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פתח דבר
אודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל היות מיושבי בית המדרש ,ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסדר ולחלק סיכום
תמציתי בהלכות איסור והיתר ולהאיר לרבים אורן.
מלפנים זאת ,שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו .מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה ומהו תוכן
חיבורם ,מהם נהגו להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם ,ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' הקודמת לחכמתם.
והיות והיה לבעל דין מקום לומר ,מה לתבן את הבר ,ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא ,מאן מעייל בר נפחא לתמן.
מ"מ ,ראיתי לחבר חיבור זה עקב ראותי אריכות רבה או הש מטת דברים בשאר חיבורים דומים לחיבורי זה ,לכך ראיתי
לחבר חיבור תמציתי בתכלית ,אשר יועיל ללומדי הלכות איסור והיתר לסיכום ולזיכרון הדברים לאחר כל אריכות השקלא
וטריא אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו.
לזה ,קראתי שם חיבורי "חלקת אליהו" כדרך מטרת הקונטרס אשר הינה "לחלק ולסדר" כל סעיף וסעיף על הסדר,
בתמציתיות ובסיכום מסודר .בכדי שיהיה לתועלת ללומדי הלכות איסור והיתר המבקשים לעשות סדר בסידור ה"בסיס
להלכה" והם הטור וב"י יחד עם השו"ע ונושאי כליו על דף השו"ע.
פעמים רבות מאריך הלומד בלימוד דפי הב"י ,או בפת"ש ארוכים וכדו' ,ובסוף לימודו מבקש "לסכם" בראשו את כל
הדעות ומה יצא לו מכל עיון ההלכה – והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם.
לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות – דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות נוספות אשר
לא למדם על הדף בבחינת תפשת מרובה לא תפשת.
בחיבור זה באתי בעיקר לחבר ולשלב את דברי הב"י יחד עם דברי השו"ע ונושאי כליו ,תוך שילוב לשון הראשונים
והאחרונים המובאים ,למען תועלת הלומד ,בכדי שיוכל למצוא ולהיזכר בדברים שלמד.
ברצוני להדגיש כי אין חיבור זה תחליף ללימוד מתוך ספרי הב"י והאחרונים ,כי עיקר הלימוד בנושאי הלכה זה להתייגע
ולעמול בהבנת הסוגיות ועיון עמוק בדברי הראשונים והאחרונים ,וכל חיבור זה לא נועד אלא לסייע לחזרה ולזכירה את מה
שנלמד בעיון ובעומק.
ובעמדי בשערי חיבורי ,הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים ,למו"ר הרה"ג משה פנירי שליט"א ראש בתי ההוראה
"אפיקי מים" בכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם .המומחה הכי גדול בדורנו בהלכות נדה .אשר הדרכנו ומדריכנו בשימוש
מעשי מעמיק ויסודי להיות מורי הוראות בישראל ,בטרחה והשקעה גדולה על חשבון זמנו היקר.
ברצוני להודות למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א ,אשר הדריכנו ללמדנות התורה ויראת ה' ,בתוך מחיצות אוהל
תורתו בישיבה המעטירה ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא.
ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדרכנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה ,עד הגיענו לכדי
חיבור זה.
ברצוני להודות להורי היקרים אא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי' אשר עזרוני רבות רבות ,ולא חסרו מאונם ומהונם
בטרחה בגוף נפש וממון מתוך אהבה רבה ,ברצונם לראותנו עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא ,ימלא ה' כל משאלות
ליבם לטובה ,ויזכו לראות כל יוצאי חלציהם ת"ח עובדי ה' כשאיפת ליבם ,באריכות ימים ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.
ואני אברך ולי נאה לברך את נוו ת ביתי רעיתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל תבורך,
אשר לרוב מסירותה הגדולה בכל מכל כל הגענו עד הלום .ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היא .יהי רצון שנזכה יחדיו
לראות כל זרענו לימודי ה' עוסקים בתורה ,ומזכים את הרבים ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ולא תמוש התורה מפינו ומפי
זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם .ונזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב.
אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל ולגמור חיבור זה ,אוחילה לאל אחלה פניו שיזכני שיתפשטו חיבורי אלו בכל
ישראל ,למען אהיה בכלל מצדיקי הרבים ,ויזכני לחבר עוד חיבורים הרבה לזכות הרבים.
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הלכות מליחה
סימן סט
סעיף א'
חיוב הדחה קודם המליחה
מקור :חולין (קיג - ).אמר שמואל :אין הבשר יוצא מידי דמו ,אא"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה ...הא
דחלליה בי טבחא.
פסק השו"ע – צריך להדיח הבשר קודם מליחה.
❏ הטעם לחיוב ההדחה שקודם המליחה – מחלוקת ראשונים
רא"ה :כי יש לחוש שמא יהא ניתך הדם ויבלענו.
ר"ן ורא"ש :כדי שיתרכך הבשר.
מרדכי :כדי להעביר לכלוך הדם ,שאל"כ המלח נתמלא ממנו.
י"א במרדכי :כדי ללחלח הבשר בשביל המליחה.
הגהות מימון בשם סמ"ק :כי המלח מבליע הדם בבשר( .ב"י ש"ך א' וט"ז א')
» נפק"מ – אם מלח בלא הדחה  -האם יש תקנה ,כדלקמן סעי' ב'.
לטעם ריכוך והעברת הלכלוך – מועיל אם יחזור וידיחנו וימלחנו.
אך לטעם משום דם – אין מועיל אף אם יחזור וידיחנו וימלחנו( .ט"ז א' ש"ך א')
❏ דרך הדחת הבשר:
לכתחילה ,יזהר לשרותו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במי השרייה.
אך אם לא שראו רק הדיחו היטב – מספיק בזה( .רמ"א)
» אם הדיחו הטבח – אין צריך להדיחו בבית( .רמ"א)
ודווקא במקום שהמנהג כן שהטבחים שורים במים ,אך בלאו הכי – אין מועיל( .פת"ש ב')
»
» ודווקא כשהדיחו כראוי ,אך מה שרוחצים הטבחים הצלעות שלימות כמו שרגילים לשפוך
עליהם בהעברה בעלמא לנאותם – אין מועיל אפילו בדיעבד( .ש"ך ב')
» אך בהדחה מועטת – לא מספיק בזה ,וצריך לחזור ולהדיחו היטב( .ש"ך ה')
כשהדיחו בשעה שהדם חם – יש להקל אפילו בהדחה מועטת( .פת"ש ב')
»
» זמן השרייה  -חצי שעה – מחלוקת
רמ"א :צריך לשרותו נגד חצי שעה( .רמ"א)
דס"ל דהטעם משום ריכוך( .פת"ש ה')
פמ"ג בדעת מ"ד דהטעם משום דם :לא צריך( .פת"ש ה')
» כשלא היתה כל החתיכה בתוך המים – כגון אם נשרה בכלי במים ,וחצי חתיכה היה למעלה
מהמים – לכו"ע מותרת החתיכה ,ומדיח הצד שהיה למעלה מהמים ודיו( .פת"ש ה')
דאף למ"ד כדי לרכך – המים נכנסים בבשר ונתרכך כל החתיכה( .פת"ש ה')
❏ אחר המליחה ,ימתין מעט שיטפטפו המים קודם שימלחנו ,שלא ימס המלח מן המים ולא יוציא
הדם( .ב"י ורמ"א)
אך לא ימתין עד שיתנגב לגמרי ,דאז לא ימס המלח ולא יוציא דם( .ט"ז ד' וש"ך ו')
»
❏ הדחה במים קרים – במקומות הקרים ובזמן הקור הגדול  -ישימו המים באור עד שתפיג צינתן,
ואח"כ ידיחו בו הבשר ,דאל"כ אדרבה ע"י הקור שבמים יתקשה הבשר( .פת"ש א')

א
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❏ אם חתך הבשר
❏ אם אחר שהדיח חתך כל נתח לשנים או לשלשה  -האם יחזור וידיחנו – מחלוקת
שו"ע רמ"א וש"ך :צריך לחזור ולהדיחם.
» ואף בדיעבד ,אם לא עשה כן ,הוי כלא הודח כלל – וצריך לחזור ולהדיחם ,דהטעם משום בליעת
הדם( .רמ"א וש"ך ג')
ר"ן :לא ידיח ,דהטעם כדי שיתרכך( .ש"ך ג')
» לכו"ע  -דווקא כשחתך בסכין ,דאגב דוחקא דסכינא מפליט( .ש"ך ג')
אך אם אכל חתול קצת מהחתיכה – אין צריך להדיח במקום האכילה( .פת"ש ג')
❏ חתך רק מעט – מחלוקת
פמ"ג :מותר בדיעבד.
חמודי דניאל :אסור( .פת"ש ד')
❏ טלפי הרגלים:
אם חתך והסירם – צריך לחזור ולהדיחן( .רמ"א)
ואם לא הסירם – היה די בהדחתן כך כמות שהן ,הואיל ואין כאן דם נראה לעינים( .ש"ך ד')
דין הכלי ששורין בו בשר
לא ישתמש לדברים אחרים בכלי ששורין בו בשר( .רמ"א)
הטעם :דחיישינן שמא לא הדיחו יפה מדמו( .ט"ז ה')
» ומעיקר הדין אין אסור אלא דווקא לח בצונן ,או יבש ברותח( .ט"ז ה')
ומ"מ ,לכתחילה לא ישתמש אף בצונן( .ש"ך ז')
»

ובדיעבד מותר ,אפילו נשתמש בו רותח אם הדיחו קודם ,דאין כאן אלא גזירה( .ט"ז וש"ך)
אף במקום שנאסר הכלי – מותר לחזור ולשרות בו( .רמ"א)

❏ ואם נשתהה בשר באותו כלי
• אם נשתהה תוך מעל"ע – מותר ,ואין להקפיד( .רמ"א)
• אך נשתהה זמן מעל"ע – הבשר וגם הכלי אסורין ,דכבוש כמבושל ,ואף לצלי אסור( .רמ"א וש"ך ח'-י')
» כשיש ס' נגד כל הבשר – מחלוקת
ת"ח :אותה חתיכה ג"כ מותרת.
רש"ל :אסור בכל גווני אותה חתיכה אפילו בכבוש( .ט"ז ו')
וכשמותר כשיש ס' – מותר אפילו לקדירה( .ש"ך ט')
»
קפא בשר שלא נמלח
❏ למולחו קפוא – אין מועילה המליחה בקפוא ,עד שירכך אותו( .רמ"א וש"ך י"א)
❏ איך מפשירים הבשר בכדי למולחו – מחלוקת ראשונים
רשב"א :בכלי שני חמין ,אע"פ שהיד סולדת בו( .ב"י)

או"ה :ישרה במים פושרים ,אבל לא בכלי שני ,אך בדיעבד אפילו בכלי שני מותר( .ד"מ ב')
❏ נקרש קודם ששהה שיעור מליחה – אם נפשר אח"כ  -טוב למלחו פעם אחרת ולהשהותו שיעור
מליחה .ואם לא מלחו פעם אחרת ושהה שיעור מליחה אחר ההפשר ונתבשל  -מותר בדיעבד( .ש"ך י"א)
» אבל אם נשתהה זמן מהריפוי קודם התחלת הקרישה ,אע"פ שלא שהה אחר ההפשר כשיעור
מליחה ,כיון שנשתהה שיעור מליחה בהפשר ראשון ושני – מצטרפין( .באה"ט ופת"ש ו')
❏ כשקפוא באמצעיתו  -כשנמלח ושהה שיעור מליחה והודח ,ואח"כ נמצא באמצעיתו קרח – מחלוקת
לוית חן :אין תקנה לבשר זה רק לצלותו.
הר הכרמל :נראה שאין לאסור.
גבעת שאול :אם לא הודח עדיין – יש תקנה להתיר ע"י שידיחנו קודם ,ומועיל מליחה שנית אפילו שלא
במקום הפסד .אך אם כבר הודח היטב – אין תקנה רק לצלותו .ואם כבר נמלח שנית אחר שהודח – אין
תקנה ,ויש לאסור אף לצלי( .פת"ש ו')
❏ הושרה בקרח  -כגון בשר שנשרה במים ,ונקרשו ונעשו קרח ,ושהה הבשר עם הקרח – מחלוקת
דבר שמואל :אסור אף אם לא נשרה בקרח רק מעת לעת.
קרית חנה :אם לא שהה בקרח רק מעל"ע – בודאי מותר ,דקרח לא חשיב כמים .ואף אם שהה כן ג'
ימים – ג"כ אין ברור לאסור.
מ"י :אם הבשר שהה ג' ימים – אסור ,אבל לצלי מותר בכל ענין ,דקרח לא חשיב כמים[ .ומעל"ע משמע
דמותר] ( .פת"ש ו' ובאה"ט)
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סעיף ב'
נמלח הבשר בלא הדחה
מחלוקת ראשונים
הגהות מיימון בשם סמ"ק :אין תקנה לבשר אף אם ידיחנו וימלחנו.
הטעם :לפי שע"י מליחה הראשונה פירש מקצת הדם ,ואותו הדם עצמו שפירש חוזר ונבלע
בבשר ,דלא שריק כיון שלא נמלח כהוגן ,ואין מלח שני מפליטו כיון שכבר פירש וחזר לתוכו.
ספר התרומה ורא"ש :יש תקנה במליחה.
הטעם :דיפלוט דם שבלע עם דמו.
ש"ד בשם הר"מ :בדיעבד מותר.
הטעם :משום דמא משרק שריר בצלייה וה"ה במליחה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
השו"ע :הביא את דעת הספר התרומה ורא"ש בסתמא ,דאם מלח ולא הדיח תחלה – ידיחנו וימלחנו
שנית .ואח"כ הביא את דעת הגהטת מיימון בשם סמ"ק כיש אוסרין.
אולם בב"י הכריע – אף על פי שסמ"ק אוסר אם הוא במקום הפסד מרובה או שהוא בער"ש ואי
אפשר להכין אחר ,כדאי הם הר"ם ורא"ש לסמוך עליהם במקום הפסד מרובה אם הדיחו ומלחו
שנית( .ב"י וש"ך י"ב)
למהרש"ל וב"ח :אסור תמיד ,אף במקום הפסד מרובה( .ש"ך י"ב)
❏ כשהודח רק מעט ונמלח [ולא הודח כראוי] – מחלוקת
למ"ד דהטעם משום בליעת הדם :מותר.
למ"ד דהטעם משום ריכוך הבשר :אסור( .ט"ז י' וש"ך י"ד)
והרמ"א פסק – דמותר בדיעבד.
❏ אם היה ס' בחתיכה נגד דם שעליו – מחלוקת
למ"ד דהטעם משום בליעת הדם :מותר.
למ"ד דהטעם משום ריכוך הבשר :אסור( .ט"ז י' וש"ך י"ד)
והרמ"א פסק – דמותר בדיעבד.
» מתי מותר [האם צריך מליחה שנית] – מחלוקת
פמ"ג :מותר דווקא ע"י הדחה ומליחה שנית.
לבושי שרד :לכתחילה ידיחנו וימלחנו שנית .ובדיעבד אם נתבשל בלי מליחה שנית – מותר.
(פת"ש ח')

❏ במליחה מועטת  -כשנמלח בלא הדחה ,אך לא שהה במלחו שיעור מליחה לקדרה [אלא רק לצלי] –
מחלוקת
רמ"א וט"ז :יש לאסור אפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחים לצלי ,ואפילו לא שהה במלחו שיעור
מליחה [ומ"מ במקום הפסד מרובה יש להתיר].
הטעם:
א .כיון שאין אנו בקיאין להבחין בין מליחת צלי לקדירה.
ב .כיון שמבליע דם בעין שעליו ואינו פולט – ושייך איסור זה אף במליחה מעט( .ט"ז ח')
» האם מותר אותו הבשר לצלי – מחלוקת
ד"מ :דווקא לקדרה אסור ,אבל לצלי מותר אם לא שהה שיעור מליחה.
» וצידד התפארת למשה  -דגם הרמ"א – אין מתיר אלא דווקא בתרתי למעליותא – כשנמלח
מעט ולא שהה( .פת"ש ז')
מהרש"ל :אסור ג"כ לצלי( .ש"ך י"ג)
הב"ח :ג"כ מתיר במליחה מועטת ולא שהה ,אך מטעם אחר – כיון שמשווה לבקיאין בדבר( .ט"ז ח')
❏ אם נמלח חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות – שאר חתיכות מותרות והיא אסורה( .רמ"א)

הטעם:
א .ט"ז :דדם שריק ואינו מפעפע מחתיכה לחתיכה במליחה וצלייה.
ב .ט"ז :דאמרינן כבולעו כך פולטו ,כיון שהוא דם דרבנן ,מאחר שנמלח( .ט"ז י"א)
ג .ש"ך :דלגבי האחרות מיקרי דם פליטה וכבולעו כך פולטו( .ש"ך טז)
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סעיף ג'
סוג המלח שמולחין בו
מקור :חולין (קיג - ).רב דימי מלח ליה במילחא גללניתא (גסה) ומנפץ ליה.
נחלקו הראשונים באיזה מלח ימלח
רמב"ם :ימלח דווקא במלח גסה .אך לא בדקה ,מפני שהיא ניתכת ונבלעת בתוך הבשר.
רא"ש :יכול למלוח בכל מלח ,אך עדיף במלח דקה ,דיותר מתפזר על הבשר ופועל להוציא את הדם.
הרב המגיד :ימלח בהכל ,אך בדקה ישפשף היטב.
ב"י :ימלח במלח דקה שלא תפול אילך ואילך ,אך לא ימלח במלח דקה מן הדקה כקמח( .ב"י)
רש"י :ימלח בהכל ,אך שבמלח גס צריך לנפץ קודם ההדחה ,בשונה מהדק שאין צריך( .ד"מ ה')
פסק השו"ע – כשיטתו ,דלא ימלח במלח דקה כקמח ,ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל הבשר אילך
ואילך.
וצידד הרמ"א – דאם אין לו מלח אחר רק מלח דק כקמח ,מותר למלוח בו.
ובדיעבד בכל מלח שמלח – מועיל( .ש"ך י"ז)
» ובמלח דק כקמח – צריך ליתן מלח על הבשר שיהא עב קצת .אך בדיעבד אם לא ריבה עד שיהא
עב קצת  -מותר( .פת"ש ט')
ואם מלח גס מצוי – אסור למלוח במלח דק אף אם נותן הרבה( .פת"ש ט')
»
❏ באיזה כלי יתן הבשר
• במלח דק – יתן בכלי מנוקב.
• במלח גס – בכל כלי( .ב"י)
❏ מנהג המדקדקים – שלא לתת שום בשר שלא הודח על דף או שולחן שאין מיוחד לכך ,כי שמא יש
מלח על מקום הנחת בשר ולא ידע.
ולכן גם נזהרים שלא לתת מלח על מקום המיוחד לבשר כשמביאין אותו מבית הטבח( .ט"ז י"ב)

סעיף ד'
דרך המליחה
❏ שיעור המליחה – יפזר מלח עד שלא ישאר מקום מבלי מלח.
ובשיעור שלא יהא ראוי לאכול עם אותו המלח ,ואינו צריך להרבות עליו מלח יותר מזה( .שו"ע)
❏ מליחה משני הצדדים
לכתחילה מולחו משני צדדים( .שו"ע)
 אך אם מלחו מצד אחד  -האם מועיל – מחלוקת ראשונים
לטור – יש בזה מחלוקת
רשב"א :מועיל למולחו מצד אחד.
רא"ש :אין למולחו מצד אחד.
לב"י – אין מחלוקת – הרא"ש אסר לכתחילה ,ואילו הרשב"א התיר בדיעבד( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד מותר.
רמ"א :אוסר אפילו בדיעבד.
» לכו"ע  -אם הוא לצורך ,כגון בהפסד מרובה – מותר( .ט"ז י"ד וש"ך כ"א)
 במליחה מבפנים [כגון בעופות שלמים] – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :אין צריך.
ר"ן :צריך( .ב"י)
» למה יהיה מותר – מחלוקת ראשונים
רבינו יהודה :לא ימלחנה שנית ,אלא מותר רק לצלי.
הרוקח :כשר.
ה"ר אביגדור :אם יחזור וימלח מבחוץ – מותר לבשל ,אך כל שלא נמלח שנית כשר רק לצלי
ואסור לקדירה( .ב"י)

ד

 חלקת אליהו – הלכות מליחה 

סימן סט

להלכה – מחלוקת
שו"ע וט"ז :לכתחילה צריך למלחם גם מבפנים .ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ – מותר.
רמ"א :אסור תמיד עד שלא ישאר מקום בלי מלח.
» לכו"ע  -אם הוא לצורך ,כגון בהפסד מרובה – מותר( .ט"ז י"ד וש"ך כ"א)
 נמלח בכולו ,אך לא בכל מקום – מחלוקת
משמעות השו"ע [כשיטתו] :דמותר.
ב"ח :חילק בזה ,וס"ל דאין מדקדקין בכך( .ש"ך כ')
בדעת הרמ"א – מחלוקת
לש"ך :חולק ,ואוסר גם בזה אף בדיעבד( .ש"ך כ')
לט"ז :אינו חולק ,ומותר בדיעבד אפילו בלא הפסד מרובה( .ט"ז י"ד)
❏ מלח במלח מעורב בגרויפין – מעכב אף בדיעבד( .פת"ש י')
ולכך:
אם לא שהה עדיין שיעור מליחה – יש להדיחו ולחזור ולמולחו במלח יפה.
ואם שהה שיעור מליחה – ידיחנו מעט וימלחנו .ולא ידיחנו יפה כי יסתמו בזה נקבי הפליטה.
גם יש למולחו על מקום נקי ,ולא בכלי שמלח בראשונה( .פת"ש י')
❏ לרמ"א שאוסר – אם עדיין לא נתבשל:
 אם הוא תוך י"ב שעות למליחה – יחזור וימלח צד השני שלא נמלח עדיין ,ויבשלנו אחר כך( .רמ"א)

 ואם הוא אחר י"ב שעות למליחה:
• במקום שאין הפסד מרובה – מחלוקת
רמ"א וש"ך :רק יצלנו ,דנורא משאב שאיב ,ואין הצד שנמלח כבר בולע מצד שלא נמלח.
ט"ז :מותר בדיעבד הכל( .רמ"א וט"ז ט"ו וש"ך כ"ב)
• במקום שיש הפסד מרובה – מחלוקת בשיטת הרמ"א
ט"ז :לא ימלח שוב ,דאפשר בצלי.
ש"ך [ובנקוה"כ] :ימלח שוב( .רמ"א ט"ז ט"ו וש"ך כ"א)
❏ אין הבדל בין אם צד הנמלח למעלה או למטה( .פת"ש י"א)
❏ אם הודח הבשר  -האם מועיל למולחו בצד השני שלא מלחו עדיין – מחלוקת
ב"ח :לא מועילה מליחת צד השני.
הטעם :כיון שנסתמו נקבי הפליטה ע"י ההדחה ,ולא שייך בו כבולעו כך פולטו.
ט"ז :אין לאסור מכח זה( .ט"ז ט"ו)
❏ חתיכה עבה  -האם צריך לחותכה בכדי למולחה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :לא צריך לחותכה.
מרדכי :צריך לחותכה( .ש"ך י"ט)

❏ האם צריך גם לשפשף הבשר  -להבליע המלח
מקור :חולין (קיג - ).אמר שמואל :אין הבשר יוצא מידי דמו ,אא"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה ...הא
דחלליה בי טבחא.
מנחות (כא – ).יכול תבונהו ,ת"ל "תמלח" ,כיצד עושה? מביא את האבר ונותן עליו מלח והופכו ונותן עליו
מלח ומעלהו.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ת :לא צריך ,רק נותן עליו מלח כדי שלא יהא נאכל מחמת מלחו.
סמ"ג :צריך גם לשפשף( .ב"י)
משמעות השו"ע – כר"ת ,דלא הצריך שפשוף.
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סעיף ה'
המליחה – אינו צריך לחזור ולמלוח מקום החתך( .שו"ע)

חתך הבשר אחר
» ודווקא אם עבר על אותו הבשר שיעור מליחה.
אבל תוך שיעור מליחה – צריך להדיחו שם היטב ולחזור למלחו( .ט"ז טז ש"ך כ"ד)

סעיף ו'
שיעור מליחה
מחלוקת ראשונים
רמב"ם :כשיעור מיל.
רא"ש :כשיעור צליה( .טור וב"י)
רי"ף :כשיעור שחיטת הבהמה ,ושתהיה נפשטת ויבדק הבשר מן החלב ומכל האיסורין שיש בה.
תרומת הדשן :שיעור שעה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיל ,שהוא כדי שלישית שעה בקירוב.
רמ"א :המנהג להשהות במליחה שיעור שעה.
❏ לכו"ע – בדיעבד ,או אפילו לכתחילה לכבוד אורחים או לצורך שבת – מועיל בשיעור מיל אף
לתרוה"ד( .ב"י ורמ"א)
» ואם לא נתבשל  -אף שהודח – יחזור וימלחנו( .פת"ש י"ב)
» ואם אם שהה יותר מחצי שעה – יש להקל אחר שכבר הודח ,ואין צריך להפסיד מלח ולמולחו
שנית( .פת"ש י"ב)
❏ בגדר אורחים – היינו כגון בעלי תורה ובעלי שם טוב ומעשים טובים ,או עני בן טובים ,או
עשירים שראוי לכבדם שאינם עושים רעה.
אך הגרועים או הקבצנים שעוברים ושבים בשביל טרף ומזון ,הם בכלל צדקה – ואין להקל
עבורם מדין אורחים( .פת"ש י"ג)
» כשהזמין האורחים  -האם ג"כ נכללים בדין "לכבוד אורחים" להקל להם – מחלוקת
תורת האשם :דווקא שנתארחו ולא שהזמין.
סולת למנחה :אם כבר זימן יש להקל( .פת"ש י"ג)
❏ האם פלוג רבנן בשיעורייהו  -כדי עובייה וגודלה – מחלוקת
הגהות אשיר"י :מחלקים ,ומשהין אותה במלח כשיעור צליית אותה חתיכה עצמה כפי עוביה וגודלה.
ראבי"ה :אין מחלקים ,דא"כ נתת דבריך לשיעורים( .ב"י)
❏ הבהב רגלי כבש והודחו ונמלחו ,ולא שהו כלל ,ומיד הושמו בקדירה – מחלוקת ראשונים
ר' אליעזר ברבי יהודה :מתיר.
ב"י :אוסר( .ב"י)

סעיף ז'
הדחת הבשר אחר המליחה
מקור :חולין (קיג – ).מדיחו יפה יפה.
❏ דרך ההדחה – קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו המלח שעליו ,או ישטפנו במים ,ואחר
כך יתן הבשר בכלי שמדיחין בו( .שו"ע)
ולכתחלה יתן מים הרבה בהדחה ראשונה ,כדי שיבטלו כח המלח שבציר( .רמ"א)
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❏ כמה פעמים מדיחו – מחלוקת ראשונים
רא"ש :ב' פעמים.
סמ"ק :אם לא הדיחו אלא רק פעם אחת בטוב – אין קפידא.
הגהות אשיר"י :ג' פעמים.
רמב"ם :אין מספר מסוים ,ומדיחו עד שיצאו המים זכים( .ב"י)
מהרא"י :לכתחילה יש להדיחו ג' פעמים ,אבל בדיעבד מותר בהדחה אחת( .ד"מ ח')
להלכה:
השו"ע פסק :וידיחנו פעמיים ,וישטוף הכלי בין רחיצה לרחיצה.
הרמ"א פסק :שצריכין להדיח הבשר ג' פעמים לכתחלה ,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.
❏ בהסבר דברי השו"ע והרמ"א – דנו בזה הפוסקים
א .ט"ז  -מחלוקת שו"ע ורמ"א האם מלבד ההדחה גם ינפץ:
לשו"ע :לא צריך.
לרמ"א :צריך [ויש לגרוס "על כן ישטפנו וינפץ המלח וכו'" – ולא "או ינפץ וכו'"]( .ט"ז י"ז)
ב .ש"ך  -מחלוקת שו"ע ורמ"א האם ניפוץ ביד נחשב כהדחה:
לשו"ע :הוי כהדחה ,ומספיק ב' הדחות.
לרמ"א :לא הוי כהדחה ,וצריך ג' הדחות אף אם ניפץ המלח ביד( .ש"ך כ"ח)
ג .ש"ך  -אין מחלוקת בזה כלל( .ש"ך כ"ח)
» בדיעבד  -אם לא הודח רק פעם אחת ונתבשל כך – מחלוקת ראשונים
הגהת ש"ד :בדיעבד מותר.
אגור :הוי כלא הודח כלל( .ד"מ ח')
[לסמ"ק :מותר אף לכתחילה אם הדיחו בטוב( .ב"י)]

הכריע הש"ך – דבדיעבד מותר( .ש"ך כ"ט)

❏ הדחה אחר ניפוץ – מחלוקת ראשונים
הרב המגיד ורמב"ם :צריך.
ר"ן :לא צריך( .ב"י)
❏ ניפוץ ושפשוף במלח דקה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :צריך אף לשפשף היטב.
רש"י :אין צריך לנפץ ,כיון שהיא נתכת מעצמה( .ב"י)
❏ הדחה במי פירות
• הדחה ראשונה – מחלוקת
רמ"א :אסור ,דשאר משקים מטרשי ואינם מרככים.
ט"ז :מותר( .ט"ז י"ז)
• הדחה שנייה – לכו"ע מותר להדיח הבשר במי פירות ואין צריך מים( .רמ"א וט"ז י"ז)

סעיף ח'
לא ניפץ המלח ולא שטפו
 אם יש בכלי מים – לכו"ע ,אין לאסור על אף שלא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו( .שו"ע)
הטעם :כי המים שבכלי מבטלין כח המלח( .שו"ע)
❏ ואם נתן מים מועטים עד שנתאדמו – מחלוקת

ב"י :מותר.

מהרי"ו :אסור( .ד"מ י"א)

 אם אין בכלי מים – מחלוקת ראשונים
הגהות מיימון :צריך ליזהר שיהיה בו מים.
ספר המצוות :אין צריך( .ב"י)
» לכו"ע  -בבשר מלוח יותר מדאי מדיחין קודם( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כהגהות מיימון ,דצריך ליזהר שיהיה בו מים.
» ואפילו המים מועטים – מ"מ מבטלים כח הציר( .רמ"א)
ה"ה ציר מתיר ,ולאו דווקא מים( .ש"ך ל"א)
»
רמ"א :אין צריך מים ,ואפילו לא היו מים כלל בכלי והניחו בו הבשר – אין לחוש ,דבזמן מועט כזה
שעוסקין בהדחת הבשר לא בולע.
» לכו"ע – לא נחלקו אלא דווקא בהדחה ראשונה ,אך בהדחה שנייה – אין לחוש( .רמ"א)
❏ כלי ההדחה  -כשהדיחו בכלי חלבי או טריפה
 כשאין בו מים
• נקי – לכו"ע מותר ,אפילו אם הדיחו בכלי כשר או טריפה או חולבת( .ב"י ורמ"א)
ואפילו הכלי בן יומו – מותר כשאינו מלוכלך( .ש"ך ל"ג)
»
• מלוכלך קצת – מחלוקת
רמ"א :אסור.
או"ה ורש"ל :אפילו לח אינו אוסר( .רמ"א וט"ז י"ח)
• מלוכלך ממש – לכו"ע אסור( .ט"ז י"ח)
 ואם היה מעט מים בכלי – מחלוקת ראשונים
הגה ש"ד :אסור ,וצריך ס' נגד הלכלוך ,והכלי צריך הגעלה( .ב"י)
או"ה :אפילו לח אינו אוסר( .ד"מ י"ג)
פסק הרמ"א – כאו"ה ,דמותר ,אפילו הכלי מלוכלך קצת.
הטעם :כיון שמבטל כח המלח שאינו חשוב עוד כרותח ,ולכך אפילו הכלי חולבת או הטריפה
מלוכלך עדיין באיסור מותר( .רמ"א)

סעיף ט'
נתבשל בלא הדחה
מחלוקת ראשונים
סמ"ק :ס' כנגד הדם והמלח ,ולא כנגד החתיכה.
ר' אפרים :ס' כנגד הדם בלבד ולא המלח ,דאין חנ"נ בשאר איסורים.
ב"י בשם יש הרוצים לאסור :אפי' עד אלף ,דלטעמא עבידא.
» ושאר הראשונים חולקים וס"ל דלא שייך הטעם "דלטעמא עבידא"?
א .ב"י :דאין לאסור דבר הבלוע יותר מדבר האוסרו.
ב .ט"ז :דנאסר מכח הדם ,ודם אינו נותן טעם( .ב"י וט"ז י"ט)
ר"מ :תמיד יש ס' בחתיכה כנגד הדם ומותר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע רמ"א ט"ז וש"ך :בשר שנמלח ונתבשל בלא הדחה אחרונה – צריך שיהא בו שישים כדי המלח
שבו .ואין צריך ס' נגד כל החתיכה.
» וכל הקדירה מצטרף לשישים( .רמ"א)
אך הקדירה עצמה אינה מצטרפת( .ט"ז כ')
» כמה צריך בקדירה כנגד החתיכה  -אם יש בקדירה כל כך כמו החתיכה שנמלח ולא הודח – הכל
מותר ,דודאי יש ס' נגד המלח שעליו( .רמ"א)
רש"ל :צריך ס' כנגד כל החתיכה ,מחמת שנתבשלה בדמה( .שו"ע ט"ז י"ט וש"ך ל"ה)
❏ לכו"ע – אם החתיכה הודחה פעם אחת – אז גם החתיכה מסייע לבטל( .ט"ז י"ט)
❏ לכו"ע – אם אין שישים כנגד המלח שבו – הכל אסור( .רמ"א)
❏ בבשר יבש – מחלוקת ראשונים
ריב"א :מותר.
רוקח :אסור( .ב"י)
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הכריע רמ"א – בשר יבש  -יש להתיר אפילו בכלי ראשון ,דודאי יש ס' נגד המלח שעליו מאחר שכבר
נתייבש.
אבל לכתחילה – יזהר אפילו בבשר יבש שלא לבשלו או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה
אחרונה( .רמ"א)
» וכל זה מיירי שלא הודח באחרונה כלל ,אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך ,מותר,
דבדיעבד סגי ליה בהדחה אחת באחרונה( .רמ"א)
❏ נתנו בכלי שני  -כשאין ס' – מחלוקת
רש"ל :מותר בדיעבד.
הרוקח ומרדכי :מסתפקים בזה.
או"ה ורמ"א :אסור( .ט"ז כ"ג)
אור זרוע :נוטה להתיר( .ב"י)
להלכה:
• במקום הפסד מרובה – לכו"ע כרש"ל ,ומותר.
• במקום שאין הפסד מרובה – מחלוקת
ט"ז :המיקל לא הפסיד( .ט"ז כ"ג)
ש"ך :יש להחמיר ולחוש לדעת האו"ה והרמ"א( .ש"ך ל"ז)
❏ נתנו בשר בכלי ראשון שהעבירוהו מהאש:
• אם נמלח הבשר – אסור( .ט"ז כ"ג)
• וכשלא נמלח הבשר – מחלוקת
ת"ח :אסור ,כיון שמתבשל הלחלוחית אפילו בלא מליחה כלל.
ט"ז ורש"ל :בבשר שור שלא נמלח והושם בכלי ראשון לאחר שהוסר מהאש – הבשר מותר .אבל שאר
בשר אפשר שממהר להתבשל כדרך שמתבשל הלחלוחית – ומשום כך גם הבשר נאסר( .ט"ז כ"ג)
• בשר ישן מלוח – לכו"ע אסור( .ט"ז כ"ג)
❏ עירוי מים רותחים מכלי ראשון – מחלוקת
פמ"ג :עירוי חמור יותר מכלי שני ונאסר.
בית יהודה :חולק עליו( .פת"ש ט"ו)
דין מלח משומש  -למליחה נוספת או לאכילה – מחלוקת ראשונים
ר"ן :מותר ,כיון שמלח שורף הדם.
או"ה :אסור ,כיון שמלח הוי כדם( .ד"מ י')
להלכה:
 למלוח בו פעם שנית:
לכתחילה – מלח שמלחו בו פעם אחת אסור למלוח בו פעם שנית( .רמ"א)
בדיעבד:
• אם בישלו – מותר.
• אם לא בישלו – ידיחנו ויחזור וימלחנו( .ש"ך מ')
 לאכילה
• אם לא נתייבש – לכו"ע אסור( .רמ"א)
• ואם נתייבש לגמרי – מחלוקת
אפי רברבי :מותר.
ש"ך :אסור( .ש"ך מ"א)
❏ מלח של הערינג שיבשו – אסור למלוח בו בשר ,ואפילו בדיעבד( .פת"ש טז)
❏ נפלו מים שהדיחו בו בשר ונשפך על המלח – יניחו להתייבש  -ואח"כ יוכל למלוח בו בשר.
» אך אין ליתנו תוך מאכל.
» ואם יש הרבה מלח – לא ישהה בתוך ביתו ,שלא יטעו ליתנו תוך המאכל( .פת"ש טז)
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שכחה אם מלחה
 ספק כל המליחה – מחלוקת
ט"ז :מותר.
הטעם:
א .דספק דרבנן לקולא.
ב .דסירכיה נקיט ואתי.
ש"ך בנקוה"כ :אסור( .פת"ש ט"ו ,ובאה"ט ,ט"ז כ"ד ונקוה"כ בסעי' י')
 ספק מלחה צד שני – אף הש"ך שאוסר  ,בכהאי גוונא מתיר ,דאדרבה מאחר שמלחה צד אחד -
כהרגל הדבר עשתה( .פת"ש ט"ו)
❏ כשיש אומדנא שנמלח הבשר ,אך אינו אומדנא דמוכח  -כגון :אשה ששלחה לבעלה בשר ,ולא הזכירה
בתוך הכתב אם מלחה הבשר ,ובישל הבעל הבשר בלא מליחה – מחלוקת
פנים מאירות :הסס בדבר זה להתיר הבשר ,אם לא שנצרף איזה אומדנות המוכיחות שבודאי מלחה,
כגון שהשליח לא היה יכול לבוא אלא סמוך לשבת ,שאז לא היה שהות למלוח ולבשל על שבת ,אז אמרינן
בודאי מלחה קודם ששלחה.
שבו"י :חולק ,דאין להתיר ע"י אומדנות – כל עוד אינה אומדנא דמוכח ,ובלאו הכי כיון שהוא דבר
שיכול להתברר  -אין צד כלל להתיר ע"י ספק ,ואפילו בס"ס יש להחמיר( .פת"ש ט"ו)

סעיף י'
מסל"ת בהדחת הבשר ע"י גוי
❏ מתי מועיל והאם נאמן הגוי – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :נאמן במסל"ת בלבד .וגם מרתתי מועיל .חוץ מבנקיותא לבד.
הטעם:
א .משום דקפדי אנקיותא.
ב .בדרבנן נאמן.
סמ"ג :אין נאמן במסל"ת ,רק במרתתי או נקיותא.
ריב"א :תמיד אסור ,חוץ מטעימת קפילא.
הטעם :דהכא איכא למיקם עלה דמילתא( .ב"י)
הר"י מאורליינ"ש :תמיד מותר ,ואף בנקיותא מועיל( .ד"מ כ"א)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כסמ"ג ,דלא נאמן במסל"ת.
רמ"א :כסמ"ק ,דנאמן.
» בשיטת השו"ע  -נחלקו מה סבר:
לרמ"א :סובר כסמ"ק.
לש"ך :סובר כסמ"ג.
❏ קשה בשיטת הסמ"ק – שכתב וז"ל :אם יש עכו"ם משמש בבית ישראל ושמו הבשר בקדירה ,ולא
ידעינן אם הדיחוה או לא – נאמנין במסיחין לפי תומן ,וכ"ש אם יודעים בטיב יהודים ,ואם יש נער או
נערה יודעים בטיב הדחה או יוצא ונכנס מותר משום דמרתתי וכו'.
וקשה ,מהו שאמר "וכ"ש אם יודעים בטיב יהודים וכו'" – דמשמע שביודעים יש יותר היתר במסיח לפי
תומו .והרי זה תמוה ,שהרי ביודעין אין שייך מסיח לפי תומו?
א .הדרישה והב"ח :מוחקים אות ו' ,והיינו כשיודע בטיב יהודים ויש נער  -דווקא אז נאמן מחמת
הנער.
ב .הט"ז מתרץ :דמסל"ת בעינן אחד לגמרי וכ"ש יחד עם ידוע בטיב יהודים ,כי אם יודע הוי -
תרתי לטיבותא  -שיזהר יותר( .ט"ז)
ג .הנו"ב מתרץ :דרגלים לדבר עם עדות עדיף ממסל"ת( .פת"ש י"ז)
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❏ מסל"ת בדרבנן מועיל – מדוע הכא מדרבנן?
ב"י :מליח כרותח ,והוי כדם שבישלו.
רמ"א בד"מ :מבושל בפנינו[ .מחלוקת רמב"ם ואחרונים – אם דאורייתא].
רש"ל :מחמת המליחה אין איסור דאורייתא( .ט"ז כ"ד)
❏ מתי שייך טעם מרתת?
אפילו קטן ישראל שיוצא ונכנס – שייך טעם מרתת ,הואיל ויודע מנהגי ישראל( .רמ"א)
» מי ראוי לדעת – מחלוקת
ט"ז :העכו"ם.
נקוה"כ :הקטן( .ט"ז כ"ה ונקוה"כ)
מ"מ ,אם מיחה לעובד גלולים שלא ידיחו בלא רשותו ,והוא עבר על דבריו – אסור ,דהא חזינן דאינו
מרתת ,ואין לסמוך גם כן על דבריו (רמ"א)

סעיף י"א
בשר שנתבשל בלא מליחה
 איכא שישים – מחלוקת ראשונים
רא"ש :תמיד מותר.
הגהות מיימון :תמיד אסור.
האורחות חיים :אסור .אך בשבת ובהפסד מרובה – מותר( .ב"י)
הטעם:
א .שהיו המים רותחים והוי כחליטה.
ב .דדבר מועט הוא ובטל בס'( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,דצריך שיהיה בתבשיל ס' כנגד אותו בשר ,ואז מותר הכל.
הטעם :כי מה שיצא נתבטל בס' ,ומה שנשאר הוי דם האיברים.
וכאן בבישול כל מה שפירש יוצא לחוץ ,וכל מה שלא יצא לחוץ אינו פורש כלל( .ט"ז כ"ז)
רמ"א :כאו"ח ,ואוסרים אותה חתיכה אפילו כשיש ס' נגד החתיכה.
❏ הטעם:
לט"ז :כרא"ש – מחמת הבישול ,לפי שנתבשלה החתיכה בדמה( .ט"ז כ"ח)
❏ ושונה הוא מדם בעלמא:
א .דכאן האיסור מחמת עצמו ,ונשאר הטעם במקומו – ואסור.
ב .דחשוב כאיסור דבוק ,ויש לחוש שמא הגביה פעם אחת חוץ לרוטב( .ט"ז כ"ח)
לש"ך :כמרדכי – משום שהרוטב מבלבל טעם החתיכה וגורם שהדם שבתוכו פירש ממקום
למקום( .ש"ך מ"ו)
❏ לכו"ע – אם הוא לצורך ,כגון לכבוד שבת ,או לכבוד אורחים ,או במקום הפסד מרובה – יש להקל
אם יש ס' כנגד אותו בשר ,ואז מותר הכל( .רמ"א וש"ך מ"ז)
❏ אף אם לא נתבשל לגמרי ,רק ששמוה בקדרה שמקצתה חם והיד סולדת בה – דינו כנתבשל( .ש"ך
מ"ד)

 אם אין שישים – לכו"ע אסור.
❏ אם נתנו הבשר במים רותחים [בדעת השו"ע] – מחלוקת
בר"י בשם גדול אחד :הוי כחליטה ומותר בדיעבד בלא ס' .ולא אסר השו"ע בס' אלא דווקא כשנתנו
הבשר במים שאינם רותחים.
ברכי יוסף :דווקא אם ברור הדבר שהיו המים רותחים מאוד ,ויש דוחק כגון שהוא ערב שבת – יש להקל.
(פת"ש י"ח)
❏ לבשלו בחמי טבריה – מותר לבשל בשר בלי מליחה בחמי טבריה( .פת"ש י"ח)

❏ האם משער גם כנגד השומן
השמש צדקה נסתפק האם צריך לשער ג"כ נגד השומן או לא ,מאחר שאין דם כל כך בשומן.
אך הפת"ש הביא דברי הת"ח וש"ך דהכריעו שצריך ס' כנגד כל השומן( .פת"ש י"ט)
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❏ דין תרנגולת שלימה [שנתבשלה בלא מליחה] לדעת הרמ"א:
• מלאה בכבד ובטחול – אסורה לכו"ע( .נקוה"כ וב"י)
• חלולה – מחלוקת
ת"ח :אסורה אפילו בשעת הדחק והפסד מרובה.
אפי רברבי :מותרת ,דלא גרע משאר חתיכת בשר( .ט"ז כ"ט ונקוה"כ)
❏ מקומות נוספים שדין החתיכה כחתיכה שלא נמלחה [שלרמ"א אסורה אפילו יש ס']:
❏ חתיכה שלא נמלחה כראוי  -דהיינו שלא שהה שיעור מליחה – דינה כלא נמלחה( .רמ"א וט"ז ל')
ומ"מ ,אם נתערבה אח"כ באחרות ,מתבטלת ברוב( .ד"מ כ"ד)
»
❏ בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה – אף אם נמלח דינו כאילו לא נמלח( .רמ"א)

❏ אם נתבשלה החתיכה
• מה שנתבשל עמו – צריך ס' כנגדו( .רמ"א)
• אבל החתיכה עצמה – לרמ"א אסורה( .ש"ך מ"ח)
❏ בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה ,ונמלחה בטעות עם חתיכות אחרות ,ונתבשלו כולם יחד ,ולעת
האוכל נזכרו שחתיכה אחת היתה מבשר ששהה ג' ימים בלא מליחה – מחלוקת
הר"ש הלוי :כולם מותרות באכילה.
המעיל שמואל :חולק עליו( .פת"ש כ' ובאה"ט)

סעיף י"ב
בשר ששהה ג' ימים מעל"ע
 לקדירה – אסור לכו"ע.
 לצלי – מחלוקת ראשונים
רא"ש :מותר.
ריב"ש :אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דמותר לצלי .ובשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה ,נתייבש דמו בתוכו ולא
יצא עוד ע"י מליחה ואין לאוכלו מבושל ,אלא צלי.
» אך אין להשהות לכתחילה ,דחיישינן שמא יבשלו( .רמ"א)
אבל בכבד  -מותר להשהות לכתחילה ,דאין לו דרך אחרת מצלייה( .פת"ש כ"ו)
»
» אף בצלייה – עדיף למולחו לפני כן( .ש"ך נ')
» לא נקרו מגידי הדם שבו – מחלוקת ראשונים
או"ה :אסור אף בצלי.
מהר"י מולין :מותר לצלי( .ד"מ כ"ה)
הכריע הש"ך – דאפילו לא ניקר אותו מגידי הדם שבו – מותר לצלי( .ש"ך נ')
» לא נקרו מהחלב – לכתחילה יש לנקר הבשר מחלב שבו תוך ג' ימים .ובדיעבד אם מנקרו
אח"כ  -מותר אף לקדירה( .ש"ך נ')
❏ בישול אחר צלייה  -בלא נמלח ג' ימים – מחלוקת ראשונים
תרומת הדשן :אסור.
או"ה :מותר( .ב"י וד"מ כ"ו)
להלכה:
 לכתחילה – פסק השו"ע כתרומת הדשן ,דאחר שצלאו לא יבשלנו.
הטעם :שמא לא פלט כל דמו ע"י הצלייה ,ויצא אח"כ ע"י הבישול( .ט"ז ל"א וש"ך נ"א)
 בדיעבד אם בשלו – מחלוקת
שו"ע וב"ח :מותר.
רש"ל :אסור אפילו בדיעבד( .שו"ע וט"ז ל"ב)
» בכבד – מותר לכתחילה לבשלו אחר הצלייה ,כיון שנפלט הכל בצלייה( .ש"ך נ"א)
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❏ מלחו ,הדיחו ,וצלאו – מחלוקת
קובץ ישן :מותר לבשלו.
מעיל צדקה :אסור לבשלו אפילו בהפסד מרובה( .ט"ז ל"ב פת"ש כ"ד ובאה"ט)
❏ לצלותו בקדירה ביובש – אסור( .פת"ש כ"ה)
❏ אם ישליכו במים רותחים – מותר לכו"ע לבשלו אחר הצלייה( .פת"ש כ"ה)
❏ בשר ששהה ג' ימים שנמלח עם שאר בשר שנמלח להוציא דמו
• אותה חתיכה – מחלוקת
ט"ז :אסור ,דשמא בולע מהדם שיוצא משאר הבשר.
ט"ז בשם מורה אחד [חידושי הגרשוני] :מותר ,דכבולעו כך פולטו( .ט"ז ל"ב)
• שאר הבשר:
אם שאר הבשר כבר נמלח – אסור( .ט"ז ל"ב)
הטעם :שמא יצא הדם שנתקשה ע"י המליחה ואוסר שאר הבשר ,כיון שמונח בכלי שאינו
מנוקב( .ט"ז ל"ב)
ואם שאר הבשר עדיין לא נמלח – מותר( .ב"י בשם האגור סעי' י"ג)
❏ נמלח בשר ששהה ג' ימים עם בשר עוף יחד ,ואחר מליחה והדחה כבשו אותם בחבית ,ומלחו אותן
יחד כדרך שמולחין לקיום ,ונכבש כך כמה ימים – יש לאסור הכל( .פת"ש כ"ה)
❏ בשר ששהה ג' ימים בתוך ציר – כגון שמלחו בכלי מנוקב ,אח"כ הדיחו ,וחזר ומלחו ,ואח"כ הניחו
בכלי שאינו מנוקב ,ומצא ציר – מחלוקת
רש"ל :מותר ,דממנ"פ.
» ושונה מכלי הגעלה – מטעם יבוש דמליחה ראשונה.
נקוה"כ :אסור ,דפולט מעט מעט( .ט"ז ל"ב ונקוה"כ)
❏ שחט עוף ושהתה למות אחר השחיטה כמה שעות ,ונשתהה ג' ימים בלי מליחה – יש להקל למנות ג'
ימים משעה שיצאה נפשה אף בבני מעיים( .פת"ש כ"ב)
❏ אם נשרה במים  ,וכשלקחוהו מהמים היה לח כמו ב' וג' שעות עד שהיו המים נוטפים ,ונשתהה ג'
ימים – יש להקל למנות מזמן שכלה כל לחלוחית המים( .פת"ש כ"ב)
שומן ששהה ג' ימים [ולא הודח] – מחלוקת
שבו"י :מותר.
נו"ב ורע"א :דווקא הופשט השומן – מותר .אך אם לא הופשט השומן – אפילו השומן אסור לבשל( .פת"ש
כ"א)

❏ לבטלו לכתחילה בשישים – מחלוקת
ח"ד :יש להתיר ע"י בישול במים בס' אחר המליחה[ ,שהרי בהפסד מרובה מקילים כשו"ע] ,והמים
שבלעו איסור ישפכו.
» קשה ,מדוע אין זה מבטל איסור?
א .הבליעה בא אחר הביטול [ולפ"ז ביטול בבשר מותר].
ב .דאין כוונתו אלא להתיר השומן [ולפ"ז ביטול בבשר אסור ,שרק בשומן א"א בצלייה]( .פת"ש
כ"א)

רע"א :מקל בזה בהפסד מרובה ,והיינו דמתחילה ימלח השומן כדינו ,ואחר המליחה והדחה יערב בשאר
שומן שנמלח והודח כדינו( .פת"ש כ"א)
דין הכלים  -כשבשלו בשר שנמלח והודח ואח"כ נתוודע ששהה ג' ימים בלי מליחה ,וזה נודע אחר ששהו
הכלים מעת לעת:
• אם הכלים יש להם תקנה בהגעלה – אסורים בלא הגעלה ,דהוי דבר שיש לו מתירין.
• אולם אם הם כלי חרס שאין תקנה בהגעלה – פסק התפארת צבי ,דהמורה להתיר הכלים אין מזניחין
אותו ,אולם הוא עצמו צידד שלא היה מורה להתיר כיון שהספק על הבשר ולא על הכלים( .פת"ש כ"ה)
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סעיף י"ג
בשר ג' ימים – ששרו אותו במים תוך הג' ימים
מחלוקת ראשונים
האגור ואו"ה :מותר לכתחילה.
מהרא"י :אסור תמיד ,דמטרשי ליה( .ב"י וד"מ כ"ז)
להלכה:
השו"ע פסק :כאגור ,ואם שרו אותו במים תוך הג' ימים ,יכול להשהותו עוד שלשה ימים אחרים פחות
חצי שעה.
בד"מ [ובת"ח] פסק :לכתחילה כמהרא"י ,אך בדיעבד (במקום הפסד) כאגור  -דמותר לעשות כן.
אולם הוסיף ,שיש מקומות רבים שנוהגין היתר אפילו לכתחילה ,ושבק"ק קראקא נהגו כן .ונהרא
נהרא ופשטיה.
❏ בגדר שיעור החצי שעה פחות – מחלוקת
ט"ז :דווקא ,כשיעור מליחה( .ט"ז ל"ד)
ש"ך :לא דווקא ,ואף פחות מעט( .ש"ך נ"ד)
» האם צריך עוד ג' שעות  -שהרי אדם טועה ג' שעות – מחלוקת
לוית חן :צריך שמא יטעה.
פת"ש :לא צריך ,וחומרא יתירה היא[ .דלא הוי אלא חומרת הגאונים ואין להחמיר .ועוד
דבהמשך הזמן לא חיישינן שיטעו]( .פת"ש ל')
נפק"מ – במעל"ע בבשר מלוכלך( .פת"ש בסעי' ט"ו)
»
❏ בדרך הכשרת הבשר – צריך שרייה ממש( .ט"ז ל"ג)
» אא"כ ניקר הבשר תוך הג' ימים – בדיעבד מותר בהעברה בעלמא .מאחר שאין שם דם אלא מה
שמובלע בבשר.
ומ"מ ,צריך אח"כ הדחה אחרת קודם המליחה לקדירה אפילו בדיעבד( .ט"ז ל"ג)
❏ אם חל יום הג' בשבת – מחלוקת
מג"א :אסור תמיד.
נו"ב :במקום פסידא או בעדיפות לבישול מצלי – מותר ע"י עכו"ם .אך אם אין עכו"ם – יעשה בעצמו
בשטיפת ידיו( .פת"ש כ"ט)
» ואם חל יום הג' ביו"ט – לכו"ע מותר( .פת"ש כ"ט)
❏ היה הבשר מלא קרח – ששראו תוך ג' ימים – לא מועיל שרייה אפי' בדיעבד ,דאין פועל השרייה
כלום( .פת"ש כ"ח)
❏ שרייה במי פירות – יש להחמיר( .פת"ש כ"ח)
❏ מליחה על גבי העור [כגון אווזים שלימים שהודחו תוך ג' ימים בעודן שלימים עם העור] – מחלוקת
מהר"ש :לא מועיל לבשר .ויפשיט העור של האווז ויבשלה .והשאר יצלה ,דהדחת העור לא שייכא לבשר.
מנחת יעקב :מועיל לבשר( .פת"ש כ"ח)
הטעם:
א .מנח"י :עובר מעבר לעבר נקבים.
ב .נו"ב :דמ"מ נתרכך הבשר מעל"ע ע"י שריית המים ומותר( .פת"ש כ"ח)
❏ תרנגולת בנוצתה – פסולה ,ולא מועילה השרייה( .פת"ש כ"ח)
» תרנגולת במי נהר:
• אם שבולת הנהר עברה על ראשן – אסורה.
• אך אם עברה שבולת הנהר על הרגלים למטה – מותרת( .פת"ש כ"ח)
❏ בדיעבד שכבר שהה ולא הודח ג' ימים – מחלוקת ראשונים
הגה ש"ד :ישרנו בפושרין ,ומועיל לעורר דמו לפולטו( .ב"י)
או"ה :לא מועיל ,ואין תקנה לבשלו( .ד"מ כ"ט)
❏ ספק אם נמלח תוך ג' ימים – מותר( .רמ"א)
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סעיף י"ד
בשר ששהה ג' ימים שנתערב בחתיכות אחרות – מחלוקת ראשונים
תרומת הדשן :מותר.
הטעם :דלא חשיב דבר שיש לו מתירין ,דעדיין אין היתר לקדירה ,ועדיין צריך הוצאה למולחו.
(ט"ז ל"ה)

הרי"ף :אסור.

