות
 עיין בהערה לעיל על ד"ה רק שיעשו קינוח כאוכל בשר ממש ) .מה( ונהגו עכשיו להחמיר
 סברא
 עפ"י כה"ח סקס"ז
 סברא
שלא לאכול גבינה אחר תבשיל בשר ,כמו אחר
 כ"כ ט"ז סק"ז על דברי
 סברא
 סברא
רמ"א ,ונראה שאף בדברי השו"ע הפירוש כן ,דנקט בשר עצמו ,ואין לשנות ולפרוץ גדר .משום
אסור ולא ביאר אם צריך קינוח או הדחה וכדו' .ואין גזירה ) .מו( מיהו אם אין בשר בתבשיל ,רק
לומר דמה שאסר השו"ע להשתמש הוא בלא קינוח שנתבשל בקדירה של בשר .אף שלא הדיחה
והדחה ,דממה שנקט "אפילו צוננת" משמע דה"ה יפה ויש בה מלכלוך הבשר  ,כל שאינו נותן
ברותח וכל שכן בצונן ,והרי לשימוש ברותח לא
טעם ממשות בתבשיל ) .מז( מותר לאכול
מועיל קינוח .ובכה"ח סקע"ד הביא דכל מה שהוא
איסור הוא למי שיש לו ב' סכינים וייחדם לבו"ח אחריו גבינה ,ואין בו מנהג להחמיר .כשקינח
הקדירה הוא משום דהוי נ"ט בנ"ט דמותר
אפילו עם חלב ממש ,דבשר נתן טעם בקדירה והקדירה במאכל ) .מח( וכן נוהגין לאכול בשר אחר
תבשיל שיש בו גבינה או חלב .דגבינה אין נמשך טעמה ואין נשארת בין השינים כבשר .
)מט( מיהו יש ליטול ידיו ביניהם .ולא מועיל עיון ביום ,כיון שהוא תבשיל שנדבק יותר ) .נ( ואפילו
לא יאכל בשר ממש רק תבשיל של בשר אחר תבשיל של גבינה ,אם נגע בהן בידיו .אף כשאכל
תבשיל גבינה ורוצה לאכול בשר  ,דטעם ההדחה הוא משום שמנונית שנשאר בידיו וזה שייך בין
בבשר ובין בחלב ) .נא( שמש המשמש בסעודה ונוגע באוכלין ,אינו צריך נטילה ,דלא הצריכו נטילה
רק לאוכלים .כיון שאינו אוכל ליכא למיחש שנגע באוכל בידיו ) .נב( מי שאכל גבינה ורוצה לאכול
בשר ,צריך לבער מעל השלחן שיורי פת שאכלו עם הגבינה ,ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה
בשר ).וכן להיפך אסור( השו"ע מיירי שאכל על המפה בלא הפסק צלחת ,דיש לחוש שמא ידבקו
זה בזה ויאכל בשר וחלב בתפיסה אחת ) .נג( )וכן להיפך אסור( .פירוש אף אוכל בשר שרוצה
לאכול גבינה אסור ,דזיל בתר טעמא ) .נד( וכל שכן .ממה שאסרנו אף שלא ודאי שיש משהו
מהגבינה שנשאר על הפת ) .נה( שאסור לחתוך גבינה ,אפילו צוננת .שאין מבליע לסכין כלום ,אלא
דיש לחלוחית על פני הסכין ) .נו( בסכין שרגילין לחתוך בשר .פירוש כיון דנהגו לייחד ב' סכינים
אחד לבשר ואחד לגבינה משום לחלוחית שעל גבי הסכין ,נעשה איסור להשתמש בזה לזה .

תכב

טעמא
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אסור לחתוך בסכין שחותכין בו בשר נז .הגה :וכן להיפך נמי אסור נח .מיהו על ידי נעיצה בקרקע קשה נט,
שרי ס .אבל כבר נהגו כל ישראל סא להיות להם שני סכינים ,ולרשום אחד מהם שיהא לו היכר סב .ונהגו לרשום של
חלב סג ,ואין לשנות מנהג של ישראל סד.

סימ צא די בשר וחלב שנתערבו
א .בשר וגבינה א שנגעו זה בזה ב ,מותרים ג ,אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן ד .ומותר
לצור אותם במטפחת אחת ,ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה ה .ב .כל מידי דבעי הדחה ו,
כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן ז ,אסור לכתחלה ,דילמא אכיל בלא
 כה"ח
 סברא
 כמבואר בד"ה הקודמים
סק"ע והוכיח כן מב"י ויש חולקים
 כדמפרש
והולך
 עפ"י כה"ח סקע"ד ,ודבריו צ"ע דודאי
דהמנה מיירי אחר שעושה מעשה להכשירה ובכ"ז
אסור ,דאי בלא מעשה הכשר אסור מעיקר הדין
 ש"ך סקכ"ב  ט"ז סק"ו  ט"ז סק"ז ,ועיין
לעיל ד"ה בסכין שרגילין
 פרמ"ג
 סברא
מש"ז סק"ז  פרמ"ג שם
 אך יבשים אין צריך הדחה ,ב"ח הביאו ש"ך ז"ל סק"א
 שו"ע לקמן סוף סעיף ה' ,כה"ח ז"ל סק"א  הגאון
חו"ד ז"ל ביאורים סק"ב ובחידושים סק"א  כנה"ג
ז"ל הגה"ט סק"ג ,והגאון יד יהודה ז"ל פה"א סק"ב,
ובפר"ת ז"ל שם
 פר"ת ז"ל סק"א והביאם הרב
כה"ח סק"ב .וצ"ע אם מה שנחלקו האחרונים בבשר
שמן אם סגי ליה בהדחה ,הוא דוקא אם היה לח ושמן
או אף בשמן ולא לח
 כמבואר בחולין קי"ז:
 כ"כ
 כמבואר בחולין קי"ז:
 כמבואר בס"ב
הגאון פת"ש ז"ל סק"א וכן הוא בשאר אחרונים
 פת"ש ז"ל שם .ונחלקו אם כל בשר שמן או דוקא
אם חתכם יחד דאיכא דוחקא דסכינא  וכן מפורש
במשנה חולין שם
 כ"כ הרב ט"ז ז"ל סק"א
 ולא תימא דדוקא בשר בגבינה שהוא האיסור עצמו

)נז( ולא עוד ,אלא אפילו הפת שאוכלים עם
הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכין בו בשר.
מטעם הנ"ל ) .נח( הגה :וכן להיפך נמי אסור.
ולא תימא דבשר יש בו שמנונית טפי .
)נט( מיהו על ידי נעיצה בקרקע קשה .י'
פעמים ) .ס( שרי .פירוש מעיקר הדין ,אך
השתא נהגו לייחד סכינים לזה ולזה  .א"נ
מיירי בשעה"ד שאין לו ב' סכינים ,דשרי על
ידי נעיצה .דדבר זה אינו נכנס במנהג
שעושה מעשה להכשירה  .יש שביארו
דנעיצה בעינן אף להתיר לחתוך לחם שרוצה
לאכול עם הגבינה  ,ויש שביארו דנעיצה
בעינן דוקא בגבינה עצמה ,אך ללחם סגי
בקינוח ) .סא( אבל כבר נהגו כל ישראל.
וכיון שנהגו נעשה כאיסור ) .סב( להיות להם
שני סכינים ,ולרשום אחד מהם שיהא לו היכר.
וסימן השני הוא מה שאין בו היכר .
)סג( ונהגו לרשום של חלב .על ידי חריצים .
)סד( ואין לשנות מנהג של ישראל .דאם יעשה

הסימן בבשר ,אף שהוא יודע הסימן אחרים שאינם יודעים יבואו להשתמש בו לגבינה .
)א( בשר וגבינה .מיירי בלחים  ,או מלוחים  ,או חריפים  ,או מתפוררים  ,או שהיה אחד מהם
שמן  .דעל ידי הנגיעה נותר רושם לחלוחית מחברתה ) .ב( שנגעו זה בזה .דוקא בדיעבד שנגעו ,אך
לכתחילה אסור להגיעם ) .ג( מותרים .דצונן בצונן לא בלע ) .ד( אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן.
הדחה בעלמא בלא שפשוף  .ודוקא אלו ,אך בשר שמן או חלב הנמחה במים לא מועיל להם
הדחה בעלמא ) .ה( ומותר לצור אותם במטפחת אחת ,ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה .מבואר
בדבריו  .ולא חיישינן שמא ייגעו זב"ז וישכח להדיחם ,כיון שאין איסור נגיעה בודאי אלא צריך
דרישה אם נגעו או לא ,סומכים שיעשה דרישה .אך מקום שודאי יש איסור אלא שיכול להדיח
ולהסירו ,לא סומכים שידיח ) .ו( כל מידי דבעי הדחה .לרבות אף בשר שהונח בכלי חלב ולהיפך,
ולא רק כשנגעו הבשר והגבינה זב"ז ) .ז( כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן .כשאינה
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הדחה ח .ודוקא מבושל ,דלאו אורחיה בהדחה ,אבל מידי דאורחיה בהדחה ,כגון בשר חי וכיוצא
בו ,שרי לכתחלה ט .הגה :ודוקא דבר שיש בו לחלוחית קצת י ,אבל דבר יבש ממש ,אם לא בלע הכלי רק בצונן,
מותר להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל יא .וע"ל סימן קכ"ב יב .ג .צריך ליזהר יג שלא יגע בשר בלחם יד,
שאם יגע בו בשר ,אסור לאוכלו עם גבינה טו .וכן יזהר שלא יגע בו גבינה ,שאם יגע בו ,אסור
לאכלו עם בשר טז .ד .בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד יז ,ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח
החמירו בו .כן דייק הרב ט"ז ז"ל סק"א מדברי בעל נקיה לגמרי  .י"א דדי בקינוח  ,ויש אומרים
העיטור שהביאו טור וב"י ,דזיל בתר טעמא דחייב דקינוח לא מועיל ובעינן הדחה במים  .הטעם
בהדחה  כ"כ הרב פר"ח ז"ל סק"ג  הגאון דדינו כדין בשר שנגע בגבינה  .וה"ה להניח
זב"צ ז"ל לעיל סי ס"ט ס"ק קפ"ז וכה"ח סק"ס
 דעת הראב"ד והרמב"ן ז"ל הביאם ב"י לעיל סימן בשר איסור בקערת היתר כשאין דרך להדיחה
ס"ט סט"ז  כן מוכח בדברי בעהע"ט ז"ל ,וכ"כ ב"י קודם תשמיש ,דחישינן שמא ישכח להדיח
ז"ל בבד"ה לקמן סימן צ"ד בשם ר' ירוחם נט"ו אות הקערה וישתמש בה להיתר ) .ח( אסור
כ"ט ק"מ ,.ובט"ז ז"ל סק"א הביא דהוא פשוט לאיסור .לכתחלה ,דילמא אכיל בלא הדחה .למדו
והפמ"ג ז"ל במש"ז סק"א הביא דפשוט דחייב הדחה הראשונים דין זה מלשון המשנה שנקטה שיש
מבריתא בכיצד צולין ע"ו ע"א דצונן לצונן בעי הדחה
 כ"כ הרב ש"ך ז"ל סק"ב בשם הרשב"א  כן ליזהר בבשר וגבינה להניחם בסמוך  .ואעפ"י
ביאר בעהע"ט ח"ב שער ראשון הלכות הכשר הבשר דדבר המותר בדיעבד לא גזרינן ביה שמא ישכח
הביאו ב"י ושאר הראשונים  כמבואר בט"ז ז"ל וכאן יש הסוברים שהוא מותר בדיעבד ,שאני
סק"א ועיין לעיל ד"ה ומותר לצור  כן ביאר רמ"א הכא דיש בודאי איסור  .דיעבד הוא אף באינו
זל בתו"ח כלל י"ז והביאו ט"ז סק"ב  סברא יכול ,כגון נתארח אצל עכו"ם ומחויב להניח,
 דבדבר שאין בו לחלוחית מותר לגמרי אף בלא
דינו כדיעבד ) .ט( ודוקא מבושל ,דלאו אורחיה
הדחה ,ולא רק לא גזרינן שמא לא ידיח ,וכן מבואר
מדברי רמ"א בד"מ ובתו"ח כלל י"ז דין ב' וג' בהדחה ,אבל מידי דאורחיה בהדחה ,כגון בשר חי
 ובאחרונים כאן הקשו על דבריו  תפארת צבי וכיוצא בו ,שרי לכתחלה .דליכא למיחש שמא
ליקוטי צבי סקנ"ב ,דשאני הכא מס"ב שאסור לכתחילה ,ישכח ויאכל בלא הדחה ) .י( הגה :ודוקא דבר
דהכא אפשר דידיחנו או שלא יאכלנו עם גבינה שיש בו לחלוחית קצת .צריך להדיחו אם נגע,
 בדי השולחן סימן צ"ז סק"י בשם חמו"ד  ש"ך וליזהר שלא יגע מתחילה שמא ישכח להדיחו,
סק"ד ועוד הרבה אחרונים סברו רק אם אחד מהם לח,
אך כנה"ג בהגה"ט סק"ג סבר דגבינה אפילו יבשה דהלחלוחית שעל פניו היא איסור ) .יא( אבל
 פתש סק"ד דבר יבש ממש ,אם לא בלע הכלי רק בצונן ,מותר
 טור ,ש"ך סק"ד
אוסרת
 לכו"ע דזיל בתר טעמא ,וקמ"ל דלא חישינן שיגע להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל .בפשטות
בחלק שאינו סמוך אליו  ש"ך סק"ד ,והחולקים כונתו להתיר דבר יבש שאין בו לחלוחית משום
הוא משום דסבירא להו דאין הדחה מועילה להדיח דאין מחמת מה לאסור ,וכן אם מתחילה
היטב .כנה"ג בהגהות הטור סק"ב ,פר"ת סק"ג
 פת"ש סק"ד  דקליפה צריך שתהא עבה מעט השתמש בצונן יהא מותר להשתמש בו בהיתר
צונן ) .יב( וע"ל סימן קכ"ב .דשם נתבאר דין
נותן טעם לפגם בכלים) .יג( צריך ליזהר .זהירות בעלמא ,אך אינו אסור מדינא ) .יד( שלא יגע בשר
בלחם .וכ"ז דוקא ללכלך שאר הלחם ,אך חתיכה מועטת שאוכל מיד ,שרי  .ונחלקו אם דוקא
כשהבשר או הגבינה לחים ,או שגבינה אפילו יבשה אוסרת ) .טו( שאם יגע בו בשר ,אסור לאוכלו
עם גבינה .הטעם ,חישינן שמא ישכח להדיח הלחם  .ולא הוי גזירה לגזירה דרך לאכול הלחם עם
שאר מאכלים  .ובדיעבד מועיל גרידה  ,ויש הסוברים שאף הדחה מועילה  ,ויש אומרים שבצד
החיצון הקשה מועיל הדחה ובצד הפנימי הרך רק גרידה מועילה  .וגרידה הוא פחות מקליפה .
)טז( וכן יזהר שלא יגע בו גבינה ,שאם יגע בו ,אסור לאכלו עם בשר .פשוט) .יז( בשר וחלב רותחין
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או חלב צונן לתוך בשר רותח יח ,הכל אסור יט ,משום דתתאה גבר כ .אבל חלב רותח שנפל על
בשר צונן ,או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן כא ,קולף הבשר ,ושאר הבשר מותר כב )ובמקום
שהבשר צריך קליפה ,אם לא קלפוהו ובשלו כך ,מותר בדיעבד כג( .והחלב מותר כולו כד .ואם נפלו זה לתוך
זה צוננין ,מדיח הבשר ,ומותר כה.

סימ צב דיני א נפל חלב לקדירה של בשר
א .כזית בשר א שנפל לתוך יורה של חלב רותח ב ,טועם העובד כוכבים הקדירה ג ,אם אמר
שיש בה טעם בשר ,אסורה ד .ואם לאו ,מותרת ,אפילו בפחות מששים ה ,ואותה חתיכה
שנתערבו יחד .כשהיה הכלי שבו נתערבו עודנו על
האש ,פשיטא שאסור הכל .ואף שהיה העליון צונן
מתחילה דינם כרותחים שהרי נתבשלו יחד .
)יח( ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח ,או חלב צונן
לתוך בשר רותח .בכלי ראשון אף אחר שסילקו
מהאש כל שהיד סולדת בו  .וכשנפל על צלי
חוץ לקדירה ,מחלוקת ) .יט( הכל אסור .כשאין
ס' ) .כ( משום דתתאה גבר .ועושה אף העליון
רותח  .ודוקא שהיה בתערובת דבר לח ,כגון
חלב הכא ) .כא( אבל חלב רותח שנפל על בשר
צונן ,או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן .ונשפך
מכלי ראשון ,בחום שהיד סולדת בו  .ואף אם
לא נפסק הקילוח של החלב הרותח בשעה
שנשפך ) .כב( קולף הבשר ,ושאר הבשר מותר.
דאדמיקר ליה בלע פורתא .פירוש ,בעוד
שהתחתון מקרר לעליון ,נבלע בו כדי קליפה .
)כג( ובמקום שהבשר צריך קליפה ,אם לא קלפוהו
ובשלו כך ,מותר בדיעבד .מיירי שנתערב ונבלל
בבישול ואינו ניכר  .הטעם ,דמה שהצריכו קליפה הוא חומרא ואין להחמיר בדיעבד כשאינו ניכר .
)כד( והחלב מותר כולו .דלא שייך בו קליפה לפי שהוא משקה ) .כה( ואם נפלו זה לתוך זה צוננין ,מדיח
הבשר ,ומותר .אף דכבר לעיל ס"ב השמיענו דין נגיעה ,כאן קמ"ל אף שנפל לתוך האיסור סגי בהדחה .
)א( כזית בשר .לאו דוקא כזית ,אלא ה"ה פחות מכזית ) .ב( שנפל לתוך יורה של חלב רותח .ויש ב'
איסורים ,אחד מצד מה שמפליט להחלב תכף אחר הנפילה לשם ,והשני הוא משום החלב שבולע
הבשר לתוכו ונפלט שוב לחוץ ,חוזר ואוסר שאר החלב שביורה ) .ג( טועם העובד כוכבים הקדירה.
שכוח הרתיחה גורם שלא יפלוט מה שבלע  ,אך מה שהיה בו מעיקרו כן פולט ,כמו שנראה לעין
כשנותנים ירק בקדירה משתנה מראית המים ,ובשר שמן נימוח בתוכה ונראית שמנונית על
הרוטב  .נמצא דמצד איסור מה שבלע וחזר ופלט אין לאסור ,כיון דהיה רותח .אך מצד מה
שהפליט לחלב תיכף שנפל ,מועיל טעימת קפילא כדין כל איסור שנתערב בשא"מ בפחות
משישים ) .ד( אם אמר שיש בה טעם בשר ,אסורה .הואיל ונתן הבשר טעם בחלב ) .ה( ואם לאו,

כדי שתוכל להינטל כולה כאחת ,כח"ה סקטו"ב  ב"י
סוד"ה בד"א בששניהם צוננין ,וכ"כ רמ"א ז"ל בד"מ
לקמן סימן ק"ה סק"ד מדברי הר"ן ז"ל  דאי עודנו
על האש פשיטא דאסור דחשיב שבישלם יחד ,מש"ז
סק"ה הביאו כה"ח סקכ"ב ,ועיין כה"ח סקכ"ג דאם הוא
כלי שני אף ביד סולדת אינו אוסר אלא כ"ק  ש"ך
סק"ד
 ש"ך סק"ו .ועיקר הדין
 ש"ך סק"ה
מובא בפסחים ע"ו ע"ב מחלוקת רב ושמואל ,והלכה
כשמואל דתתאה גבר דברייתות כוותיה ,ב"י  אך אם
היה דבר יבש וכחוש ,אינו אוסר כי אם כדי נטילה ,כה"ח
 ש"ך סק"ז
 הוראה ברורה סקט"ו
סקי"ט
 סוגיא דפסחים שם ,ש"ך סק"ז  דאל"ה אסור אף
בדיעבד שנתבשל ש"ך סק"ח  כן מבואר באו"ה כלל
כ"ט הביאו ט"ז סק"ו ,ואעפ"י שהוא החמיר מסברא זו
טפי ,לדידן יש להקל  דעת ר"ת הובא בתוס' בסוגיא
שם ,שולחן גבוה סק"ו  פשוט .ונחלקו אם הוא דוקא
בב"ח או אף בשאר איסורים ,כה"ח סק"ל
 ט"ז
 רק לענין מלקות יש חילוק .ט"ז סק"א
 דעת סמ"ג
 סוגיא חולין פכ"ה ק"ח:
שם
לאוין ק"מ וקמא נ"א:
 כמבואר לקמן סימן צ"ח.
 פשוט
נראה
רבינו
וטעם
סוד"ה
ב"י
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תכה

אסורה ו .במה דברים אמורים ז ,כשקדם והוציא החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה ,דהיינו
קודם שתנוח היורה מרתיחתה ח ,אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלעה ט,
אף על פי שטעמו עובד כוכבים ואין בו טעם כלל ,אסור י ,אא"כ יש בו ס' יא .הגה :וע"ל סימן צ"ח
דאין אנו נוהגין לסמוך אטעימת עובד כוכבים ,ובעינן ס' בכל ענין יב .ב .נפל חלב לתוך קדירה של בשר,
טועמין החתיכה שנפל עליה החלב ,אם אין בה טעם חלב ,הכל מותר יג .ואם יש בחתיכה
מטעימת חלב יד ,נאסרה אותה חתיכה טו) .ולדידן דאין סומכים אעובד כוכבים ,בעינן ששים בחתיכה ,ואם לאו
כולה אסורה טז( .ומשערין בכולה יז ,אם היה בכל מה שיש בקדירה מהחתיכות והירק והמרק והתבלין כדי שתהא
חתיכה זו אחד מששים מהכל ,החתיכה אסורה והשאר מותר יח .במה דברים אמורים ,בשלא
ניער הקדירה בתחלה כשנפל החלב ,אלא לבסוף יט ,ולא כיסה .אבל אם ניער מתחלה ועד סוף,
או שכיסה משעת נפילה ועד סוף ,הכל מצטרף לבטל טעם החלב .הגה :וכן אם לא ניער כלל ,לא
בתחלה ולא בסוף ,ולא כיסה כלל ,אם יש ס' בקדירה נגד טיפת חלב שנפל ,אינו אסור רק החתיכה לבד ,ושאר הקדירה
מותר .וכן אם ניער בתחלה או כיסה מיד ,אף על גב דלא ניער ולא כיסה לבסוף ,כל הקדירה מצטרף ,והוא שניער

וכיסה מיד שנפל שם האיסור .וכן אם נפל לתוך המרק או לחתיכות ,ולא נודע לאיזו חתיכה נפל,
 סוגיא חולין כ"ה ק"ח  :סוגיא דגמרא שם מותרת ,אפילו בפחות מששים .דכוח הרתיחה
 פשוט  ד"ה ואם לאו  פשוט  ש"ך מעכב החתיכה מלפלוט ) .ו( ואותה חתיכה
סק"ב  כמבואר לקמן סימן צ"ח  כמבואר אסורה .דאין הרתיחה מעכבתה מלבלוע אלא רק
לקמן שם
 כ"כ בס'
 פרמ"ג שפ"ד סק"ג
הוראה ברורה שעל ידי מכון איש מצליח עמוד  .52מלפלוט ) .ז( במה דברים אמורים .שאף בפחות
והוכיחו דבריהם בשעה"צ סקכ"ג דאף דחלב הוי משישים יש להתיר ) .ח( כשקדם והוציא
דבר שמן ,אין דינו כשמן לגמרי לאסור כאן כדי החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה ,דהיינו קודם
נטילה  ואין כונתו לשער בכל החתיכה לבטלה שתנוח היורה מרתיחתה .כמבואר לעיל .
בשישים ,דהמחבר לא מיירי כלל מביטול ומה )ט( אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט
שהזכיר הוא רק טעימת קפילא
 כמבואר בסוגיא
חולין ק"ח מחלוקת ר"י וחכמים והלכה כחכמים החלב שבלעה .דהחלב שנבלע בבשר ונעשה
נבילה ,יצא ונתערב בשאר החלב ) .י( אף על פי
שטעמו עובד כוכבים ואין בו טעם כלל ,אסור .דאי אפשר למיטעמיה דחלב בחלב הוא ) .יא( אא"כ יש
בו ס' .דקי"ל אין נותן טעם ביותר משישים ,ובזה לא בעינן טעימת קפילא ) .יב( הגה :וע"ל סימן צ"ח
דאין אנו נוהגין לסמוך אטעימת עובד כוכבים ,ובעינן ס' בכל ענין .מחשש דמשקר ) .יג( אם אין בה
טעם חלב ,הכל מותר .דוקא כשלא ניער הקדירה ,אבל אם ניער בסוף ולא בתחילה ,נאסר אף כשאין
בו טעם חלב .דחישינן ששהיה טעם קודם שניער ,ועל ידי הניעור חזר ונתערב ,וקי"ל אפשר לסוחטו
אסור ) .יד( ואם יש בחתיכה מטעימת חלב .דחשיב איסור צלול) .טו( נאסרה אותה חתיכה .ט"ז סק"ג
מבאר מדוע אוסר הכול ולא כדי נטילה) .טז( ולדידן דאין סומכים אעובד כוכבים ,בעינן ששים בחתיכה,
ואם לאו כולה אסורה .וביש בה שישים כולה מותרת ואף כדי נטילה אין צריך ) .יז( ומשערין בכולה.
פירוש בכל הקדירה ) .יח( החתיכה אסורה והשאר מותר .ואינה ניתרת אף שיש שישים כנגדה ,כיון
דנעשתה נבילה ,ולא חוזר מה שבתוכה להתבטל בשאר הקדירה ,דקי"ל אפשר לסוחטו אסור .
)יט( במה דברים אמורים ,בשלא ניער הקדירה בתחלה כשנפל החלב ,אלא לבסוף .עיין בש"ך כאן .ומש"ך
לקמן ק"ה סקי"ז מוכח דמיירי בחתיכה שנוגעת בחתיכות הסמוכות לה אך אינה נוגע ברוטב ,ומשום
הכי אוסרת בנגיעה כדי נטילה רק הסמוך .ונחלקו שם בביאור דברי רמ"א כאן ,רש"ל ביאר דסבר
שבו"ח הוא איסור עצמי אך בנגיעה מותר דקי"ל שאין פולט טעם חלב .ש"ך ביאר דסבר שבו"ח אינו
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נוער את הקדירה כולה עד שישוב ויתערב הכל ,אם יש בקדירה כולה טעם חלב ,אסורה .ואם
לאו ,מותרת .ואם לא נמצא עובד כוכבים שיטעום ונסמך עליו ,משערים בששים .הגה :ויש
חולקין וסבירא להו דאינו מועיל מה שנוער הקדירה ,אם לא שניער מיד שנפל האיסור .והכי נהוג .ג .כשנאסרה
החתיכה מחמת החלב כ ,נעשית כל החתיכה איסור כא ,ואם בשלה עם אחרות כב צריך ששים
לבטל כולה כג .ואם מכירה ,משליכה ,והאחרות מותרות .ואם אינו מכירה ,הרוטב מותר ,וכל
החתיכות אסורות ,אם חתיכת האיסור ראויה להתכבד.

סימ צה  דגי וביצה שנתבשלו בקדירה של בשר א מותר לאכל ע גבינה
א .דגים א שנתבשלו או שנצלו ב בקדירה של בשר ג רחוצה יפה ד ,שאין שום שומן דבוק בה,
מותר לאכלם בכותח ה ,משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא ו .ואם לא היתה רחוצה
איסור עצמי ואע"ג שנגיעה אוסרת הכל לדעת
רמ"א אף באיסור כחוש משום דא"א בקיאין,
באיסור בלוע ל"א א"א בקיאין ,ומיירי כאן
בבשר כחוש וחלב אף הוא דינו ככחוש ,וכיון
שאינו נוגע ברוטב אינו אוסר הכל אלא רק
הנוגע בו בכדי נטילה) .כ( כשנאסרה החתיכה
מחמת החלב .כגון שנפל עליה טיפת חלב ,
ולא היה בה שישים ולא הועיל טעימת
קפילא  .ודוקא כשנאסרה מחמת חלב דאילו
בשאר איסורים ליכא דין אפשר לסוחטו .
)כא( נעשית כל החתיכה איסור .נראה שהטעם
בב"ח דכל אחד בפני עצמו הוי היתר וחייב לומר
שכל האיסור הא משום הצירוף) .כב( ואם בשלה עם אחרות .דוקא דיעבד שבישלה ,דאין מבטלים
איסור לכתחילה ) .כג( צריך ששים לבטל כולה .כיון דנעשית כולה איסור בעינן שישים כנגד כולה,
כדין כל דבר הנותן טעם .ולא מהני טעימת קפילא כיון דהוי מין במינו שטעמם שווה .
)א( דגים .לאו דוקא דגים ,אלא כל מין מאכל שאינו בשרי או חלבי ) .ב( שנתבשלו או שנצלו.
בכוונה נקט בישול וצלייה ,דבבישול יש סברא להקל יותר משום שבולע על ידי טעם שלישי,
שמתחילה נתן הבשר טעם בקדירה ,וחזרה הקדירה לתת טעם במים ,והמים נתנו טעם בדגים.
ובצלייה הוי טעם שני ,מהבשר לקדירה ומהקדירה לבשר  .וכל שכן אם רק הניח הדגים בכלי
שני  .נחלקו האחרונים בדעת השו"ע שנקט נתבשלו או נצלו בדיעבד ,האם כוונתו שאין לעשות
נ"ט בנ"ט לכתחילה עמ"נ לאוכלם וכל ההיתר הוא רק בדיעבד ,או דאף לכתחילה התיר ) ג( בקדירה
של בשר .דוקא בקדירה של בשר ,דהוי נ"ט בנ"ט דהתירא ,אך בשאר איסורים לא שייך נ"ט בנ"ט
אלא כל שהוא איסור אוסר .והביאור נראה על פי דברי הפרמ"ג  דנ"ט בנ"ט הוי מדרבנן ,ולכן
במקום שכבר יש איסור גזרו בו ,ובמקום שאין איסור לא גזרו לעשות איסור בטעם שני) .ד( רחוצה
יפה .דנ"ט בנ"ט לא שייך באיסור בעין .ונקט רחוצה יפה לאפוקי כשיודע שאינה רחוצה יפה ,אך
קדירה שמבשל בה מחזקינן לה בנקיות ) .ה( מותר לאכלם בכותח .כותח הוא תבשיל מי חלב מלח
ולחם מעופש כמבואר בפסחים  .ולאו דוקא כותח אלא כל דבר חלבי ) .ו( משום דהוי נותן טעם

 כמבואר בב"י
 פשוט
 כדלעיל סעיף ב'
 כן פירש רש"י בסוגיא
ובשו"ע לקמן סעיף ד'
דחולין שם ק"ח ע"א ד"ה אפשר לסוחטו אסור ,ופשוט
הוא  פשוט
 דזיל בתר טעמא .אלא שבגמ' מיירי בדגים ומשום הכי
נקט אף השו"ע דגים  עפ"י סבברת סה"ת סימן ס"א
שהלך בחילוק זה והחמיר בצלייה בכ"ר ,הובא בב"י כאן
 עיין בס' אפי
 דבהכי מיירי בגמ' פכ"ה קי"א:
רברבי שער ס"ה דין ב' ,ובב"ח אות ד' ,ובזב"צ  ר"ן
חולין מ"א ע"א דיבור הראשון ,שו"ת הרשב"א סימן
תקט"ז ,ש"ד סימן נ"ז ונ"ט ,והובאו בב"י
 שפ"ד
סימן צ"ד ס"ק כב  ש"ך סק"א ,וציין לתו"ח כלל י"ז
דין ב'  ריש פרק אלו עוברין  דזיל בתר טעמא,

טעמא

הלכות בשר וחלב  סימ צה

דרבנן

תכז

יפה ,אם יש בממש שעל פי הקדירה יותר מאחד בששים בדגים ז ,אסור לאכלם בכותח ח.

הלכות תערובות
סימ צח  די אסור שנתערב בהיתר ואופ בטולו
א .איסור שנתערב בהיתר א מין בשאינו מינו ב ,כגון חלב שנתערב בבשר ג ,יטעמנו נכרי ד ,אם

אלא דבגמ' מיירי באכילה עם כותח  ועיין לעיל בר נותן טעם דהיתרא .הבשר שהוא היתר נתן
ד"ה בקדירה של בשר  ועל ידי שישים אינו נותן טעם בקדירה ,והקדירה חזרה ונתנה טעם בדגים,
טעם כמבואר לקמן סימן צ"ח
או במים שנתנו טעם בדגים ) .ז( ואם לא היתה
 כמבואר בהמשך הסעיף .וכן הרוצה לטעום תבשיל אם
יש בו טעם חלב כדי לאוכלו עם בשר  כמבואר לקמן רחוצה יפה ,אם יש בממש שעל פי הקדירה יותר
סימנים ק' ק"א וק"ט  הו"ב סק"א  ומה חשיב מאחד בששים בדגים .ולא בעינן כנגד כל
מינו ,עיין ב"י בשם מצאתי כתוב ,ובש"ך ז"ל סק"ו ,הקדירה ,דמה שהיא פולטת הוא טעם שני ,אלא
ויבואר לקמן  סק"ו  בסעיף ב'  והוא דעת בעינן כנגד מה שעל פניה שהוא אוסר .
הרמב"ם מאכ"א פרק ט"ו ,וכן למד הב"י בדבריו )ח( אסור לאכלם בכותח .דנעשו הדגים בשריים.
 מהגמ' חולין צ"ז ע"ב "מין במינו דליכא למיקם
אטעמא ,אי נמי מין בשאינו מינו דאיסורא דליכא קפילא )א( איסור שנתערב בהיתר .דוקא איסור בהיתר,
בשישים .מבואר שאף אם אין שישים מתירים על ידי אך היתר בהיתר כגון תערובת חולין שנפלה
טעימת קפילא  דכיון שפסק מרן ז"ל כרשב"א בטור לתרומה דטעים לה כהן ,לא מיירי בכאן אלא
שמועיל אף באינו אומן ,מוכח שלא בעינן מומחה ופשוט בטעימת גוי  .ומיירי בתערובת לח בלח ,אי נמי
 כן מוכח מדברי הט"ז ז"ל ,שביאר דמה שלא מועיל יבש ולח מעורבים שחזרו ונתערבו ,ויש בכדי
בדיקה על ידי טעימת ישראל בלחיכה ,הוא משום שכאן
בעינן שיטעם ממש ,ואף הש"ך לא פליג עליה בדין זה לבטל את עצם האיסור  ,ונותר לברר אם יש
 כן משמע מדברי הנו"ב תנינא יו"ד סימן נ"ב ,שביאר מטעם האיסור ) .ב( מין בשאינו מינו .דוקא מין
דמה שהתיר הצמח צדק הוא לטעום איסור דרבנן ,אך בשאינו מינו ,דשייך לדעת על ידי טעימה ,אך
לענין טעימת איסור על מנת להתירו בעינן שיטעם מעט מין במינו לא שייך לברר על ידי טעימה כיון
בגרונו  כן משמע מדברי הרב מנחת כהן ז"ל בספר שטעמם שווה ) .ג( כגון חלב שנתערב בבשר.
התערובות ח"א פרק יו"ד ,דדייק מסתימת השו"ע כאן
דאף במקום שהאיסור נמצא בתערובת יש להתיר על ידי צריך לומר חלב בצירה ,דאילו חלב בפתח אינו
קפילא אף בפחות מששים ,ודלא כהרשב"א ז"ל שסבר איסור שנפל להיתר אלא היתר להיתר .הש"ך
דכל שהאיסור עודנו שם בעינן ששים אף אם אין טעם .ז"ל  סבר דחשיב אינו מינו משום שטעמם
ובטעם דברי הרשב"א עיין במנחת כהן הנ"ל ובדברי אינו שווה ,ואילו למצאתי כתוב שהביא ב"י וכן
הרב שלחן אברהם ז"ל סימן ק' סקי"א פסק רמ"א  ,אפשר שהוא משום ששמם
שונה) .ד( יטעמנו נכרי .מסתימת השו"ע משמע דבין יש ס' ובין אין ס' ,בעינן להטעימו לנכרי .
והוא קולא וחומרא ,דבאין ס' מועיל קפילא להתיר אף שלולי הקפילא היינו אוסרים ,וביש ס'
צריך קפילא אף שלולי הקפילא היינו מתירים  .ומשמע דלא בעינן אומן בשביל לידע אם יש שם
טעם ,דטעם שאינו נרגש לאדם רגיל אינו אסור  .עוד יש להדגיש ,דטעימה היא שילעס ממש
ולא סגי בלחיכה  ,ויש שסברו שבעינן שיבלע מעט בגרונו  .הא דמהני טעימת קפילא ,הוא בין
כשהסיר האיסור משם ומה שיש לחוש הוא לטעמו ,ובין כשהאיסור עודנו שם .

תכח

טעמא

הלכות תערובות  סימ צח

דרבנן

אומר שאין בו טעם חלב או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום ,מותר ה .והוא שלא יהא
סופו להשביח ו .וצריך שלא ידע שסומכין עליו ז .ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו ח ,משערינן
בששים ט .וכן אם הוא מין במינו ,כיון דליכא למיקם אטעמא י ,משערים בששים יא) .ואין נוהגים
עכשיו לסמוך אגוי ,ומשערין הכל בס' יב( .ב .אם נתערב מין במינו ונשפך יג ,בענין שאין יכולין לעמוד
 ולקמן יבואר
 לדידן דטעם כעיקר דאורייתא
האם בעינן שיהא פגום מעיקרו ,או דסגי בפוגם בנתינת
 כה"ח סק"ג בשם ב"י ז"ל ועוד אחרונים,
טעמו
וכן מסתבר דאל"כ מדוע הצריכו טעימה במקום שיש ס'
 ועיין לקמן סימן ק"ג סעיף ב' דמפורש בשו"ע דין
 כן כתבו
 סק"ב
 סק"ב
 סק"א
זה
בהו"ב בשם מהר"ש מאזוז בהגהת השולחן .ועיין עוד
בביאור הגר"א סק"ה .ועיין עוד במשב"ז סוף סק"ב.
ובריב"ש סימן תל"ג משמע שקפילא פשוט יותר
ממסל"ת ,וללדבריו אפשר דהשמיטו השו"ע משום
שהוא כל שכן  כמבואר בגמ' חולין צ"ז ע"ב "אי
נמי מין בשאינו מינו דאיסורא דליכא קפילא בששים"
 כמבואר בגמ' שם .ועיין בהמשך הסימן סעיפים ז'-ח'
דמבואר שיעורים נוספים לביטול איסור .ועיין בשו"ת
יביע אומר ח"א יו"ד סימן ו' אות ז' ,שהביא דברי הגאון
שו"ת שמלת בנימין לר' וולף המבורג ,דמה שמועיל
ביטול בס' הוא לא בתורת ודאי ,אלא רוב פעמים כשיש
ס' פוסק הטעם  ד"ה אם אומר  כה"ח סק"ה
 ד"ה ואין נוהגים עכשיו
 פמ"ג שפ"ד סק"א
 ש"ך סק"ד ,ועיין פת"ש סק"ג
 סק"ז
סקי"ב
 כה"ח
צ"ז.
בחולין
 כמובא

)ה( אם אומר שאין בו טעם חלב או שאומר שיש
בו טעם אלא שהוא פגום ,מותר .דבמקום שאין
איסור משום תערובת גוף האיסור ,יש לעיין אם
נותר טעם מהאיסור  ,וטעם פגום אינו
אוסר  .במקום שאומר שיש בו טעם איסור,
אסור אף אם יש ס' ) .ו( והוא שלא יהא סופו
להשביח .וקמ"ל דאף שהיה פגום באמצעו ,לא
חשיב שיצא מכלל איסור ,ובעינן שיהא פגום
מתחילה ועד סוף ) .ז( וצריך שלא ידע שסומכין
עליו .נמצא שנאמנותו היא מכוח מסל"ת ,ואף
שמסל"ת נאמן רק בדרבנן או בעדות אשה,
ביאר הט"ז ז"ל  שסמכו בזה על הסוברים
טעם כעיקר דרבנן ,או משום שהוא גילוי
מילתא ולא עדות האמינוהו .והש"ך ז"ל  ביאר
דכיון דאפשר למיקם עלה דמילתא על ידי
טעימה לקפילא אחר ,האמינוהו בזה .והפר"ח
ז"ל  ביאר שירא הגוי לשקר כיון שיודע
שיטעם הישראל אחריו .יש שביארו דה"ה
שמועיל קפילא אף שאינו מסל"ת ,ומה שהביא השו"ע מסל"ת הוא משום שהוא מצוי ) .ח( אם
אין שם עובד כוכבים לטועמו .ולא מחויב להחמיר ולחזר אחר קפילא ) .ט( משערינן בששים .דקים
להו לרבנן דביותר מששים אינו נ"ט ) .י( וכן אם הוא מין במינו דליכא למיקם אטעמא .מה חשיב
מין במינו עיין לעיל ד"ה כגון חלב וכו') .יא( משערים בששים .כמבואר לעיל  דעצם האיסור בטל
ומה שנשאר הוא טעם מהאיסור ,וקי"ל טעם כעיקר ובעינן לבטלו .בפוסקים דנו כיצד הוא שיעור
הששים האם בנפח או משקל ) .יב( ואין נוהגים עכשיו לסמוך אגוי ,ומשערין הכל בס' .וכיון שכך
פשט המנהג ,אין להקל בפחות מששים לסמוך אקפילא ,ואף ביותר מס' לא בעינן להחמיר ולהצריך
ס'  .הטעם דלא סמכינן ביאר רעק"א ז"ל  ,דמסופקים אנו אם הלכה דבעינן מסל"ת דוקא ,או
דבעינן שיהא אומן ,ולא יתכן שיהא בו שני הענינים דבאומן צריך שידע שסומכים עליו שיהא
בחזקת לא מרע אומנותיה ,ובשביל שיהא מסל"ת בעינן שלא ידע שסומכים עליו ,נמצא שלעולם
לא יהא נאמן .והטעם דבאיסור דרבנן לא סמכינן על קפילא אף שספק דרבנן לקולא ,דחיישינן
שמא הלכה כרש"י דקפילא לא נאמן כלל בפחות מס' .והרב שלחן אברהם  ביאר דכיון שהטעימה
היא חומרת חכמים דהא בליכא קפילא סמכינן אששים ,הקילו חכמי הדורות שלא להטעים לקפילא
כלל ,כדי שלא יבואו לסמוך עליו להתיר .יש שדייקו מדברי רמ"א ,דדוקא אגוי לא סמכינן ,אך על
יהודי סמכינן  .ונפק"מ לתערובת תרומה דטעים לה כהן  ,אי נמי לטעימת בשר או חלב .
)יג( אם נתערב מין במינו ונשפך .כשנתערב מין במינו ההיתר לא מקבל מטעם האיסור ,וכל מה שיש

טעמא

הלכות תערובות  סימ צח

דרבנן

תכט

עליו לשערו יד ,אם נודע שהיה רובו היתר ,מותר .ואם לא נודע שהיה רובו היתר ,אסור טו.