הטעם :דחשיב דבר שיש לו מתירין( .ב"י)

פסק השו"ע – דמותר ,כתרומת הדשן .ובשר ששהה שלשה ימים בלא מליחה ונתערבה אותה חתיכה
בחתיכות אחרות ,בטלה ברוב ומותר לבשל כולן ,ואפי' היתה ראויה להתכבד.
» וכן הדין בנתבשל בלא מליחה ונתערב אח"כ באחרות( .רמ"א)
» אינו צריך להפריש חתיכה אחת או לתת לעכו"ם ,כיון דהוי רק חומרת הגאונים( .ש"ך נ"ח)
» כיצד מדובר?
א .בחתיכות אחרות שלא שהו עדיין ג' ימים  -כשלא נמלחו כולן.
ב .כשנמלחו כולן ,ואחת נמלחה אחר ששהה ג' ימים והאחרות נמלחו תוך ג' ימים( .ש"ך נ"ה)
» קשה ,מדוע מספיק לבטל האיסור ברוב ,הרי מין באינו מינו צריך ס' בכדי לבטל האיסור?
א .למהרא"י ולמחבר :כיון דחומרת הגאונים היא ,היקלו בזה.
ב .לאו"ה :ביטול בס' צריך דווקא משום שנקרא דבר שיש לו תקנה קצת להכיר האיסור
ולהסירו ,ולכך ,כאן שאי אפשר להכירו שהרי הוא בלוע  -היקלו לבטלו ברוב( .ש"ך נ"ז)
ג .לרמ"א דהטעם שצריך ס' הינו מצד נותן טעם – קשיא לש"ך.
ומתרץ הפת"ש :דאפשר שמדובר שהיה במים ס' כנגדו ,ואז אותה החתיכה אינה אסורה
אלא מצד חומרא – ולכך מספיק לבטלה ברוב( .פת"ש ל"ב)
» [תוך ג' ימים – מחלוקת
ט"ז :בטל.
ש"ך :לא בטל( .מסי' ק"ב)]
❏ דרך בישול הבשר – יכול לבשלן דווקא כשיבשל כל אחת בנפרד ,או כולן יחד בקדרה אחת כשירבה
עליו היתר עד ס' .ובלא דרך זו אסור( .ש"ך נ"ח)

סעיף ט"ו
בשר המלולכך בדמים שנשרה במים מעל"ע
 אין ששים – מחלוקת ראשונים
אגור בשם יש אוסרים ואו"ה :אסור לגמרי( .ב"י וד"מ ל"א)
הטעם:
א .אגור :חוזר ונבלע.
ב .ר' ירוחם :דמי לכבוש.
אגור בשם יש מתירים :מותר בצלייה.
תוס' :התירו צונן בצונן.
רשב"א :יש תקנה במליחה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כאגור בשם יש מתירין לצלייה.
» האם ההיתר לצלייה הוא אף כשהבשר מלולכך – מחלוקת
משמעות השו"ע :דאפילו הוא מלוכלך מותר לצלי ,כיון שנשרה ונתערב הדם במים ונכבש – לא
חשיב יותר דם בעין.
ש"ך :תמה על השו"ע ,דלא נמצא בשום פוסק שיהיה מותר לצלי ,ונשאר בצ"ע( .ש"ך ס')
רמ"א :כאו"ה ואגור בשם יש אוסרים אף לצלייה.
ואסור אפילו אינו מלוכלך בדמים( .ש"ך ס"ב)
»

טו
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 יש שישים
• התבשיל – מותר.
• החתיכה – מחלוקת
רמ"א :מותר.
רש"ל :אסור( .ש"ך ס"א וט"ז ל"ז)
להלכה – מחלוקת
ט"ז :כרמ"א ,דבכל גווני [אף לבישול] מותר( .ט"ז ל"ז)
ש"ך :רק לצלי מותר( .ש"ך ס"א)
» כיצד משערים הס' – מחלוקת
או"ה :אין צריך ס' מכל החתיכה ,שהרי הדחה אינה מוציאה דם ,ואין לחוש אלא למעט דם
שעליו.
ד"מ  :צריך ס' כנגד כל החתיכה ,דהואיל ושהה מעת לעת הוי כבוש כמבושל ,ומוציא דם ומבליע
דם( .ד"מ ל"ב)
❏ גדר כבוש – דווקא ששהה במים אחדים.
אך סירוג [כלומר ,ששהה כ"ג שעות במים בכלי אחד ,ואח"כ הסירוהו משם ונתנו לכלי אחר מלא
מים ,ושהה שם עוד שעה] – לא מיקרי כבוש.
ה"ה ,בנהר – כשנפל בשר שלא נמלח לנהר ,ונשתהה שם כ"ד שעות ,והוא באופן שאין בו משום
בשר שנתעלם מן העין – מותר אף לקדירה ,דדינו כמימות המחולפים( .פת"ש ל"ג)
אם נענעו – הו"א דיהיה מותר ,אך למסקנה אין דינו כסירוג( .פת"ש ל"ג)
»
» האם מחמירים ג' שעות – מחלוקת
ללוית חן :מחמירים [כיון שיש חשש דאורייתא].
לפת"ש :אין להחמיר( .פת"ש ל"ד בעיון)
❏ כשלא נתלכך בדמים  -שיעור הדם באיסור מעל"ע – מחלוקת
ר' ירוחם :דווקא נתלכלך בדם אסור ,דהדם בעין נבלע.
הגה ש"ד :אפילו לא נתלכלך – אסור ,דכבוש כמבושל ,ולא יוצא הדם( .ש"ך ס')
הכריע הש"ך – דאפשר שאף השו"ע שכתב מלולכלך בדמים הוא לאו דווקא( .ש"ך ס')

סעיף ט"ז
דרך המליחה – בכלי מנוקב
מקור :חולין (קיג - ).אמר שמואל :אין מניחין בשר מלוח אלא על גבי כלי מנוקב.
פסק השו"ע – אין מולחין אלא בכלי מנוקב או על גבי קשין וקסמין או במקום מדרון ,בענין שאם ישפך
שם מים יצאו מיד.
❏ מליחה על גבי דף
• אם הוא חלק ברהיטני ,שמים זבין ממנו – אין צריך להניחו במדרון.
• אבל אם אינו חלק ברהיטני – צריך להניחו במדרון שיצאו המים ממנו( .רמ"א)
❏ ואפילו בכלי מנוקב יזהר לכתחילה שיהיו הנקבים פתוחים( .רמ"א)
» ולכן לא יעמידו על גבי קרקע ,כי הוא ככלי שאינו מנוקב( .רמ"א)
» וכן מחמירין קצת לשום תוך הכלי מנוקב קש או קסמין ,כי הבשר יסתום הנקבים.
ובדיעבד אין לחוש לכל זה( .רמ"א)
דין כשרות הכלי שמלחו בו
מקור :חולין (קיא - ):אמר רב נחמן אמר שמואל :קערה שמלח בה בשר – אסור לאכול בה רותח .שמואל
לטעמיה דאמר :מליח הרי הוא כרותח.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :דין הקערה אינו כדין סכין – ומותר להשתמש בו צונן בלי הדחה לכתחילה.
» ושאני סכין ,דאיכא דוחקא דסכינא( .טור)
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ראב"ד ורמב"ן :דין הקערה כדין סכין – ומותר להשתמש בו צונן אך עם הדחה.
י"א בב"י  :אסור להשתמש בה צונן ,ואפילו בהדחה ושפשוף לא מספיק ,כיון דחשיבא הקערה רותחת.
(טור וב"י)

❏ אחר הדחה  -דין הכלי רותח או צונן – מחלוקת ראשונים
רשב"א :צוננת.
ראב"ד :רותחת( .ב"י)
» נפק"מ:
א .אם נתן בכלי  -רותח לח
לרשב"א :כדי קליפה.
לראב"ד :יותר מכדי קליפה( .ב"י)
ב .אם נתן בכלי  -לח גמור
לרשב"א :כדי שישים כנגד הקליפה.
לראב"ד :הכל אסור( .ב"י)
השו"ע הביא את ב' הדעות.
דעת הרשב"א בסתמא שאם מלח בכלי שאינו מנוקב אסור להשתמש באותו כלי בדבר רותח .ואם
נשתמש בו – בעי קליפה אם הוא דבר יבש .ואם הוא דבר לח – בעינן ששים נגד קליפה מן הקערה.
ואת דעת הראב"ד כי"א שאפי' בצונן  -אסור להשתמש בו בלא הדחה .ואם נשתמש בו בלא הדחה – ידיח
מה שנשתמש בו( .שו"ע ורמ"א)
והת"ח פסק :דדין קערה זו כדין שאר כלי טריפה ששמו בו היתר – דתתאה גבר.
ולכן :אם הקערה קר ושמו בו רותח – צריך קליפה.
ואם הוא רוטב – בעינן ס' נגד הקליפה.
ואם החם למטה או שניהם חמים – הכל אסור אם אין ס' נגד קליפה כל הקערה( .ט"ז ל"ט)
❏ בסתם כלי – יש ס' נגד קליפת הכלי .אא"כ היא קערה רחבה ואינה גבוה – דמסתמא אין ס'
כנגדו( .ש"ך ס"ה)
❏ אופן הכלי שצריך קליפה ברותח – ב' פירושים בש"ך
א .רותח הכלי.
ב .גם כשהוא קר( .ש"ך ס"ד)
» מקשה הש"ך ,מאי שנא דבעי הכא קליפה משאר דינים?
לפי א':
א .דנבלע בתוכו.
ב .נחשב כמבושל מחמת הקערה החמה.
לפי ב' – הקערה נחשבת רותחת בגלל המליחה( .ש"ך ס"ד)
❏ לחזור ולמלוח באותו הכלי
• אם כבש פחות מעל"ע – לכו"ע מותר לחזור ולמלוח בה בשר לאחר שנקבוה ,או אפילו בלא נקיבה אם
הבשר שהה כבר במליחתו והודח( .רמ"א)
• אך אם כבש זמן מעל"ע – מחלוקת
ט"ז :אסור ,דציר כובש אותו.
ש"ך :מותר ,דנותן טעם לפגם בדיעבד מותר( .ט"ז מ"א וש"ך ס"ח)

כלי חרס
מקור :חולין (קיא - ):ר' אמי דתלמידיה דר' יוחנן הוה אימלח ליה בישרא בההיא פינכא ותברה.
הטעם שאסור להשתמש בה אפילו צונן:
א .גזרה דאתי לאשתמושי בה חמין.
ב .לחרס אין תקנה כי פולט אף בצונן( .ב"י)
❏ כלי חרס מנוקב שמלחו בו  -לאכול בו – מחלוקת ראשונים
מהרא"י :מותר.
או"ה :מחמירים לכתחילה ,אך בדיעבד מותר( .ד"מ ל"ה)
לר"פ :אסור( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
רש"ל ש"ך וב"ח :דאסור ,אפילו מנוקבת ואפילו בדיעבד.
ת"ח :כאו"ה ,דבדיעבד מותר( .ש"ך ע' סעי' י"ז)
❏ חרס ישן – מחלוקת
פמ"ג בשם חכם אחד :מותר ,ששבע מלבלוע.
פמ"ג עצמו :אין להקל( .פת"ש ל"ה)

סעיף י"ז
כלי שמלחו בו – לאכול בו רותח
מחלוקת ראשונים
רא"ש :אם הוא מנוקב  -מותר לאכול בו אפילו רותח.
הטעם :משום דהכלי מנוקב ,לא בלע מידי ,דמשרק שריק( .ש"ך ס"ט)
אך אם הכלי אינו מנוקב – אסור.
ר"ן וראב"ד :תמיד אסור אף במנוקבת .כיון שהחתיכה עצמה לא נאסרת כלל – דאיידי דטריד למפלט,
אך בשאר מותר.
ארחות חיים :תמיד מותר ,כיון שעד שהגיע לרותח כבר כלה כל הדם.
הר"פ :תמיד מותר בשאר כלים .אך בחרס – אסור( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
השו"ע :הביא את דעת הרא"ש בסתם ,ודעת הר"ן כיש אוסרין.
רמ"א :בכל הכלים אפילו בשל חרס  -לכתחילה – יש ליזהר ,אך בדיעבד – מותר ,ואפילו בשל חרס.
מהרש"ל :בשאר כלים – מותר לכתחילה לאכול בהם רותח ,כיון שהם מנוקבים .אך בשל חרס – אסור
בדיעבד ,אפילו היא מנוקבת.
ש"ך וב"ח :בשאר כלים – לכתחילה אסור ,אך בדיעבד מותר כיון שהם מנוקבים .אך בשל חרס – אף
בדיעבד אסור( .ש"ך ע')
» לכו"ע – להשתמש צונן בכלי – מותר ,אפילו לכתחילה ,בכלי חרס מנוקב ,בלא הדחה ,אלא
בקנוח היטב( .ש"ך ע')

סעיף י"ח
בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
❏ כמה נאסר מהחתיכה שבציר – מחלוקת ראשונים
רבינו פרץ :כל החתיכה אסורה אפי' חוץ לציר.
הטעם :משום דם שבתוכו שפירש ממקום למקום ,ואינו יוצא לגמרי( .ב"י וט"ז)
רא"ש :רק מה שבציר אסור( .טור וב"י)
הטעם :כדין מליח כרותח( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,רק מה שבציר אסור .וכל מה שממנו בציר אסור לאכלו אפי' צלי .אך חלק החתיכה שחוץ
לציר – אין אסור ממנו אלא כדי קליפה ,ואפילו אם יש בה שומן.
» ואפילו במקום שנגע בחתיכה שהיה בציר ,ואפילו אם יש בה שומן – אין אסור אלא כדי
קליפה.
הטעם :דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם מצד טבע.
משא"כ כאן( .ש"ך ע"ג)
רמ"א :כר' פרץ ,ואסור כל החתיכה אפילו מה שחוץ לציר.
הטעם שלכו"ע בתוך החתיכה אסור :משום דכבוש הוי כמבושל( .ש"ך ע"ב)
»
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לכו"ע  -אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת למטה בכלי ונוגעת בציר .אבל שאר חתיכות
שעליה הנמלחים עמה מותרות( .רמ"א)
ואפילו קליפה אין צריך( .ט"ז מ"ה)
»
לכו"ע  -אם ברור לנו שנפלה החתיכה לציר בכלי שאינו מנוקב  -אחר ששהה שיעור מליחה –
לכו"ע מה שחוץ לציר מותר( .ש"ך ע"ה)
ואפילו ספק אם נפלה לשם קודם ששהה שיעור מליחה – מותר מה שחוץ לציר( .ש"ך ע"ה)
» אבל אם ברור לנו שנפלה לשם קודם ששהה שיעור מליחה – מחלוקת
ש"ך ות"ח :אסור ,דכל זמן שלא נמלח כדינו ופלט כל דמו אסור.
משאת בנימין :השיג עליו בזה( .ש"ך ע"ה)
קשה לשי' הרמ"א ,מה שונה הדין כאן ,מדין חתיכה שנפלה תוך הציר שאינו אסור אלא מה
שבתוך הציר?
י"ל ,דדווקא שם שנמלחה החתיכה כדינה ופלטה כל דמה – הילכך אינו אסור אלא מה
שתוך הציר .אך כאן כיון שנמלחה בכלי שאינו מנוקב – הכל אסור ,כיון שלא נמלחה כדינה,
ולא יצא כל דמה ,והדם מפעפע ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי.
שפרישה ממקום למקום ע"י המליחה גרועה היא יותר .וכן הוי כאן אסור מדין כבוש.
(ש"ך ע"ד)

❏ באווז על אווז שנשרה בציר – כגון :באשה שהניחה אווז שנמלח [והודח] ,על אווז שלא נמלח ,ומלחה
האווז העליונה ,והיה זב ציר ממנה ,ונשרה קצת מן האווז התחתונה בתוך אותו ציר ,בכלי שאינו מנוקב –
הכריע הט"ז דאין לאסור רק מה שמונח בציר ,ויש לסמוך בזה על הרא"ש והרשב"א להקל( .ט"ז מ"ד)
» והנקוה"כ מסביר דברי הט"ז ,שמדובר:
א .כשנמלחה ולא הודחה.
ב .כשלא נמלחה שיעור מליחה( .נקוה"כ)
❏ אם נתערב באחרות ,ולא יודעים היכן הוא ,ואפילו הוא חד בתרי – בטל( .ט"ז מ"ד)
הטעם :מאחר דמדאורייתא אין כאן איסור דחד בתרי בטל לעולם ,אלא שמדרבנן אסור עד ס'
בבידול – יש להקל כרשב"א ורא"ש( .ט"ז מ"ד)
❏ בכמה זמן שהייה הציר אוסר – מחלוקת ראשונים
ר"ת :נאסרה מיד ,כיון שהדם שעל הבשר נבלע בבשר.
רשב"א בשם יש מי שהורה :כבשר שמולחין להצניע ולהוליכו בדרך מרחוק ,שאינו נאכל מחמת מלחו
אף לכשיודח.
הגהות אשירי :כדי פליטת כל דמו ,שאז חוזר ובולע ואינו פולט.
ה"ר יהודה אלברצלוני :כשיעור מליחתו.
הרא"ש :כאילו נתנו על האור כדי שירתיח ויתחיל להתבשל( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,דאסור בכדי שישהה בו כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו להרתיח.
» אבל בפחות משיעור זה ,אף מה שבתוך הציר לא נאסר אלא כדי קליפה( .ש"ך ע"ב)
רמ"א :כר"ת ,דנאסר מיד .ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט עד שנראה ציר בכלי אסור.
» לרמ"א  -אסור מיד  -דוקא כשנראה ציר בכלי( .רמ"א)
אך כל זה דווקא בתחילת המליחה.
אך באמצע המליחה – נאסר מיד – אפילו לא נראה .ואם הושם בכלי שאינו מנוקב ,או נפל על
הקרקע – נאסר מיד ,דהדם פירש ממקום למקום .וצ"ע( .פת"ש ל"ו)
❏ כמה צריך להיות שיעור המליחה לאסור – מחלוקת ראשונים
מרדכי :אפילו נאכל מחמת מלחו אסור.
הטעם :משום שאי אפשר שלא יוציא המלח כלשהו מן הדם ,ואותו דם חוזר ונבלע בבשר ונאסר
כיון שהכלי אינו מנוקב( .ב"י)
רשב"א :דווקא כשנמלח בשיעור שפוגם את הבשר מלאכלו אסור( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"י :כעין מליחה לקדרה ,דהיינו שאינו נאכל מחמת מלחו.
ש"ך ורמ"א :אפילו כשיעור מליחה לצלי( .ש"ך ע"א)
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סעיף י"ט
חליטת הבשר
מקור :חולין (קיב - ):דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין [כי עדיין יוציא דם].
חולין (צג - ):אמצא דאסמיק ביעי ומזרקי ...אפילו לקדירה שרי [כי אין יותר דם].
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :מצריך ליתנו במים רותחין ,כיון שעדיין יוצא דם מהבשר.
ר"ן וראשונים :לא צריך .ואחר שנמלח הבשר והודח מותר ליתנו אפילו במים שאינן רותחין( .ב"י ושו"ע)
הטעם:
א .דהוי מוהל בעלמא( .ב"י וש"ך ע"ח)
ב .לא רצו חכמים להחמיר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :הביא את ב' הדעות ,דעת הר"ן בסתמא דמותר ליתנו במים שאינן רותחין .ואת דעת הרמב"ם כיש
מי שמצריך ליתנו במים רותחין.
ובב"י כתב – שהיכא שאפשר – יש לחוש לרמב"ם( .ב"י וש"ך ע"ח)
רמ"א [ובד"מ] :המנהג כר"ן ,ואין לחוש כלל לרמב"ם( .רמ"א ד"מ ל"ח וש"ך ע"ח)

סעיף כ'
בשר שנמלח ושהה כדי מליחה ולא הדיחוהו ונתנוהו בכלי
מחלוקת ראשונים
רש"י ורא"ש :מותר ,על אף שנתמלא הכלי מציר( .טור וב"י)
הטעם:
תוס' :דם נתיבש בתוכו ואין לו כח לצאת.
רא"ש וסמ"ג :פסק כח המלח מחמת שהפליט את הדם ,ומחמת אותו המלח לא יחשב עוד
כרותח( .ב"י וט"ז מ"ז)
» קשה על הסמ"ג – סתירה ,מדין בשר וגבינה שנגעו זה בזה כשהם לחים  -אם שניהם
מלוחים ואינם יבשים  -שניהם אסורים – דמשמע שאף לאחר שיעור מליחה אוסר?
י"ל ,דדווקא כשהפליט המלח דם מן הבשר אינו נחשב רותח .אך בבשר וגבינה שכבר פלט
הבשר כל דמו ועכשיו נמלח שוב – עדיין כח המלח בעינו ואוסר( .ט"ז מ"ז)
» קשה ,הרי לדעת הטור בלא מים הוי רותח אע"פ שעבר שיעור מליחה?
הב"ח מסביר :טעם מעשה דרש"י ,לפי שהמוהל הוא היתר ,ואף שנתערב בו לחלוחית דם ומלח
שעל הבשר המוהל מבטל כח המלח ולא חשיב כרותח ,דמה לי מים מה לי מוהל.
והטור לא אתי לעיל אלא לאפוקי היכא דליכא לא מים ולא מוהל ,אלא מיחוי דם ומלח של
איסור גרידא  -דהוה אסור.
הט"ז חולק :דטעם הרש"י שאין כאן איסור לגמרי ,שכבר פסק כחו של מלח בשעת הפליטה או
שנתייבש ואין צריך כלל לבטלו .והוי כמו דם צונן הנדבק בו דצריך הדחה ,ואין כאן שום דבר
רותח שיבליענו בתוך הבשר ,כי אין כאן אלא מוהל בעלמא ,ואין לו כח להבליע בבשר כמו שאין
למים כח להבליע בבשר( .ט"ז מ"ו)
» נפק"מ – בסכין ,האם רש"י חולק על רבינו יונה:
לב"ח :מודה רש"י לר' יונה ,שהרי אף לרש"י יש כאן איסור.
לב"י וט"ז :אף בזה חולק עליו רש"י ,דלרש"י אין כאן איסור כלל( .ט"ז מ"ו)
שלרש"י אם חתך בסכין אחר שיעור מליחה  -אין צריך אלא הדחה ,כיון שאין כאן
אלא צונן .משא"כ להחולקים עליו בסמוך  -צריך הגעלה( .ט"ז מ"ו)
❏ דין הבשר – האם עדיין נחשב רותח – מחלוקת
ריב"א ורש"ל :אחר שיעור מליחה אין עליו שם רותח לענין דם ,אבל עדיין נקרא בשר רותח.
הרא"ש והסמ"ג :אין להם חילוק זה בין דם לבשר( .ט"ז מ"ז)
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❏ דין הציר האם אוסר – נפק"מ בדין טריפה שאחר ששהה שיעור מליחה נתנו עם בשר כשר –
מחלוקת
תרומת הדשן וט"ז :יש להקל אם הוא במקום הפסד מרובה וגם צורך סעודת מצוה ,דיש לסמוך
על הרא"ש והסמ"ג להקל .אך מעיקר הדין היה להחמיר כיון שהבשר עדיין נקרא רותח ונאסר.
ב"ח :אוסר ,מחמת שהאווז הנבילה היא פתוחה תמיד ליפלט ציר נבילה ,וכיון שהציר אינו
נאכל מחמת מלחו אלא ע"י טיבול ,אע"פ שהבשר אינו רותח מ"מ הציר רותח ואוסר( .ט"ז מ"ז)
לר' יונה ,ר' אליעזר ,או"ה :תמיד אסור הכל( .טור ב"י ד"מ ל"ט)
הטעם :מפני דם הבלוע במלח ,שחוזר הוא ובולע מחמת חום המלח( .ב"י)
ואסור מיד ,אפילו לא שהה בכלי ,כיון שיש ציר בכלי( .ד"מ ל"ט וש"ך פ')
»
ש"ד :אסור רק כדי קליפה( .ב"י)
הטעם :כיון שציר זה הוי כשאר ציר ,ורותח הוא ,ונבלע בבשר( .ש"ך פ')
להלכה – מחלוקת
השו"ע :הביא את דעת הרש"י ורא"ש בסתמא ,ואת דעת הר' יונה וסיעתו כיש מי שאוסר.
והכריע דיש לחוש לאסור לכתחילה.
רמ"א :אוסר אפילו בדיעבד כדי קליפה.
רש"ל :כאו"ה ,דאוסר כל מה שבציר ,ומה שחוץ לציר – אין מצטרף לבטל ,דדם אינו מפעפע למעלה( .ש"ך
פ"א)

» מה שחוץ לציר
לרמ"א :מה שחוץ לציר מותר ,ורק מה שמונח בתוך הציר אסור.
המהרש"ל :אוסר עוד מעט למעלה ממה שבציר כדי קליפה( .ש"ך פ"א)
❏ לכו"ע – אם הדיחו קודם שנתנו בכלי שאינו מנוקב – מותר( .ש"ך פ')
❏ ואם יש שישים כנגדו – מחלוקת
או"ה רש"ל וט"ז :אם יש במה שבתוך הציר ס' נגד הציר – מותר .אבל מה שחוץ לציר – אין מצטרף
לבטל ,דדם אינו מפעפע למעלה.
רמ"א  :לא מועיל ס' לעולם לבטל הקליפה האסורה .דכל מקום שצריך קליפה – אין מבטלין בס'( .ט"ז
מ"ח וש"ך פ"א)
» לכו"ע  -אם נתערבה אותה חתיכה באחרות – אפילו חד בתרי בטל( .ט"ז מ"ח)
» בדעת האו"ה  -מחלוקת מהי דעתו:

בת"ח :תמיד אסור מה שבתוך הציר.

ש"ך :דווקא מה שחוץ לציר אינו מצטרף ,אך מה שבתוך הציר מבטל בס'( .ש"ך פ"א)

❏ אם נתאדמו המים מפני הבשר שהדיחו בהם  -ונפל בהם בשר שנמלח – מחלוקת ראשונים
הגהות שערי דורא :מתיר ,ואפילו אין במים ס'.
האגור בשם ה"ר שלום :אוסר( .ב"י)
» ואם נתן בכלי חולב מעט מים להדיח הבשר שנעשו אותם המים חתיכה דאיסורא ,וצריך ס' כנגד
המים( .ב"י)
נפק"מ במקרים נוספים – במחלוקת רש"י ור' יונה
א .בשר שנמלח ושהה כדי מליחה ,ונתנוהו אחר כך בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר .או בשר שנפל לתוך
ציר היוצא מהבשר אחר ששהה כדי מליחה:
לרש"י :מותר.
לר' יונה :אסור( .שו"ע)
ב .הדחת הבשר אחר המליחה:
לרש"י :מותר ,דאין ציר היוצא ממנו אוסר.
לר' יונה :אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור  -אסור לאכול ממנו עד שידיחנו יפה יפה ,דציר
היוצא ממנו אוסר( .ב"י)
ג .כשרוצים לשמר את הבשר  -לעשות בשר מליח להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור
הראוי:
לרש"י :אין צריך.
לר' יונה :מדיחים אותו יפה יפה ,ואחר כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים ,ואפילו בכלי שאינו
מנוקב( .ש"ך צ"ב)
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» אם השהה המלח על הבשר עד שהוא יבש – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :הוא חוזר ובולע ממנו ,וצריך קליפה.
תוס'  :אין כח באיסור הנבלע בחתיכה לצאת מחתיכה לחתיכה ,כי אם ע"י רוטב ,אבל לא
ע"י רותח דצלי או דמליחה.
וצידד הרא"ש דלכו"ע יש להדיח הבשר מחמת הדם בעין שיש על הבשר( .בדה"ב)
פסק השו"ע – וכשרוצים לעשות בשר מליח להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור
הראוי – לכתחילה יש לחוש ומדיחים אותו יפה יפה ואחר כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים,
ואפילו בכלי שאינו מנוקב.
ד .אם חתך בסכין בשר קודם שהדיחו:
לרש"י :מותר.
לר' יונה :אסור לחתוך ממנו בסכין קודם שידיחנו ,ואם חתך  -צריך להגעילו ברותחין( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :מעיקר הדין מותר ,רק ראוי לחוש לכתחילה לאסור כר' יונה( .ש"ך פ"ו)
רמ"א :מתיר לחתוך בסכין לאחר ששהה שיעור מליחה ,דאין מליחה לכלים.
» לכו"ע  -הסכין צריך הדחה אחר כך .ואם נתייבשה עליו הציר – נעיצה בקרקע( .רמ"א)
» קשה ,הרי אף לרש"י צריך להדיחו יפה [ובמה נחלק על הר' יונה]? – נפק"מ באיזה אופן
מדובר:
א .ט"ז וש"ך :הכוונה שלר' יונה צריך להדיחו תכף קודם שיניחנו .ואילו לרש"י אין צריך
להדיחו מיד ,אלא לכשירצה לבשלו ידיחנו.
ב .ש"ך :מדובר כשחתכו מכל הצדדים – שלרש"י מותר לאוכלו בלא הדחה ,ואילו ל' יונה
לעולם צריך הדחה לסתום נקבי הפליטה( .ט"ז נ"א ש"ך פ"ה)
» סכין עם גומות – מחלוקת
מהרא"י :מותר.
הטעם :כי ע"י הולכת והבאת הסכין בבשר מתקנח הלכלוך זה מן הגומות.
מהרש"ל :לכתחילה יגעילו ,אך בדיעבד – מותר אם קנחו בדבר קשה.
והמחמיר לאסור בלא הגעלה – תבוא עליו ברכה .והיינו דווקא לעצמו ,אבל לאחרים יש
להורות להתיר בדיעבד אף אם לא קנחו וחתך בו רותח( .ש"ך פ"ז)
» חתך בסכין תוך שיעור מליחה – מחלוקת ראשונים
מהרי"ל :אוסר לכתחילה ,אם לא בבשר יבש.
תרומת הדשן :מותר( .ד"מ מ"ב)
פסק הרמ"א – ואפילו קודם שיעור מליחה  -אין האיסור משום הסכין ,אלא משום שיצא דם
בעין על הבשר  -ואם רוצה להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם מותר.
» קשה על הרמ"א ,שמתיר אפילו לכתחילה לחתוך ,מדוע לא חיישינן שמא ישכח להדיחו?
א .י"ל ,דשונה הדין כאן לגבי סכין ,שהאיסור שעל גבי הסכין נראה לעין ,ובודאי אם ירצה
להשתמש בו ידיחו קודם.
ב .עוד י"ל ,דשונה כאן הדין ,שהרי מדינא ליכא איסורא לאחר ששהה שיעור מליחה לרוב
הפוסקים( .ש"ך פ"ט)
» הקשה הט"ז על הרמ"א ,כיצד התיר כאן ,ואילו גבי כלי מנוקב אסר לכתחילה? והט"ז נשאר
ללא תירוץ.
אך הנקוה"כ תירץ :דשאני התם שנמלח ממש בכלי( .ט"ז נ"ג ונקוה"כ)
» קושית הב"י על הטור ,שלכאורה בתחילת דבריו משמע שאין מחלוקת בין הרש"י לר' יונה?
ב"י תירץ :שהוא טעות הסופרים ,ובאמת מצא ספר מדוייק שלא היה כתוב בו דברי הר' יונה.
(ב"י)

ד"מ תירץ :הביאו לבסוף לא בכדי להביאו כחולק ,כי אינו סובר כמותו .אלא עיקר רצונו היה
ללמד רק אם חתך בסכין תוך שיעור מליחה שהסכין נאסר .אך באמת סובר כרש"י להלכה( .ד"מ

מ"ב)
ב"ח לשיטתו :דרש"י מודה לרבינו יונה דאיכא איסור( .ט"ז מ"ו וב"ח)
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❏ לכו"ע  -אם רוצה למלוח ולאכול צלי בלא הדחה – אף לר' יונה עושה ,ואינו חושש לדם שעל המלח
שהאש שואבו ומונע המלח מלבלוע דם( .שו"ע)
❏ ואם שהה הבשר במלחו  -לצלי – מחלוקת ראשונים
רשב"א :ידיחו ממלחו.
הרב המגיד :לא צריך להדיח ,דהאש שואב הכל( .ב"י)
פסק השו"ע – דהני מילי במולחו ומעלהו לצלי .אבל אם שהה במלחו – המלח בולע הדם ונאסר,
ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל.
דין הכלי שנפל עליו הציר
❏ ציר בכלי רגיל  -הכלי שנפל בו אותו הציר – אסור( .רמ"א)
» מדובר בעניין שאי אפשר לקלפו ,כגון שנפל בו הרבה ציר( .ש"ך פ"ב)
❏ ציר שנפל על כלי חולבת
 אם אינו במקום הפסד מרובה ,ויש בו ג"כ צורך סעודת מצוה:
• אם יש בו לכלוך – לכו"ע אסור כל הבשר( .רמ"א וש"ך פ"ג)
הטעם :דאף לאחר שיעור מליחתו נחשב כרותח( .רמ"א)
• אם אינו מלוכלך – והוא בן יומו – מחלוקת אם יש מחלוקת
לש"ך – מחלוקת
רמ"א :אפי' בן יומו מותר ,כי אין מליחה לכלים.
הג"ה ש"ד :כשהוא בן יומו – אסור ,וצריך ס' נגד כל הכלי( .ש"ך פ"ג)
לט"ז – אין מחלוקת – וגם לרמ"א אסור( .ט"ז נ')
» כשאסור – אסור כולו( .ש"ך פ"ג)
» לכו"ע  -אם שהה הציר שיעור כבישה כדי שיתן על האור ויתחיל להרתיח – גם לש"ך אסור אף
באינו מלוכלך( .פת"ש ל"ט)
 אבל אם הוא הפסד מרובה ,ויש בו גם כן צורך סעודת מצוה – יש להקל ולומר דאחר ששהה שיעור
מליחה לא מחשב צירו כרותח( .רמ"א)
» ואז יש להקל אפי' אם יש לכלוך של חלב( .ש"ך פ"ד)
❏ ציר בכלי חרס – מחלוקת
פמ"ג :נאסר כולו.
המנ"י :רק כדי קליפה( .פת"ש ל"ח)
❏ ציר שנטף על אוזן של כלי פורצלין – מותר ,ולא צריך אף קליפה( .פת"ש ל"ח)
» הטעם:
א .כיון שנפל במקום גבוה.
ב .דמותר אם הוא אחר מעת לעת.
ג .לעולם לא יבא לידי נותן טעם ,כיון שאין דרך להשתמש בקנקן זה אצל האש רק ע"י עירוי,
וכח העירוי אינו פועל להפליט דרך דופן הכלי מעבר השני.
ד .אם היה הציר אחר שיעור מליחה – לדעת רש"י חשיב צונן( .פת"ש ל"ח)

סעיף כ"א
מקום שאין מלח מצוי
במקום שאין מלח מצוי – יצלו הבשר עד שיזוב כל דמו ,ואחר כך יבשלוהו( .שו"ע)
» כמה יצלנו – מחלוקת ראשונים

ר"ן :שיעור זמן שיתבשל כמאכל בן דרוסאי.
רשב"א :שיעור זמן עד שיהא ראוי לאכילה לרוב בני אדם.
הג"ה ש"ד :שיעור זמן עד שיתייבש מבחוץ( .ט"ז נ"ד)
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סימן ע'
סעיף א'
מליחת כמה חתיכות בשר ביחד
מקור :חולין (קיג - ).רב ששת מלח גרמא גרמא .תרי מאי טעמא לא? דילמא פליט האי ובלע האי ,חד נמי
דילמא פליט האי גיסא ובלע האי גיסא!? – אלא לא שנא.
נחלקו הראשונים בטעם ההיתר:
רש"י :דדם מישרק שריק במליחה כמו בצלייה.
תוס' בשם יש מפרשים :כל זמן שמושך פליטת הציר ,על אף שבולעות מהעליונה  -פולטות מה שבולעות.
הר"י מאורליינ"ש :הואיל ופתוח – לא נסתם עד גמר פליטת החתיכה שעליה.
תוס' :כל זמן שהבשר פולט ציר אינו בלוע( .ב"י)
» נפק"מ בציר בגומא( .ב"י)
וכן פסק השו"ע – דמולחין הרבה חתיכות זו על גב זו ,אע"פ שהתחתונה גומרת פליטתה קודם לעליונה,
ולא 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( .שו"ע)
» ולכתחילה נוהגין להחמיר שכל חתיכה שיש לה בית קיבול כגון דופן שלימה – מהפכין אותה
שיזוב הדם ,אבל בדיעבד – אין לחוש ומותר( .רמ"א)
❏ מליחת אותה חתיכה ב' פעמים – מחלוקת ראשונים
פסקי מהרא"י :מותר ,דלא חיישינן שמא המלח השני יבליע לחלוחית הדם שנשאר ממליחה ראשונה.
או"ה :אסור ,שמא יבלע .דמלח מבליע ולא מפליט( .ד"מ א')
הכריעו הרמ"א והט"ז – דמותרת.
» הטעם – מחלוקת
לרמ"א  :דלא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר ממליחה ראשונה ,כיון שאין דרך מלח
להבליע ,רק להפליט.
דס"ל ,כמ"ד מלח מפליט ולא מבליע.
לט"ז :על אף שמלח מבליע הבשר – מ"מ מותר כיון שהבשר עדיין טריד להפליט ציר בשעה
שבא עליו מלח השני ,על כן המלח השני יפליט הציר ולא יבליע מה שפלט כבר ,כיון שבשעה
שבא המלח יש שם פליטת הציר( .ט"ז ב')
» נפק"מ  -בנסתיימה הפליטה ,כששהה כבר כדי פליטת ציר ,דהיינו אחר מעת לעת –
מחלוקת
רמ"א ורא"ש :המלח מפליט – ומותר.
ט"ז :המלח מבליע – ואסור( .ט"ז ב')
» ומ"מ ,אף לרמ"א לכתחילה לא יעשה כן ,אלא צריך להדיחו יפה יפה קודם מליחה שנית( .ש"ך
ב')

» קשה ,מאי שנא מדם בעין שנפל על הבשר בשעת מליחה דאסור ,אע"ג שבאותה שעה היא
טרודה לפלוט?
י"ל ,שם האיסור מפני שהבשר עצמו הוא רותח מחמת המליחה הראשונה ,אך כאן האיסור
הינו מחמת המלח השני – ולכך אין לאסור מפני שאין בזה איסור( .ט"ז ב')
» קשה ,מסי' ס"ט ,דאסרינן בשר שנמלח בלא הדחה ראשונה ,מטעם שהמלח מבליע הדם שעליו,
בשונה מכאן דמותר?
א .י"ל ,דשם איכא דם בעין  -ולכן אסור.
ב .כאן שונה הדין ,כיון שעדיין פולט ציר ,דהרי לא הודח ,ואין המלח מבליע( .ש"ך ג')
❏ מליחת ב' חתיכות מזמנים שונים יחד – מחלוקת ראשונים
ר"ת :מותר.
בעל התרומה :אסור.
בעל התרומה בשם יש מתירים :כל עוד פולטת הראשונה ציר.
האגור :לכתחילה יזהר ,בדיעבד מותר (ב"י סעי' ה-ו)
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דגים ועופות שנמלחו יחד – כששניהם מלוחים
מקור :חולין (קיב – ):א"ר נחמן :דגים ועופות שמלחן זה עם זה – אסורים ,ואפילו בכלי מנוקב ,דדגים
משום דרפו קרמייהו קדמי ופלטי ,ועופות קמיטי ,בתר דנייחי דגים פלטי עופות ,והדר בלעי מינייהו.
פסק השו"ע:
 לכתחילה – בשר עם דגים  -אפילו בשר עופות עם דגים – אסור למלוח( .שו"ע)
הטעם :לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף את דמו( .שו"ע)
» דמותר דווקא 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 .אך לא בבשר דגים
שפולטים כל צירן קודם שיפלוט הבשר( .שו"ע)
 בדיעבד  -אם עבר ומלחן יחד:
❏ דין העופות – מחלוקת ראשונים
רש"י :העופות מותרים [ורק הדגים אסורים].
רשב"ם :העופות אסורים ,לפי שהדגים הנאסרים נעשים כנבלה וחוזרים ואוסרים את העופות בצירן
האסור מחמת דם העופות( .ב"י)
» בשיטת הרא"ש – מחלוקת
ב"י :כרש"י וכרבינו אפרים.
טור :כרשב"ם( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :העופות מותרים.
הטעם :דאיירי דטרידי לפלוט לא בלעי ,ודם דרבנן( .ש"ך ד')
ב"ח ורש"ל :העופות אסורים כשאין ס'.
הטעם :דם דאורייתא ומחמירים( .ש"ך ד')
❏ דין הדגים – אסורים לכו"ע[ .כשהם בלי קשקשיהם]( .שו"ע)
הטעם :כיון דרפו קרמייהו ופלטו מיד( .שו"ע)
❏ כמה נאסר בדגים – מחלוקת ראשונים
רא"ש :כדי קליפה.
רא"ה :צריך נטילת מקום.
רמב"ן :הכל( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,צריך ליטול מהם כדי קליפה[ .וממילא ,אם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו מותרים].
» בין במלחן יחד זה אצל זה ,בין שמלח העופות על הדגים ,בין שמלח הדגים על העופות – לעולם
שייך לומר שהדגים אסורים כדי קליפה [והעופות מותרים]( .ש"ך ד')
רמ"א :כרמב"ן ,כל הדגים אסורים ,אם אינן ס' נגד העופות ,דאנו משערין במליחה בס'.
❏ הטעם שנאסרים – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :אין המלח מפליט אלא דם שעל פני הבשר.
ר"ן :אין המלח מפליט דם הבא ממקום אחר( .ב"י)
❏ התחילו כבר העופות לפלוט ושם הדגים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אסור ,דאי אפשר שלא יפלטו העופות כלל בתוך שיעור שיפלטו הדגים.
רשב"א בשם יש מגדולי החכמים :מותרים( .ב"י)
❏ כשהדגים עם קשקשיהם
• גוף הדגים – מותרים( .שו"ע ורמ"א)
הטעם :דדוקא כשאין בהם קשקשים דרפו קרמייהו ופלטו מיד .אבל אם יש בהם קשקשים –
מותרים ,דאינן פולטים מיד ,ולא בלעי מן העופות .דאיידי דטרידי לפלוט לא בלעי ,מידי דהוי
אשני חתיכות שנמלחו יחד( .רמ"א)
• הקשקשים עצמם – מחלוקת ראשונים
אשיר"י :מותרים הקשקשים ,כיון דקמיטי.
טור :אסורים ,כיון דהקשקשים הם כדי קליפה( .ב"י)
» בשי' הרמ"א – מה הטעם – מחלוקת
לט"ז :חולק על הטור ,דס"ל דהטעם שמותרים הקשקשים הוא מפני שבעוד הקשקשים עליהם
קמיטי ולא בלעי כמו העופות[ .ולא כטעם הטור מפני שהקשקשים עצמם הם הקליפה]( .ט"ז ג')
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לש"ך :אינו חולק על הטור ,וסובר את ב' הטעמים .גם משום שהקשקשים הם במקום הקליפה,
וגם משום שרפו קרמייהו( .ש"ך ה')
» ונפק"מ לש"ך ,בנמלחו הדגים עם שאר איסור שאינו של דם ,וכגון בחמץ בפסח וכהאי
גוונא  -כשאין אסורים אלא כדי קליפה – דמותרים הדגים( .ש"ך ה')
❏ שיעור המליחה האוסר – צריך להיות לקדירה( .ב"י)
❏ סכנה דדגים עם בשר
• במליחה – לכו"ע אין סכנה( .ט"ז ג')
» ונפק"מ כגון היכן שאין משום
(ש"ך ט"ז בסעי' ב')

איסור דם ,כגון ששהו שיעור מליחה והודחו וחזרו ונמלחו יחד.

• בכבישה – מחלוקת
המ"י :מסתפק.
הבית יהודה :אין סכנה( .פת"ש א')

סעיף ב'
דין תפל ומלוח בבשר ודגים – כשרק אחד מהם מלוח
מקור :חולין (קיג – ).טהור שמלחו עם דג טמא – מותר ,כיצד? שהיה טהור מליח וטמא תפל[ .ולמדו משם
לבשר ודגים]( .ב"י)
 בדג מליח ועוף תפל
פסק השו"ע – כשדג מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה ,או זה על גב זה – לכו"ע אף הדגים מותרים בלא
קליפה.
» ואפילו נוגעים במפורש זה בזה – מותרים בלא קליפה( .ש"ך ז')
» קשה ,מלקמן סעי' ג' ,גבי בשר טריפה תפל ובשר שחוטה מלוח ,דהביא השו"ע דיש אוסרים
כקליפה כשנוגעים זה בזה?
א .י"ל ,דמ"מ אינו נחשב רותח כל כך להפליט דם.
ב .אף אם מפליט דם ,מ"מ לא נחשב רותח כל כך להפליט הרבה דם( .ש"ך ז')
 בדג תפל ועוף מליח
• כשהדג פלט כבר דמו והודח – אסורין( .רמ"א)
• אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח מעולם – מחלוקת אם יש מחלוקת
לט"ז וש"ך – מחלוקת
שו"ע :אסור.
הטעם :דבשניהן מלוחים ,כל אחד טרוד לפלוט ,ואפילו הכי אמרינן שג"כ בולע .ק"ו בדג
תפל שבולע מעוף מלוח.
רמ"א :מותר.
הטעם :הואיל ועדיין פולט דם דידיה פולט גם דם שבולע ממקום אחר .דאגב דיפלוט דם
דידיה יפלוט גם הדם שבולע מן העופות ,כמו חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר
מהאי טעמא( .ט"ז ח' ש"ך י"ד)
לב"ח – אין מחלוקת – ולכו"ע מותר[ ,ויש לפרש דברי ב"י שאסור כשהדג כבר נמלח ואח"כ נקרא
תפל]( .ט"ז ח')
❏ הט"ז מביא ו' סברות לאסור כשיטת השו"ע:
א .דרישה :הדגים שם היתר עליהם ,ואיך נתירם כשקיבלו איסור דם.
ב .יש"ש :דדם דגים אינו אלא ציר בעלמא ,ולא שייך לומר אגב דפליט "דם" דידיה וכו'.
ג .ט"ז :הציר שבדגים הוא דבר מועט ,ויפלוט אותו בזמן קצר ,ויש חשש שמא יכלה זמן פליטת
הציר קודם לפליטת הדם שבלע ,ויש כאן ספק דאורייתא.
ד .ט"ז :אין תקנת חכמים להקל ,לגבי בשר ודגים האסורים.
ה .ת"ה :דדגים כיון דרפי קרמייהו בולעים הרבה ,והדם הבא להם מעלמא נסרך בהם ביותר ,ואין
כח במלח להוציאו.
ו .או"ה :דדגים תפלים המונחים עם ציר בשר אסורים ,ולא גרע מאילו נמלחו עמהם( .ט"ז ח')
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❏ דגים המונחים מעל העוף
• כשידוע בבירור שלא נשרקו הדגים מלמעלה – מותרים הדגים ,אפילו נמלחו יחד( .רמ"א וש"ך ח')

הטעם :דדם אינו מפעפע מלמטה למעלה ,ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן
הציר מותר( .רמ"א)
» ומ"מ ,צריך כדי קליפה לדעת הרמ"א.
אולם לשו"ע :אין צריך לדין זה( .ש"ך י')
• בספק [כשאינו ידוע בבירור שלא נשרקו הדגים מלמעלה] – אסור( .ש"ך ח' וט"ז ה')
הטעם :דסתם מליחה דרך להתהפך עליון לתחתון( .ש"ך ח')
❏ דגים המונחים בצד העוף – רק כנגד גובה הבשר אסור( .ש"ך ט')
❏ אם לא הניח הדגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה – אף הדגים
מותרים ,אע"פ ששניהם מלוחים (רמ"א)
❏ גדר ציר בשר האוסר – אפילו לא נמלח רק לצלי חשוב רותח( .ש"ך טז)

❏ כלי בשרי שמלח בו דגים – איסור בליעה במליחה
• באיסור דם – אם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר – הדגים מותרים( .רמ"א)
הטעם :דאין הדגים בולעים הדם שבכלי ,דאין מליחה לכלים( .רמ"א)
❏ האם הדין כן אף לכתחילה – ב' הסברים בש"ך:

א .מחלוקת
לשו"ע :לכתחילה מותר.
לרמ"א :רק בדיעבד מותר ,שמא לא ידיח הכלי.
ב .לכו"ע – רק בדיעבד מותר.
השו"ע – מדבר כשמולחו לקיום ,שדרכן להדיחן אח"כ קודם הבישול – ולכך מותר לכתחילה
למלוח בכלי שמלחו בו בשר ,שהרי אין חשש שישכח להדיח הכלי.
ואילו הרמ"א – מדבר כשמולח הדגים לקדירה לבשל מיד – שאז אין דרכן להדיחן ,ויש חשש
שמא ישכח להדיחו – לכן מותר רק בדיעבד.
• בשאר איסורים חוץ מדם מותר – מחלוקת
ב"י :דווקא דם מותר .אבל בשאר איסורים – נאסר הכלי מהם ע"י מליחת בשר ,ואף הדגים נאסרים ,לפי
שפליטות שאר איסורים מסתרכת יותר( .ב"י וט"ז ז')
רש"ל :גם בשאר איסורים ,אפילו באיסור דאורייתא – אין מליחה לעץ להפליט איסור כלל( .ט"ז ז')

סעיף ג'-ד'
מליחת בשר שחוט עם טריפה
מקור :חולין (קיב - ):רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טריפה ,אתא לקמיה דרבא,
א"ל :הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהם.
שם (קיג - ).טהור שמלחו עם דג טמא  -מותר ,כיצד? שהיה טהור מליח וטמא תפל.
 בדין טהור מליח וטמא תפל – מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :מותר לגמרי.
רשב"א :תלוי אם האיסור למעלה או למטה( .ב"י)
פסק השו"ע – כתוס' ורא"ש ,שאם הכשירה מלוחה והטריפה תפילה – מותרת בהדחה בלא קליפה ,בין
נתן כשירה למעלה בין נתנה למטה.
❏ מתי מותר – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אפי' נוגעים זה בזה מותר.
הטעם :אינו חשוב כרותח להפליט דם מהטמא.
» ומ"מ ,צריך הדחה( .ב"י)
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ר"ן :דווקא לא נוגעים מותר [כשעומדים בסמוך בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה] .אך נוגעים זה בזה –
אסור( .ב"י ושו"ע)
הטעם :דהמלח מפליט דמו.
» וכשעומדים בסמוך בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה – מותר לר"ן אפילו בלא הדחה ,כיון שאין
נוגעים זה בזה( .ש"ך י"ט)
להלכה:
• שלא במקום הפסד מרובה – מחלוקת
השו"ע :הביא את דעת הרא"ש בסתמא ,ואת דעת הר"ן כיש מי שאוסר.
הרש"ל הכריע :להתיר כרא"ש.
הרמ"א :מחמיר כר"ן ,במקום שאין הפסד מרובה( .ש"ך כ')
» במקום ברית – מותר( .ב"י)
• אך במקום הפסד מרובה – לכו"ע מותר ,אף בנגעו( .ש"ך כ')
 בדין טהור וטמא שנמלחו שניהם ,או כשהטריפה מלוחה והכשירה תפילה
• כששניהם כחושות – אסור.
❏ כמה אסור – מחלוקת ראשונים
רא"ש רמב"ם ור"ן :כדי קליפה.
רמב"ן :הכל אסור ,דכולו מתחמם מרוב טיפות מלוחות.
רא"ה :צריך קליפה ונטילת מקום( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר"ן ,ובשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה ,או שהטריפה מלוחה והכשירה תפילה – אסור כדי
קליפה ,שאע"פ שאינו בולע מדם הטריפה בולע מצירה [שנוח ליבלע].
ואין חילוק בין המלוח למטה ,או למעלה – לעולם אסור רק כדי קליפה( .ש"ך כ"ב)
»
רמ"א :כרמב"ן ,אסור וצריך ס'.
• אחת שמינה – מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :אין חילוק בדין.
רשב"א :מחלק בין שמינה לכחושה ,דבשמינה מפעפע האיסור בכל החתיכות( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :שומן מפעפע ואוסר ,אם אחת מהחתיכות שמינה – ואפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת
הכשרה שמינה.
ומה שאינו אוסר אלא כדי קליפה  -היינו כששתיהן כחושות.
לכך:
• אם היתה הטריפה המלוחה למטה –,מפעפע האיסור בכולה ,משום דתתאה גבר( .שו"ע)
• אך אם היתה הכשרה התפלה למטה ,אע"פ שהטריפה שמינה למעלה – אינו אסור אלא כדי
קליפה ,דתתאה שהוא אינו מליח גובר ומצנן העליון( .ש"ך כ"ב)
רמ"א :אף בשמן אין חילוק בין המליח עליון או תחתון ,וגם אין אנו בקיאין בין כחוש לשמן – ומשערים
כל מליחה בס'( .רמ"א וש"ך כ"ג)
❏ במקום ספק – כשספק אם נמלח בשר שחוטה ביחד עם בשר נבילה – הוי ספק דאורייתא לחומרא.
(ט"ז ט')

❏ גדר איסור ציר
• ציר נבילה ושרצים – אסור מדאורייתא.
• ציר דגים טמאים – אסור מדרבנן.
• ציר בשר [האסור משום דם] – אסור מדרבנן( .ש"ך י"ח)
» נפק"מ – בספיקא ,דספק דרבנן לקולא( .ש"ך י"ח)
❏ חלב צונן שנמצא על דגים מלוחים – מחלוקת ראשונים
ר"י :התיר מפני שהוא טהור מלוח וטמא תפל.
שערי דורא :מסתפק ,דכיון שהחלב לח ורך כל כך – אי אפשר שלא בלע קצת.
רבי משולם :כתב שגם החלב מותר( .ב"י)
❏ בשר טרפה שמלחו עם בשר כשרה  -וקדם וסילקן קודם גמר פליטתן – מחלוקת ראשונים
ראב"ן :מותר.
ראבי"ה :ציר נבלה חזק הוא ומבליע אפילו קודם גמר פליטתו( .ב"י בסעי' א')
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סעיף ה'
להשהות בשר שנמלח במלחו
 תוך י"ב שעות – מותר לכו"ע( .שו"ע)
 אחרי י"ב שעות – מחלוקת
רשב"א :בשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו ,דהיינו י"ב שעות.
הטעם :לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח.
» כשאסור לרשב"א – אסור רק כדי קליפה( .טור)
רא"ש :מתיר להשהותו במלחו אפילו כמה ימים.
הטעם:
א .דדם משרק שריק ונופל.
ב .כיון שהבשר הנמלח פולט ציר לעולם ,ואינו בולע מן הדם( .ט"ז י"ב)
הביא השו"ע את ב' הדעות כי"א ויש מתירים ,והכריע דלכתחילה יש לחוש לשיטת הרשב"א לאסור ,אך
בדיעבד מותר כרא"ש.
❏ האם תלוי הדבר במחלוקת הרבינו יונה והרש"י בסי' ס"ט – מחלוקת
בב"י :תלה המחלוקת במחלוקתם.
הת"ח הט"ז והש"ך :דחה דלא תלוי במחלוקתם ,דכאן כולם מודים כיון שאין ציר בעין
ודווקא שם יש אוסרים משום שאנו רואין שהמלח הוציא עוד הציר ,ומאחר שמונח בכלי שאינו מנוקב –
אסור .אבל כאן ,שהבשר מונח תמיד בכלי מנוקב – לא חיישינן דהבשר יבלע מן המלח שעליו ,דאף אם
יפליט דם מישרק שריק – לכן מותר בדיעבד( .ש"ך כ"ד וט"ז י"ג)
» וכאן סומכים על טעם דמישריק שריק – דשאני הכא דאינו אלא מוהל בעלמא .ועוד שהמלח
פלט דמו ואיבד כוחו – לכך לכו"ע סומכים על הטעם דמשרק שריק( .ש"ך כ"ד)

סעיף ו'
נתנו יחד – בשר שלא נמלח או בשר שכבר נמלח ,יחד עם בשר שעכשיו נמלח ופולט דם.
• הבשר שעכשיו נמלח – מותר.
• אך הבשר שלא נמלח ,או הבשר שכבר נמלח – מחלוקת ראשונים
רשב"א ור"ן :אסור ליתן בשר שלא נמלח כלל או שנמלח ופלט כל דמו עם בשר שנמלח קודם פליטתו דם.
הטעם :לפי שהבשר שלא נמלח או שנמלח ופלט כל דמו חוזר ובולע ממה שחבירו פולט .שהרי
בולע ואינו מפליט ,דאין מפליט אלא דם של עצמו.
ספר התרומה ור' יונה :מותר ע"י מליחה שימלחנו אח"כ ,כי אז יפליט כל דם שבלע .אך אם נמלח כבר
לגמרי – אסור.
הטעם :דמפליט רק אגב דמו שלו ,אך לא רק דם דאחריני.
ר"ת :מתיר בהכל ,כי ע"י מליחה יכול לפלוט הכל.
הטעם :דמלח מפליט אף ללא דם( .טור ב"י שו"ע)
להלכה – מחלוקת
לרמ"א :אסור אף בדיעבד כרשב"א.
לשו"ע :שכתב ולכתחילה יש לחוש לדברי האוסרים.
ונחלקו הפוסקים בביאור שיטתו:
הרמ"א והש"ך :מתיר בדיעבד .אך לכתחילה אסור.
מהר"י קראקא :אסור אף בדיעבד ,ומה שמתיר לכתחילה היינו כשרוצה הרב לפסוק לכתחילה
– יפסוק דאסור .אבל בדיעבד שאם פסק להתיר – סומכים על המתירים ,ולא מהדרינן עובדא.
(ש"ך כ"ט)

❏ איך מדובר?
לש"ך – ב' פשטים:
תורת הבית ור"ן :כשפלט כל דמו והודח.
הגהות מהרש"ל :פלט כל דמו וצירו דהיינו לאחר מעל"ע.
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לב"ח – פשט אחד – רק בפלט כל דמו וצירו( .ש"ך כ"ו)
» כלומר – בפלט כל דמו והודח – מחלוקת

לש"ך :נחלקו בזה הראשונים דלעיל.
לב"ח :לכו"ע אסור( .ש"ך כ"ו)
❏ בשיטת הרמ"א – כשפלט כל צירו ונפל אצל בשר שלא שהה זמן מליחה
• תוך י"ב שעות – לכו"ע מותר.
הטעם :דכיון דפולט ציר לא בולע.
• י"ב שעות – בשיעור זמן הפליטה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :י"ב שעות( .ב"י)
ספר התרומה :מעת לעת( .ד"מ י"א)
להלכה:
• במקום הפסד מרובה – לכו"ע מותר.
• אין הפסד מרובה – מחלוקת
רמ"א :אסור.
רש"ל :מותר( .ש"ך ל"ג)
• אחרי מעל"ע – לכו"ע אסור.
❏ האם ה"ה בהודח  -מחלוקת בשיטת הרמ"א
ט"ז :בהודח יהא מותר לרמ"א [בשונה מפלט כל צירו דאסור].
» דלא ס"ל לרמ"א דנסתמין נקבי הפליטה בהדחה( .ט"ז טז)
❏ ומ"מ אין הדחה סותמת אלא נקבי ציר אך לא דם( .ט"ז)
ש"ך :גם בזה ס"ל לרמ"א דאסור.
» דסובר את סברת נסתמין נקבי הפליטה בהדחה( .ש"ך ל"א)
בשר שנפל לציר
 לא נמלח כלל ונפל לציר – מחלוקת
רמ"א :מותר ,דע"י שיפלוט דם דידיה יפלוט בליעתו( .רמ"א)
נו"ב :אין הפסד מרובה – אסור .אבל בפה"מ וער"ש – מותר רק לצלי( .פת"ש ג')
❏ מתי מותר?
• לא הודח קודם שנפל לציר – מחלוקת ראשונים
הג"ה ש"ד :אסור בלא הודח קודם ,דחמור מרותח דצלי.
או"ה והר"ר יעקב שושן עמק :מותר אף שלא הודח( .ד"מ י"ג וש"ך כ"ט)
• לא הודח לאחר שנפל לציר – מחלוקת ראשונים
הג"ה ש"ד :אסור.
או"ה :מותר בדיעבד ,דכבולעו כך פולטו( .ד"מ י"ג)
 נמלח ולא שהה שיעור מליחה ונפל לציר
• שהה שיעור כבישה – מחלוקת
רמ"א :אסור.
הטעם :דשיעור כבישה הוה כמבושל לכל דבר ,ולא מועילה לו חזרת מליחה( .ט"ז טז)
רש"ל :מותר ,דהמלח יפליט( .ט"ז טז)
❏ איך מדובר [שאסור לרמ"א]?
לט"ז :שהה שיעור כבישה – אסור[ .ויש טעות סופר ברמ"א שכתוב "יום" שלם].
» וכ"ש יום שלם דאסור( .ט"ז י"ז)
ואפילו בהפסד מרובה אסור( .פת"ש ג')
»
» אך לא שהה שיעור כבישה – מותר דאיידי דיפלוט וכו'( .ט"ז י"ז)
לש"ך – ב' הסברים
א .שהה יום שלם – אסור.
» אך לא שהה יום שלם – מותר ,ולא נחשב מבושל אלא לשאר מילי( .ש"ך ל"ו)
ב .שהה בכלי מנוקב יום שלם – אסור.
» אבל פחות מיום שלם – מותר.
» ואם שהה בכלי שאינו מנוקב – בכדי שיתננו על האור וירתיח אסור( .ש"ך ל"ו-מ')
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• לא שהה שיעור כבישה – לכו"ע מותר( .רמ"א וש"ך מ"א)
הטעם :דאמרינן ע"י שיפלוט דם דידיה ,יפלוט ג"כ מה שבלע ממקום אחר( .רמ"א)

❏ האם צריך להוסיף ולהדיחו
• כשהודח הדחה קמייתא  -האם צריך להדיחו – מחלוקת
רמ"א :ידיחנו ויחזור וימלחנו.
ואין צריך אלא לשפוך עליו מים ודיו( .ש"ך מ"ב)
רש"ל :אפילו לכתחילה אין צריך להדיחו ,ואפילו הרוצה להחמיר ישפוך עליו מים ודיו ,כיון
שהודח הדחה קמייתא( .ש"ך מ"ב)
• כשלא הודח כלל לפני הנפילה לציר  -האם כעת צריך להדיחו – מחלוקת
הג"ה ש"ד :נסתפק והכריע לחומרא.
מרדכי :מותר כשמדיחו מן הציר וחוזר ומולחו( .ט"ז י"ח)
 נמלח ושהה שיעור מליחה ונפל לציר

• במקום שאין הפסד מרובה – לכו"ע אסור ,אע"פ שלא כלה זמן פליטת צירו( .רמ"א)

• אך אם יש הפסד מרובה – מחלוקת
רש"ל :אסור.
הטעם :דאיידי דפליט ציר לא אמרינן אלא רק בדם.
רמ"א :מותר ,כל זמן פליטת צירו ,דהיינו תוך י"ב שעות.
אך ידחינו וימלחנו שנית לכתחילה .אך בדיעבד אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר – מותר
בדיעבד( .רמ"א)
» קשה ,הרי כשמדיחו נסתמים נקבי הפליטה בהדחה?
א .י"ל ,דאין סותמת אלא כשהדיחו קודם שנפל לציר ,מה שאין כן כאן.
ב .אין מדיחו אלא רק שופך מעט מים ,ולא נסתמים נקבי הפליטה בהדחה מועטה זו( .ש"ך ל"ט)
ב"ח :מותר ,ואין להדיח הבשר( .ש"ך ל"ט)
הטעם :דאם ידיחו יסתמו נקבי הפליטה( .ש"ך ל"ט)
❏ תוך כמה זמן נאסר? – מחלוקת
או"ה :כשיעור כבישה.
רמ"א וט"ז :נאסר מיד.
רש"ל :מיקל בזה ,ומחלק בין כבוש כמבושל דציר  -בכדי שירתיח על האור .ובין שאר כבוש כמבושל
במים – בכדי מעת לעת( .ט"ז י"ז)
❏ בכל המקרים שאסור בנפל לציר
• מה שלמעלה מהציר – מחלוקת
רמ"א וש"ך :מותר ,וצריך כדי קליפה.
באה"ט [ובדעת הש"ך] :אסור הכל( .פת"ש ד')
• מה שבתוך הציר – לכו"ע אסור.
» מתי נאסר? – מחלוקת
רמ"א וש"ך :מיד [וגם הרא"ש יודה בזה ,דהתם נקט מדין כבוש ,והכא מדין מליח כרותח].
מהרש"ל :אינו נאסר מיד ,אלא רק בכדי שירתיח [וכפסק הרא"ש]( .ש"ך מ"ו)
❏ נפל לציר שעל הקרקע
• לא שהה שיעור מליחה – דינה כאילו היתה הציר בכלי( .רמ"א)
» דהאו"ה :נסתפק אם הוי ככלי שאינו מנוקב ,והכריע הת"ח שראוי להחמיר( .ש"ך מ"ז)
» וצידד הש"ך – דמ"מ אין צריך רק כדי קליפה במקום שנוגע בקרקע לציר .אבל מה
ממנו – מותר( .ש"ך מ"ז)
» וכ"ש שאם כבר שהה שיעור מליחה – לכו"ע אסור( .ש"ך מ"ז)
• לא נמלח כלל – מותר[ ,שהרי זה מותר אפילו בכלי שאינו מנוקב ע"י מליחה]( .ש"ך מ"ז)
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❏ ציר מעורב עם מים
• מים מרובין מהציר [אפילו אינו בטל בס'] – לכו"ע מותר ,ולא חשיבי עוד רותח ואינה אוסרת( .רמ"א
ופת"ש ז')

• מים מועטין – מחלוקת
ש"ך :אסור ,שעכ"פ צריכים שיהיו מרובין מהציר.
מג"א :מותר( .ש"ך נ' ופת"ש ז')
❏ ספק ציר ספק מים – מותר( .רמ"א)
הטעם :דציר דרבנן ,וספיקא להקל( .רמ"א)
» קשה ,הרי בנפל ציר לקרקע הלך מספק לחומרא ,ולמה כאן הולך לקולא?
י"ל ,דשם אם אתה מיקל בזה יבואו להקל אם נפל על גבי קרקע לדם ממש .אבל כאן איכא
לספוקי שמא אין כאן ציר( .ש"ך מ"ט)
❏ מים שנתאדמו – מחלוקת
פת"ש בשם יש אוסרים.
פת"ש בשם יש מתירים בדיעבד( .פת"ש ו')
❏ נפל ציר על כלי – צריך הגעלה מכלי ראשון ולא סגי בהעראה( .ד"מ י"ג)

❏ דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו [והוא חשוב כרותח] – נאסר הבשר( .רמ"א)
הטעם :דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע ,ולא כבולעו כך פולטו( .רמ"א)
» ואפילו אם הוא אחר שיעור מליחתו – אם הוא שלא במקום הפסד מרובה וסעודת מצוה
מותר( .ש"ך מ"ד)

–

❏ בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה – דינה כאילו נגעה בציר( .רמ"א)
» וה"ה ,בחתיכה שלא נמלחה שנתערבה בין חתיכות מלוחות בכלי שאינו מנוקב ובלעה דם –
דדינה כאילו נגעה בציר( .ש"ך מ"ח)
» האם יש לה תקנה במליחה – מחלוקת
רמ"א :מותר ע"י מליחה.
מהר"י כהן מקרקא :אסור( .ש"ך מ"ח)
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סעיף א'
מליחת ראש
❏ כיצד מולחו? – מחלוקת ראשונים
י"א ברשב"א :ימלח ,ישרוף השיער ,ויחזור וימלח.
הטעם :כי השיער מעכב את הדם.
רשב"א :חותך הראש לשנים ,ומולח יפה יפה הראש לצד פנים ,וחוזר ומולח על השער.
הטעם :דאין השיער מעכב ע"י המלח להליט דם שבבשר הראש( .טור ב"י וט"ז א')
פסק השו"ע – כרשב"א ,דהראש חותכו לשנים ומולחו יפה לצד פנים וחוזר ומולח על השיער שאין השיער
מעכב על ידי המלח להפליט דם.
❏ בדיעבד שלא חתכו – מחלוקת
ט"ז וש"ך :החיוב לחתוך הוא רק למצוה מן המובחר ,דדמי לחתיכה עבה.
תשובת בית יעקב :החיוב לחתוך הוא מצד הדין ,ואם לא חתכו אסור( .פת"ש א')
❏ אם ניקב העצם לחוד – מהני( .ט"ז א')

סעיף ב'
מליחת הטלפיים
הטלפים מחתך אותם מעט למטה ומולחו ויניח מקום החתך למטה וימלח גם על השיער( .שו"ע)
» הטעם שצריך לחותכן – מחלוקת

רשב"א וטור :לפי שהטלפיים מעכבים הדם מלצאת ,והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב.
העט"ז :לפי שהטלפיים חלולים מבפנים ,ואין הבשר דבוק בכולן ,ואם לא יפתח אותם יש לחוש
שמא יתכנס שם הפליטה בפנים למקום אחד ,והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב( .ש"ך ג')
❏ אם לא חתך – מחלוקת ראשונים
הגהות מרדכי :רק מה שבתוך הפרסות אסור.
ר"ת :הכל אסור ,אפילו מה שחוץ לציר( .ד"מ ב')
הכריע הש"ך – דאם לא חתך אותם מעט למטה – נהגינן לאסור אף בדיעבד מה שבתוך הקליפה( .רמ"א
וש"ך ד')
❏ החיתוך יהא דווקא למטה( .שו"ע וב"י)

הטעם:
א .לפי שאינו חתוך אלא ראש הפרסות בלבד ,ואם לא יניח חיתוכן למטה ,יש לחוש שמא
יתכנס הדם בהם ויאסר מה שבתוכן.
ב .משום חוטי דידא( .ב"י)
❏ ומ"מ ,מצוה מן המובחר למלוח אף לאחר החריכה( .ט"ז ב')

לג
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סעיף ג'
הכשרת המוח
מקור :חולין (צג – ):תלייה אבית השחיטה ,או אנחיריה ודץ ביה מידי – שרי.
❏ למה מותר?
 בבישול – מחלוקת ראשונים
בה"ג :רק בצלייה מותר ,אך לא לבישול.
רא"ש :אף בבישול מותר [אע"פ שהראש שלם ,רק שינקוב העצם כנגד הקרום ,וינקוב גם הקרום]( .טור
וב"י)

» מהי שיטת הרמב"ם – מחלוקת
טור :כבה"ג ,רק לצלי.
ב"י :כרא"ש ,אף לבישול( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דמותר אפילו לקדרה.
 בצלייה – לכו"ע מועיל( .טור ושו"ע)
❏ דרך הכשרתו:
• 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( .שו"ע)
• ואם רצה למלוח הראש והמוח בתוכו  -ינקוב העצם כנגד הקרום ,וינקוב גם הקרום ,וימלח ויניח הנקב
למטה ,ומותר אפילו לקדירה( .שו"ע)
» אך אין מועיל כשמניחו על בית השחיטה או אנחירין ודץ ביה מידי ,כפי שמועיל בצלי( .ש"ך ה')
• צידד הרמ"א – דלכתחילה נוהגים ליטול המוח קודם המליחה מתוך הגולגולת ,ולחתוך הגולגולת שתי
וערב ,שאז מתחתך הקרום היטב( .רמ"א וש"ך ו')
• לצלותו דרך הנחריים – מחלוקת
ב"י בדעת הרא"ש :מותר.
ד"מ בדעת הרא"ש :יש לחוש שמא ע"י היפוך השיפוד יבוא למעלה( .ב"י וד"מ ד')
❏ ואם מלח ראש בהמה שלם ללא נקיבת העצם – הקרום והמוח  -אסורים ,ושאר הראש  -מותר ,וכל
שכן שאר בשר שעמו( .רמ"א)
הטעם ששאר הראש מותר:
א .לפי שעצם הגולגולת מפסיק בין דם שבתוכו לבשר.
ב .משום שכבולעו כך פולטו( .ש"ך ח')
» בראש עוף שלם – מחלוקת ראשונים
או"ה :המח אסור אף בעוף.
מרדכי :המח מותר בשל עוף ,בשונה מבהמה( .ד"מ ג')
הכריע הש"ך – דאף בעוף הדין כן ,המוח אסור ,ורק שאר הראש מותר( .ש"ך ז')
❏ כשהתרנגולת מחוברת עם ראשה – מסייעת התרנגולת לבטל המוח( .ד"מ ג')
» ואם אינה מחוברת – מחלוקת ראשונים
הג"ה ש"ד :צריך שישים בתרנגולת נגד הראש.
ד"מ בשם יש חולקין :מועיל כל הקדירה להצטרף לשישים לבטל( .ד"מ ג')

הכשרת עצמות
הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח – צריכין מליחה( .רמ"א)
» ואם נתבשל בלא מליחה – המח אסור ,משום דמחזקינן דם במח.