הגה:

ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא ,אם הוא שוה הוי מין במינו .אבל לא אזלינן בתר טעמא אם הוא שוה או לא טז.
אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,אפילו נודע שהיה
רובו היתר ,אסור יז .ואם נתערב במינו ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו
לשערו ,ונודע שהיה רובו היתר ממינו ,רואין את שאינו מינו כאלו אינו ,והשאר ,מינו רבה עליו
ומבטלו יח .ג .במה דברים אמורים ,כשנשפך יט .אבל איסור שנתערב בהיתר ,והוא לפנינו ,ואי
אפשר לעמוד על שיעורו כ ,אף על פי שהוא מאיסורים של דבריהם ,אסור כא .ד .איסור
שנתבשל עם היתר כב ,אפילו מכירו והוא שלם וזרקו ,צריך שישים כנגד כל האיסור ,מפני
 כמבואר לקמן סימן ק"ט  כמבואר ברשב"א לחוש הוא לעצם האיסור ,ומדאורייתא בטל
תורת הבית הארוך ב"ד ש"א י"א ע"א וע"ב ברוב  ,אלא הצריכו חכמים ס' אף בזה אטו מין
 כמבואר לקמן סימן צ"ט  ריטב"א חולין צ"ח :בשאינו מינו  ,בנשפך ויש ודאי רוב ואין ידוע
 הו"ב סקי"ב  ד"ה אם נתערב  עבודה זרה
ס"ו  עיין ש"ך ז"ל סק"ו ,ובדבברי הרב כה"ח ז"ל אם היה ס' הוי ספק דרבנן .ודוקא כשנתערב אך
סקט"ז וסקי"ז  כן דעת רוב הראשונים ובכללם לערב בידים אסור ,ככל איסור שאין לבטל
הרמב"ם הר"ן הרשב"א והרא"ש ז"ל  רשב"א ז"ל לכתחילה ) .יד( בענין שאין יכולין לעמוד עליו
תורת הבית הקצר ז' ,:ט"ז ז"ל סק"ה  כמבואר לשערו .מיירי דוקא שאין האיסור מונח בקדירה
בסעיף לעיל  כמבואר בגמ' חולין צ"ז  :חולין עדיין ,אלא הסירו ואז נשפך חלק מהרוטב ,או
ל"ה ע"ב והביאו ב"י ז"ל  רשב"א ז"ל בחידושים
לחולין צ"ח ,:שערי דורא סימן פ"ה .ועיין ש"ך ז"ל ,שהיה זה איסור נימוח  ,או שנשפך מהתערובת
ובכה"ח סקמ"ג  בחידושים לחולין צ"ז ע"ב ד"ה רק אחר שנצטנן דאינו נותן טעם כבר  .מה
חשיב אין יכולין לעמוד על שיעורו יבואר לקמן
סעיף ג') .טו( אם נודע שהיה רובו היתר ,מותר .ואם לא נודע שהיה רובו היתר ,אסור .כמבואר לעיל 
דהוי ספק דרבנן לקולא) .טז( הגה :ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא ,אם הוא שוה הוי מין במינו אבל
לא אזלינן בתר טעמא אם הוא שוה או לא .כן דעת רמ"א ז"ל ,והוכיח כן מגמרא  ,ומיהו שאר
פוסקים פליגי עליה ) .יז( אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו,
אפילו נודע שהיה רובו היתר ,אסור .כמבואר לעיל דטעם כעיקר דאורייתא ,ואף שיש רוב בעינן ששים
לבטל הטעם ,וכיון שהוא ספק אם יש ששים אזלינן לחומרא בדאורייתא ) .יח( ואם נתערב במינו
ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,ונודע שהיה רובו היתר ממינו ,רואין את
שאינו מינו כאלו אינו ,והשאר ,מינו רבה עליו ומבטלו .הטעם כיון דכבר התערב ברוב מינו מדאורייתא
בטל ,וכיון שמסופק אם יש ס' הוי ספק דרבנן לקולא ,וחשיב האיסור כמאן דליתיה כשבא לדון עליו
מצד האינו מינו שמעורב עימו ) .יט( במה דברים אמורים ,כשנשפך .במה דברים אמורים שיש להקל
במין במינו או איסור דרבנן שנשפך ,וידוע שיש רוב וספק אם יש ששים ) .כ( אבל איסור שנתערב
בהיתר ,והוא לפנינו ,ואי אפשר לעמוד על שיעורו .כגון כחל שאסרו חכמים את החלב שבו ,ואם נפל
לבשר משערים כנגד כולו ,ואף שודאי שלא נפיק חלב בשיעור כולו ,כיון שאין יכולים לעמוד על
שיעורו  .וכל שכן מקום שחסרון הידיעה תלוי באדם שדעתו חסרה ואינו בקי לשער ,דלא תולים
להקל) .כא( אף על פי שהוא מאיסורים של דבריהם ,אסור .הטעם ביאר הר"ן ז"ל  דאי אזלינן לקולא
יהיו כל האיסורין בספק וכל אחד ישער במה שנראה בעיניו ,לפיכך השוו חכמים מידותיהם .ושאר
הראשונים ביארו דספק הבא מחסרון ידיעה ,לא חשיב ספק דדעת שוטים הוא זה משא"כ לעיל
דהספק הוא מחמת שנשפך  .הטעם שאף איסור דרבנן בכלל זה ,ביאר הרשב"א ז"ל  דהשוו
חכמים מידותיהם לדאורייתא) .כב( איסור שנתבשל עם היתר .באיסור הוא לאו דוקא אם נתבשל
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שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו כג .לפיכך המבשל בקדרת איסור שהיא בת יומא כד ,או תחב
כף של איסור בהיתר כה ,צריך ס' כנגד כל הקדירה כו וכנגד כל מה שתחב מהכף כז ,שאין אנו
יודעין כמה בלעו כח ,בין שהם של חרס או עץ או מתכת כט .הגה :ובלבד שבלעו על ידי רתיחת אש,
שאז הבליעה הולכת בכל הכלי ל ,אבל על ידי רתיחת מליחה אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה ,ואין צריך לשער רק כדי
קליפה לא ,ועיין לעיל סימן ס"ט לב .ויש מי שמחמיר בכף של מתכת להצריך ס' כנגד כולו ,אפילו לא
הכניס אלא מקצת ,משום דחם מקצתו חם כולו לג .הגה :ונוהגין כסברא ראשונה לד .וכל איסור שמבטלים
בשישים ,אם מכירו צריך להסירו משם אף על גב דכבר נתבטל טעמו בשישים לה .ולכן אם נפל חלב לתוך התבשיל
אלא אף אם נפל והסירו משם ,ובבשר וחלב
בעינן שיתבשל כדי נתינת טעם ) .כג( אפילו
מכירו והוא שלם וזרקו ,צריך שישים כנגד כל
האיסור ,מפני שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו.
כמבואר לעיל בסעיף ג' גבי כחל .ואף שנראה
שלא פלט כלום ,יש לחוש שמא נפלט ממנו
וחזר ובל מההיתר תחתיו .וכל איסור יש להסירו
אף שיודע שיש ששים כנגדו ) .כד( לפיכך
המבשל בקדרת איסור שהיא בת יומא .וטעם
האיסור היוצא ממנה משובח ,דאילו קדירה
שאינה בת יומה היוצא ממנה נטל"פ) .כה( או
תחב כף של איסור בהיתר .ומיירי בכף בת
יומה ) .כו( צריך ס' כנגד כל הקדירה .אף כנגד
מה שחוץ לרוטב ואף כנגד הכיסוי  .וסתם
קדירה אין בה ששים כנגד מה שבתוכה ,אלא ברחבה ועוביה דק ) .כז( וכנגד כל מה שתחב מהכף.
דמה שחוץ לקדירה כלל לא פלט ,ומה שחוץ לרוטב ומונח תוך חלל הקדירה וכגון שהרוטב
שבקדירה אינו מגיע עד לשפת הקדירה ,הוא מחלוקת אחרונים ) .כח( שאין אנו יודעין כמה בלעו.
וכיון שלא יודעים כמה בלעו הצריכו חכמים לשער נגד כולו  .ומיהו ידוע לנו ששיעור האיסור
הבלועה בה אינו פחות משיעור הנפח שנתחב ממנה) .כט( בין שהם של חרס או עץ או מתכת .ולא
מקלינן בכלי עץ ותכת אף שיכולים להגעילן ) .ל( הגה :ובלבד שבלעו על ידי רתיחת אש ,שאז
הבליעה הולכת בכל הכלי .פירוש שנתבשל שם האיסור והיה בו רוטב ,דאילו איסור שנגע בלא רוטב
אוסר רק כדי קליפה  ,וכן עירוי מכלי ראשון אוסר רק כדי קליפה ) .לא( אבל על ידי רתיחת
מליחה אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה ,ואין צריך לשער רק כדי קליפה .דין כלי שנאסר אלא כדי
קליפה  ,בשונה מחתיכה שנאסרת כולה אם שהתה בציר מלוח שיעור כדי שיתיחו המים .
)לב( ועיין לעיל סימן ס"ט .דשם מבואר דין המולח חתיכת בשר מלאה מדם ,בכלי שאינו מנוקב .
)לג( ויש מי שמחמיר בכף של מתכת להצריך ס' כנגד כולו ,אפילו לא הכניס אלא מקצת ,משום דחם
מקצתו חם כולו .מיירי בכף מתכת שהיתה בלועה מתחילה באיסור בשיעור כולה ) .לד( הגה :ונוהגין
כסברא ראשונה .ואף דקימא לן חם מקצתו חם כולו שאם צד אחד של הכף באש ,והצד השני נוגע
באיסור ,נאסרת הכף ,מ"מ אינו מוליך הבליעה ) .לה( וכל איסור שמבטלים בשישים ,אם מכירו צריך
להסירו משם אף על גב דכבר נתבטל טעמו בשישים .הטעם דכל שאפשר להסירו הוי כמכיר
האיסור  ,וכל שמכיר האיסור חייב להסירו  דלא מיקרי תערובת כלל  .נחלקו אם חיוב זה הוא

ומיהו  הו"ב בשם פרי תואר ז"ל ,ודין בשר וחלב
עיין במקורו בסימן צ"ד  כמבואר לקמן סימן צ"ט
סעיף ד'  כמבואר לגבי קדירה  כמבואר לעיל
סימן צ"ב סעיפים ו'-ח' ,כיון דהזיעה עולה וחוזרת
לתבשיל  ב"י סימן צ"ג  לעיל ריש סימן צ"ד,
ועיין בפת"ש שם סק"א ,ובבן איש חי שנה שניה פרשת
קורח ,ובהליכות עולם שם  כ"כ בשות בית שלמה
 והיא דעת הראב"ד ז"ל
ז"ל חיו"ד סימן קס"ב
 עיין ביאור הגר"א סימן ק"ז סקי"ז
הביאו ב"י
 כמבואר
 כמבואר לקמן סימן ק"ה סעיף ב'
לעיל סימן ס"ט סעיף ט"ז בדברי רמ"א  לעיל סימן
ס"ט סעיף י"ח  סעיף ט"ז  כמבואר לעיל ד"ה
 ש"ך לעיל סימן צ"ד סק"ג
שאין אנו יודעין
 כמבואר מדברי הר"ן
 פמ"ג ז"ל מש"ז סק"ז
סוכה ה' ע"א ד"ה וא"ת ואמאי  כן נראה מדברי
רמ"א ז"ל בביאור דברי הר"ן ,וכן ביאר לי מורנו הרב
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תלא

ונתבטל טעמו בשישים ,צריך ליתן שם מים צוננים וטבע החלב להקפיא ולצוף למעלה על המים ,ויסירנו משם ,דמאחר
דאפשר להסירו הוי כאילו מכירו וצריך להסירו

.

משם לו

איסור שנתבטל בקדירה והסירוהו משם ,ונפל לקדירה אחרת,

צריך לחזור ולבטלו בשישים נגד כולו ,וכן
.
לט
)פעם( אחת כנגדו לח ,ועיין לעיל סימן צ"ד  .ה .אם ידוע כמה הוא האיסור ,כגון כף חדשה או שאינה
בת יומא מ שניער בה ובלעה כזית חלב מא ,ואחר כך ניער בה קדרה של בשר מב ,אין צריך אלא
ס' לבטל הכזית שבלעה מג )ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה ,אפילו אם ניערו בו איסור מד( .אבל כף
לעולם לז

אבל אם נפל לקדירה הראשונה ב' פעמים ,אין צריך רק שישים

שלמה כהן שור נר"ו  בספר הוראה ברורה כתבו מדאורייתא או מדרבנן ) .לו( ולכן אם נפל חלב
דנראה מדברי הפליתי ז"ל סק"ו שהיקל בהפסד מרובה ,לתוך התבשיל ונתבטל טעמו בשישים ,צריך ליתן
שהוא איסור דרבנן .ובגיליון מהרש"א פליג וסבר שהוא
שם מים צוננים וטבע החלב להקפיא ולצוף
דאורייתא  כה"ח סקכ"ט  איסור והיתר הארוך
כלל כ"ד דין ב'  הגר"א ז"ל בביאורו כאן סק"כ למעלה על המים ,ויסירנו משם ,דמאחר דאפשר
 סעיף ב'  כ"כ הגאון ר' משה פינשטיין ז"ל להסירו הוי כאילו מכירו וצריך להסירו משם .והוא
בשו"ת איגרות משה חלק א' יורה דעה סימן מ"א ,הדין שיכול להניח התבשיל להצטנן ,ויצוף החלב
והביאו דבריו בהוראה ברורה ביאור הלכה ד"ה שניער ממילא ) .לז( איסור שנתבטל בקדירה והסירוהו
בה .ועיי"ש שהביאו האחרונים שנחלקו על דעת
האגרו"מ ,ועוד הביאו לפקפק בדיוק דבריו מהשו"ע משם ,ונפל לקדירה אחרת ,צריך לחזור ולבטלו
 דלא שייך לנער בה קדירה ששיעורה מרובה משיעור בשישים נגד כולו ,וכן לעולם .דין זה מבואר ממה
הכפית כולה  כ"כ הרשב"א ז"ל בתורת הבית שנפסק לעיל לגבי כחל ,שכל איסור שאינו יודע
הארוך ב"ד ש"א ע"ג  כמבואר לעיל סימן צ"ד כמה נפלט ממנו ,משערינן נגד כולו ) .לח( אבל
סעיף ו' ,ביאור הגר"א ז"ל סקכ"ב  כמבואר לקמן אם נפל לקדירה הראשונה ב' פעמים ,אין צריך רק
שישים )פעם( אחת כנגדו .לדעת מר"ן ז"ל דלא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,פשוט הוא דאין
האיסור יכול לאסור יותר משיעורו .ואף לרמ"א ז"ל שאמרינן חנ"נ בשאר איסורים ,יש להקל דכאן
הוא מין בימנו והעמידוהו אדאורייתא דבטל ברוב ,דמה שהחמירו במין במינו להצריך ס' הוא אטו
מין בשאינו מינו ,וכאן לא שייך שיתן יותר מס' איסור משאינו מינו ) .לט( ועיין לעיל סימן צ"ד.
דשם מיירי לענין כף חלבית שתחב לקדירה של בשר ) .מ( אם ידוע כמה הוא האיסור ,כגון כף
חדשה או שאינה בת יומא .בכף חדשה פשוט כיון שבלעה רק חלב אין לעשותה נבילה ,וכתב מר"ן
ז"ל דאף כף ישנה שאינה בת יומה דינה כן ,דמה שבלעה בשר בתחילה אינו נאסר מהחלב ,מאחר
שהכף אינה בת יומה מבליעת הבשר כדקי"ל בסימן ק"ג) .מא( שניער בה ובלעה כזית חלב .פירוש
שלא בלעה כשיעור כולה ,אלא כשיעור חלק ממנה ,ומעתה אף כשנתחבה לקדירת בשר אין להצריך
ביטול כשיעור כולה .יש שדייקו דבעינן לראות שבלעה הכף כזית מן הלב ,אך אם מדד בסוף שיעור
החלב שניער ונמצא שלא נחסר אלא מעט ממנו ,משערים רק כנגד אותו מעט ,דבדבר לח לא שייך
שיהא הטעם נחלק מן הממשות ) .מב( ואחר כך ניער בה קדרה של בשר .פירוש שניער אותה
בקדירה של בשר ) .מג( אין צריך אלא ס' לבטל הכזית שבלעה .דלא נעשתה הכף כולה חלבית,
אלא רק שיעור הבליעה של החלב דידעינן כמה הוי ) .מד( ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה,
אפילו אם ניערו בו איסור .פירוש אין לעשות הכלי לנבילה ,אם נבלע בו היתר כחלב ודאי שלא
עושה הכלי כולו לחלבי דאף אם היה נבלע במאכל מאחר שהוא היתר  ,אלא אף איסור ממש
שנבלע בכף לא עושה הכף לנבילה להצריך נגד כולה .הטעם משום דלימדה תורה לענין כלי מדין
דמועיל להגעיל הכלי ולהוציאו מכלל איסור ,וא"כ לא שייך לומר שיהא כולו נבילה .ורק לענין אוכל
שייך לומר שנעשה נבילה משום שלהלכה אפשר לסוחטו אסור  .ומשום כן בכלי חרס שאינו יוצא

תלב

טעמא

הלכות תערובות  סימ צח

טעמא

דרבנן

ישנה ובת יומא ,משערין בכולה
שאומר שגם בזו אין צריך אלא ס' לבטל הכזית שבלעה  .הגה :והסברא ראשונה עיקר ,כמו שנתבאר
לעיל גבי טיפת חלב שנפלה על הקדירה מח .ויש שאינן מחלקין בין כף ישן לחדש ,רק בין כלי חרס לשאר כלים
מה

)דכל מה שבלע נעשית איסור ,ולא ידעינן כמה

בלע מו( .ויש מי

מז

הלכות תערובות  סימ קיב

דרבנן

תלג

משום חתנות ,אסור ד( .ולא אסרו אלא פת של חמשת מיני דגן ה ,אבל פת של קטניות ושל
אורז ודוחן ,אינו בכלל פת סתם שאסרו ו .הגה :וגם אינו אסור משום בישולי עובדי כוכבים אם אינו
עולה על שלחן מלכים ז.

ואומרים דבכלי חרס דאי אפשר להפריד האיסור על ידי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נבלה ,אבל לא בשאר כלים,
וטוב לחוש

לחומרא מט

ועיין לעיל סימן צ"ב.

סימ קיב דיני פת של עובדי כוכבי
א" .אסרו חכמים א לאכול פת של עממים עובדי כוכבים ב ,משום חתנות

ג

)ואפילו במקום דליכא

מידי דופיו שייך שיהא איסור כולו .
)מה( אבל כף ישנה ובת יומא ,משערין בכולה.
פירוש כף ישנה שהשתמש בה לבשר בשיעור
כולה ,וחזר והשתמש בה חלב בשיעור כזית,
נעשתה כולה איסור דלא ידעינן כמה בשר
בלעה ואם יש ששים נגד החלב ) .מו( דכל
מה שבלע נעשית איסור ,ולא ידעינן כמה בלע.
ואם ידוע כה בשר בלעה ,כגון שניער בה
כזית בשר ושוב ניער כזית חלב וחזר ותחב
לקדירת היתר ,בעינן מאה עשרים ) .מז( ויש
מי שאומר שגם בזו אין צריך אלא ס' לבטל
הכזית שבלעה .משום שסברו שלא אומרים
חנ"נ בדבר בלוע  .וצ"ע מה הטעם דלא
נימא חנ"נ בכה"ג) ,מח( הגה :והסברא ראשונה
עיקר ,כמו שנתבאר לעיל גבי טיפת חלב
שנפלה על הקדירה) .מט( ויש שאינן מחלקין
בין כף ישן לחדש ,רק בין כלי חרס לשאר
כלים ואומרים דבכלי חרס דאי אפשר
להפריד האיסור על ידי הגעלה אמרינן הכלי
נעשה נבלה ,אבל לא בשאר כלים ,וטוב
לחוש לחומרא.
)א( אסרו חכמים .אע"פ שאין לאיסור זה עיקר
מה"ת ) .ב( לאכול פת של עממים עובדי
כוכבים .לאו דוקא עובדי כוכבים ,אלא כל גוי
שיש בו איסור חתנות) .ג( משום חתנות.
כמבואר בש"ס  גזרו על פתן ושמנן משום יינם ,ועל יינם משום בנותיהם .ופרש"י ז"ל  משום
חתנות שלא ירגיל משתאות אצל עובד כוכבים ויתן עיניו בבתו .ובר"ן ז"ל  הביא טעם נוסף
לחומרת פת ,כיון שהפת מעשה נשים ויש חשש חתנות יותר משיכר .ומשום גיעולי עכו"ם  ליכא
למיחש ,דסתם כלים לאו בני יומן  ,ועוד דדרך בעלי אומניות לייחד להם כלים לאומנותם .

סימן ק"ו ,ועיין עוד לעיל סימן צ"ב סעיף ד' שהקשה
רמ"א סתירה בדברי השו"ע והעיקר כדברי מה שפסק
בסימן ק"ו  טעם זה היה נראה לי לומר בביאור דין
זה ,מאחר שלא מצאתי בדבר האחרונים ז"ל שהביאו
טעם ,והצעתי הדברים בפני ראש הכולל הרב שלמה
נר"ו והסכים עימי .וסברא זו היא כעין סברת הראב"ד
ז"ל הביאו הרשב"א תורת הבית הארוך ב"ד ש"א א':
 ש"ך ז"ל סקי"ז ,ומיהו זה דוקא בבשר וחלב אך
בשאר איסורים יש להקל ,ש"ך סקי"ח  ש"ך ז"ל
סקי"ז  ש"ך ז"ל סקי"ט
 כגון מוסלמי או דרוזי .כ"כ ב"י ז"ל
 מדברי הטור
לקמן )סימן קכ"ד( בענין גר תושב ,שיינו אסור משום
שאסור בחתנות .ובאמת שבשו"ע דפו"ר כתב מר"ן ז"ל
עמים ולא כתב עכו"ם ,ובס' בין ישראל לעמים לגר"ד
טהרנ"י שליט"א כתב ששונה משום הצנזורה .וציין שם
לפר"ת ז"ל סימן קי"ב סק"ג שביאר דברי הגמ' דאסרו
לא משום שמא יטעו אחר עבו"ז אלא שמא ישאו
בנותיהם .ושכן דעת ההגאון ר' דוד פרדו במזמור לדוד
)שם( לאסור מאפה ישמעאלים שאינם עוע"ז ,וכ"כ הגאון
זב"צ ז"ל )שם ס"ק כ"ה( וכ"כ הגרי"ח ז"ל בשו"ת רב
פעלים )ח"ד חיו"ד סימן י"ז( ,וכ"כ הראש"ל פאר הדורות
רבינו עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת )ח"ה סימן נ"ד(
 ע"ז
 ע"ז ל"ו:
ובהליכות עולם )ח"ז עמוד צ"ג(
ל"א  :ל"א ,:י"א ע"א מדפי הרי"ף .והביאו ב"י ז"ל
יו"ד סימן קי"ד ,וכ"כ הרמב"ן ז"ל שם ובדף ל"ה
 שמא אפה או לש ברותח בכלי איסור ב"י  ב"י ז"ל
ריש הסימן בהשגה על דברי הראב"ד ש"ך ז"ל סק"ג
 כ"כ הגאון שלחן גבוה ז"ל סק"ג ,וכתב דלפי טעם

קמא אין לומר לגוי בפירוש שיעשה לו דלא הותר
נטל"פ לכתחילה  עפ"י שלחן גבוה סק"ד  עיין
לרבינו ירוחם ז"ל )ני"ז ח"ד( שכתב וז"ל "ואף שאין
לכמרים בנים ובנות וליכא למיגזר משום חתנות ,מ"מ
כבר כתב רבינו הרשב"א בתשובותיו )ח"א סימן רמ"ח(
שאף פת הכמרים אסורה שאם תתיר פת הכמרים לפי
שאין להם בנים תתיר פת בחורים ושל סריסין ,וכן
בספינה שאין שם נשים ,וכן יקח ישראל זה ויביא
בחבורת ישראל ויאכלו הקרואין להםף שהרי הלוקח
אינו אוכל והקרואים לא לקחו מגוי .גם הכמרים פעמים
שיש להם בנים ובנות מתחלה קודם כניסתן לכמריא,
והגדולים שבהן כן יש להם גם האחרים אין להם
אפוטרופוס .ועוד משום בנותיהן שאמרו לאו דוקא
משום בתו של מוכר או של נותן אמרו ותינוק גוי
עושה יין נסך אף על פי שאינו יודע בטיב עבודה זרה
ואין לו בנים עכת"ד  ט"ז ז"ל סק"ב  דאילו
היה עולה על שלחן מלכים היה אסור אף שאינו פת,
דלא גרע משלקות .כ"כ מר"ן ז"ל בב"י )ד"ה ומ"ש וגם(
עפ"י דברי הרא"ש ז"ל בתשובה כלל י"ט סימן כ"א.
ויש שפקפקו על הבנת הב"י ,עיין ש"ך ז"ל סק"ה ובעוד אחרונים  .עיין ש"ך שם שהבין דדעת רמ"א כדעת
מר"ן ובסתמא צריך בדיקה .ועיין מנ"י שהבין דאין דעת רמ"א דבסתמא צריך בדיקה ,אלא רק שאם נעשה הפת
אורז ודוחן בענין מיוחד בתערובת בשמים וכדו' ,רק בזה אסר רמ"א

)ד( ואפילו במקום דליכא משום חתנות ,אסור.
פירוש גוים שאינם נושאים אשה ,או שאין
חשש שיתחתנו בנו כגון מלכים ושרים  .הטעם,
דאף הנוהגים שלא לישא נשים ,מצוי בינהם
לפעמים ילדים .ועוד שאסרו משום קירבה
כללית לאומות ולא רק משום בניהם של לוקח
ומוכר ) .ה( ולא אסרו אלא פת של חמשת מיני
דגן .שהוא שהוא דבר חשוב ומביא לדי קירוב
הדעת ) .ו( אבל פת של קטניות ושל אורז
ודוחן ,אינו בכלל פת סתם שאסרו .וכיון שאינו
עולה על שלחן מלכים מותר ) .ז( הגה :וגם
אינו אסור משום בישולי עובדי כוכבים אם אינו
עולה על שלחן מלכים .ומשום כן אינו אסור לא
משום פת ולא משום שלקות .אך אם יעשה
באופן שראוי לעלות על שלחן מלכים ,אסור.
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הערות על השו"ע וב"י
סימן סט
צ"ע על מחלוקת הראשונים
בדעת ר' יונה

סעיף כ' .נחלקו בדעת ר' יונה אם הוא חולק על
רש"י או לא ,תימה הרי לקמן סימן ע' כתב ב"י
דעת ר' יונה שאסור להשהות החתיכה עם מלחה
לאחר שסיימה פלוט ציר שעליה ,ואם כן מוכח
דדעתו שאף אחר המליחה לא תש כוח המלח
ודאי דפליג על רש"י.

סימן ע
טעמי המתירים להשהות הבשר
במלחו אחר שיעור מליחה

סעיף ה' .פסק השו"ע' :יש אומרים שבשר
שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת
כל צירו דהיינו י"ב שעות ,לפי שחוזר ובולע
מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח .ויש מתירים
להשהותו במלחו אפילו כמה ימים .ולכתחלה יש
לחוש לדברי האוסרים ,ובדיעבד מותר' .וביאר
ט"ז סקי"ב וז"ל "הטעם דדם משרק שריק ונופל,
ועוד שהבשר הנמלח פולט ציר לעולם ואינו בולע
מן הדם" .ובסקי"ג כתב "ובדיעבד מותר :ואפילו
מאן דמחמיר במעשה דרש"י סימן ס"ט סעיף
כ' מודה כאן דאין ציר בעין" .וצ"ע מה כוונתו
בסקי"ב ,אם כונתו לומר טעם לאוסרים היה צריך
לומר סקי"ב וסקי"ג יחד ,ועוד שאין מחוור מה
טעם הוא זה שהדם שריק הרי כאן אין האיסור
משום דם היוצא אלא מפני דם שעליו ,דלמתירים
שם הוא מחמת שיבש המלח שעל פניו [או משום
שתש כוח המלח] ,והאוסרים הוא מחמת שיש
עדיין דם שם ,וסברת שריק מועילה רק לומר
שדם היוצא ממנו אינו נבלע בצידו השני כמו
שכתב רש"י הביאו ב"י ריש הסימן .ועוד דמש"כ

והבשר שנמלח פולט ציר לעולם ואינו בולע מן
הדם ,אינו קשור בכאן ,שהרי כתב הרשב"א (תוה"ק
ב"ג ש"ג עב :הביאו ב"י סוד"ה כתב הרשב"א אסור) בפירוש

שאחר י"ב שעות אינו פולט ציר ,ולפי דבריו הוא
מתיר .ואם כוונתו היא למתירים ,הרי לדבריהם
את"ש או משום שאין כוח למלח כלל אחר שיעור
מליחה ,או שאין איסור שדם שעל פניו יבש הוא
ואין כוחו להפליט לעולם ,וציר היוצא ממנו הוא
מותר .ומה צריכים אנו לטעמים אלו.
והיד יהודה (להגאון ר' יהודה ליבוש לנדא) סימן
ע' ס"ק ט"ו שהרגיש בזה ,וכתב שמה שהביא
הט"ז בסקי"ב הם דברי ר"ת (הביאם ש"ד ש"ד סס"י
ו') דסבר שאין בשר הפולט דם אוסר חבירו אף
בבשר שכבר נמלח ,שלדעתו וודאי שאין לאסור
להניח חתיכה לבדה ,או מום שדם משרק שריק
לעולם ואינו נבלע ,או משום שלעולם יש מעט
ציר היוצא וי"ל איידי דטריד .ומה שטרח הט"ז
להביא דברי ר"ת הוא דלא תיקשי אמאי בסעיף
כ' לעיל לא התיר אף למתירים אלא בדיעבד ,וכאן
אף לכתחילה מותר .וצ"ע בדבריו מהיכן הוכיח
שלא התירו שם אלא בדיעבד ולא לכתחילה .ועוד
מה יועיל סברת ר"ת הרי אינה להלכה ,ועוד מדוע
לא סגי בסברת המתירים כאן אף על פי שאוסרים
שם משום שכאן הוא לא דם בעין ,להתיר למתרים
אף לכתחילה.
ובכף החיים סק"מ כתב בטעם השו"ע שהתיר
"והטעם דדם משרק שריק ונופל ועוד שהבשר
הנמלח פולט ציר לעולם ואינו בולע מן הדם"
וציין לט"ז הנ"ל ולפר"ח אות כ"ב .וודאי שאין
דבריו כדברי היד יהודה הנ"ל ,דלפי דבריו אין
טעם זה לשו"ע אלא רק אליבא דהט"ז .ובלאו הכי
קשה איך כתב הכף החיים טעם זה שהוא אליבא
דר"ת שהוא טעם השו"ע שלא פסק כמותו .ועוד
דשבק טעם הרא"ש (פ"ח סימן ל"ז) שהביאו טור
וב"י "לפי שהדם שעליו מועט הוא ובלוע במלח
ואינו יכול לצאת ממנו שאין המלח מפליטו ממנו
אדרבא דרך הדם להפליט הדם ומושכו אחריו"
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(לשון הטור) ,וכתב טעם זה .ואף הפר"ח כתב שטעם
זה הוא טעם ר"ת והביא טעם הרא"ש מיד.

סימן עג
מהי דעת רש"י לגבי חיתוך שתי
וערב במליחה
סעיף א' .רש"י ביאר ספק הגמרא ,אחר מליחה
האם אוסרת חתיכות בשר שעימה או לא ,וחיתוך
שתי וערב ביאר שהוא בצלייה בשביל שתפלוט
כל דמה .ונראה דכל שכן שבמליחה יצריך חיתוך,
שהרי כוח צלייה הוא גדול מכוח מליחה ,ואם
בצלייה הצריך חיתוך כל שכן שמליחה יצריך
חיתוך .ומה שפירש רש"י בד"ה וחיתוכיה לתחת
שהוא כשיתנוהו בתנור לצלות ,אינו לענין
החיתוך אלא רק לגבי ההנחה שהחתך לתחת
שבצלייה צריך להניחו למטה משא"כ במליחה
שהמלח דבוק בו מכל צדדיו .וכן נראה ממה שלא
פירש כן בתחילה על קורעו שתי וערב אלא רק
על חיתוכיה לתחת.
וצ"ב על דברי הר"ן כשבא לבאר דברי הרי"ף
שאסר במליחה ,בתחילה כתב שהרי"ף סבר
שמליחה לא מעלה ולא מורדת ומה שצריך חיתוך
הוא לצלי בלבד כמו שפרש"י .וקשה הרי רש"י
הצריך קריעה בין למליחה בין לצלייה כמבואר.
וכן הב"י הביא בד"ה "ומ"ש עוד רבינו אלא אם כן
קרעו שתי וערב וכו'" ,הביא שרש"י ביאר קורעו
לענין צלייה.
ואולי כונתו בדוחק שכונתו כמו שפרש"י
שחיתוך שייך בצלי ,אך אין כונתו שפירוש רש"י
ופירושו שוים.

קושי בביאור הר"ן בדעת הרי"ף
והרמב"ם
שם .הר"ן
הסימן) אחר שהביא ביאור המפרשים בסוגיא,
התקשה מדוע פסק הרי"ף לא להתיר כבד אלא
בצלייה ,הרי מהסוגיא מוכח שכל האיסור הוא
רק למה שנתבשל עימו אחר מליחה .בתחילה
ביאר הר"ן שהרי"ף סבר שאין חילוק בכבד בין
נמלח ללא נמלח והספק היה אם להתיר כבד
דוקא בבישול לבד או אף כשנתבשל עם אחרים,
(חולין לט :ד"ה גרסינן תו הביאו ב"י ראש

ולהלכה יש להחמיר אף בבישול לבד ורק
בחליטה יש להתיר ,ומה שנא' שצריך לקורעו הוא
לצלי בלבד .ונראה שרוצה לומר שאף שהספק
מתחילה היה על בישול עם חתיכה אחרת ,מכל
מקום להלכה מחמירים יותר .והקשה ע"ז דעדין
צ"ב מדוע אין להתיר במליחה ובישול ,ותירץ
שהסוגיא כאן היא לדעת ר' יוחנן בן נורי שהתיר
במליחה ,אך רבנן אוסרים.
ואני בעוניי לא הבנתי מה יישב בתחילה ,שאם
כונתו שאף שהספק היה על מליחה עם חתיכה
אחרת להלכה יש להחמיר יותר ,לא מובן מה דחה
אח"כ מדוע לא מתירים במליחה ובישול.
וענה לי ראש הכולל שליט"א ,שבר"ן עצמו
הגירסא שונה מהמובא בב"י (וכ"כ בחידושי הגהות),
ובר"ן עצמו נוסף עוד קושיא קודם התירץ
הראשון ,דלפי שיטת האוסרים כבד במליחה
מדוע לא תירץ דמתני' דכבד אוסרת ואינה נאסרת
מיירי בכבד שלא נמלח .ועל זה מיישב הר"ן שאין
חילוק בין כבד שנמלח לכבד שלא נמלח ואין
מליחה מעלה או מורידה ועיקר דבריו בא לענות
על קושיא זו ,ובאמת בתירץ זה אין כונתו שספק
הגמרא הוא בכבד שלא נמלח ולמסקנא מחמירים
בכל כבד.

דקדוק בביאור הב"י בדעת הרי"ף
שם .הב"י (ד"ה ולי נראה שהרמב"ם ז"ל סובר) כתב
לבאר דעת הרי"ף שהוא כר' ישמעאל בנו של ר'
יוחנן בן ברוקה ,ומה שצריך לחתוך שתי וערב הוא
לחליטה .וא תתמה מדוע פתח בתחילת ביאורו
לבאר את ענין קריעת שתי וערב והמשיך לבאר
מה יש לחתוך וכמה ,שהוא מיישב רק מדוע לא
הביא הרי"ף בהלכות דין זה של חיתוך שתי וערב
לצלי ,ולא פתח קודם לבאר שספק הגמרא הוא
אליבא דר' ישמעאל ושנחלק על ר' יוחנן ב"ב שזו
היתה עיקר השאילה .ועוד ,מדוע ביאר דבריו על
הרמב"ם שרק משמע ממנו שלא מועיל מליחה
וחיתוך ולא על דברי הרי"ף שכתב בפירוש שלא
מועילים ,וגם בסוף שהביא דברי הרי"ף כתב רק
שמשמע ממנו כדעת הרמב"ם אף שכתב בפירוש
שא"א לבשל.
דיש לומר שדברי הב"י כאן העתיקם ממה
שכתב בכס"מ על דברי הרמב"ם  ,ואף שהביאם
כאן לא חש לשנות דבריו אלא השאירם כצורתם
כמו שהביא בכס"מ.
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סימן עו

סימן פד

האיסור להשהות הבשר במלח קודם
צלייה

תולעת שפירשה חצייה לאויר

סעיף ב .כתב הרשב"א אין להשהות הבשר
קודם צלייה במלח ,דבזה יבלע מהדם על פניו
ויאסר .וודאי דמיירי בכלי מנוקב דאי בכלי שאינו
מנוקב ודאי נאסר הבשר אף בזמן מועט ואף
בהדחה .ומהרשב"א משמע דמה שנאסר הוא
המלח ולא הבשר ,דנקט הטעם דבלע המלח מן
הבשר ולא אמר שנבלע הבשר במלח ,וכ"כ הט"ז
(סק"ד) דמועיל הדחה מיד או לאחר צלייה ,דכל
מה שיש לאסור הוא את המלח.
ובב"י משמע דמה שנאסר הוא המלח דתירץ
על מה שהקשה הה"מ מדוע לא גזרינן לא שהה
אטו שהה ,תירץ הב"י כיון דסגי בהדחה אח"כ לא
חשו לגזור.1
ובש"ך (סק"ט) ביאר דמה שנאסר הוא הבשר
ואף בדעת המחבר ביאר כן .ותימה הרי המחבר
בפירוש כתב שמועיל הדחה למלח שעליו ואיך
יכול הש"ך לומר שדעת המחבר היא היפך ממה
שכתב בב"י.
ומכל מקום יש להוכיח דמקום שהדיח ואח"כ
צלה דעת השו"ע שאינו צריך הדחה אחרונה,
דהרי כתב אם שהה במלחו יש מי שאומר שצריך
להדיחו ,וכתב הט"ז (סק"ד) אם לא הדיחו קודם
ידיחו אחר צלייה ,משמע שאם לא היה נמלח
והיה נצלה לא היה צריך להדיחו כלל.

סימן עז
ב"י ריש הסימן .הנראה מדברי הרא"ש שהביא
הב"י בתחילת הסימן ,להוכיח דאף בשר טחון
מועיל לו מליחה ,והגר"ע ביביש אומרים ח"ד
סימן ד' כמדומני ,דן אם מועיל מליחה בבשר
טחון ,ומדברי הרא"ש שהיבא דמולייתא מירי
בממולא בשר טחון ,ומשמע דכל הבעיה היא
משום דלא נמלח ,הא אם היה נמלח שפיר היה
יוצא דמו במליחה אף שהוא טחון.

סעיף ד' .הביא השו"ע ספיקות הגמרא שהונחו
בתיקו ,ופסק לחומרא.
באחרונים הביאו לדון בספק נוסף ,והוא
כשפירש חציו לא על גבי קרקע אלא באויר ,האם
פשטינן לחומרא מדחזינן ספק על פירש לאויר
לחומרא ועל פירש מקצתו לחומרא ,או דיש
להקל.
הרב פרי תואר הביא להקל מב' טעמים ,חדא
דכל שלא פירש כולו לא חשיב קלוט ,ומה
שמצינו שפירש וריחש מקצתו אסור ,הוא משום
שריחש ממש ,אך כל שלא פירש כולו ועודנו
באויר לא שייך להחשיבו כקלוט (ומה שמצינו לגבי
שבת שחשיב קלוט אף חציו ,שאני הכא דכתיב "על הארץ").
ועוד יש להתיר מס"ס ,חדא שמא פירש מקצתו
מותר ,ואף אם מקצתו ככולו ,שמא אף כולו מותר
כדהסתפקה הגמרא .והא דמצרפינן ס"ס בהכי,
הוא דלא כהפר"ח שסבר דלא אמרינן ס"ס בתיקו
בש"ס.
ומדברי הפרי תואר משמע שהבין דלא מיירי
השו"ע בספק כה"ג ,ומה שכתב "מת באויר קודם
שהגיע לארץ" הוא בפירש כולו ועודו באויר,
וההמשך שכתב "ואפילו לא פירש כולו" ,קאי על
פירש מקצתו וריחש על הארץ.
אך הרב כף החיים ז"ל (סקל"א) לא סבר כן ,ולמד
מפשטות השו"ע דמה שכתב "ואפילו לא פירש
כולו ,קאי אף על "מת באויר קודם שפירש לארץ",
ומסיק דאין להקל אלא בנתערב כבר בתבשיל
ולא נראה .והביא הכף החיים דברי הפר"ח בסק"י
שהחמיר בכה"ג.