ומ"מ אם יש ס' בקדרה נגד המוח שבעצמות – אף המח עצמו מותר( .ש"ך ט')
ומליחת העצם – מועיל למוח שבקרבו ,ואין צריך לנקוב העצם( .רמ"א)
❏ ומ"מ ,לכתחלה לא ימלחנו עם שאר בשר ,רק לבד .ובדיעבד – שרי( .רמ"א)
» אבל בבשר שלהם – נוהגים למלוח אפילו לכתחילה( .ש"ך י"א)
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סעיף א'
דרך הכשרת לב לאכילה
הלב מתקבץ הדם בתוכו בשעת שחיטה .לפיכך ,צריך לקרעו קודם מליחה ולהוציא דמו ולמלחו אחר כך.
(שו"ע)

❏ האם יכול לבשלו כך – מחלוקת ראשונים
או"ה :אחר שקרעו מותר אף לכתחילה לבשלו עם בשר אחר.
ש"ד :אין המנהג לבשלו אחר מליחה אלא רק אחר צלייה ,משום שחוששים שמא יבשלו בלא קריעה.
(ד"מ א')

להלכה – מחלוקת
שו"ע ורש"ל :כאו"ה ,ומותר אף בבישול [אחר שמלחו]( .שו"ע וט"ז א')
ואז הוי כשאר בשר ,ומותר לבשלו אפילו עם שאר בשר( .רמ"א וש"ך א')
»
רמ"א :כש"ד ,מחמיר שלא לבשלו .ומותר רק אחר שצולין אותו ,ואחר כך מותר לבשלו.
הטעם :גזרה שמא יבשלוהו בלא קריעה( .ש"ך ב')
לכו"ע  -בדיעבד אם בשלוהו אחר קריעה ומליחה – מותר( .ש"ך ב')
❏ לב קשה לשכחה בין דבהמה בין דעוף( .ש"ך ב')

סעיף ב'
כשלא קרע הלב
מקור :חולין (קט - ):תניא ,הלב קורעו ומוציא את דמו ,לא קרעו – קורעו לאחר בישולו ומותר.
פסחים (עד - ):שאני לב דשיע.
 במליחה  -כשמלחו בלא קריעה – לכו"ע קורעו אחר מליחתו ומותר( .שו"ע)
הטעם :דכבולעו כך פולט ,אע"פ שנמלח עם הדם שבתוכו( .שו"ע)
» קשה ,הרי בדם בעין אין אומרים כבולעו כך פולטו?
א .שאני לב דשיע .דאינו בולע הרבה רק מעט ,ולגבי דידיה מיחשב דם פליטה.
ב .דע"י מליחה וצלייה מתייבש תוך חללו ,וחשיב דם פליטה( .ש"ך ג')
נפק"מ :אם אחר שנמלח נפל לציר [דלטעם דשיע מותר דלא בלע]( .ש"ך ג')
»
 בצלייה  -כשצלאו בלא קריעה – לכו"ע קורעו לאחר צלייתו ומותר( .שו"ע)
 בבישול  -כשבישלו בלי קריעה – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :מותר ,כדחיית הגמ' שאני לב דשיע.
ר"ת :אסור ,דדחייה בעלמא היא( .ב"י וט"ז ג')
» קשה ,מדוע לא אמרינן כבולעו כך פולטו בקדירה?
י"ל ,כיון שכל מה שנפלט ממנו הוא בקדירה( .ש"ך ד')
פסק השו"ע – כר"ת ,אם בישלו בלי קריעה – אסור עד שיהא ס' כנגד הלב ,דלא ידעינן כמה דם נפיק
מיניה.
❏ בשיעור הס' כנגד הלב
לת"ח – יש בזה מחלוקת
ש"ד :כנגד הדם שבלב ,דדם חלב כנוס במקום אחד וניתן לשערו.
או"ה :כנגד כל הלב ,דלא ידעינן כמה נפיק וחנ"נ ,דהלב כולו נאסר מחמת הדם( .ד"מ ד' וט"ז ד')
לרש"ל – אין מחלוקת
הש"ד :מדבר אחר שנמלח – לכך משער רק כנגד הדם.
האו"ה :מדבר קודם שנמלח – לכך משער כנגד כל הלב( .ט"ז ד')
» בשיטת הטור – מחלוקת
לט"ז :כרש"ל דמחלק באיזה מקרה מדובר .והטור מדבר כשלא נמלח הלב.
לש"ך :כת"ח וכאו"ה ,ומשער כנגד כל הלב( .ט"ז ד' וש"ך ה')
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»

בשיטת השו"ע – לכו"ע כרש"ל דמחלק ,ואיירי כשלא נמלח תחילה ,ולכך משער כנגד כל הלב.
(ש"ך ה')

פסקו הרמ"א והט"ז – דצריך ס' כנגד כל הלב( .רמ"א וט"ז ד')

❏ דין הלב עצמו
• אם יש שישים כנגדו – מחלוקת
ב"י :גם הלב מותר.
רמ"א [ובד"מ] :הלב עצמו אסור ,ויקלוף מעט סביב הלב( .ב"י ד"מ ג' רמ"א וש"ך ו')
הטעם:
א .מהרא"י :משום שלפעמים הדם שבלב מתבשל ונתייבש כולו בחלל הלב ,ואינו יוצא לחוץ.
ב .העט"ז :אסור משום חנ"נ( .ש"ך ז')
ג .ש"ד :משום דהוי כנתבשל בדם חללו( .ד"מ ג')
• אם אין שישים כנגדו – לכו"ע אסור( .משמעות הב"י)
❏ דין שאר החתיכות שהיו ביחד עם לב שלא נקרע
 בבישול – כשבשלו הלב שלא נקרע עם שאר בשר – לכו"ע [אף לרמב"ם] ,אוסר הלב את הבשר ,וצריך
ס' כנגד הלב ,דלא ידעינן כמה דמא נפק מיניה( .טור וב"י)
» וכן היה מעשה בטלה אחד עם הלב בתוכו שלם – ונחלקו בזה הראשונים
רש"י :משער בכל החתיכה ,ולא רק כנגד דם הלב ,אע"פ שהכל מכוסה במים.
תוס' :חלקו עליו( .ב"י)
» דין הלב עצמו שלא קרעו ,כשנתבשל עם שאר בשר – מחלוקת ראשונים
הגהות אשירי ומרדכי :אם אין בקדירה ס' ,אפילו הלב עצמו נאסר.
הטעם :כיון שלב שיע דווקא לגבי דם דשריק ,אבל לגבי שמנוניתא דשאר בשר לא.
ר"ן בשם יש מקילין :אינו נאסר הלב.
הטעם :דלב שיע ,ואפילו שמנונית ג"כ לא בלע( .ב"י)
» י"א שאפילו נחתך הלב – אמרינן דלב שיע ולא בלע ,לפי שחלקי הלב מקובצים ומחוברים
הרבה ,ולפיכך אינו בולע( .ב"י)
 במליחה  -כשמלח לב שלא נקרע עם שאר חתיכות – מחלוקת
הג"ה ש"ד :מחמירין בו ,אפילו במליחה לאסור שאר בשר שנמלח עמו ואומרין דלא אמרינן כבולעו כך
פולטו גבי דם הלב הכנוס בתוכו ,דהוי דם ממש ולא מקרי דם פליטה( .רמ"א)
» קשה ,הרי לעיל אמרינן דהוי דם פליטה?
י"ל ,דדווקא ללב עצמו – חשיב דם פליטה .אבל לבשר שעמו – חשיב דם בעין( .ט"ז ו')
האו"ה :מקילין ,דגם זה מיקרי דם פליטה ,ואמרינן כבולעו כך פולטו( .רמ"א)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :המנהג להקל ,דגם זה מיקרי דם פליטה ,ושייך לומר בו כבולעו כך פולטו ,מידי דהוי אדם
שבחוטין.
רש"ל :אסור ,כהג"ה ש"ד( .ש"ך י')
 צלאו עם שאר חתיכות  -בדעת ההג"ה ש"ד שאוסר – מחלוקת
רמ"א :אסור ,דהוי דם בעין.
רש"ל :מותר ,דשונה ממליחה( .ש"ך ט')
❏ כשהלב דבוק בבשר – מחלוקת ראשונים
טור בשם י"א :שאם הלב דבוק בעוף שכולו נעשה נבלה וצריך ס' כנגד כל העוף.
טור ורשב"א :אין הפרש בדבר אם הלב דבוק בעוף או לא  -אין משערים בכל העוף אלא בלב לבדו( .טור
וב"י)

להלכה – מחלוקת
רמ"א וש"ך :יש מחמירין לקלוף קצת במקום שהיה הלב דבוק ,וטוב לחוש לדבריהם ולקלוף קצת סביב
הלב ואז הכל מותר.
מהרש"ל :אוסר כולו( .רמ"א וש"ך י"א)
» ואם נמצא לב מונח תוך העוף במליחה או בצליה – מחלוקת
ב"ח :אין צריך אפילו קליפה ,כמו לגבי כבד.
ש"ך :ראוי להחמיר להצריך קליפה ,דאינו דומה לכבד( .ש"ך י"א)
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❏ לב סגור
• כשמלחו שלם – מחלוקת
או"ה :נאסר ,דפרש הדם ממקום למקום.
רמ"א [ובד"מ] :אין לסמוך על הוראה זו – ומותר( .רמ"א ד"מ בסעיף ג' וט"ז ח')
ומהני לו קריעה אחר מליחה וצלייה .וה"ה שבשר שעמו מותר משום שכבולעו כך פולטו[ .דלא
כהבנת הב"ח] (ש"ך י"ב)
• כיצד מולחו – מחלוקת
או"ה :סגור למעלה – אסור .פתוח למעלה – כקרוע.
ט"ז :תמיד צריך לקורעו ממש .ומ"מ אם הניחו על פיו שיש מקום לדם לזוב – מיקרי קרוע( .ט"ז ח')
❏ כשהעוף מנותח לנתחים והלב באחד מהם – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :שיש לחוש שמא אותה חתיכה נשארה לבדה ברוטב ,ונאסרה ואוסרת האחרות.
טור :למה נחוש לזה( .טור וב"י)
❏ חתיכת ערלת הלב
נוהגין לכתחילה לחתוך ערלת הלב ולחתוך גידין שבפנים  -ואינו אלא חומרא וזהירות בעלמא( .רמ"א)

הטעם :בעבור כי הברית היא דוגמת הלב ,ולכך חותכים גם חידוד הלב בראשיתו להעביר משם
כחות הטומאה( .ש"ך י"ד)

סעיף ג'
נמצא לב בתוך עוף שלם
 כשאינו דבוק – לכו"ע אין עוף שלא יהא בו ששים כנגד לבו ומותר( .שו"ע)
ואין צריך לצירוף שאר דברים בקדרה כשהעוף שלם( .ש"ך ט"ו)
ואף כשאין העוף שלם – מצטרף כל הקדרה לבטל הלב בס'( .רמ"א)
»
❏ גדר עוף שלם  -האם צריך שלם ממש – מחלוקת ראשונים
מהרי"ל :שלם כולל ראשו ורגליו.
תרוה"ד :לא שיערו חכמים בצמצום כולי האי( .ב"י)
פסק הרמ"א – כתרוה"ד ,כל עוף יש בו ס' אפי' אין בו הראש והרגלים התחתונים ,כדרך שנוהגים להסירן
דהיינו עד הארכובה התחתונה( .רמ"א וט"ז י')
» מוסיף הט"ז – אפילו בלא כנפיים – מהני ,ואף בלא העור שעליה( .ט"ז ט')
» כנגד מה משערים – מחלוקת
ראבי"ה :כדי קליפה.
ד"מ :בשישים( .ד"מ ח')
 כשהוא דבוק – מחלוקת ראשונים
מרדכי :בכל איסור דבוק יש חנ"נ.
טור :אין חנ"נ אלא בב"ח( .ט"ז י')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,דאפילו הוא דבוק בעוף – מותר.
רמ"א :ואם אין שלם וליכא בו ס' נגד הלב הדבוק בעוף  -החתיכה נעשית נבילה ,ובעינן ס' בקדירה נגד כל
העוף.
ואפילו איכא ס' בקדירה – העוף אסור ,הואיל ואין בו ס' נגד הלב הדבוק( .רמ"א)
❏ בגדר איסור דבוק – שנאסר כולו.
❏ טעם האיסור – מחלוקת
ט"ז :שמא אותה חתיכה לבדה נשארה ברוטב ונאסרה ,וחזרה ואוסרת האחרת.
ש"ך :שהחתיכה הדבוקה בה ממהרת לבלוע תחילה ונעשית מיד חנ"נ( .ט"ז י' וש"ך י"ח)
❏ בגדר האיסור – מחלוקת
רש"ל :אפי' אם נדבק בתבשיל ולא רק מתחילת ברייתו.
ש"ך :דווקא דבוק מתחילת ברייתו כך( .ש"ך י"ז)
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❏ בבהמה שלימה – מחלוקת האם יש שישים כנגד ליבה
העט"ז :יש שישים ,דבאומדנא קלה רואים שיש ס' ויותר( .ש"ך י"ט)
רמ"א :אין לך בהמה שהיא ס' נגד לבה( .רמ"א)

כיון שבבהמה הדרך להסיר הראש וכרעיו וקרבו ,גם צריך לנקרה מן החלב וגיד הנשה ,גם
מפשיטות עורה ,וא"כ לפי האומדנא אין ס'( .ש"ך י"ט)

מלאו התרנגולת בבשר או ביצים ונשאר בה הלב
❏ צירוף לבטל:
• מילוי בשר בלבד – מצטרף לבטל בס'.
• בשר וביצים – לא מלח הבשר – מועיל לבטל כבשר .אך אם נמלח הבשר – לא מועיל כביצים.
• ביצים – לא מועיל – כי נקרשות( .ט"ז ז')
❏ דין המילוי עצמו – מחלוקת
הכלבו :אסור.
הט"ז :מותר( .ט"ז ט')

סעיף ד'
ריאה
הריאה אינה צריכה חיתוך ,אבל נהגו לקרעה ולפתוח הקנוקנות הגדולים שלה .ומנהג יפה הוא( .שו"ע)
» אך אם בשלוה בלי קריעה – מותר בדיעבד( .ש"ך כ')

לח

 חלקת אליהו – הלכות מליחה 

סימן עג

סימן עג
סעיף א'-ג'
כבד
מקור :חולין (קי – ):אמר ליה אביי לרב ספרא :כי סלקת להתם ,בעי מינייהו :כבדא מה אתון ביה? כי
סליק אשכחיה לר' זריקא ,א"ל :אנא שלקי לרבי אמי ואכל .כי אתא לגביה א"ל למיסר נפשה לא קא
מיבעיא לי ,כי קא מיבעיא לי למיסר חבירתה ...הכבד אוסרת ואינה נאסרת ,מפני שהיא פולטת ואינה
בולעת?  -ודלמא התם בכבדא דאיסורא ומשום שמנוניתא...
כבד בבישול
❏ כבד בבישול  -האם מותר גם בבישול – מחלוקת ראשונים
רש"י וטור :אסור ,דהספק בגמ' אם לבשלו אחר מליחה.
ר"ת :מותר ,דהספק בגמ' לבשל קודם שנמלח ,אך נמלח פשוט שמותר.
ר"ן :בקריעה ומליחה מותר ,דהספק בגמ' אם צריך קריעה ומליחה ,או מספיק רק מליחה בלבד .אך
בקריעה ומליחה ודאי מותר( .ב"י)
פסק השו"ע – הכבד יש בו ריבוי דם ,לפיכך ,לכתחלה אין לו תקנה לבשלו ע"י מליחה ,אלא קורעו שתי
וערב ומניח חיתוכו למטה וצולהו .ואחר כך יכול לבשלו.
ולכתחילה יצלהו ולא יבשלו אף אם רוצה לאסור הכלי( .ש"ך)
» בשי' הרי"ף והרמב"ם – מחלוקת
ר"ן :כרבנן דפליגי אר"י בן נורי ,דבבישול אסור .ובחליטה – לא בקיאינן .ורק בצליה מותר –
אף בלא קריעה.
ב"י :כר' ישמעאל בנו של ר"י בן ברוקה – בבישול אסור ,ורק בחליטה מותר ,וצריך קריעה שתי
או ערב( .ב"י)
» בשי' הרש"י והטור – אסור לבשלו אף בפני עצמו.
» וקשה ,הרי מהגמ' מוכח דדאביי לא אסר אלא בשר שנתבשל עימו ,אך לא הכבד עצמו?
א .הגהות מיימוניות מתרץ :חיישינן משום הקדירה עצמה שהיתה נאסרת.
ב .עוד מתרץ ההגהות מיימוניות :דאסור כיון שחוששים למ"ד שלוקה אסורה.
ג .הב"י מתרץ :דחששו שמא יבשלו עם עוד בשר ,דכך הרגילות ברוב הפעמים( .ב"י)
❏ בדיעבד אם בשלו ולא צלאו
 כשנתבשל בפני עצמו – מחלוקת ראשונים
רשב"א ורמב"ן :בדיעבד מותר .ורק לכתחילה אסור.
הטעם :דהתורה חסה על ממונם של ישראל( .ב"י)
ואף כשלא מלחו מותר( .ב"י)
»
הג"ה ש"ד בשם מהרא"י ורמב"ם :אף בדיעבד אסור ,ורק אי אשתלי המורה ופסק דמותר – מתירים,
ולא מהדרינן עובדא( .טור ד"מ ג' שו"ע וט"ז ד')
לכו"ע – אף לרשב"א הקדירה אסורה ,כיון שפולטת ואינה בולעת( .שו"ע)
לכו"ע – אף לרשב"א ,אם לא היתה חתוכה שתי וערב וחתיכה לתחת בשעת מליחה – אסור
אפילו הכבד( .ד"מ ג' וש"ך ט')
לכו"ע – הקערה שאכל ממנה מותרת( .ד"מ ג')
» בדעת הרמב"ם  -בכמה נאסר הכבד – מחלוקת ראשונים
ארחות חיים :דעת הרמב"ם שלא לאסור הכל אלא מספיק ס' כנגדו היינו דווקא אם נמלח הכל
שיעור מליחה קודם שנתבשל .אבל בלתי מליחה – נאסר הכל אפילו ביותר משישים ,לפי שאי
אפשר לעמוד על פליטת הכבד ,שאולי פולט יותר משיעור גופו הרבה.
ב"י :אין הבדל ,ותמיד בטל בס'.
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הרשב"א בסתמא להתיר ,ואת דעת ההג"ה ש"ד כיש מי שאוסר.
והרמ"א :הכריע דנוהגין לאסור הכל ,ואפילו נמלחה הכבד קודם הבישול.
רש"ל :יש להקל,כיון שאין שם בשר ,רק שצריך להדיח הכבד( .ט"ז ד')

לט

 חלקת אליהו – הלכות מליחה 

סימן עג

 כשנתבשל עם שאר דברים – אוסר אותם הכבד( .שו"ע)
ואם נתבשל עם שאר דברים ואין ס' בקדירה כנגד הכבד – האם גם הכבד נאסרת – מחלוקת
מהרש"ל :גם הכבד נאסרת ,דנעשו שאר הדברים חנ"נ ואוסרים הכבד.
ש"ך :אין הכבד נאסר ,כיון שאין הנאסר יכול לאסור( .ש"ך ט')

כבד בצלייה
מקור :חולין (קיא – ).רבה בר רב הונא :איקלע לבי רבה בר רב נחמן ,אשכח ההוא כבדא דהוה בה סמפונא
דבליעא דמא .א"ל :אמאי עבדיתו הכי? ,א"ל :אלא היכי נעביד? ,א"ל :קרעוה שתי וערב וחיתוכיה
לתחת ,והני מילי כבדא...
❏ בחיוב הקריעה לצלי – מחלוקת ראשונים
ר"י :אין צריך לחותכו ולא למולחו ,כיון שהאור שואב כל הדם [דהגמ' מדברת – לענין בישול אחר צליה].
בה"ג :גם לצלי צריך לחותכו משום הדם שבסמפונות .ואם לא קרעו קודם צלייה יקרענו אחר כך ,ולא
חיישינן שמא נבלע דם הסמפונות בבשרו ,דכבולעו כך פולטו[ .דס"ל דהגמ' מדברת לענין צלי].
בעל העיטור :בכבד של בהמה – מנקבו בנקיבת שפוד .בעוף – מועיל אף בלי חיתוך ,אלא ע"ג גחלים ,ויפה
הוא לנקבו בסכין לחומרא( .טור וב"י בסעי' ג')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כבה"ג ,ולצלי צריך חתיכה משום דם שבסמפונות .ואם לא קרעו קודם צלייה – יקרענו אח"כ.
רמ"א :כר"י ,אין צריך חיתוך שום חיתוך כלל אפילו לכתחילה( .שו"ע ורמ"א סעי' ג')
❏ בדרכי הקריעה
• אם נטל משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד דאפשר לדם לזוב משם – אין צריך שתי וערב( .רמ"א)
• אם רוצה לעשות נקבים ולא שתי וערב – מחלוקת
רמ"א :אם מנקבה הרבה פעמים בסכין הוי כקריעת שתי וערב – ומותר.
לבה"ג :אסור ,ודווקא שתי וערב מהני( .רמ"א וט"ז ב')
לכו"ע  -כשרוצה לבשלה אחר צלייה – לכתחילה אין מועיל נקיבה אלא שתי וערב( .ש"ך ג')
• כבד עוף – מחלוקת אם צריך קריעה
ר' יונה :צריך לחתוך כל חלק ממנו שתי וערב.
בעל העיטור :כבד של עוף קיל טפי( .ט"ז ב')
• אם לא קרע:
בכבד שלימה – נוטל הסמפונות לאחר צלייה ומבשלה.
אבל כשהיא חתוכה – אין צריך כלום( .רמ"א)
❏ בדרכי הצלייה
• צלייה בתנור – מחלוקת
שו"ת הר הכרמל :מותר.
פת"ש :היתר זה קלוש מאד( .פת"ש א')
• צלייה על נייר – מחלוקת
ט"ז :מותר.
בינת אדם :אסור אף בדיעבד( .פת"ש א')
❏ כמה צריך לצלותו – כדי שיהא ראוי לאכילה ,דהיינו כחצי צלייתו( .רמ"א וש"ך ב')
❏ וכשבא לבשלה אחר הצלייה
לכתחילה ידיחנה תחילה אחר הצלייה קודם הבישול .ומ"מ אם לא הדיחה ובשלה כך – מותר( .רמ"א)

»
»

הטעם:
א .משום מלח שנדבק בו.
ב .משום מראית העין שיתאדם הבשר( .ש"ך ה')
דרך הקריעה – לכו"ע לכתחילה אין מועיל נקיבה ,אלא צריך שתי וערב( .ש"ך ג')
הדחה קמייתא – אין צריך קודם הצלייה( .ד"מ ה')

❏ כבד שנתבשלה עם שמנונית של איסור – מחלוקת ראשונים
מרדכי :הכבד אינה נאסרת אפילו אם נתבשלה עם שמנונית של איסור – דאינה בולעת.
ר"ן :הכבד נאסרה משמנונית של איסור.
לרי"ף ורמב"ם :אפילו היתה הכבד לבדה נאסרת ע"י פליטת דם( .ד"מ ד')
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❏ כבד מתובלת
מקור :חולין (קיא – ).כתנאי ,ר' אליעזר אומר :הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שפולטת ואינה בולעת .ר'
ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר :מתובלת אוסרת ונאסרת .שלוקה אוסרת ונאסרת.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ן :מתובלת לכו"ע נאסרת.
רשב"א :לא הכריע לאסור ,כיון שפלוגתא היא( .ב"י)

סעיף ב'
חליטת הכבד
מקור :חולין (קיא - ).רב הונא חלטי ליה בחלא .רב נחמן חלטי ליה ברותחין.
• לכתחילה – אסור .ואם חלטו בחומץ או ברותחין ונקב והוציא מזרקי הדם שבתוכו מן הדין מותר
לבשלו אלא שהגאונים אסרו לעשות כן.
• בדיעבד – מחלוקת
שו"ע :מותר ,ואפי' נתבשל אח"כ עם שאר בשר.
ת"ח :אסור ,ואף בדיכעבד לא מהני חליטה( .ש"ך י')
» קשה על הת"ח ,מה שונה כבד מבשר ,שבחליטת כבד אסר ,ואילו בחליטת בשר התיר בדיעבד?
א .י"ל ,דשאני כבד דנפיש דמיה.
ב .י"ל ,דמעמידים הדין על חזקתה הראשונה כאילו לא נחלטה .ולכך בכבד אסור ,ואילו בבשר
שלא מלחו מותר בדיעבד( .ש"ך י')
❏ חליטה בשאר בשר – מחלוקת
ר' ירוחם :אסור ,דאין בקיאין בחליטה.
ב"י :מותר ,דלא גזרו( .ב"י)

סעיף ד'
צליית הכבד עם בבשר
מקור :חולין (קיא - ).וטעמא משום דדמא משרג שריג.
רש"י מחלק בין תנורים שבזמן חכמי הגמ' לזמנינו .ובתנורים שלנו תמיד אסור לכתחילה אף בכבד
למטה.
להלכה:
 לא נמלחה הכבד – 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 לכתחילה
אפילו כבד למטה( .שו"ע)
» הטעם – מחלוקת
תוס' :דדם משרק שריק[ .ואין הטעם משום כבולעו כך פולטו ,כיון שהכבד מרובה בדם].
עט"ז :משום שכבולעו כך פולטו בצלייה( .ש"ך י"ב)
 אם נמלחה הכבד
• בבשר תחת הכבד – מותר לכתחילה לצלות יחד( .רמ"א)
• אך כשהבשר מעל הכבד – מחלוקת
ט"ז :אסור[ .ולא התיר הרמ"א אלא כשהבשר היה מתחת לכבד].
ש"ך :מותר ,כיון דכבכ"פ ,שהרי אפילו אחר המליחה יש הרבה דם בכבד( .ש"ך י"ד)
דרישה :מדובר כשלא הודח ,ולכן עדיין פולט ציר ואינו נאסר אפילו כשהבשר מעל הכבד .אך אם הודח
יהיה אסור ליתן הכבד תחת הבשר( .ט"ז ו' וש"ך י"ד)
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❏ נגע הכבד בכלי חרס רותח
• יש תבשיל בקדרה – אם אין ס' בקדרה כנגד הכבד – הכל אסור ,גם הקדרה וגם התבשיל.
• אין תבשיל בקדרה – אף כלי חרס מותר ,דאמרינן כבולעו כך פולטו( .פת"ש ג')
❏ קרעו הכבד בסכין בעת צלייתו – אע"פ שהוא רותח – לא אסרינן לסכין ,דדם מישרק שריק ,והוי ליה
כדף שמולחין עליו( .ב"י בסוף הסימן)

סעיף ה'
מליחת כבד עם בשר
 כשכעת מלח שניהם יחד – מחלוקת ראשונים
רשב"א :ע"ג בשר – לכתחילה לא ימלחנו ,אך בדיעבד מותר ,דמליח כרותח .תחתיו – מותר לכתחילה.
הרב המגיד :תמיד מותר ,ולא מחמרינן במליחה כמו בצלי.
ר' יואל :תמיד אסור אפילו בדיעבד( .ב"י)
או"ה :לכתחילה – תמיד אסור .בדיעבד – תמיד מותר( .ד"מ ז')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דלא ימלחנו לכתחילה על גבי הבשר ,אלא תחתיו.
רמ"א :כאו"ה ,לכתחילה – תמיד אסור .ונהגו שלא למלוח כבד כלל אפילו לבדה ואין לשנות רק יש
למלחה קצת כשהיא תחובה בשפוד או מונחת על האש לצלותה .אך בדיעבד  -שמלח כבד בין שמלחה
לבדה או עם בשר אפילו על גבי בשרא – הכל מותר( .רמ"א)
» ומ"מ אם אירע שמלחה – ידיחנה קודם הצלייה( .ש"ך טז)
 אך אם נמלח כבר הבשר והודח – לכו"ע אסור אפילו בדיעבד אם הכבד למעלה( .ש"ך ט"ו)
❏ מלח הכבד עם בני מעיים – יש לחוש ולאסור הבני מעיים.
הטעם :דאיכא תרתי לרעותא  -דכבד מרובה דמים ,ועוד מחזיקין דם בבני מעיים( .פת"ש)
❏ למלוח כבד בפני עצמו – מחלוקת ראשונים
ש"ד :מה שנהגו שאין למלוח כבד קודם צלייה – לא מצינו איסור זה בכל התלמוד.
הג"ה ש"ד :אין למלוח כבד בפני עצמה( .ב"י)
להלכה:
משמעות השו"ע :דלבדה מותר ,ולא אסרו אלא למולחו על גבי בשר.
רמ"א :נהגו שלא למלוח כבד כלל אפילו לבדה ואין לשנות.
הטעם:
א .כיון שהאור חוזר ומבליע הדם שפלט.
ב .משום היכירא דאינו דומה לשאר בשר ,שלא יבואו לבשלו עם בשר( .ב"י ט"ז ז' וש"ך טז)
❏ נהגו לצלותה מיד אחר המליחה לכתחילה – וטוב להחמיר( .ב"י בסעי' ו')
» האם איכא איסור בדבר – מחלוקת
אגודה :מדינא אין להשהותה במליחה.
אגודה בשם י"א :דאין איסור בדבר ,אלא מטועם הכבד שנרקבת כשמשהין אותה במלח( .ב"י
בסעי' ו')

❏ כשנמצאה הכבד בתוך עוף במליחה  -האם צריך לקלוף:
• כשנמצאה דבוקה בעוף – מחלוקת ראשונים
מרדכי :מותר ואין צריך קליפה ,דכבלועו כך פולטו.
או"ה :גם במליחה יש לקלוף מעט סביב הכבד אם היא דבוקה בעוף ואינו אלא חומרא בעלמא( .רמ"א
וד"מ ח')

הרמ"א הביא את דעת האו"ה כי"א.
• כשהכבד אינה דבוקה [כבבהמה או בעוף שלא היה דבוק] – מחלוקת
משמעות הרמ"א ובאו"ה :אין צריך לקלוף.
עט"ז :אפילו באינה דבוקה צריך קליפה( .ש"ך י"ז)
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דין הדחת הכבד
• נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתה( .רמ"א)
הטעם :משום דם הדבוק בה( .רמ"א)

מ"מ אם לא הדיחה כלל – מותרת ,אפילו קודם צלייה ובישלה כך – מותר( .רמ"א וש"ך י"ט)
»
הטעם :דדם כבד דרבנן( .ש"ך י"ט)
• כשרוצים לבשלו אח"כ – צריך להדיחו אחר הצלייה לכתחילה( .ב"י)

הטעם:
א .מפני המלח שנדבק בו.
ב .משום מראית העין( .ב"י)
• יש להדיחו אף קודם הצלייה לכתחילה ,אפילו לאכלה כך צלויה( .אך קשה מהד"מ בסעי' ג')( .ש"ך י"ט)

❏ כבד שנשרה במים מעת לעת – מחלוקת
החוות יאיר :אסור.
מקום שמואל :מותר.
מעיל צדקה :מותר ,אך אם לא הדיח הכבד מתחילה ואין במים ס' נגד הדם בעין שעליו – יש לאוסרו,
ואף את הכלי יש לאסור .אבל אם הודח מתחילה או שיש ס' נגד אותו הדם לבד – יש להקל( .פת"ש ד')

סעיף ו'
נמצא הכבד בעוף
 בצלייה
❏ העוף – מחלוקת ראשונים
מרדכי :מותר ,דכבכ"פ.
ריב"ן ואו"ה :יש להחמיר ולקלוף סביב מקום הכבד( .ב"י וד"מ ח')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כמרדכי ,דנמצא כבד בעוף צלי – מותר.
הרמ"א הביא את דעת הריב"ן ,שיש לקלוף מעט סביב הכבד.
ואפי' אינו דבוק – מצריכין קליפה בצלי( .ש"ך כ')
»
» אך סיים ,שאינו אלא חומרא בעלמא( .רמ"א)
ולכך ,אפילו קליפה אין צריך אחר הבישול( .ש"ך כ"א)
❏ הכבד עצמה – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :הכבד אסור ,כאילו נצלה בכלי.
הבדק הבית :הכבד מותר ,משום דכבולעו כך פולטו( .בדה"ב)
 בבישול

• כשהכבד אינו דבוק בעוף – צריך ס' כנגד הכבד( .שו"ע)
» וכשאין הכבד דבוקה  -מצטרף כל מה שבקדרה לבטל הכבד.
» ואם יש ששים בכל – הכל מותר.
» הכבד עצמה [אף כשיש ס']– מחלוקת

משמעות הרמ"א כאן :הכבד עצמה אסורה כמו בלב.

ש"ך :הכבד מותר ,משום דכבולעו כך פולטו( .ש"ך כ"ג)

ט"ז :מעיקר הדין יש להתיר ,אלא שבגלל שר' ירוחם מחמיר – יש לאסור גם הכבד.
ומ"מ ,כיון שאין אסור רק מצד חומרא ,אין הכבד חוזרת ואוסרת( .ט"ז ח')
• אך כשהכבד דבוק בעוף – מחלוקת ראשונים
טור ולר' אפרים :אפילו דבוק הכבד בעוף – מספיק לשער בס' כנגד הכבד.
מרדכי  :אוסר הכבד כל העוף אם הכבד שלם .ובדבוק עושה כל העוף חתיכה דאיסורא ואוסר הכל ,אא"כ
יש ס' של היתר כנגד כל העוף( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
ב"י :צריך שישים רק כנגד הכבד – אף בדבוק ,דלא אמרינן חנ"נ.
רמ"א :כמרדכי ,צריך שישים כנגד כל התרנגולת דאומרים חנ"נ( .ב"י רמ"א וש"ך כ"ב)
ואין לך עוף שהוא ס' נגד הכבד כשהיא שלימה .ולכן אם הכבד שלימה ודבוקה בעוף – נעשה העוף
חתיכת נבלה 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( .רמ"א)
» בסעודה גדולה והפסד מרובה – כשיש ספק אם נאסרו.
כגון :בסעודה גדולה של נישואין שבשלו הרבה קדירות עם תרנגולים ובשר הרבה ,ומצאו תוך
תרנגולת אחת הכבד והלב מחובר ,וידעו באיזה קדרה שבשלו זאת התרנגולת ,אך לא ידעו שאר
התרנגולים ובשר איזה נתבשל עם תרנגולת זו:
החוות יאיר הכריע – דהכל מותר ,ואפילו כשאין ס' נגד התרנגולת שהלב והכבד דבוק בו – אין
לאסור אותו תרנגולת במקום הפסד מרובה וסעודת מצוה.
הטעם:
א .כיון שזו החתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים הוא רק מדרבנן.
ב .גם איסור דם הכבד והלב שבשלו הוא רק מדרבנן.
ג .גם נתבטל חד בתרי בקדרה.
אף הפת"ש נשאר בצ"ע ,אא"כ סילקו תרנגולת זו קודם שנודע או שנצטנן הקדירה קודם שנודע,
דיש לסמוך להקל( .פת"ש ו')
❏ עוף שמלאוהו בביצים ונמצא בו לב או כבד – מחלוקת ראשונים
רש"י :צריך לשער בס' .ואם דבוק בחתיכה – צריך שיהא בחתיכה הדבוקה בכבד ס' ואם לאו הכל אסור.
ראבי"ה :צריך קליפה כפי רומד שיכול לפעפע במה שאצלו.
אגור בדעת ר' ברוך :הכל אסור ,שהשמנונית מטפטף מעט מעט בעיסה.
לר' אפרים :אין צריך אלא ס' כנגדו ,וכל שיש בעוף ס' כנגדו מותר( .ב"י)
פסק הרמ"א – כשמלאוהו בביצים [אע"פ שמלאו גם בבשר שלא נמלח]  -דינו כמבושל ,ובעינן ס' מן העוף
בלא המילוי .ואם לאו – הכל אסור.
ואם מלאוהו בבשר ואין שם ביצים הנקרשים ומעכבים הדם – דינו כצלי.
» מילוי – כצירוף לבטל בשישים – מחלוקת
מהרש"ל :אינו מצטרף.
או"ה :מצטרף ,דהוי כנתבשל הכל ביחד( .ש"ך כ"ד)
» אם יש שישים בתרנגולת  -דין המילוי – מחלוקת
לרמ"א :גם המילוי מותר ,דכבכ"פ.
מהרש"ל וב"ח :המילוי אסור( .ש"ך כ"ה)
» דין פשטידא – האם דינה כעוף ממולא בביצים – מחלוקת
רמ"א :דינה כעוף ממולא בביצים ,ויש לה דין בישול לקדרה בין לקולא בין לחומרא ,ואם יש ס'
בפשטידא הכל מותר מלבד החתיכה שהאיסור דבוק בה.
סמ"ג  :מחמיר יותר בפשטידא מבמילוי ביצים ,דבשטידא לא אמרינן כבולעו כך פולטו( .ש"ך
כ"ד)

מד

 חלקת אליהו – הלכות מליחה 

סימן עד

סימן עד
דין טחול
מקור :חולין (קיא – ).אמר להו קרעו שתי וערב וחיתוכא לתחת .וה"מ כבדא ,אבל טחלא – שומנא בעלמא
הוא .כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מלתא.
❏ האם דינו כשאר בשר לבשלו עם בשר אחר – מחלוקת ראשונים
טור :מותר לבשלו עם שאר בשר( .טור)
הגהות מרדכי :אסור לבשלו עם שאר בשר ,אלא רק לבדו בלא בשר( .ד"מ א')
פסק השו"ע – הטחול אע"פ שיש בו מראה אדמומית ונראה כרבוי דם דינו כשאר בשר ,וצריך מליחה.
❏ טחול שלא נקרו מחלבו ונצלה – מחלוקת
הג"ה ש"ד :מותר תמיד דודאי יש ס' ,דבטל חלב הטחול בטחול עצמה ובחלב הכשר שבו ,דשיערוהו
דהטחול והחלב הכשר שבו הוי ס' נגד חלב האיסור.
ט"ז :תלוי אם יש שישים כנגד החלב האוסר ,ובכל טחול יש איסור גמור מן הדין עד שיהא ס' נגדו( .ט"ז)

דין כליות
מחלוקת
ב"י :מותר אף בבישול ,ואנו נהגנו היתר לבשלם ולא שמענו פוצה פה.
רוקח :הכליות אסור לבשלם בקדרה ,משום אל תטוש תורת אמך( .ב"י)
» הרמ"א והש"ך פסקו כרוקח.
ומ"מ בדיעבד – כו"ע התירו( .ד"מ ב' רמ"א וש"ך ב')
» לכו"ע  -מ"מ מותרים למלוח עם שאר בשר אע"פ שיש בהם רוב דם ,ובלבד שיסירו הקרומים
והחלב מהם( .רמ"א)

דין ביצי
»

זכר – אין מבשלין לכתחילה ,אך בדיעבד מותר( .רמ"א)

ומותר למולחם עם שאר בשר אע''פ שיש בהם רוב דם ,ובלבד שיסירו הקרומים והחלב מהם.
(רמ"א)
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סעיף א'
דין בני מעיים
מקור :חולין (קיג - ).אמר רב משרשיא :אין מחזיקין דם בבני מעיים .תרגומא :אכרכשא ומעיא והדרא
דכנתא.
❏ הכרס ובית הכוסות
מחלוקת ראשונים – אם הויא בכלל מעיים
רש"י :מותר ,כי אין בה דם.
ר"ת :אסור ,כי יש בה דם.
ספר התרומה ואו"ה :בני מעיים  -בדיעבד מותרין .אך לכתחילה יש למלחן .אך כרס ובית הכוסות –
אפילו בדיעבד אסור( .ב"י וד"מ א')
» ואף הדחה קמייתא בבני מעיים – צריך( .ד"מ א')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרש"י ,דמותר .דאין מחזיקין דם בבני מעיים כגון בכרס ובקיבה ובדקין ובחלחולת (המעי הדבוק
בפי הטבעת) בלא שומן שעליהם .לפיכך אם בשלם בקדרה בלא מליחה – מותר.
» וכ"ש אם נמלחו בכלי שאינו מנוקב דמותרים.
ומ"מ ,לכתחילה צריכים מליחה בכלי מנוקב ,והדחה תחילה ,כשאר בשר( .רמ"א)
הטעם :לפי שאי אפשר לנקר הבני מעיים שלא ישאר בהן מעט שומן( .ש"ך ה')
רמ"א :כספר התרומה ואו"ה ,דאסור ,דמחזיקין בה דם ,ואפי' בדיעבד אסור בכרס ובית הכוסות כשאר
בשר.
❏ לכו"ע – אם אסמיק – אסור( .שו"ע)
❏ הקורקבן – מחלוקת
דרישה :לא מחזיקין דם ומותר.
ט"ז [וש"ך] :מחזיקין בו דם ואסור [ומביא ד' ראיות לשיטתו עיי"ש]( .ט"ז א' ש"ך א')
❏ שומן בני מעיים – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אסור.
שבולי הלקט :מותר( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דשומן שעליהם – דינו כשאר בשר.
לפיכך כשמולחים החלחולת ושאר מעיים  -אין מולחים אותם בצד פנימי מעבר המאכל ,אלא בצד
החיצון ששם השומן דבוק( .שו"ע)
❏ וכל שומן אפילו של עופות – דינו כשאר בשר לענין מליחה והדחה( .רמ"א)
❏ חלחולת – אין מולחים אותם בצד פנימי מעבר המאכל ,אלא בצד החיצון ששם השומן דבוק( .שו"ע)
» ואף לכתחילה אין צריך למולחה משני הצדדים ,אלא רק מצד החיצון ולא הפנימי( .ש"ך ז')

» קשה ,הרי לשו"ע צריך למולחה מב' צדדים?
א .כיון שאין כל כך דם בשומן – אין צריך כאן למולחה מב' צדדים.
ב .כיון שיש בו חיטי חיטי ,מספיק בכך אף לכתחילה( .ש"ך ז')
❏ אם מלח החלחולת מצד פנים ולא מצד חוץ – הוי כאילו לא נמלחה כלל( .רמ"א)
ולכך:
• אם בישלה ,וידוע שהיה שם שומן מבחוץ  -אם אין בה ס' – טריפה( .רמ"א וש"ך ט')
» אך אם יש בה ס' רק נגד השומן והגידין שבה – הכל מותר( .ש"ך ח')
הטעם:
א .דהכא השומן נמס בקדירה.
ב .אין הדם נראה לעין בשומן ,והינו חומרא בעלמא( .ש"ך ח')
» ואם בישלה ולא ידוע שהיה שם שומן – מותר בדיעבד( .ש"ך ט')
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• ואם לא בשלה – יחזור וידיחנה וימלחנה מבחוץ ומותרת( .רמ"א וש"ך י')
» ועושה כן אפילו לאחר י"ב שעות ,ואפי' אחר מעת לעת( .ש"ך י"א)
ולא חיישינן שיבלע הצד הפנימי – כי אינו מוחזק בדם( .ט"ז ד')
»

דין הביצים שבמעיים של העופות לאחר שחיטה
❏ מליחה רק היא בעצמה לבד:
• אם לא נגמר החלבון שלהם רק החלמון לבד – צריכים מליחה כשאר בשר( .רמ"א)
❏ מליחתם עם שאר בשר – מחלוקת
רמ"א :מותר למלחן עם בשר.
רש"ל :אסור( .ט"ז ה' ש"ך י"ב)
הטעם:
א .הלא מדינא לא בעי מליחה.
ב .כי אין לה ציר מבלע דם.
ג .היות ובולעת ע"י המלח( .ט"ז ה')
לשי' הרש"ל – אינה אוסרת את התרנגולת הנמלחת עימה( .ט"ז ה')
»
» דין הביצה – אוסרת בנתבשל עימה עד ס'( .ט"ז ה' ש"ך י"ב)
• ואם נגמר אף החלבון אפי' הקליפה הקשה עליו כמו שהיא נמכרת בשוק – נוהגין למלחה ,אך יזהר
שלא למלחה עם בשר .ומ"מ ,בדיעבד אין לחוש( .רמ"א)
❏ ביצה שנולדה כדרכה כשקליפתה רכה – מחלוקת
שאילת יעב"ץ :לא צריך.
פת"ש בשם חכם אחד :צריך [וטעה הוא בזה]( .פת"ש ג')
❏ שרייה דקודם המליחה – גם ביצים צריכות כשאר בשר( .פת"ש ב')

סעיף ב'
מליחת בני מעיים עם שאר בשר
מחלוקת ראשונים
תוס' רא"ש מרדכי רשב"א :מותר( .ב"י)
הטעם:
א .דמשרק שריק.
ב .יש להם ציר ,וכל שהן פולטין ציר אין בולעין דם( .ב"י ט"ז ו' וש"ך י"ג)
ר' יואל :אסור( .ב"י)
אור זרוע :לכתחילה אסור ,אך בדיעבד מותר( .ד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורש"ל :כתוס' רא"ש מרדכי ורשב"א ,ובני מעיים בלא שומן שעליהם אף על פי שאין מחזיקין בהם
דם – מותר למלחם עם בשר.
» קשה ,הרי בביצים אסור לרש"ל למולחם עם שאר בשר?
י"ל ,דשם אין ציר ,ולכן אסור( .ט"ז ו')
» קשה ,הרי אין אומרים משרק שריק במליחה כר"ת?
א .כאן אין גומות כשאר בשר ,דבני מעיים חלקים הם ואפשר לומר דשריק.
ב .כשפולט ציר ,אומרים משרק שריק( .ש"ך י"ג)
רמ"א :כאו"ז ,דלכתחילה  -אסור ,אך בדיעבד  -מותר.
❏ מלח ומצא איסור בזפק – מחלוקת
מנחת יעקב :טריפה דבלע דם במליחה.
כנסת יחזקאל :מותר ,דקרמא מפסיק.
» לכו"ע – אין איסור דבוק ,וכל הקדירה מצטרף לבטל המאכל שבזפק( .פת"ש ד')
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סעיף ג'
דין שומן הכנתא
• בזמן הגאונים – יש אוסרים אותה לקדירה אפי' על ידי חתיכה ומליחה ,כיון ששומן הכנתא שעל
הדקים מלאה חוטים דקים מלאים דם( .שו"ע)
• בזמן הזה – עכשיו נוהגין היתר ,ואותם חוטין של דם כשאדם בקי בהם מותחן ונפשלים היטב עד שלא
ישאר אחד מהם( .שו"ע)
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סעיף א'-ב'
מדיני הצלייה
מקור :חולין (יד – ).על גמ' דהשוחט בשבת וביוה"כ ,דנורא משאב שייב.
❏ האם בכלל צריך מליחה לצלי – מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :אין צריך ,דנורא משאב שייב.
רש"י :צריך מליחה מעט לצלי( .ב"י)
רמב"ם :צריך מליחה גמורה כקדירה( .ב"י בסוף הסעי')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כתוס' ורא"ש ,דהצלי אין צריך מליחה ,לפי שהאש שואב הדם שבו מעצמו.
» קשה ,מדוע אינו דומה לדם שנצרר בחתיכה דאסור?
א .דרישה  :דווקא שם שמחיים נתעורר לצאת והוי דם שפירש .בשונה מכאן שלא נתעורר
לצאת רק מחמת האש ,הלכך אמרינן כל מה שבא אליו כח האש לזוזו ממקומו  -הוציאו
לגמרי ונפל לאש.
ב .ש"ך :כיון שלא פירש מחיים ממקום למקום – לא הוי פירש ,ומותר( .ש"ך ב')
רמ"א :כרש"י ,דהמנהג להדיחו תחילה וגם למלחו קצת כאשר נתחב בשפוד ,וצולהו מיד קודם שיתמלא
המלח דם.
❏ הדחה קמייתא לפני המליחה והצלייה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :לא צריך הדחה קמייתא .אך צריך שפשוף לפי שאין לקצבים סכין מיוחד לחלבים( .ב"י)
ש"ד :צריך או מליחה או צליה ,ורק אם לא מלחו צריך להדיחו מן הדם שנדבק מבחוץ( .ב"י)
ר"ן :לא צריך הדחה כלל( .ד"מ א')
הרמב"ן :צריך הדחה ,לפי שהדם שעל פניו אינו הולך ע"י האש ,אלא אדרבה הוא נקרש ונתייבש ונשאר
על הבשר.
מהרא"י :לכתחילה מדיחין [כיון שמולחים קצת כרש"י] ,ובדיעבד – אין צריך( .ד"מ א')
להלכה – מחלוקת אם יש מחלוקת
לט"ז – מחלוקת
שו"ע :כר"ן ,דלא צריך.
רמ"א :כמהרא"י ,ולכתחילה צריך ,אך בדיעבד אין צריך( .ט"ז ד')
לש"ך – לא נחלקו בזה – דמותר לצלותו כך לכתחילה בלא הדחה .ומותר אח"כ ע"י הדחה שאחר
הצלייה( .ש"ך ט')
❏ הדחה שאחר המליחה קודם הצלייה
• אם צולהו מיד – לכו"ע מותר ואין צריך הדחה( .שו"ע)
הטעם :כיון שלא נבלע בחוזק ,וגם לא נבלע הרבה ,ויוצא ע"י צלייה( .ש"ך ט')
• אם שהה במלחו – מחלוקת ראשונים
רשב"א :חייב להדיחו ,כי נאסר משום דם בעין ,ולפיכך מדיחו יפה קודם צלייה( .טור וב"י)
הרב המגיד :מותר בלי הדחה ,שאפילו אם בלע המלח מן הדם – הכל יוצא ע"י האור( .ב"י)
הגהות ש"ד ואו"ה :בדיעבד מותר אם לא הדיחו( .ב"י וד"מ ד')
תולדות אדם וחוה :בדיעבד צריך הבשר קליפה( .ד"מ ד')
להלכה – השו"ע הביא את דעת הרב המגיד המתיר בסתמא ,ואת דעת הרשב"א כיש מי שאומר.
ואילו הרמ"א הכריע כרשב"א – דאסור .ומלחו בלא הדחה תחילה ונצלה כך – מותר ,ובלבד שלא שהה
כך במליחתו בלא הדחה שיעור מליחתו .אבל אם שהה כל כך קודם שצלאו – אסור.
» כמה צריך שישהה ויאסר – מחלוקת בשי' הת"ח
ט"ז :אין שיעור לדבר ,ואפילו קצת [ואין צריך שישהה שיעור מליחה].
נקוה"כ :כדי שיעור מליחתו( .ט"ז ה' ונקוה"כ)
» אף לדעת הרשב"א שאוסר כשלא הדיחו קודם צלייה – יכול להכשירו בכל זאת ע"י הדחה
לאחר הצלייה (ש"ך ז')
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❏ הדחה שאחר הצלייה – מחלוקת ראשונים
הר"ן :לא צריך ,כיון שהאש שואב הכל.
אגודה :צריך הדחה ג' פעמים ,כמו אחר מליחה.
או"ה :אין צריך הדחה ,רק שהעולם נוהגין להדיחו אם צריך לבשלו אח"כ( .ד"מ ג')
פסק הרמ"א – דלכתחילה כל צלי צריך הדחה אחר צלייתו ,משום דם הדבוק בו.
» כמה פעמים ידיחו – ג' פעמים( .ש"ך ט"ו)
» ואם נמלח ולא שהה ,או אפילו שהה ולא הודח אחר המליחה – מחלוקת
או"ה :ג' פעמים.
מהרש"ל :פעם אחת( .ש"ך ט"ו)
ומ"מ ,אם לא הדיחו ואפילו בשלו כך – מותר( .רמ"א)
ואפילו נמלח תחילה קודם צלייתו ולא הודח אחר המליחה – אפילו הכי מותר ,ולא חיישינן לדם ומלח
שעליו ,דנורא משאב שאיב( .רמ"א)
❏ כמה צריך לצלותו
• כדי לאוכלה כך – מחלוקת
או"ה :כחצי צלייתו ,דאז יוצא כל דמו.
רש"ל :יותר מחצי צלייתו.
ש"ך בשיטת הרמ"א :אף פחות מחצי צלייתו – אם רוצה לאוכלו כך( .ש"ך י"ג-י"ד)
• אם רוצה לבשלו – מחלוקת ראשונים
או"ה :כחצי צלייתו אף אם יבשלו אח"כ.
המהר"ם :כחצי צלייתו רק אם לא יבשלנו .אך אם יבשלנו – צריך מליחה גמורה ,שמא לא יצלה כל
צרכו( .ד"מ ב')
הכריע הרמ"א – כאו"ה ,דמספיק כחצי צלייתו אף לבישול.
❏ לא יהפך השפוד תמיד לכתחילה( .רמ"א)
הטעם :כדי שיספיק הדם לזוב .שהרי כשמהפכו תמיד בשעת הצלייה – מתגלגל אז הדם עליו
ונשאר על הצלי( .רמ"א וד"מ א')
» וכן הדין אפי' נמלח ולא שהה שיעור מליחה – שצריך ליזהר שלא יעשה כן( .ש"ך י"ב)
» ובדיעבד – אין לחוש בזה( .רמ"א)

❏ דם בעין אפי' צונן – שנטף על הצלי ,אפילו אותו דם הוא צונן – אוסר מהבשר ,ולא אמרינן שהאש
שואבו( .שו"ע)
» כמה אסור – מחלוקת
טור ושו"ע :אסור רק כדי נטילה  -כעובי אצבע.
ש"ד ורמ"א :הכל אסור( .שו"ע ט"ז א' וש"ך ה')
ואפילו אינו על האש – אוסר( .ש"ך ג')
»
» הטעם דאפי' שצונן נחשב כחם:
א .דקי"ל תתאה גבר.
ב .כיון שהוא על האש ,כחם לתוך חם דמי( .ש"ך ד')
צליית אווזות ושאר עופות החלולים – מחלוקת ראשונים
סמ"ג :לא יצלנו כך ,כיון שהדם פורש מלמעלה למטה בתוך החלל ,והרי הוא כפורש מחתיכה לחתיכה.
אלא ימלחנו מבחוץ ומבפנים וישהה כשיעור מליחה ,ואח"כ ידיחנו ויצלה אותו.
מרדכי וב"י :לכתחילה יצלנו ומותר( .ב"י)
הטעם:
א .מרדכי :שהרי מותר למלוח ב' חתיכות וה"ה לצלייה[ .ודחהו הב"י]
ב .ב"י :הוי כדם הפורש בחתיכה מצד זה לצד זה דשרי.
ג .ב"י[ :אפילו אם חשיב כב' חתיכות ,מ"מ] מותר כיון שדם משרק שריק.
ד .מיד בשעת הבליעה הוא נפלט( .ב"י)
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או"ה :לכתחילה טוב ליזהר ,אמנם בדיעבד מותר( .ד"מ ה')
הכריע הרמ"א – כמרדכי וב"י ,דמותר בצלייה .ואין חלוק בכל זה בין אווזות ושאר עופות החלולים.
ובלבד שלא יהיו מלואים בביצים או בשאר בשר .אבל אם הם מלואים – דינם כבשול ,וצריכים מליחה
תחילה כמו לקדרה( .רמ"א)
» כיצד מדובר שמלואים [שהרי קשה מסי' ע"ז דמתיר בבשר בצלי בכל גווני כולל בחלולים]?
א .ט"ז :צ"ל בבשר לחוד או בבשר עם ביצים[ .אך בבשר בלבד מותר].
ב .ט"ז :כוונתו להצריך מליחה לכתחילה( .ט"ז ז')
ג .ש"ך :לצדדים קתני – בביצים אפילו בדיעבד אסור .אך בבשר רק לכתחילה אסור( .ש"ך י"א)

סעיף ג'
לא נקב הורידים בשעת שחיטה
פסק השו"ע – לא נקב הורידים [בעוף] בשעת שחיטה – אסור לאכלו ,ואפילו צלי ,עד שיחתוך אבר אבר
ויצלה.
» ואם רצה לאכול ממנו בשר חי – אסור ,עד שיחתוך וימלח( .שו"ע)
❏ ניקר את חוטי הדם שבו ,ורוצה לאוכלו כולו כאחד בלי מליחה או צליית כולו – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מותר לאוכלו אפילו בלא מליחה חי ,או צלי ואפילו כולו כאחד.
רשב"א בשם גדולי המורים :אסור לאכלו כולו כאחד אפילו בצלי ,ולא לאחר חתיכת הורידין ורוב שני
הסימנים( .ב"י שו"ע ורמ"א)
הביא השו"ע את הרשב"א בסתמא ,ואת דעת הרשב"א בשם גדולי המורים כיש שהחמירו.
» אם עשה כן בעוף  -האם גם בו צריך שחיטת ב' הסימנים – מחלוקת
טור :דווקא בהמה צריך לעשות כן.
ט"ז :ה"ה גם בעוף צריך [ולא נקט בהמה אלא משום חיתוך אבר אבר]( .ט"ז ח')

סעיף ד'
סכין ושפוד בצלי
מחלוקת ראשונים
רשב"א וש"ד :אסור ,ואף להשהות הצלי על השפוד לאחר שהוסר מן האש לאחר שפסק הבשר מלזוב
אסור ,שמא יחזור הבשר החם ויבלע ממנו( .טור ב"י וד"מ ו')
ר"ן :אסור לחתוך בסכין צלי שאצל האש שלא נמלח כל זמן שאינו נצלה כל צרכו מפני דם שנבלע בסכין.
אך מותר להשהות בשפוד ,דדם מבושל הוא ואינו עובר עליו( .ב"י)
רא"ש ומרדכי :מותר בין בשפוד בין בסכין ,כיון דנורא משאב שאיב( .טור וב"י וד"מ ו')
» קשה ,הרי לא שייך לומר נורא משאב שאיב בסכין אלא רק בשפוד שמניחין אותו סמוך לאש כל
זמן שהבשר נצלה?
י"ל ,דגדר שאיב  -היינו שהאור מושך הדם אליו תמיד ,ואינו מניחו ליבלע בשפוד .וה"ה דעושה
כן אף בסכין( .ב"י)
» בשיטת הרא"ש  -אם לא נצלה חצי צלייתו – מחלוקת
ב"ח :אסור השפוד הסכין והצלי.
ט"ז :הכל מותר( .ט"ז ט')
ר"י שירליאון :יד סולדת בסכין אסור ,אך בשפוד מותר( .ד"מ ו')
מהרא"י :לכתחילה אסור ,בדיעבד מותר( .ד"מ ו')

נא

סימן עו

 חלקת אליהו – הלכות מליחה 

להלכה – מחלוקת
שו"ע :המנהג להתיר ,כרא"ש.
רמ"א :נזהרין לכתחילה ,ומתירין בדיעבד ,כמהרא"י.
רש"ל :מחלוקת בשיטתו
לט"ז :אסור לגמרי אפילו בדיעבד.
לש"ך :ס"ל כרמ"א ,דלכתחילה נזהרין ,ובדיעבד מתירין( .ט"ז י' ש"ך כ"ג)
ט"ז :חושש לדעת הרש"ל במקום שאין הפסד מרובה( .ט"ז י')
לכו"ע  -בבשר איסור לא שייך להקל לכו"ע ,דמסריך סריך( .ט"ז)
»
❏ אם פסק הבשר מלזוב דם של עצמו אך הוא עודנו על האש  -דין השיפוד – מחלוקת
לר"ן :מותר ,דכבולעו כך פולטו.
עט"ז :אסור ,דרק מצד טריד מותר ,והאי לא טריד( .ש"ך כ"ב)
לכו"ע – במליח אינו נאסר ,על אף דחשיב רותח( .ב"י)

סעיף ה'
מראה אודם על כיכר מחמת צלי
מקור :חולין (קיב – ).מחלוקת אמוראים ,אמר רב נחמן אמר שמואל :ככר שחתך עליה בשר אסור
לאוכלה .והני מילי דאסמיק ,והני מילי דאבריה ,והני מילי דאסמכיה ,אבל קלישתא לית לן בה ...רב
הונא :סבר דשרי ,ורבא אכיל ליה וקרא ליה חמר בשר.
פסק השו"ע – כרב הונא ורבא ,דצלי שלא נמלח וחתכו על גבי ככר ,אע"פ שיש בככר מראה אודם – מותר
אם נצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם.
» כמה צריך לצלותו כדי שיהיה מותר – מחלוקת ראשונים
ר"ן :כמאכל בן דרוסאי.
רשב"א :כדי שיגיע לשיעור צלייה עד שיהא ראוי לאכילה ,והיינו כחצי צלייתו( .ב"י)
הכריע הרמ"א – כרשב"א ,דשיעורו כחצי צלייתו.
❏ מוהל בפני עצמו  -כשזב לכלי – מחלוקת ראשונים
ראב"ד :אסור ,משום מראית עין.
רשב"א :מותר ,דחמר בשר הוא( .ב"י)
ואין חשש מראית עין ,דאין לו מראה חזק ואין אדם טועה בכך( .ב"י)
»
הכריע הרמ"א – כרשב"א ,דמוהל מותר אף בלא כיכר.
» במוהל עב – מחלוקת
ש"ך :מותר ,דדם שבשלו דרבנן.
מהרש"ל :אסור ,דספק דאורייתא הוא( .ש"ך כ"ד)
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סעיף ו'
נתינת כלי תחת הצלי
מקור :חולין (קיב - ).מחלוקת ,אמר רב נחמן אמר שמואל :אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל
מראה אדמומית שבו .מנא ידעינן? מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר :משתעלה תמרתו.
מתקיף לה רב אשי :ודילמא תתאה מטא ,עילאה לא מטא? – אלא אמר רב אשי :לית ליה תקנתא ,אלא
מישדא ביה תרתי גללי מילחא ומשפייה.
ונחלקו בזה הראשונים מתי יש לשים את גרגרי המלח
לב"י – יש מחלוקת ראשונים
רי"ף ורא"ש :תמיד צריך תרי גללי מלחא ,אף אחר שתעלה תמרתו .וכן קודם שתעלה מספיק
תרי גללי.
רשב"א :תמיד צריך את שניהם – תרי גללי ותעלה תמרתו.
לטור – אין מחלוקת – ולכו"ע צריך את שניהם תרי גללי ותמרתו( .ב"י)
❏ כמה צריך להצלות בבי דוגי – מחלוקת בשיטת הרשב"א
ב"י :מסתפק אם כמאכל בן דרוסאי.
טור :ודאי לו שצריך כדי חצי צלייתו( .ד"מ ז')
» אחר שראוי לאכילה (יותר מתעלה תמרתו) – מחלוקת בשיטת הטור
לט"ז ולש"ך :אם ראוי לאכילה אין צריך תרי גללי.
לב"ח :אף כשראוי לאכילה צריך תרי גללי( .ט"ז י"א וש"ך כ"ה)
❏ בשר מוכשר המלוח לקדירה – מחלוקת ראשונים
ב"י בשם קצת המפרשים :מותר לתת תחתיו כלי מיד ,ואין צריך שום דבר.
טור :אסור( .ב"י)
❏ האם בתוך הכלי היו נותנים גם מים עם המלח – מחלוקת ראשונים
ב"י בשם מפרשים ופוסקים :היו נותנים בו רק מלח בלבד.
רשב"א :היו נותנים בו גם מים( .ב"י)
❏ הכלי עצמו – מחלוקת
רא"ש :נאסר ,כיון שהדם מונח עליו ונבלע בו.
ר"ן :מותר( .ב"י)
❏ השומן שבכלי – לכו"ע מותר.
הטעם :דאין הכלי מונח על האש( .ב"י)
איך נוהגים למעשה?
הגאונים :התירו בתרי גללי מלחא.
רש"י :אין אנו בקיאין בזה כמה לתת ואסור.
רשב"א :עבר ונתן הרבה – מותר בדיעבד( .טור וב"י)
הטעם:
א .לפי שאינו אסור מדאורייתא ,שהרי אין כאן דם.
ב .כיון שספק משעלתה תמרתו נתבשל הכל – לפיכך מותר( .ב"י)
הכריע השו"ע – כרש"י ,דאין לתת כלל אלא מולחו בלבד .ובשר שצולין בלא מליחה אין נותנין כלי תחתיו
לקבל שמנונית הנוטף ממנו ,עד שיצלה עד שיהא ראוי לאכילה על ידי צליה זו.
❏ בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה – אסור לתת כלי תחתיו ,אך בדיעבד מותר( .פת"ש)

❏ נתינת כלי תחת כבד – אסור בכל ענין( .טור)
מקור :חולין (קיא - ).ואי איכא בי דוגי בישרא עילוי כבדא נמי אסור .ומאי שנא מדמא דבישרא? – דמא
דבשרא שכן ,דמא דכבדא קפי( .טור וב"י)
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סימן עז
דין מוליתא
מקור :פסחים (עד – ).אמר רבא :האי מוליתא שריא .אמר ליה אביי :והא קא בלעא דמא? א"ל :כבולעה
כך פולטה ,והלכתא מולייתא שריא אפי' פומיה לעיל.
 לצלי
• כשלא נמלחו לא הפנימי ולא החיצון – מותר לצלי ,ואפילו פיהן למעלה( .טור ושו"ע)
• כשנמלח החיצון ולא הפנימי – מחלוקת ראשונים
טור ותוס' :מותר ,ואפילו פיהן למעלה ,דכבולעו כך פולטו( .טור ב"י וד"מ א')
» ואפילו שהה שיעור מליחה והודח – מותר( .ש"ך א')
» קשה ,מבשר שנמלח ונפל לציר דאסור?
י"ל ,דשם הפליטה הינה אחר זמן הבליעה .בשונה מכאן שבאותו זמן שבולע פולט ומותר( .ב"י
וש"ך ב')
הגהות מיימוניות :הפנימי אסור ,דאין החיצון טרוד לפלוט( .ב"י וט"ז א')
בע"ב :מסתפק בדבר אם יש להכשיר בכהאי גוונא( .ד"מ א')