ביאור על דין חזקת איסור למפרע
סעיף ט' .צ"ע בדברי התפרת צבי הובא בפת"ש
סק"ז דבמקום שמצאו אצל אשה אחת ולא אצל
המוכר נאסר כל מה שקנו ,והוכיח התפארת צבי
מטומאת אשה למפרע ,ותמיה לי הרי טומאת
אשה למפרע היא גזירה דרבנן באשה העוסקת
בטהרות ולא דין בכל איסור .ויש ליישב עפ"י מה
שכתבתי בחידושים על מס' נידה בענייני גזירות

 .1ותימה מה הקשה הה"מ דנגזור שהייה מועטת ,הרי כאן צריך מעט מליחה לצלי כדעת הרמב"ם ולמה שנגזור בבר שזהו תיקון הבשר ,ואולי
כוונתו שיצטרך מליחה ממיד שמעלהו ללא שום שהייה.
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על הך גזירה של בדיקה באשה:
מתחילה אשה העוסקת בטהרות ומצאה
דם ,לענין טהרות שעשתה כבר ,לשמאי אינה
מטמאת כלל משום חזקת טהרה ,והובאו טעמים
נוספים למה דיה שעתה לטעמו או משום שהיה
לה להרגיש ביציאתו ,או משום שאין כותלי בית
הרחם מעמידים הדם ,או משום ביטול פו"ר שלא
יהיה ליבו נוקפו כשיראה שחששו שטומאת אשתו
היא למפרע .ואף לטעמים אלו עיקר הטעם הוא
משום חזקת טהרה אלא הם טעם למה לא נחמיר
טפי משום חומר טהרות .2ולטעם דאין כותלי
בית הרחם העמידוהו הסתפקו האם אפשר לטהר
מכוחו בלבד או שגם לטעמו בעינן טעם דחזקת
טהרה .3ואין לטמא מדין "כל הטומאות כשעת
מציאתן" [שקיים אף במקום שיש חזקת טהרה,]4
משום שחזקת אשה בדוקה היא .ולטעם "אי הוה
דם הוה אתי" בכ"מ יש להעמידה על חזקתה .וי"א
דלטעם הלל ,משום ריעותא שדמים מצויים בה
איתרע לה חזקה ,5והיתה מטמאת טהרות בלבד6
מעת לעת ומפקידה לפקידה כדין כל הטומאות
כשעת מציאתן לענין טהרות ,אך לא היו שורפים
את אותם הטהרות שמא יהא ליבו נוקפו ויפרוש
מפריה ורביה .7לחכמים יש שנקטו שהיתה
מטמאת עונה אחת למפרע ,8ויש שנקטו שהיתה
מטמאת מעת לעת ומפקידה לפקידה ,אלא שכל
פקידה היתה ממעטת אף כשלא היתה בשחרית
וערבית.9
ומוכח מדברים אלו שאשה היתה טמאה
למפרע גם בלי גזירות דרבנן.
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סתירה בדברי הש"ך
סעיף י"ד .צ"ע מש"ך סקל"ט לסקל"מ,
דבסקל"ט מבואר שכל ההיתר של אכילת החיטים
הוא משום מה שהחיטים יוצאות מתחילה מכוח
השפיכה לאפרכסת הרייחיים ,ומש"ה לא מועיל
כשיש שם רוב חיטים מתולעים ,וכ"כ הפת"ש שם
סקי"א .ובס"ק שאח"ז כתב הש"ך שאף ריחיים
שאין להם אפרכסת מועיל משום דסמכינן אטעם
שעל ידי הטחינה מבטלם בס' ,וצ"ע .עוד צ"ב
היכן ראה הש"ך שכן משמע מהשו"ע ,ואולי ממה
שלא ציין השו"ע באיזה ריחיים ,אלא דבזה צ"ב
איך שייך שהשו"ע יתיר בלא זה אם לא משום
ס"ס כהט"ז ,נמצא דלפי הש"ך מתיר השו"ע יותר
ממה שהתיר מהרא"י.

הערה בכללי מרן

בדין חנ"נ בבשר וחלב
סעיף ג' .חלב טהורה ובשר טמאה ולהיפך ,מצד
בשר בחלב מהתורה מותר דלא הוי דומיא דגדי.
מדרבנן ,מהטור משמע שאסור ,תמה הב"י מדוע
שיגזרו תיפו"ל במה שאסור מטריפה ולא אוכלים
אותו כלל ואין לחוש למיסרך ,דרישה וב"ח סברו
דנפק"מ לחנ"נ לר' אפרים שסבר שבשר בחלב יש
ובשאר איסורים אין ,וכן דבחה"ל שקיבלה טעם
אינו בטל .דחו ט"ז וש"ך (סק"ב וסק"ג) אי אפשר שר'
אפרים יסבור שנאסר זה משום חנ"נ ,דטעמו דרק
דבר שאסור משום תערובת יש בו חנ"נ וכאן אסור
כבר קודם בפנ"ע .וא"ל שהחמירו חכמים לעשות
חנ"נ בלא סברא דא"כ היה להם לאסור גם בישול
והנאה ,ואף חה"ל שורשה מחנ"נ ,ואף הטור לא
התכון לומר שאסור בכה"ג .להלכה :השו"ע פסק
שמותר מצד בשר בחלב.

סעיף ט"ז .דעת הרמב"ם דתולעת בבשר אסורה
לעולם בין בחיי הבהמה בין לאחר שחיטה ,ובדגים
רק המתהווים לאחר מיתת הדג מותרים .דעת
שאר הראשונים דדגים אף מחיים מותרים ,ואחר
מיתה אף בשר מותר .ודעת הרמב"ם הנ"ל היא
מכוח ביאור בסוגיא כמפורש בב"י כאן.

הנה יש לחקור האם מה שבשר בחלב הוי היתר
בפנ"ע הוי סיבה לומר שנעשה חנ"נ ,או שהוא
סימן שאיסור בשר בחלב הוא חנ"נ .ויש לומר
דהש"ך והט"ז סברו שהוא סיבה ולכן במקום
שאין הסיבה כגון בטמאה אין לומר חנ"נ ,אך
דרישה וב"ח סברו שהוא סימן ולכן סברו שאף
בטמאה שאיסורה מדרבנן בשר בחלב שייך לומר
חנ"נ.

השו"ע בדגים מחיים הביא רק את דעת
המתירים והשמיט דעת הרמב"ם ,אך בבשר לאחר
מיתה הבייא אף את דברי הרמב"ם ,ויש לעמוד
אם יש להוכיח מכאן למחלוקת הידועה בדעת
מר"ן בסתם ויש האם חשש ליש או לא.

והש"ך אזיל לשיטתיה לקמן סימן צ"ד סק"ד
סבר דאם תוחב כף חלבית ג"פ לקדירה בשרית
לא אמרינן חנ"נ בפעם השלישית כיון שבלוע
מאיסור בשר בחלב.

 .2כ"כ תוספות (ג ע"א) ד"ה "ואיבעית אימא".

בדברי הש"ך סק"ד על קושית
הרמ"א

 .3כ"כ בהערת הגיליון בתוספות (ג ע"א) ד"ה "ואבע"א" .ואין להוכיח מדברי תוספות (ב ע"א) ד"ה "מעת לעת" בסו"ד שכתב וז"ל "אע"ג דמשני
שמאי דאשה אין לה שוליים היינו להאי לישנא דאי הוה דם מעיקרא הוה אתי אבל לשאר לישני לית לן האי טעמא" ,משמע מדבריהם דלטעם
דכותלי בית הרחם לא בעינן חזקה ,ובמהרש"א ע"ד תוספות זה הוסיף עוד דאף לטעם "הואיל ואשה מרגשת" לא בעינן חזקה [ודלא כמהרש"ל
שם] ,די"ל דכ"ז הוא בקושיא תוספות דלא אסיק מה שמתרץ בסוף דלשאר טעמי נמי אית ליה חזקת טהרה ,דאל"כ תיקשי על תוספות לקמן
בד"ה "ואיבעית אימא" למה כתב שטעמים אלו הם סיבה שלא נחמיר בטהרות הול"ל שהם סיבה למה שלא יהיה "כל הטומאות כשעת מציאתן",
ועוד דבגמרא לא היה מביא תירוצים אלו בתור "ואבע"א" כיון שהם המשך הכרחי לתירץ הראשון של חזקת טהרה התירוץ הראשון לא עומד
לבדו ,ודו"ק.

( .10בד"מ סק"ב).

 .4כדמוכח מקופה ונגע באחד שטמא (לקמן ד ע"א).

( .11בשו"ת ח"ג סימן רנ"ז).

סעיף ד' .הנה הקשה הרמ"א 10ע"ד הרשב"א
שאסר מפני מראית העין לבשל בחלב אישה,
מדוע שלא יאסור אף חלב טמאה או בשר טמאה
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 .5תוספות ד"ה "והלל" (שם).

( .12בשו"ת ח"ג סימן רנ"ז).

 .6תוספות ד"ה "מע"ל" (שם).

( .13ט"ז סק"ה).

 .7כנ"ל.

( .14ש"ך שם).

 .8חידוד הלכות (ד :ד"ה שחרית) ,מי נדה (בפרש"י על מתני' ד"ה לא כדברי זה) ,מראה כהן (ד :ד"ה אלא).

( .15ש"ך שם).

 .9פתחי נדה חכמת בצלאל (ברד"ה שחרית).

( .16מטה יונתן הובא בילקוט מפרשים על הדף בשו"ע מהדורת הבהיר).

טלת

בטהור ,ואף בדברי השו"ע יש לתמוה שלא הזכיר
לאסור בזה בס"ג .ובאמת שלא ראו הרמ"א וחלק
מן האחרונים דברי הרשב"א במקורם שבפירוש
אסר אף בחלב טמאה.
ועמדו באחרונים לבאר דבריו יש שביארו דמה
שפסק השו"ע דמותרים בבישול ,משום מראית
העין יש לאסור ,וכמו שפסק השו"ע לקמן ס"ד
בדין חלב אישה ,ומה שהתיר הוא רק משום
איסור בישול בשר בחלב ,ונפק"מ היכא דליכא
למיחש למראית העין כגון לרפואה או דמינכרי.12
ויש הסוברים דמה שהתיר השו"ע הוא לגמרי ואף
משום מראית העין ליכא ,דלא אסרו מפני מראית
העין אלא בדבר הדומה לבשר בחלב .13א"נ דבשר
בחלב טמאים ניכרים מבשר בחלב טהורים ,ואין
לחוש שהרואה יסבור שעושה איסור בבישולם.14
א"נ דלא אסרו מפני מראית העין אלא באכילה
על ידי בישול ,אך בישול לעולם אין לחוש בו
לאיסור .15א"נ כיון דלא שכיח דיבשל בחלב טמאה
כיון שאסור באכילה לא גזרו בו .16וראיתי שבדברי
הש"ך יש קצת מקום לבלבול על כן אכתוב מה
שעלה לי בפירוש דבריו.
תורף דברי הש"ך דלא גזרו מפני מראית העין
אלא כעין של תורה לאסור בישול המגיע לידי
אכילה או אכילה שהיא לצורך בישול .אלא שיש
כמה סיבות לטעות בדבריו ולכן נביא דבריו
כלשונם ונבארם אחד לאחד.
ונראה לפ"ז דכל שכן כו' .לפי דעת הר"ב דכל
שכן הוא נראה דצריך ליישב הא דכתבו הט"ו
בס"ג מותרים בבישול והנאה והוא משנה ערוכה
בפכ"ה ומוסכם מכל הפוסקים ,ויש לתמוה מדוע
לא אסר לבשל מפני מראית העין ,אך לאכול מובן
מדוע לא הזכיר שאסור מפני מראית העין דכבר
אסור מדרבנן כמבואר בשו"ע .דהיינו דמותר
מדינא אבל משום מראית העין לא מיירי .ונ"מ
בגווני דליכא למיחש למראית העין כגון לרפואה
וכיוצא בו וכמ"ש מהרש"ל פ' כ"ה סימן ק"ב גבי

מת
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חלב אשה דלרפואה שרי אפילו אין בו סכנה כלל
מאחר דאין בו איסור כלל אלא משום מראית
העין עד כאן לשונו .ולפי"ז השו"ע שכתב מותר
הוא לא באמת ,אלא באמת הוא אסור ממ"ע
ולא מיירי מאיסור מראית העין .א"נ משכחת לה
בגווני אחריני דליכא משום מראית העין .והשו"ע
שכתב מותר הוא בדוקא אך מיירי בגונא שאין
איסור מראית העין .ובזה מיושב מה שהניח בת"ח
דברי הרשב"א בתימה ע"ש .די"ל דהרשב"א אוסר
אף בזה ומה שלא ציין זה או משום דלא מיירי
מהאיסור דמ"ע ,או דמיירי באופנים שיש להתיר
בזה .אכן דברי הפוסקים שכתבו סתמא מותרים
בבישול משמע דאפילו משום מראית העין ליכא
וכך נראים דברי מהרש"ל פכ"ה וכך משמע דעת
המחבר מדלא כתב בחלב בהמה טמאה גופיה
דאסור משום מראית העין .ואף שדברי הרשב"א
מבוארים דלא חש לפרש ,דרך הפוסקים לפרש.
לכך נראה לי ברור ,דשאני התם כיון דעל כל פנים
אחד מהן אסור באכילה ,דודאי בבישול לחודיה
ליכא משום מראית העין .וכיון שאסור באכילה
אין מה לחכמים לאסור אלא רק בבישול ,וחכמים
לא גזרו מ"ע רק דומיא דבשר בחלב שיש לאסור
מאכילה עד בישול .17דהא יכול להיות שמבשל
לצורך רפואה או שאר דברים .סברא זו צ"ע
דלכאורה אי נימא הכי ,בטלנו איסור מראית עין
מהעולם .והאי אסור לבשל היינו לאכול .פירוש
מה שכתב המחבר בסעיף זה אסור לבשל היינו
אסור לאכול ,אך מה שכתב הרמ"א אסור הוא בין
לבשל בין לאכול ,דאל"כ מה הקשה על הרשב"א
שיאסור אכילה של בשר טמאה וחלה טהורה
ולהיפך ,הרי כבר אסרוהו מגזירה דרבנן ומה
שייך שיאסרוהו שוב משום מראית העין .וכן מ"ש
המחבר בס"ה אסור לבשלם ע"כ צריך נמי לפרשו
לאכלם ,וכה"ג מצינו במקרא ומשנה דאפקיה
לאכילה בלשון בישול ע"ש .ובכה"ג דוקא הוא
דאיכא משום מראית העין .פירוש דוקא בכה"ג
שאין איסור חוץ ממראית העין לא בבישול ולא
באכילה .וע"כ גם לדעת הרב צריך אתה לומר כן.
פירוש גם לדעת הרמ"א צריך לומר שגזרו רק
באכילה על ידי בישול דומיא דדאות שאסרה רק
בכה"ג .דהא אפילו בבשר בהמה טהורה בחלב
שקדים ס"ל דאין צריך להניח אצלו שקדים אלא
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בבישול וכמ"ש בס"ק שלפני זה ,ואם כן תקשי
היאך בישלם מתחלה יחד .פירוש ממה שמיירי
בתקנה רק אחר שבישל מוכח שהבישול אין
צריך בו תקנה אלא מותר הוא .ודוחק גדול לומר
דבשעת בישול היה מניח שקדים אצל הקדירה,
אלא ודאי דבבישול לחודיה ליכא משום מראית
העין .והלכך ממה שאמרנו שאין איסור לבשל
מפני מראית העין .הא דפסק השו"ע דאסור
לבשל בשר בחלב אשה היינו לאכול .והלכך בשר
בהמה טמאה בחלב טהורה או איפכא שנקט בהם
השו"ע שמותר לבשלם ,ודאי דמיירי בבישול ולא
באכילה ,כמו שפירשנו כוונתו על איסור בישול
בחלב אישה ,כיון דע"כ לאו לאכלם מבשל להו
דהא עכ"פ אסורים משום בשר או חלב טמאה,
ליכא משום מראית העין כנ"ל .ובזה אתי נמי
שפיר דברי הרשב"א שהניחם הרב בת"ח בתימה
דבבישול אין מה לאסור כלל .אי נמי לעולם יש
לאסור מפני מראית העין גם בישול ,ומה שבשר
טמא מותר לבשל כיון שבבשר טמא ליכא למיחש
למראית העין ,דניכר לעין שהוא בשר טמא .וכן
בחלב טמאה כדאיתא בש"ס בעבודת כוכבים
(דף ל"ה ע"ב) חלב טהור חיור טמא ירוק ,אבל חלב
אשה וחלב שקדים לא מינכר ואסור משום מראית
העין .ובזה אתי נמי שפיר דברי הרשב"א דלא אסר
בחלב טמאה ,ומכל מקום הראשון עיקר.

אף שהוא אסור מצד עצמו.
ותימה איך הוציא דין זה מהאו"ח ,הרי אפשר
לומר דמה שהקשה האו"ח מבשר וחלב הוא
לרווחא דמילתא דאף שחמץ הוי איסור חמור
מכל מקום לא גזרינן ביה דלא גרע מב' אכסנאים.
ואף דדברי הש"ך עולים יפה ,מכל מקום לא היה
לו להוציא דין לאסור כל לחם מהאו"ח מאחר
שאפשר ליישב דבריו בענין אחר.

סימן צב
צ"ע בשיטת ר"ת בחנ"נ
ב"י בראש הסימן .לכאורה צ"ע לדעת ר"ת
דאמרינן חנ"נ בשא"ס ועוד דסבר מב"מ בשישים,
יוצא דכל מה שמועיל טעימת קפילא הוא רק
כשנפל איסור ולא נח מרתיתחו .דהרי מה שהביא
הטור באיסור בשר וחלב שנח דיש לחוש שמא
בלע ואסר מינו וחזר ופלט ,יהא הדין לר"ת בכל
איסור .ואף שאפשר לומר כן ,הוא חידוש.

סימן צג
באור דברי הב"י

סימן פח שלא להעלות בשר על
השלחן כשאוכלין גבינה
צ"ע בהוכחת הש"ך
סעיף א' .דעת הש"ך (סק"ב) דבשאר איסורים
אין צריך הרחקה דדוקא בשר בחלב המותרים
בפנ"ע בעינן .והביא דברי הרשב"א (בתשובה סימן
קע"ז) דאסר להעלות גוי עם חמץ לביתו ,וביאר
דטעמו לא משום שמא יאכל אלא שמא יפול
פירור ויתערב וחמץ חמור דאוסר במשהוא.
והביא דעת האו"ח שחלק על הרשב"א והתיר בגוי
אף על שולחנו מטעם דב' אכסנאים ,וביאר טעמו
דשאני חמץ דעל הלחם יחיה האדם ורגיל בו ויש
לחוש טפי ,ולכן הוצרך לטעם דאכסנאי להתיר

 .17כן מבואר מהמשך דבריו ,שלא אסרו בבישול הוא רק כשמתחילה מותר הכול ומשום מראית העין אוסרים הכול ,משא"כ דבר שאסור כבר
מתחילה בחלקו מדאוריתא.

סעיף א' .דעת בעה"ע הביאו הטור ,שהמבשל
חלב בקדירת חרס בשרית בת יומה והיה בחלב
שישים כנגד הדפנות ,מותר לבשל בה לאחמ"כ
בין חלב ובין בשר .והקשה הטור איך שרי לבשל
חלב שוב ,דאף אם בישול החלב חשיב הגעלה,
אין מועיל הגעלה לכלי חרס.
בב"י תמה דהיה לטור להקשות על ההיתר
לבשל שוב בשר בלי הפסק .ומשני דלרבותא
נקט ,איך שרי לבשל שוב חלב ,וכל שכן איך מותר
לבשל בה בשר .ובדברי הב"י צ"ע ,היאך סבר
בתחילה שראוי להקשות על ההיתר לבשל בשר,
ובסוף סבר שהרבותא היא להקשות על ההיתר
לבשל חלב.
וצ"ל דההיתר לבשל בשר תמוה אף אם לא
היתה הקדירה בשרית ,ולכן הוא קשה טפי .אך
ההיתר לבשל חלב ,הוא רק משום שהקדירה
היתה בשרית בתחילה .ומש"ה תמה הב"י דהוה
לטור לאקשויי מההיתר לבשל חלב .ומשני הב"י

אמת

דהקשה הטור הקושיא המועטת על ההיתר
לבשל חלב שוב ,וכל שכן על ההיתר לבשל בשר.
ולי תימה ,מדוע לא הקשה הטור בפשיטות
דכלי זה אן לו תקנה אלא שבירה ,וכן הוא לשון
החולקים שהביא העיטור .ולא הוה ליה למנחת
כלל לחילוק בין בשר לחלב ,דהרי מה שבלוע בו
הוא איסור ,ואף מים או ירקות אסור לבשל בו.
וצ"ע.
ולי היה נראה ליישב עדיפא ליה לאקשויי על
ההיתר לבשל חלב שוב ,דזה קשה אף אם סילק
החלב קודם שהפסיק הרתיחה ולא בלע הכלי,
אך ההיתר לבשל בשר בלא הפסק תבשיל אינו
קשה רק במקום שהניח הקדירה מלרתוח ובלעה
מהחלב .ועיין בדרישה אות ד' שיישב כן תמיהתת
הב"י ע"ד הטור.

סימן צה
סעיף ה' .כתב מר"ן בסעיף ה' וז"ל הזהב "יראה
לי שאם נתנו אפר במים חמין שביורה קודם
שהניחו הקדירות בתוכה ,אף על פי שהשומן
דבוק בהן ,מותר ,דעל ידי האפר הוא נותן טעם
לפגם" .ועמדו בדבריו כל האחרונים בקושיות
ופירוקים.
וחזיתי בקודש להגאון פת"ש ז"ל בס"ק ו'
שהעמיד דברי מר"ן ז"ל רק בתערובת בשר או
תערובת חלב קודם שנעשתה איסור ,אך תערובת
איסור אין הטעם פוגמה עי"ש.
וצ"ל סברתו כיון שאיסור בליעה בכלים ונתינת
טעם הוא דרבנן שייך שחילקו דדבר שטעמו פגום
ואינו אסור עדיין לא נאסרנו ,אך דבר שכבר אסור
לא יבטל איסורו עד שיעלם טעמו לגמרי ,ולפי"ז
יש לומר דמה שאסרו חכמים שימוש בכלי אחר
מע"ל אף שנטל"פ וביארו הטעם שמא ישתמש
כלי תוך מע"ל אין זה דומה לכאן דשם החמירו
אף שנטל"פ אטו היכא שלא נפגם ,משא"כ כאן
שעושה מעשה בידים .דאי לא תימא הכי יקשה
מדוע שם אסרו חכמים אף שנטל"פ באינו ב"י
אטו ב"י ,וכאן לא אסרו חכמים כשנתן אפר אטו
שלא נתן אפר ,ודו"ק .הצעתי הדברים לפני מורנו
ראש הכולל וסכים עימי.

י"בו ע"ושה לע תורעה

במת
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בס"ד.
תמוז תשע"ז לפ"ק לסדר "מה טבו אהליך יעקב".

שאלה:

נשאלתי במסגרת תוכנית כתיבת שו"ת בכולל דורשי ציון כאן אפרת תובב"א ,בהדרכת מורנו
ראש הכולל מזכה הרבים הר' שלמה כהן שור שליט"א ,וזה תוכן השאלה:
האם מותר לצלות הרבה כבדים בפעם אחת על כירים של גז או שיש לחוש בזה לכך:
 .אשהאש עצמה אינה גדולה ,וצריך להעביר מידי פעם את השיפוד ממקום למקום ,אם כן יתכן
והשיפוד נאסר ,כי לא אמרינן בזה נורא מישאב שאיב.
 .בהאם יש לחוש בצלייה על גז ,שמתייבש מבחוץ מהר ,ולא נצלה בפנים ,ואם כן אינו מועיל
הסימן שנתן הט"ז (סוף סימן ס"ט) לצלייה כהוגן ,שנתייבש בחוץ? ואת"ל דבאמת אינו מועיל,
מ"ה בדיעבד ,וכיצד יש לנהוג לכתחילה בצלייה על גז?
 .גשהמלח שמניחים מעט ,כמש"כ הרמ"א ז"ל (סימן ע"ו סעיף ב') שוהה זמן רב מידי עד שמגיע
תורו להצלות על האש ממש?

תשובה:
א) דין הכבד עצמו
נראה בהקדים אביא תחילה דין הכבד ,והיתר
אכילתו .הכבד הוא עצמו עשוי דם קרוש ,וטעמו
טעם דם (רש"י חולין ק"ט וק"י ע"ב ד"ה כבדא .וכולו דם
ללא תערובת כמבואר בדברי מהר"ם שי"ף ז"ל סוף מס' חולין
קי"ז ע"ב ד"ה אודות ,דהתיר בכבד שטיגנו בחמאה דאינו
בכלל בשר ,וגדי אסרה תורה ולא דם ,והביאו הגאון פת"ש ז"ל
יו"ד סימן פ"ז סק"ה .ומיהו צ"ע מפמ"ג שציין הפת"ש והוא
במש"ז אות א' באותו סימן ,דכתב דלא סמך ע"ז מהר"ם אלא
לסניף ,דלכאות פשוט דיש להתיר מדממעטינן בגמרא חולין
קי"ג ע"ב וקי"ד ע"א ,וכ"פ שו"ע בסימן פ"ז סעיף ו' ,דממעטינן
דם מלא תבשל גדי ואי איתא דכבד הוא דם קרוש היה לנו
להתירו מדינא דגמרא .ואולי יש להסתפק בכבד דכיון שהוא
אבר מהבהמה לא שייך כ"כ במיעוט ד"גדי" ואע"פ שהוא דם
הוי חלק מהגדי ,וצ"ע) ,ועל ידי בישול או צלייה נעשה
חלק מהכבד עצמו דם מחוי (כן כתב הגאון האדיר
מריה דאיסור והיתר ר' יהודה לנדא ז"ל בספרו יד יהודה
פירש הארוך אות א' ד"ה ומה שנראה לענ"ד) ושאר הכבד
שלא נמחה מתקשה ונעשה כבשר (כן מבואר בלבוש
סימן ע"ג ס"א דמה"ט שרי לבשלו אחר צלייה ,דמתקשה אחר
צלייתו ולא יוציא שוב בבישול .ועיין לגאון בא"ח בשו"ת
רב פעלים ח"א חיו"ד סימן ז' ,שכתב דה"ה בבישול מתקשה
הכבד) ,ואעפ"כ מותר מן התורה ,כמבואר בלבוש
(שם) ,מדכתיב גבי איסור דם (דברים י"ב ט"ז) "לא

תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים" ,ממעטינן
דדוקא דם שנשפך כמים על הארץ אסרה תורה,
אך כבד שהוא דם קרוש מותר באכילה( .וראה עוד
לרב ערוך השולחן ז"ל ריש סימן ע"ג שהכריח שמותר מן
התורה) .ועוד יש בו ריבוי דם הכנוס בתוכו (שו"ע
ריש סימן ע"ג) ,ומשום כן לא מועיל לו מליחה ואוסר

שאר דברים שמתבשל עמהם ,וגזרו אף לבשלו
לחוד כיון שדרך לבשלו עם שאר דברים
ז"ל בביאור דעת הרשב"א והרמב"ן ז"ל) .עוד יש בו דם
כנוס בסמפונותיו שפורש מחיים בשעת שחיטה,
שמחמתו צריך קריעה קודם צלייה (שו"ע שם סעיף
(כ"כ הב"י

ג' .אמנם צ"ע דכתב המפרשים שצריך להניח הכבד וחיתוכו
למטה שאם לא כן לא דם שבו לא יוצא ,וכ"כ הב"י ד"ה ולי
נראה בביאור דברי הרמב"ם מאכ"א פ"ו הל' ז'-ח' ,משמע
שהחיתוך הוא אף כדי שיצא הדם הכנוס מברייתו).

ב) דם הפורש מהכבד דאוריתא או
דרבנן
אף שכבד עצמו מותר ,דם הפורש מן הכבד חי
אסור .נחלקו הפוסקים אם איסורו מדאוריתא או
מדרבנן .דעת הלבוש (שם) שאיסורו מן התורה,
וכן דעת הפר"ח (ס"ק יז) ,וכתב שכן דעת תוספות
(חולין ק"י ע"ב ד"ה כבדא מה אתון ביה) הרשב"א והר"ן
(ל"ט ע"ב מדפי הרי"ף מד"ה גרסינן והלאה) ,ובשו"ת שער
אפרים (סימן פ"ט) הוכיח שאף דעת הרמב"ם כן.
אמנם דעת האו"ה (הפר"ח ציין לאו"ה כלל ט"ז דין י"ב,

ובשפ"ד סימן ע"ג סקי"ד הביא דכ"כ עוד בסוף כלל ח' ובכלל
ט' דין י"א .והאמת שכן נמצא גם בשער ב' דין ב' .ועי"ש בכלל
ט"ז דמיירי שם מ"ה אם לא הדיח הכבד קודם צלייה ,דנטה
האו"ה להתיר .והגירסא בהוצאות הישנות שם "ולא גרע
מבשל דאורייתא"( ,וכן הוא בהוצאה של שנת תרנ"א ושל
שנת תרע"ד ושל שנת תשס"ז) ולגירסא זו לא מובן מהיכן
משמע מדבריו דבשר כבד איסורו מדרבנן .ושמח ליבי בראותי
שבמהדורת דפוס המאור שנת תשע"ב ,שינו הגירסא ל"ולא
גרע מבשר דאורייתא" .וטוב עשו ,דלגירסא זו מבואר ,דממה
שכתב על כבד "ולא גרע מבשר" ,משמע שכבד דינו קל יותר
משאר בשר ,משום שאינו אסור מן התורה .ומכל מקום צ"ע
מדוע לא ציין הפר"ח לדברי האו"ה בכלל ח' וט' ,דהתם מפורש
שכבד דרבנן ,וציין לכלל ט"ז דשם הוא רק ממשמעות) ,וכ"פ
הרמ"א בתו"ח (כלל כ"ד דין י') דכבד איסורו מדרבנן.
וכן דעת הש"ך ז"ל (סימן ע"ג סקי"ח) .אמנם כ"ז הוא

רק לענין דם הכנוס בכבד עצמו ,אך דם הבלוע
בסמפונות שלגביו צריך חיתוך קודם צלייה,
ודאי שאסור מדאוריתא כדין דם איברים שפירש
בשעת שחיטה .וכן מבואר בשו"ת שער אפרים
(שם) ובפמ"ג (שפ"ד שם).

ג) שיפוד הכבד האם נאסר או אוסר
ועתה נבוא לבאר נידון השאלה הראשונה ,האם
יש לחוש שהכבד שנעשה חם מחמת האש ,ושוב
נתרחק ממנה ונצטנן מעט ,יבלע דם מהשיפוד,
ולא יחזור ויפלטנו מחמת שאינו חם כבר .כתב
בשו"ע (סימן ע"ו סעיף ד') "...ויש מי שאוסר השיפוד
שצלו בו בשר בלא מליחה .ויש מי שהורה שאסור
להשהות הצלי על השיפוד לאחר שהוסר מן
האש לאחר שפסק הבשר מלזוב ,שמא יחזור
הבשר החם ויבלע ממנו .ויש מתירים בכל זה (קאי
גם על מה שכתב בתחילה דיש מחמירים לא לחתוך הבשר
בשעה שהוא חם) וכן המנהג להתיר" .והוא מחלוקת
ראשונים ,דהרשב"א ז"ל בתוה"ק (שער ד' ל"ה ע"ב.
והביאו הטור) אסר השיפוד שצולין בו בלא מליחה,
וכן דעת ה"ר יונה ז"ל (הביאו הרשב"א שם) והרא"ה
ז"ל (בדה"ב ב"ד ש"ד ל"ו ע"ב) והרמב"ן ז"ל (כנראה מדברי
הר"ן דלקמן) והר"ן ז"ל (כ"ה מ"א ע"ב) .אך דעת הרא"ש
ז"ל (פכ"ה סימן ל"ו הביאו הטור) דאין השיפוד נאסר

דנורא מישאב שאיב ,ואין מניח הדם להיבלע.
עוד נחלקו לדעת האוסרים השיפוד ,האם שרי
להשהות הבשר ע"ג השיפוד אחר שהעבירו מע"ג
האש ,דהרשב"א ז"ל כתב בשם אחד מהגדולים
(וכתב הב"י דבתו"ה הארוך (שם ל"ה ע"א) נתבאר שאותו
גדול הוא הראב"ד ז"ל) דאין להשהות הצלי על

גמת

השיפוד לאחר שהוסר מהאש ,ומה שמותר
לסיים הצלייה לאותו בשר בשיפוד האסור ,וכן
מותר לחזור ולצלות בו בשר אחר ,ביאר הרמב"ן
ז"ל שהוא משום כבכ"פ ,דמה שבולע מהשיפוד
חוזר ופולט לחוץ .אך דעת הר"ן ז"ל (שם) דאין
לאסור להשהות הבשר בשיפוד דכבכ"פ ,ואין
להחמיר בדם שנתבשל דרבנן ע"כ .וביאור דברי
הר"ן דמה שבולע הבשר מהשיפוד חוזר ופולט,
דכוח הבליעה מהשיפוד וכוח הפליטה לחוץ חד
הם ,דומיא דכבכ"פ המוזכר לענין מוליתא (כן נ"ל,
ומצאתי את שאהבה נפשי בט"ז סק"ט בסימן הנ"ל) .ודעת
מרן דאין השיפוד נאסר כלל כמו שהובא לעיל,
ופשיטא דאין למיחש שיאסור מה שעל השיפוד
כשיוסר מן האש .אמנם דעת הרמ"א בסעיף הנ"ל
דלכתחילה יש ליזהר בזה לאסור השיפוד ולאסור
הבשר ,ובדיעבד מותר .והוא דעת הגאון מהרא"י
ז"ל (בהגהות שער י"ח אות א') ור' יונה גירונדי באו"ה
(כלל ל"ו דין י' וי"א).

ד) להסיר השיפוד קודם חצי צלייה,
מחלוקת בדעת הרא"ש
ונחלקו תרי צנתרי דדהבא הלא הם הב"ח
והט"ז ז"ל בדעת הרא"ש שפסק מרן כדבריו ,אם
מה שהתיר השיפוד הוא בכל גוונא ,או דוקא אם
שהה באש עד לאחר שנצלה הבשר שיעור חצי
צלייה .דעת הב"ח (אות ד') דלא התיר אלא שנצלה
חצי צלייה ומעלה ,אך פחות משיעור זה אף
הרא"ש מודה שנאסר השיפוד מיד .ונראה שדייק
זה מדכתב הרא"ש ז"ל (פכ"ה סימן לו) "והשיפוד
אינו נאסר ,דנורא מישאב שאיב כל הדם ואין
מניחו להיבלע בשיפוד" .וסבר הב"ח דאם פסק
כוח השאיבה ורוב הדם עודנו שם ,אוסר השיפוד
מחמת שהוא הרבה דם והוא חם .אך דעת הט"ז
(שם) דשרי אף קודם חצי צלייה ,וסיים הט"ז
"ומעשים שבכל יום שצולין בשר שלא נמלח
שאין נזהרין להסיר השפוד עם הבשר קצת מן
האש לתקן האש" .ואף דפסק הט"ז כדברי הרמ"א
דנאסר השיפוד שצולין בו (בס"ק י' .ועוד החמיר
ממנו דבדיעבד אסור אלא אם הוא הפסד מרובה) ,לא
אסר אלא להשהות השיפוד אך מיד אינו נאסר,
ואילו הב"ח אסר השיפוד מיד .ולולי דמסתפינא
הו"א דלא נחלק הב"ח על הט"ז באופן שמסיר
לתקן השיפוד ,ומה שנקט דנאסר השיפוד מיד,
היינו כשמסירו לגמרי מהאש נאסר מיד ,אך אם
חלקו עודנו על האש לא אסר ,ומה שמובן מהט"ז

דמת
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שכתב דמעשים שבכל יום וכו' הוא אליבא דהט"ז
דסבר שאינו נאסר ,אך ייתכן שבמסיר מהאש
עמ"נ לתקן אף הב"ח לא יאסור (ובאמת שהכף החיים
סקל"ח לא הביא אוסרים בזה).

ה) להלכה אין לחוש כשמעבירים
השיפוד ממקום למקום על גבי האש

נמצא לדעת הב"ח בדברי הרא"ש ,אסור להסיר
השיפוד מהאש קודם שישהה חצי צלייה ,אך
לדעת הט"ז מותר ודעת רוב האחרונים כהט"ז,
כ"כ הגאון כנה"ג (בהגה"ט אות י"ז) ,והפר"ח (סקכ"ג)
והגאון זב"צ (סקכ"א) וכ"פ כף החיים (סימן ע"ו
סקל"ח) .ויש ללמוד לנידון דידן בכבד ,מדין בשר
שלא נמלח דמיירי בסימן ע"ו ,דלדעת הב"ח יש
ליזהר שלא להסיר חלק מן הכבד למקום שאינו
חם עד שישהה חצי צלייה .ואף למ"ד דם כבד
דרבנן (כנזכר לעיל אות ב') ,אין להקל ,דלא גרע מדם
שנתבשל דאינו אסור אלא מדרבנן .ולדעת רוב
האחרונים דלעיל ,אין לחוש כשצולה בשיפוד אף
אם מסיר חלק מהשיפוד קודם שסיים להיצלות
כולו (וצולה על רשת אם דינו כצולה בשיפוד ,עיין בילקו"י
סימן ע"ג ס"ק י').

ו) צ"ע על דברי הגר"מ שטרנבוך
שכתב לאסור

ואנכי הרואה להגאון הגר"מ שטרנבוך
מועדים וזמנים ח"ג סימן רל"ו) שהזהיר על כך שיכול
השיפוד להאסר אם צולה על גז ,והגדיל לעשות
במה שכתב דאף הסוברים שאין השיפוד נאסר
בצלייה (והוא דעת הר"ן ז"ל ומרן הקדוש) ,כאן יסברו
שנאסר השיפוד מפני שאין חום האש גדול בכדי
שנאמר נורא מישאב שאיב .ובמחילה מכת"ר
המעיין בדברי הט"ז (סימן ע"ו סק"ט) ישר יחזה פניו,
דאם אין חום כל כך שנאמר בו נורא מישאב שאיב
ממילא אינו חם כ"כ שנאמר בו שיאסר השיפוד
והא בהא תליא .והגאון הנ"ל בסו"ד הביא הט"ז
הנ"ל וכתב דמה שהתיר הכבד הוא משום דסבירא
ליה דהסרה מועטת כזו עדיין הכבד חם ושייך בו
כבכ"פ (והעיר לי הגאון ר' דוד טהרני שליט"א ,שנידון זה
(בס'

תלוי במחלוקת בדבר גוש שהוסר מעל האש אם דינו ככלי
ראשון) .ותימה על דבריו אלו ,דהמעיין בדברי

הט"ז יראה דמיירי אליבא דהרא"ש ז"ל להתיר אף
השיפוד ,ולדברי הגר"מ יצא דהט"ז אוסר השיפוד
בכל ענין ,ורק לגבי הכבד התיר בעודו רותח .ועוד
תימה דמדברי הר"ן מוכח דאחר שהוסר מהאש

כרגע מפסיק מלפלוט ,דכתב "וכשנצטנן החום
ההוא אינו בולע ואינו פולט" ,וכבר הקשה עליו
כן הגאון הר' יצחק וויס בשו"ת מנחת יצחק (ח"ה
סימן י"ז) .ומסקנת הגר"מ שם דאין להתיר להניח
הכבד במקום שאינו חם כ"כ והוא מחשש שיחזור
ויאסר מכוח השיפוד כמבואר בתחילת דבריו,
וציין לדרכ"ת (סימן ע"ו סקכ"ג) .והמעיין שם יחזה
דהסתפק הדרכ"ת אם מועיל להפסיק באמצע
הצלייה ולחזור ולצלות שנית ,וכתב דאין לחוש
לזה לאיסור דא"כ היה אסור לנו להעביר כל צלי
מן האש אפילו כרגע דבזה מפסיק צלייתו .ואיני
מבין מה קשר דברים אלו לספיקו של הגר"מ,
דהדרכ"ת לא מיירי אלא מאיסור דם שבתוך
החתיכה ולא ממה שנמצא בתוך השיפוד ,ועוד
דיש להוכיח כנגד סברת הגר"מ ממה שכתב שצלי
ברגע שמסירו מעט מן האש בטל כוח הצלייה,
ולדברי הגר"מ עדיין הוא פולט באותה שעה.
וצ"ע.

ז) לאכול חתיכה שצלאה שיעור
מועט
עד כאן ביארנו מ"ה כשצולה בשיפוד ,אם יש
לחוש שיאסר השיפוד מחמת שהוא כנוס לתוך
הכבד ,ויחזור ויאסור את הכבד .ועתה נדון בכל
חתיכת כבד או בשר שלא נמלח ,שצולה אף בלא
שיפוד (וה"ה עם שיפוד) ,ומחלק הצלייה דבתחילה
צולה חצי אחד וחוזר וצולה החצי השני .ותחילה
נבוא לברר מהו שיעור צלייה המתיר באכילה
בלא מליחה קודם ,ומהו שיעור צלייה המתיר
לבשל אח"כ בכל בשר .הנה נחלקו הראשונים
בדם שזז בתוך החתיכה ממקום למקום ,אם דינו
כדין דם האיברים שלא פירש .דעת הרא"ש ז"ל
(פ"ק דחולין סימן יט) דדינו כדם שלא פירש ,וכן דעת
הר"ן ז"ל ותוספות (חולין יד ע"א) ועוד הרבה מן
הראשונים .אך דעת האו"ה (כלל ח' דין י') לאסור וכן
דעת הרשב"א ז"ל (בתשובה ח"א סימן תש"ו והביאו ב"י
ריש סימן ס"ז) וכן דעת המרדכי והגהש"ד .ולדברי
האוסרים דם זה ,אין להתיר חתיכה שלא נמלחה
ולא נצלתה כל צרכה ,דאיכא למיחש שדם שבה
זז ממקום למקום ונאסר ולא יצא לחוץ .ולהלכה
מצינו בזה מחלוקת מרן והרמ"א ,דעת מרן ז"ל
דדם שפירש ממקום למקום שרי ,דבסימן ס"ט
סעיף י"א גבי חתיכה שנפלה לציר ויש שישים
כנגד כל החתיכה התיר אף החתיכה עצמה ,והוא
כדעת הטור ביש אומרים שם וכתב שאף הרא"ש
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הסכים לזה (וכן דעת הגהמ"י בשם הראב"ד ז"ל והמרדכי
בשם רשב"ם והר"ש משאנץ ז"ל) ,וכתב הב"י הטעם

דדם שפירש יצא לחוץ ,ומה שלא פירש לא נאסר.
וממה דלא חייש למה שזז בתוך החתיכה מוכח
דשרי לדם זה ,וכ"כ הגאון ר' יצחק טייב ז"ל בדעת
מרן (סימן ס"ז אות ב') והגאון כף החיים ז"ל (סימן ס"ט
ס"ק קס"ד וקע"ב) ,ולדבריו אין חשש לצלות בשר חצי
צלייה .ודעת הרמ"א שם דהחתיכה עצמה אסורה
אף בדאיכא שישים ,ויש להקל במקום צורך (וכן
דעת טור ביש אומרים והגהות מימוני בשם סמ"ק והגהות ש"ד
וארוך ומרדכי בשם ראב"ן) ,וביאר הש"ך (סקמ"ו) טעם

דברי הרמ"א דדם שפירש ממקום למקום אסור.
העולה מכאן דלדעת מרן ז"ל הצולה חתיכת בשר
בלא מליחה אינו צריך לסיים צלייתה עד שיזוב כל
דמה ,אלא יכול לפסוק ולאוכלה כך כדין בשר חי,
ולדעת הרמ"א יש ליזהר לכתחילה לצלותה עד
הסוף .אמנם אם רוצה לבשל הבשר אחר צלייתו,
לכו"ע בעינן לצלות כראוי ,וכ"כ האו"ז (חלק א' סימן
תע"ז) וכ"פ השו"ע בסימן ס"ט (סעיף כ"א).