פסק השו"ע – כטור ומרדכי ,דעופות או גדיים שממלאים אותם בשר שלא נמלח ,אם לצלי – מותר אפילו
פיהם למעלה .ואפילו אם נמלח החיצון ,דכמו שבולע דם המילואים כך פולטו.
• נמלח הפנימי ולא החיצון – מחלוקת.
רמ"א :מותר ,דנורא משאב שאיב הדם מן החיצון ואינו נבלע בפנימי.
ש"ך :אסור ,דאין כבולעו כך פולטו ,דאין לו להיכן לפלוט( .ד"מ ב' רמ"א וש"ך ב')
» שורש המחלוקת – במה איירי ההגהות מימוני:
לשו"ע ולרמ"א :איירי היכא דנמלח החיצון שוהה.
לש"ך :איירי בנמלח ולא שהה( .ש"ך ב')
• נמלח החיצון ולא שהה ,ולא נמלח הפנימי – אסור הפנימי( .ט"ז א')
הטעם :דהפנימי אינו פולט מה שבולע( .ש"ך וט"ז)
• שניהם מלוחים ואפילו לא שהו – הכל מותר( .ט"ז א')
• נמלח הפנימי ולא שהה ,ולא נמלח החיצון – הכל מותר( .ט"ז א')
 לקדירה
לקדרה אסור עד שימלח חיצון לבדו ופנימי לבדו( .שו"ע)
❏ אבל אם לאחר שמילאו מלח – החיצון אינו מפליט דם שבפנימי( .שו"ע)
» וכל זה בדיעבד ,אבל לכתחלה אין לעשות שום מולייתא רק אם נמלחו שניהם( .רמ"א)
וכן צריך ולהדיחו( .ט"ז ג' ש"ך ג')
» ואם נמלח הפנימי – אינו מפליט צד הפנימי של החיצון( .ט"ז ד')
» קשה ,מדוע אינו דומה לחתיכה עבה דמותר מצד אחד?
י"ל ,כיון דאין הפנימי נחשב כחתיכה אחת עם החיצון( .ש"ך ד')

❏ האם צריך גם חליטה מלבד המליחה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מותר אם נמלחו ,ואין צריך חליטה.
רמב"ם :אסור אף אם נמלחו ,אא"כ חלטו( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דמותר אם נמלח בלבד.
❏ בסוגי המילוי
• בשר או עשבים – לכו"ע מותר( .רמ"א)

• ביצים – אסור .דכיון שיש שם ביצים הנקרשים – דינו כאילו נתבשל בקדירה .ואפילו בדיעבד יש
לאסור אם לא נמלחו שניהם( .רמ"א)
• בשר עם ביצים – מחלוקת ראשונים
ארוך ואגודה :אסור ,דהוי דינו כבישול.
מיימוני :מותר אף במלאוהו בביצים עם הבשר( .ד"מ ב')
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להלכה – מחלוקת
רמ"א :אסור כמילוי ביצים.
רש"ל :מותר ,דחשיב כמילוי בשר( .ש"ך ה')
» לכו"ע – אם יש שישים במוליתא נגד האיסור – מותר( .ש"ך)
❏ בשר שלא נמלח ולא הודח לצלותו עם בשר שהודח ונמלח:
• לכתחילה – אין לצלותו יחד עם בשר שנמלח עם הבשר שלא נמלח ואפילו הודח.
• אך בדיעבד – מותר( .רמ"א)
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סימן עח
דין טפילה – כשדיבק בצק בבשר שלא נמלח
מקור :פסחים (עד - ):גבי טפילת עוף הסיקה הגמ'  -דסמידא – בין אסמיק בין לא אסמיק  -שריא ,משום
דמפריר.
דחיורתא – אי זיג כזוזא חיורא  -שריא ,אי לא  -אסיר .דשאר קמחים – אסמיק  -אסיר ,לא אסמיק -
שרי.
להלכה
• בבשר שלא נמלח – מחלוקת ראשונים
טור :מכריעים כדברי הגמ' באיזה קמח מדובר :בסמידא תמיד מותר ,בקמח מנופה – אם אינו זך ככסף
אסור .ובשאר קמחים – תלוי אם האדים דנאסר.
שבלי הלקט :אין אנו בקיאין בכך ,והדבר תלוי אם האדים או לא תמיד – בכל קמח( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כשבלי הלקט ,דהטופל בצק בעוף שלא נמלח אע"ג דבגמ' מפליג בין סמידא לשאר קימחי
ובין אסמיק ללא אסמיק – אנן השתא לא בקיאינן במלתא ,ובכל גוונא יש לאסור.
» דרך הטפילה האסורה – מחלוקת
רש"י :היינו פשטידא.
ר"ת וריב"א :מה שרגילין לטוח בעיסה שבלילתה רכה .דלשון טפל היינו טיחה( .ב"י)
הכריע הש"ך – כר"ת וריב"א ,דהכוונה בעיסה שבלילתה רכה ,שהרי פשטידא ודאי אינה פולטת
ואסורה( .ש"ך א')
» וצידד הש"ך – דאנו שלא בקיאין בדבר – אפילו בטפילת עיסה שבלילתה רכה יש לה כל דין
בישול לקדרה ,בין לקולא בין לחומרא( .ש"ך א')
• בבשר שנמלח ושהה כדי מליחה ואח"כ הודח – מותר בכל גוונא( .שו"ע)
• משיחה בשומן או ציר בשר שלא נמלח – מותר ,דדוקא לטפל בבצק אסור .אבל מותר למשוח בשמן או
בציר בשר שלא נמלח ,דאין זה מעכב הפליטה( .רמ"א)
» פירוש ציר:
א .ט"ז :ציר ממש.
ב .או"ה :ביצים מתובלות( .ט"ז)
נמצא לב או כבד בפשטידא
מחלוקת ראשונים
מהרא"י :משערים בס' ,וזורק אותה חתיכה האסורה ,והשאר מותר.
ר' ברוך :אסור תמיד הכל ,שמא נאסרו ב' או ג' חתיכות קודם שנתבשל ע"י שומן שטפטף שם.
הב"י :הסתפק בדבר( .ד"מ א')
הכריע הרמ"א – כמהרא"י ,דמשערים בס' ,ויש לו כל דין בישול בקדירה בין לקולא בין לחומרא.
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הלכות תולעים
סימן פד
סעיף א'-ב'
שרצים הגדלים במים
מקור :חולין (סו - ):דריש מדכתיב" :את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים
בימים ובנחלים אותם תאכלו" -בימים ובנחלים הוא דאית ליה סנפיר וקשקשת  -אכול ,דלית ליה  -לא
תיכול .הא בכלים אף על גב דלית ליה  -אכול.
גמרא שם (סז" - ).במים" -כלל" ,בימים ובנחלים" -פרט" ,במים" -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן
אלא כעין הפרט  -מה הפרט מפורש מים נובעין ,אף כל מים נובעין .מאי רבי? חריצין ונעיצין לאיסורא,
ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להתירא.
ותנא דבי רבי ישמעאל דריש לה :בריבה ומיעט וריבה ...רבי חריצים ונעיצין לאיסורא ,ומיעט שיחין
ומערות להתירא...
ואיפוך אנא? – כדתני מתתיה בן יהודה :מה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להתירא ,ולהוציא חריצין
ונעיצין לאיסורא? מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורים ככלים ,ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין
עצורים ככלים.
נחלקו בזה הראשונים האם יש בזה מחלוקת תנאים
רש"י :אין מחלוקת בין ת"ק ובין תנא דבי רבי ישמעאל ,דלדברי הכל חריצין ונעיצין דאסרינן היינו
דוקא בנובעין .אבל בשאינם נובעים – שרו ,דלא דמו לימים ונחלים.
» וצידדו התוס' :דהנך חריצין ונעיצין דהכא איירי באין נובעין.
רמב"ם :יש מחלוקת בין ת"ק לבין תנא דבי רבי ישמעאל( .ב"י וט"ז בהקדמה)
להלכה:
 שרצים שבכלים בורות שיחין ומערות [העצורין ככלים]:
פסק השו"ע – דשרצים הגדלים במים או שבשאר משקים שבכלים ושבבורות ,שיחין ומערות שאינם
נובעים – מותרים ,אעפ"י שאין להם סנפיר וקשקשת.
❏ לפיכך שוחה ושותה מהם ,ואינו חושש לשרצים שבהם אם יזדמנו לתוך פיו( .שו"ע)
» אם השרצים מאוסים עליו – מחלוקת
או"ה ב"י וט"ז :אין מותר אלא דווקא כשאין מאוסין עליו ,אבל מאוסין עליו או שיש חשש
סכנה – אסור משום בל תשקצו.
רא"ה וש"ך :אפילו משום בל תשקצו אין כאן .כיון שאין כוונתו אלא לשתות המים וגם אינם
בעין( .ט"ז ב' וש"ך ג')
❏ אבל אסור לשאוב בכלי ולשתות מהם( .רמ"א)
וה"ה שאסור ליקח מן המים ביד( .ש"ך ה')
»
» אבל לשאוב בכלי קטן מכלי גדול – מותר( .ש"ך ד')
» אם שאב מן הבור ולא יודעים אם פירשו – מחלוקת
רא"ש :אסורים ,משום דחיישינן שמא פירשו.
העט"ז :דווקא כשידעינן בודאי שפירשו אסורים.
אך צידד הש"ך  -שאפשר שאף כוונת העט"ז הינה לדברי הרא"ש( .ש"ך ד')
»
❏ ואם פירשו ממקום רביתן
מקור :חולין (סז - ).אהא דאמר רב הונא :לא לישפי אינש שיכרא בצבייתא באורתא ...אמרינן במנא נמי
דילמא פריש לדופנא דמנא ,והדר נפיל למנא? – התם היינו רביתיה .ומנא תימרא? דתניא ,מנין לרבות
שיחין ומערות ...וליחוש דילמא פריש לדופנא והדר נפיל? אלא היינו רביתיה ,הכי נמי היינו רביתיה.
פסק השו"ע – ואם פירשו ממקום רבייתן ,כגון לאחורי הבור או על שפת הכלי מבחוץ – אע"פ שחזרו,
אסורים.
» ומסתמא – אין לחוש שמא פירשו( .שו"ע)
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❏ אבל אם לא פירשו אלא על דופן הכלי מבפנים – מותרים( .שו"ע)
וה"ה ,כשפירשו על דופן הבור מבפנים( .ש"ך)
»
❏ ואם פירש לאויר ,וקלטו קודם שהגיע לארץ – אסור מספק [דהוי ספק דאורייתא]( .ב"י)
מקור :חולין (סז - ):בעי רב יוסף :פרשה לאויר העולם מהו? ...ונשארה הגמ' בתיקו.

 שרצים הגדלים במים שבחריצין ונעיצים ,שהם מושכים ואינם נובעים [וספק אם פירשו] – מחלוקת
ראשונים
רמב"ם :אוסר.
» מחלוקת בדעת הרמב"ם כמי פסק
למגיד משנה :פוסק הרמב"ם הלכה כתנא דבי ר' ישמעאל  -שחריצין ונעיצין המושכין אע"פ
שאינם נובעים – אסורים .ולא הותרו אלא בורות שיחין ומערות שהן עצורין ככלים.
לט"ז :ס"ל כרא"ש ,וגם הוא פוסק כתנא דבי רב .ולא נחלקו התנאים אלא בחריצין שאינם
נובעים וגם לא נמשכים( .ב"י וט"ז בהקדמה)
רא"ש :מתיר( .טור ב"י ושו"ע)
השו"ע הביא את ב' הדעות כיש אוסרים ויש מתירים.

סעיף ג'
המסנן מים ,או שאר משקים ,והיו בו תולעים או יבחושין או יתושים
מקור :חולין (סז - ).אמר רב הונא :לא לישפי אינש שיכרא בצבייתא באורתא ,דילמא פריש לעילא
מצבייתא והדר נפל לכסא ,והוי עובר משום השרץ השורץ על הארץ.
פסק השו"ע – 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( .שו"ע)
❏ אבל מותר לסננן דרך בגד או מסננת( .שו"ע)
הטעם :שהרי לא יוכלו ליפול דרך שם אל תוך המשקה( .שו"ע)
❏ וכן מותר לערות המשקים מכלי אל כלי ,הואיל והם תמיד עם המשקה ,היינו רביתייהו( .ב"י ורמ"א)
» מהי שיטת הרא"ש כאן – מחלוקת

לב"י :אף הרא"ש שאסר בסעי' א' בבור ,מתיר כאן ,מפני שדווקא בבור חיישינן שמא פירשו על
דופני הכלי .משא"כ כאן שתמיד היו בתוך הכלי ולא יצאו.
לט"ז :אף כאן הרא"ש חולק וחושש שמא באותה שעה שתחב הכלי להבור פירשו מהבור על גבי
הכלי או אפילו בפנים קודם שנכנס המשקה שם ,דדווקא אחר שיש המשקה שם אין איסור אם
פירשו משם לדופן בפנים ,אבל לא קודם לזה( .ט"ז ה')
❏ חומץ שיש בו תולעים – אם פירשו לאויר נקרא פירשו.
אבל מן החומץ לתבשיל – לא הוי פירשו ומותרים( .בדה"ב וש"ך י')
❏ לסוך תינוקות בשומן חזיר – מחלוקת ראשונים
ה"ר ברוך :אם היא סיכה של תענוג אסור.
ר"ת :מותר ,דלא אמרינן סיכה בכלל שתיה ,אלא בשמן שהוא נבלע יותר בגוף( .בדה"ב)

סעיף ד'
תולעים הגדלים בפירות ,בתלוש
 כשלא פירשו מן הפרי – מותרים.
מקור :חולין (סז):
הטעם :שלא אסרה תורה אלא שרץ השורץ על הארץ( .שו"ע)
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 אבל פירשו מן הפרי – אסורים.
מקור :חולין (סז - ):בעי רב יוסף :פירשה ומתה מהו? מקצתה מהו? לאויר העולם מהו? תיקו .בעי רב אשי
לגג תמרה מהו? לגג גרעינתה מהו? מתמרה לתמרה מהו? – תיקו.
פסק השו"ע [ובב"י] – דאסורים [דהוי איסורא דאורייתא].
» אפילו לא הגיע לארץ אלא שמת באויר קודם שהגיע לארץ( .שו"ע)
» ואפילו לא פירש כולו מהפרי אלא מקצתו( .שו"ע)
» או שלא פירש אלא על גבי הפרי או על הגרעין שבתוכו( .שו"ע)
» או שפירש מפרי לפרי ,אסור( .שו"ע)
 אם מת בתוך הפרי ופירש אח"כ – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אוסר ,דלא גרס בגמ' פירש מת [כגון שמת בתוך הפרי].
רמב"ם :מתיר ,דגורס בגמ' פירש מת( .ב"י ושו"ע)
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הרמב"ם בסתמא ,ואת דעת הרא"ש כיש אוסרים.
הכריע הד"מ ובת"ח – כרא"ש( .ד"מ ג' וש"ך י"ב)
❏ כל זמן שימצא בתוך הפרי ,אפילו חורו נקוב לחוץ – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מותר ,דלא חיישינן שמא פירש וחזר( .טור וב"י)
מרדכי :אסור ,דחיישינן שמא פירש( .ד"מ ג')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :לא חיישינן שמא פירש וחזר.
הטעם :שאין הדבר מצוי שיחזרו לחוריהון אחר שיצאו ,כדמשמע באלו טרפות דלא חיישינן
דלמא פריש אדופן הכלי מבחוץ וחזר להכלי – אלמא לא חיישינן שמא פירש ממקום רביתיה
והדר לתוכו( .ט"ז ו')
רמ"א :אוסר אם חורו נקוב לחוץ ,והכי נהוג.
הטעם :דהכא בפרישה כל דהו יש איסור .דכל היכא דאי פריש אסור חיישינן דילמא פריש( .ט"ז)
ומסביר הט"ז – דהכל ניחא ,דבכל מקום לא מחזקינן ריעותא לומר שפירש ,כיון שאין ריעותא לפנינו,
ולא חיישינן אלא דוקא במקום שע"י מעשה האדם יש חשש זה כגון במסנן דיש סברא שע"י סינון שלו
באו התולעים על הקסמין.
משא"כ בההיא דפירש שנקוב לחוץ שלא נעשה כאן שום פעולה שניחוש לפרישה ,ע"כ לא מחזקינן
ריעותא( .ט"ז ו')

סעיף ה'
תולעים הנמצאים בקמח ,וכיוצא בו – מחלוקת
שו"ע :אסורים.
הטעם :שמא פירשו ,ושרצו על הארץ וחזרו.
ט"ז בדעת הרשב"א לעיל סעי' ד' :דלא חיישינן שמא פירשו ואפי' חורו נקוב לחוץ – כ"ש דלא חשו כאן.
» והוא הדין שאסור במלח ,או שאר דברים שאינו משקה שהתליעו( .רמ"א)
» המילבי"ן קטנים שבקמח – מחלוקת
ב"ח :התיר המילבי"ן קטנים שבקמח ,וחילק בין גדולים קצת לקטנים.
ט"ז :אסור בכל גווני ,דאנן קי"ל דחיישינן שמא פירשו( .ט"ז ח')
ש"ך :אסר דוקא במילווי"ן שהם קטנים שאי אפשר לנפות הקמח בנפה וכברה כדי שישארו
התולעים למעלה .אבל ודאי אם נמצאו בקמח או בשאר דברים תולעים גדולים בענין שאפשר
לבררם בנפה ובכברה או שאר דברים – ודאי דהמאכל מותר( .ש"ך י"ד)
» פירש בתוך הכלי – מחלוקת ראשונים
מהר"ר יצחק ב"ר מרדכי :קמח שהתליע בכד אפילו אם פירשו התולעים לכותלי הכד וחזרו
לתוך הקמח – שמותרים ,כמו משקין שהתליעו ופירשו לדופני החבית.
הג"ה ש"ד :אסור ,ורק בשרץ המים התירו משום דכתיב מכל אשר במים( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ש"ך :ה"ה אם הקמח מונח בכלי – דאסור ,דחיישינן שמא פרשו לדופני הכלי מבפנים.
פר"ח :אפילו אם בוודאי פירשו על הכלים בפנים – שרי כמו במים.
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נו"ב :אף דמסתבר טעמיה דהפר"ח ,אין להקל נגד שאר הפוסקים .אבל בספק אם פירשו כלל
אין למחות במי שמקיל ואם כבר אפו מקמח הזה ולא נודע התולעת עד לאחר האפייה יש להקל
בהפסד מרובה אף אם הקמח היה מונח על הארץ( .ש"ך ט"ו ופת"ש ג')
❏ ואסור למכרו לעובד כוכבים( .רמ"א)
הטעם :שמא יחזור וימכרנו לישראל.
שיש לחוש שימכרנו אח"כ לישראל בענין שלא יהא האיסור ניכר ,כגון קמח יעשה ממנו פת
וימכרנו לישראל ,וכן מלח יתננו בפת או שאר דברים וימכרנו לישראל( .רמ"א וש"ך)
» אבל דבר שהאיסור ניכר – מותר למכרו לעובד כוכבים ,דהרי חזי ליה הישראל( .ש"ך טז)
» למכור מלח דברים אחרים שאינם קמח ,כמלח ומיני קטניות וכדו' – מחלוקת
רמ"א וט"ז :ה"ה במלח ושאר דברים שהתליעו אסור למכרו לגוי.
ב"ח :אין איסור במכירה לעובד כוכבים אלא בקמח שמא יאפה פת וימכרנו לישראל ,אבל לא
במלח וכן במיני קטניות כגון היר"ז וגרויפי"ן או מיני פירות כגון פלוימי"ן וראזיינ"י דאין לחוש
שמא ימכור לישראל ,כיון דדרכן להתליע אסור לאוכלן עד שיבדוק תחלה.
הש"ך צידד :דמטעם אחר לא חוששים שמא ימכרנו לישראל בעין ,דמסתמא אם יהיו בו
תולעים קא חזי להו הישראל( .רמ"א ט"ז ח' וש"ך טז)
» קשה בדעת הרמ"א ,הרי כתב הרמ"א בס"ס נ"ז דבספק טריפות מותר למכרו לעובד
כוכבים?
י"ל ,דשאני הכא כיון דהוא אסור לכו"ע( .ש"ך י"ח)
» למכור לעכו"ם מעט מעט  -קבא קבא – מחלוקת
ש"ך וט"ז :מותר למכרו מעט מעט בענין שלא ימכרנו העובד כוכבים אחר כך לישראל.
פנים מאירות :אסר בזה( .ט"ז ט' ש"ך י"ז ופת"ש ד')

❏ לעשות יין שרף מקמח שהתליע [שמוציאין זיעה ממנו ואותה זיעה נעשה יין שרף ,דכאן לא הוי רק
טעם לחוד ,ולא שום ממשות] – מחלוקת
ט"ז :אוסר ,כיון שחוששים שאם יהיה לישראל שום היתר יבוא לאכלו כשהוא בעין.
פר"ח :מתיר לעשות יין שרף( .ט"ז ופת"ש ג')
» מותר לתת גודגדניות המתולעים לתוך יין ,ובלבד שיתן אותם לתוך כיס קטן תפור מכל צדדיו.
(פת"ש ג')

❏ להאכילו לעבדו ושפחתו – מחלוקת
רש"ל וש"ך :מותר להאכיל לעבדו ושפחתו ,אע"פ שמזונותיהם עליו ,רק שלא ישהנו זמן מרובה שלא
יבא לידי תקלה ,כמו בביעי דספק טריפה.
ט"ז :אין לחלק בזה בין זמן מרובה למועט ,דגם במועט יש לחוש לתקלה.
דיש לחוש שיעשה ממנו פת ,ושמא יתערב פת זה עם שאר פת ,כיון שהוא נאכל בתוך ביתו אי
אפשר ליזהר שלא יתערב עם פת אחר( .ט"ז ז' וש"ך)

סעיף ו'
תולעים הגדלים בפירות ,בעודם במחובר
מקור :חולין (סז - ):אמר שמואל :קישות שהתליעה באביה – אסורה ,משום "השרץ השורץ על הארץ".
לימא מסייע ליה :דתני חדא ,על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ...מאי לאו אידי ואידי בפירא ,והא
באביה והא שלא באביה? – לא ,אידי ואידי באביה ,ולא קשיא ,הא בפירא ,הא באילנא גופיה.
חולין (נח – ).אמר רב פפא :שמע מינה מדרב הונא ,הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה – אסורה,
הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא – שריין.
נחלקו בזה הראשונים
בה"ג וטור ,רי"ף ורמב"ם :אסור [דמשמעות הגמ' כשמואל].
ר"ת והיעב"ץ :התירו [דאין הלכה כשמואל ,דמהברייתא משמע דלא כשמואל]( .טור)
פסק השו"ע [ובב"י] – כרי"ף ורמב"ם ,דתולעים הגדלים בפירות בעודם במחובר – חשוב כשורץ על הארץ,
ואסור אע"פ שלא פירש ,והוא שריחש.
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❏ בגדר הריחוש האוסר
 תולעים הנמצאים בפולין ואפונים תחת הקליפה ,והקליפה משחרת עליהם מבחוץ ,וכשמסירים
הקליפה מוצאים היבחושים תחתיהם – מחלוקת ראשונים
רא"ש :מותרים.
הטעם :לפי שהם מונחים במקום צר ,ולא קרינן בהם "השורץ על הארץ" כל זמן שלא ריחשו.
רשב"א :אסורים ,אפילו החור שהתולע בתוכו קטן ואינו מחזיק אלא כדי התולע.
הטעם :לפי שכל הגדל בפרי בעודו מחובר לארץ כגדל בארץ ,וכל הגדל בארץ אפי' לא שרץ על
הארץ אסור( .טור ב"י וט"ז י')
הג"ה סמ"ק בשם ר"י :מדינא מותר ,אך המחמיר תע"ב ,שלפעמים נמצא בהם תולעים כשהן לחין
במחובר סמוך ללקיטתן ואותן תולעים גדלים ונעשים זבובים( .ט"ז י')
להלכה – מחלוקת
שו"ע [ובב"י] :כרא"ש ,דמותרים ,לפי שהם מונחים במקום צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ כל זמן
שלא ריחש .אבל הנמצאים בשרביטים – אסורים ,שיש להם מקום לרחוש.
ד"מ [ובת"ח] :יש להחמיר כרשב"א ,ובפרי שאפשר להשליך משם התולע  -טוב להחמיר כל זמן שהפרי
לא נתבשל ,שאין לחוש לתולע מאחר שהפרי מותר .אבל אם נתבשל עם התולע – אין לאסור התבשיל,
דיש לסמוך על המתירין.
ולפ"ז ,אם נמצא בקטניות בענין שאין שייך שם לומר כן – ודאי לכתחילה ישליך אפילו בתבשיל
אותה הקטנית שהתולע בתוכה ,כל שיש חשש שמא היה שם התולע בעודו מחובר.
וכן הכריע הט"ז – דודאי קי"ל להחמיר אף בנמצאים תוך הקליפה ,אבל אין אוסרין התבשיל משום טעם
היבחושין האלו .אבל כל שיש חשש שבתוך התבשיל יאכל היבחושין עצמן – ודאי יש להחמיר.
❏ בנמצא בפרי כמין נקודה שחורה ,והוא מקום שמתחיל התולעת להתרקם ,וצריך ליטלו משם בעומק
– מחלוקת
שו"ע :מותר גם באותו דין דנקודה שחורה ,דהא אפילו אי הוה הנקודה שחורה תולע בבירור לא היה
נאסר כיון שאין לו מקום לרחוש ולא פירש ממקומו לחוץ כרא"ש.
רמ"א ע"פ הט"ז :אסור כמו התולעת עצמו ,כרשב"א( .ט"ז י')
רמ"א ע"פ הש"ך :לענין דינא פוסקים כשו"ע [ונפק"מ שאינו אוסר התבשיל] ,אך יש להחמיר לטלו משם
כל זמן שלא נתבשל( .ש"ך כ')
 אבל תולעים הנמצאים בשרביטים – לכו"ע אסורים ,שיש להם מקום לרחוש( .שו"ע)

❏ תולעים הגדלים בכמיהים ופטריות – מחלוקת
או"ה בהג"ה :אם לא נקבו לחוץ – דינן כאותן שגדלים בבשר ובגבינה מחמת סירחון אע"פ שבאין בתוכם
כשהן מחוברים ,דלא מיחשבי גדולי קרקע אלא מהאויר הם גדלים .אבל אם נקבו לחוץ – ודאי אסור,
דיש לחוש דמעלמא באו.
רמ"א [ובד"מ] :יש להחמיר בכל גווני ,דדינן כמו בשאר פירות ,ולא אמרינן דלא חשיב מחובר לקרקע,
הואיל ואין מברכין עליהם בורא פרי האדמה( .רמ"א)

סעיף ז'
פרי

שהתליע ,ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש – אסור( .שו"ע)
לרמ"א מדובר כשאין נקוב לחוץ ,דהרי בנקוב לחוץ אפילו התליע בתלוש אסור( .ש"ך כ"א)
»
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סעיף ח'
תקנת מיני פירות שדרכן להתליע
מקור :חולין (נח - ).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.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם ורשב"א :אם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חודש – אוכל בלא בדיקה ,שאין תולעת שבו מתקיימת
י"ב חודש.
» קשה ,הרי שרץ שמת אסור ,ואיך מותר גם אחר י"ב חודש?
י"ל ,דמותר כיון שאינו מתקיים כלל י"ב חודש  -שאחר י"ב חודש אין בו לחות כלל ,והוי
כעפרא בעלמא( .ב"י)
» האם צריך בדיקה לדעת הרשב"א והרמב"ם והרמב"ן – מחלוקת
להרב המגיד :לאחר י"ב חודש אין צריך שום בדיקה ,דלא חיישינן שמא יפרשו בשעת הבישול.
ב"י :אף לשיטתם צריך ,וכן מוכח להדיא מדברי הרשב"א בת"ה הקצר( .ש"ך כ"ו)
רא"ש  :גם אחר י"ב חודש צריך לבודקן ולהשליך התולעים הנמצאים ביניהם לחוץ או על גבי הפרי ,ואף
לאחר שישליך הנמצאים בחוץ  -יש לחוש שמא כשיתנם במים בתוך הקדרה יצאו לחוץ וירחשו במים.
פסק השו"ע – 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
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( .שו"ע)
❏ קשה ,מדוע תוך י"ב חודש לא מהני האי תקנתא של מים צוננים ואח"כ רותחים?
א .י"ל ,דשמא לא יעלו כל המתולעים למעלה ויאסרו מיד שיתנם בתבשיל אפי' לא פירשו ,כיון
שדרכן להתליע במחובר.
ב .והר"ן כתב :שאותן שהתליעו במחובר – אין טבען שצפין למעלה כמו אותם שמתליעים בתלוש.
(ב"י וש"ך כ"ה)

בדרך הבדיקה:
• האם מועיל מים רותחים לבד – מחלוקת
ב"י :לא מועיל מים רותחים בלבד ,אלא צריך גם לפני מים צוננים.
» הטעם שלא מועיל כשנותנים אותן ברותחים בלבד :משום דימותו ולא יצאו.
היינו משום דלא ברירא לן שימותו מיד כולם אלא יצאו מחיים .אבל כשנתנן מתחלה בצוננים –
אם כן כל המנוקבים יעלו למעלה ,א"כ אף דאיכא למיחש שמא נשארו קצת שלא עלו למעלה
ותולעים בתוכן ,מ"מ יש לסמוך בכה"ג דימותו מיד ולא יפרשו כלל( .ש"ך כ"ד)
בשערים ומרדכי וסמ"ג :אין צריך אלא מים רותחים לבד ,משום דימותו מיד( .ש"ך כ"ד)
• ולא מהני בהם אם בדק הרוב ,אלא צריך לבדוק כולם ,דהוי מיעוט דשכיח( .רמ"א)
❏ אבל אותן פירות שאין דרכן להתליע כלל – ודאי אין צריך בדיקה כלל אפי' מבחוץ( .ש"ך כ"ג)

❏ במה מועיל תיקון זה?
• בקטניות – לכו"ע מהני תיקון זה.
• בשאר פירות – מחלוקת
שו"ע ת"ח וש"ך :אין הבדל ואף בשאר פירות מועיל התיקון.
מהרש"ל באו"ש :דוקא בקטניות ופולין וכיוצא בהן מהני תיקון זה ,אבל בפירות שיש להם גרעינים
מבפנים  -לא ,דאפי' בתלוש ,חיישינן שמא פירש על גבי הגרעינין ,הלכך לא מועיל להם רותחים ולא
ברירה( .ש"ך כ"ז)
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❏ האם קטניות דרכן להתליע – מחלוקת ראשונים
אשר"י ורשב"א :איתא דפולים ועדשים וקטנית דרכן להתליע במחובר.
» והוסיף הב"י – דאנו מורגלין שבכל מקום שמשחיר בפולין – נוטלין קצת בעומק ,וזו היא
בדיקתו והכשרו( .ב"י)
בשערים ומרדכי ומהרא"י :איתא דקטנית וכיוצא בהן אין דרכן להתליע אלא בתלוש( .ש"ך כ"ב)
המנהג כיום:
א .סמכו האידנא על דעת השערים המרדכי ומהרא"י ,ואין נוהגין לברור הקטנית אפילו תוך שנתן,
רק נותנין אותן בקדרה צוננת ,ושופכים כל מה שעולה למעלה ,והנשאר מבשלין ברותחין.
ב .אפשר ג"כ שהאידנא אין דרכן להתליע במחובר וכמ"ש בת"ח שם דדבר זה משתנה לפי המקום
והזמן.
הכריע הש"ך – דהמחמיר בזה תע"ב( .ש"ך כ"ב)
❏ אורז רזיינ"ן ומאלינ"ש – מחלוקת
בה"י :אנשי מעשה נהגו שלא לאוכלו.
שאילת יעב"ץ  :אורז יש לו ג"כ תקנה בבדיקה ע"י חימום וראות עין יפה ,ואפשר לבודקו גם בשמש ,או
ע"י כלי זכוכית מגדיל הראות .והמחמיר יחמיר לעצמו ,אבל אין להורות איסור לאחרים( .באה"ט ופת"ש ה')
❏ למכור בחנות שלו פירות יבשים של אשתקד בימות החורף – מחלוקת
רב אחד :החמיר על עצמו שלא למכור בחנות שלו פירות יבשים של אשתקד בימות החורף ,מאחר שבימי
הקיץ מסיון ואילך הוחזקו בגידול מילווען וכל בריה שאין לה עצם אינו חי ששה חודשים ,אבל מתקיים
י"ב חודש ,וא"כ אותן מילווען שנתהוו בסיון מתים בחשוון ועדיין אסורים עד סיון הבא עד שעבר להם
י"ב חודש ,ואין להם בדיקה כיון שמתו ואינם רוחשים עוד.
חת"ס  :מעיקר הדין אין צריך להחמיר בזה .דהא לרמב"ם אין צריך בדיקה במתליעים בתלוש ,ואף
למחמירין היינו כשאפשר לבודקו אסור בלא בדיקה ,כיון שאפשר לעמוד עליו .אבל כשאי אפשר לעמוד
עליו כשכבר מת – אין לאסור הפרי( .פת"ש ה')
» אך מ"מ ירחצו הפרי היטב ,דמה שאפשר לתקן יעשו.
» אך הפרוש וחסיד יחמיר על עצמו שלא לאוכלו בלא בדיקה לעולם.
» שאר העם – ימשכו ידיהם שלא לאכול יבשים בכה"ג משל אשתקד.
» אבל לאסור לרבים – אין לעשות כן( .פת"ש ה')

סעיף ט'
עבר ובישל תוך י"ב חדש ,בלא בדיקה
מחלוקת ראשונים
רשב"א :אם יכול לבדוק – בודק .ואם לאו – מותר.
הטעם:
א .שהרי למה הדבר דומה ,לבא זאב ונטל בני מעיים של בהמה ,דמעמידים אותה בחזקת
היתר.
ב .ועוד שהרי יש כאן שתי ספיקות ,ספק היה שם רחש או לא ,ואת"ל היה שמא נמוח ונתבטל.
(ש"ך כ"ט)

»
»

וכל זה דווקא כשלא הוחזקו בסתם ,אבל פרטיים במדינה שהוחזקו בכך – הוי ודאי ולא ספק -
וצריך לבודקן( .ש"ך כ"ט)
ואם נמצאו קצת בקדירה – משליכם ,ואוכל השאר( .שו"ע)
הטעם :כי אין לך פרי שאין בו ס' נגד טעם התולעת שבתוכו( .רמ"א)
❏ באיזה פרי מדובר – מחלוקת
ט"ז :דוקא בתפוחים גסים או שאר פירות הגסים אמרינן דבטל בששים התולעת ,אבל לא
בקטנים.
ש"ך :אפי' בפירות קטנים כגון גודגדניות וכיוצא בהן  -יש ס' ,דאע"פ שאין בפרי עצמה ס' נגד
התולע ,מ"מ איכא ס' נגד טעם התולע( .ט"ז ט"ו וש"ך ל')
❏ אם יש גם דברים אחרים בתבשיל – מחלוקת
ת"ח :ודאי מותר לכו"ע ,ואין צריך להחמיר.

סג

 חלקת אליהו – הלכות תולעים 

סימן פד

רש"ל :אין להקל בזה( .ט"ז ט"ו)
הכריע הט"ז – דיש להקל מטעם אחר ,שהרי בדברים המאוסים כזבובים ויתושים ,אם ההיתר
רבה עליו – מותר ,כל שאין התולע בעין( .ט"ז ט"ו)
» גם תוך י"ב מועילה בדיקה יפה ,דהיינו לבדוק כל פרי בפני עצמו לראות אם אין בו ריעותא
מבחוץ סגי( .ט"ז י"ד)
» האם אפשר לסמוך על נשים – מחלוקת
רש"ל :כיון דצריך בדיקה יפה ואיכא טירחא – אין להאמין לנשים בבדיקה זו.
ת"ח :המנהג להקל בזה ,כי יש הרבה צדדין להקל בזה( .ט"ז י"ד)
ראב"ד :דהני מילי שלא נמצאו אלא אחד או שנים .אבל שלושה או ד' – הכל אסור.
הטעם :כיון שנמצא שם כל כך  -הוחזק תבשיל זה שיש שם יותר( .ש"ך ל"ב)
» ואין אסור אלא דוקא מאכל שאי אפשר לסננו ולהסיר מהם התולעים ,ומאחר שהוחזק
בתולעים כולו אסור( .רמ"א)
» דעת הראב"ד לאחר י"ב חודש – מחלוקת
ש"ך :דווקא תוך י"ב חודש מחמיר ,שאז אפי' הן בתוך הפרי אסור .אבל לאחר י"ב חדש שאין
איסור אלא כשפירשו ,איכא ס"ס ספק פירש חי או פירש מת דשרי ,ואת"ל פירש חי שמא נימוח.
ר"ן :הראב"ד מחמיר גם אחר י"ב חדש ,דאזיל לטעמיה דס"ל פירש מת אסור( .ש"ך ל"א)
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הרשב"א בסתמא ,ואת דעת הראב"ד כיש מי שאומר.
❏ לכו"ע  -אם אפשר לסננו – מעביר משם התולעים הנמצאים שם ,והשאר מותר( .רמ"א)
❏ לכו"ע  -פירות שדרכן להתליע – אפי' דרכן להתליע בתלוש ורגיל להיות ביניהם תולעים בחוץ – דאז
נאסרו מיד ,ופשיטא שכשנתבשלו בלא בדיקה ונמצא אח"כ בתבשיל ג' או ד' דהכל אסור( .ש"ך ל"א)
הטעם :דליכא כאן אלא חדא ספיקא( .ש"ך ל"א)
» וכן הנהיג רש"ל :שלא לאכול הכמהין היבשים ,כי הוחזקו בתולעים כי לאחר הבדיקה
והברירה מצא בתבשיל בשולי הקדרה כמה תולעים ,וכן נמצא כמה פעמים והוחזקו בכך( .ט"ז
י"ז)
»

אבל בדבר שאין מצוי בו הכנימה – מחלוקת
רש"ל :דוקא במה שמצוי בהם הכנימה ,אלא שלא בדק כדינו אמרינן הכי .אבל בדבר שאין
מצוי בו כנימה – אמרינן מעלמא נפל ,ולא חיישינן ליותר מאלו שנמצאו( .ט"ז י"ז)
חק יעקב :חולק על הרש"ל ,שהרי לא נמצא חילוק זה בשום פוסק( .פת"ש ז')
» המקום שמואל הסביר דברי הרש"ל :דאין כוונת הרש"ל כמו שהבינו הם דאף אותו
התבשיל מותר אפי' נמצא ג' ,אלא ר"ל לענין לאסור כל אותו המין משום דהוחזק
בתולעים ,לזה מחלק דבדבר דאתי מעלמא לא אסרינן כל אותו המין .אבל ודאי זה
התבשיל שבו נמצאו התולעים אסרינן בג' אפילו באתי מעלמא( .פת"ש ז')

❏ כשאחת מצאה תולעים ,וכולן קנו ממקום אחד – כגון :מעשה שהיה בחג השבועות שעשו הנשים
כמעט של כל העיר לחמים ופלאדי"ן עם ראזינק"ש ,ואשה אחת בדקה רוזינ"י שלה ונמצאו בה מילבי"ן,
וכולן קנו ממקום אחד:
 אם הלכו ומצאו גם אצל המוכר – מחלוקת
ט"ז :אותן שלקחו קודם שנודע שיש שם מילבי"ן מותרין ,דיש בזה ב' ספיקות[ .האחד שמא באותו פעם
שלקחו הם לא היו עדיין מילבי"ן עד שעה קטנה שאחר זה ,ואת"ל היו ,שמא נמוחו בתנור מחמת חום
האש] .אבל אותן שלקחו אחר כך – יש לאסור כל הלחמים והפלאדי"ן ,דאין כאן אלא ספק אחד שמא
נימוח.
נקוה"כ ותשובת חינוך ב"י :גם אותן שלקחו קודם שנודע שיש שם מילוואן – אסורים ,דכיון דדרכם
להתליע ,א"כ ספק הרגיל הוא ולאו שמיה ספק.
פר"ח :כל הפלאדין אסורים( .ט"ז י"ז נקוה"כ באה"ט ופת"ש ז')
» וצידד הפמ"ג  -דאין צד לאסור אלא דווקא אותן שקנו אחר שמצאו המילווען אצל המוכר.
אבל אותן שקנו אחר שקנתה האשה – אין לאסור( .פת"ש ז')
» עוד צידד הפמ"ג  -דהמורה להתיר בהפסד מרובה ושמחת יום טוב – אין למחות( .פת"ש ז')
 אם לא נמצא אצל המוכר אלא אשה אחת מצאה בשלה – מחלוקת
פמ"ג :היינו אומרים כאן נמצא וכאן היה.
חוות יאיר :בזה לא אמרינן כאן נמצא כאן היה ,משום דדוקא במידי דאתי מעלמא אמרינן כן( .פת"ש ז')
❏ אם ג' אנשים או יותר לקחו ונמצא בג' מילווען – לכו"ע יש לאסור גם בשאר ב"ב( .פת"ש ז')
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❏ יכולים לתלות התולעים בכלים המיוחדים לקמח ,וכן יכולות שאר הנשים לומר לאותה אישה אין
אנו מאמינים לך שהיה נקי.
הטעם :דסתם כלים המיוחדים לקמח דבוק בהם קמח יבש ,לכן יכולין לתלות בו( .פת"ש ז')
❏ לכו"ע  -דווקא אם גילתה האשה רק שעה קטנה אחר שקנתה ,כי רחוק מסברא לומר שבשעה קטנה
נוצרו.
אבל אם מצאה התולעים אחר חצי מעת לעת או פחות – כו"ע מודים לט"ז שאפשר לומר שנוצרו בינתיים
ונתהוה אח"כ ,ובשעת אפיה עדיין לא היו( .פת"ש ז')
❏ בדבר שקנו כמה בעלי בתים מאיש אחד פירות יבשים ,ובדקו ג' נשים שלקחו ,ומצאו כל אחד רק
אחת [האם אמרינן לצרף כל הג' יחד והוי מוחזק בתולעים]:
• אם לא ימצאו יותר לאחר שיבדקו היטב לאור השמש – לא מחזקינן איסורא( .פת"ש ז')
• אבל לאחר שנמצאו ג' דכבר הוחזקו לאיסור אצל הקונה – לא יועיל עוד בדיקה ולא רחיצה.
הטעם :כי החוש מעיד כי לא יועיל ניקיון ,ובפרט פירות יבשים שיש בהם סדקים והתולעים
קטנים שחוש הראות ילאה להביטם כי אם בטורח גדול ,ואין להם תקנה אלא למוכרם מעט
מעט לעובד כוכבים.
ומ"מ בעל נפש יחמיר לעצמו ,מאחר שג' נמצאו ,ואפשר שכבר היה כן אצל המוכר( .פת"ש ז')
❏ יין שכר מכישות מותלע
• כשיש חשש איסור ממשות התולעים דגופן נתרסק ונתבשלו בשכר – המהר"מ מלובלין התיר בדוחק
בשנה שהתליע בה כל הכישות ,ובשלו בה המון עם אח"כ השכר בלא סינון  -דיותר טוב למכור לעובד
כוכבים.
ואם אי אפשר למכור הכל לעובד כוכבים – כשיבא לסנן השכר דרך הסל ,שיניח ג"כ בגד על
הסל ,ומה שכבר בישל בלא סינון אם יוכל לסנן בשעת שתיה  -אז טוב ,ובדיעבד באשר שהוא
מעוות שלא יוכל לתקון והפסד מרובה ושעת הדחק מותר.
• אבל ביין שרף שאין חשש איסור ,דאינו אלא מן הטעם וזיעה היוצא מהפירות ומהתולעים – ודאי
דמותר אפי' בלא הפסד מרובה( .באה"ט ופת"ש ז')
» יין שרף של חדש – מחלוקת
באה"ט בשם לה"פ :מכאן יש ללמוד לאותן האנשים הנוהגים איסור לאכול תבואה חדשה,
דמותרים לשתות יין שרף ,דשאני יין שכר דזיעה בעלמא היא.
הנחלת עזריאל :דחה ראייתו( .פת"ש ז' ובאה"ט)

סעיף י'
ירקות מבושלים שנמצאו בהם תולעים
• הרוטב – מותר על ידי סינון( .שו"ע)
• אבל ירקות עצמם – אם מצא בהם ג' פעמים ,יש לחוש שמא יש ואינם ניכרות( .שו"ע)
» ודוקא ירקות .אבל שאר פירות ואפי' כמהין ופטריות ,אפשר לבודקן אפי' אחר שנתבשלו
ומותרים בבדיקה( .ש"ך ל"ד)

סעיף י"א
נאמנות אשה בבדיקה מתולעים
 בדבר שאין בו טורח – נאמנת( .שו"ע)
❏ אך אשה שנמצא אחר בדיקתה שרץ הנראה לעיניים ,כגון חומט – אסור לאכול מבדיקתה( .שו"ע)

אבל אם לא נמצאו אלא תולעים המתליעים בתוך העלים ,שאינם נראים אלא לאחר שליקתן –
מותר לאכול מבדיקתה( .שו"ע)
 בדבר שיש בו טורח – מחלוקת
מהרש"ל :דאין הנשים נאמנות בבדיקה שיש בה טורח דאמרינן עצלניות הן.
ת"ח :הנשים בודקות הקטניות והפירות וסמכינן עלייהו( .ש"ך ל"ה)
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סעיף י"ב
מרקחת שנפלו לתוכו נמלים ועברו עליהם י"ב חדש – מחלוקת
שו"ע :יש להסתפק בהם ,מפני שהדבש דרכו להעמיד הדברים הנטמנים בתוכו.
רדב"ז :מתיר( .שו"ע ופת"ש ט')
לכו"ע – אבל הדברים הנחתכים הנופלים לתוכו – דרכו למהר למחות ולכלות ,שדרך הדבש להחזיר
החתיכת איסור שנפל ,לשם דבש( .ש"ך ל"ז)
» נפק"מ ,לענין שרץ דבכעדשה לא בטיל  -דבדבש בטיל( .ש"ך ל"ז)
❏ בפירות מרוקחים שהתליעו ,והפירות כבושים בחומץ ודבש ,וצפים בתוך המשקה [והספק אם
השרצים התליעו מן המשקה או מהפירות] – מחלוקת
החכם השואל :היקל אפילו אם נשרץ מן הפרי ,כיון שהפרי במים הוא שרץ המים ,וכן כאן הפירות לחים
ומשקה טופח עליהם.
שו"ת תשובה מאהבה :העלה להחמיר בזה( .פת"ש ח')

סעיף י"ג
דבש שנפלו בו נמלים – יחממנו עד שיהיה ניתך ,ויסננו( .שו"ע)
» אין כאן מבטל איסור לכתחילה ,שאין כוונתנו אלא לתקן הדבש( .ט"ז י"ח וש"ך ל"ח)
» לערב לכתחילה – מחלוקת

נו"ב :לא התירו אלא היכן שכבר מעורב ,אבל לערב לכתחילה  -אסור.
פת"ש :חולק עליו( .פת"ש י')

סעיף י"ד
חיטים

»
»
»

מתולעים – מותר לטחנן( .שו"ע)

הטעם:
א .שאין דרך כלל שיטחנו התולעים ,כי כששופכים החטים בתוך האפרכסת כל נקב שיש
לפניהם שיכולין לצאת רוחשים ובורחים לחוץ דרך דופני האפרכסת מפני קול ונדנוד
הרחיים.
» ולפ"ז ברחיים שאין בהם אפרכסת ,כגון רחיים דידא – אסור.
ב .שאף אם יטחנו התולעים  -בטלים התולעים בס' בתוך הקמח ,ואין זה מבטל איסור
לכתחילה כיון דספק הוא אם יתערב שום איסור כלל ,וגם אינו מכוון לבטל.
ולפ"ז בכל רחיים – מותר( .ש"ך מ')
»
להלכה:
משמע מדברי השו"ע – דבכל רחיים מותר.
וצידד הש"ך  -דבמקום שאפשר לטחון ברחיים גדול שיש בהן אפרכסת – אין לטחנן ברחיים
אחרת( .ש"ך מ')
כשהם מתולעים ברוב בענין שאי אפשר לבררן – אין להתיר.
והשו"ע התיר לטוחנן דווקא בענין שיבררו קודם הטחינה( .ש"ך ל"ט)
ההיתר לטוחנן הוא דווקא בתנאי שירקד הקמח לאור היום( .שו"ע)
וכל תולעת שיראה שם ,יזרקנו ,והשאר מותר( .רמ"א)
הטעם שהשאר מותר :כיון שיש ספק ספיקא ,ספק אין שם ,ואת"ל יש שם  -ספק נימוח
בשעת האפייה .ואין כאן מבטל איסור לכתחילה שאין כוונתינו רק לאפות הפת ולא לבטל
התולעת( .ט"ז כ')

סו

 חלקת אליהו – הלכות תולעים 

סימן פד

סעיף ט"ו
מיני עופות הגדילים באילן ותלויים באילן בחרטומיהן
מחלוקת ראשונים
רבינו יצחק :אסורין ,משום שרץ השורץ על הארץ( .טור)
מרדכי :מתיר( .ד"מ ז')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר' יצחק ,דאסורים ,משום שרץ השורץ על הארץ.
מהרש"ל :כמרדכי ,דמותרים בשחיטה( .ש"ך מ"א)
הכריעו הש"ך והת"ח – כשו"ע( .ש"ך מ"א)

סעיף ט"ז
תולעים הנמצאים בחי
מקור :חולין (סז - ):קוקיאני אסירי .מאי טעמא? מינם ניים ועיילי ליה באוסייה דדני ,דבישרא אסירי,
דכוורי שריין ...טעמא משום :דבהמה בשחיטה הוא דמשתריא ,והאי מדלא קא מהניא להו שחיטה
באיסורייהו קיימי ,דגים באסיפה בעלמא מישתרי ,והני כי גבלן בהיתרא קא גבלן.
❏ תולעים בבהמה
 לאחר מיתה – נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :אסור ,שכל התולעים שנמצאים בדג מחיים אסורים.
» דס"ל ,דזהו "קוקיאני דאסירי" ,והטעם מפני שאינם מתהוים ממנו ,אלא נכנסים לו דרך
נחיריו .וכשאמרו "דכוורי שריין" -הוא בשהתליעו אחר מיתה ,שכמותה בבשר אסור ,וזהו
שאמרו "מורנא דבישרא".
ראב"ד :מותר.
» דס"ל ,דמה שאמרו "מורנא דבישרא אסירי דכוורי שריין" -היינו תולעת שהיו בו מחיים,
ובדגים מותר  -משום דחיי הדגים כמיתתן דמי .וה"ה גם הגדלים בבשר לאחר שחיטה
דמותרים( .ב"י וט"ז כ"ב)
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הראב"ד בסתמא ,ואת דעת הרמב"ם כיש מי שאוסר.
והכריע הרמ"א – דנהגו להקל כראב"ד.
 מחיים – לכו"ע אסור ,וכל תולעים הנמצאים בבהמה ,בין שהם בין עור לבשר בין שהם במעיה,
אסורים( .ב"י ושו"ע)
הטעם :לפי שבשר הבהמה אינה מותרת אלא בשחיטה ,וכל דבר חי שיצא ממנה אפילו לאחר
מיתה אסור ,כיון שאי אפשר לו בשחיטה( .ב"י וט"ז)
❏ אם פרשו התולעים מן הבשר:
• כשפרשו חיים – אסורות( .שו"ע)

• כשפרשו מתים  -כגון תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר – מחלוקת ראשונים
רש"י :אין לאסור ,וזהו לגירסתו" :פירשה ומתה מהו".
ש"ד :אסורים ,שאע"פ שלא פירשו עד לאחר שמתו אסורים ,דהא סלקא בעיין בתיקו .וזהו לגריסתו:
"פירש מת מהו"( .ב"י)
פסק השו"ע – דתולעים 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( .שו"ע)
» הטעם להיתר – מחלוקת
ט"ז ושו"ע :דס"ל כמ"ד דאין אסור משום שרץ רק בגידולי קרקע.
לבוש :משום דהיינו רביתייהו( .ט"ז כ"ג)
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❏ תולעים הנמצאים בדגים
• הנמצאים במעיהם – אסורים( .שו"ע)

הטעם :דמעלמא באו ונכנסו דרך חוטמו בשעה שהדג ישן( .ב"י וט"ז)
• הנמצאים בין עור לבשר או בתוך הבשר – מותרים( .שו"ע)
»
»

הטעם :דכיון שהדגים אינם צריכים שחיטה ,כל דבר הגדל ממנו בהיתר הוא גדל( .ב"י וט"ז)
ואפילו פירשו קצת וחזרו – מותרין ,כי כן רביתייהו לפרוש קצת ולחזור( .רמ"א)
אבל אם פירשו לגמרי – אסורים( .ש"ך מ"ד)

וכן אין להקפיד לאכול דגים שיוצאין מגופן תולעים לבנים ורגילין לצאת מקצת ולחזור ,דהיינו
רביתייהו לצאת מקצת ולחזור( .ב"י)

❏ תולעים של גבינה – מחלוקת ראשונים
ראב"ן :אסורים.
ראבי"ה בשם ר' יואל :מותרים אפילו פירשו לגמרי.
רשב"ט :מתיר שבדגים ושבגבינה אפילו פירש לגב הגבינה משום דהיינו רביתייהו ,אבל אם פירשו לגמרי
ודאי אסורים( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :נוהגים בתולעים של גבינה לאכלן ,אע"פ שקופצין הנה והנה על הגבינה.
פר"ח :החמיר מאד לאסור אף תולעים שבגבינה כל שפירשו מן התורה( .פת"ש י"ב)
❏ אם פירשו לגמרי – מחלוקת
רמ"א :אוסרים אותן ,משום מראית העין.
ראבי"ה :מותר בכל ענין.
» לרמ"א ,כשפירשו לגמרי  -אם נתערבו בשאר מאכל ,ולא יכולין להסירן משם – מחלוקת
או"ה :אין אוסרין המאכל ,כי יש מתירין אותם בכל ענין.
» ואין צריך ס' כנגדן.
אך מ"מ צריך שיהיה רוב כנגדן( .ש"ך מ"ז)
הרמ"א – כתב דברים שונים בספריו:
בד"מ :תמה על ההיתר דהאו"ה ,דמנ"ל ,דהא לא גרוע מאותן הגדלים בשכר דאסורין
לאחר שסיננן .וטוב להחמיר שלא לאוכלן אם פירשו.
וברמ"א הכריע :דטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה.
אולם בת"ח כתב :להתיר לגמרי( .רמ"א וש"ך מ"ח)
» פירשו בקערה – מחלוקת
מהרא"י ות"ח :ה"ה בקערה מותרים.
עט"ז :בקערה אסורים( .ש"ך מ"ו)
» פירשו על השולחן – מחלוקת
ת"ח :אם פירשו על השלחן – אסורים ,משום מראית העין.
מהרש"ל :אפי' פירשו על השלחן – מותרים( .ש"ך מ"ו)

סעיף י"ז
אכילת תולעים לרפואה
שרץ שרוף – מותר לאכלו משום רפואה ,דעפרא בעלמא הוא( .שו"ע)

❏ נכפה – שהיא כמכה של חלל ,ומותר להאכילו מאכל שיש בו שרץ עוף אם הרפואה בידוע .ואם לאו -
אסור.
» ואם ביטל העובד כוכבים הרפואה בס' – מותר( .ט"ז כ"ד)
ועל אף שנכפה לא חשיב סכנת נפשות  -מ"מ בפיקוח נפש הולכים להקל( .פת"ש י"ג)
»
❏ רפואה לבעלי ירוקין לבלוע ח' כינים של ראשו – אסור ,משום דאין רפואה זו בדוקה( .באה"ט ופת"ש י"ג)
❏ השואף דבר איסור דרך נחיריו – פטור אפילו שנהנה בכזית ,מאחר שאין דרך אכילתו בכך( .באה"ט)
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הלכות בשר בחלב
סימן פז
סעיף א'
גדר איסור בשר בחלב
מקור :חולין (קטו):
פסק השו"ע – כתוב בתורה" :לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים .אחד לאיסור בישול ,ואחד לאיסור
אכילה ,ואחד לאיסור הנאה.
 בגדר איסור הנאה
❏ בשר בחלב שאינו אסור מן התורה אלא מדרבנן  -האם מותר בהנאה
• כשנאסר ע"י מליחה או כבישה – מחלוקת ראשונים
מרדכי :דווקא באכילה אסור ולא בהנאה .והמתיר בהנאה אין מוחין בידו.
מרדכי בשם יש דוחין :האוסרים בהנאה( .ד"מ א')
• בתערובת בשר עוף בחלב דרבנן – מחלוקת ראשונים
מגיד משנה :אוסר בהנאה אע"ג שהוא מדרבנן.
טור :מתיר( .ד"מ א')
להלכה – מחלוקת
רמ"א :מותר בהנאה.
רש"ל :יש להחמיר לאסור בהנאה אף באיסור דרבנן( .רמ"א וט"ז א')
» בדעת הרמב"ם [כבשר עוף בחלב  -האסור מדרבנן] – מחלוקת
ש"ך :מותר בהנאה אף מדרבנן.
ב"ח :כרש"ל דאסור בהנאה מדרבנן( .ש"ך ב')
❏ האם לוקה על איסור הנאה – מחלוקת
רמב"ם :אינו לוקה.
שאר פוסקים :לוקה( .פת"ש ב')
» נפק"מ:
לזמן הזה האם לוקה ,ולענין חצי שיעור האם אסור בהנאה מדאורייתא.
לרמב"ם :אסור בהנאה מן התורה אף בחצי שיעור.
ולשאר פוסקים :אינו לוקה אלא דווקא בכזית ,ולא בחצי שיעור( .פת"ש ב')
❏ שיעור הנאה בב"ח להתחייב – מחלוקת
צל"ח :בכזית.
רע"א :בפרוטה( .פת"ש ב')
❏ חמאה שנתבשלה בסיר בשרי ב"י שנאסרה בהנאה – ורוצה להדליק בה נרות:
• להאיר הבית – אסור.
הטעם :כיון שאסור בהנאה( .פת"ש ד')
• לנרות חנוכה – אסור( .פת"ש ד')
הטעם:
א .דבנרות חנוכה צריך שיעור לשמן ,ואילו חמאה זו כתותי מכתת שעוריה.
ב .אסור משום בישול בב"ח בשעת דליקת הנר( .פת"ש ד')
 בגדר איסור אכילה – אף כשאכל שלא כדרך אכילה והנאה – אסור( .פת"ש א')
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❏ מתי אסור בב"ח מן התורה? – דווקא בדרך בישול.
ולכך הוציא אכילה בלשון בישול ,לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול( .שו"ע)
❏ אבל מדרבנן – אסור בכל ענין( .שו"ע)
» וכגון :בכבוש ומליחה ,שאינו דרך בשול – ואין אסורים אלא מדרבנן( .ש"ך א')
» טיגון – מחלוקת

»

פר"ח :טיגון הוי בכלל בישול מדאורייתא לאסור בהנאה.
מהר"ם שיף ומנחת יעקב :צידדו להקל ,דטיגון לא הוי בכלל בישול ,ואינו אסור בהנאה.
וצידד הפמ"ג  -דבמקום הפסד מרובה יש להקל( .פת"ש ג')
חם בחם בלא ברוטב – לא הוי דרך בישול ,ומותר בהנאה( .פת"ש ג')

❏ מה עושה עם תערובת בב"ח האסורה
• כשאסור בהנאה [איסור דאורייתא] – קוברין אותו .ואם שרפו – גם אפרו אסור בהנאה מן התורה.
(פת"ש ב')

• כשמותר בהנאה [איסור דרבנן] – צריך ליתנם לעכו"ם כך ,ולא יבשל מתחילה ,דא"כ עובר על הבישול
ואסור בהנאה מן התורה( .פת"ש ג')

סעיף ב'
סוג החלב האסור
חלב גדי  -לאו דוקא .דהוא הדין שור ,שה ועז.
ולא שנא בחלב אם ,ולא שנא בחלב אחרת ,אלא שדבר הכתוב בהווה( .שו"ע)

סעיף ג'-ד'
בשר או חלב טמאה
מקור :חולין (קיג - ).בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טמאה ,בשר בהמה טמאה וחלב בהמה טהורה –
מותר לבשל ובהנאה.
מחלוקת
שו"ע :מותרים בבישול ובהנאה ,כיון דאין איסורם אלא מדרבנן( .שו"ע בסעי' ג')
רמ"א :בהנאה  -מותר ,אך בבישול  -אסור לכתחילה ,משום מראית עין( .רמ"א בסעי' ד')
» מקשה הב"י על הטור – מדוע גזר על בשר טמא איסור בב"ח מדרבנן?
הב"ח והדרישה בשי' הטור – נפק"מ לחתיכה נעשית נבילה וחתיכה הראויה להתכבד.
לב"י לט"ז ולש"ך – אין נפק"מ
לט"ז :בב"ח שייך כשכל אחד מותר בפני עצמו ,משא"כ כאן שמין אחד טמא.
לש"ך :לא שייך לגזור בחלב טמא ,כי ודאי לא יאכלוהו( .ב"י ט"ז ב' וש"ך ג')
❏ בשר נבילה וחֶ לב שנתערבו עם חלב – מחלוקת האם מותר בהנאה
הדגמ"ר :מותר בהנאה ,דהיכן שאין איסור אכילה משום בב"ח אינו אסור בהנאה.
פמ"ג :אסור בהנאה מדאורייתא( .פת"ש ו')
❏ עוף וחיה טהורה
מקור לעוף :חולין (קיג - ).משנה מפורשת דלכו"ע מותר מדאורייתא.
מקור לחיה :חולין (קיג - ).מחלוקת תנאים ,לר"ע :מותר מהתורה .לר"י הגלילי :אסור מהתורה.
• באיסור הנאה – מחלוקת
שו"ע :חיה ועוף אינו אסור באכילה אפילו דרך בישול אלא מדרבנן .ומותר הוא בהנאה ובבישול לגמרי.
מהרש"ל וב"ח :בשר חיה ועוף אסורים מדאורייתא ואסור בהנאה( .שו"ע וש"ך ד')
• באיסור בישול – מחלוקת
שו"ע ולבוש :מותר לבשלם.
ואין חשש למראית עין משום דמנכרי.
ט"ז :יש לאסור משום מראית עין.
לרש"ל :אסורים מדינא( .ט"ז ה')
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❏ חלב שקדים
• עם בשר בהמה – לכו"ע ,יניח שקדים משום מראית עין( .רמ"א)
» ומ"מ לט"ז – אין לאסור אלא לכתחילה ,אך במקום שאין
האכילה( .פת"ש י')

לו שקדים – אין לאסור בשביל זה

• עם בשר עוף – מחלוקת
רמ"א :מותר ,ולא צריך להניח שקדים .דבדרבנן לא חוששים למראית עין.
רש"ל :אסור ,וצריך להניח בו שקדים .דגם בדרבנן חוששים למראית עין( .רמ"א ט"ז ד' וש"ך ו')
להלכה – מחלוקת
ט"ז :כרמ"א ומותר ,אך לכתחילה יניח שקדים .אלא שבמקום שאין לו שקדים – אין לאסור בשביל זה
האכילה.
ש"ך :כרש"ל ,דחייב להניח שקדים ,דחיישינן למראית עין.
» וצידד הנחלת צבי – דודאי גם הרמ"א מודה דאפילו בדרבנן חיישינן למראית עין .אך היינו
דווקא במראית עין גמור שהוא בפני הרואים .משא"כ כאן שמדובר שמבשל בביתו ואין חשש
לאסור באיסור דרבנן( .פת"ש י')
❏ כבד עם חמאה [שרצו לטגנו בשומן וטיגנו לבסוף בחמאה] – מחלוקת
מהר"ם שיף :צידד להקל ,דכבד הוי דם ,וגדי אסרה תורה ולא דם.
פמ"ג :אין לסמוך ולהקל[ .והוסיף שאפשר שגם המהר"ם שיף לא כתב זה רק לסניף בעלמא]( .פת"ש ה')
❏ דגים וחגבים
מקור :חולין (קיג - ):אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים.
פסק השו"ע – דדגים וחגבים – אין בהם איסור אפילו מדרבנן.
❏ דגים בחלב – מחלוקת
ב"י :אסור משום סכנה.
ד"מ :מותר( .ב"י ד"מ ט"ז ג')
» דגים מבושלים עם חלב או חמאה – מחלוקת
לבוש ותשובת חנוך ב"י :אסור לאכול בחלב משום שחקר אצל חכמי הרופאים ,דדווקא דגים
המטוגנים עם חמאה מותר לאכול .אבל דגים המבושלים בחלב – יש בו סכנת חולי ,דדגים
מקררים מאד וגם החלב רע ומזיק לגוף.
פת"ש :מותר אפילו בחלב ,כיון דדשו בה רבים( .פת"ש ט')
» בדיעבד שבישלו  -לדעת האוסרים – מחלוקת
כה"ג :אין לאסור בדיעבד .דדווקא לכתחילה יש להיזהר.
אדני פז :אף בדיעבד אסור( .פת"ש ט')
❏ לבשל בשר אסור בבית ישראל בקדרה של גוי – אסור ,שמא יחתה הישראל בגחלים תחתיה ושמא
בישל בה הגוי בשר בחלב או בשר וחלב לבדו ובחיתוי – עובר על לא תבשל.
וצריך שתהיה לשפחה ב' קדרות ,אחת של חלב ואחת של בשר( .ד"מ א')
❏ לבשל בשר לעכו"ם בקדרה של חלב אינו בן יומו – מעיקר הדין היה מותר ,דכל שאינו אסור רק
מדרבנן לא גזרו בבישול והנאה .אך מ"מ יש להחמיר כיון שאסור לחתות ,ומשום דמתחילה היה חלב
גמור החמירו בו קצת( .פת"ש ח')
חלב אישה
 בבהמה – מחלוקת
רשב"א :אסור לבשל משום מראית עין.
ד"מ :הקשה על הרשב"א ,דצ"ע מאי שנא מחלב בהמה טמאה דמותר בבישול?
» ותירצו האחרונים הקושיא:
א .ט"ז :דלא גזרו אלא בדבר המותר באכילה כל אחד לחוד( .ט"ז ה')
ב .ש"ך :בחלב ובשר טמאה שאסור באכילה אין לגזור משום מראית עין ,דלאו לאוכלם מבשל
להו.
ג .ש"ך :חלב ובשר טמאה ניכר ,ואין לחשוש למראית עין .בשונה משקדים ואישה שלא ניכר.
»

(ש"ך ז')
לכו"ע ,אם נפל כבר בב"ח – אין צריך שיעור ומותר( .שו"ע)
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 בעוף – מחלוקת
רמ"א :מותר ,דבדרבנן אין לחוש.
ש"ך :אסור משום מראית עין גם בדרבנן( .רמ"א ש"ך ח')
❏ לצורך רפואה אפי' אין סכנה – אין לחוש למראית העין ומותר ,שאין האיסור אלא מדרבנן ,וכ"ש חלב
טמאה או בשר טמא( .ט"ז ה' ש"ך ז')

סעיף ה'
ביצים שנמצאו בתרנגולת
מקור :ביצה (ז - ).מחלוקת תנאים ,השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות – לת"ק :מותרות
לאוכלן בחלב .רבי יעקב אומר :אם היו מעורות בגידין אסורות.
❏ מה גדר ביצים גמורות המותרות [נפק"מ גם לבב"ח וגם למליחה] – מחלוקת ראשונים
רשב"א :כל שיש לה חלבון וחלמון אפילו מעורות בגידין  -מותרות .אך אין לה אלא חלמון – עדיין בשר
היא ואסורה( .טור וב"י)
מרדכי בשם הרשב"ם :אינה גמורה עד שתגמר קליפתה ותתקשה( .ב"י)
רש"י :כל שהחלמון לבדו גמור אפילו ללא הקליפה הלבנה ,ואפי' מעורה בגידין – מותר( .טור וב"י)
אורחות חיים :כשהקליפה דקה לבנה ,ואפי' עדיין היא רכה – חשובה ביצה גמורה( .ב"י)
ה"ר יהונתן :כל שנעקרו מן האשכול ,אפילו בלא קליפה דקה החיצונה – מותר .אבל אם עדיין תלויים
באשכול – אסור( .ב"י)
» ודווקא לאוכלן מעורבין בחלב הוא דאסורים .אבל אם אכלן בפני עצמן – מותר לאכול אחריהם
גבינה או חלב( .ב"י)
רבינו ירוחם :אין לה חלבון – צריך מליחה וחשובה כבשר [וממילא ה"ה לגבי בב"ח]( .ב"י)
המהרא"י :אם הקליפה רכה – מולחין אותה כשאר בשר .אבל נהגו הנשים שאפילו אם הקליפה קשה –
נוהגין בהן איסור( .ד"מ ג')
או"ה :כל שנמכרת כמוה בשוק – חשובה גמורה לבב"ח ולמליחה( .ד"מ ג')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א [וכת"ק] ,ביצים הנמצאים בעופות אם הם גמורות ,דהיינו שיש להם חלבון וחלמון ,אע"פ
שהיא מעורה בגידים – הרי זה גמורה ,ומותר לאכלה בחלב .אבל אם אין לה אלא חלמון – אסור לבשלם
בחלב.
» ולענין מליחה כתב בב"י – דהעולם נוהגין שכל שאין להם חלבון – מולחין אותם ואפילו עם
בשר( .ב"י)
» אך הד"מ חלק – שאם מולחה ימלחנה לבד בלא שאר בשר( .ד"מ ג')
ש"ך :כמרדכי [וכר' יעקב] ,ואם הן מעורות – אפילו בדיעבד אסור .אמנם במקום הפסד מרובה וכהאי
גונא – אפילו לא נגמר אלא החלמון והן מעורות – יש להקל.
» וצידד הש"ך – דמהרא"י כתב שאין הנשים נוהגות היתר אפילו נגמרו לגמרי וגם הקליפה
חיצונה קשה לגמרי.
אולם אינו אלא חומרא בעלמא ,והלכך במקום שאין מנהג – אין לחוש לזה כלל( .ש"ך י')
עוד צידד דממשמעות הת"ח :דאפילו מעורות – בדיעבד מותר( .ש"ך י')
»
ב"ח :פסק דהמנהג שהביא מהרא"י – הוא מדינא ,ואין להתיר אא"כ נגמרו לגמרי וגם הקליפה חיצונה
קשה לגמרי( .ש"ך י')
ט"ז  :לכתחילה יש לנהוג כמהרא"י ,אך בדיעבד כל זמן שנגמרה הקליפה אפילו בקרום לבן לחוד – סגי
בזה ,ואין עליו דין בשר כלל( .ט"ז ו')
» קשה לשו"ע ,מאי שנא מהכה תרנגולת ,שהדין שם שאם היא מעורה בגידים  -הוי כבשר מן
החי?
א .שונה כאן הדין לגבי בב"ח בעוף דכיון שהוא דרבנן הקלו.
ב .שאני בב"ח ,שכיון שכל אחד בפני עצמו מותר( .ש"ך ט')
ג .כיון שאין בביצים טעם בשר כלל התירו לגבי בב"ח – שהרי כל האיסור תלוי בטעם .אך
לגבי אבר מן החי – החמירו ,שהרי אין האיסור תלוי בטעם( .ט"ז ו')
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❏ לכו"ע ,בהפסד מרובה – מותר( .ש"ך י')

❏ לכו"ע ,נולדה כדרכה – מותרת.
ואף לפי המנהג – אינו אסור אלא דווקא כשנמצאת כך במעי אימה אחר שחיטה .אבל אם הטילה
אותה בחייה כדרכה – אפילו אם הקליפה רכה לאוכלה בחלב לכתחילה( .פת"ש י"ב)
❏ אם אכלם בפני עצמם – מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב ,אף בביצה המעורה בגידין( .שו"ע)

סעיף ו'-ז'-ח'
מעושן וחמי טבריה
מקור למעושן :ספק בירושלמי דנדרים פרק הנודר מן המבושל – ולא נפשט הספק( .אך ספק דאורייתא
לחומרא).
מקור לחמי טבריה :שווה למעושן.
פסק השו"ע – המעושן והמבושל בחמי טבריה – אין לוקין עליו( .שו"ע סעי' ו')
» אבל איסורא איכא( .ש"ך כ"ב)
חלב מתה
מקור :חולין (קיד).