ח) האם דין כבד דינו כבשר שלא
נמלח לענין חצי צלייה ,ודין הרוצה
לאכול כבד כמו שהוא חי
אחר שביארנו דעת השו"ע בבשר שלא נמלח
שלא חייב לצלותו כראוי אם לא חפץ לבשלו ,יש
לדון האם אף בכבד דינו כך או שכבד חייב צלייה
בשביל להכשירו באכילה ,והלום ראיתי בשו"ת
אמרי דוד (חלק ב' סוס"י ה') להגאון ר' דוד טהרני
השוכן עימנו בעיר הקודש ביתר עילית תובב"א,
דדן ברוצה לאכול הכבד כמות שהוא חי ,והעלה
דנחלקו האחרונים בזה ,דעת הפמ"ג (שפ"ד סימן ע"ג
סק"י) דאסור לאוכלו כמות שהוא חי ,ודעת הגאון
הרמ"א ז"ל בסולת למנחה (כלל פ"ח דין ד' .ונדפס בסוף
הספר תורת חטאת) דשרי לאוכלו .וכן דעת הרבה
אחרונים ובכללם גאון עוזנו החיד"א ז"ל במחזיק
ברכה (יו"ד סימן מ"ב ס"ק ל"ב) ,והגאון ר' יצחק טייב
בספרו ערך השלחן (יו"ד סימן מ"ב אות ז') ,ואם כן
מינה לנידו"ד לדעת החיד"א וערך השלחן יש
להתיר לשו"ע אף בכבד לצלות צלייה מועטת ,אך
לדעת הפמ"ג אסור כלל לאכול הכבד בלא צלייה
אף לדעת השו"ע ואף שאין איסור מצד דם שזז
תוך הכבד .ולענ"ד נראה דלא נחלקו האחרונים
בזה ולכו"ע שרי לאכול הכבד כמות שהוא חי,
דהמעיין הפמ"ג ישר יחזה דמה שכתב לאסור

המת

מיירי בכבד שלא ניקבו ולא הוציא מזרקי הדם
שבו (וכמו שביארנו בתחילת התשובה שבכבד יש ג' מיני
דם) ,וקמ"ל דאע"פ שכבד שבישלו מותר משום
דטריד הרבה לפלוט ולא בלע (כמבואר בשו"ע שם
סעיף ג')" ,ומיהו לאכול הכבד חי נמי יש לאסור דלא
שייך פולטת וכו'" וכוונתו דלגבי דם שבסמפונות
שפירש לאחר מיתה אין לו היתר ,ולדברי הגר"ד
אין מבואר איזה טעם נתן לאסור בדבריו אלו.
ועוד דאי פליג הפמ"ג על שאר האחרונים מדוע
לא ציינו הרב חיד"א ז"ל והרב ערך השלחן לפמ"ג
הנ"ל שאין דעתו כדעתם .ועוד צ"ע לביאור הגר"ד
מצד מה יש לאסור כבד חי שלא פירש דמו כלל.
אלא ודאי כבד דינו כשאר בשר דלדעת השו"ע
שרי לפסוק באמצע צלייתו ,ולדעת הרמ"א יש
ליזהר לכתחילה .ואם לא ניקב הכבד ולא הוציא
מזרקי דם שבו ,אין לאוכלו כמת שהוא חי לכו"ע,
דהוי דם האיברים שפירש כמבואר לעיל (אות
א') .ואולי יש להוכיח דדעת מרן ז"ל להתיר ממה
שפסק בסימן צ"ג סעיף א' וז"ל "הכבד ,יש בו
ריבוי דם .לפיכך לכתחלה אין לו תקנה לבשלו על
ידי מליחה ,אלא קורעו שתי וערב ומניח חיתוכו
למטה ,וצולהו (שיהא ראוי לאכילה) ,ואחר כך יכול
לבשלו" .ואם היה הכבד אסור אף באכילה קודם
צלייה ,היה צריך מרן להזכיר שלאחר שצלאוהו
מותר לאוכלו ,ומדנקט רק ההיתר של בישול
משמע שאכילה לחוד היה מותר אף כשהוא חי.
וכן מוכח מדברי מרן בסעיף ב' "אם חלטו בחומץ
או ברותחין ונקב והוציא מזרקי הדם שבתוכו,
מן הדין מותר לבשלו" ,ומדלא כתב מרן שאחר
חליטה מותר לאוכלו ,משמע שאין צריך שום
היתר עמ"נ לאכול כבד חי.

ט) האם יכול לחלק הצלייה לשניים
ועתה נדון אם יכול לחלק הצלייה לשניים ,כמו
שהוזכר בשאלה שמוליך השיפוד ופעמים שחלק
מהכבד לא מסיים צלייתו רק בהעברות שאח"כ.
ומצאנו שדנו בזה האחרונים ,הגאון יד אפרים
ז"ל (ריש סימן ע"ו עי"ש) דן בצולה חתיכה בתנור
של בית החורף שחם על ידי אור ואין כולו מלא
בגחלים ,ונעשה חצי החתיכה חם בחום שהיס"ב
וחציה השני עודנו צונן (ויש לחוש לדעת הרמ"א שחצי
צלייה אסור לכתחילה כמבואר לעיל אות ה') ,ומסיק דאם
חתך חלק החתיכה הצוננת כשהיה החלק השני
באור שהיס"ב ,שרי לאוכלו על ידי מליחה ואין
צריך צלייה ,דמה שהיה חם לא הבליע כל דנורא

ומת
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מישאב שאיב .אך אם הסיר לחתיכה מן התנור,
גרם החום לחתיכה שתאסר על ידי שזז דמה
ממקום למקום ,ולא יצא דמה אלא על ידי צלייה,
והוי ככל חתיכה שלא נמלחה שנגעה בחום שעל
ידי האור ,ומה שנבלע על ידי חום האור אינו יוצא
אלא על ידי אור (ופסק שם דבאין הפסד מרובה תיבעי כל
החתיכה צלייה ,כדעת רש"ל שצלי אוסר כולו ,ובהפסד מרובה
יש להקל כדעת הרמ"א דרק כ"ק נאסר על ידי צלי ואכמ"ל).

עולה מדבריו דעל ידי צלייה ודאי דשרי החתיכה,
ואם כן ה"ה אף בכבד שהתירו הוא רק על ידי
צלייה ,שרי לצלותו בב"פ .וכן מבואר בחו"ד (ריש
סימן זה) על דברי הט"ז (שם) וז"ל "מהאי טעמא
נראה לי אם הונח בשר שלא נמלח אצל תנור חם,
דמותר לצלי ,דאם שלט בו כוח האש להפליטו
מפליטו לחוץ ,ומה שלא שלט בו להפליטו יפלוט
אחר כך על ידי צלי כשיוגמר צליייתו וכו' ,אמנם
לקדרה על ידי מליחה נראה מדברי הרשב"א
דאסור רק לצלי מותר" .וכן הסתפק הגאון בעל
דרכ"ת ז"ל והעלה להיתר ,דאל"כ לא מצינו ידינו
ורגלינו דכל בשר שמניחו לצלייה ומהפכו מעט,
אין לו תקנה להמשיך לצלותו ונאסר.

י) המחלק הצלייה יזהר שלא
להשהות ג' ימים
ויש ליזהר שיסיים צליית שאר הבשר תוך ג'
ימים משעת השחיטה אם רוצה לבשלו אח"כ,
דבשלמא אם צולה לאוכלו כך לא שנא אם ממתין
לצלות יותר מג"י ,דמה שנבלע על ידי האור חוזר
ויוצא ,ומה שלא יוצא הוי דם האיברים שלא
פירש ,וכמו שכתבו התוספות (פ"ק דחולין י"ח י"ד
ע"א) והרא"ש (סימן יט) והר"ן (ד' ע"א) בכל צלייה.
אך כשרוצה לבשלו אח"כ אין להשהותו יותר
מג' ימים .ומנין הג"י אין למנותו משעה שהתחיל
הצלייה ,כדין השורה בשר תוך ג"י במים שמונים
לו משעת השרייה .דדוקא שרייה מרכך הבשר
ויש לו עוד ג"י ,אך כשהתחיל צלייה אדרבא נעשה
קשה יותר ודו"ק.

יא) זהירות שלא יגע הכבד בדם
הנוטף מעצמו
עוד יש ליזהר לכתחילה כשצולה הכבד או
שאר בשר על כיריים ,ונוטף דם עליהם ,שלא
יניח הבשר על אותו מקום שיש בו דם ,דהוי
כדם שנטף ממקום אחר על הצלי ,דפסק מרן ז"ל

בסימן ע"ו (סעיף ג') דאוסר כדי נטילה אם הדם או
הבשר רותחים ,ואף צלייה לא תועיל לו כמבואר
שם .ובדיעבד אינו אסור דלא גרע מכבד שנתבשל
דפסק מרן ז"ל (סי ע"ג סעיף א') דאינו נאסר (ויש לעיין
בנידון זה ,אם שייך שיאסר הכבד אם יצטנן ואז יגע בדם .ועוד
יש לעיין האם אחר שנצלה שיעור צלייה כבר ,לא אמרינן ביה
איידי דטריד ,ומ"ה כשצלה עד הסוף ,ואכמ"ל).

יב) האם יש לחוש שמתייבש בחוץ
ואינו נצלה היטב בפנים
ועתה נדון בדבר השאלה השניה אם יש לחוש
שמא האור שורף ומייבש הכבד ולא ניכר מתי
סיים שיעור צלייתו .ושיעור צליית כבד אף
כשאינו רוצה לבשלו ,כתב הרמ"א ריש סימן ע"ג
דשיעורו שיהא ראוי לאכילה ,והוא שיעור חצי
צלייה כמבואר באו"ה כלל ח' אות י' (ובש"ך ס"ק ב'
ציין שכ"כ הרמ"א בסימן ע"ו סעיף ב' וסעיף ה') ,וכן דעת
רוב האחרונים ובכללם הש"ך הכנה"ג הפר"ח
לה"פ הכרתי הפמ"ג הבית לחם יהודה והחו"ד.
אמנם אם רוצה לבשלו אח"כ דעת הגאון ר' יצחק
טייב ז"ל (ערך השולחן סק"ב) דבעינן צלייה גמורה
(עיין ילקו"י סי ע"ג ס"ק ח' שהביא דברי הגאון זב"צ ז"ל שתלה
דין צליית כבד אף כשלא רוצה לבשלו במחלוקת ראשונים
גבי דם שפירש בתוך החתיכה ,דיש המחמירים להצריך צלייה
גמורה בכל ענין .והעתיק הראשל"צ הרי"צ שליט"א מכת"י
הגאון מורנו פאר הדורות הגר"ע ז"ל שדחה דבריו מכל וכל).
וסימן לזה שנצלה כל צרכו נתן הט"ז ז"ל (סימן ס"ט
ס"ק נ"ד) דאם נשרף מבחוץ בידוע שהוא מבושל

שיעור ראוי לאכילה אף בפנים .ובעיה זו בצולה
על האש ממש שאין ידוע אימתי ראוי לאכילה דנו
בה האחרונים .דעת הגר"מ שטרנבוך (שם) כתב
דיש ליזהר ולא לסמוך על מראית העין ,אלא לעיין
היטב שיצלה כולו .והגאון בעל מנחת יצחק כתב,
כיוון שפשטות דברי הט"ז דיש לסמוך על סימן
זה בכל ענין ,ויש לצרף דעת הראשונים שהביא
הש"ך (סי ע"ו ס"ק ב' ,וכן דעת מרן לכתחילה כמבואר לעיל)
דסבירא להו דבצלייה אין צריך לצלות כל צורכו
שיהא ראוי לאכילה ,יש להתיר ולסמוך על הבחנה
זו שהביא הט"ז ,ומכל מקום יזהר שלא לצלות על
להבה גבוהה .ולכן נראה שצריך בזה זהירות שלא
יעשה הלהבה גדולה כל כך ,ואין לחוש בזה הרבה
דבלא"ה הדרך היא לצלות בכדי שהחלק החיצון
לא יחרך .ועוד דסתימת הט"ז מורה שלא חילק
בין צולה על פחמים או על אש לוחשת.

י"בו ע"ושה לע תורעה
יג) האם יש לחוש שהמלח שוהה על
הכבד קודם שנצלה
ובדבר השאלה השלישית מה החשש להשהות
המלח על גבי הכבד קודם שצולהו .נחלקו
הראשונים (ריש סימן ע"ו) אם צלי בעי מליחה,
דעת מרן ז"ל (שם סעיף א') כר"ת דאין צריך
מליחה ,ודעת הרמ"א ז"ל (בסעיף ב') דלכתחילה
ימלח מעט כדעת רש"י .והזהיר הרמ"א שלא
ישהה המלח על החתיכה קודם צלייה ,כדי שלא
תחזור ותבלע ממנו ותאסר .ובנדו"ד הזהירו
האחרונים (כ"כ בספר מועדים וזמנים שם ובשו"ת מנחת
יצחק) שהמולח כבד כדעת הרמ"א לכתחילה
יזהר שלא ישהה במלחו .ובדיעבד שנמלח אין
לחוש לאסור הכבד כלל ,כיון דטריד למיפלט
לא בלע ,וכ"פ הגאון בעל כף החיים (סימן ע"ג ס"ק
ל') בדין כבד שנמלח בכלי שאינו מנוקב וציין
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שכן דעת יד דוד כתב סופר וזב"צ ,ודלא כמנחת
יעקב ומחזיק ברכה ז"ל שאסרו בדיעבד.

וזאת תורת העולה:
הצולה כבד על גז על ידי שיפד ,יזהר לכתחילה
לא להסיר אותה חתיכה מעל האש עד שתסיים
צלייתה שמא תאסור השיפוד ותחזור ותאסר,
ובדיעבד מותר ,ולדעת מרן שקיבלנו הוראותיו
אין לחוש לזה אף לכתחילה ,ואם צולה בלא
שיפוד אינו חושש כלל .וצולהו עד שיראה היטב
שסיים צלייתו ,ובדיעבד סגי אם צלה עד שיבש
מראהו החיצון .ואם רוצה למולחו קודם יזהר
שלא ישהה במלחו ובדיעבד ששהה מותר .ויש
ליזהר לכתחילה שלא יגע הכבד בדם הנוטף ממנו
הצבור על הכירה ,ובדיעבד מותר.
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בס"ד
חשון תשע"ט לפ"ק לסדר "ועשה לי מטעמי'ם".

שאלה:
נשאלתי במסגרת תוכנית כתיבת שו"ת בכולל דורשי ציון כאן אפרת תובב"א ,בהדרכת מורנו
ראש הכולל מזכה הרבים הר' שלמה כהן שור שליט"א ,וזה תוכן השאלה:
מרק ירקות עם בשר ,שתחבו לתוכו כף מתכת חלבית בת יומה ,והיה בבשר ששים כנגד הכף:
 .אהאם צריך להטעימו לגוי?
 .באם כבר אכלו מהמרק ,ואחד מהם הרגיש שיש בו טעם חלב האם מותר להמשיך לאכול
ממנו?
 .גלא היה ששים ואכלו מהמרק ואומרים שאין בו טעם חלב ,האם מותר לאכול את השאר?
 .דהאם יש חילוק בין עוף לבשר?

תשובה:
איך מחשבים ששים בתחיבת כף
דין זה מובא בשו"ע ריש סימן צ"ד סעיף א'
"התוחב כף חולבת בקדירה של בשר ,או איפכא,
משערים בכל מה שנתחב ממנו בקדירה .ויש מי
שאומר שאם הכף של מתכת ,משערים בכולו,
משום דחם מקצתו חם כולו" .וכן פסק הרמ"א,
דמחשבים שיעור הכף בכל מה שנתחב ולא מה
שחוצה לו .וכן הלכה כף חלבית בת יומה שבלועה
כולה מחלב ,משערים נגד כל מה שנתחב ממנה,
ולא נגד מה שחוץ לקדירה ,ואף שהיא ממתכת
לא אמרינן חם מקצתו חם כולו ,כדעת סמ"ק ז"ל
(סימן רי"ג) וכ"כ השערי דורא (ריש סימן פ"ה) ,ודלא
כרבינו פרץ ז"ל (הביאו סמ"ק שם) שהחמיר בזה.
ואם כן בנידון הנ"ל יש לעיין כמה מהכף נתחב
לקדירת הבשר ,ולחשב ששים כנגדו.

האם בעינן להטעים לקפילא
אחר שנתבאר שיעור הששים כנגד הכף ,יש
לעיין האם בעינן להטעים לקפילא .והנה פסק
השו"ע בסימן צ"ח סעיף א' "איסור שנתערב
בהיתר מין בשאינו מינו וכו' ,יטעמנו נכרי וכו',
וצריך שלא ידע שסומכין עליו ,ואם אין שם עובד
כוכבים לטועמו ,משערינן בס'" .והוא מדברי
הרמב"ם ז"ל (מאכ"א פט"ו) שכתב "נראה דכל מין
בשאינו מינו דאפשר למיקם אטעמא לא שריא

אלא על ידי קפילא ,אי אמר דאית ביה טעמא
אע"ג דאית ביה ששים אסור ,ואי אמר דלית ביה
טעמא ,אף על פי שהוא פחות מששים שרי ,וכו'".
ומהני טעימת קפילא בפחות מס' אף שהאיסור
עודנו שם ולא רק כשהסירו (כ"כ הרב מנחת כהן ז"ל
חלק א' פרק יו"ד ,על דברי השו"ע לקמן סימן ק') .וכתב ע"ז
הרמ"א ז"ל "ואין נוהגים עכשיו לסמוך על עובד
כוכובים ,ומשערין הכל בס'" .והוא מדברי האגור
(סימן אלף רס"ג) שכתב "ולא ראיתי ולא שמעתי
בשום מדינה שיהיו מטעימים קפילא ,אלא
משערין הכל בששים" .וכתב ע"ז הרב זבחי צדק
ז"ל (בסימן זה אות ב') וכ"פ הרב כף החיים ז"ל (סק"ב)
דעכשיו המנהג כדברי הרמ"א ז"ל ,ואף לדידן
שקיבלנו הוראות מר"ן ז"ל לא סמכינן אקפילא.
וביאר רעק"א ז"ל הא דלא סמכינן אקפילא,
דמסופקים אנו אם הלכה דבעינן מסל"ת דוקא,
או דבעינן שיהא אומן ,ולא יתכן שיהא בו שני
העניינים דבאומן צריך שידע שסומכים עליו
שיהא בחזקת לא מרע אומנותיה ,ובשביל שיהא
מסל"ת בעינן שלא ידע שסומכים עליו ,נמצא
שלעולם לא יהא נאמן .והטעם דבאיסור דרבנן
לא סמכינן על קפילא אף שספק דרבנן לקולא,
דחיישינן שמא הלכה כרש"י דקפילא לא נאמן כלל
בפחות מס' .ואמנם לפי דברי רעק"א יהא בעינן
להטעימו לחומרא ,אלא שכבר כתב הרב פמ"ג ז"ל
(שפ"ד סק"ח) דכיון שלא נהגו כמאן דליתיה דמי ,וכן
נראה בבירור מדברי האגור .והרב פרי העץ ז"ל

י"בו ע"ושה לע תורעה

טמת

כתב במנחת יחיאל (אות א') דלאורה צ"ע על טעם
רעק"א מדוע לא יועיל להטעים לשני גוים אחד
שיהא מסל"ת ואחד שיהא אומן ,והניח בצ"ע.

בשר וחלב לשאר איסורים ,דבבשר וחלב דדרך
בישול אסרה תורה ובעינן שיתן טעם הנרגש
מהני קפילא ישראל ,ובשאר עניינים לא מהני.

ובנידו"ד שהיה ששים אין צריך להטעימו לגוי,
דלא הצריכו טעימת קפילא אף לחומרא ,וכמש"כ
הרב פמ"ג הנ"ל .וכ"כ הרב שלחן אברהם (סק"ז)
דכיון שהטעימה היא חומרת חכמים דהא בליכא
קפילא סמכינן אששים ,הקילו חכמי הדורות שלא
להטעים לקפילא כלל ,כדי שלא יבואו לסמוך
עליו להתיר.

להלכה הורה הרב כף החיים ז"ל (סקי"ב) דיש
לסמוך על קפילא ישראל בהפסד מרובה .ואם
כן בנידו"ד לכאורה יש לסמוך על דברי המתירים
באופן שיש הפסד ,ואף דהתם מיירי בישראל
הטועם היתר וכאן טעם איסור בדיעבד ,לא שנא
דזיל בתר טעמ'א.

ומיהו במקום שיש ששים וטעם הישראל כעיקר
הדין דשרי ולא בעי קפילא ,ובכל זאת הרגיש
טעם חלב במרק הבשר ,פשיטא דיש לאוסרו ,כיון
ששיעור ששים הוא רק אומדנא של חכמים ונתון
לשינוי ,וכן מוכח מהא דהצריכו להטעים לקפילא
בדאפשר ,ועוד דאם שיעור ששים היה שיעור
גמור ,היה לר' חנין בגמרא סוכה (ה' ע"ב) למנותו
בכלל שיעורי תורה ,ופשוט.