פסק השו"ע – המבשל בשר בחלב מתה – פטור ,ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב.
אבל אוסרים המאכל כמו חלב עצמה ,ואפילו בבישול יש לאסור לכתחילה( .שו"ע סעי' ו')
» המבשל בשר בחלב של בת פקועה – מחלוקת
רע"א :הסתפק דאינו טעון שחיטה ,אך אינו ראוי לילד ,והכריע להתיר.
נו"ב :אסור מן התורה ,כיון שראויה להיות אם( .פת"ש י"ד)
מי חלב
מקור :חולין (קיד - ).המבשל במי חלב – פטור.
חולין (קיא - ):אסור לאכול בשר בכותח.
• המבשל מי חלב ,ו היינו אחר שעושים הגבינה מבשלים הנסיובי והאוכל צף מלמעלה ולא נשאר בו אלא
מים בעלמא – פטור ,ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב.
אבל אוסרים המאכל כמו חלב עצמה ,ואפילו בבישול יש לאסור לכתחלה( .שו"ע סעי' ו')
• המבשל בנסיובי דחלבא ,והוא חלב המתמצת מקפאון הגבינה – אינם בכלל מי חלב ומותר( .שו"ע סעי' ח')
דם בחלב
מקור :חולין (קיד).
• מדין בב"ח – אין לוקין על אכילתו( .שו"ע)
• מדין דם – מחלוקת
רמב"ם :לוקה ,דדם שבשלו עובר עליו.
ש"ך :אינו לוקה ,דדרבנן( .ש"ך ט"ו)
חלב זכר
• חלב זכר בהמה – פטור ,ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב .אך אסור( .שו"ע)
• חלב זכר אדם – לא מיקרי חלב כלל ,ואם נפל לתוך קדירה של בשר – אינו אוסר( .רמ"א סעי' ו' ש"ך ט"ז)

שליל בחלב
המבשל שליל בחלב – חייב ,וכן האוכלו( .שו"ע סעי' ז')

עג
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שליא גידים ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים
מקור :חולין (קיד).
פסק השו"ע – המבשל שליא או עור וגידים ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים הרכים – פטור ,וכן האוכלם
פטור .אך איסורא איכא( .שו"ע סעי' ז' וש"ך)
» תבשיל שנמצא בו עצם חלול [ויש להסתפק שמא היה בתוכו מוח ונמס תוך התבשיל ,ואין ס'
בתבשיל נגד אותו חלל שבעצם] – מחלוקת
מנחת יעקב :אסור ,דספק איסור דאורייתא הוא.
הבל"י :מותר ,דלא מחזקינן איסורא לומר שהיה בתוכה מוח.
פמ"ג :אף אם אין מח אסור מדרבנן( .פת"ש ט"ו)
עור
מקור :נלמד מעצמות וגידים הנלמדים בחולין (קיד).
• אותן שאין עורותיהן כבשרן – דרבנן ,ופטור ממלקות ,אבל אסור( .שו"ע ופת"ש)
• אותן שעורותיהן כבשרן [כעור השליל ,ועור שתחת האליה ,ועור בית הבושת] – ספק ,שמא דינם כבשר
ואסור באכילה ובהנאה( .פת"ש ט"ו)

חומרות שונות באיסור בשר בחלב:
❏ לחתות האש תחת קדירה של עכו"ם – מחלוקת
הג"ה מרדכי :אסור לחתות האש תחת קדירה של עובד כוכבים .ולכן יתן להם ב' קדירות.
הטעם :לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב פעמים בשר ,והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי
בישול בשר בחלב.
רמ"א וש"ך :בדיעבד אין לחוש בכל זה ,ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא ,והמיקל לא הפסיד.
(ד"מ רמ"א וש"ך)

❏ הנאה ממי תערובת מים שהדיחו בב"ח
• כשהדיחם במים רותחים ועירבם כך רותחים – מחלוקת
מהרי"ו :אין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר ,עם מים שהדיחו בהם כלי חלב ,וליתן לפני בהמה -
דאסורים בהנאה.
רמ"א :בדיעבד אין לחוש בכל זה ,ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא ,והמיקל לא הפסיד( .רמ"א
וש"ך י"ט)
• אך כשאינם רותחים – אינו אסור בהנאה ,כיון שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול( .ש"ך י"ט)

❏ כלי שעושים לחפיפת הראש
• אכילה בכלי – מחלוקת
מהרי"ל :הכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש – אין להשתמש בו.
הטעם :דעושין אותה מאפר שעל הכירה ,ורגילות הוא להתערב שם בשר וחלב.
רמ"א :בדיעבד אין לחוש בכל זה ,ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא ,והמיקל לא הפסיד( .רמ"א)
• הנאת דחפיפת הראש – מותר לכו"ע.
הטעם :כיון שאינו דבר של אכילה  -לא חשיב הנאה ,כיון שאינו נהנה מגוף האיסור( .ש"ך כ')
❏ קדירות של תנורים שבבית החורף [שנתזים לפעמים בשר וחלב מן הקדירות שמבשלים בתנורים]
• של חרס – מחלוקת
מהרי"ו :יש לאסור גם כן להשתמש מן הקדרות של התנורים שבבית החורף ,משום דנתזים עליהם
לפעמים בשר וחלב מן הקדרות שמבשלים בתנורים.
רמ"א :בדיעבד אין לחוש בכל זה ,ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא ,והמיקל לא הפסיד( .רמ"א)
• של ברזל – לכו"ע מותר( .ש"ך כ"א)
הטעם :דנעשה להם ליבון בתנור( .ש"ך כ"א)
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סעיף ט'
חלב הנמצא בקיבה – לבשל עם בשר
מקור :חולין (קטז - ):כשרה שינקה מן הטריפה – מעמידין בקיבתה ,וכ"ש טרפה שינקה מן הכשרה –
משום דחלב המכונס בקיבה פירשא בעלמא הוא.
נחלקו הראשונים בדין חלב המכונס בקיבה
רי"ף ורמב"ם :מעמידין בעור קיבת נבלה ,דאינו חלב אלא פירשא בעלמא.
רש"י :תמיד אסור ,ולא גורס הגמ'.
ר"ת :מחלק בין צלול לקרוש .דצלול – אסור ,כיון שעדיין שם חלב עליו .אך קרוש – מותר ,שכיון שנקרש
יצא מתורת חלב ,והוי פירשא בעלמא( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרי"ף ורמב"ם ,דחלב הנמצא בקיבה  -אינו חלב ,ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבה.
רמ"א :כר"ת ,דאוסר בצלול ומתיר בקרוש.
» כשמתיר בקרוש  -לשיטת הר"ת  -האם אף לכתחילה מתיר – מחלוקת
ת"ח :לכתחילה מותר בקרוש.
ש"ך :לכתחילה אסור אף בקרוש ,משום מראית העין( .ש"ך כ"ה)
רש"ל :כרש"י ,אסור תמיד .דאין אנו בקיאין בשיעור קרישה המתירה( .ט"ז ז')

סעיף י'
חלב הנמצא בקיבה – ששהה או נמלח עימה – מה דין הקיבה
 כשלא נמלח עימה  -רק שהה החלב בקיבה – מחלוקת ראשונים
ר' שמחה  :אוסר קיבה שנשתהה בתוכה חלב עד לאחר שנצטנן בתוכו ,משום בשר בחלב ,אפילו לא נמלח
עמה.
הטעם :לפי שהחלב חמוץ וחריף ,שהרי מעמידין בו.
ד"מ בשם פוסקים :דבדיעבד מותר ,דאין לאסור אלא ע"י מליחה( .ד"מ ט')
הכריע הרמ"א – דלכתחילה אין להניחו בקיבה עד שיצטנן החלב בתוך הקיבה .אבל בדיעבד – אין לחוש.
 כשנמלח עימה
❏ בשי' הרי"ף והרמב"ם דמותר – מחלוקת ראשונים
הטור :מותר להעמיד בה אף במליחה.
הטעם :דפרשא בעלמא הוא.
הרבינו ירוחם :אם נמלח הקיבה בתוך העור  -אסור להעמיד בה גבינה.
הטעם :שאע"פ שהוא פרש בעלמא ,מ"מ כבר לקחה טעם הבשר ,וכשמעמיד בה הוה ליה בשר
בחלב( .ב"י)
» לטור ,הטעם מדוע אין בו נותן טעם של הקיבה לאסור?
לב"י :יש לדמות הדין לדגים שקבלו טעם בשר דמותר לחברם אח"כ עם חלב – וכאן הוי גרוע
מנ"ט בר נ"ט מצד שהוא פרש גמור.
לד"מ :אינו דומה הדין לדגים ,שהרי שם לא קיבל טעם מן הבשר עצמו אלא מן הקערה והוי
נ"ט בר נ"ט .אך כאן קיבל החלב טעם מן הקיבה והוי טעם ראשון.
אלא הטעם משום שאינו חשוב טעם לאסור ,הואיל והחלה הוי פירשא ,וגם הטעם שקיבל מן
הבשר הוי פירשא – ולכך מותר( .ב"י)
❏ בשי' הר"ת דמחלק בין צלול לקרוש
• צלול – מחלוקת
רמ"א :צלול טרפה ,ולכך אם יש בהן בנותן טעם – אסור .ואם יש ס' לבטל – מותר.
מרדכי בשם הרשב"א :אינו בטל בששים ,דהואיל והוא מעמיד אינו בטל( .ד"מ ח')
• קרוש – לכו"ע מותר ,דפירשא בעלמא.
❏ בשי' הרש"י – פשוט שאסור אף בזה תמיד.
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרי"ף ורמב"ם ,וכטעמו בדברי הטור ,דלכתחילה בין צלול בין קרוש אסור להעמיד בו ,דקיבל
טעם מעור הקיבה .אך בדיעבד מותר בכל ענין( .שו"ע וש"ך כ"ט)
רמ"א :כר"ת ,דתלוי אם הוא צלול או קרוש:
• אם הוא צלול – אוסר כל הגבינות עד שיהא ס' בחלב שהעמיד נגד הקיבה האסורה.
ואם היה ס' בחלב – הכל מותר( .רמ"א)
• ואם היתה הקיבה קרושה – אינה אוסרת כלום אפי' לא היה ס' בחלב נגד הקיבה( .רמ"א)
» וצידד הפמ"ג  -דמ"מ אם נבלע חלב גמור בקרוש ,ואח"כ לבשר – אוסר .דדווקא טעם
הנבלע נעשה פירשא ג"כ ,אבל בעין לא .ושוב פקפק בזה( .פת"ש י"ח)
• ואם היה הקיבה צלול מתחילה ונקרש – מחלוקת ראשונים
רשב"א :יש לו דין צלול.
מרדכי :מקל בזה( .רמ"א)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :במקום הפסד יש להקל.
ב"ח  :בצלול ונקרש נקטינן להחמיר באיסורא דאורייתא ,ויש לו דין צלול ,ואפילו בהפסד מרובה.
(ש"ך ל"ב)
»

»

קשה לשי' הרמ"א ,דבצלול אינו ניתר אלא בס' .הרי בקליפה סגי לרא"ש?
א .ט"ז :כיון שיש כאן חלב הוי ליה כאיסור שמן ואסור( .ט"ז י')
ב .נקוה"כ :דכל דבר שצריך קליפה ולא שייך בו קליפה – כולו אסור.
ג .נקוה"כ :שונה כאן הדין ,כיון שכנוס בתוך הקיבה ונמלחו בתוכו כשיעור שיתנו על האור
וירתיח – דמי לכבוש ואסור כולו .ודמי לנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה כשיעור שיתננו על
האור וירתיח – דאסור גם לרא"ש כל מה שנכבש( .נקוה"כ)
קשה לשי' הרמ"א ,הרי כאן כיון שהוא דבר המעמיד – אפי' באלף לא בטיל?
א .י"ל ,דדווקא דבר המעמיד שאסור מעצמו ממש כגון נבילה – אמרינן דלא בטיל .משא"כ
הכא שאין המעמיד אסור מעצמו אלא משום תערובת בשר בחלב – לכך בטל.
ב .אין אנו סוברים כרשב"א דבמעמיד לא בטיל אפי' באלף ,אלא הדין שבטל( .ש"ך ל')

❏ בשיעור המליחה האוסרת – צריך שישהה במליחתו זמן בכדי שיתנו על האור וירתיח .וכן צריך שיהא
נמלח כל כך שאינו נאכל מחמת מלחו( .ש"ך כ"ז)
» אך אם נמלח מליחה מועטת ולא שהה ,והעמיד גבינות ובישלו הגבינות אח"כ – אין להקל ,דתו
הוי דאורייתא( .פת"ש ט"ז)
» קשה ,מדוע אין אוסרים מיד [שהרי לש"ך מליחה אוסרת מיד אפילו לא נמלח אלא מעט]?
א .כיון שהרבה פוסקים מחשיבים לחלב זה כפרש בעלמא.
ב .כיון שהוא מדרבנן [שלא נאסר אלא במליחה ולא בבישול] ,היקלו בזה( .ש"ך כ"ז)
❏ קיבה שנתייבשה כעץ – כעור הקיבה שלפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו ונעשה כעץ וממלאים
אותו חלב – מותר ,דמאחר שנתייבש הוי כעץ בעלמא ואין בו לחלוחית בשר.
וצידד הש"ך – דמ"מ לכתחילה אין לעשות כן( .ש"ך ל"ג)
» ה"ה שאר בני מעיים – מותר( .ש"ך)
» בשר יבש כעץ או קיבה בבישול – מחלוקת
פמ"ג :אסור.
תפארת צבי :מותר ,ואף ע"י שריה מעת לעת מותר( .פת"ש כ"א)
תולעים אדומים שמייבשים אותם וצובעים בהם משקה יין שכר – מותר( .פת"ש כ')
»
❏ בן תורה עני המבקש להעמיד גבינה בעור קיבה [כי ההעמדה בקיבה בלא עור מקלקל הגבינות ,וגם
צריך זמן רב] ונוהג הוא שאחר שנתייבשה עור הקיבה ,חוזרים ומרככין אותה במים ויי"ש מעורבים,
ואח"כ מוצצין הלחלוחית מהעור אל תוך החלב וזורקין העור ,ומהמיץ הזה נגמרה ההעמדה:
• אם אינו צריך שיעור כבישה אלא נתרכך בזמן מועט – ניתן להתיר לבטל בס' לכתחילה ,ולהתיר זוז"ג
לכתחילה.
• אך אם צריך שיעור כבישה – יסירנו משם סוף כל יום כמו שעה [כדי שלא יהיה כבוש יום שלם בבת
אחת] ,ויחזור ויתנהו לתוכו ,ואז אין מצטרף זמן הכבישה לאסור[ .ומצורף לזה כיון שהוא עני והו"ל
הפסד מרובה] – ואז מותר( .פת"ש י"ט)
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סעיף י"א
העמדת גבינה בעור קיבה
מקור :חולין (קטז - ).המעמיד בעורה של קיבה – אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה.
 כשהעמיד בעור קיבת כשרה – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :אם יש בה טעם בשר אסורה .ואם לאו  -מותרת .כיון שמעמיד בדבר המותר ואין כאן אלא
איסור בב"ח ששיעורו בנותן טעם.
מרדכי :אפילו יש בחלב יותר מששים באיסור – אסור ,דכיון שהאיסור מעמיד היינו נותן טעם ואוסר.
(ב"י)

פסק השו"ע – כרמב"ם ,אם העמיד גבינה בעור קיבת כשרה – יש בה טעם בשר  -אסורה .ואם לאו -
מותרת.
» בכמה משערינן – מחלוקת
שו"ע :בטעימת קפילא.
רמ"א :בס'( .ש"ך)
 כשהעמיד בעור קיבת נבילה וטריפה ובהמה טמאה – מחלוקת
שו"ע וש"ך :אוסר בכל שהוא ,דמעמיד חשוב כאילו הוא בעין.
הטעם :משום דדבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באלף לא בטיל( .רמ"א)
» ושונה קיבת נבילה מקיבת כשירה – כיון דעור קיבת כשירה מאחר שהוא מותר בפני עצמו ואין
בו איסור – כל שאינו נותן טעם אינו בכלל בב"ח האסור .אך נבילה אסור מצד עצמו ,והוי
מעמיד כאילו הוא בעין( .ש"ך ל"ה)
מהרש"ל :אפילו המעמיד בעור קיבת נבילה בטל בס'( .ש"ך ל"ה)
❏ לכו"ע – דוקא שלא היה שם מעמיד אחר רק האסור .אבל אם היה שם ג"כ מעמיד היתר – הוי זה
וזה גורם ומותר אם איכא ס' נגד האסור( .רמ"א)
❏ בגדר דין זוז"ג
• אם אין באיסור לאסור בפני עצמו – מותר בס'.
מקור :ע"ז (מט) מחלוקת ר"א ורבנן( .ט"ז י"ג)
• יש באיסור לאסור בפני עצמו – מחלוקת
משמעות הרמ"א :דמותר.
אך הט"ז :חלק והעמיד במצמצם ,דרק אז מותר ,אך בלאו הכי אסור( .ט"ז י"ג)
» הקשה הש"ך :מגבי שאור דזוז"ג אסור?
ותירץ :דכדי לחמץ שאני ,דהוי נ"ט ממש( .ש"ך ל"ו)
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סעיף א'
בשר וגבינה על שולחן אחד
מקור :חולין (קג - ):ואסור להעלותו עם גבינה על השולחן ,חוץ מבשר דגים וחגבים.
שם (קד - ):באיזה שולחן אמרו? בשולחן שהוא אוכל ,אבל בשולחן שהוא סודר עליו את התבשיל – נותן
זה בצד זה ואינו חושש.
 באיסור בב"ח – אפילו בשר חיה ועוף – אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה שלא יבא לאכלם
יחד( .שו"ע)
הטעם :כיון דלא בדילי אינשי מיניה( .ט"ז א' וש"ך ב')
וכאן אין גזירה לגזירה ,דכאן כן גזרינן( .ט"ז א')
❏ אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל – מותר ליתן זה בצד זה( .שו"ע)
 באיסור נבילה – מותר להעלותם על שולחן אחד ,כיון דבדילי אינשי מיניה( .ש"ך ב')
 באיסור חמץ – אסור( .ש"ך ב')
הטעם:
א .משום חומרא דחמץ שאני.
ב .כיון דפת צריכה הרחקה טפי ,משום דעל הלחם יחיה האדם( .ש"ך ב')
» ה"ה פת דאיסור – אסור להעלותו על שולחנו כלל ,דעל הלחם לבדו יחיה וצריך הרחקה( .ש"ך ב')
 בנדרים
• המודר הנאה מחבירו – מותר ,כי לא יבוא לאכול ממנו ,שהרי שונאו( .ש"ך ב')
• המודר הנאה ממאכל או מדבר – אסור ,דבפני עצמו מותר ויש לחשוש( .פת"ש ב' בסעי' ב')
❏ הדלקת נרות על השולחן
• של חמאה – מחלוקת
מהרי"ט בשם א"ז :אסור ,שמא ינטף על בשר.
הבל"י :מותר( .פת"ש א')
• של שומן – מותר ,כיון שעשוי כעין פתילה ,ולא חוששים שמא יטוף.
• של חלב – מותר ,כיון דבדילי אינשי מיניה( .פת"ש א')

סעיף ב'
ב' אנשים האוכלים אחד גבינה ואחד בשר – לא יאכלו יחד
מקור :חולין (קז - ):שני אכסנאים אוכלים על שולחן אחד .ואמר שמואל :לא שנו אלא שאין מכירין זה
את זה .אבל מכירין – אסור( .בב"י בסי' קע"ג)
❏ מה גדר האיסור? – מחלוקת
שו"ע :כשמכירים ואפי' מקפידים זה על זה – אסור.
ולכך :אסור להעלותו על השלחן בשני בני אדם המכירים זה את זה ,אפילו הם מקפידים זה על זה.
אבל אכסנאים שאין מכירין זה את זה – מותר( .שו"ע)
מהרש"ל :אפי' מכירין  -אם מקפידין – מותר .ורק כשמכירין ולא מקפידין – אסור( .ט"ז ב' ש"ך ד')
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אך ע"י היכר – מותרים לאכול יחד
❏ מתי מועיל ההיכר – מחלוקת ראשונים
טור וב"י :תמיד מועיל ההיכר ,אפילו הם מכירין זה את זה ,ואפילו הם אוכלים מהוצאה אחת.
י"א בטור :אם יש הוצאה אחת – לא מועיל היכר כלל .ורק אם יש להם ב' הוצאות – מותר( .טור וט"ז ג')
» וכשיש ב' הוצאות – אם אין מכירין זה את זה – אין צריך היכר כלל( .ט"ז ג')
פסק השו"ע – כשיטתו וכטור ,ואפילו המכירים ,אם עשו שום היכר ,כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו,
או אפילו אוכלים על מפה אחת ונתנים ביניהם פת להיכרא – מותר.
❏ סוג ההיכר
או"ה כתב :דצריך שיהא ההיכר דבר שאין אוכלין אותו ,וקצת גבוה כגון מנורה וקנקן.
והגהת אשיר"י הוסיף :שאפי' מאכל ,אם אין אוכלין מן הפת שהניחו ביניהם להיכירא – הוי כמנורה
וקנקן( .ד"מ א' ורמ"א)
❏ קנקן ששותים ממנו אך אין דרכו להיות שם – מחלוקת
הב"י והרמ"א :דאע"ג ששותין מן הקנקן שביניהם – הוי הפסק אם אין רגילים לשים הקנקן על השולחן,
ועכשיו שמו ביניהם .מה שאין כן בלחם שדרכו להיות תמיד על השולחן( .ד"מ א' ורמ"א)
» וכל שכן אם נתנו שם מנורה [במקום גבוה קצת] ,או שאר דברים שעל השלחן ,במקום שלא היו
רגילים לעמוד ,או כשאין דרכה להיות שם כגון ביום – דהוי היכר( .רמ"א וט"ז ד' וש"ך ז')
ב"ח :אם שותין מהקנקן – לא הוי היכר ,אע"פ שאין דרכו להיות על השולחן( .ש"ך ו')
❏ מפה בלבד – מחלוקת ראשונים
הגהות אשיר"י וטור :מספיקה מפה להיחשב כהיכר.
או"ה :צריך גם היכר יחד עם המפה ,ולא די באחד מהן( .ד"מ א')
פסק השו"ע – כהגהות אשיר"י וטור ,דאפי' המכירים אם עשו שום היכר ,כגון :שכל אחד אוכל על מפה
שלו ,או אפילו אוכלים על מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכירא – מותר.
❏ אם כל אחד רחוק מחבירו – כשיושבים רחוקים זה מזה בכדי שאין יכול האחד לפשוט ידו ולאכול
ממה שאוכל חבירו – מותר לכו"ע בלא היכר( .פת"ש ג')
❏ אם אוכל עם אחרים – מותר בלי היכר( .פת"ש ד')
הטעם :שהרי זה עדיף מאם עשו שום היכר( .פת"ש)

❏ מי שאכל בשר ,ורוצה לישב ליד מי שאוכל כעת גבינה – מחלוקת
באה"ט  :אסור לישב אצל מי שאוכל גבינה ,כי יש לחוש שמאחר שמכירו אותו שאוכל הגבינה ,לא ידע
שאכל בשר ויושיט לו ויאכל.
פמ"ג :לא ראה שנזהרין בזה( .פת"ש ד' ובאה"ט)
❏ שתייה מכוס אחד – יהיו זהירים שלא לשתות מכלי אחד ,משום שהמאכל נדבק בכלי( .רמ"א)
מקור :מהמנהג של ר' קלונימוס ור' יהודה( .ד"מ ורמ"א)
» וכל שכן שלא יאכלו מפת אחד( .רמ"א)
» והדין כן אפי' בב' שולחנות ,ואפי' בב' אכסנאים המקפידים( .ש"ך ח')
❏ מלחייה – נוהגין ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו( .רמ"א)
הטעם :כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל במלח( .רמ"א)
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סעיף א'
בשיעור השהייה שבין בשר לחלב
מקור :חולין (קד - ):תאני אגרא חמוה דרבי אבא :עוף וגבינה נאכלין באפיקורן.
❏ בדין גבינה אחר עוף – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :מותר [כדמוכח בגמ' דשרא אגרא לאוכלן].
רמב"ם :אסור [דמפרש הגמ' דאגרא התיר בעוף אחר גבינה ,אך לא התיר בגבינה אחר עוף]( .ב"י)
❏ בדין גבינה אחר חיה – מחלוקת ראשונים
ר"ן :מותר ,דדינו שווה לעוף דשניהם אסורים רק מדרבנן.
רמב"ם :אסור ,לפי שבשר החיה דומה לבהמה( .ב"י)
» קשה ,מדוע התיר אגרא עוף דווקא ,ולא התיר גם חיה?
א .הרא"ש תירץ :דעוף שכיח טפי.
ב .ר"ת תירץ :דעוף אין נדבק בשינים ובחניכיים( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,דאכל בשר אפילו של חיה ועוף – לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות.
❏ המתנה בין בשר לגבינה – מחלוקת ראשונים
רי"ף ורמב"ם :ו' שעות.
ר"ת :מיד רק שצריך קינוח והדחה( .טור)
תוס' ומרדכי :מותר לאלתר אם סלקו וברכו( .ד"מ ה')
הג"ה ש"ד :צריך להמתין שעה אחר גמר הסעודה והברכה( .ד"מ ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרי"ף ורמב"ם ,ו' שעות.
י"א ברמ"א :כמרדכי ותוס' ,לאלתר בסלקו וברכו.
המנהג ברמ"א :כהג"ה ש"ד ,להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת ואוכלין אחר כך גבינה ,מ"מ צריכים
לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר ,דאז הוי כסעודה אחרת דמותר לאכול לדברי המקילין .אבל בלא
ברכת המזון – לא מהני המתנת שעה שעה אחר הברכה.
אך צידד ,דיש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה ,וכן נכון לעשות( .רמ"א)
❏ לדעת המנהג ברמ"א  -הג"ה ש"ד – דמספיק המתנת שעה וברכה:
» אם המתין שעה קודם שבירך  -האם צריך להמתין עוד שעה אחר הברכה – מחלוקת ראשונים
מהרא"י :מותר ,דאין לחלק.
או"ה :אסור ,וצריך להמתין שעה אחר ברכת המזון( .ד"מ ה')
הכריע הרמ"א – כמהרא"י ,דאין חילוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון או אחר כך.
» לברך ברכת המזון על מנת לאכול גבינה – מחלוקת
ט"ז וארוך בשם מהר"ח :אין לברך ברכת המזון על מנת לאכול גבינה .וברכת המזון לא הועילה
כלום.
רמ"א :אין נזהרין בזה( .ד"מ ה' רמ"א וט"ז ג')
» לכו"ע ,בחולה קצת – אין צריך להמתין אחר אכילת בשר יותר משעה ,ובלבד שיהיה אחר
שבירך( .פת"ש ג')
» גדר הברכה – איננה דווקא ברכת המזון ,אלא אף אם אכל בשר בלא סעודה – צריך לברך ברכה
אחרונה מקודם ,ובלאו הכי לא הוי סילוק( .ש"ך ו')
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❏ טעם המתנת ו' שעות – מחלוקת ראשונים
י"א בטור :משום שהבשר מוציא שומן ומושך טעם עד זמן ארוך.
רמב"ם :משום הבשר שבין השינים( .טור ט"ז א' ש"ך ב')
נפק"מ:
א .הלועס לתינוק:
לי"א בטור – אין צריך להמתין ,דכיון שלא אכלו אינו מוציא טעם.
לרמב"ם – צריך להמתין( .טור)
» אולם העט"ז ס"ל – דגם לטעם הטור דמשום שמושך טעם – צריך להמתין אע"ג שלא
אכלו ,כיון שמ"מ טעם הבשר נשאר לו בפיו.
אך תמה עליו הש"ך( .ש"ך ב')
ב .כשנשאר בשר בין שיניו אחר המתנת ו' שעות:
לי"א בטור – יש בזה איסור.
לרמב"ם – מותר ,דאין עליו שם בשר( .טור)
ג .בשר אחר גבינה קשה ומתולעת:
לי"א בטור – יש לאסור.
לרמב"ם – אין איסור לאכול אחריה בשר ,שהרי גם בבשר לא הוי בשר אחר ו' שעות ,אי
לאו דגלי לן קרא "הבשר עודנו בין שיניהם" .אך בגבינה לא הוי גבינה כלל( .ט"ז ד' בסעי' ב')
❏ הלועס לתינוק תבשיל שיש בו שומן – מחלוקת
ש"ך :אין צריך להמתין ,דלכל הטעמים אין לאסור.
פמ"ג :מחמיר להמתין ו' שעות ,משום לא פלוג ולא לפרוץ גדר( .פת"ש א')
❏ גדר שש השעות – אינן שעות זמניות( .פת"ש ג')
❏ מצא בשר בין שיניו – אפילו אם שהה כשיעור אם יש בשר בין השינים – צריך להסירו( .שו"ע)
» ואם מצא אחר כך בשר שבין השינים ומסירו – צריך להדיח פיו קודם שיאכל גבינה( .רמ"א)

» ואם קינח ,האם צריך להוסיף גם הדחת פיו – מחלוקת
ר"ן :לא צריך.
ש"ך :צריך( .ש"ך ד')
» ואין צריך שהייה ו' שעות מאותו זמן שמסירו ,אלא רק מהאכילה עצמה( .ש"ך ג')
❏ לדעת הרמ"א שאין צריך המתנת ו' שעות ,אלא מספיק שעה  -אם מצא בשר בין שיניו אחר
השעה – צריך לנקרו ולהסירו( .רמ"א)
» האם צריך קינוח והדחה – מחלוקת
ט"ז :צריך ג"כ לקינוח והדחה( .ט"ז ב')
ש"ך :אין צריך קינוח והדחה ,ובהמתנת שעה מספיק( .ש"ך ז')

סעיף ב'
אכילת בשר אחר גבינה
מקור :חולין (קד - ):עוף וגבינה נאכלין באפיקורן ...ה"מ בלילה ,אבל ביממא הא קא חזינא( .גמ' לא בב"י)

❏ האם מותר לאכול בשר אחר גבינה – מחלוקת ראשונים
טור :אכל גבינה  -מותר לאכול אחריו בשר מיד.
מהר"ם :החמיר על עצמו בבשר אחר גבינה כמו בגבינה אחר בשר .אך בבשר עוף – מותר.
ב"י באו"ח סי' קע"ג :יש להחמיר אף בבשר עוף אחר גבינה כדאיתא בזוהר( .טור וד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,אכל גבינה  -מותר לאכול אחריו בשר מיד ,ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה
נדבק בהם.
רמ"א :יש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה להמתין ו' שעות.
» וצידד הש"ך – דאפשר שגם מה שאסר הזוהר – אינו אלא בסעודה חדא ובשעתא חדא( .ש"ך ט"ז)
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❏ האם צריך קינוח והדחה – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :באוכל בשר בהמה וחיה אחר גבינה – צריך קינוח והדחה .אבל אם אוכל אחריה בשר עוף – אין
צריך לא קינוח ולא הדחה ,ולא נטילה.
ר"ת בשם בה"ג :מותר לאכול בשר אחר גבינה מיד בלא קינוח והדחה( .טור)
» האם מספיק בקינוח לבד – מחלוקת ראשונים
רא"ש רי"ף ורמב"ם :צריך גם הדחה וגם קינוח.
רשב"א :מספיק בקינוח בלבד( .ד"מ ג')
הכריע הב"י בסי' קע"ג – דהעולם נהגו לקנח ולהדיח ,וכן נכון לעשות כדברי המחמיר בדבר
שאין בו טירחא( .ד"מ ג')
פסק השו"ע – כרמב"ם ,דבבשר בהמה וחיה – צריך לקנח פיו ולהדיחו .אבל אם בא לאכול בשר עוף אחר
גבינה – אינו צריך לא קינוח ולא נטילה.
❏ הדחת הידיים  -מתי צריך להדיחם – מחלוקת ראשונים
טור :צריך רק בלילה.
ר"פ :יש לרחצם אף ביום ,שמא יש שומן בידו ולאו אדעתיה( .טור וש"ך ט')
פסק השו"ע – כטור ,דמותר לאכול אחריו בשר מיד ,ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק
בהם .ואם הוא בלילה שאינו יכול לעיין אותם היטב – צריך לרחצם.
וצידד הפמ"ג – דנכון להחמיר בדבר שאין בו טורח( .פת"ש ד')
» אם יש לו נר יפה כאבוקה – אף בלילה אין צריך לרחוץ ידיו ,כי דווקא בנר סתם צריך נטילה.
»
»

(ש"ך ט')
האוכל במזלג – לא צריך הדחה אף בלילה( .באה"ט ע"פ פת"ש ד')

רחיצת הידים בשאר משקים – מחלוקת
ראב"ד :אסורים.
מהרש"ל :מותרים( .ש"ך י')

❏ צורת הקינוח וההדחה – הקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה ,וכן בכל דבר שירצה חוץ מקימחא
ותמרי וירקא ,לפי שהם נדבקים בחניכין ואין מקנחים יפה .ואחר כך ידיח פיו במים או ביין( .שו"ע)
ואין צריך לדקדק בקנוח פה קודם ואח"כ הדחה ,אלא איזה מהם שירצה יקדים( .ש"ך י"א)
»
» לעיסת פת שרויה במים או יין – מועילה ,והוא עולה בשביל קינוח והדחה.
ומ"מ יותר טוב להיות כל אחד ואחד בפני עצמו( .טור)
» צריך לבלוע הפת שמקנח בה פיו( .פת"ש ה')
» שאר פירות – מחלוקת
הגהת הטור :הוי קינוח.
הגהת הטור בשם י"א :לא הוי קינוח( .פת"ש ו')
» איזה קמח אסור – מחלוקת
טא"ח :דווקא מקימחא דשערי אסור.
ש"ך :בכל קמח לא מועיל כקינוח( .ש"ך י"ב)
❏ גבינה קשה ומתועלת לאכול אחריה בשר – מחלוקת
רמ"א :כל שהגבינה קשה [שעברו עליה ו' חודשים ,או שהיא מותלעת] – אין אוכלים אחריה אפילו בשר
עוף ,כמו בגבינה אחר בשר .ויש מקילין ,ואין למחות רק שיעשו קנוח והדחה ונטילת ידים .ומ"מ טוב
להחמיר( .רמ"א וט"ז ד')
רש"ל :קרא תגר על המחמירים( .רמ"א וש"ך י"ז)
הט"ז :תלה הדברים במחלוקת הראשונים ביסוד טעם איסור חלב אחרי בשר ,לרמב"ם יש להקל .ואילו
לי"א בטור יש להחמיר כיון שטעם שלה נמשך בפה זמן רב.
והכריע שדווקא בגבינה מותלעת יש להחמיר .אבל בגבינה ישנה ואינה מותלעת ,ולא נעשה מחלב
אשר הועמדה בקיבה כדי להקפיא החלב ,רק נעשה מחלב בעלמא ונתייבשה או אוכל חמאה – אין
להחמיר בזה יותר מקינוח וניקור שינים והדחת פה וידים ,כי אם מי שנוהג בתוספת פרישות
וזהירות( .ט"ז ד')
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סעיף ג'
דין תבשיל של גבינה או תבשיל של בשר
❏ תבשיל אחר תבשיל  -אכל תבשיל של בשר – מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה.
❏ וצריך ליטול ידיו( .שו"ע)
» בגדר הנטילה  -האם היא חובה או רשות – מחלוקת ראשונים
טור :הנטילה ביניהם אינה אלא רשות.
הגהות ש"ד :חובה ליטול ידיו ,אפילו ביום ,מפני שהתבשיל נדבק בידים יותר מגבינה עצמו.
(ד"מ ז')

להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,דהנטילה ביניהם אינה אלא רשות.
רמ"א :כהגהות ש"ד ,דחובה ליטול אף ביום.
❏ גבינה עצמה אחר תבשיל בשר או להיפך – מחלוקת
שו"ע :אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה – מותר,
וחובה ליטול ידיו.
אך בב"י באו"ח סי' קע"ג כתב :שנהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כלל ,ואין
לפרוץ גדר( .ד"מ ו')
רמ"א :נהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר תבשיל בשר כמו אחר בשר עצמו ואין לשנות ולפרוץ
גדר.
אך לאכול בשר אחר תבשיל שיש בו גבינה או חלב – מותר ,רק שיש ליטול ידיו ביניהם .ואפי' לא
יאכל בשר ממש רק תבשיל של בשר אחר תבשיל של גבינה אם נגע בהן בידיו( .רמ"א)
» לכו"ע – כשנתבשל בקדרה שמבשלין בו בשר – לא נהגו להחמיר ,ומותר לאכול אחריו גבינה.
(ד"מ ו')

❏ שומן – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אוסר שומן כבשר.
סמ"ק :מתיר שומן ,כיון דהוי כתבשיל.
ארוך :שומן עוף מותר .אך בשומן בשר יש להחמיר( .ד"מ ו')
פסק הרמ"א – כרשב"א ,דשומן של בשר דינו כבשר עצמו ואסור.
» סוג השומן:
אפי' שומן עוף – אסור כבשר( .ש"ך י"ח)
ואפילו בשומן אווז – יש להחמיר( .ט"ז ה')
» מרק בשר – מחלוקת ראשונים
סמ"ק והגהת מיימון :כבשר עצמו.
רבינו יונה :אם הוא צלול [ללא ירקות]  -מותר ,אך אם הוא עב [עם ירקות] – אסור כדין בשר.
(ד"מ ו' וט"ז)
»

מעט שומן בקדירה ואין ס' – מחלוקת
באה"ט :מותר.
בל"י :אין להקל( .פת"ש ז')

❏ בישל בקדירה של בשר (בלי בשר)
• כשיש קצת ממשות בשר (אך בטל בס') כגון שלא הודחה הקדירה יפה – מותר לאכול אח"כ גבינה.
• כשאין ממשות בשר – מותר לאכול אף עם גבינה יחד ,דהוי נ"ט בר נ"ט( .רמ"א וש"ך י"ט)
❏ שמש המשמש בסעודה ונוגע באוכלין  -האם צריך נטילה – מחלוקת
רמ"א וב"י :אינו צריך נטילה ,דלא הצריכו נטילה אלא רק לאוכלים.
ש"ך :דווקא מים ראשונים אין צריך .אך מים אמצעיים חייב – דאין חילוק בין אוכל לנוגע( .ש"ך כ"א)
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סעיף ד'
אכילת בשרי על שולחן שאכלו עליו חלבי
מקור :ירושלמי פסחים (פ"ו ה"ד) – הדין דאכיל חוביץ ובעי למיכל קופר  -מבער פתיתין( .ב"י)

פסק השו"ע – מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר – צריך לבער מעל השלחן שיורי פת שאכלו עם הגבינה,
ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר .וכן להפך אסור.
» וכל זה אינו אלא כשהיו מניחין הבשר והגבינה על המפה ,שאז יש לחוש שמא ידבקו זה בזה.
אבל כיום ,שמנהגינו להביא כל מאכל על השולחן בקערות – מועיל בהפוך המפה לחוד,
ובהסרת הפתיתין מספיק( .פת"ש ח')

לחתוך בסכין בב"ח
❏ לחתוך גבינה בסכין של בשר
מקור :חולין (קיא - ):צנון שחתכו בסכין של בשר – מותר לאוכלו בכותח ...ואוקימנא בדטעים ליה וליכא
טעם בשר ...קישות ואבטיח  -גריר להו לבי פסקיה.
פסק השו"ע – אסור לחתוך גבינה אפי' צוננת בסכין שרגילין לחתוך בשר( .ב"י ושו"ע)
» ואם נעצה בקרקע – מחלוקת
לשו"ע :צידד הרמ"א בשיטתו [ומובא בב"י] ,דע"י נעיצה בקרקע קשה י' פעמים או שפשפה
באבן רך או בפחם – מותר.
ט"ז בדעת הרמ"א :חולק על השו"ע – דלפי המנהג אסור לחתוך גבינה בסכין של בשר אפילו
ע"י נעיצה בקרקע ,כי כך החמירו על עצמם ליקח לגבינה סכין אחר( .ט"ז ז')
דצידד הרמ"א  -שכבר נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים ,ולרשום אחד מהם שיהא לו
היכר ונהגו לרשום של חלב ואין לשנות מנהג של ישראל( .רמ"א)
[אך משמעות הש"ך דלא כט"ז :דאינו חולק על השו"ע ,ומועילה נעיצה תמיד].
לרש"ל :אין מועילה נעיצה כלל ,אא"כ קרה הדבר במקרה( .ש"ך כ"ב)
❏ לחתוך לחם בסכין בשרי לצורך אכילת הלחם עם גבינה ,או להיפך – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :אסור.
רבינו שמשון :מותר ,משום דהוי נ"ט בר נ"ט( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"י :צריך רק קינוח ומותר ,מטעם דהוי נ"ט בר נ"ט[ .אך בלא קינוח אסור משום השמנונית].
רש"ל :אף אם נעצו – אסור לחתוך בו פת לאכול עם גבינה ,כיון שלא התירו נעיצה אא"כ אירע לו הדבר
במקרה.
ט"ז [וכן דעתו ברמ"א] :צריך רק קינוח ומותר ,מטעם דאין בולע בדוחקא דסכינא אלא בחריף ,וכאן
אינו דבר חריף( .ט"ז ו')
ש"ך בדעת הרמ"א :אם נעצו בקרקע קשה מותר לכתחילה לחתוך בו פת לאכול עם גבינה.
ומ"מ לכתחילה צריך שיהיה לו ב' סכינים( .ש"ך כ"ב)
» ואין מספיק בקינוח כדעת הט"ז – כיון שסכין שמנוניתו טוח על פניו ,וכיון שתשמישו תדיר –
לא סגי ליה בקינוח( .נקוה"כ)
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סימן צ'
סעיף א'-ב'
דין כחל
מקור :חולין (קט - ).תנן ,הכחל קורעו ומוציא את חלבו ,לא קרעו אינו עובר עליו.
גמ' (קט - ):אמר רבי זירא :אינו עובר עליו ומותר.
כיצד קורעו? [מחלוקת] אמר רב יהודה :קורעו שתי וערב וטחו בכותל.
אמר ליה ר' אלעזר לשמעיה :קרע לי ואנא איכול.
אמר רב נחמן לטבחי :זויקו לילתא כחלי.
נחלקו הראשונים בדין כחל ביסוד ביאור הגמ' – הרש"י ,הר"ת ,הרי"ף והרמב"ם
שיטת הרש"י
❏ בבישול – מחלוקת ראשונים
ר"ן :כשקרעו שתי וערב וטחו בכותל – מותר לבשלו בקדירה ,ואפילו עם בשר ,שהרי לא נשאר בו חלב
כלל.
סה"ת והגהות מיימוניות :אם קרעו שתי וערב וטחו בכותל – מותר לבשלו בקדירה בלי בשר לכתחילה.
ובדיעבד אף עם בשר מותר( .ב"י)
לראבי"ה :מותר לבשלו בקדירה דווקא בלי בשר ,אך עם בשר אף בדיעבד אסור( .ד"מ א')
❏ בביאור מנהג העולם שנזהרים לבשלו עם בשר כלל אפילו אחר קריעת שתי וערב וטיחה בכותל –
מחלוקת ראשונים
ר"ן :גזירת אחרונים שלא יעשה כראוי.
רבינו ירוחם :מנהג טעות.
ב"י וסה"ת :דין גמור הוא( .ב"י)
❏ בצלייה – מחלוקת ראשונים
ר"ן :צריך קריעה בעלמא ,אך לא שתי וערב.
תוס' ורא"ש :צריך לצלי קריעה שתי וערב( .ב"י)
או"ה :אף בטיחה בכותל( .ד"מ ב')
שיטת הר"ת
❏ קדירה עם בשר:
• לכתחילה שתי וערב וטיחה.
• בדיעבד קריעה קצת מהני.
• אך בלי קריעה כלל אסור וצריך ס'.
הטעם :שטעם הבשר משתנה מהחלב( .ב"י)
❏ קדירה בלי בשר – מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :לכתחילה קריעה קצת ,בדיעבד אף בלי קריעה.
סה"ת :אף לכתחילה לא צריך קריעה כלל( .ב"י)
❏ בצלי – ה"ה מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :לכתחילה קריעה קצת ,בדיעבד אף בלי קריעה.
סה"ת :אף לכתחילה לא צריך קריעה כלל( .ב"י)
❏ רמת הקריעה הנצרכת לר"ת [בקדרה בלא בשר או לצלי] – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :צריך קריעה גמורה ,ולא מספיק באותה קריעה שחולקים הרבעים של צד האליה לשנים.
תוס' :מועילה אף קריעה שקורעין הכחל לשנים( .ב"י)
שיטת הרי"ף והרמב"ם
❏ קדירה עם בשר – כר"ת
• לכתחילה – קריעה שתי וערב וטיחה.
• בדיעבד – קריעה קצת מהני.
• אך בלי קריעה כלל – אסור( .ב"י)
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❏ קדירה בלי בשר – לכתחילה קריעה שתי וערב .ובדיעבד אף בלא קריעה מותר.
❏ בצלי – מחלוקת
לר"ן :לא צריך קריעה כלל לרי"ף.
אך מודה הר"ן  -שלרמב"ם צריך קריעה כל דהו.
לב"י :לכתחילה צריך קריעה כל דהו [בין לרי"ף בין לרמב"ם]( .ב"י)
להלכה:
פסק השו"ע – כרי"ף ורמב"ם ,הכחל אסור מדברי סופרים שאין בשר שנתבשל בחלב שחוטה אסור מן
התורה ,לפיכך אם קרעו ומירק החלב שבו – מותר לצלותו ולאוכלו.
ואם קרעו שתי וערב וטחו בכותל עד שלא נשאר בו לחלוחית חלב – מותר לבשלו עם הבשר.
וכחל שלא קרעו בין של קטנה שלא הניקה ,בין של גדולה – אסור לבשלו.
מקור :חולין (קי – ).ב' לישנות ,ללישנא קמא :רב בקעה מצא וגדר בה גדר ...ור' יוסי בר אבא
מתני :אנא כחל של מניקה שניתי לו.
ואם עבר ובשלו בפני עצמו ,וכ"ש אם צלאו – מותר לאכלו( .שו"ע)
הטעם :דאינו נחשב חלב ,לפי שאין החלב כנוס במעיו ,שלא יצא מדדי הבהמה בחייה .ומ"מ
צריך קריעה מדרבנן( .ט"ז א')
» בפני עצמו נחשב אף כשבשלו במים וירקות ושאר דברים .רק שבשלו בלא בשר( .ש"ך ג')
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( .שו"ע)
❏ המנהג כיום בכחל – מחלוקת
שו"ע :כרש"י בשי' הסה"ת ,ובבישול – מותר עם קריעה שתי וערב וטיחה ,ובלי בשר.
בצלי – מותר בקריעה שתי וערב בלבד ,ללא טיחה.
רמ"א :רק בצלייה – מותר ,ולכתחילה יעשה בכחל שתי וערב וטיחה.
» ומ"מ ,אם עבר וצלאו אפי' בלא קריעה – מותר אם נצלה לחוד בלא בשר עמו( .רמ"א)
אך בבישול:
• לכתחילה – אסור [אפילו ע"י קריעה וטיחה כראוי] ,שמא יבשלו בלא קריעה שתי וערב( .רמ"א וש"ך
י"ד)

הטעם :משום גזירה שמא יבשל עם בשר ובלא קריעה שתי וערב( .ט"ז ז')

• אך בדיעבד – מותר ע"י שתי וערב וטיחה ,ואפילו שלא במקום הפסד מרובה( .רמ"א וש"ך ח')
» אבל אם לא קרעו שתי וערב ,או לא טחו בכותל – אפי' דיעבד אסור ,עד שיהא ס' במים נגד
הכחל וכחל מן המנין( .ש"ך טז)
רש"ל :רק בצלייה מותר ,ומדינא חייב לעשות בו שתי וערב וטיחה בכותל( .ש"ך י')
אך בבישול – תמיד אסור אף בדיעבד ,ואף כשבשלו לבדה( .ט"ז ח')
» יוצא מחלוקת  -ברמת הקריעה:
לשו"ע :שתי וערב בלי טיחה( .שו"ע סעי' ב')
לרמ"א :לכתחילה כולל טיחה ,אך לא מדינא( .רמ"א סעי' ב')
לרש"ל :מדינא חייב גם טיחה( .ש"ך י')
» גדר טיחה – אם נתנו תחת המכבש הוי כטחו בכותל( .ב"י ש"ך ט')
» ומה שנהגו לקורעו ולחחכו כמה פעמים שתי וערב על פני כולו – עדיף ומועיל יותר מטיחה
בכותל( .רמ"א)
הטעם :כיון שבכך כל הגומות שהחלב כנוס בהן נפתחות ונחתכות( .ד"מ א')

❏ בישול וצליית הכחל עם שאר בשר
 בישול – אם עבר ובשלו עם שאר בשר:
• אם לא קרעו שתי וערב וטחו בכותל – אין להתיר לכו"ע.
• אך אם קרעו שתי וערב וטחו בכותל – מחלוקת ראשונים
ראבי"ה :אסור אפילו בדיעבד.
הגהות ש"ד :אין להחמיר בדיעבד( .ד"מ א')
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להלכה – מחלוקת
רמ"א :יש להתיר בדיעבד במקום הפסד מרובה.
רש"ל :מתיר אף שלא במקום הפסד בדיעבד עם בשר ע"י קריעה שתי וערב וטיחה.
ב"ח :הכל אסור אם אין ס' ,ואפילו קרעו שתי וערב וטחו בכותל( .ש"ך ח')
 צלייה  -אם עבר וצלה עם בשר עמו:
• אם נקרע שתי וערב וטחו בכותל – שניהם מותרים( .רמ"א)
» ואפילו ידוע שנתהפכו ,דכיון שנקרע שתי וערב וטחו בכותל  -חשוב כבשר ממש לענין זה( .ש"ך
י"א)
• ואם לאו – העליון מותר ,והתחתון אסור( .רמ"א)
» ואין לאסור שניהם שמא נתהפך השפוד ,דבדיעבד לא מחזקינן איסורא( .רמ"א)
» ואם ידוע ששניהם היו תחובים בשוה בשפוד ,ולא היה שום אחד מהן עליון או
מותרין( .ש"ך י"ב)
» אבל לכתחלה אין לצלותו עם בשר כלל( .רמ"א)

תחתון – שניהם

❏ דין טיגון – כבישול( .שו"ע ורמ"א)

ולכך:

לשו"ע :מותר לטגנה לבדה לכתחילה .וכן לעשותה בפשטיד"א במחבת( .שו"ע ש"ך ז' וט"ו)
לרמ"א :אסור לטגנה לבדה כבישול ,וה"ה לטגן אפי' בלא בשר( .ש"ך ט"ו)

❏ כחל יבשה
• לכתחילה – נוהגין איסור אפי' נתייבש הכחל( .רמ"א)
• בדיעבד – אם נתייבשה לאחר שלושים יום – אם עבר ובשלו אפילו עם בשר – מותר בדיעבד( .רמ"א)
» ואם חזינן דיבשה היא ממש – אפילו תוך ל' מותר( .ש"ך י"ז)

❏ דין פשטידא עם כחל
האם יכול לעשות פשטיד"א במחבת – מחלוקת
שו"ע :מותר ,ע"י קריעה שתי וערב וטיחה בכותל.
רמ"א :אין אופין הפשטיד''א במחבת ,דדינו כמו בשול בקדירה( .שו"ע רמ"א ש"ך ז')
ודווקא כשהיא במחבת יש לאסור ,כיון שמדינא מותר ,ורק מצד הגזירה נאסרה( .ש"ך י"ט)
»
❏ בדעת הרמ"א – בסוג הכחל
• כשעושה עם כחל לא יבש – מחלוקת
רמ"א ומנהג העולם :מותר.
רמ"א בשם יש פרושים המחמירים בכל פשטיד"א אם לא נתייבש הכחל תחילה( .רמ"א וד"מ ז')
• כשעושה עם כחל יבש ל' יום:
• לא במחבת – מותר( .רמ"א)
ואפילו בלא קריעה כלל  -מותר( .ש"ך י"ח)
• במחבת – מחלוקת
רמ"א :מותר.
רש"ל :אסור( .רמ"א וש"ך י"ח)
❏ לאפות בתנור אחד עם בשר – מחלוקת
ת"ה :מחמיר שלא לאפות פשטיד"א כחל עם של בשר בתנור קטן ,רק יש להניח אחד בפי התנור.
ב"י ואו"ה :חומרות יתרות הן ,ואין מי שחש להם ( .ב"י ד"מ ח' ורמ"א סעי' ב')
רמ"א :טוב ליזהר לכתחלה אף כי אינו אלא חומרא בעלמא( .רמ"א סעי' ב')
» אבל ודאי עם חלב – מדינא אסור ,דודאי כחל בשר גמור הוא( .ש"ך כ')
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❏ כחל מן המנין
מקור :חולין (צז - ):אמר רב נחמן :כחל בשישים וכחל מן המנין.
❏ דין הכחל עצמו אסור – מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :משום טעם הבשר הנבלע בחלב שבכחל.
ר"ן :מפני מראית העין( .ב"י)
❏ אך מ"מ מצטרף מן המנין( .שו"ע)
הטעם – מחלוקת ראשונים
רשב"א ורא"ש :אין הכחל אסור מחמת עצמו ,רק מחמת שיש בו גומות שהחלב כנוס לתוכו – ולכן
הוי דינו כשאר בשר( .ב"י וט"ז ב')
רמב"ם :מפני שהכחל רק מדבריהם נאסר ,ולכן הקילו בשיעורו( .ב"י וט"ז ב')
הרב המגיד :מותר הוא בפני עצמו( .ב"י וש"ך ה')
» נפק"מ בין הרשב"א לרמב"ם
א .באיסור דם גבי בשר שלא נמלח אם הוא מן המנין:
לרשב"א :ה"ה כאן מן המנין ,דבשר מן המנין.
לרמב"ם :רק בכחל דרבנן הקילו ,אך לא בבשר באיסור דם  -דאינו מן המנין( .ט"ז ב')
ב .נפל בפעם השניה אם מן המנין – וכדלקמן.
ג .בב"ח שהוא מדרבנן ,האם הוי חנ"נ( .ט"ז ד')
❏ נפל בפעם השניה  -האם כחל מן המנין
מקור :חולין (צז - ):אמר רבי יצחק בריה דרב משרשיא :וכחל עצמו אסור ,ואי נפל לקדרה אחרת – אוסר.
אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן :כי משערינן בדידיה משערינן ,או במאי דנפק מיניה
משערינן? פשיטא דבדידיה משערינן ,דאי במה דנפק מיניה מנא ידעינן?  -אלא מעתה נפל לקדרה אחרת
לא יאסר? – כיון דאמר רב יצחק בריה דרב משרשיא :וכחל עצמו אסור ,שויוה רבנן כחתיכה דנבלה.
❏ הטעם דשוויוה כחתיכת נבילה – מחלוקת ראשונים
רש"י :מפני שבתחילה נאסר עד שלא נצטמק משנתנה הקדרה בו טעם מיד נאסר ,ומאז שויוה רבנן
כחתיכת איסור שהיא לעולם אסורה.
ר"ן :שויוה רבנן כחתיכת נבלה מפני מראית העין( .ב"י)
❏ האם כחל מן המנין – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אינו מן המנין ,וצריך ס'( .ב"י)
הטעם :דשויוה כחתיכת נבילה( .ט"ז ד')
רמב"ם :מן המנין ,וצריך רק נ"ט( .ב"י)
הטעם :משום מראית העין אסור ,ואין להחמיר יותר מן הראשונה( .ב"י וט"ז ד')
» יוצא מחלוקת יסודית בדין חנ"נ בדרבנן:
לרשב"א :איכא חנ"נ בדרבנן ,ואין מבטלין איסור לכתחילה.
לרמב"ם :אין חנ"נ בדרבנן ,ומבטלים איסור לכתחילה( .ט"ז ד')
» בדעת הר"ן – מחלוקת
ב"י :כרמב"ם.
ד"מ [ובת"ח] :כרשב"א( .ב"י ד"מ וט"ז ד')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דכחל מן המנין .ובין כך ובין כך אם נפל לקדירה אחרת – אוסר אותה ,ומשערין בו בס'
כבראשונה.
שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה האסורה( .שו"ע סעי' א')
»
» ואין משערין בו אלא כמות שהוא בעת שנתבשל ,לא כמו שהיה בשעה שנפל( .ב"י ושו"ע סעי' א')
רמ"א :כרשב"א ,שרק אם היה ס' – מותר ומן המנין .אך אם נפל תחילה לקדירה שאין בה ס' ונאסר
הכחל – אם נפל אחר כך לקדירה אחרת ,אין הכחל מצטרף לס'( .רמ"א סעי' א')
לבוש :מחמיר אפילו היה ס' בראשונה( .ט"ז ד')
❏ האם כחל הוי בריה – מחלוקת
ב"ח :כחל הוי בריה.
רמב"ם :כחל לא הוי בריה( .ש"ך ה')
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סעיף ג'
חיתוך כחל בסכין בשר
מותר לחתוך כחל רותח בסכין שחתכו בו בשר( .שו"ע)
❏ וכן מותר לחתוך בשר בסכין שחתכו בו כחל( .שו"ע)
» כל שכן ,שמותר לחתוך אף כחל חי אע"פ שהיא מלאה חלב( .רמ"א)
» אם יש טיחת בשר בסכין – מחלוקת ראשונים

ר"ן :אסור לחתוך בו כחל.