נאמנות קפילא ישראל
כתב הש"ך ז"ל (סק"ה) לדייק מדברי הרמ"א
שכתב "ואין נוהגים עכשיו לסמוך אעובד כוכבים",
דמשמע דוקא עכו"ם אך ישראל סומכים ,וכן מובא
בגמרא חולין (צ"ז ע"א) דתערובת תרומה טעים לה
כהן ,ונפק"מ אף לנדרים כגון האומר קונם עלי
בשר ויין וכו' .דלא כהלבוש ז"ל שכתב דהאידנא
אין לסמוך אף על טעימת ישראל ,כן דעת הרב
פרי חדש ז"ל (סק"ה) .והרב חות דעת ז"ל (סק"ב)
כתב בתחילה לחלק בין מקום שהאיסור עצמו
מעורב דלא יועיל טעימת קפילא ,למקום שהסיר
האיסור משם ויש רק טעם מהאיסור ,וסיים דלא
שנא אלא בכל ענין לא נאמן הישראל .ובפת"ש
(סק"ג) הביא דברי הבכור שור ז"ל (בחידושיו לחולין
דף צ"ז) שהוכיח מדברי הרמ"א לעיל (סימן מ"ב סעיף
ג') דכתב לסמוך בטעימת ישראל כבד אם הוא מר
משום דרבו המכשירים אף בניטל המרה ,משמע
שבעלמא לא סמכינן בטעימת ישראל .והביא
דברי הפמ"ג ז"ל (לעיל סימן מ"ב מש"ז סק"ב) שיישב
דמה שהוצרך בכבד לסברא זו ,משום דהוי לחיכה
בעלמא ובזה לא סומכים לחוד ,אך בלעיסה ממש
נאמן קפילא ישראל כדעת הש"ך ז"ל ,וכן כתב
הפמ"ג כאן (שפ"ד סק"ה) .ודעת הרב ערוגות הבושם
ז"ל (בסימן צ"ו אות ב' ובסימן צ"ח סוף סק"ה ,והביאו הרב
דלתי תשובה ז"ל בסימן זה אות י' והסכים עימו) לחלק בין

כשלא רמי עליה
אלא שכאן יש לדון מצד מה דלא רמי על
הישראל בשעת הטעימה לבחון אם יש במרק
טעם חלב .דהנה בגמרא שבועות (ל"ד ע"ב) איתא,
האומר לחבירו הלויתיך מעות בצד עמוד זה ,וענה
לו חבירו מעולם לא עמדתי בצד עמוד זה ,ובאו
עדים שהשתין מימיו שם ,פליגי רבא ור' נחמן
אם הוחזק כפרן ,ודעת רבא דלא החוזק כפרן,
דמילתא דלא רמי עליה דאיניש לאו אדעתיה,
והלכתא כוותיה וכ"פ השו"ע (חו"מ סימן מ"ט) .ומצינו
דין זה בשו"ע אף בדיני איסור והיתר ,בריש יורה
דעה (סימן א' סעיף ג') פסק מר"ן ז"ל "מי שיודעין
בו שאינו יודע הלכות שחיטה ,אפלו שחט לפנינו
ד' או ה' פעמים שחיטה הגונה וראויה ,ושחט
אחר כך בינו לבין עצמו ,שחיטתו פסולה .אפלו
שאלו לו עשית כך וכך ,ומתוך תשובתו נראה
ששחט כראוי ,אין לסמך עליו ,ואפלו אמר :ברי
לי ששחטתי יפה" .והטעם הוא משום דלא רמי
עליה ,וכ"כ הרב באר היטב ז"ל .ועוד פסק השו"ע
בסימן י"ח (סעיף ד') דהשוחט בסכין בדוקה ומצא
בה אחר שחיטה פגימה ואומר שעשה הולכה לבד
ונמצא שהפגימה היא אחר שחיטה ,אינו נאמן
משום דלא רמי עליה.
והנה הגאון רבינו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים
הביא דין זה דמילתא דלא רמי עליה ודן בו ,ושם
נשאל באשה שבישלה בטעות עצם שלא נמלחה
בקדירת היתר ,ומעידה בפני החכמים כמה שיעור
התבשיל שהיה בסיר ,האם יש להאמין לה או
דכיון שלא היתה יודעת בשעת בישול שיש לה
לחוש לזה ,הוי מילתא דלא רמי עליה דאינו נאמן
בה.
והביא הרב פעלים ז"ל י' כללים בדין זה דלא
רמי עליה :א) האומר ברי לי שעשיתי נאמן,
ומה שלא נאמן הוא לומר ברי לי שלא עשיתי

נת
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כגון האומר ברי לי שלא עמדתי בצד עמוד זה,
וראיה מסימן צ"ב סעיף ב' דטיפת חלב שנפלה
על חתיכה וניער וכיסה מתחילה ועד סוף מצטרף
כל הקדירה לביטול ,ואף שלא רמי עליה בשעת
נפילה לנער נאמן .ב) האומר מיד הרי הוא נאמן,
ומש"ה נאמן לומר לא ניער כשנפל בחתיכה
שחוץ לרוטב בסימן ק"ה סעיף ד' (ואמנם בדפוסי
הרב פעלים הובא שהוא בסימן ק"ג אך המעיין ימצאנו בסימן
ק"ה) .ומש"ה במתעסק ושחט כשירה .בתוחב כף

בסימן צ"ד ,שהאמין השו"ע לשער כמה שנתחב
ולא יותר ,הפמ"ג ביאר שרואים כמה התלכלך,
והרב ביאר שהוא משום שהוא נזכר מיד .וה"ה
באותו סימן בחותך בסכין שנאמן לומר כמה
חתך בסכין איסור .ג) אם רמי עליה לדבר אחד
מועיל לדבר השני ,ומש"ה מועל רמי עליה
בתחילה לקלוט השומן לענין כף בשרית שתחב
לחלב .וכ"כ השואל בשו"ת שואל ומשיב וכ"כ
החק יעקב .וכ"כ בשו"ת מהרימ"ט באחד שחבירו
טבע עם צרור כסף הראשון ,מאמינים כיון דרמי
עליה משום כספו .ומש"ה המדיח קדירות (בסימן
צ"ב סעיף ד') נאמן לומר מתי היו מלוכלכות ומתי
נקיות ,דרמי עליה לנקותם .ד) כשיש איזה ענין
שיעשה בצורה שזוכר ,כן ביאר ר' דוד פארדו שיש
איזה אמתלא מדוע לא חתך בשאר הסכין (בסימן
צ"ד) כגון חלודה וכדו' .ה) כשאין דרך לעשות
הפוך ,כן ביאר רש"ל הטעם שנאמן בתחיבת
כף ,כיון שלא נוהגים לתחוב תמיד את כולה .אך
בסכין שדרך לחתוך בכולה לא נאמן .הרב לא
מסכים עם חילוק זה מסברא ,ובכל מקרה אין
ללמוד מכאן לשאר מקומות ,דבכף הוא איסור
דרבנן דאין דרך בישול בכך .ו) כשרמי עליה
שיודע שיש איזה נפק"מ באיזה פעם ,כתב הנו"ב
שנאמן מש"ה בתוחב כף .ודחה הרב דהנו"ב עשה
זה רק לסניף ,וגם שאין חילוקו ברור .ז) כשמעיד
על דבר אחד ,כגון בחותך או בקדירות מלוכלכות.
ומה שאינו נאמן הוא רק במעיד על כמה עניינים,
כגון בשוחט .ומה שלא נאמן על דבר אחד בגמרא

בעדות ,הוא משום שהחמירו בממונות .ומיהו
צ"ע באשה שטבלה בלי כוונה שטהורה לבעלה,
אף שצריכה לשים לב לכמה דברים כקפיצת פיה
והרחבת ירכותיה .ח) כל מקום שאין ריעותא
לפנינו מועיל אע"ג דלא רמי עליה ,משא"כ בעדות
דממונות דהחמירו .ומש"ה בקדירות נקיות נאמן,
ובסכין וכף נאמן אע"ג דאיכא ריעותא לפנינו ,או
מטעם הנ"ל שאמר מיד ,או שכף מיירי שרואים
עד היכן התלכלך ובסכין הקילו משום שהוא
דרבנן .ט) כל מקום שיש חדא לריעותא מאמינים
וסומכים אע"ג דלא רמי עליה ,ובכל הנידונים של
כף וסכין יש רק חדא לריעותא מחמת מעשהו,
אך במקום שיש תרתי לריעותא ,שיש גם חזקת
איסור כגון בשחיטה אסור ,ורק בממונות החמירו
אף בריעותא אחת .י) איסור דרבנן נאמן אע"ג
דלא רמי עליה ,ואע"ג דמצינו שגוי שנתגייר לא
נאמן וביאר סמ"ע משום דלא רמי עליה ,שאני גוי
שלא רמי עליה כלל ,אך ישראל קטן מצינו שנאמן
אע"ג דלא רמי עליה.
עדים זוממים שנאמנים לומר עימנו הייתם
אע"ג דלא רמי עלייהו ,חידוש הוא .ומש"ה מיושב
קושית השער המשפט מדוע עדים זוממים
נאמנים אע"ג דלא רמי עלייהו.
בנידון השאילה של אותה אישה ,אין לומר
החילוק של בא לישאל מיד כיון שבאה אחר זמן,
אין לומר החילוק של ריעותא לפניך כיון שכאן יש
ריעותא לפנינו .אך יש ליישב החילוק של תרתי
לריעותא.
ומעתה לנידון דידן אם אמר ברי לי שעשיתי
נאמן ,ואף אם אמר מיד נאמן ,וכן אם הוא איסור
דרבנן כגון שבישל פחות משליש בישול ,או שהוא
חלב שחוטה וכדו' ,או בעוף דרבנן ,וכל כה"ג הוא
נאמן .וכן יש לומר דכאן הוא חדא לריעותא דתחב
הכף.
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גזירות המופיעות באיסור והיתר
כאן נאספו המקומות שגזרו חכמים והוסיפו על דברי תורה,
או מקומות שהפוסקים הכריעו להחמיר יותר מעיקר הדין.

גזירות בהלכה
סימן סט
•סעיף ב' ,אסר רמ"א בבשר שנמלח לצלי ולא שהה שיעור צלייה ,כיון שא"א בקיאין
בשיעור זה.
•סעיף ג' ,תורת האשם אסר כשזימן חבירו לסמוך על שיעור מליחה מועט כיון שידע
מתחילה ,הביאו פת"ש סקי"ג.
•תקנת הגאונים שלא למלוח בשר ששהה ג"י ,יש לעיין איך תקנו מה שלא גזרו בו חכמים,
דדין זה תלוי במציאות.

סימן עא
•סעיף ג' הרא"ש לא סמך לצלות מוח שמא יבואו להתיר אף תנורים שלא כהוגן ,ורמ"א גם
אסר כעין זה עי"ש.

סימן עב
•סעיף א' הש"ד אסר לבשל לב שמא לא יקרעו אותו קודם בישול ,וכתב רמ"א שהש"ד
לשיטתו שהצריך קריעה רק בבישול יש לגזור שמא יבואו להקל בצלייה.
•סעיף ג' גזר הסמ"ק לאסור חתיכה שדבוק בה הלב ,שמא יוציאנה קודם שאר החתיכות
ותיאסר.

סימן עג
•סעיף א' דעת הגהמ"י ברשב"א שאסרו לבשל כבד לבד כיון שהקדירה נאסרת ,ודעת ב"י
שאסרו כיון שדרך לבשלו עם שאר דברים.
•סעיף א' לצלות בתנור רחוק מן האש אסרו צל"ח ופת"ש (סק"א) כיון שרואים שהדם נצבר
שם.
•סעיף ג' גזירה שלא יועיל חליטה לכבד כיון שלא בקיאין ,ואף בחומץ גזרו אטו רותחין.

בנת
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סימן עו
•סעיף ב' גזירה שלא לצלות עוף שלם בלא מליחה לדעת סמ"ג ומהרי"ק ,ואף בדיעבד
אסור שמא יבואו להתיר לכתחילה.

סימן עח
•גזירה להחמיר אף בסמידא ובקמח כיון שלא בקיאים מהו ,ועוד גזירה בש"ך שכל טפילא
דינו כפשטיד"א ,ובש"ך כ' שהוא אף לקולא.

סימן פד
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גנת

•סעיף ב' גזירה בגבינה ישנה (ממנהג).
•סעיף ג' גזירה בתבשיל (ממנהג).
•שם גזירה מהו תבשיל ,גזירה בביצים עם שומן.

סימן צא
•סעיף ב' לא להגיע דבר שיכול לשכוח להדיח .ועוד מוכח בסעיף א' שלא גזרו לצוררם
יחד מחשש שמא יגעו.
•סעיף ג' לא להגיע לחם בגבינה שמא יאכל עם הבשר ולהיפך.
•איסור כ"ק מבואר בב"י שהוא דרבנן ,ומש"ה התיר רמ"א בדיעבד שהתבשל.

•סעיף ג' אין לסנן שכר בלילה שמא יפול למשקה.
•עוד שם אין להעביר מבור לכלי ,ואף מכלי לכלי לט"ז אסור.
•סעיף ד' מרדכי ורמ"א אוסרים חור מנוקב שנמצא בו תולעת שמא פירשה וחזרה.
•סעיף ה' גזירה שלא להשהות קמח מתולע להאכיל לעבדו ושפחתו ,שמא יבוא לאכול
הוא ממנו ,ואף שאחר אפייתו יש לומר שנימוחו התולעים ובטלו אסרו מתחילה.
•גזירה שלא למכור לגוי קמח מתולע שלא יבוא למכור לישראל.
•גזירה שלא לעשות יי"ש שמא יבוא לאכול ,ט"ז סק"ט.

•גזירה שלא לבשל אף שאינו ב"י ונטל"פ .עיין ב"י סוס"י צ"ז בדברי תוס' לגבי מרדה שלא
גזרו משום שאין יכול.

סימן פז

סימן צח

סימן צב
•סעיף ד' ,לדעת הר"ן חנ"נ בשא"ס הוא גזירה דומיא דבשר וחלב.

סימן צג

•גזירה בשר עוף.
•גזירה לא לעשות בשר וחלב כבוש או מלוח.
•גזירה מראיה"ע בבשר בחלב אישה ובחלב שקדים.
•גזירה בב"י על סעיף ה' כ' הב"י אחר דברי הר' יונתן שלמלוח ביצים יכול לבוא לידי תקלה
שיימלחם עם בשר.
•גזירת דגים וחלב (לב"י).
•גזירת ביצים עם חלב.
•גזירה לא לבשל במי חלב עיין בב"י.
•גזירה שלא לבשל בחלב מתה וחלב זכר (של בהמה).
•כל המנויים בב"י על סעיף ו' מהרמב"ם ,ומיהו מעושן ומבושל מבואר בב"י שאסור מספק
דאוריתא.

•פת"ש בראש הסימן (סק"ב) ,גזירה לשער במחוי איסור שנפל מחוי.
•גזירה שלא לסמוך על קפילא.
•סעיף ב' בהגה גזירה בספק שנשפך התערובת בעוף ,להחמיר אטו בשר.
•סעיף ב' מופיע הדין של טעם כעיקר ושהחמירו במין במינו אטו שאינו מינו.
•סעיף ג' גזירה להחמיר באין ידוע השיעור המקור מכחל ולמדים לכל איסור שאין יכול
לעמוד על שיעורו .ועיין בית שלמה יו"ד סימן קס"ב דביאר שהא דרבנן.
•פמ"ג מש"ז סקי"א מבאר בדברי רמ"א דמה שאסור בביותר מס' אם הוא נ"ט הוא מדרבנן.
•חיוב להוציא חלב אף שיש ס' ,נחלקו אם הוא דאוריתא או דרבנן ,ודעת הדרכי תשובה
סקס"ח בשם תוס' ירושלים שהוא דרבנן.
•בביאור הגר"א כאן סק"כ בסוף סעיף ד' הביא שבחתיכה שנפלה לקדירה ב"פ לא גזרו
לאסור מין במינו אטו שלא מינו דלא שכיח הכי ,והבאתיו בטעמים.

סימן פט

סימן צט

•סעיף א' גזירה להמתין בשר וחלב.
•גזירה של קינוח והדחה תלוי במחלוקות הראשונים ,יש להדגיש שענין הקינוח וההדחה
הוא רק שמא יאכל בשר וחלב ולא שמא יגע.

•סעיף א' עצמות איסור לא מצטרפות ,ביאר בדי השולחן שהוא משום גזירה.
•סעיף ז' גזירה שלא להשתמש בשפע בכלי שאין שימושו בריבוי ,שמא יבוא לידי תקלה.
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סימן ק
•גזירה על בריה שלא תיבטל.

סימן קא
•גזירה שחה"ל אינה בטילה ,ועיין פת"ש סק"א בשם יעב"ץ שהוא מחלוקת.

סימן קב
•דין דשיל"מ הוא גזירה.
•סעיף ג' דשיל"מ בכלי הוא דבר השנוי במחלוקת מה דינו ויש שם הרבה נקודות הנוגעות
לגזירות.

זכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק

סימן קג
•גזירה לאסור נבילה אף שאינה ראויה לגר.
•ועיי"ש עוד בביאה"ג סק"ח.

סימן קח
•ראש הסימן יתכן שמה שאסור להריח לכתחילה הוא גזירה.
•גזירה לא לטעום שמא יבלע (רמ"א ס"ה).

סימן קט
•יבש ביבש מב"מ חומרא שלא לאכול כל החתיכות ,עיין כה"ח סק"ח.
•חומרא יבש ביבש מבשא"מ ,שמא יבשלם.
•לדעת הרא"ש מה שאסרו לבשל יבש ביבש אחר שנודע הוא מגזירה.

סימן קי
•גזירה שלא יתבטל דבר חשוב -קבוע דרבנן.
•גזירה דבר שנאבד אוסרים.

סימן קכ

סעיף ב' גזירה ברמב"ם לענין טבילת כלי מטומאה אף כשמרפה ,שמא לא ירפה .והש"ך סבר שגזר אף
בטבילה בקונה מגוי.

ספר זה מוקדש לעילוי נשמת זקיני

הרב יחיאל בן יחיא ע"ה
ומרת רחל בת מרים ע"ה
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

אנשי מעלה נעימי המידות ומסבירים פנים לכל אדם
הישרות והאמת דרכם והיו תפארת המשפחה

הוקדש על ידי בנם ,ה"ה ארז עודי הי"ו

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

ספר זה יוצא לאור לעילוי נשמת סבינו

ספר זה יוצא לאור לעילוי נשמת סבינו

איש מעלה נעים המידות ומסביר פנים לכל אדם
הישרות והאמת דרכו והיה תפארת המשפחה

איש מעלה נעים המידות ומסביר פנים לכל אדם
הישרות והאמת דרכו והיה תפארת המשפחה

ר' שמואל בן חיים מנחם אסקל
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

הרב אליעזר בן רחל מסעודה ע"ה
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

מוקדש על ידי בנו ר' בצלאל אשל הי"ו

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה
ספר זה יוצא לאור לעלוי נשמת האשה הצדקנית

מרת ציונה בת ציפורה ע"ה
תנו לה מפרי ידיה ויהללו בשערים מעשיה

נר ה' נשמת אדם

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

מוקדש על ידי בנה ליאור קוממי הי"ו

ספר זה יוצא לאור לעילוי נשמת זקיני
אנשי מעלה נעימי המידות ומסבירים פנים לכל אדם
הישרות והאמת דרכם והיו תפארת המשפחה

הרב יוסף בן לאה ע"ה
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

ומרת תמר בת חסיבה ע"ה

ספר זה יוצא לאור לעילוי נשמת סבינו
איש מעלה נעים המידות ומסביר פנים לכל אדם
הישרות והאמת דרכו והיה תפארת המשפחה

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

הרב יהושע בן סגולה ע"ה
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה
של

ר' ראובן פראג' בן לואיז
קולט רוזה בת אנה ברוכה

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה
של

ר' חננאל סטמקר וב"ב הי"ו
ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל

ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל

אשר יפנו יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו

אשר יפנו יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו

להם ,בבריאות איתנה ונהורא מעליא לראות בחופת כל

להם ,בבריאות איתנה ונהורא מעליא לראות בחופת כל

צאצאיהם הולכים בדרך התורה בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

צאצאיהם הולכים בדרך התורה בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה

של

ברוך נאמן ובני ביתו
ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל אשר יפנו

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה

יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם ,בבריאות איתנה
ונהורא מעליא לראות בחופת כל צאצאיהם הולכים בדרך התורה
בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

של

ר' עמוס דוגה וב"ב הי"ו
ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל
אשר יפנו יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו
להם ,בבריאות איתנה ונהורא מעליא לראות בחופת כל
צאצאיהם הולכים בדרך התורה בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה

של

רבקה בסקון ובני ביתה
ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל אשר יפנו
יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם ,בבריאות איתנה
ונהורא מעליא לראות בחופת כל צאצאיהם הולכים בדרך התורה
בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה

של

ראובן בן רינה עשור ובני ביתו
ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל אשר יפנו
יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם ,בבריאות איתנה
ונהורא מעליא לראות בחופת כל צאצאיהם הולכים בדרך התורה
בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

ספר זה מוקדש להצלחה וברכה

של

יהודה בן רבקה
סיגל בת רבקה
ישלח להם האל ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ,בכל אשר יפנו
יעשו ויצליחו ,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם ,בבריאות איתנה
ונהורא מעליא לראות בחופת כל צאצאיהם הולכים בדרך התורה
בשמחה ובטוב לבב אכי"ר.