מקצת מפרשים :מקילים בזה( .ב"י בסוף הסימן)

»

קשה ,מקדירה שנהגו שלא לבשלה לבדה?
י"ל ,דמה שהחמירו בקדירה אינו אלא משום גזירה שמא יבוא לבשלם יחד ,וזה לא שייך בסכין.
(ש"ך כ"א)

❏ וכן הדין דמותר לאכול זה בכלי שאכלו בו זה( .שו"ע)
❏ אם נחתכה הכחל עם בשר ביחד – יש מקום לאסור אם לא הדיחו.
אך אם הדיחו היטב – אין חשש איסור( .פת"ש ב' מסעי' ב')
❏ לצלות כחל בשיפוד שצלו בו בשר או להיפך – מחלוקת ראשונים
מרדכי :אסור.
ר"ן :מותר( .ד"מ י"א)
פסק הרמ"א – כר"ן ,ומותר לצלות זה בשפוד שצלו בו זה.
» ודווקא שמלח הכחל .דאם לא מלח הכחל מהדם – צריך השיפוד ליבון אחרי הצלייה ,מחמת
הכחל שיש בו דם( .ט"ז ט')
❏ להניח כחל ובשר חמים בקערה אחת – מותר להניח כחל בקערה עם בשר צלי – אפילו שניהם חמים,
דלאחר צליית הכחל דינו כשאר בשר לכל דבר( .רמ"א)
❏ בישול כחל אחר הצלייה – מחלוקת
רמ"א :מותר ,כי דינו כשאר בשר.
רש"ל :אסור לכתחילה .אך בדיעבד מותר( .ט"ז י')
» לכו"ע – אם צלאו ולא קרעו כלל – אסור לבשלו אח"כ( .פת"ש ג')
» קשה על הרש"ל ,מאי שנא מכבד?
י"ל ,דכחל אסור משום גזירה ואין לחלק בגזירה .אך בכבד יש טעם משום ריבוי דם ,וכשאין דם
מותר לבשל( .ט"ז י')
❏ כשלא טחו בכותל  -אך צלאו כל צרכו – מחלוקת
רמ"א :דוקא שנצלה כדינו דהיינו שקרעוהו תחילה שתי וערב וטחוהו בכותל .אבל אם עבר וצלאו בלא
קריעה או קריעה מועטת – כל הדברים אלו לכתחלה אסורים .ובדיעבד – הכל מותר.
רש"ל :אם נצלה כל צרכו ,אפילו לא טחו בכותל אלא קרעו שתי וערב – מותר לחתכו בסכין של בשר ,ולא
בעינן טיחה אלא כשלא נצלה כל צרכו ,אבל לאחר שנצלה כל צרכו וגם קרעו היטב – קורא אני על
המחמיר חסיד שוטה והדיוט( .רמ"א וש"ך כ"ג)
❏ דין השיפוד שצלו בו בשר שלא קרעוהו כראוי – מחלוקת
רמ"א :לכתחילה – שתי וערב וטיחה .בדיעבד – אף קריעה קצת מועילה ומותר.
רש"ל :חייב טיחה .דאל"כ אף בדיעבד אסור ,וצריך השפוד ליבון( .ש"ך כ"ד)
» אם קרעו כדינו וצלאו ,ומצא חלב בגומות – מותר.
❏ ואם קרעוהו כדינו וצלאו ,אע"פ שמצא אח"כ גומות מלאות חלב – אין לחוש( .רמ"א)
הטעם:
א .חלב שחוטה הוא רק גזירה ,וכל שלא פירש לא גזרו.
ב .לא גרע מדם האיברים שמותר( .ט"ז י"א)
❏ כחל כבוש
• בחלבו שלו קודם שפירש – כגון אם הניחו כך שלם קודם צלייתו עם חלבו יום שלם – מותר ,ולא
אמרינן כבוש כמבושל בכי האי גוונא( .רמ"א)
הטעם :דבזה לא גזרו.
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• חלבו שלו לאחר שפירש – אסור.
הטעם :כשכנוס בתוכו – רק אז הוי היכרא ולא יבואו לטעות( .ט"ז י"ב)

»

»

שאר בשר הכבוש בחלב שחוטה – מחלוקת
ט"ז :מותר ,דהוי ליה גזירה לגזירה.
או"ה :אסור( .ט"ז י"ב)
כששהה הכחל עם בשר בכלי שאינו מנוקב כשיעור על האש ויש ציר – מחלוקת
ט"ז :מותרים ,דאין כבוש בחלב שחוטה.
פת"ש :אסורים ,דיש כבוש בחלב ,ודווקא להפליט במליחה לא מועיל( .פת"ש סעי' ד)

❏ חטיטת שיניים לאכילת בשר אחר כחל – מחלוקת ראשונים
או"ה :לא צריך.
מרדכי :צריך( .ד"מ י"א)

סעיף ד'
צליית או מליחת הכחל עם שאר בשר
❏ צליית הכחל עם בשר
מקור :חולין (קיא - ).דרש מרימר :הלכתא בין כבדא בין כחלא  -תותי בישרא שרי .עילויה בשרא  -דיעבד
אין ,לכתחילה לא.
נחלקו בזה הראשונים
הרא"ש :בין קרעו בין לא קרעו – על הבשר אסור ,כיון שעדיין נוטף החלב מן הכחל על הבשר וניכר
שהוא בעין .אך מתחת לבשר – מותר( .ב"י)
» דס"ל דבגמ' מדובר בקרעו .ובזה יש נפק"מ תותי בשרא – שרי ,עלויה – אסור( .ב"י)
הרשב"א :אפילו לא קרעו – על הבשר  -אסור לכתחילה ,אך מותר בדיעבד .אך מתחת לבשר  -מותר אף
לכתחילה.
אך אם קרעו – אפילו על הבשר מותר( .ב"י סעי' ג')
» דס"ל ,דבגמ' מדובר בלא קרעו .וממילא אם קרעו ,אין את הנפק"מ דלעיל ,ומותר אפי' עילויה
בישרא( .ב"י סעי' ד')
» קשה על הרשב"א ,הרי שומן הבשר נכנס בכחל?
א .לפי שאין טעם השומן ניכר בכחל.
ב .כיון שלבסוף הוא נפלט ,דכבולעו כך פולטו( .ב"י)
פסק השו"ע – דדינו כדין צליית או מליחת כבד עם בשר.
ולכתחילה אסור לצלות על הבשר אלא תחת הבשר .ובדיעבד – אפילו על הבשר מותר( .ש"ך כ"ה)
» אך בשיפודים שלנו – אסור לכתחילה בכל ענין( .ש"ך כ"ה)
❏ מליחת הכחל עם בשר – מחלוקת ראשונים
רשב"א :לכתחילה יהיה הכחל למטה והבשר למעלה .אך בדיעבד – הכל מותר.
רא"ש :מותר לכתחילה למולחו עם הבשר בכל ענין ,כיון שהמלח אינו מפליט החלב שבו( .טור)
ואפילו בלא קריעה כלל – מותר לכתחילה( .ש"ך כ"ו)
»
» קשה ,מכבד שאוסר במליחה?
י"ל ,שאין דרך המלח להפליט חלב אלא דם( .ש"ך כ"ו)
או"ה :כשלא נקרע כלל ומלחוהו עם בשר או בלא בשר  -אסור בדיעבד .אך כשנקרע קצת  -מותר בדיעבד.
וכשמלחו עם בשר – הבשר שתחתיו אסור .והבשר שעליו – מותר בדיעבד.
ולכתחילה אין למולחו כלל( .ד"מ י')
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הרשב"א בסתמא ,ודעת הרא"ש כיש מי שמתיר.
והרמ"א מכריע כרשב"א דאסור לכתחילה.
❏ עור הקיבה לאחר שהוסר חלבו מתוכו והודח – יש לו דין שאר בשר ,ומותר למלחו עם שאר בשר ,ואין
לו דין כחל כלל( .רמ"א)
» ויש לו דין שאר בשר בין למליחה ובין לבישול( .ש"ך כ"ח)
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סימן צא
סעיף א'
בשר וגבינה שנגעו זה בזה
מקור :חולין (קז - ):צורר אדם בשר וגבינה וכו' ...אמר אביי :הדחה מי לא בעי.
 רגיל [שאינו חריף]:
• בלח – בשר וגבינה שנגעו זה בזה – מותרים אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן ומותר לצור אותם
במטפחת אחת ,ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה( .שו"ע)
• ביבש – כששניהם יבשים  -אין צריך כלל הדחה( .ש"ך א')
 חריף – בין יבש בין לח – צריך הדחה( .פת"ש א')
 איסור שמן – מחלוקת
סמ"ג :צריך שפשוף עד שידע באומד הדעת שסר ממנו השמנונית.
ח"ד :מספיק רק הדחה.
» לכו"ע ,בדוחקא ושמנונית – צריך שפשוף.
» לכו"ע ,חלב מהותך או חלב שנמחה במים – צריך שפשוף גדול( .פת"ש א')
 דבר רך [כגון קשואין] – צריך גרידה( .פת"ש א')
 נמלח או נצלה בלא הדחה – מותר ,ולא צריך קליפה( .פת"ש א')

סעיף ב'
להניח מאכל בכלי של איסור
❏ כל דבר שצריך הדחה ,כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן:
• בדבר שאין דרכו בהדחה ,כגון במבושל – אסור לכתחילה( .שו"ע)
הטעם :דילמא אכיל בלא הדחה( .שו"ע)
» וה"ה ,להניח איסור צונן בכלי של היתר צונן שאין דרכו להדיח – אסור לכתחילה( .ש"ך ב')
» קשה ,הרי בכל מקום שבדיעבד מותר ,לא חיישינן שמא ישכח?
י"ל ,דדווקא כשאין איסור ברור לפנינו אלא ספק אם יש כאן איסור [וצריך דרישה אחר זה] –
בזה מתירים דיש לסמוך על הדרישה שיעשה אחר זה .אבל כאן שיש איסור ברור במה שישים
בשר כשר בכלי של איסור ,אלא שיש לו תקנה בהדחה – בזה לא סומכים על הדחה שאח"כ
דשמא ישכח( .ט"ז א')
• אבל דבר שדרכו בהדחה ,כגון בשר חי וכיוצא בו – מותר לכתחילה( .שו"ע)
» באיזה כלי מדובר שמותר להניחו לכתחילה [האם הוא מקונח או מלוכלך] – מחלוקת
פמ"ג :דווקא כשהכלי האסור מקונחת .אבל אם הכלי עם ממשות איסור בעין – אסור ,שצריך
שפשוף גדול.
ש"ך :אף בכלי עם איסור בעין – מותר להניח .אך אם האיסור שמן – אסור להניח בכלי( .פת"ש)
חו"ד ותשובת בית אפרים :אף בכלי עם איסור שמן – מותר להניח .דדווקא בדוחקא דסכינא
ושמנונית צריך שפשוף( .פת"ש ג')
❏ בסוג הדבר המונח בכלי  -מה מותר ומה אסור – מחלוקת
ש"ך בדעת הרמ"א :הכל תלוי אם נשתמש בכלי ברותח או בצונן:
• אם השתמש בחמין – תמיד אסור.
• אך השתמש בצונן – מותר בצונן יבש .אך צונן לח ,או יבש חם – אסור( .ש"ך ג')
ט"ז ,וכן דעתו בדעת הרמ"א :הכל תלוי אם נשתמש בכלי ברותח או בצונן .וכן אם הדיחו או לא:
• אם נשתמש בצונן – מותר אפי' בלא הדחה ,ואפי' בדבר לח ,ואפי' ביבש חם.
• אך אם נשתמש בחמין – דבר יבש  -מותר להניח בכלי בלא הדחה .אך דבר לח – אסור בלא הדחה.
(ט"ז ג')

צא
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ש"ך :הכל תלוי אם הכלי מקונח או לא.
• שאם קינח הכלי [אפילו בלא הדחה]  -אפילו נשתמש בכלי ברותח – מותר להניח בכלי אפילו צונן
לח ,וכ"ש יבש צונן .ואפי' שאין דרכן להדיח.
• אך אם לא קינח הכלי – אסור להניח בכלי בלא הדחה( .ש"ך ג')
» ומ"מ בתבלין ושאר דברים החריפים לחים – אפי' קינח אסור( .ש"ך ג')
» עוד הוסיף הש"ך – דכל מה שמותר היינו בדרך עראי .אבל אם בא להשתמש בהן דרך קבע –
אפילו צונן אסור ,גזירה שמא ישתמש בהן חמין( .ש"ך ג')
❏ קושיית הת"ח מדברי האורחות חיים  -דהטור כתב כאן דמידי דלאו אורחיה בהדחה אסור בצונן .אך
קשה מדברי האורחות חיים שכתב :דכלים של עכו"ם שהודחו יפה  -דמותר ליתן לתוכו תבלין ביבש –
ולכאורה הרי תבלין אין דרכו להדיח?
א .הת"ח מתרץ :דתלוי אם נשתמש בכלי בחמין או בצונן .דדווקא בכלי איסור שמשתמשין בו
בחמין – אסור להשתמש בו היתר צונן [ובזה דיבר הטור] .ואילו אם נשתמשו בכלי בצונן –
מותר להשתמש בו היתר צונן לכתחילה [ובזה דיבר האו"ח]( .ט"ז ג')
ב .עוד תירץ הת"ח :דתלוי הדבר אם רחץ הכלי תחילה היטב או לא רחצו – שאם לא רחצו –
אסור[ .ובזה דיבר הטור] .אך אם רחצו תחילה היטב – מותר [ובזה דיבר האו"ח]( .ט"ז ג')
ג .הש"ך מתרץ :דתלוי הדבר אם קינח הכלי או לא ,ואין צריך דווקא הדחה ,שהרי הקינוח מועיל
כמו הדחה .ולכך ,אם לא קינח הכלי – אסור[ .ובזה דיבר הטור] .אך אם קינח הכלי – מותר.
[ובזה דיבר האו"ח]( .ש"ך ג')
ד .עוד מתרץ הש"ך [ולשיטתו הוא העיקר] :דכלי חרס שאני שצריך הדחה .ובתבלין ובשאר דברים
חריפים לחים מפליט מהכלי( .ש"ך ג')
ה .ובנקוה"כ מתרץ :דתלוי הדבר אם הכלי בין יומו או .דאם הוא בן יומו – אסור ,דחיישינן
שישתמש בו בחמין וגוזרים לאסור[ .ובזה דיבר הטור] .אך אם הכלי אינו בן יומו – מותר ,שהרי
אף בדיעבד בחמין מותר [ובזה דיבר האו"ח]( .ש"ך בנקוה"כ)
❏ הקשה הד"מ ,מהגמ' בפסחים (ל - ):דכלי שנשתמש בו חמץ – משתמש בו מצה .ומשמע שמותר
להשתמש בצונן בכלי שהיה בו איסור?
א .י"ל ,דדווקא בדבר יבש כמצה מותר ,אך דבר שיש בו לחלוחית כבשר  -אסור.
ב .י"ל ,דדין החמץ שונה משאר איסורים ,שלענין זה איסור חמץ קל יותר משאר איסורים.
ג .י"ל ,דהכל תלוי במה השתמשו קודם ,שאם השתמשו בכלי בחמין – אסור להניח בו אפילו צונן.
אך אם השתמשו בו בצונן – כחמץ ומצה – מותר לתת בו צונן( .ד"מ א')
» וצידד הד"מ – דהתירות השלישי הוא העיקר( .ד"מ א')
❏ הולכי דרכים
האוכלים הרינג"ש מלוחים על כלי הכותיים ,וכן הקונים מיני קשואים מלוחים עם מי מלח ואוכלים
בקערה של גויים – לא יפה עושים ,שהרי אפילו הקשואים צריכים הדחה אם הושמו בקערה שלהם ,וא"כ
המי מלח שלא שייך בו הדחה – נאסרה כולה( .ט"ז ב')
» ודווקא כשעשה כן במזיד – נאסר כולה למבטל ,או למי שנתבטל בשבילו .אבל בנתן לתוכו
בשוגג – ודאי דמותר ,דבטל במיעוטו( .פת"ש ב')
» אך בשעת הדחק  -כגון שנתאכסן בבית עכו"ם– מותר ,דכדיעבד דמי( .ט"ז ב')
אך מ"מ אם אפשר ירחץ הכלי היטב קודם שישתמש בו( .פת"ש ב')
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סעיף ג'
זהירות שלא יגעו בב"ח בלחם
מקור :ירושלמי פסחים (פ"ו ה"ד)  -הדין דאכל חוביץ ובעי למיכל קופר – מבער פתיתין( .טור)

פסק השו"ע – צריך ליזהר שלא יגע בשר בלחם ,שאם יגע בו אסור לאכלו עם גבינה .וכן יזהר שלא יגע בו
גבינה ,שאם יגע בו אסור לאכלו עם בשר.
❏ תקנתו:
• גרידה – לכו"ע ודאי מועיל.
• הדחה – מחלוקת
כנה"ג :אין תקנה בהדחה.
פת"ש וש"ך :יש תקנה ,מ"מ יש הבדל בין הקשה לרך – שאם נגע בקשה – מספיק הדחה.
אך אם נגע בפנימי הרך – צריך גרידה( .פת"ש ד')

❏ סכין של בשר ללחם של גבינה – מחלוקת
רשב"א :אסור.
ב"י :מותר ,דהוי נ"ט בר נ"ט( .ד"מ ב')
נוהגין לציין הסכינים של כלי חלב( .ד"מ ב')
»
מקור :חולין (ח):

סעיף ד'
בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד
מקור :פסחים (עו - ).מחלוקת אמוראים ,רב אמר :תתאה גבר ,ושמואל אמר :עילאה גבר.
» כל מחלוקתם כשאינו על האש ,אך על האש – לכו"ע אסור.
 צונן לתוך חם – מחלוקת ראשונים
או"ה :צריך נטילת מקום.
ר"ן :הכל אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ן ,דהכל אסור .בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד ואפי' בשר צונן לתוך חלב רותח או
חלב צונן לתוך בשר רותח – הכל אסור ,משום דתתאה גבר.
» בצלי חוץ לקדירה – מחלוקת האם גם אז הכל אסור
ש"ך :אסור.
טור :מותר( .ש"ך ה')
» לכו"ע ,בתוך קדירה – אסור.
 חם לתוך צונן – מחלוקת ראשונים
רא"ש ור"ת :אין צריך ,כי לא ניכר ולא יכול  -דלא שייך קליפה.
ריב"א :צריך ס' כנגד הקליפה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,דחלב רותח שנפל על בשר צונן ,או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן – קולף הבשר ,ושאר
הבשר מותר.
» והחלב – מותר כולו( .שו"ע)
ובמקום שהבשר צריך קליפה אם לא קלפוהו ובשלו כך  -מותר בדיעבד( .רמ"א)
»
רש"ל וט"ז :כריב"א ,וצריך ס' כנגד הקליפה( .ט"ז ז')
» בדעת הרמ"א – מחלוקת
ש"ך :תלוי ,אם נבלל בענין שאינו מכירו [כמו כאן] – אין צריך קליפה ומותר בדיעבד.
אך במקום שנתבשל ועדיין מכירו בעניין ששייך בו קליפה  -יש להחמיר ולהצריך ס'.
ט"ז :נמצאו דבריו סותרין( .ט"ז ז' וש"ך ח')
» במקום שאין הפסד – הת"ח מחמיר( .ש"ך ח')
» בדעת הרא"ש – מחלוקת
מהרא"י :הרא"ש לקולא.
ט"ז :הרא"ש לחומרא( .ט"ז ז')

צג
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 צונן לתוך צונן צלול

• בב"ח – לכו"ע מותר אם ידיח .ואם נפלו זה לתוך זה צוננין מדיח הבשר ומותר( .שו"ע)

• בשאר איסורים – מחלוקת
או"ה :צונן בתוך צלול צונן  -צריך קליפה.
ש"ך :מותר בהדחה דאין חילוק( .ש"ך)
פמ"ג :צריך שפשוף( .פת"ש לעיל סעי' א')
» אם מלחו – אף צונן לצונן אסור.
הטעם :מליח כרותח.
מקור :פסחים (עו - ).לא שנו אלא שלא מלחו( .ב"י)

❏ קילוח
❏ בב"ח
• קילוח שלא נפסק – לכו"ע אסור כדי קליפה.
• קילוח שנפסק – מחלוקת
ש"ך :קליפה.
תשואות חן :מותר( .ש"ך ז' ופת"ש ה')
❏ בשאר איסורים – לכו"ע אין להקל .ורק בהפסד מרובה יש להקל( .פת"ש ה')
» קשה ,מסי' ק"ד גבי קילוח בעכבר דהכל אסור?
י"ל ,דשם הוריקו בנחת – לכן הכל אסור .אך כאן הקילוח מרובה – ולכן אסור רק כדי קליפה.
(פת"ש ה')

סעיף ה'-ו'
מלח בשר שחוטה עם בשר טריפה – מליח כרותח
מקור :חולין (קיג - ).בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה ,וכן דג טהור שמלחו עם דג טמא – אם היו
שניהם מלוחים אסור.
❏ כמה אסור – מחלוקת ראשונים
רא"ש :קליפה.
רמב"ם :הכל.
רא"ה :נטילת מקום( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,כדי קליפה.
הטעם :דרק בדם אמרינן איידי דטריד ,וכבכ"פ( .ש"ך י"א)
רמ"א :כרמב"ם ,דהכל אסור וצריך ס'.
» בשאר איסורים שאינו דם:
לשו"ע :לא אמרינן כבולעו כך פולטו.
לאו"ה :אמרינן( .ש"ך י"ג)
❏ מה גדר מליח כרותח – מחלוקת ראשונים
רש"י :כדי מליחת בשר להצניע [שאינו נאכל עד שישרוהו במים וידיחוהו היטב].
תוס' :כגון לעיבוד ,שמולחין אותו הרבה לצורך הדרך.
ר"ת :כל מלח שמולחין לקדירה( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כר"ת ,דמליח שאינו יכול ליאכל מחמת מלחו ,דהיינו כעין מליח שמולחים לקדירה ושהה
כדי מליחה לקדירה.
❏ כמה זמן אוסר – מחלוקת
שו"ע :כל זמן שלא הדיחו מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו.
הטעם :דאינו דומה לאיסור דם( .ש"ך י"א)
רמ"א בשם י"א :דלאחר ששהה במלחו שיעור מליחה לא מקרי אח"כ רותח.
הטעם :כאיסור דם שרק בזמן מליחה אסור( .ש"ך י"א)

צד

 חלקת אליהו – הלכות בשר וחלב 

סימן צא

הכריעו הרמ"א והש"ך – דלצורך גדול כגון בהפסד מרובה והוא לצורך סעודת מצוה יש לסמוך על
המקילין ,אבל בלאו הכי – אין להקל כלל( .רמ"א וש"ך י"א)
» ומצינו לכאורה שנחלקו בזה הראשונים:
הת"ה כתב :שאם מלחו בשר הרבה ,ונמצא אח"כ שאווזא אחת היתה טריפה ואין ס' אפילו נגד
האווזא אחת – דיש להתירו בכה"ג בהפסד מרובה וסעודת מצוה .דלאחר שיעור מליחה כבר
פסק כח המלח כיון שהפליט כל הדם.
סה"ת וש"ד ואו"ז כתבו :דבשר וגבינה מלוחים שנגעו זה בזה אפילו לאחר שיעור מליחה
אסורים( .ש"ך)
ובביאור דבריהם נחלקו הפוסקים
רש"ל וב"ח :חילקו דדוקא המלח עצמו תשש כחו [ואלו דברי הת"ה] ,אבל גוף החתיכה עצמה
היא רותחת לעולם [ואלו דברי סה"ת וסיעתו].
ש"ך :חילק דלא אמרינן שפסק כח המלח אלא היכא שהפליט דם ,כי דרך המלח להפליט דם
ולא שאר דברים .וא"כ דוקא בכה"ג אמרינן דלאחר ששהה שיעור מליחה פסק כח המלח הואיל
והפליט דם .משא"כ בשאר דברים .והלכך סה"ת וסייעתו דמיירי בבשר וגבינה מאיסור בשר
בחלב ולא מאיסור דם ,ולא פסק כח המלח שלא הפליט כלום – פשיטא דאחר שיעור מליחה
חשוב כרותח( .ש"ך י"א)
❏ אם מלוח לאורחא – אפילו לאחר שהדיחו – הוי אינו נאכל מחמת מלחו ,וכל זמן שלא שראו
במים דינו כרותח לאסור כדי קליפה( .שו"ע)
❏ אם מלחו לצלי – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :מותר( .ב"י)
או"ה :אסור( .ד"מ ו')
להלכה – מחלוקת
ב"י :כסמ"ק ,דמותר.
וכל שלא נמלח כל כך מחשב צונן אפי' נמלח משני צדדין( .רמ"א)
» הקשה הרשב"א  -מאי שנא מחום של בית השחיטה או מחומו של אש ,שאע"פ שאינו
אלא חום מועט אמרינן דמבליע?
י"ל ,דמלח אין מבליע בחומו אלא בחריפותו ,וכל שאין בו אלא מלח מועט עד שנאכל
עם אותו המלח – אין בו כח להבליע [ואע"פ שמלח מועט יש בו כח להפליט קצת]( .ב"י)
רמ"א [ובד"מ] :כאו"ה דאסור ,דאין בקיאים בדבר ויש לנו לחשוב אפילו מליחת צלי כרותח .ולכן
טוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה.
❏ אופן המליחה – מחלוקת ראשונים
תוס' ורא"ש :אין חילוק בין עליון בין תחתון  -תמיד מבליע המליח בתפל.
רשב"א :מחלק בזה( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כתוס' ורא"ש ,דאין חילוק בין מליח עליון ותפל תחתון ,למליח תחתון ותפל עליון – לעולם
המליח מבליע בתפל ואינו בולע ממנו.
הילכך ,בשר וגבינה המלוחים שנגעו זה בזה – צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתם( .שו"ע)
» הקשה הש"ך ,דלעיל חילק (סי' ע') השו"ע כרשב"א?
י"ל ,דלאסור כולה בשמן – מחלק .אך בכחוש כדי קליפה – אין חילוק.
» כשצד אחד מלוח – מחלוקת ראשונים
תוס' :דווקא שנמלח מב' צדדים נחשב רותח.
רשב"א :אפי' צד אחד נחשב רותח( .ב"י)
הכריע הרמ"א – דאפי' לא נמלח הבשר משני צדדיו רק מצד אחד ,כל שנמלח מליחה שאינו
נאכל מחמת מלחו מחשב רותח.
ואין תתאה גבר במליחה( .ש"ך)
»
❏ מתי אסור – מחלוקת ראשונים
טור :דווקא נוגעים.
ר"ן :אפילו לא נוגעים ממש ,אלא רק צירן( .ב"י)
פסק השו"ע – כטור ,דאוסרים דווקא כשנגעו זה בזה.

צה
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❏ את מי אוסר המליח:
 כששניהם מלוחים – שניהם נאסרים( .שו"ע)
» כמה נאסרים – מחלוקת
שו"ע :כדי קליפה.
רמ"א :בכל מליחה אנו משערין בס'.
 כשאחד תפל והשני מליח – המליח מותר בהדחה .והתפל אסור( .שו"ע)
מקור :חולין (קיג).
» כמה אסור בתפל – מחלוקת
שו"ע :המלוח מותר בהדחה ,והתפל צריך קליפה.
רמ"א :בכל מליחה אנו משערין בס'.
» בבשר וחלב  -כשרק החלב הוא המלוח בלבד – מחלוקת
ת"ח :החלב מותר.
ש"ך :אפשר שאסור הכל( .ש"ך טז)
❏ בטהור מלוח וטמא תפל
• כשטהור לח והטמא יבש – מותר( .רמ"א)
• כשהטמא צלול – נאסר הטהור ,מאחר שאינו נאכל מחמת מלחו ,בולע האיסור שאצלו ושניהם
אסורים( .רמ"א)
חלב רך שאינו מהותך – אינו נחשב כדבר צלול( .ש"ך י"ד)
»
» קשה ,מבשר רותח שנפל לתוך חלב צונן – דלא נאסר אלא כדי קליפה ,ולא אמרינן דמחמת
רתיחתו בולע האיסור צלול שאצלו?
י"ל ,דבבשר וחלב יש דין תתאה גבר – ולכך אינו נאסר אלא כדי קליפה ,בשונה ממליחה
שלא שייך דין תתאה גבר ,ולכך נאסר הכל( .ש"ך ט"ו)
• אם הטהור יבש לגמרי – אינו בולע מדבר לח שאצלו( .רמ"א)
 אם שניהם יבשים – אפילו הם מלוחים – סגי בהדחה( .שו"ע)
 וכן אם הם לחים ולא מחמת מליחה – סגי בהדחה( .שו"ע)
❏ כשהאיסור שמן – מחלוקת
שו"ע :היכא אמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה  -כשאין שום אחת מהחתיכות שמינה .שאם היתה
שמינה – כולה אסורה .וכן חברתה אסורה כולה.
הטעם :מפני שהשומן מפעפע.
רמ"א :אין הבדל ותמיד צריך ס'( .שו"ע סעי' ו' ב"י ד"מ ד' וש"ך כ')
ציר – נחשב רותח
וכל ציר מבשר שנמלח ,אפילו לא נמלח רק לצלי  -חשוב רותח( .רמ"א)
» ואפילו במקום שאין הבשר אוסר דלא נחשב רותח  -מכל מקום
מלחו( .רמ"א)

הציר חשיב אינו נאכל מחמת

❏ ולכן אם נפלה ציר על הגבינה – אוסר( .רמ"א)

❏ ואם נפל על כלי:
• כלי ברזל – צריך הגעלה.
• כלי חרס – צריך שבירה ,ואין תקנה בקליפה( .רמ"א פת"ש ח')
• כלי עץ וכיוצא בו:
• מקום אחד – קולף מקומו( .רמ"א)
• כולו – אסור כולו ,ואין טעם לקולפו( .רמ"א)
הטעם :דיפסיד הכלי .ועוד שיש בזה טורח גדול( .ש"ך י"ח)
» אך אם ירצה לטרוח בענין שאין פסידא – מותר( .ש"ך י"ח)
• ואם נפל על מקום אחד ואין יודע באיזה מקום והוא מיעוט הכלי – בטל המקום האסור ברוב.
אך אם אפשר להגעיל את הכלי – צריך הגעלה( .פת"ש ט')
❏ דין ציר נבילה קודם גמר פליטה – מחלוקת ראשונים
ראב"ן :מותר.
ראבי"ה :אסור( .ב"י)

צו
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סעיף ז'
צלי שנפל לחלב
מקור :חולין (קיב - ).ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא ,שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא .אמר
רבא :מאן חכים למישרי כהאי גוונא אי לאו רב חיננא דגברא רבה הוא ,קסבר :כי אמר שמואל מליח הרי
הוא כרותח ,הני מילי היכא דאינו נאכל מחמת מלחו .אבל האי הרי נאכל מחמת מלחו .והני מילי חי,
אבל צלי קליפה בעי .ואי אית ביה פילי – כוליה אסור .ואי מתובל בתבלין – כוליה אסור.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש וספר התרומה וטור :אין הבדל בין צונן לרותח ,ובשר צלי אפילו צונן שנפל לחלב ,אפילו נאכל
מחמת מלחו – בעי קליפה .ואם יש בבשר בקעים או שהוא מתובל בתבלין אפילו הוא חי – כולו אסור.
(ב"י וש"ך כ"א)

ר"ן ראב"ד ורשב"א :יש הבדל בין צונן לרותח ,ואם הצלי צונן – לעולם אין צריך אלא הדחה .אלא שאם
הוא רותח  -צריך קליפה .ואם יש בו בקעים או מתובל בתבלין והוא רותח – כולו אסור( .ב"י וש"ך כ"א)
או"ז והסמ"ק והגהות ש"ד :ההבדל בין צלי לחי ,וצלי צונן  -צריך קליפה .ואי מתובל בתבלין או יש
בקעים והוא צלי צונן  -כולו אסור .אבל בחי – לא( .ד"מ ז' וש"ך כ"א)
הגמ"י ואו"ה :בצלי רותח לא מספיק קליפה אם נפל לחלב וצריך נטילה( .פת"ש י')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר"ן ראב"ד ורשב"א ,דדווקא ברותח נאסר .והא דמפלגינן בין נאכל מחמת מלחו לאינו נאכל
מחמת מלחו  -הני מילי בבשר חי .אבל צלי רותח שנפל למליח ,אפילו נאכל מחמת מלחו ואפילו לא נמלח
כלל – בעי קליפה .ואם יש בו בקעים או שהוא מתובל בתבלין והוא צלי רותח – כולו אסור( .שו"ע וש"ך כ"ב)
» קשה ,היאך מספיק בקליפה ,והלא החלב רך וחזר הצלי שנפל לתוכו כמתבשל בתוכו?
י"ל ,דכיון שנפל לתוך החלב ,הו"ל כחם לתוך צונן( .ש"ך כ"ג)
רמ"א :כרא"ש ספר התרומה וטור ,דאם אין הפסד מרובה אפילו הם צוננים ,סתם צלי – צריך קליפה.
ואם יש בו בקעים או שהוא מתובל בתבלין  -אף שהוא צונן – כולו אסור.
אך אם יש הפסד מרובה – יכול להקל.
הטעם שמחמיר בצונן :דכיון דנצלה ,נאפה או נתבשל ,אע"ג דצונן הוא ,רכיך ובולע( .ש"ך כ"ה)
» ואין חילוק בין נמלח קצת ובין לא נמלח כלל – לעולם בצלי צונן הדין כן( .ש"ך כ"ה)
» הקשה הט"ז על הרמ"א – דכאן מיקל בנאכל מחמת מלחו כל שאינו צלי רותח .ואילו לעיל כתב
הוא עצמו בסעיף ה' דאנן אין בקיאין בדבר ויש לאסור אפי' במליחת צלי?
י"ל ,דתרי קולי לא מקילינן בשביל הפסד מרובה( .ט"ז י"ב)
ש"ך :צ"ע אם יש להקל אף במקום הפסד מרובה( .ש"ך כ"א)
❏ דין החלב – מותר ,ולא אמרינן דמפליט הצלי .ולא נאסר אלא הבשר( .ש"ך כ"ה)
❏ דין אפוי ומבושל – דינם כצלי( .רמ"א)
הטעם :דבצלי אסור משום דהדרך שממהר לבלוע ,ועיננו רואות דדבר אפוי ומבושל יותר רך
מצלי( .ד"מ ז')
וממילא לשו"ע נאסר ברותח .ולרמ"א אף בצונן( .ש"ך כ"ד)
»
❏ אם נכבש הבשר תחילה במים מעל"ע – ספק האם דינו כמבושל גם בעניננו( .פת"ש י"א)

סעיף ח'
כבוש בב"ח – אסור באכילה
❏ מחלוקת ראשונים  -האם מותר בהנאה
מרדכי :מותר.
ב"י בשם יש דוחים :אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – דאין בשר בחלב נאסר ע"י מליחה או ע"י כבוש אלא באכילה ,אבל לא בהנאה.
❏ כמה זמן כבוש – מחלוקת ראשונים
ר"ת :יותר מיום אחד [כדמוכח מפסחים].
הגהות ש"ד בשם י"א :לא אמרינן כבוש אלא רק בחומץ.
ריב"א :אוסר אפילו ביום אחד( .ב"י)
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סעיף א'
בשר שנפל לתוך חלב רותח
מקור :חולין (קח - ).כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב ואמר רב :בשר אסור וחלב מותר ...חלב אמאי
מותר ,חלב נבלה הוא? – הכא במאי עסקינן ,כגון שנפל לתוך יורה רותחת דמבלע בלע מיפלט לא פלט.
סוף סוף כי נייח הדר פליט? – בשקדם וסלקו.
 כשקדם והוציא החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה ,דהיינו קודם שתנוח היורה מרתיחתה  -ואין
ס':
• דין החתיכה – לכו"ע אסורה( .שו"ע)
• דין החלב – מחלוקת ראשונים
טור :אם אין בחלב ס' ,אע"פ שקדם וסלקו – גם החלב אסור.
הטעם :שהרי דבר הנראה לעינים ,כשנותנין ירק בקדרה רותחת משתנית מראית המים ,ובשר
שמן נימוח בתוכה ונראית שמנונית על הרוטב( .ב"י)
רמב"ם  :כיון שקדם וסלקו ,הרי אנו אומרים שלא נפלט ממנו לתוך החלב כלום ,וא"כ אע"פ שאין בחלב
ס' כנגדו – מותר ע"י טעימת קפילא( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,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.
רמ"א :כטור ,אין אנו נוהגין לסמוך על טעימת עובד כוכבים ,ובעינן ס' בכל ענין .וכשאין ס' – אסורה.
 אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלעה – אף על פי שטעמו עובד כוכבים ואין בו
טעם כלל – אסור .אא"כ יש בו ס' – דמותר( .שו"ע)
❏ מתי היא עת הפליטה – מחלוקת ראשונים
ר"ת והרב המגיד :כל זמן שהוא רותח אינו פולט מה שבלע ,רק של עצמו בלבד.
ר' שמואל :כשנח מבליעתו הדר פליט( .ב"י)
❏ תערובת מין במינו – מחלוקת ראשונים
רש"י :לא מהני ס' ,דהחלב שבלוע הבשר חוזר ואוסר.
ר"ת :מהני ס'( .טור)
לכו"ע  -במין בשאינו מינו בטל בס'( .ט"ז א')

סעיף ב'
טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שחוץ לרוטב בתוך הקדרה
מקור :חולין (קח – ).תנן ,טיפת חלב שנפלה על החתיכה  -אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה – אסור.
ניער את הקדרה  -אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה – אסור ...ונחלקו בגמ' אם חוזרת אותה החתיכה
ואוסרתן או לאו.
 כשלא ניער הקדירה בתחילה כשנפל החלב [אלא לבסוף] ולא כיסה
• דין החתיכה עצמה – מחלוקת
שו"ע :טועמין החתיכה שנפל עליה החלב ,אם אין בה טעם חלב – הכל מותר .ואם יש בחתיכה מטעימת
חלב – נאסרה אותה חתיכה.
רמ"א :אין סומכין על עובדי כוכבים ,אלא בעינן ששים בחתיכה ,ואם לאו  -כולה אסורה( .שו"ע ורמ"א)
» דין החתיכה כשיש ס' בכל הקדירה [ולא בחתיכה בלבד] נגד הטיפה – מחלוקת
רמ"א :אסורה.
או"ה :החתיכה חוזרת להיתר( .ט"ז ה')
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• דין שאר הקדרה:
• כשאין ס' נגד טיפת חלב שנפל – הכל אסור.
• כשיש ס' נגד טיפת חלב שנפל – מותר.
ומשערין בכולה ,אם היה בכל מה שיש בקדירה מהחתיכות והירק והמרק והתבלין כדי שתהא
חתיכה זו אחד מששים מהכל – מותר( .שו"ע ורמ"א)
» ומ"מ שאר החתיכות שנגעו בזו החתיכה – צריכות נטילה( .ש"ך ז')
❏ באיזה אופן עומדת החתיכה חוץ לרוטב [שמשערים רק כנגד אותה חתיכה ולא כנגד כל הקדירה] –
מחלוקת ראשונים
ר"י ואו"ה :דווקא כשכולה חוץ לרוטב – נאסרת החתיכה לבדה .אך אם מקצתה ברוטב – הרתיחה
מערבת כל הקדירה ,ומשער כנגד כל הקדירה.
רש"י ור' ירוחם :אפילו מקצתה בתוך הרוטב – אין מצטרף הכל לבטל החלב( .ב"י וט"ז ב')
» ודווקא בטיפת חלב או שאר איסור שנפל על החתיכה שהאיסור אינו דבוק .אבל אם לב או כבד
או חלב מחובר לחתיכה – אין הקדרה כולה מועילה לבטל ,דחיישינן שמא פעם אחת היה כולה
חוץ לרוטב והאיסור דבוק בו ונעשה נבלה( .ד"מ א')
» האם גם אוסרת אותה החתיכה את כל שאר הקדירה כשמקצתה ברוטב – מחלוקת
ד"מ :אין אוסרת השאר.
ט"ז  :מ"מ אותה חתיכה עצמה נאסרת חלק התחתון מחלק העליון וחוזרת ואוסרת למטה כל
הרוטב ומה שבתוכו עד ס' נגד כל החתיכה ,דכל החתיכה נעשית נבילה( .ט"ז ב')
» כשכולה בתוך הרוטב  -ולא ניער וכיסה – מחלוקת ראשונים
ב"י :מדברי רש"י משמע שהכל מצטרף לבטל.
ספר המצות גדול :מדברי רש"י משמע שאף על פי שכולה בתוך הרוטב רק שפניה העליונים
מגולים – אין הכל מצטרף לבטל( .ב"י)
» לדעת רש"י – לאחר שנאסרה החתיכה – מתי אוסרת שאר החתיכות שבקדרה – מחלוקת
ר"ן :בלא ניער החתיכה נאסרה תחילה ,ואוסרת כל הקדירה אח"כ אפילו לא ניער כלל.
מרדכי  :אין לאסור בלא ניער לבסוף .דאין לאסור באותה חתיכה רק מה שחוץ לרוטב .אבל מה
שבתוך הרוטב – מותר( .ד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
משמעות השו"ע [ע"פ הבנת הט"ז] :כרש"י.
» אך בנקוה"כ ס"ל :דאפשר שפוסק כר"י ,דאולי מדבר כשכולה חוץ לרוטב.
ש"ך :כר"י.
רש"ל :כר"י ,אך מ"מ בספרו החמיר כרש"י( .ט"ז ב' ש"ך ד' ונקוה"כ)
» קשה ,הרי השו"ע לקמן סי' ק"ה סעי' ד' ,פוסק שאם הוא כולו חוץ לרוטב – אינו אוסר אלא
כדי נטילה ,ולא כולו?
א .י"ל ,דשאני חלב דהוי איסור שמן ,שהרי יש בה שמנונית של חמאה ,ונבלע בכל החתיכה.
ב .י"ל ,דווקא בחום של צלי וכיוצא בו ובאיסור גוש שאינו צלול – מספיקה נטילה ,דודאי אינו
מתפשט בכל החתיכה .אך כאן עומדת החתיכה בתוך הקדירה ,ומחמת הבל ולחלוחית
החלב מתפשט בכולה.
ג .כאן מדובר כשחתיכת הבשר הוא שמן ,ולכן אוסר כולו( .ש"ך ג')
 אבל אם ניער מתחילה ועד סוף או שכיסה משעת נפילה ועד סוף – הכל מצטרף לבטל טעם החלב.
(שו"ע)

מקור :חולין (קח – ).ומשמע דדין כיסוי שווה לניעור.
הטעם :כיון שהמנער הקדרה מתפשט הטעם בכולה ,וכן המכסה אותה – מפני שמי השוליים
עולים עד הפה ויורדין( .ב"י)
 אם ניער בתחלה או כסה מיד  -אך לא ניער ולא כיסה לבסוף – מחלוקת
לש"ך – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :צריך דווקא שינער בתחלה ובסוף.
ר"י בן חביב :מועיל אם ניער בתחלה או כסה מיד – אע"ג דלא ניער ולא כיסה לבסוף( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דצריך לנער מתחילה ועד סוף ,או שכיסה משעת נפילה ועד סוף.
רמ"א :כל הקדירה מצטרף ,והוא שניער וכיסה מיד שנפל שם האיסור( .רמ"א)
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לט"ז – אין מחלוקת
ולכו"ע – מועיל אם ניער בתחלה או כסה מיד – אע"ג דלא ניער ולא כיסה לבסוף.
אלא שהרמב"ם מפרש בענין שכל זמן שיש ממשות של הטיפת חלב על הבשר  -צריך לנער
וכיסה .אבל אם כלתה ממשות הטיפה  -מודה הרמב"ם לטור שמספיק אם פוסק אח"כ לנער.
(ט"ז ו')
»

ואף לר"י שלכאורה אין צריך לנער ,אלא רק שתהא מקצתה ברוטב – מ"מ כיון שהקדירה
מליאה ,ואי אפשר להכניס היטב החתיכה שמונחת בחוץ על החתיכה אחרת שמקצתה
ברוטב – לכך אף לר"י צריך שינער הקדירה ויהיו העליונים למטה( .ט"ז ד')

❏ אם ניער הקדירה כשלא נודע לאיזו חתיכה נפל – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :נוער את הקדרה כולה עד שיתערב הכל  -אם יש בקדרה כולה טעם חלב – אסורה .ואם לאו –
מותרת.
טור  :חלק על הרמב"ם ,דאינו מבין דבריו ,שאם החתיכות כולן בתוך הרוטב מה צריך לנער .ואם אינן
ברוטב מה מועיל ניעור שמנער אח"כ( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,ואם 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.
הטעם :דאין זה מבטל איסור לכתחילה ,כיון שספק הוא אם יתערב שום איסור כלל( .ש"ך ח')
רמ"א :כטור ,דאינו מועיל מה שנוער הקדירה אם לא שניער מיד שנפל האיסור.
הטעם :דכיון שאפשר לעמוד על הדבר ,א"כ לא נכנס הכל בספק .שהרי יודע הדבר על ידי
שיטעום העכו"ם כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה ,והלכך כיון שחתיכה אחת היתה מתבררת
בודאי שהיא אסורה – א"כ מה מועיל ניעור אח"כ( .ש"ך ח')
❏ כנגד מה משערים בכזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :רק כנגד מה שנפלט מהבשר בלבד.
בדה"ב :בכוליה משערינן ,דמי ידעינן כמה נפק מיניה( .בדה"ב)

סעיף ג'
דין החתיכה שנאסרה מהטיפת חלב
מקור :חולין (קח - ).מחלוקת אמוראים ,רב ור' חנינא ור"י :אפשר לסוחטו אסור .וה"ה חנ"נ אסור.
שמואל ,רשב"י ,ור"ל :אפשר לסוחטו מותר .וה"ה אין חנ"נ ומותר.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם ורא"ש :יש חנ"נ.
ראב"ד :אין חנ"נ( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ורא"ש דאיכא חנ"נ ,וכשנאסרה החתיכה מחמת החלב – נעשית כל החתיכה
איסור ,ואם בשלה עם אחרות – צריך ששים לבטל כולה.
» דווקא בבישול נאסרת .אבל בלא בישול אינה אוסרת אפילו בשניהם חמין( .ט"ז ז')
❏ לכך ,כשיש ס' כנגד חתיכה שבלעה איסור:
• בחתיכה הראויה להתכבד:
מקור :חולין (צו :ק - ).חתיכה של נבלה ושל דג טמא שנתבשלה עם החתיכות  -בזמן שהוא מכירה בנותן
טעם .ואם אינו מכירה  -כולן אסורות והרוטב בנותן טעם ...בחתיכה הראויה להתכבד.
להלכה:
• אם מכירה – משליכה ואחרות מותרות.
• אך אם אינו מכירה – הרוטב מותר ,וכל החתיכות אסורות( .שו"ע)
• אינה ראויה להתכבד – מותר הכל.
הטעם :דאין חנ"נ באיסור בלוע( .ש"ך)
• בבשר חיה ועוף – אין צריך ס' כנגד החתיכה ,אלא ברוב בעלמא בטלה( .ב"י)
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סעיף ד'
בגדר דין חתיכה נעשית נבילה
מקור :חולין (ק - ).דרש רבה בר בר חנה :חתיכה של נבלה ושל דג טמא – אינה אוסרת עד שתתן טעם
ברוטב ובקיפה ובחתיכות .אוקי רב אמורא עליה ודרש :כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה  -נעשית
נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ,מפני שהם מינה .אמר ליה רב ספרא לאביי :מכדי רב כמאן אמרה
לשמעתיה ,כרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל ,מאי איריא כי נתן טעם אפילו כי לא נתן טעם נמי? –
א"ל :הכא במאי עסקינן :בשקדם וסילקו.
 בבשר וחלב – לכו"ע חתיכה נעשית נבילה( .שו"ע)
הטעם :משום דכל חד באנפיה נפשיה שרי ,וכי איתנהו בהדדי אסור.
דכיון דבבשר וחלב אין שם איסור ניכר אלא אחר התערובות ,ע"כ כל התערובות הוי גוף
האיסור שזהו האיסור האמור בתורה עירוב בשר בחלב .משא"כ בשאר דבר שהוא איסור
בפני עצמו ואותו הוא האיסור האמור בתורה ,אלא שכאן נתערב ממילא  -אין לך אלא
תערובות איסור דאורייתא ,ואין שייך בזה חתיכה עצמה נעשה נבילה( .ט"ז ט')
❏ בבשר בחלב [בשונה משאר איסורים] ,אע"פ שאין האסור דבוק ומקצת החתיכה תוך הרוטב –
אמרינן חתיכה נעשית נבילה( .רמ"א)
 בשאר איסורים – מחלוקת ראשונים
ה"ר אפרים ורא"ש :לא אמרינן אפשר לסוחטו אסור אלא בבשר וחלב .אבל בשאר איסורין – אין צריך
אלא ס' כדי כזית הראשון ,ואז אפילו החתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת.
ר"ת :אף בשאר איסורין אפשר לסוחטו אסור( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :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.
» קשה ,דלקמן ר"ס ק"ו כתב דהחתיכה עצמה עומדת באיסורה?
י"ל ,דלפי שכתב מקודם גבי בשר בחלב דאף שהרוטב מותר בס' ,מ"מ החתיכה באיסורה
עומדת ,דאם היתה ראויה להתכבד ואינו מכירה אינה בטילה באלף ,וקמ"ל דאין כן בשאר
איסורים ,אלא דבטיל ברוב כשאינו מכירה כיון דאין איסור מחמת עצמה ,ואז אפילו חתיכה
עצמה חוזרת להיות מותרת ומותר לאכול כולם ,ואין צריך להשליך אחת מהן( .ש"ך י"א)
רמ"א :אמרינן בכל האסורים חתיכה נעשית נבילה ,וכן המנהג פשוט ואין לשנות.
» גדר האיסור – מדרבנן( .ט"ז י"א)
» אפי' באיסור דרבנן – אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה( .ט"ז י"א)
❏ ודוקא אם האסור דבוק בחתיכת היתר .או שהחתיכה כולה חוץ לרוטב ונפל עליה איסור( .רמ"א)
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( .רמ"א)
» אבל אם תחילה נפלה לחלב צונן ואח"כ נפלה לתבשיל של בשר – מהני הבשר עצמו עם שאר
התבשיל לבטל החלב( .ט"ז י"ג)
» תולע שצדו בו הדג ,שנמצא בדג מלוח תחוב בחכה – מחלוקת
מהרי"ל :הורה לקלוף מקומו דטעמו נתבטל בס' אפילו בבישול אם יש בחתיכה שנמצא בו
ס' כנגדו ,וכן היה מורה על חתיכה קרעפ"ש שנמצא בראש הדג מבושל לבטל טעמו אם יש
בראש הדג ס' כנגדו.
ט"ז :לא הוי דבוק ,דהא מונח במקום שאפשר לרוטב לבוא לכל הצדדין ,וכיון שדבר דחנ"נ
בשאר איסורים היא אינה אלא מדרבנן ,יש לצדד גם כאן להקל ולא הוי חנ"נ( .ט"ז י"ב)
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❏ אם נתערב איסור לח בהיתר לח
 בשאר איסורים לח בלח – מחלוקת ראשונים
מרדכי :אין בזה חנ"נ.
דס"ל ,דאין אסור בחנ"נ אלא מטעם חשיבות החתיכה ,ואיסור ניכר ומובדל הוא נעשית נבלה
ונאסרה לבדה .אך רוטב ברוטב שאין האיסור ניכר ונבדל ואין כאן חשיבות איסור – מתערב
היתר שני עם הראשון ,ולא שייך כלל לומר חנ"נ( .ב"י)
רא"ש וראב"ד :יש בזה חנ"נ ,כיון שנבלל הכל ונעשה גוף אחד.
דס"ל ,דדווקא בלח בלח הוי חנ"נ כיון שנבלל הכל ונעשה גוף אחד( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :יש לסמוך להקל בשאר אסורים לצורך הפסד גדול ,דלא הוי חנ"נ אם נתערב איסור לח בהיתר
לח ,ואח"כ נתערב הכל בהיתר אחר ,ואין צריך רק ס' נגד האיסור שנפל.
רש"ל :אפילו שלא במקום הפסד לא אמרינן בלח שנעשה נבילה( .רמ"א וט"ז ט"ו)
הטעם להיתר בלח בלח :דדוקא בחתיכה עצמה מטעם חשיבות כי החתיכת איסור ניכר ומובדל
הוא ונעשה נבילה ,ואיך יצטרף אליה שום היתר לבטל האיסור הבלוע .אבל בדבר לח בלח -
שאין האיסור ניכר ונבדל ,ואין כאן חשיבות איסור ,מתערב היתר השני עם הראשון( .ט"ז ט"ו)
» לח בלח שנתערב דרך בישול – כתב רש"ל דיש לחלק דזהו דוקא שנתערב שלא כדרך בישול,
אבל אם הוא דרך בישול שהוא בנתינת טעם שנתערב שם איסור ואח"כ נפל מן הרוטב לתבשיל
היתר  -צריך ס' נגד כל הרוטב שנפל ,ולא סגי לחשוב כמה נבלע בשיעור רוטב זה מן האיסור לפי
ערך( .ט"ז ט"ו)
» ולגבי מעשה בשמונה הדרא דכנתא של כבשים שהותך השומן שלהם ,ועירבו אח"כ לתוך
חמשה זיידל שומן ג"כ של כבשים ,והותך אח"כ הכל יחד ,ואח"כ נתנו כל השומן לתוך ט"ו
זיידיל שומן אווזים ,ואח"כ נמצא שכבש אחד היה מים בראש ,ולפי ערך לא היה שומן
מהדרא דכנתא אחד לא יותר מרביע זיידל – מחלוקת
נו"ב :מתיר בהפסד מרובה.
רש"ל :אוסר אם הוא דרך בישול( .פת"ש ב')
» ואם החמשה זיידל טרם שנתערבו עם הט"ו זיידל כבר נקרשו [אפשר שהוי כמו
חתיכה ,וגם רמ"א מודה שנעשה נבילה .או להיפך ,כיון שמשעה שנתערב היה לח ולא
עשה נבילה לדעת רמ"א – שוב לא אמרינן שכשנקרש יהיה נעשה נבילה] – והכריע
הפת"ש דהרוצה להקל אין מוחה בידו( .פת"ש ב')
 בבשר בחלב לח בלח – מחלוקת
רמ"א וש"ך :אסור מדינא.
אפי רברבי :יש להחמיר אף בלח ,ואינו אלא משום חומרא ,ולא מדינא( .ש"ך ט"ו)
❏ אם נתערב יבש ביבש
• כשלא בדרך בישול יחד  -לא אמרינן בשום איסור חתיכה נעשית נבילה( .רמ"א)

הטעם :דזה בפני עצמו עומד וזה בפני עצמו עומד ,ואינו נותן טעם לאסור.
» דאז דינו דבטל האיסור ברוב ,על כן אם נתערב תחילה שלא ברוב אין צריך אח"כ רוב נגד כל
התערובות הראשון( .ט"ז טז)
» ואין הבדל בין בבשר בחלב בין בשאר איסורים ,אלא לעולם כל שניתוסף אחר כך היתר הוי
כנתערב כן לכתחלה( .ש"ך טז)
• אבל אם נתבשלו יחד  -אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה ,וצריך ס' בהיתר נגד כל החתיכה( .ט"ז טז)
❏ מדומע ומחומץ  -כשנאסר שלא בדרך בישול כבישול או כצונן לתוך חם – מחלוקת ראשונים
ר"ן :המדומע והמחומץ שאינו דרך בישול – לא אמרינן בו חנ"נ ,היות ושאר איסורים אינו אסור אלא
משום בב"ח ,לכך אין אסור אלא דרך בישול.
רשב"א  :אמרינן בו חנ"נ ,כיון שהאיסור בעצמו חוזר ומתערב עם ההיתר המרובה שנתרבה עכשיו ויכול
להצטרף( .ב"י)

קב

 חלקת אליהו – הלכות בשר וחלב 

סימן צב

❏ כלי הנאסר מבליעת איסור – לא אמרינן ביה חתיכה נעשית נבילה ,ולא בעינן ס' רק נגד האיסור
שבלע( .רמ"א)
הטעם :דאין אומרים חנ"נ אלא כשאין יכול להפריד האיסור משם ,ומהאי טעמא בכלי עץ או
מתכות שאפשר להפריד האיסור משם ע"י הגעלה או ליבון אין אומרים בו חנ"נ( .ד"מ ד')
» בכלי חרס – מחלוקת ראשונים
ד"מ :אין לו תקנה אלא בשבירה ,ואמרינן ביה חנ"נ.
או"ה :אפילו בכלי חרס אין אומרים חנ"נ( .ד"מ ד')
❏ ספק חנ"נ  -כגון חלב שנתערב בשומן ,וספק אם יש בשומן ס' לבטלו ,ואח"כ הושם מהשומן בקדרה –
לא אמרינן חנ"נ[ ,כיון דחנ"נ אינו אסור אלא מדרבנן ולאו"ז הוי לח בלח ,ולרא"ש לא הוי כלל חנ"נ]( .ב"י)
❏ חנ"נ במליחה – מחלוקת
ת"ח :יש להתיר לצורך הפסד גדול או לעני בדבר חשוב ,ולומר דלא נעשה נבילה.
ואפילו בדבר שמן שאוסר עד ס' הדין כן.
באר שבע :חולק בזה( .ש"ך טז)
❏ חנ"נ באיסור משהו
• כשחתיכת האיסור היתה ניכרת והוציאה  -אפילו נאסר מחמת מינו – לא נעשית נבלה( .טור)
» האם הדין כן גם לגבי חמץ תוך הפסח האסור במשהו – מחלוקת

ט"ז :נאסר במשהו ,אפילו נאסר מחמת מינו שאסור במשהו לר' יהודה – לא נעשית כולה
נבילה .דלא נעשה נבילה אם נאסר במשהו שיאסר אח"כ במשהו ,דתרי משהו לא אמרינן ,כיון
דמשהו אינו אלא מדרבנן.
ב"ח :תוך הפסח אסור .ורק אחר הפסח לא הוי חנ"נ( .ט"ז טז)
• אבל חתיכה ביבש שנאסרה מחמת משהו ואין מכירין אותה – נשארת לעולם באיסורו בפסח.
• וכן בלח בלח שנתערב בדרך זה – אין להקל ,כיון שכבר נאסר הלח הראשון בתערובתו ,לא מהני ליה
אחר כך תערובת השני ,דאותו איסור אינו מתבטל לעולם( .ט"ז טז)

סעיף ה'
טיפת חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ
 אם הקדרה ישנה
מקור :זבחים (צו – ):בישול מפעפע.
נחלקו בזה הראשונים
סמ"ג :הטיפה אוסרת כל הקדירה ,והקדירה אוסרת כל התבשיל שבה – ולכך הכל אסור אפי' יש ס' כנגד
הטיפה.
מהר"ם מרוטנבורג :צריך שיהיה בתבשיל ס' פעמים ס' כנגד הטיפה.
» ואין חילוק בין שבת ויו"ט לשאר ימים ,ולא בין יש הפסד לאין הפסד.
ראב"ן :צריך שיהיה בתבשיל ס' כנגד הטיפה ,ואז לא נעשה נבלה.
סמ"ק :תלוי היכן נפלה הטיפה .אם נפלה כנגד התבשיל – אין צריך אלא ס' כנגד הטיפה שמפעפעת
לפנים ,והוה ליה כאילו נפלה בתבשיל .אך אם נפלה במקום הריקן והיא מפעפעת בדופן הקדרה עד סמוך
לרוטב כל כך שאין ס' כנגד הטיפה – הרי נאסר אותו מקום של הקדרה ואם יערה דרך אותו מקום יאסר
כל התבשיל( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כסמ"ק .לכך:
• אם נפלה כנגד התבשיל – אין צריך אלא ס' כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים ,והוי כאילו נפלה בתבשיל.
» דין הקדירה כשיש ס' בתבשיל [שאז התבשיל מותר] – מחלוקת
או"ה :הקדירה אסורה.
רש"ל :אף הקדירה מותרת ,אלא שלכתחילה אסור להשתמש בה( .ט"ז י"ז)
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• ואם נפלה במקום הריקן והיא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך לרוטב כל כך שאין ס' כנגד הטיפה –
הרי נאסר אותו מקום הקדירה ,ואם יערה התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר הרי יאסר התבשיל.
» וצידד הש"ך ,דהשיעור שנאסר בו – הוא כשאין ס' פעמים ס"א פחות מעט הטיפה( .ש"ך כ')
» אף כשמותר כשיש ס' – לכתחילה אין לערות דרך אותו מקום הקדירה ,דאין לבטל איסור
לכתחילה( .ש"ך כ')
» יש בדין זה ב' חומרות וקולא אחת:
• חומרא – דאפי' נגד התבשיל אין מבטלה.
• חומרא – הקדירה נשארת אסורה.
• קולא – יכול לערות התבשיל בעודה חמה( .ט"ז י"ח)
❏ וזה תקנתו – שיניחנה כך ולא יגע בה עד שתצטנן( .שו"ע)
» אבל לא מועיל שינקוב הכלי מתחת ,דחיישינן שמא יגע הרוטב בדופן שנאסר ע"י נענוע.
» וכן לא מועיל שיערה מיד בצד האחר ,דשמא ינענע הקדירה( .ש"ך כ"א)
 אבל אם היא חדשה – בכל ענין אין צריך ס' רק נגד הטיפה שנפל עליה ,כדין כף( .רמ"א)
וצידד הש"ך – דמ"מ לכתחילה לא יערה דרך אותו מקום שנאסר( .ש"ך כ"ב)
ה"ה בטיפת איסור – מותר( .ש"ך כ"ב)
»
» קשה ,הרי דין זה אינו דומה לכף ,ששם כיון שהיא חדשה וניער אחר כך בהקדרה – אין צריך ס'
אלא כנגד מה שבלעה .אבל הכא הקדרה חשיבה כמו ישנה ,שהרי מבשלים בה עתה בשר ונפל
עליה טיפת חלב בשעת בישול?
א .י"ל ,דמ"מ כיון שאתה בא לאסור דופן הקדרה מחמת הטיפה ,ע"כ צ"ל שמא בישול אינו
מפעפע בכל הכלי ,ואם כן לא פעפע ג"כ התבשיל למעלה ,ואם פעפע למעלה אם כן גם
הטיפה מתפשטת עד למטה.
ב .או י"ל ,דמיירי בקדרה חדשה שנפל עליה הטפה כשעדיין לא חם התבשיל.
ג .עוד י"ל ,דאחר שנפל הטפה על קדרה של מים נתנו בו הבשר( .ש"ך כ"ב)

סעיף ו'
כשנפלה הטיפה באותו צד שכנגד האש
 בדבר מועט כגון טיפה – נהגו העולם לאסור כשנפלה על הדופן שלא כנגד הרוטב ודוקא כשנופל באותו
צד שאינו כנגד האש .אבל אם נפל כנגד האש [בעודנו עומד על האש] – מותר ,שהאש שורפו ומייבשו( .שו"ע
וט"ז כ"א)

» דין הקדירה – מחלוקת
רמ"א :הקדירה ג"כ מותרת.
או"ה :הקדירה אסורה( .ש"ך כ"ו)
» במנהג העולם לאסור כשנפלה שלא כנגד הרוטב  -מהי כוונת השו"ע – מחלוקת
או"ה :נהגו העולם לאסור התבשיל אפילו יש ס' בתבשיל נגד הטיפה.
פרישה  :מ"מ יש להתיר אפילו לפי המנהג להניח עד שתצטנן ,ולא החמיר רק לערות קודם
הצינון( .ט"ז כ')
 אבל אם נפל הרבה – אין להתיר אפי' אם נפל כנגד האש ,אא"כ כנגד הרוטב וע"י ס'( .שו"ע)
» דין הקדירה – הוי אסורה ,אפילו יש ס' בתבשיל נגד הטיפה שנפלה( .רמ"א)
ויערה מיד התבשיל ממנו בצד אחר שלא כנגד הטיפה( .רמ"א)
»
ואם בשלו בקדירה תבשיל אחר – דינו כמו בפעם הראשון( .רמ"א)
»
❏ דרך הכשרת קדירה שנאסרה מטיפה אוסרת
אין מועיל כשימלאנה וירתיחנה ,דא"כ צד החיצון לא נגעל .אלא צריך להכניסה כולה ליורה( .פת"ש ג')
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סעיף ז'
בשעת הדחק כגון בערב שבת
יש מי שמתיר בשעת הדחק כגון בערב שבת ,אפי' שלא כנגד הרוטב ,אפילו שלא כנגד האש על ידי ס'.

(שו"ע)
»

ואז יניח עד שיצטנן.
אבל אם צריך מיד לצורך אורחים וכה"ג – אין צריך להמתין עד שיצטנן אלא יערה בצד האחר.
(ש"ך ל')

»

וה"ה לכל צורך גדול ,כגון לצורך אורחים ,או הפסד מרובה ,או לעני  -כפי ראות עיני המורה.
(ט"ז כ"ב)

»
»

»

ומ"מ המנהג לומר להם הטעם שמפני מה הוא מיקל לו כדי שלא יתמהו למה אוסר לפעמים
ולפעמים מתיר( .ט"ז כ"ב)
ומ"מ הקדירה אסורה ,דשמא לא מפעפע לפנים ,ואסור מקום הטיפה ,ע"כ יערה אותו מצד
אחר( .ט"ז כ"ג)
» ואם בישל אח"כ מאכל בזו הקדרה – מחלוקת ראשונים
או"ה  :צריך אח"כ ס' נגד הטיפה אם ידעינן כמה היתה ,ואז מותר .ואע"פ שאין ס' נגד
הקדירה ,דלא נעשית הקדרה נבלה.
ד"מ  :צריך ס' פעמים ס' ,היינו מטעמא דקדרה נעשית נבלה .דאין לחלק בין אותו תבשיל
בין אם בשל אח"כ בו מאכל אחר( .ד"מ ו')
אם נפל טיפת חלב על הקדירה עם מים אצל האש ,ובתוך מעת לעת בשלו בה בשר – אפילו לא
היה ס' במים נגד הטיפה מותר הבשר ,דאם לא עברה תחלה לתוך קדירה גם כן בפעם השני לא
תעבור ומותר הבשר בדיעבד .ואפילו אם עוברת לפנים תחלה מ"מ אין בקדרה מן החלב אלא
לפי שיעור המדומע במים ,דהא בהיתר לא חשבינן כל החתיכה כבליעה עצמה ,ונגד הדבר
המועט ההוא מסתמא יש ס' בבשר( .ט"ז כ"ד)

❏ ואם נשפך חלב או שאר איסור רותח על גבי קרקע והעמידו עליו קדירה חמה – מחלוקת ראשונים
או"ה וב"י :צריך ס' כנגד מה שאומדין שהיה חלב תחת הקדרה.
הגהות ש"ד :התירו ,דאפילו היה אותו רוטב בכלי והושמה קדרה חולבת בתוכו ,קיימא לן כלי שני אינו
מבשל ,כ"ש כאן דנבלע רוב( .ד"מ ז')
פסק הרמ"א – כהגהות ש"ד ,דאם מה שנשפך אינו אצל האש – לא הוי רק כלי שני .ולכן הקדירה אסורה
דבולע קצת ,והתבשיל מותר ,דתתאה גבר( .רמ"א)
» ודנו בזה הראשונים
המהר"ם כתב :דלא הוי רק כלי שני.
ר"י מפרי"ז כתב :דצריך ס' ממה שאומדין מה שיש חלב בעין תחת הקדרה( .ט"ז כ"ה)
להלכה – מחלוקת
רש"ל :לא הוי אלא כלי שני ,אך יש לחלק היכן שהקדרה עומדת אצל האש  -שחום האש
שבקדירה מרתיח התחתון מלהתקרר ובולע שפיר.
ט"ז :בלא רתיחת הקדירה לא קשיא מידי ,דכיון שהכירה אצל האש והיא חמה שהיד סולדת
שם הוי החלב שבתוכה ככלי ראשון .ומהר"ם דמתיר  -מיירי בנשפך במקום הכירה שאינה חמה
מחמת האש ,ואין היד סולדת( .ט"ז כ"ה וש"ך ל"ג)
» ואם הקדירה היתה צוננת – אפילו הקדירה מותרת( .ש"ך ל"א)
» כשיש אפר במקום שנשפך החלב – מחלוקת
באה"ט  :דווקא כשאין אפר במקום שנשפך החלב ,שאם יש אפר נעשה החלב שנשפכה על האפר
לפגם ואינו אוסר.
לבושי שרד  :ח"ו לסמוך להקל בזה ,אלא באיסור קל כגון אם נשפכו מים רותחין מקדרה של
חלב בן יומו מקונח תחת קדרה של בשר – דאז יש להתיר בהפסד מרובה( .באה"ט פת"ש ד')
» קדרה רותחת על תיבה שהיתה מטונפת בחֶ לב שכל השנה העמידו עליה נר ,והיה חלב חם
נוטף עליה – מחלוקת
ב"י :כשיש במה שבקדרה ס' כנגד החלב שבתיבה – מה שכנגד החלב אסור ,והשאר מותר.
והקדרה תשבר .אך אם אין בו ס' – אין להתיר שאר הקדרה כלל.
ד"מ :אפילו כשאין ס' שאר הקדרה – מותרת ,דאינו נאסר אלא רק כדי קליפה בלבד( .ב"י סוף
הסי' וד"מ י"א)
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❏ וקלוח מן הקדירה רותחת שהלך אל קדירה צוננת
• אם נפסק הקלוח מן הקדירה הרותחת קודם שהגיע אל הצונן – הוי נמי ככלי שני( .רמ"א)
» ודוקא שאין המקום ההוא רותח ואין היד סולדת ,דאל"כ הוי ככלי ראשון( .ט"ז כ"ו)

• ואם לא נפסק – הוי כעירוי ,והקדירה הצוננת נאסרה אם היד סולדת בקלוח הנוגע בקדירה .אך
התבשיל שבתוכה – מותר ,דאין עירוי אוסר רק כדי קליפה( .רמ"א)
» ודווקא כשהיה החלב יד סולדת( .ט"ז כ"ז)
» וצידד הט"ז – דיש להחמיר אפילו בבשר צונן וחלב רותח במקום שאין הפסד מרובה( .ט"ז כ"ז)
» ולכן אפילו יש בקדרה תבשיל ששייך בו קליפה – אין צריך לקולפו ,דהקדרה הוי כמו קליפה.
(ש"ך ל"ה)

❏ אבל אם הקדירה היא חמה והוא כלי ראשון ,וכ"ש עומד אצל האש  -אפי' הקלוח הוא צונן – הכל
אסור ,דתתאה גבר והוי כצונן לתוך חם דכולו אסור( .רמ"א)
» קשה ,מסי' ק"ה ס"ג בהג"ה ,דאם הניח היתר ואיסור זה אצל זה ואחד מהן צונן דסגי בקליפה?
א .י"ל ,דהכא כיון שבא הקלוח מלמעלה הוי כמו עילאה.
ב .א"נ ,כיון שהקדירה עומד במקומו חשוב תתאה.
ג .א"נ ,הכא מקלח על הקדרה( .ש"ך ל"ו)
❏ טיפה הנופלת על גבי כיסוי קדירה – מחלוקת
רמ"א :דינה כנפלה על גבי קדירה נגד הרוטב ,והוא שהתחיל הקדירה להרתיח ,דאז עולה הזיעה תמיד
ומגיע אל הכיסוי ויורד משם אל הרוטב.
ואפילו היה הכיסוי נקוב( .ב"י)
»
רש"ל :נהי דהרתיחה עולה עד הכיסוי ,מ"מ הרוטב אין מצטרף עמה ,וא"כ אם אין בכסוי ס' נגד האיסור
שנפל עליה נעשה הכיסוי נבילה.
ט"ז :שונה הדין בקדירה נגד הרוטב שהרוטב עצמו הוא תמיד שם ,מה שאין כן בכסוי  -שמא באותו פעם
שנפלה הטיפה לא עלתה הרתיחה עד הכיסוי ממש וספיקא דאורייתא לחומרא ,רק באיסור דרבנן יש
להקל בזה( .רמ"א וט"ז כ"ח)

סעיף ח'
מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר
 כשהמחבת מגולה והזיעה עולה מן המאכל עצמן לקדירה שעליה ,וגם הוא בקרוב כל כך שהיד
סולדת בזיעה במקום שנוגע בקדירה – הזיעה עולה ונבלע בקדירה ואוסרתה( .שו"ע ורמ"א)
» כמה צריך להתירה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :צריך ששים פעמים ששים להתירה( .ב"י)
ד"מ :די בפעם אחת ששים( .ד"מ ח')
וברמ"א הכריע כשיטתו – ואם היה חלב במחבת – בעינן ס' בתבשיל שבקדירה נגד החלב
שבמחבת( .רמ"א)
» בסוג הזיעה – דווקא זיעת משקין כחלב אוסרת .אבל זיעת אוכלין כמו חלב מהותך ,שאין זיעתו
כמוהו – אפשר שיש להתיר( .פת"ש ו')
 אבל אם אין היד סולדת בזיעה – הכל מותר( .רמ"א)
» ומ"מ לכתחילה יש ליזהר בכל זה( .רמ"א)
ולכן תולין בשר לייבש על קדירות של חלב ,ולא חיישינן לזיעה שעולה( .רמ"א)
»
 ואם המחבת מכוסה – הכל מותר( .רמ"א)
» ומ"מ לכתחילה יש ליזהר בכל זה( .רמ"א)
» ומותר כדין שתי קדירות הנוגעות זו בזו ,דאין אוסרין זו את זו בנגיעה ,כל שכן בזיעה( .רמ"א)
❏ ואם אפו בתנור פלאדי"ן של חלב ,ואח"כ באותו מקום רותח הושיבו שם קדירה ובתוכו בשר –
מחלוקת
ט"ז :מותר ,דכל שאין החלב בעין במקום ההוא בתנור הוי כקדירה של חלב ,ושתי קדירות לא אסרי
אהדדי.
נקוה"כ :חולק בזה [דאסור לכתחילה ,ומותר רק בדיעבד]( .ט"ז כ"ט ונקוה"כ)
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סעיף ט'
נפלה טיפה אסורה על כלי
❏כשחם מחמת רתיחת האור – כגון נר של חלב עשוי כנר של שעוה שנטף ממנו טפה על כלי – אין צריך
כי אם גרידה( .שו"ע וט"ז ל')
❏ אבל כשחם מחמת האור עצמו – כגון חלב מהותך חם שנפל ממנו טפה על כלי – צריך הגעלה( .שו"ע ט"ז
ל' ש"ך ל"ח)
»
»
»

אבל חלב מהותך רותח בקדרה ,שנרתח בקדרה אצל האש – די בגרידה ,דלא חשיב עירוי ,כיון
דפסק הקלוח( .ש"ך ל"ח)
ואם נטף מצד אחר מן הכלי שהפתילה בתוכו – לא מקרי רותח לאסור מה שנוטף עליו( .ט"ז ל')
אם נפל טפת חלב רותח על סכין או כלי אחר צונן:
• כשנופל על הקתא – אין צריך רק גרידה במקום שנפלה הטיפה ,הואיל ופסקה הטיפה בשעת
נפילה ,ולא באה בקילוח.
• אבל נפל על הברזל – נועץ עשרה פעמים בקרקע ודיו( .ט"ז ל')

❏ כלי ששואב עמו מכלי ראשון  -האם דינו ככלי ראשון או ככלי שני – מחלוקת
מהרי"ל :כלי ששואב עמו הוא כלי שני.
» ולכך ,המגעיל על ידי עירוי ששופך הרותחין על הכלי להגעילו יזהר שישפוך המים הרותחין
דוקא מן הכלי שבשלו בו והוא הנקרא כלי ראשון ,ואל ישאוב מן הכלי שבו הרותחין בכלי אחר
ולערות ממנו להגעיל ,משום דכלי ששואב עמו הוא כלי שני ,ונתבטל בו בישול הרותחין טרם
שמגעילן.
ש"ד וטור :נחשב ככלי ראשון.
תוס' :נסתפקו בזה ,והעלו לחומרא( .ט"ז ל')
הכריעו הט"ז והנקוה"כ – כתוס' ,דיש להחמיר בזה( .ט"ז ל')
לכו"ע  -אם שוהה את הכלי ששואב עמו תוך הכלי שמבשלין בו הרותחין ובעוד הוא שם מעלין המים
רתיחות – שפיר מתקרי גם הוא כלי ראשון( .ט"ז ל')
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סימן צג
קדירה שבשלו בה בשר לא יבשלו בה חלב
מקור :ע"ז (עה – ):מחלוקת תנאים האם נותן טעם לפגם מותר או אסור ...א"ר חייא בריה דרב הונא :לא
אסרה תורה אלא קדירה בת יומא – דלאו נותן טעם לפגם הוא .מכאן ואילך תשתרי? גזירה קדירה
שאינה בת יומא משום קדירה בת יומא.
❏ אם רוצה לבשל בכלי בשרי שבישל חלב שוב חלב – מחלוקת ראשונים
בעל העיטור בשם י"א :מבשל בה ממין שבישל בה עכשיו .ואף בכלי חרס ואף שהיא בת יומא  -ובלבד
שהיה בקדרה ס'( .טור)
בעל העיטור עצמו :יכול לבשל בה מאיזה מין שירצה .ואף בכלי חרס ואף שהיא בת יומא  -ובלבד שהיה
בקדרה ס'( .טור)
הטעם :כיון שהתבשיל מותר ,טעם הראשון בטל ,והקדרה ג"כ מותרת( .טור)
» בהסבר שיטת בעל העיטור [לתרץ קושיית הטור שתמה :היאך מותר לבשל בה חלב ,וכי עדיף
מהגעלה ,דאפילו הגעלה לא מועילה לכלי חרס שפולט תמיד מעט מעט?]:
א .המהר"י בן חביב הסביר דברי בעל העיטור :דאם בישל חלב בקדרה שבישל בה בשר –
חשיב בישול החלב בה כהגעלה ,אם נזהר לשפוך אותו חלב מהקדרה קודם שתנוח
הרתיחה ,דמה לי מים הבלועים מאיסור ,מה לי חלב אסור ,הלא ודאי כבר הלך לו כל טעם
החלב( .ב"י)
ב .הט"ז הסביר דברי בעל העיטור :דהואיל וחרס דחולין אינו אסור אלא מדרבנן [שהרי אין
אסור מן התורה אלא בקדשים] ,ממילא כאן שכבר נפלט טעם הבשר מכח הגעלה שבא ע"י
בישול חלב ,אם תחוש כאן לאיסור דרבנן יבוא לידי פסידא.
ומצינו דלא חשו בו חכמים אלא לכתחילה ,אבל בדיעבד – מתירים ,וכאן הוה כדיעבד ,כיון
שאי אפשר להשתמש בו ,על כן הניחו הדין כאן על דין תורה ואין כאן גזירה דרבנן כלל –
ולכן התיר בעל העיטור את הכלי חרס לגמרי( .ט"ז א')
» קשה על בעל העיטור ,כיצד מתיר בקדרה שיש בה ס' ,הרי אין כלי שיש במה שבתוכו ס' כנגד
הכלי?
א .י"ל דס"ל כראב"ד דלא משערינן בכל הכלי ,אלא רק במה שיצא ממנו( .ב"י)
ב .י"ל ,דאיירי בשידוע שיעור הבשר שנתבשל בה .וסגי כנגד זה בלבד( .ב"י)
ג .י"ל ,דניתן למצוא כלי כזה ,כגון שנחושתה דק ורוחבה גדול( .ב"י)
ה"ר פרץ וטור :אסור אח"כ לבשל בה בתחילה לא בשר ולא חלב .ואם היא של חרס  -אין לה תקנה אלא
שבירה .ואם היא של מתכת  -יגעילנה לאחר מעת לעת של בישול שני( .טור)
הטעם :לפי שהיא בלועה מבשר בחלב( .טור)
פסק השו"ע – כר"פ וטור ,דקדירה שבשל בה בשר – לא יבשל בה חלב.
❏ ואם בישל בה:
 בתוך מעת לעת – אסור בנותן טעם( .שו"ע)
» כיצד משער לאסור – מחלוקת
שו"ע :משער בנותן טעם ,כלומר שיטעימנו לקפילא.
» והוסיף בב"י  -דאף הרמב"ן דס"ל דאין לסמוך על טעימת קפילא בסתמא – כאן סומך על
טעימת קפילא .שכל מה שלא סמך לא היה אלא דווקא כשמעורב גוף האיסור ,משא"כ כאן
דאינו רק טעמו( .ב"י)
רמ"א :משער בששים( .ש"ך א')
וצריך לשער נגד כל הקדירה( .רמ"א)
»
ואין חילוק בין קדרה ממתכת או של חרס  -לעולם צריך לשער נגד כל הקדרה( .ש"ך ב')
» קשה ,כיצד לרמ"א משער בס' ,הרי ידוע שאין כלי שתוכו שישים כנגד כולו?
א .י"ל ,דאין הכי נמי ,שצריך לשער נגד כל הקדירה ,ולפיכך הכל אסור.
ב .ניתן למצוא כלי כזה ,כגון שנחושתה דק ורוחבה גדול( .ש"ך א')
» אם ידועים כמה בלע כקדירה חדשה משער רק כנגד שיעור זה – ומה שצריך לשער נגד כל
הקדירה היינו בקדרה ישנה ,דלא ידעינן כמה בלע .אבל אם ידעינן כמה – אין צריך לשער אלא
כנגד הבלוע בו.
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וכן אפילו ישנה ולא ידעינן כמה בלע ,אלא שידוע כמה בשלו תוך מעת לעת מבישול חלב – אין
צריך ס' אלא כשיעור הבשר השני( .ש"ך א')
 אבל אם שהה מעת לעת קודם שבישל בה – הוי ליה נותן טעם לפגם .ולכך:
• התבשיל – מותר.
• אבל הקדרה:
לבשל בה בשר או חלב – אסורה( .שו"ע)
» מ"מ אם בישל בה בשר תוך מעל"ע לבישול בה חלב – התבשיל אסור( .ש"ך ג')
» אבל אם בישל בה חלב – מותר בדיעבד( .ש"ך ג')
אבל שאר דברים – מותר לבשל בה אפילו לכתחילה לשו"ע.
אך לרמ"א נוהגין לאסור הכלי שאינו בן יומו אפילו לשאר דברים( .ש"ך ג')
❏ דין כלי נחושת – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :אם עירה יורה של בשר רותח לתוך כלי נחושת של חלב – אין צריך הגעלה ,דכלי נחושת לא
בלע אא"כ האור מהלך תחתיו.
רשב"א :מ"מ מבליע ומפליט הוא ,וצריך הגעלה( .ב"י)
דין הקלשה – שיטת הרשב"א
מקור :ע"ז (עה :עו – ).השפוד והאסכלה מלבנן באור ...והתניא גבי קדשים השפוד והאסכלא מגעילן
בחמין? ...אלא אמר רבא :קדשים היינו טעמייהו כדרב נחמן אמר רבה בר אבוה ,דאמר :כל יום ויום
נעשה גיעול לחבירו.
❏ האם מועילה הקלשה להתיר את הכלי – מחלוקת ראשונים
רשב"א וטור :מועילה הקלשה ,ואם בישל ירקות בקדרה של בשר – מותר לבשל בה אח"כ גבינה ,שכבר
נתמעט בה כח בלע הבשר ונקלש עד שאין ראוי לחול עליו שם איסור בשר בחלב( .טור)
תוס' ורא"ש [ורש"ל] :אין מועילה הקלשה( .ב"י וט"ז ב')
❏ כיצד עושה ההקלשה? – מחלוקת
לט"ז :מדובר שבישל כשיעור מדויק שבישל בה בשר – ולכן הוי כהגעלה.
לנקוה"כ :צריך שיהיה מבעבע וכן שיהיה מלא עד הסוף( .ט"ז ב' ונקוה"כ)
❏ מה ההבדל בין דעת הרשב"א כאן ,לבין דעת בעל העיטור דלעיל שהתיר לבשל בכלי חרס בשרי
שבישל חלב שוב חלב ,שמצינו שהטור סבר כרשב"א ,אך מצד שני חלק על בעל העיטור [נפק"מ בהבנת
דעת הרשב"א] – מחלוקת
ב"י :לא התיר הרשב"א בהקלשה אלא בכלי שטף שבליעתן מועטת .אבל לא התיר בכלי חרס [כפי שהתיר
בעל העיטור] ,כיון שבליעתו מרובה עד שאמרו בו שאינו יוצא מידי דפיו לעולם .וכיון שכן אפילו לאחר
הגעלה גמורה הרי הוא ככלי שטף שלא הוגעל כלל.
ר' ירוחם וד"מ :הרשב"א לא התיר אלא דווקא כשבישל בה ירקות וכיוצא בהם ,אבל בבישל בה חלב לא
התיר ,דכיון שחלב הוא  -אסור הבשר – ואינו בדין שיהא הוא הגורם היתר.
וכן ,לא התיר הרשב"א אלא דווקא כשנעשית ההקלשה במים שיש בהם כח להקליש ולהחליש בלע
האיסור .אבל חלב – אין בו כח להקליש כל כך בלע האיסור( .ב"י וד"מ ד')
❏ אם הכלי הבלוע מאיסור – לכו"ע לעולם הוא באיסורו עד שיגעיל הראוי להגעיל ,וילבן הראוי ללבן.
(טור וב"י)

דין כסוי קדרה
מחלוקת ראשונים
או"ה וד"מ :כדין קדירה עצמה.
הגהות ש"ד בשם קובץ :מחמירים בכיסוי לומר דאע"פ שאינו בן יומו דינו כאילו היה בן יומו( .ד"מ ב')
הכריע הרמ"א – שהוא נוהג להחמיר מפני המנהג ,והוא חומרא בלא טעם.
» ומ"מ ,במקום שיש שום צד להתיר בלאו הכי ,או שהוא לצורך שבת או הפסד – יש להתיר אם
אין הכיסוי בן יומו כמו בקדירה עצמה( .רמ"א)
» ובד"מ כתב – דהמיקל לא הפסיד ,והמחמיר בשלו – תבוא עליו ברכה .אבל אין להחמיר בשל
אחרים כלל .וכל זה במקום שאין מנהג .אבל במקום שנהגו להחמיר – אין לשנות ,אבל אם יש
צד בעולם להקל עם הטעם של נטל"פ – אני מקיל בו( .ד"מ ב')
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❏ הטעם דאין נותן טעם לפגם בכיסוי:
רש"ל :עיקר החומרא בכיסויים צרים – שאין מקום להגיע ללכלוך והוי איסור בעין .אך
בכיסויים רחבים שיכולה היד לשלוט שם לקנח יפה – מותר.
ב"ח :כיון שהרתיחה עולה שם תמיד – נדבק מאוד ,ואי אפשר לקנחו היטב( .ט"ז ב')
ת"ח :משום דס"ל דחמיר איסור זיעה וריחא מהאיסור שהוא על ידי טעם עצמו( .ש"ך ד')
לכו"ע  -אף למחמירים ,עבר ב' חודשים על הכיסוי – יש להתיר בדיעבד .אבל לכתחילה בכל איסורים –
אסור להשתמש בכלים ,אף שלא נשתמש בהם שנים הרבה( .פת"ש ג')
לכו"ע  -אף למחמירים ,אין אסור אלא כיסוי המיוחד לכך .אבל אם נתן קערה של חלב על קדרה של בשר
מותר לכו"ע( .פת"ש ד')
❏ ואם לקחו כיסוי רותח מקדירה של בשר ונתנו אותו על קדירה של חלב
 אם יש מאכל בקדירה של בשר וחלב:
• אם שניהם חמים – שניהם אסורים( .רמ"א)
• ואם הכיסוי צונן והקדירה חמה – שניהם אסורים אם התחיל להזיע תחת הכיסוי דתתאה גבר( .רמ"א)
» וצריך שתהא היד סולדת בזיעה( .ש"ך ה')
• ואם הכיסוי חם והקדירה צוננת – מחלוקת
או"ה :הכל שרי .ואפי' הקדרה עצמה שרי לכתחלה כשמקנחה או מדיחה למעלה במקום שנוגעת בכסוי.
» ואע"פ שהלחלוחית היה חם – מ"מ שרי ,שמה שנפרש מן הכסוי הוי ככלי שני.
הגש"ד :הכסוי והקדרה אסורים .כיון דרותח הוא אי אפשר שלא בלע הקדרה חולבת מן הבשר( .ד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
רמ"א [ובד"מ] :כאו"ה ,דהכל מותר.
» רק המאכל צריך קליפה אם אפשר לקלפו .ואם לאו – הכל שרי( .רמ"א)
ש"ך :נשאר בצ"ע ,מדוע לא אסר הקדירה אם יש לחלוחית בכיסוי.
» ומן הסתם אמרינן שיש בה לחלוחית( .ש"ך ו')
» לכו"ע אם שניהם יבשים – הכל מותר( .ש"ך ו')
❏ דין התבשיל – מחלוקת
או"ה :לא צריך לדעת כמה טיפות נפלו ,דודאי יש ס' נגדו.
הגש"ד :צריך לדעת שלא נפל מהכיסוי לקדרה ,שאם אינו יודע שנפל  -התבשיל אסור כדי קליפה( .ד"מ ב')
פסק הד"מ – כהגש"ד ,דהמאכל צריך קליפה אם אפשר .אך יש להקל מטעם אחר – דלא מחזקינן איסור
לחוש שמא נפל לשם ,כל כמה דלא ידעינן.
 ואם לא היה מאכל בקדירה – הכל שרי ,דהוי כשתי קדירות שנגעו זו בזו( .רמ"א)

שהייה בכלי – כשהיית חלב בכלי חרס האם אוסר אח"כ בשר שינתן בכלי
 כלים ישנים – מחלוקת
ר"י הלבן :מעל"ע בולע ,ודווקא כשאינו מעל"ע אינו בולע ,שאז שבע מלבלוע בצונן.
לבוש :אפי' מעל"ע אינו בולע ,כיון שהוא ישן( .ט"ז ב')
» הטעם ללבוש:
א .ט"ז :מפליט ובולע.
ב .חוות יאיר :בלוע שונה מטעם ממשותו( .פת"ש ה')
» נפק"מ – לענין מליחה( .פת"ש ה')
 כלים חדשים – מחלוקת
נקוה"כ :רק מעל"ע מבליע ,אך פחות מעל"ע מותר [דכל שכן הוא ממאכל שאין בולע בפחות מעל"ע].
ט"ז :בחצי מעל"ע מבליע.
פסק הפמ"ג – דמבקום שאין הפסד מרובה יש להחמיר כט"ז ,דחדשים כל זמן שלא שבעו לבלוע ,דהיינו
שניתן בתוכו מים ב' פעמים (או עמד בו פעם אחת כרביע היום) – נאסר בחצי מעל"ע( .פת"ש ה')
» חישוב המעל"ע – מזמן שבא לגדר פושרין .ולא מזמן שהורק הקדירה( .פת"ש ה')
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סעיף א'
התוחב כף חולבת בת יומא בקדירה בשר – דמיד נאסרת אף אם יש שישים.
❏ בכמה משערינן שישים להתיר התבשיל – מחלוקת ראשונים
ש"ד וטור :רק במה שנתחב ,דאע"פ שחם מקצתו חם כולו ,מ"מ לא אמרינן דהוליך בליעתו.
ר"פ :בכל הכף ,דחם מקצתו חם כולו( .ב"י ושו"ע)
» בסוג הכף – מחלוקת ראשונים
ראב"ד :בחרס משערים בכולו דאינו חוזר להתירו .אבל של מתכת או עץ – אומדים כמה איסור
יוצא ממנו באומד יפה ולא משערים בכולו.
רמב"ן :אין חילוק ,ובכולם משערים בכולו( .בדה"ב)
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הש"ד וטור בסתמא ,ואת דעת הר"פ כיש מי שאומר.
והרמ"א הכריע – כש"ד וטור ,דרק במה שנתחב.
» ומדובר דווקא שנשתמשו בה קודם בחלב ולא במים ,דבמים אינו מחשבו מעל"ע( .ש"ך ב')
וצריך מעל"ע אחר שבא לגדר פושרין( .פת"ש ב')
»
❏ אם יודע כמה בלע  -ככף חדשה – לכו"ע ישער במה שבלע( .ב"י)
» ואם ניער רק מעט חלב – אין משערים אלא באותו חלב שניער ולא בכל הכף( .בדה"ב)
❏ אם מסתפק כמה תחב – משער כמה דרך לתחוב( .ש"ך א')
❏ אם טוען ברי לי שתחבתי פחות מהרגילות ואין ניכר כמה תחב – מחלוקת
נו"ב :נאמן (דשונה משחיטה דמילתא דלא רמיא עליה).
פמ"ג :מסתפק ונשאר בצ"ע( .פת"ש א')
❏ לשער הכף גם נגד דופני הקדירה  -מחוץ לתבשיל – מחלוקת
כו"פ :משערינן בכל גובה הקדירה מחמת הבל הקדירה.
חת"ס :רק בתוך התבשיל ממש( .פת"ש א')
❏ כמה בלעה הכף (ואין הכוונה לענין פליטה שכבר נחלקו בזה הר"פ והש"ד)
• חם מבישול – מחלוקת
בה"י :חם מקצתו חם כולו בבליעה ,וכולו בולע.
ש"ך :אף בבליעה כפליטה לא אומרים חם מקצתו וחם כולו.
(לר"פ :תמיד חם מקצתו חם כולו ובליעה כפליטה)( .פת"ש ג')
• חם מאש ממש – לכו"ע בולע כולו וגם מפליט בכולו (כשנותנו בקדירה)( .פת"ש ג')
❏ רמת החום האוסרת – כלי ראשון שיד סולדת( .שו"ע)
» עומד על האש ואין יד סולדת – מחלוקת

רש"ל :אוסר ,אפי' שאין יד סולדת.

»
»

ת"ח :מתיר כשאין היד סולדת ,דדוקא כשהיד סולדת  -אסור( .ש"ך א')
חום של אור ממש – לכו"ע אסור ,וכנגד כל הכף( .פת"ש ג')

עירוי (שפך מים חמים על כף מלוכלכת) – מחלוקת
ט"ז :ככלי ראשון.
נקוה"כ :אינו ככלי ראשון ,וצריך רק כדי קליפה( .ט"ז א' ונקוה"כ)
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סעיף ב'
תחב הכף בקדירה ב' פעמים
מקור :ערלה (פ"ב מ"ב)  -הערלה מעלה את הכלאים ,והכלאים את הערלה ,והערלה את הערלה.
מחלוקת ראשונים
טור :צריך ב' פעמים ס'.
תרוה"ד :פעם אחת.
הג"ה ש"ד :המחמיר תבא עליו ברכה ,והמיקל לא הפסיד( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,ב' פעמים ,דכל אחד היתר בפני עצמו.
ואפילו תחב כמה פעמים מספיק ב' פעמים( .ש"ך ד')
»
» דווקא שלא נודע בעינן ב' פעמים .אך אם נודע – אין צריך אלא פעם אחת ,דתחיבה שניה נעשית
היתר לראשונה( .שו"ע)
מקור :תרומות (פ"ה מ"ח) – סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת –
הרי זו אסורה.
רמ"א :כתרוה"ד ,פעם אחת ,דבדבר בלוע לא אמרינן חנ"נ.
❏ אם תחב לקדירה אחת ואח"כ לקדירה שנייה שאין ס' ,ושוב לקדירה ראשונה – צריך ב' פעמים
שישים ,דנאסר פעמיים( .פת"ש ד')

סעיף ג'
אותה הכף כשנתחבה
 אם יש שישים לבטל הכף
• הקדירה והתבשיל – מותרים לכו"ע.
• הכף – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :הכף אסור.
» קשה ,מדוע אין מועילה תחיבה זו כהגעלה מבליעה ראשונה?
א .י"ל ,דשמא יבואו לטעות היכן שלא נתחבה הכף בקדרה כי אם מקצתה.
ב .ועוד ,דהגעלה אינה מועילה כי אם דווקא ברותחין כל כך שמעלין רתיחה ,בשונה מהצרכת
שישים שאפילו שאינה מעלת רתיחה רק שתהא רותחת שהיד סולדת בה.
ג .ועוד ,דמספק רתיחה צריך ס' ,אך הגעלה אינה מועילה כי אם כשהיא ודאי רותחת.
ד .ועוד ,דאנו מצריכים ס' מכל הכף אפילו בספק תחיבת כולה .והגעלה אינה מועילה כי אם
בודאי תחיבת כולה( .ב"י)
רשב"א :הכף מותרת ,דהרי נחלש ונקלש טעם החלב( .ב"י)
פסק השו"ע – כסמ"ק ,דהכף אסור.
ואסור לבשל עימה אפילו עם שאר דברים ,שהרי הכף נעשה נבילה( .ש"ך)
»
❏ אותה הכף אם יתחבוה שוב בבשר או בחלב
• אם היא בת יומא – אוסרת ,דחנ"נ( .שו"ע)
• אך אם אינה בת יומא (בשעת התחיבה השנייה) – אינה אוסרת ,אך לא יעשה כן לכתחילה ולא יתחבנו
אפילו בשאר דברים( .ש"ך י')
❏ ממתי משערים? – מחלוקת
או"ה וש"ך :מתחיבה שנייה.
ב"ח :רק מתחיבה ראשונה( .ש"ך י')
❏ כיצד אותה הכף נאסרה?
לרמ"א :בבלוע.
לשו"ע :בבשר ממש( .ש"ך ח')
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 אם אין שישים – הכל אסור אף הקדירה( .שו"ע)

❏ השימוש בקדירה
• בחם – אסור( .שו"ע)

• ביבש כפירות – מותר( .שו"ע)
» קשה ,מאי שנא מפסח ,שאסורים להשתמש בהם כלל?
י"ל ,דשאני פסח דרוצה ליהנות מן האיסור אחר הפסח ,משא"כ כאן( .ד"מ ד')
• לח צונן – מחלוקת
טור וש"ד :מותר.
מרדכי :אסור( .ב"י ט"ז ד' וש"ך י"ב)
וה"ה ,לדבר שאינו צורך אכילה ואפילו חמין ,כגון מים לרחוץ ראשו דמותר( .ב"י)
»

❏ כשבשלו בקדירה – הנאה מן הקדירה או התבשיל האסורים:
• הנאה מן הקדירה [כשהתבשיל מותר] – מחלוקת ראשונים
הגהת אשיר"י ורש"ל :ישליך דמי הקדירה לנהר ,והאוכל מותר.
מהרא"י :אין צריך להשליך דמי הקדירה לנהר( .ב"י ד"מ ט"ז ד' וש"ך י"א)
» קדירה הבלועה מבב"ח – מותר למוכרה לעכו"ם אפילו ביומיה( .פת"ש ו')
• הנאה מן התבשיל האסור – ישליכנו לבית הכסא ,כיון דאסור בהנאה .ואסור למוכרה לעכו"ם( .ט"ז ד')
» לתת לכלבים:
• לכלבים שלו – אסור לתיתו לכלבים שלו( .ט"ז ד')
• לכלבי הפקר – מחלוקת
ט"ז :אסור.
מקור חיים :מותר .ורק בחמץ אסור( .פת"ש ה')

סעיף ד'
כשתחב כף שאינה בת יומא
❏ דין הקדירה והתבשיל – מותרים.
❏ דין הכף:
• לכתחילה – אסור בין עם בשר בין עם חלב.
» אבל אם תחב כף בן יומו לקדרה של ירקות או מים ,והקדרה אינה ממין הכף ואינה בת יומא או
להיפך – הכל מותר ,דהוי נ"ט בר נ"ט ,ועדיין היתר הוא הואיל וכלי אחד אינו בן יומו( .ד"מ ה'
»

וש"ך)
ואם יש שישים נגד הכף – הכל מותר ואף הכף( .ד"מ ה')

» קשה ,מדוע שונה הכף מן הקדירה ,הרי גם הקדירה בלועה מבשר וחלב בשונה מכף?
י"ל ,דכף שונה שבלע החלב בשעת שבחו ,הילכך אף לאחר שנפגם אסור כדין כלי שאינו בת יומא
שאסור לבשל בו לכתחילה ,משא"כ בקדרה שלא בלעה טעם החלב אלא אחר שנפגם ,שהרי
כשנתחב הכף בקדירה לא היה בן יומו – הילכך מותר( .ב"י)
• אך בדיעבד – אינה אוסרת ,כיון שלא היתה בת יומא( .שו"ע)
אבל אם חזרו ותחבוהו למין הבלוע בו מתחילה תוך מעל"ע לתחיבה הראשונה – אסור( .ט"ז ה'
»
וש"ך י"ד)
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סעיף ה'
בשלו בקדירה חדשה – ותחבו לתוכה ב' כפות בני יומן חלבי ובשרי
 יש ששים – הכל מותר( .שו"ע)
 אין שישים – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :אסורה הקדירה לעולם ,לא לבשר ולא לחלב .אך לשאר מותרת( .ב"י)
ארוך ור"פ :ישתמש כמין האחרון שתחב( .ד"מ ו')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כסמ"ק ,דאסור להשתמש בקדירה לא בשר ולא חלב .אבל שאר דברים – מותר לבשל ,מאחר
שהיתה חדשה שלא בשלו בה מעולם.
ש"ך :כארוך ור"פ ,דמותר כמין האחרון דהוי נ"ט בר נ"ט.
» לכו"ע – בדיעבד אם עבר ובישל בה בשר או חלב – מותר( .רמ"א)
הטעם :דהוי נותן טעם בר נותן טעם( .רמ"א)
» בדעת הרמ"א – מחלוקת
ט"ז :ס"ל גם בזה דהוא חומרא בעלמא הוא ,כפי שפסק בקדרה שבשלו בה ירקות או מים.
נקוה"כ :ס"ל כך מדינא( .ט"ז ט' ונקוה"כ)
» קשה ,דיש סתירה בין טור לטור – דכאן פסק דלא מועילה הקלשה ,בשונה מסי' צ"ג דכתב
דמועילה?
ותירץ בסי' צג :דכאן לא כיון בדיוק לגיעול .בשונה מסי' צ"ג דדייק בשיעור( .ט"ז ו' כאן ובסי' צג)
❏ קדרה שבשלו בה ירקות או מים  -ורק אחד בן יומו או הקדירה או הכף – הכל מותר( .שו"ע)
❏ דרך אכילת המאכל – מחלוקת

רמ"א (ע"פ הש"ך) :יאכלה בכל כלי שירצה ,שהוא חומרא בעלמא.
ט"ז וש"ך :יאכלה במין בשר או חלב.
רש"ל :יאכלה בכף חדשה( .ט"ז ח' וש"ך י"ח)
» קשה על הרמ"א ,מסי' צ"ה ס"ב דדגים שנתבשל בכלי בשר  -מותר לאוכלן בכלי של חלב ,וכן
קערות של בשר שאינן בני יומן שהודחו ביורה חולבת שהכל מותר?
א .י"ל ,דלא התכוון כאן לומר אלא שקצת נוהגין להחמיר ,אבל רוב העולם אין נוהגין כן.
ב .שאני הכא ,דאם נתיר לו ,יבוא לטעות דלעולם כף בן יומו אינו אוסר במים( .ש"ך י"ח)
» קשה ,דהכא שונה מסי' צ"ג דקדרה של בשר שאינה בת יומא שבישל בה חלב – שאסור לבשל
בה אח"כ לא בשר ולא חלב?
י"ל ,דכאן לא נבלע בעין דהיוצא מן הכף הוי נ"ט בר נ"ט ומותר ,בשונה מסי' צ"ג דנבלע בעין.
(ש"ך כ"א)

» קשה ,דהכא שונה מב' כפות דאסור לבשל לא בשר ולא חלב?
י"ל ,דשאני הכא דכיון שהיתה של חלב מתחלה ,אין מוציאין אותה מחזקתה במה שנתחב בה
כף בן יומא דנ"ט בר נ"ט .משא"כ שם בב' כפות דלא נעשית מתחלה של חלב ממש ,אלא שנתחב
בה כף של חלב  -הלכך גרע טפי( .ש"ך כ"א)
❏ דין המים – הואיל ואינם מאכל – אסורים לכו"ע ,ודוקא המאכל התירו( .ש"ך י"ט)
❏ קדרה שבשלו בה ירקות או מים – ויש במאכל שישים – אפילו שניהם בני יומן הכל מותר( .רמ"א)
» אך תלוי הדבר במחלוקת הטעמים בסי' צ"ה סעי' ג'

דדברי הרמ"א הינם לפי הטעם השני שם – דיש לחוש שמא נאסרו המים – ואף כאן אין חשש
זה כיון שיש ס'.
אך לטעם הראשון דחיישינן שמא נגעו הקערות במחבת – ג"כ כאן יש לחוש שמא נגע הכף בגוף
הקדירה ,ואין מועיל ס' ,דמ"מ בולעת הכף והוה בו טעם שני( .ט"ז ז')
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סעיף ו'
כיצד משערים בבלוע
כגון :בצלים או ירקות הבלועים בבשר – ובשלם בקדירה חולבת:
 אם יודע כמה בלוע בבצלים ובירקות – צריך ס' רק כנגד הבשר הבלוע( .שו"ע)
הטעם :דלא שייך לומר חנ"נ הואיל ועדיין כולו היתר( .רמ"א)
» וכ"ש בקדירה של חלב שבשלו בה מים תוך מעת לעת ,ואח"כ בשלו בה בשר – אין צריך לשער
כנגד כל המים ,אלא רק כנגד החלב שבלע הקדירה( .רמ"א)
 אם אין ידוע – צריך ס' כנגד כל הבצלים.
❏ דווקא כשחתכו דק דק ,צריך לדעת כמה בלע .אך אם חתך במקום אחד – צריך ס' רק נגד מקום
הנטילה( .ט"ז י')
❏ ואם יש ס' כנגד הבשר הבלוע בבצל – אף הבצל מותר ,אע"פ שלא נמחה ונתמעך ,ואין צריך להפרישו.
(ש"ך כ"ג)
❏ אך בלועים בשאר איסורים – הכל אסור( .ש"ך כ"ג)
» הטעם – מחלוקת

ב"י :דהוי חנ"נ בשאר איסורים ,משא"כ בבב"ח שהכל היתר.
ש"ך ור"ן :לא שייך חנ"נ בשאר איסורים ,אלא שבבב"ח דהוי טעם שני  -נקל שמותר .משא"כ
בשאר איסורים דלעולם נשאר באיסורו אף בטעם כלשהו( .ש"ך כ"ב)
❏ נפק"מ ,כשיש ס' נגד האיסור – דבב"ח אף הבצלים מותרים .ואילו בשאר איסורים צריך
להפריש הבצלים אף כשיש ס'( .ש"ך כ"ב)
» וכן בב"י מביא ההבדלים:
א .האם נקלש האיסור.
ב .האם משערים כנגד כולו או כנגד הבליעה( .ב"י)
❏ חימום מים בקדירה שהיה בלוע מבשר בחלב שנתבשלו בה יחד או בזה אחר זה – מחלוקת
ב"י :מונין מעל"ע משעה שהוחמו המים ,דנחשב כאילו חזר ונתבשל.
ש"ך :כבר נאסר הבלוע ,ולא שייך חנ"נ( .ש"ך כ"ב)

סעיף ז'
בליעה ע"י דוחקא דסכינא  -בשר רותח שחתכו בסכין חולבת
 בן יומו
• אין שישים כנגד מקום הסכין שחתך הבשר – כל החתיכה אסורה( .שו"ע)
» כנגד מה משער – מחלוקת ראשונים
ר"פ :כנגד כל הסכין.
טור :רק כנגד מה שחתך( .ב"י וט"ז י"ב)
להלכה – מחלוקת
שו"ע רמ"א וש"ך :רק כנגד מה שחתך.
רש"ל :כנגד כל הסכין .ואף אם יאמר ברור לי שלא חתכתי רק במקום זה – אינו נאמן ,דכל
מלתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה( .ט"ז י"ב וש"ך כ"ו)
אם מסתפק ואינו ברור לו כמה חתך – לכו"ע כנגד כל הסכין משערינן( .ש"ך כ"ח)
»
אפי' הסכין הצונן למטה – הכל אסור ,דאגב דוחקא דסכינא בלע הרבה( .ש"ך כ"ה)
»
» קשה ,מדין בית השחיטה הרותח ,דשם מספיק רק כדי קליפה ,ולא אסור הכל?
א .ר"פ :בבית השחיטה אין כל הבהמה רותחת ,אלא רק בית השחיטה .בשונה מכאן שכל
החתיכה רותחת.
ב .מהרש"ל :בבית השחיטה שונה דהאיסור הוא משום דם ,ואמרינן דמישרק שריק ,ורק
משום רוב דם בולע קצת וצריך קליפה .בשונה מכאן שבולע בשר או חלב.
ג .ש"ך :אין לדמות לבית השחיטה ,דשם אפילו קליפה אין צריך ,דדמא משרק שריק .אך כאן
יש לאסור משום שמנונית דאיסורא( .ש"ך כ"ו)

קטו
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» קשה ,מסי' ק"ה ס"ד מדין נפל איסור על חתיכה דאסור רק כדי נטילה?
א .י"ל ,דשאני הכא דאגב דוחקא דסכינא מתפשט בכולו והוא יותר חמור.
ב .י"ל ,שאני הכא דסתם סכין בלוע משמנונית של חמאה ממש.
ג .י"ל ,שאני הכא דמדובר כאן בבשר שמן דאוסר עד ס' ,בשונה משם דמדובר בבשר שאינו
שמן( .ש"ך כ"ז)
» קשה ,מסי' צ"ו מדין צנון שחתכו בסכין של איסור וצריך רק כדי נטילה?
י"ל ,דדין צנון שונה ,שאינו מבליע אלא משום חריפות הצנון – ולגבי בישול דינו יותר קל ,שאינו
מבליע בכולו( .ש"ך כ"ז)
» דין הסכין הבן יומו – אף הסכין צריך הגעלה ,דנעשה נבילה ,ואסור להשתמש בו אפילו שאר
דברים( .רמ"א וש"ך)
• יש שישים – יש לקלוף הבשר מעט משום השמנונית שעל הסכין( .רמ"א וט"ז י"ג)
 אינו בן יומו ,או ספק (כשאינו יודע שהוא בן יומו):

• אם יש שישים – צריך קליפה ,משום השמנונית( .שו"ע וט"ז י"ג)
• אא"כ אין שישים כנגד הקליפה – דהכל אסור( .ט"ז י"ג)

❏ אך אם הסכין היתה מודחת – לא צריך קליפה אלא רק הדחה ,דאין שמנונית( .ש"ך כ"ט)

❏ בצונן – אין הסכין נאסרת.
חוץ מבגבינה קשה שחתכה בסכין בשר – דאף בצונן נאסר הסכין ,וצריך נעיצה( .ש"ך ל"א)

❏ בשר ככלי שני (אפי' בסכין בן יומו ואין ס') – מחלוקת
רמ"א :כלי שני שונה מכלי ראשון ,הבשר בעי קליפה והסכין נעיצה .אלא שבבן יומו שונה מאינו בן יומו,
דאינו בן יומו – מותר לשאר דברים.
או"ה ורש"ל :אסור ככלי ראשון – הכל ,דנשאר חום הבשר בגוש ככלי ראשון.
ב"ח :הסכין נאסרת דבולעת .אך הבשר מותר ,דכלי שני אין בכוחו להפליט הבלוע בסכין ולהבליע בבשר,
אלא רק להבליע בסכין.
ט"ז :בדוחקא – כאו"ה ,דתמיד אסור .כשאין דוחקא – ככף ,כרמ"א( .ט"ז י"ד)
תורת האשם :סובר כרש"ל ,דאסור ככלי ראשון ,אך מחלק דהיכן שעירו הבשר עם הרוטב תוך הכלי שני,
שאז מתקרר גם הבשר ע"י הרוטב שמקררו וסובב הבשר מכל צדדיו( .פת"ש ז')
חת"ס  :אנו רגילים להחמיר בכל הכלים אפילו בכלי שלישי כל זמן שהיד סולדת בו .אם לא בהפסד
מרובה שיש להקל כרמ"א( .פת"ש ז')
❏ בשר בכלי שלישי – מחלוקת
חת"ס :אנו רגילים להחמיר כל זמן שהיד סולדת בו ,אא"כ הוא הפסד מרובה שיש להקל.
פת"ש :המורים שלנו אין נוהגים כן להחמיר בזה( .פת"ש ז')

סעיף ח'
בליעה ברותח שאינו דוחקא דסכינא
כגון :תנור של פנאד"ש חמה ,שנפל לתוכו גבינה אפילו לחה ,או גבינה חמה בקערת בשר בת יומא –
אינו אוסר אלא כדי קליפה( .שו"ע)
הטעם :כי אין שם רוטב( .ט"ז טז)
» בפי' פאנד"ש חמה – מחלוקת
ט"ז :היינו הקערה של בשר שעושין בה מאכל של בשר הנקרא פאנד"ש.
ש"ך :שנפל על פאנד"ש חמה גבינה אפילו לחה – ומספיק קליפה כיון שאין דרך הגבינה ליכנס
כל כך( .ט"ז ט"ו ש"ך ל"ב)
» קשה ,מאי שנא מסעי' ז' בדין בשר רותח דנאסר כולו?
א .י"ל ,דשונה כאן ,דאין כאן דוחקא דסכינא ,דאגב דוחקא דסכינא מיבלע טובא.
ב .י"ל ,דשם יש לפעמים שומן קרוש ואינו ניכר ,והוי טעם שבא מן הממש  -לכן נאסר כולו,
משא"כ כאן בקערה( .ב"י וט"ז טז)

קטז
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סעיף ט'
בשלו דבש בקדירה בשרית בת יומא והריקוהו חם לקערה חלבית בת יומא – הדבש מותר.
❏ הטעם – מחלוקת
מרדכי :כיון שהשמנונית הוי נותן טעם לפגם.
» אך אם באמת היה נותן טעם לשבח – היה אסור.
ב"י :כיון דהוי נ"ט בר נ"ט.
» נפק"מ ,אם היה בשר בעין  -דלב"י אסור ,כיון דאין כאן נ"ט בר נ"ט( .ב"י וט"ז י"ז)
❏ דין הקערה – ב' הסברים בש"ך
א .מחלוקת
לרמ"א :אסורה.
לשו"ע :מותרת.
ב .אפשר שלכו"ע אף לרמ"א – הוי נטל"פ ומותרת( .ש"ך ל"ד)

קיז
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סימן צה
סעיף א'-ב'
דגים שעלו/נתבשלו/נצלו [והכלי נקי מלכלוך בשרי]
מקור :חולין (קיא - ):דגים שעלו בקערה – מותר לאוכלם בכותח ,משום דהוי נ"ט בר נ"ט.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י ורמב"ם :תמיד מותר.
ריב"ן :עלו – מותר .אך נתבשלו וכ"ש נצלו – אסור.
רא"ש :עלו – מותר .אך נתבשלו – מותר ,דהוי ג' נ"ט ,דהמים גם הוי נ"ט .ואילו בנצלו – אסור ,דהוי רק
ב' נ"ט ,דקיבל ישירות מהקדירה( .ב"י)
» תבשיל שנתבשל בקדירת בשר בת יומא  -לאוכלו עם גבינה – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :אסור ,ורק לאחריו מותר לאכול גבינה.
רשב"א :מותר( .בדה"ב)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :נ"ט בר נ"ט מותר לכתחילה.
רמ"א וט"ז :רק בדיעבד מותר ,אך לא לכתחילה.
רש"ל :אף בדיעבד אסור( .ש"ך ד')
❏ לעשות מלכתחילה נ"ט בר נ"ט – מחלוקת
לב"י – מחלוקת
סמ"ק :אסור.
בעל התרומה :מותר.
לד"מ – לכו"ע אסור( .ב"י וד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
ט"ז :מחלוקת שו"ע ורמ"א ,לשו"ע  -מותר .אך לרמ"א  -אסור( .ט"ז ד')
ש"ך :גם המחבר וסיעתו מודים שאסור( .ש"ך ג')
❏ לשי' הרמ"א – צריך ג' נ"ט בר נ"ט להתיר לכתחילה.
» ולכן ,דגים ברוטב בקדירה בשרית – הדגים מותרים לכתחילה ,דהוי ג' נ"ט .אך הרוטב – אסור,
דהוי רק ב' נ"ט( .פת"ש ב')
» נתבשל במים – הבשר הוי ג' נ"ט כשבישל אח"כ.
» מותר אח"כ לאכול חלב( .לר' ירוחם בב"י).
» חתך אח"כ דגים רותחים בסכין – מחלוקת
כנה"ג :כנצלו ואסור.
פרי תבואה :אין לחוש( .פת"ש ב')
❏ כשנתבשל בכלי שאינו בן יומו  -נ"ט בר נ"ט ונותן טעם לפגם – מחלוקת
רמ"א :מותר לכתחילה.
רש"ל :אסור לכתחילה( .ט"ז ד')
❏ עלו בקערה – לכו"ע מותר.
» מותר דווקא כשרק אחד מהם חם.
» אך כששניהם חמין – מחלוקת
טור :אסור.
ב"י :מותר( .ב"י)
» האם צריך קליפה – מחלוקת
ר' ירוחם :צריך.
ב"י :אין צריך( .ב"י)
» עירוי – מעיקר הדין מותר.
אך נהגו לאסור .ורק בהפסד מרובה ובעת צורך מותר( .ש"ך ה')
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❏ כשהכלי היה מלוכלך מבשר – לכו"ע בעינן ס'( .שו"ע)
» אך בסתמא שאין ידוע אם נקי – אמרינן דהוי נקי( .ש"ך א')

עוד מהלכות נ"ט בר נ"ט
•האם גם באוכל או רק בכלי – מחלוקת
שערי דורא :רק בכלי.
פני אריה :גם באוכל( .פת"ש א')
• בשעת בישול – מחלוקת
ח"ד :לא אמרינן נ"ט בר נ"ט.
בית אפרים :גם בשעת בישול אמרינן( .פת"ש א')
• נ"ט בר נ"ט באיסור – תמיד אסור( .ט"ז א')
❏ סכנת דגים ובשר  -בבלוע – מחלוקת
רש"ל :אסור.
או"ה :מותר ,ואין סכנה בבלוע( .ט"ז ג')
דבר חריף בנ"ט בר נ"ט
• אפילו אינו בן יומו – אסור ,וצריך ס'( .רמ"א)
• דווקא התבשיל אסור ,אך הכלי מותר( .רמ"א)

• תבשיל חריף  -כשיש ג' נ"ט  -האם מותר – מחלוקת
רמ"א :אסור.
מקום שמואל :מותר( .פת"ש ד')
» במקום ספק ,או שאינו חריף כל כך – יש להקל( .פת"ש ד')
• גדר הדין – מחלוקת
כנסת יחזקאל :דרבנן
פנים מאירות :דאורייתא.
נפק"מ – להקל בספיקו אם הוא מדרבנן( .פת"ש ד')
❏ ביצה  -שנתבשלה עם בשר – אסורה לחלב.
» הטעם – מחלוקת
רשב"א :נחשבת כמנוקבת.
ט"ז :אינה כמנוקבת ,אלא בולעת ופולטת דרך הקליפה( .ט"ז ב')

סעיף ג'
רחיצת קערות בשר ביורה חולבת בחמין שהיד סולדת בהן
❏ הודחו בכלי ראשון
 כששניהן בני יומן – מחלוקת ראשונים
ספר התרומה :שניהם בני יומן – אסור ,דנ"ט בר נ"ט אסור .אך כשאחד אינו בן יומו – מותר.
רא"ש ורמב"ן :אפי' שניהם בני יומן – מותר.
הטעם :לרא"ש  -כיון דהוי נ"ט בר נ"ט ומותר .לרמב"ן  -כיון דהוי ג' נ"ט( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע [ובבדה"ב] :מותר ,דהוי נ"ט בר נ"ט דהתירא.
ודווקא שיאמר ברי לי שלא היה שום שומן דבוק בהן( .שו"ע)
»
❏ בגדר קינוח הקדירה  -האם ניתן לקנחה יפה מן השומן – מחלוקת
לב"ח :יש בזה מחלוקת
לר"ן ורא"ש :יכול לקנח.
לר"ת :אינו יכול לקנח כתנור.
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לט"ז :אין מחלוקת – ולכו"ע יורה שונה מתנור ,דרק תנור אין יכול לקנחו היטב ,דאין היד
שולטת בו .מה שאין כן בקדירה שלכו"ע יכול לקנחה יפה( .ט"ז ז')
» וצידד הש"ך – דהתיר רק בדיעבד ,אך לכתחילה אין להדיחן אף לשו"ע( .ש"ך ט')
רמ"א :אסור אפילו אין שומן דבוק בהן ,דנ"ט בר נ"ט אסור.
» ואפילו הדיח כלי של בשר ושל חלב ביחד בכלי אחד – הכל אסור ,דהמים שבכלי ראשון
מפליטים ומבליעים ונעשו נבילה( .ש"ך ט"ו)
» ואין חילוק בין הדיח קערות עם קערות או כפות עם כפות ,או טעלי"ר עם טעלי"ר – אף
שתשמישו בכלי שני – אוסר .דכיון שנותנין עליו בשר רותח ע"י עירוי ,א"כ ע"י עירויות הרבה
בלע האיסור בכולו ,כ"ש הכפות שרגילין לתחבן בכלי ראשון.
וצידד בת"ח – דאסור דווקא מן הסתם שאין ברור לה אם נשתמש בהם בכלי ראשון ,אך אם
ברור לו שלא נשתמש בכף או בטעלי"ר רק בכלי שני תוך מעל"ע – ודאי אינו אוסר בדיעבד.
[והב"ח השיג עליו]( .ט"ז י"ב וש"ך י"ג)
» קשה ,מאי שנא מדגים שעלו?
א .י"ל ,דשאני כאן ,דמדובר שהקערות נוגעות.
ב .דטעם הבב"ח נכנס במים ומיד נאסרו המים וחוזרים ואוסרים( .ב"י וט"ז ח')
לכו"ע – אם היה שומן דבוק בהן – צריך שיהא במים ס' כנגד ממשות שומן שעל פני הקערה( .שו"ע)
ואפילו היה שומן דבוק רק באחד מהם ,ואפילו הוא אינו בן יומו – הכל אסור.
אא"כ השומן דבוק באותו שהוא בן יומו – אותו שהוא בן יומו מותר ,ושאינו בן יומו אסור.
(ש"ך)
לכו"ע – אם יש ס' במים כנגדם – מותר( .ב"י)

 כשאחד מהם אינו בן יומו
• קדירה תבשיל נקי – לכו"ע מותר.
הטעם :שהרי לא קיבל טעם אלא מכלי שאינו בן יומו שהוא נטל"פ( .ש"ך י"ב)
» קשה לרמ"א ,מסי' צ"ד (סעי' ה') דאסור אף שאינן בן יומו?
י"ל ,דהתם יש מראית עין שמערין המאכל לתוך הכלי שהוא בן יומו – לכן יש להחמיר ,בשונה
מכאן שאין מראית עין( .ט"ז ט')
• כששניהם מלוכלכות:
• משומן – לכו"ע אסור ,וצריך ס'( .ב"י ובדה"ב)
• ממרק – מחלוקת
ש"ד :אסור.
בדה"ב :מותר( .ב"י ובדה"ב)
» דווקא כשהאינה בת יומא אינה מקונחת – אסור .אך אם אותה שאינה בת יומא מקונחת –
מותר( .ב"י)
❏ דין המים – נאסרים בכל מצב ,אף כשהקדירות מקונחות.
הטעם :הואיל ובלוע באיסור פגום( .ש"ך י"ד)
ודווקא בקדירה ותבשיל התירו ,דהוא דבר חשוב התורה חסה על ממונם של ישראל שלא
לאוסרן בדיעבד .אך במים יש לאסור( .ט"ז י')
» ומ"מ ,מותר לאוכלם עם המין שנאסרו או בשר או חלב( .ש"ך י"ד)
» ה"ה ,אם תחבו כף של בשר בת יומא לקדרה של חלב שאינו ב"י מלא מים או איפכא – המים
אסורין( .פת"ש ה')
» צידד המנ"י – דהתוחב כף שאינו בן יומו למים – היינו דווקא במים שלא הוחמו לשתייה .מה
שאין כן בהוחמו לשתייה – וצ"ע למעשה( .פת"ש ה')
❏ אם לא הודחו יחד  -אלא בזה אחר זה – לכו"ע מותרות( .רמ"א)
ואפילו הודחו בכלי ראשון ,דזה הוי נ"ט בר נ"ט( .ט"ז י"א)
»
❏ בכלי שני – מחלוקת ראשונים
ראשונים :מותר ,דכלי שני אינו מבליע ומפליט אפילו כשהיד סולדת.
רשב"א :אסור ,דחום של כלי שני מבליע ומפליט אפילו אין היד סולדת בו.
מהרי"ח  :כלי שני מבליע בכלי חרס ,אך אינו מפליט .ולכן כשהן מלוכלכות אסור ,אבל אם הן נקיות
מותר( .ב"י)
הכריע הרמ"א – דמותרות.
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סימן צה

כשהן מלוכלכות – מחלוקת
ט"ז :מותרות ,דבכלי שני אפילו היד סולדת בו אינו מבליע ואינו מפליט.
רש"ל :אסור ,דיש לחוש שהלכלוך יתמחה בתוך המים ,ויהיו נחשבים כגוף האיסור( .ט"ז י"ב)
לכו"ע  -אין למורה לשאול אם מלוכלכות או לא – כיון שהוא קצת כמו חומרא( .ט"ז י"ב)
»

❏ עירוי מכלי ראשון של בשר על כלי בן יומו חלבי
• מכלי בשרי – אסור ,דדינו ככלי ראשון( .רמ"א)
» אולם בת"ח כתב שיש להתיר במקום הפסד מרובה או לצורך .וצ"ע( .ש"ך י"ז)
ואם הוא כלי שאינו בן יומו – לא נאסר( .ט"ז י"ג)
»
• מכלי לא בשרי ולא חלבי (או שאינו בן יומו) – מחלוקת
או"ה ורמ"א (כאן) :מותר ,אפילו שומן דבוק בכלים.
הטעם :דס"ל ,דעירוי אינו מבשל ולא מפליט ומבליע אפילו כדי קליפה .ואין הכלים שמערה
עליהם בולעים זה מזה.
הגהת ש"ד :אסור ,דעירוי מבשל אפי' בכלי( .ד"מ וש"ך כ')
רמ"א בת"ח :לא נהגו להקל בזה ,ויש להחמיר במקום שאין הפסד מרובה( .ש"ך כ')
הכריע הש"ך – דכששניהם נקיים – ודאי יש להתיר משום נ"ט בר נ"ט .אך כשאחד מהם אינו נקי – אין
לחלק ,ויש להחמיר בשניהם במקום שאין הפסד מרובה.
ובט"ז הכריע – דאם יש שם שיורי מאכל משניהם – אסור ,ואם האחד מלוכלך והשני נקי – נאסר הנקי.
• כלי איסור – אסור אף בעירוי ,ואפילו נקי אסור( .ש"ך כ')
❏ כשעירוי אוסר – אין לאסור אלא רק את אותו כלי שבא הקילוח עליו( .ש"ך כ')
❏ אם נמצא בקערה חלבית בין כלי בשר  -אחר שכבר הודחו – מותר( .רמ"א)
» ואפי' אם רגילים באותו בית להדיח בכלי ראשון – מותר.
הטעם :דהוי ס"ס ,שמא לא הודחו ,ושמא לא היה בן יומו( .ט"ז י"ד)

סעיף ד'
אפר – פוגם
כגון :אם נתן אפר ביורה כשהשומן דבוק בהן – מחלוקת
שו"ע :מותר ,דהוי נותן טעם לפגם.
ש"ך :צ"ע( .ש"ך כ"א)
דהרי לא מצינו הגעלה בכהאי גוונא( .ש"ך כ"א)
» ומתרץ הפת"ש שיטת השו"ע – דאין כוונת המחבר לעשות הגעלה ,אלא להקליש טעם הבב"ח
שלא יחול עליו שם בב"ח( .פת"ש ו')
❏ בורית שנפל לתוך תבשיל – מחלוקת
ט"ז :צ"ע מדוע מותר.
לשו"ע [בדעת הט"ז] :מותר כאפר( .ט"ז ט"ו)
» ובנקוה"כ מתרץ קושיות הט"ז – דשאני ,דהתם יש גוף החלב דאסור.
❏ הלא"ג – יש להתיר( .פת"ש ז')
❏ הבאדא"ש
• אם נשרף – מותר.
• אך אם לא נשרף – יש להתיר בדיעבד( .פת"ש ז')
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סעיף ה'
הנחת כותח סמוך לכלי של מלח או חומץ
מקור :חולין (קיב - ).בעא מיניה רב דימי מרב נחמן :מהו לאנוחי כדא דמילחא גבי כדא דכמכא? א"ל:
אסור .דחלא מאי? א"ל :שרי .ומאי שנא? האי איתיה לאיסורא בעיניה ,והאי ליתיה לאיסורא בעיניה.
נחלקו הראשונים בפי' הגמ'
רש"י ורא"ש :החשש הוא שמא יפול מכלי לתוך הכלי האחר.
לכך ,מלח – נשאר בעינו ולא בטיל .אך חומץ – בטיל בס' ,דלא נשאר בעינו.
רמב"ם :מדובר כשמניח כלי סמוך לכלי.
לכך ,מלח אסור – דשואב .אך חומץ מותר – דאינו שואב( .ב"י)
להלכה:
• במגולים – לכתחילה אין מניחין כלי שיש בו כותח אצל כלי שיש בו מלח .אבל מותר להניחו אצל כלי
שיש בו חומץ( .שו"ע ורמ"א)
הטעם :דבמלח הכותח הנופל עליו הוי בעין ולא בטיל ,וחיישינן שמא ימלח בו בשר .אבל בחומץ
אין האיסור בעינו ובטל בס'( .ט"ז טז וש"ך כ"ב)
» אך בדיעבד אם עבר ונתנן ביחד – מותר ,ולא חיישינן שמא נפל אל המלח( .ד"מ ורמ"א)
» ודוקא כותח שהיא עבה וניכר אם ניתזו ניצוצות במלח ,אבל חלב צלול מותר לכתחילה( .ד"מ ח')
• אך כשאינן מגולים – מותר לכתחילה להניח סמוך זה לזה( .שו"ע)

סעיף ו'
הנחת כלי בשר סמוך לכלי חלב
מחלוקת ראשונים
טור :מותר לכתחילה.
אור זרוע :אסור לכתחילה( .טור וד"מ ח')
להלכה:
• מגולים – מחלוקת
שו"ע :כטור ,דמותר לכתחילה.
הטעם :דבשר עם חלב מיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה( .ט"ז י"ז וש"ך כ"ב)
רמ"א :כאו"ז ,דאסור לכתחילה.
• אך כשאינם מגולים – לכו"ע מותר( .ש"ך כ"ד)

סעיף ז'
מלח הנתון בקערה בשרית [וה"ה בקערה של איסור]
מחלוקת
שו"ע :מותר לכתחילה.
הטעם :דאין כח למלח להפליט טעם מכלי.
רמ"א בדעת התוס' ומרדכי :המחמיר תבוא עליו ברכה .כי יש מחמירין לכתחילה( .רמ"א ט"ז י"ח ונקוה"כ)
» ודווקא בכלי חרס – המחמיר תבוא עליו ברכה ,אך בשאר כלים – מותר( .פת"ש ח')
ט"ז בדעת התוס' :מותר לכתחילה.
» דס"ל ,דהתוס' קאי אדפוסי עכו"ם.
❏ מנהג אשכנז לעשות ב' כלים למלח – בשרי וחלבי ,כיון שלפעמים ידיו מלוכלכות( .ט"ז י"ח)
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סימן צו
סעיף א'
דבר חריף שחתכו בסכין
מקור :חולין (קיא - ):אמר חזקיה ...צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר  -אסור לאכלו בכותח .והני מילי
צנון דאגב חורפיה בלע ,אבל קישות גריד לבי פיסקי ואכיל .קילחי דליפתא  -שרי .דסילקא  -אסירי .ואי
פתך בהו דליפתא  -שפיר דמי.
❏ כמה אסור – מחלוקת ראשונים
רא"ש :כדי קליפה.
ראב"ד :כדי נטילת מקום.
רשב"א :הכל אסור( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כראב"ד ,כדי נטילה.
» ואע"פ שהוא מקונח ונקי בודאי – אסור.
הטעם :דאגב חורפיה דצנון וסילקא ודוחקא דסכינא פלט סכין גוף הטעם שבו ,והוי כמו
איסור בעין( .ש"ך ב')
» קשה על השו"ע מסי' צ"ד סעי' ז' ,גבי בשר רותח בסכין חולבת – דבעי כדי קליפה?
י"ל ,דשאני התם דהוי רותח ומוליך הטעם בכולו( .ט"ז א')
רמ"א :לכתחילה – כרשב"א ,דהכל אסור .אך בדיעבד – כראב"ד ,כדי נטילה.
» קשה ,מדוע אינו דומה לדגים שעלו בקערה ,דנ"ט בר נ"ט מותר?
א .סכין שונה דפעמים שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר ,וכשחותך הצנון הוי נ"ט.
ב .כיון שכאן מחמת חורפיה דצנון עם חורפיה דסכינא בולע יותר( .ב"י וט"ז ג')
❏ מתי אסור? – מחלוקת ראשונים
מהר"ם ורמב"ם :דווקא בן יומו ,ככל שאר כלים.
ספר התרומה :אפי' אינו בן יומו אסור ,דאגב חורפיה משבח ליה ומחליא( .טור ב"י וט"ז ג')
השו"ע הביא את ב' הדעות .דעת המהר"ם ורמב"ם בסתמא ,ואת דעת ספר התרומה כי"א.
וברמ"א לקמן בסעי' ג' נקט כדברי ספר התרומה.
להלכה – מחלוקת
אחרונים :גם בלא בן יומו מחמירים.
אפי רברבי :דווקא בבן יומו  -מחמירים ,אך באינו בן יומו  -יש להקל בכדי נטילה( .ש"ך ו')
❏ התרת התבשיל בטעימה
מקור :חולין (קיא - ):קערה שמלח בה בשר – אסור לאכול בה רותח .צנון שחתכו בסכין – מותר לאוכלו
בכותח .טעמא :משום דהאי אפשר למטעמיה ,והאי לא אפשר למטעמיה.
נחלקו בזה הפוסקים
רמב"ם סמ"ג סמ"ק ומרדכי :לכתחילה אסור.
טור רשב"א ושו"ע :מותר לכתחילה( .ש"ך ה')
» בדיעבד אם טעם ולא היה טעם בשר:
• בטעימת ישראל – מחלוקת
מהרש"ל ות"ח :מותר לכו"ע.
העט"ז :אסור אף בדיעבד ,אפילו בטעימת ישראל( .ט"ז וש"ך ה')
• בטעימת עכו"ם – לכו"ע אין סומכים עליו( .ש"ך)
» למתירים  -האם צריך גם הדחה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :לא צריך.
רשב"א :צריך הדחה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א.
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❏ עבר ובשלם
 בבב"ח [שחתך בסכין בשרי ובשלם בחלב]
• לא חתך דק דק – מחלוקת
שו"ע :משער ס' כנגד מה שנגע מהסכין בהם.
» כשידוע בבירור כמה נגע – מחלוקת
שו"ע וש"ך :דווקא כשידוע בבירור כמה נגע – משער ס' כנגד מה שנגע מהסכין .אבל מן הסתם
דרך לחתוך בכל הסכין ,וצריך ס' כנגד כל הלהב של הסכין.
ט"ז ורש"ל  :כיון דהוי מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לא מידכר ,על כן צריך ס' נגד כל הלהב
של הסכין( .ט"ז וש"ך ע"פ הרע"א)
והרע"א מביא שהט"ז חולק על השו"ע.
» והיינו דווקא כשהצנון קטן מהסכין ,או שאין הסכין לפנינו שנוכל לשער בו.
אבל כשהסכין קטן מהצנון והוא לפנינו – אין צריך ס' אלא כנגד הסכין( .ש"ך ט')
» קשה ,מדוע אין מספיק לשער ס' נגד הנטילה?
א .משום שאינו יודע כמה היה לו ליטול.
ב .מדובר ,כשהמקום שנגע בסכין הוא פחות מכדי נטילה( .ש"ך ז')
רמ"א :לכתחילה כל הצנון אסור ומשער כנגד כולו .אבל בדיעבד – אין לאסור אלא כדי נטילה.
❏ ואם בטל בשישים – אין צריך להסיר הבצלים( .ט"ז)
• חתך דק דק – משער ס' כנגד כל הצנון( .רמ"א)

 בשאר איסורים [כשחתכם בסכין של עכו"ם] – מחלוקת ראשונים
ר' אפרים :דאין חנ"נ בשאר איסורים.
ר"ת :יש חנ"נ בכל האיסורין( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אין חנ"נ כר' אפרים.
וצריך ס' כנגד להב הסכין שנגע בצנון – וניתר בזה .ואפי' חתך דק דק.
רמ"א :יש חנ"נ כר"ת.
וצריך ס' כנגד כל הכדי נטילה ואפילו לא חתך דק דק.
אך חתך דק דק – צריך ס' כנגד כל הצנון ,ואף אם הצנון יותר גדול מהסכין.
לבוש :תמיד משערים כנגד כל הצנון ,ואפילו לא חתכו דק דק – משערים כנגד כולו ,דאמרינן איסור
דבוק( .ט"ז ו')
❏ בגדר חנ"נ ודבוק בחתיכה אחת – מחלוקת
מהר"ם מלובלין [ולבוש] :אע"ג דמתחלה לא נעשה נבילה רק הנטילה ,מ"מ מיד כשנותנו
בתבשיל נעשה כל הצנון נבילה ,דהוי אותה הנטילה איסור דבוק.
ט"ז וש"ך :אין חנ"נ בחצי חתיכה ע"י איסור דבוק ,ולא חשיב איסור דבוק( .ט"ז ו' וש"ך ט')
❏ ואם בטל בשישים – צריך ליטול הבצלים בשונה מבב"ח( .ט"ז ה')
❏ ספק נחתך בסכין עכו"ם
• קרין – לכו"ע מותר.
הטעם :דספק ואיכא פוסקים דמקילים( .ש"ך)
• צנון – מחלוקת
רמ"א :מותר אף בצנון.
ש"ך :ספיקא דאורייתא לחומרא( .ש"ך י"ב)
» ודחה הכו"פ את הש"ך – שהרי אף בדאורייתא איכא העמד דבר על חזקתו – ולקולא.
» אך דחה התולדות יצחק – דאמרינן העמד דבר על חזקתו דווקא כשנולד הריעותא מצד עצמו.
אך כאן איכא ריעותא מחמת דבר אחר של תערובת( .פת"ש ב')
❏ ירק שעל גבי הצנון – אין לחוש ,ואינו אסור אלא כדי קליפה( .רמ"א וש"ך)
❏ קניית ירקות חתוכים  -במקום שאין אחר – מותר ע"י נטילת מקום ,כשתלינן במרא וחצינא( .רמ"א)
הטעם :דכיון שאין נמצא אחר הוה לכתחילה כדיעבד( .ט"ז ח')
» וכל החתוכים שהן חתוכים לצד זנבותיהם עד חצי הצנון – תלינן במרא וצינא ,אבל למעלה מזה
– לא( .ש"ך י"ד)
» אבל במקום שנמצא לקנות אחרים – הוי כלכתחילה ואסור כולו( .ש"ך ט"ו)
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סעיף ב'
שאר דברים חריפים
מחלוקת ראשונים
רבינו ברוך :שומין ובצלים וכרישים יש להם דין צנון וחלתית.
רבינו יחיאל :דוקא צנון וחלתית( .ב"י)
פסק השו"ע – כר' ברוך.
לכך:
 בשומין ובצלים – דהוי כצנון וחילתית – בעי כדי נטילה( .שו"ע)
 בפירות חמוצים – מחלוקת
שו"ע :כדבר חריף.
או"ה :לא מקרי דבר חריף.
הכריע הט"ז – דבמקום הפסד יש לסמוך על האו"ה( .ט"ז ט')
 דגים מלוחים
• מעט מלוח – לא חשיב חריף.
• הרבה מלוח – חשיב חריף ,וצריך כדי נטילה( .שו"ע וש"ך טז)
 זנגביל יבש – מחלוקת
או"ה :אינו כדבר חריף ,ומותר ע"י הדחה.
ד"מ :כדבר חריף( .ש"ך י"ז)
» לד"מ ,ירק במרקחת חריפים – מותר.
משום שיש להם כלים מיוחדים ,או תולשין אותו .אך בעלמא – אסור.
ודווקא כשיודעים בודאי שנחתך בסכין של עכו"ם אפילו אינו בן יומו – אסור( .ש"ך י"ז)
 בארשט – מחלוקת
ט"ז :מיקרי דבר חריף ,אפילו אינו מחומץ הרבה עדיין ,כדין חומץ שאינו חזק.
בה"י  :אינו נקרא דבר חריף ,דיכולין לשתותו כשהוא חי .אא"כ הוא מחומץ כל כך שאינו יכול לשתותו
כשהוא חי כמו חומץ( .ט"ז ט' פת"ש ד' ובאה"ט)
הפמ"ג הכריע :דאם אינו יכול לשתותו חי – דהוי דבר חריף כצנון.
אך כשיכול לשתותו – דינו כפרות חמוצים ,דשרי רק במקום הפסד.
ואם הוא מלובן מביצים – אינו כדבר חריף( .פת"ש ד')
 מי סובין:
• כשחימום המים נעשה בחלבי – מותר .דהוי נ"ט בר נ"ט ,דנעשה חריף רק לבסוף.
• אך כשעירו לחבית חולבת – מותר כדין עלו.
• נתן בכלי חולבת או כלי איסור ונשתהה בכדי שירתיח ויתן על האש – אסור אפילו בדיעבד( .פת"ש ד')
• נשתהה מעל"ע – וקודם החימוץ נטלו משם:
• בכלי חולבת – מותר.
• אך בכלי איסור – מחלוקת
פת"ש :אפילו אינו בן יומו אסור ,דהוי כפוגם ולבסוף השביח.
ח"י :מותר( .פת"ש ד')
 בצלים:
• גדולים – דבר חריף.
• קטנים – אינם חריפים ,ויש להקל במקום הפסד( .פת"ש ג')
• בישלם – אינם דבר חריף לכו"ע( .פת"ש ד')
❏ בישל דבר חריף – מחלוקת
מקום שמואל ופנים מאירות :לא נאסר.
מוהר"ר יוסף :נאסר ,אא"כ יודע שבטל חריפותו – דמותר.
באר יעקב :נאסר ,אך כשיש צד להקל – מותר מדין ספק ספיקא( .פת"ש ד')

קכה

סימן צו

 חלקת אליהו – הלכות בשר וחלב 

סעיף ג'
תבלין שנדוך במדוכה
מחלוקת
שו"ע :דווקא בן יומו אסור.
רמ"א :אף אינו בן יומו אסור.
הטעם :דהא מדמי ליה לצנון ,ועוד משום טעם ממש הנבלע שם( .ש"ך י"ט)
הכריע הש"ך – כרמ"א ,וכי"א [דעת ספר התרומה] שבסעיף א' לעיל.
והט"ז תמה על השו"ע – שבסי' ק"ג סעי' ו' פסק השו"ע דאפילו אינו בן יומו אסור? ונשאר
בשאלה( .ט"ז י')
» ה"ה לגבי מלח ושאר דברים חריפים שנדוכו במדוך( .ש"ך י"ח)
» אסור דווקא כשנדוך ,ולא ששהה שם בלבד( .ש"ך י"ח)
❏ אם נתערב תבלין מועט – אינו יכול להשביח( .ב"י)
וכגון :ביצים שנכתשו במכתש חולב שאינו בן יומו עם תבלין ,וחזרו וכתשו בו ביום ביצים עם מרק בשר,
והביצים הראשונים שמו בתרנגולת – מותר הכל.
הראשונים  -לפי שהם נ"ט בר נ"ט אפילו היה בן יומו .והשניים שעם המרק  -לפי שהמכתש לא
היה בן יומו ולא אסרם משום תבלין שמשימין בביצים ,דשאני הכא דתבלין שנתערבו עם
הביצים דבר מועט הוא ואין כל כך חריפות בהם להחזיר לשבח פליטת המכתשת( .ב"י)

סעיף ד'
מי לימוניש וחתיכות דג מלוח שמביאים העכו"ם
לב"ח ולט"ז – מחלוקת ראשונים
לשיבולי הלקט :מותר ,שמחתכים רבים ובטל טעם הסכין בראשון ובשני.
לסה"ת :אסורים כולם.
לש"ך – לכו"ע מותר ,ודווקא בלימוניש ,אך בצנון אסור( .ש"ך כ')
להלכה – מחלוקת
שו"ע וש"ך :מי לימוני"ש שמביאים העכו"ם ,וכן חתיכות דג מליח שמביאים העכו"ם בחביות –
מותרים.
הטעם :מפני שמביאים הרבה ביחד ,ואף אם נאסרו מקצתן שנחתכו בראשונה עם סכין של
גוים ,נתבטלו באחרים הנחתכים אח"כ שאינן נאסרין ,כי כבר נתבטל טעם הסכין בראשונים.
ולכן כולם מותרים וכל כיוצא בזה( .רמ"א)
ט"ז בשיטת המחמירים לעיל כסה"ת :אף כאן יחמירו( .ט"ז י"ב)
❏ זיתים – אסור דחריף( .ש"ך כ')
» קשה ,מאי שנא זיתים מלימונים?
א .כיון שאינם חריפים כ"כ  -אינם מבטלים טעם הסכין.
ב .זיתים חריפים כצנון ,וחריפים יותר מלימונים.
ג .מעיקר הדין גם לימונים אסור ,אלא שנהגו כך להקל בלימונים ,בשונה מזיתים( .ש"ך כ')

❏ כרוב  -אחר שנתחמץ – מחלוקת
מנהג נירנבערג :לאסור.
» וה"ה דמחמירים בלימוני"ש ומרקחת חריפים( .ט"ז י"ב)
ד"מ בשם מקצת מקומות :דנוהגים להתיר( .ד"מ ורמ"א)
» וה"ה דמקילים בלימונים ומרקחת חריפים( .ט"ז י"ב)
הכריע הרמ"א – דאין לשנות המנהג.
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❏ שאר דברים חמוצים (שאינם חמוצים כל כך) כתפוחים ופירות יבשים – אין להחמיר כלל( .רמ"א וט"ז
י"ג)

❏ אם חתך התולע עם הפרי – שמותר ע"י קליפה מעט ,הואיל ואף בצנון אין אוסר יותר מכדי קליפה.
(ט"ז י"ג)

סעיף ה'
קישואים
מקור :חולין (קיא - ):אמר חזקיה ...צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר  -אסור לאכלו בכותח .והני מילי
צנון דאגב חורפיה בלע ,אבל קישות גריד לבי פיסקי ואכיל .קילחי דליפתא  -שרי .דסילקא  -אסירי .ואי
פתך בהו דליפתא  -שפיר דמי.
פסק השו"ע – חתך קישואים בסכין של בשר ,מותר לאכלם בחלב בגרידה בלבד ,שיגרוד ממקום החתך.
הטעם :כיון דמדינא הוי סגי בהדחה כמו בלפת ,כיון דצונן בצונן הוא ,אלא שמתוך לחותה אי
אפשר להדיח אותה ,דאדרבה ע"י ההדחה נסרך בהם יותר ,ולכך סגי בהדחה( .ש"ך כ"א)
הגרירה פחותה מן הקליפה ,דאינו צריך שתוכל להינטל כולה כאחת כקליפה( .ב"י ט"ז י"ד וש"ך
»
כ"א)

לפת
אם חתך בו לפת – אפילו גרידה אינו צריך( .שו"ע)

❏ האם צריך הדחה – מחלוקת ראשונים
ר"ן :לא צריך.
רשב"א :צריך( .ב"י)
פסק השו"ע – דעל אף שגרידה אינו צריך ,מ"מ הדחה בעלמא צריך.
❏ ואם רוצה לחתוך צנון אח"כ – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אסור ,שרק סלק וכדו' התירו ,אך צנון חריף יותר.
סה"ת וש"ד :מותר( .ב"י)
פסק השו"ע – כסה"ת ,דאפילו צנון שחתך אחר הלפת – מותר בהדחה כמו הלפת.
הטעם :לפי שטעם הלפת משונה ומבטל טעם הנפלט מהסכין( .שו"ע)
» האם אף לכתחילה מותר [לחתוך צנון לאוכלו עם בשר ,אע"פ שכבר חתך בו לפת] – מחלוקת
משמעות השו"ע :אסור.
רש"ל :מותר ,כיון דהצנון בעי הדחה( .ש"ך כ"ג)
» קשה ,הרי כיון שהצנון עכ"פ צריך הדחה  -מדוע לא חוששים שמא ישכח ויאכלו עם בשר בלא
הדחה?
א .י"ל ,דכאן אם רוצה לאוכלו בפני עצמו שרי.
ב .ועוד י"ל ,דהדחה היא רק חומרא( .ש"ך כ"ג)
❏ כמה פעמים יכול לחתוך אחר חיתוך הלפת – מחלוקת ראשונים
רמ"ה ורשב"א :דווקא אחד לפת ,אחד צנון או סילקא – ולא שיחתוך אח"כ הרבה פעמים.
רמב"ם :יכול לחתוך אח"כ אפילו הרבה פעמים( .ב"י)
הטעם :דמתיקות הלפת מבטלת האיסור( .ב"י)
פסק הרמ"א – כרשב"א  ,דאפילו בלפת אין להתיר לחתוך צנון רק פעם אחת ,אבל לא הרבה פעמים .אם
לא שחתך כל פעם לפת בין חתיכת צנון לצנון.
❏ ואם חתך שאר דברים [ולא לפת] האם מועיל להתיר לחתוך אח"כ צנון – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :מועיל ,ואף בלחם וכדו' מועיל לבטל השמנונית.
סה"ת :דווקא לפת מבטלת( .טור וב"י)
פסק הרמ"א – כסה"ת ,דדוקא לפת מועיל ,כיון שטעמו משונה .אבל ירק או לחם ושאר דברים – לא
מועיל.
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❏ דג שפתחו בסכין עכו"ם – ישטוף עליו במים ויעביר עליו בכח חודו של סכין .וגרידה ממש מבשר הדג
לא צריך .ואפילו ידעינן שהסכין בן יומו די בכך( .פת"ש ה')
הטעם:
א .דאי אפשר לגוררו כראוי.
ב .כיון שאינו בקל לגרור( .פת"ש ה')
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סימן צז
סעיף א'
עיסה שנילושה בחלב או בבשר
מקור :פסחים (לו - ).כעין תורא שפיר דמי.
נחלקו בזה הראשונים מהו גדר כעין של תורא
רש"י :מעט כמות [כעין של שור].
רי"ף ורמב"ם :שמשנה הצורה [צורות כעין השור].
רשב"א :בגודל.
מהרא"י :גם כרש"י וגם כרי"ף ורמב"ם ,או מעט או צורה( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כמהרא"י ,דאין לשין עיסה בחלב ,שמא יבוא לאכלה עם הבשר.
ואם לש – כל הפת אסור ,אפילו לאכלו לבדו( .שו"ע)
הטעם :גזירה שמא יאכלה עם בשר( .ש"ך א')
ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת אחת ,או ששינה צורת הפת שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר -
מותר( .שו"ע)
» ה"ה ,כיוצא בו ,אין אופין פת בתנור שטחו באליה ,ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב( .שו"ע)
» ולכן נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות ,גם בשומן לכבוד שבת – כי כל זה מוחשב כדבר
מועט ,גם כי צורתן משונה משאר פת( .רמ"א)
» וכ"ש פלאד"ן או פשטיד"א – דמותרין( .רמ"א)
❏ בגדר שינוי הפת
• מועיל השינוי רק בביתו ,אך לא למכור בשוק.
הטעם :דחוששים שמא ישכח להודיע( .פת"ש ג')
• כששינה לאחר האפיה ,כגון שחילקו לכמה בני אדם – מחלוקת
ח"ד :אין מועיל ,ואפילו אם יחלקו להרבה בני אדם שיגיע לכל אחד דבר מועט  -אסור.
כרתי ופלתי :יועיל לחלק לכמה בני אדם( .פת"ש ג')
• הממולאים במיני מתיקה שאין דרך לאוכלן עם גבינה – מותר ,דדיינו במה שגזרו חז"ל( .פת"ש ג')
• פת בלוע טעם – לכתחילה  -אסור ,בדיעבד  -מותר( .פת"ש ד')
• לש בשוגג – אסור( .פת"ש ב')
• לתת חלב ליין – אסור( .פת"ש א')
» הטעם:
א .טעמא דפת ,שמא יבוא לאוכלו עם בשר.
ב .משום חמץ( .פת"ש א')
❏ מדוכא של בשמים
• אם אינה מיוחדת לבשר – אסור אף לבשר.
• אם מיוחדת לבשר – מותר( .ט"ז א')
❏ פשטידה או פלאדן שנאפו עם פת
 לכתחילה – לא יעשה כן ,שמא יזוב מן השומן על הפת ,אלא ישים בפי התנור( .רמ"א)
» אך פת שנאפה עם עיסה שאין בה שומן בעין אלא טעם בלוע – אפילו נגע בה ע"י לח רותח:
בדיעבד – מותר בין עם בשר בין עם חלב ,דנ"ט בר נ"ט הוא.
אך לכתחילה – אסור( .פת"ש ה')
 בדיעבד ,דין הפת:
❏ אם משופע ,או שהפת למטה מן הפשטידה – אסור אף בדיעבד.
❏ אך אם אינו משופע או שהפת למעלה מן הפשטידה:
• כשלא זב – מותר ,דס"ס.
• זב תחת הפת – אסור אף בדיעבד.
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• זב תחת הפשטידה בלבד – מחלוקת
לש"ך – מחלוקת
רמ"א :אסור ,דאין ס"ס.
ב"ח :מותר ,דיש ס"ס ,דספק אם יאכלו עם חלב( .ש"ך ב')
למהר"ר עוזר – אין מחלוקת ,כי הרי יש נ"ט בר נ"ט ,אלא ודאי אסור רק תחת הפת ממש.
אך הח"ד חולק :דליכא נ"ט בר נ"ט בשעת בבישול( .פת"ש ה')
»
❏ לחמניות עם חמאה שנזל לקרקעית התנור – מחלוקת
בית אפרים :מותר.
הטעם:
א .כיון שלא זב תחת הפת ממש  -הוי נ"ט בר נ"ט.
ב .כיון שהיה החמאה דבר מועט ,ואין בה בכדי נותן טעם בפת – מותר אליבא דכו"ע( .פת"ש ה')
» נפק"מ – לאוכלם עם בשר.
דלטעם א' :מ"מ לאוכלם עם בשר אסור דנ"ט בר נ"ט לכתחילה אסור.
אבל לטעם ב' :אף לאוכלם עם בשר מותר ,מאחר שכבר נתבטל( .פת"ש ה')
לח"ד :אסור( .פת"ש ה')
❏ דין מקום הפשטידא והפלאדן [כגון :אשה שאפתה פלאדי"ן של גבינה בתנור ,על קרקע שלו בלא כלי,
ואח"כ שמה שם קדרה של בשר רותחת על אותו מקום] – מחלוקת
ט"ז :אין כאן איסור( .ט"ז ג')
» דס"ל ,דלא גרע מקדירה שמבשלין בתוכה חלב ונגעה בקדירה של בשר ,דאין שם איסור.
ש"ך בנקוה"כ :חולק עליו.
» דס"ל ,דאינו דומה לב' קדרות ,דשם האיסור הוא בלוע בקדירה .אבל כאן האיסור מבחוץ על
התנור( .נקוה"כ)

סעיף ב'
אם טחו התנור באליה
מקור :פסחים (ל):
פסק השו"ע – תנור שטחו באליה ,אין אופין בו פת.
❏ תקנתו – מחלוקת ראשונים
תוס' :צריך דווקא להסיק את התנור ,ולא מספיק בקינוח.
הטעם :מפני שאי אפשר לתנור להתקנח יפה ונדבק בו השמנונית( .ב"י)
ר"ן :אף קינוח מועיל( .ד"מ א')
פסק השו"ע – כתוס' ,דאין אופין בו פת עד שיסיקנו מבפנים עד שיתלבן ,שאז פולט הכל.
» ואפילו אם הוא של בוכיא (פירוש כלי חרס שמסיקין תחתיו ואופין עליו עוגות) – אין לו היתר
על ידי היסק מבחוץ( .שו"ע)
ומותר אם מלאו גחלים בפנים עד שיתלבן( .טור)
❏ אם הוא פחות מס' [פחות מכדי נותן טעם] – מחלוקת
מהרי"ט וח"ד :אפילו בפחות מכדי נותן טעם – אסור.
הטעם :משום דהאיסור עומד במקומו ואינו מתבטל.
» ולכך ס"ל ,דיש לחלק בין אם נפל על הפת או שנדבק בתנור שטחוהו באליה – דאז לא מועיל ס'.
בשונה מאם נילוש החלב בתוך הפת – שאז מותר אם יש שם ס'.
בית אפרים :אין הבדל ,ותמיד מועיל ס' .אלא רק שצריך נטילה באותו מקום( .פת"ש ו')
❏ קשה ,מאי שנא מסעי' א' לעיל – דקרקע של תנור הוה כבליעה בקדרה ,ואילו כאן משמע דהוי איסור
בעין?
א .ט"ז :שונה הדין כאן ,שהשמנונית עצמה מטיח ממנה בתנור ,ואותו לחות אינו מתקנח יפה
בתנור .משא"כ בפלאדי"ן דלעיל שאין שם שומן בעין כלל.
ב .נקוה"כ :כאן מה שאסר הוא רק לכתחילה .ושם דיבר בדיעבד.
ג .נקוה"כ :כאן שונה הפת שהוא מאכל עצמו מקדרה( .ט"ז ד' ונקוה"כ)
❏ אם עושה שינוי – מותרת הפת( .ב"י)
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סעיף ג'
האם ריחא מלתא – בבשר וחלב
מקור :פסחים (עו - ):מחלוקת רב ולוי .אמר רב :בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש – אסור,
מאי טעמא? מפטמי מהדדי.
ולוי אמר :אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן – מותר ,מאי טעמא? ריחא בעלמא היא,
וריחא לאו מילתא היא...
תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא :פת שאפאה עם הצלי בתנור  -אסור לאכלה בכותח .ההיא ביניתא
דאיטויא בהדי בישרא  -אסרה רבא מפרזקייא למיכלה בכותחא.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י וטור :כלוי ,ומותר ,דריחא לאו מילתא היא.
ר"ת וגאונים :כרב ,ואסור ,דריחא מילתא היא( .טור וב"י)
❏ האם לוי מתיר אף לכתחילה – מחלוקת ראשונים
רי"ף ורמב"ם :אף לוי מתיר רק בדיעבד (כגון שכבר צלאו) ,אבל לכתחילה לא התיר.
הירושלמי :לוי מתיר אף לכתחילה( .ב"י)
הכריע הב"י – כרי"ף ורמב"ם ,דריחא לאו מילתא היא ,אלא שמותר רק בדיעבד ,אך לכתחילה אין
להתיר.
❏ פת שאפאה עם הצלי בתנור ,או דג שנצלה ביחד עם בשר – האם מותר לאוכלה בכותח חלבי [דינם
של רב כהנא ורבא] – מחלוקת ראשונים
רי"ף :אסור בין לרב בין ללוי ,שאפילו לוי אוסרם לאוכלם בכותח.
» הטעם:
א .כיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא ,אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי
לאטוויי בשר שחוטה בהדי נבלה לכתחילה.
ב .כיון שריח הבשר נרגש בהם הטועם אותם יהא סבור שממשו של בשר נבלע בהן ,וכי אכיל
להו בכותחא מתחזי כבשר בחלב ,ומשום הכי אסור .משא"כ בבשר שחוטה שצלאה עם
בשר נבלה שאין ריחה וטעמה של נבלה נרגש בשחוטה כלל.
ג .ועוד שאפשר שחומרא הוא שהחמירו בבשר בחלב יותר משאר איסורין ,משום דלא בדילי
אינשי מיניה ,מפני שכל אחד היתר בפני עצמו  -החמירו בו יותר מבשאר איסורים כמו
שהחמירו בו שלא להעלותו עם הבשר על השולחן .משא"כ בשאר איסורין( .ב"י)
ראבי"ה :אפילו לרב הדין שמותר.
» דרב לא אסר אלא בבשר שחוטה ובשר נבלה שקולטין הריח ביותר מפני הפיטום .אבל אינו
סובר הא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח ,דלרב הדין שמותר.
» ומזה הטעם נהגו למאן דאית ליה ריחא מילתא היא  -שהפת אינם מקפידין עליו ואוכלין אותו
בין עם בשר בין עם גבינה.
» ודווקא פשטיד"א ופלדוני"ש שנאפו יחד דריחא מילתא היא .אבל הפת שעמו שרי אפילו בלא
כיסוי( .ב"י)
פסק השו"ע [ובב"י] – כרי"ף ,דפת שאפאו עם הצלי ,ודגים שצלאן בתנור אחד עם הבשר – אסור לאכלם
בחלב.
❏ איזה סוג תנור אסור בבב"ח:
• תנורים קטנים – אסור.
» דווקא בתנורים קטנים שלהם שהיו מכסים פיהם ,ולכך נכנס ריח של זה בזה .אבל
בתנורים שפיהם פתוח – אין לחוש( .ב"י)
• תנורים גדולים – מותר.
» בשיעור התנור – מחלוקת
סמ"ק :י"ב עשרונים.
רז"ה :לא צריך י"ב עשרונים ,אלא רחב קצת( .ב"י)
פסק השו"ע – כסמ"ק ,דבתנור גדול המחזיק שנים עשר עשרונים ופיו פתוח  -מותר.
» היכן משערים את הי"ב עשרונים – מחלוקת
תשובת יד אליהו :בחלל ,שיהא כל חלל התנור מחזיק כל כך.
פמ"ג :רק בקרקעית( .פת"ש ז')
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• בתנור מן הצד – מחלוקת
הגהות מיימוניות :אסור.
ב"י :מותר( .ב"י)
» קשה  ,מאי שנא מלקמן סי' ק"ח ,דאם צלו בשר כשרה עם בשר נבילה בתנור אחד – אפילו קטן
מותר בדיעבד?
י"ל ,דכאן כיון שאפשר לאוכלו בלא חלב – הוי כלכתחילה .ולכן אסור בתנור קטן( .ש"ך ד')
❏ כשמכסה את המין השני
כגון :כשאפה פת יחד עם צלי מכוסה ,או עם פשטיד"א שמכוסה הנקב שבו – מותר אפילו בתנור צר.
(שו"ע)
»

ואם שוב נבקע הכיסוי או השפופרת – מותר ,דהוי דיעבד .ובלבד שלא יגע הפת לשומן( .ב"י)

❏ כששני המינים כחושים – לכו"ע ריחא לאו מילתא היא( .ב"י)
» דלא נחלקו רב ולוי אלא כשבשר שחוטה ונבלה אחד מהם שמן .אבל כששניהם כחושין  -כולי
עלמא מודו שהוא מותר ,דריחא כי האי לאו מילתא היא( .ב"י)
❏ ריחא לקדירה – לכו"ע אין לחוש כלל [דלא נחלקו אלא בצלי]( .ב"י)
מקור :פסחים (עו ):ע"ז (יא):
הטעם :דכיון דכל אחד בקדרה בפני עצמה  -ליכא ריחא כולי האי( .ב"י)
» אפילו בתנור במקום צר ואפילו פה הקדרה מגולה – מותר אפילו לכתחילה ,שאין ריח
המתבשלים גדול כל כך( .ב"י)
❏ ריחא דכבד [כגון לצלות כבד בתנור עם תבשיל שמן] – מחלוקת ראשונים
ה"ר איסרלן :מותר אפילו למ"ד ריחא מילתא היא ,ואין כאן בית מיחוש.
ב"י :חלק עליו בזה( .ב"י)
❏ ריחא בחריף [כגון בצל שצלאו עם דבר אסור] – ריחא מילתא לכו"ע .ואף למ"ד ריחא לאו מילתא היא
מודה כאן שאסור( .ב"י)
הטעם :הואיל והוא חריף שואב טובא( .ב"י)

❏ פת שנאפה עם צלי של גוי  -ויש לו פת אחרת – מחלוקת ראשונים
מהר"י מולין :אף לפוסקים דריחא לאו מילתא היא בתנורים שלנו ,מ"מ אם יש פת אחרת – חשוב כמו
לכתחילה ,ולמה תניח ההיתר ותאכל האיסור .אבל אם יש דוחק למצוא פת אחרת – יש לסמוך על
המתירים.
ב"י :מותר תמיד ,דבדיעבד מותר גמור הוא ,ואפילו יש פת אחרת לפניו – מותר לאכול מזו( .ב"י)
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הלכות תערובות
סימן צח
סעיף א'
טעימת קפילא להכיר בתערובת אסורה
מקור :חולין (צח - ).אמר ר' יוחנן :כל איסורין שבתורה בשישים.
חולין (צז - ).אמר רבא :אמור רבנן בטעמא ,ואמור רבנן בקפילא ,ואמור רבנן בשישים.
❏ בדין טעימת קפילא – כיצד? – מחלוקת ראשונים
רשב"א :במסל"ת – אין צריך קפילא אומן ,אלא אף על שאר בני אדם סומכים ,שכל טעם שאינו נרגש
לסתם בני אדם אינו טעם .אך אם הוא יודע שסומכים עליו לאיסור והיתר – רק על קפילא סמכינן ,דלא
מרע נפשיה.
רשב"א בשם יש מחמירין :צריך גם מסל"ת וגם קפילא [וצידד הרשב"א דיש לחוש לדבריהם].
רא"ש :צריך מסל"ת.
» לענין קפילא:
לב"י :אין הכרע אם צריך קפילא דווקא.
לט"ז :צריך גם קפילא אומן( .ב"י וט"ז ב')
תוס' ור"ן :בגוי – דווקא בקפילא נאמן ,ואין צריך מסל"ת( .ומשמע שמסל"ת לבד אינו נאמן) .אך
בישראל – אפילו אינו קפילא נאמן.
רמב"ם :על כל גוי סמכינן אף שאינו קפילא .ואין צריך מסל"ת( .טור וב"י)
האגור :אין סומכים על קפילא ,ותמיד רק בס' מהני( .ד"מ א')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דאיסור 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 בס'( .שו"ע)
» וכשיש גוי ,ואמר שיש בו טעם איסור – אסור אפילו ביותר מס' ,ואם אמר שאין בו טעם – מותר
אפילו בפחות מס'( .ש"ך ד')
רמ"א :כאגור ,ואין סומכים על גוי ,ומשערינן הכל בס'.
❏ מתי צריך קפילא – מחלוקת ראשונים
רש"י :דווקא כשיש שישים ,דאין מותר עד שיטעמנו קפילא ,אבל קפילא בלא ס' ,או ס' בלא קפילא  -לא.
» אבל מין במינו שלא שייך בו טעימת קפילא ,או במין בשאינו מינו ואין שם קפילא – אין צריך
לחזר אחריו ,ומותר בשישים( .טור)
רמב"ן :כשמכירין האיסור ולא נתערב ממנו אלא צירו וטעמו – סומכים על קפילא אע"פ שאין ס' כנגד
גוף האיסור .אך כשנתערב גוף האיסור – לא סומכים על קפילא בפחות משישים ,אבל בשישים עכ"פ
מותר ,ואין צריך לחזר אחר קפילא כלל( .טור)
ר"י ורא"ש :בכל ענין סומכים על קפילא ,ומועיל אפילו בפחות מס' .וכשיש ס'  -אין צריך קפילא כלל
אפילו הוא לפנינו( .טור)
רמב"ם :בנתערב מין בשאינו מינו [שיכול לעמוד על טעם האיסור] – יש לו היתר ע"י גוי ,ואם אין גוי
משער בשישים .אך במין במינו [שאינו יכול לעמוד על טעמו] – משערים תמיד בשישים( .ב"י)
האגור :אין סומכים על קפילא ,ותמיד רק בס' מהני( .ד"מ א')
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דמחלק בין מינו לשאינו מינו .ואם הוא מין במינו – כיון דליכא למיקם אטעמא,
משערים בס'.
רמ"א :כאגור ,ותמיד משערים בס'.
❏ בטעימת ישראל
מקור :חולין (צז - ).בשלמא תרומה טעים לה כהן [ולא אמר טעים לה כהן קפילא ,משמע דבכל כהן מועיל
אף שאינו קפילא].
נחלקו בזה הפוסקים
ש"ך בדעת הרמ"א וב"ח [ותוס' בב"י] :סמכינן ,ורק בטעימת גוי לא סמכינן.
העט"ז ובכור שור :אף בטעימת ישראל אין סומכים.
פמ"ג :בטעימה ע"י ליחוך בלשונו בלבד  -אין בקי כי אם מומחה – ובשאר מקומות אין לסמוך בטעימה.
אבל בטעימת המאכל  -שכולם בקיאים ואין צריך אומן – ולכך ישראל נאמן( .ש"ך ה' ופת"ש ג')
❏ קושית הט"ז והש"ך – איך סומכים אקפילא ,הרי אין עכו"ם נאמן באיסור תורה?
א .מסל"ת בדאורייתא אינו נאמן דווקא בדבר שצריך עדות .משא"כ כאן באיסור והיתר ,שאינו
צריך עדות גמורה אלא מספיקה הוכחה – לכך נאמן במסל"ת( .ט"ז ב')
ב .אין גוי נאמן במסל"ת דווקא היכא דאיתחזק איסורא ,משא"כ כאן דאין יודעים אם יש בו טעם
כלל – לכן נאמן במסל"ת( .ש"ך ב')
ג .אין גוי נאמן במסל"ת דווקא כשאי אפשר לעמוד על הדבר אם יש בו טעם איסור .משא"כ כאן
דאפשר לדעת אם יש בו איסור ע"י הטעמתו לגוי – לכך סמכינן עליה במסל"ת( .ש"ך ב')
» לתרוה"ד ניתן לתרץ :דטעם כעיקר לאו דאורייתא ,ובדרבנן מהני מסל"ת [דלענין מסל"ת ס"ל
כרש"י ורמב"ם דטעם כעיקר דרבנן]( .ט"ז ב' וש"ך ב')
❏ בטעימה של איסור ממש
• בלשון – מחלוקת
דרישה ופמ"ג :אסור.
ט"ז :מותר אם אין ממשות איסור( .ט"ז ב' ופת"ש ג')
• בפיו – מחלוקת בדעת הצמח צדק
בנו של הצ"צ :בכל איסורי דרבנן מותר טעימה ואף לטעום בפיו ממש.
נו"ב :אסור תמיד( .פת"ש א')
❏ היתר לעם הארץ בס' – מחלוקת
פאר הדור להרמב"ם :מתיר ,דטעם כעיקר דרבנן.
לר"ת :אסור ,דטעם כעיקר דאורייתא( .פת"ש ב')
❏ איך משערים בס' – מחלוקת
שער אפרים :תמיד במידה ולא במשקל.
חינוך בית יהודא :מחלק ,דאם האיסור וההיתר שווים במשקל ,דהיינו ממין אחד שאין אחד כבד בטבעו
יותר מחבירו ,וגם אין בו נפוח או חלל יותר מחבירו – נוכל לשער בשניהם או במדידה או במשקל.
ואמנם אם יש בחלק אחד חלל יותר מחבירו ,דאז אם נשער במדידה צריך למעך החלל  -אז אמרינן
השוקל משובח ממנו דשמא לא מימעך החלל יפה .ובשני מינים אי אפשר לשער במשקל ואפילו אם יש
חלל – ע"כ צריך למעך החלל( .פת"ש ב')
❏ חֶ לב ובשר – האם נחשב מין בשאינו מינו – מחלוקת
לטור :טעם חלב ובשר אינו שווה ,ומדובר בבשר רגיל.
לראב"ן :טעם חלב ובשר שווה ,ומדובר בבשר שמן( .ש"ך א')
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סעיף ב'
התערב מין במינו או בשאינו מינו – ונשפך שאין יכול לעמוד ולשערו
מקור :חולין (קט - ).מחלוקת ,לר' יהודה :מין במינו לא בטיל .לרבנן :מין במינו בטיל.
ע"ז (עג - ):מחלוקת ,רב ושמואל דאמרי תרווייהו :כל איסורין ,במינן  -במשהו ,שלא במינן  -בנו"ט .ר"י
ור"ל דאמרי תרווייהו :בין במינן בין שלא במינן בנו"ט ,חוץ מטבל ויין נסך.
❏ מין במינו [כגון חלב לתוך שומן] – נחלקו בזה הראשונים
רש"י :כר' יהודה וכרב ושמואל ,ואפילו באלף לא בטיל.
ר"ת :כחכמים וכר"י ור"ל ,ומדאורייתא בטל ברוב ,אך מדרבנן בטל בס' [נפק"מ בספק]( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ת ,דכתב דבספק לקולא ,ואם נתערב מין במינו ונשפך ,בענין שאין יכולין לעמוד עליו
לשערו  -אם נודע שהיה רובו היתר – מותר [דהוי ספיקא דרבנן ולקולא] .ואם לא נודע שהיה רובו היתר –
אסור [דהוי ספיקא דאורייתא ולחומרא]( .שו"ע וש"ך ו')
» לשי' הרש"י  -הגדרת טעם שאינו ממשו – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :גם בממשו צריך שיהיה בשיעור בכדי אכילת פרס.
ר"ן :כל ממשו אוסר.
רשב"א :כל שנמחה ואין ניכר הוי טעמו( .ב"י)
» מין במינו צריך ס' דווקא בדברים הנבללים ,אבל יבש ביבש – אפילו מדרבנן חד בתרי בטיל.
(ב"י)

» בשיעור אכילת פרס – מחלוקת ראשונים
טור :ד' ביצים.
הרמב"ם :ג' ביצים( .ב"י)
❏ הגדרת מין במינו
מקור :ע"ז (סו - ).דבתר שמא אזלינן.
נחלקו בזה הפוסקים
רמ"א :הולכים אחר שם שווה ,ולא אחר טעם.
ש"ך :הולכים אחר טעם שווה ,ולא אחר שם ,ואפילו ביבש אזלינן בתר טעמא.
או"ה :הולכים אחר השם ,מלבד ביבש – דתלוי בטעם כיון דחמיר( .ש"ך ו')
» דם וחלב – אין טעמם שווה( .פת"ש ד')
❏ כשהם חתוכים – מחלוקת ראשונים
או"ה :דווקא כשהם שלמים הוי מין בשאינו מינו ,אבל החתוכים – הכל מיקרי חתיכות ,והוי מין במינו
גם בחתיכות דג עם עוף ,דבתר שמא אזלינן דכולהו מיקרי חתיכות ,ושמן שווה.
ד"מ :חלוק עליו ,דאין שמן העצם שנלך אחריו לענין מין במינו( .ד"מ ה')
❏ סוגים שונים מין במינו ,או מין בשאינו מינו:
• כבד ובשר – שני מינים הם.
• בשר עוף ובשר בהמה – שני מינים הם.
• יין חדש וענבים – שני מינים הם.
• שאור ועיסה – שני מינים הם.
• איל ושור ועז – שלשה מינים הם.
• וכן מיני דגים ועופות שחלוקות בשמן – שני מינים הם.
• אבל ביצים של עוף זה בביצים של עוף זה – הם מין במינו.
• וחלב ובשר – שני מינים הם.
• שומן של הלב ושל הדקין – מיקרי חלב וחלב.
• פרה ורחל – מין אחד הוא.
• ושומן של צלעות וחזה ואליה ושומן הירך – בשר שמן הוא ומיקרי בשר ולא חלב.
• וכבש ואיל – מין במינו הוא( .ב"י)
❏ מין באינו מינו [כגון חלב לתוך גריסין] – מחלוקת ראשונים
רש"י ורמב"ם :טעם כעיקר מדרבנן.
» דס"ל ,דמוכח כן מע"ז (סז - ):דכל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו[ .מוכח דהוי מדרבנן].
ולכך ,אם נתערב בשאינו מינו ונשפך – מותר ,דספיקא דרבנן לקולא( .טור וב"י)
»
ר"ת ור"ח :מדאורייתא אסור עד ס' ,אלא שאין לוקין עליו עד שיהא בו כל כך מן האיסור עד שיהא בתוך
כל ד' ביצים מן ההיתר כזית מן האיסור ואז חייב על כל כזית וכזית ממנו.

קלה
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» דכיון שנתן האיסור טעם בהיתר ,נהפך כולו להיות איסור ולוקין עליו בכזית כאילו היה כולו
איסור.
וס"ל דהגמ' בע"ז מדברת במין במינו.
ולכך ,אם נתערב בשאינו מינו ונשפך אסור ,דספיקא דאורייתא לחומרא( .טור וב"י)
»
❏ כשנתערב גופו של איסור – מחלוקת ראשונים
ר"ן :אפילו באלף אסור מדאורייתא.
ואף לרש"י ,אפשר שדווקא כשאין שם אלא טעמו של איסור בלבד ולא ממשו ,אבל כשיש שם
טעמו וממשו ,לוקה מדאורייתא.
רשב"א :כל שנמחה ואין ממשו ניכר – בטל אפילו שנתערב גופו של איסור( .ב"י)
פסק השו"ע [וד"מ] – כר"ת ור"ח ,דהוי דינו מדאורייתא .ואם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין
יכולין לעמוד עליו לשערו – אפי' נודע שהיה רובו היתר  -אסור.
הטעם :דספיקא דאורייתא לחומרא( .ש"ך ו')
» למ"ד טעם כעיקר לאו דאורייתא – בבב"ח – הכו"פ הביא בשם תלמיד ותיק שרצה לחדש שהוא
דאורייתא ,מדאפקיה רחמנא בלשון בישול ,א"כ י"ל דהיינו דווקא כשקיבל החלב טעם ממשות
הגדי ,אבל טעם גדי הנבלע בקדרה אינו כעיקר מן התורה לאסור החלב .והפמ"ג בב"ח נסתפק
בזה.
והכו"פ עצמו סובר דגם לדידן דטעם כעיקר דאורייתא ,מ"מ ,בב"ח לא הוי אלא בקבל טעם
הגדי ממש .אך נראה לו סתירת חילוק זה( .פת"ש ה')
❏ תערובת בשר עוף בחלב – מחלוקת
ש"ך :תולין להקל למ"ד עוף דרבנן.
ט"ז :מחמירים ,דעשו דבריהם כדברי תורה( .ש"ך ז' וט"ז ה')
» למ"ד דאורייתא ,ודאי אין להקל.
❏ מין במינו ושאינו מינו
מקור :חולין (ק - ):כל מין ומינו ודבר אחר – סלק את מינו כמי שאינו ,ושאין מינו – רבה עליו ומבטלו.
להלכה – מחלוקת
שו"ע וט"ז :בטל כרשב"א ,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.
רש"ל :אינו בטל( .ט"ז ה')
» דין האינו מינו האסור – מחלוקת
רש"ל וש"ך :אסור ,ולא אמרו להתיר אלא את מינו.
ט"ז :מותר דנתבטל( .ש"ך ח' וט"ז ה')
הכריע החת"ס – דאין נראה להקל נגד דעת הש"ך ,דטעמא לא בטיל ,ולכן גם הבשר כשר שהוא
מינו צריך שיסיר ממנו כל לחלוחית הרוטב והמרק ויקלפנו משם דאית ביה פילי כדי להסיר
ממנו המרק של איסור שהוא בעין עליו( .פת"ש ז')

❏ חתיכת בשר שנפל לתוך יורה של חלב ,וסילקו מיד ,והבשר נאבד ,ואי אפשר לעמוד על שיעורו,
והשואל אומר שלפי אומדן דעתו היה ס' אך אינו יודע בבירור – יש להתיר ע"י טעימת קפילא מסל"ת.
ואם אין שם קפילא – שרי לישראל לטעום טעימה בעלמא .ואם אין מרגיש טעם בשר – מותר לאכול
אח"כ.
ומי שירצה להחמיר גם בזה לענין אכילה ,עכ"פ בהנאה יש להתיר( .פת"ש ד')

סעיף ג'
נתערב ואינו יכול לעמוד על שעורו – כשהאיסור לפנינו
כגון :איסור שנתערב בהיתר ,והוא לפנינו ,ואי אפשר לעמוד על שיעורו – אף על פי שהוא מאיסורים של
דבריהם ,אסור.
ודווקא בנשפך – היקלו בסעי' ב'( .שו"ע)
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»
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הטעם:
א .ר"ן :משום דבדבר שאי אפשר לעמוד עליו אי אזלינן לקולא יהיו כל האיסורים בספק וכל
אחד ישער במה שנראה בעיניו ,ולפיכך ראו חכמים להשוות מידותיהן .אבל במה שאינו בא
אלא באקראי בעלמא כגון אם נשפך הרוטב וכיוצא בדברים הללו אזלינן לקולא( .ב"י וש"ך)
ב .דספק התלוי בחסרון ידיעה ומיעוט הכרה לא מיקרי ספק ,דדעת שוטים הוא זה  -ואינו
כלום ,משא"כ ברישא דבא הספק מכח שנשפך( .ט"ז ו' וש"ך ט')
קשה על הטור ,מסי' פ"א דמתיר הטור הגבינות בטרפות שע"י סירכא ,מפני שאם היינו בקיאין
לברר אפשר שהה להן היתר ע"י בדיקה ,א"כ הוי ליה ס"ס.
דמבואר דחסרון בקיאות שמיה ספק לענין איסור דאורייתא .ואילו כאן לא חשבינן ליה לספק
כלל במקום שדי בספק אחד?
מתרץ הט"ז :צ"ל ,דדווקא כאן שיש חסרון בקיאות למי שאינו בקי ,אבל לאחרים ודאי יוכל
להתברר .זהו דווקא לא מיקרי ספק כלל ,משא"כ בסירכא דהתם כל הדור אינם בקיאים בזה.
והוסיף הט"ז :דיש כאן ב' צדדין בספק דחסרון בקיאות .הצד הא' :במקום שיש ספק אם הוא
מותר או אסור ,כמו כאן  -דבזה אמרינן דאם היה החסרון לכל הדור היינו הולכים בו להקל,
כיון שהוא ספק דרבנן ,אבל אם החסרון ליחידים אין זה ספק.
וצד השני :באם הספק הוא באיזה ענין נשער ,כי יש לנו שני שיעורים ,והיינו הדין דכחל שספק
אם נשער בכחל עצמו או במאי דנפיק מיניה  -דבזה אזלינן להחמיר אפי' אם החסרון לכל
העולם ,כיון שיש עכ"פ לפנינו שיעור אחר שיצא מספק ודאי חוששין לו ,ולא אמרינן דהוה ספק
דרבנן להקל( .ט"ז ו')
» ומצינו דלדעת הרשב"א בסי' פ"א חולק הוא על הרא"ש והטור ,וס"ל דאפילו בספק לכל
העולם מחמת בקיאות הוה כמו ביחיד ולא נחשב לספק ,ומשום כך אסורים הגבינות ולא
נחשב לספק ספיקא( .ט"ז ו')
קטן או עובד כוכבים ששמו דם בקדרה של בשר ,וידוע שנתבטל ברוב ,אלא ספק אם יש ס' –
כיון דדם שבישלו דרבנן ,ספק כי האי שאינו מוטל עליו לידע הוי ממש כנשפך ,דתולין להקל,
ולא שייך לומר דדעת שוטים הוא זה שהרי אינו נביא לידע כמה נפל( .פת"ש ח')
ואף שיש עובד כוכבים – אין צריך לברר להטעימו לקפילא ,כיון שאין אנו נוהגים לסמוך כלל על
עובד כוכבים הוי כלא אפשר לברורי( .פת"ש ח')

סעיף ד'
איסור שהוצא מתבשיל ולא נימוח בתוכו
מקור :חולין (צז - ):אמרינן כחל בס' ,ואבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפקא מינה
משערינן? [ומתרצת הגמ' ]:פשיטא דבדידיה משערינן ,דאי במאי דנפק מיניה  -מנא ידעינן.
❏ האיסור עצמו – נחלקו הראשונים
אורחות חיים :דווקא בכחל ושאר איסורים משערים בכולו ,משום דעשאוהו כחתיכת נבילה .אך בשאר
דברים הדומים לכחל ככבד ולב – משערים רק במאי דנפק מיניה לפי אומד הדעת ,ולא משערין בדידיה.
בעל התרומה ורשב"א :בכל האיסורים משערים כנגד האיסור עצמו ,דאין אנו יודעים כמה יצא ממנו.
(בדה"ב)

פסק השו"ע – כבעל התרומה ,ואיסור שנתבשל עם היתר ,אפילו מכירו והוא שלם וזרקו – צריך ששים
כנגד כל האיסור.
הטעם :מפני שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו( .שו"ע)
ואפילו איסור דרבנן הדין כן( .ש"ך י')
»
❏ בכלי איסור  -כשבשל בקדירת איסור שהיא בת יומא ,או תחב כף של איסור בהיתר – מחלוקת
ראשונים
ראב"ד :בכל הכלים שאפשר להגעילם כעץ ומתכת משערים רק כנגד האיסור שנפלט מהכלי  -כיון
שאפשר להפריד האיסור ע"י הגעלה .אך בחרס שאי אפשר להגעילו – כנגד כל הכלי.
ר"ן רמב"ן ורשב"א :משערים תמיד כנגד כל הבלוע בכלי( .טור ב"י וש"ך)
פסק השו"ע – כר"ן רמב"ן ורשב"א ,דבכל הכלים משערים כנגד כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב בכף,
דלא ידעינן כמה יצא ממנו.
והמבשל בקדרת איסור שהיא בת יומא ,או תחב כף של איסור בהיתר – צריך ס' כנגד כל הקדירה וכנגד
כל מה שתחב מהכף ,שאין אנו יודעין כמה בלעו ,בין שהם של חרס או עץ או מתכת.
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»
»

ובלבד שבלעו ע"י רתיחת אש ,שאז הבליעה הולכת בכל הכלי( .רמ"א)
אבל ע"י רתיחת מליחה אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה ,ואין צריך לשער רק כדי קליפה( .רמ"א)
ואם רתיחת המליחה היתה בדבר מאכל – נאסר כולו( .ש"ך י"ד)
»

» ואם מלח בכלי מנוקב ונפל ליורה – אין צריך לשער כלל נגדו ,אע"ג שלכתחילה אסור
לאכול בו רותח ,מ"מ בדיעבד אינו אוסר הואיל והוא מנוקב.
ודווקא בכלי של עץ ,אבל בשל חרס – אע"פ שהוא מנוקב צריך ס' נגד כולו ,ולא די בכדי
קליפה( .ד"מ ח')
» וכן אם נאסר הכלי ע"י עירוי – אין צריך לשער רק כדי קליפה( .ש"ך י"ג)
» אבל אם נאסר ע"י כבישה – צריך לשער נגד כולו( .ש"ך י"ג)
❏ כשהבליעה היתה בכף מתכת – מחלוקת ראשונים
בעל התרומה :משערים רק כחלק הכף הבלוע.
ר' פרץ :בכל הכף ,שמחמיר בכף של מתכת להצריך ס' כנגד כולו ,אפילו לא הכניס אלא מקצת,
משום דחם מקצתו חם כולו( .ב"י)
השו"ע את ב' הדעות ,דעת בעל התרומה בסתמא ,ואת דעת הר"פ כיש מי שמחמיר ,והרמ"א הכריע
כבעל התרומה.
❏ איסור שהתערב בס' וניתן להכירו [כגון חֶ לב שהתערב וניתן לזהותו בתערובת]
• כשיש ס' – כל איסור שמבטלים בששים ,אם מכירו צריך להסירו משם אף על גב שכבר 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 שאפשר להסירו ,הוי כאילו מכירו וצריך
להסירו משם( .רמ"א)
• אין ס' – מחלוקת אם מועיל להוציאו בדרך זו
רמ"א ט"ז וש"ך :אין מועילה תקנה זו ,כיון שכבר נבלע בו טעם האיסור.
הגהת או"ה :מועילה תקנה זו אפילו כשאין ס' ,דהבשר מותר.
ב"ח :בדיעבד מותר אפילו כשאין ס'( .ט"ז ז' וש"ך טז)
❏ איסור שנתבטל בקדירה והסירוהו משם ,ונפל לקדירה אחרת – צריך לחזור ולבטלו בששים נגד
כולו ,וכן לעולם( .רמ"א)
אבל אם נפל לקדירה הראשונה ב' פעמים ,אין צריך רק ששים (פעם) אחת כנגדו( .רמ"א) [ועי' לעיל סי'
צ"ד סעי' ב' דהשו"ע חולק עליו בזה].

סעיף ה'
אם ידוע כמה איסור נבלע בכלי
❏ בכלי ישן [בן יומו]  -חנ"נ בבלוע – מחלוקת ראשונים
רשב"א :יש דין חנ"נ בבלוע בכלים ,ומשערים כנגד כל הכלי ,דבמאי דנפק מינה לא ידעינן.
רמב"ן :אין דין חנ"נ בבלוע בכלים ,ומשערים רק כנגד האיסור הבלוע בלבד( .ב"י)
» בדעת הטור – מחלוקת
לב"י :כרשב"א.
לד"מ :כרמב"ן( .ב"י וד"מ)
מרדכי [לדעת הש"ך] :יש לחלק בין סוגי הכלים ,דבכלי חרס יש דין חנ"נ בבלוע בכלי .אך בכלי מתכת
ועץ ,אין דין חנ"נ( .רמ"א וש"ך)
» בדעת המרדכי – מחלוקת
ט"ז :בכלי ישן ודאי שמשער בכולה ,ולא נחלק אלא דמחמיר גם בכלי חרס חדש ,ובב"ח.
ש"ך :נחלק על כלי חרס ישן ,ומחמיר רק בכלי חרס ,ומתיר בכלי מתכת ועץ.
רמ"א :המרדכי מחמיר אפילו בחרס חדש ,דיש חנ"נ .אך בשאר כלים אפילו בכלי ישן אין חנ"נ.
להלכה – השו"ע הביא את ב' הדעות .דעת הרשב"א בסתמא דכף ישנה ובת יומא ,משערין בכולה (דכל
מה שבלע נעשית איסור ,ולא ידעינן כמה בלע) .ואת דעת הרמב"ן כיש מי שאומר שגם בזו אין צריך אלא
ס' לבטל הכזית שבלעה.
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והרמ"א הכריע כרשב"א .ומ"מ נכון לחוש לחומרת המרדכי [בכלי חרס].
אך בת"ח צידד :במקום הפסד מרובה יש להקל בכל שאר האיסורים .אך בבב"ח – יש להחמיר.
רש"ל :אין לחלק בין שאר איסורים לבשר בחלב ,דאף בכלי חרס אין חומרא לשער נגד כולו.
ב"ח וש"ך :יש להקל במקום הפסד מרובה בשל עץ ומתכת .אך בחרס יש להחמיר( .ש"ך כ"א)
❏ בכלי חדש – חנ"נ בכלי
• בכלי חרס [שבלע איסור] – מחלוקת
רמ"א :בכלי חרס איכא חנ"נ.
ט"ז :בשאר איסורים – אין חנ"נ ,בבב"ח – יש חנ"נ
רש"ל :אין חנ"נ אף בחרס ,ואין חילוק בין בב"ח לשאר איסורים.
» 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.
» אך בכלי חרס חדש שבלע חלב או בשר לבד – לא שייך נעשה נבילה( .ש"ך)
• בשאר כלים – אין חנ"נ לכו"ע.
ואם 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 ס' לבטל הכזית שבלעה .ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה,
אפילו אם ניערו בו איסור( .שו"ע ורמ"א)
❏ כף שאינה בת יומא – נחשבת ככף חדשה.

סעיף ו'
חצי זית איסור שנתערב בהיתר
מקור :חולין (צח - ).ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא ,סבר מר בר רב אשי לשעוריה בל'
פלגי זיתא ,א"ל אבוה :לא אמינא לך לא תזלזל בשיעורי דרבנן ,ועוד הא א"ר יוחנן חצי שיעור אסור מן
התורה.
פסק השו"ע – כחצי זית של איסור שנתערב בהיתר ,צריך ששים חצאי זיתי היתר לבטלו.
» הטעם:
לט"ז :כתירוץ א' בגמ' ,לא תזלזל( .ט"ז ט')
לש"ך :כתירוץ ב' בגמ' ,חצי שיעור מן התורה( .ש"ך כ"ג)

סעיף ז'
ביצת אפרוח או עם טיפת דם – צריך ס"א מלבדה.
פסק השו"ע – ביצה שיש בה אפרוח או טיפת דם שנתבשלה עם אחרות – צריך ששים ואחת לבטל
פליטתה.
» לפיכך ,אינה בטילה לעולם ,דהויא בריה .ולכן אם אינו מכירה  -הכל אסור ולא בטלה( .ש"ך כ"ד)

סעיף ח'
ביטול באיסורי התורה השונים
❏ כחל – מתבטל בחמישים ותשע( .שו"ע)
❏ באיסורי דרבנן – מחלוקת ראשונים
טור ורשב"א :כשל תורה בס'.
רמב"ם :איסורים של דבריהם מתבטלים בחמישים ותשעה( .ב"י וש"ך)
» לכו"ע ,אף לרמב"ם ,שומן הגיד – משערין בס' ,ואין שומן הגיד מן המנין ,אע"פ שהוא
מדבריהם( .ב"י)
פסק הרמ"א – כטור ורשב"א בס' ,וכל האיסורים הנוהגים בזמן הזה כולם מתבטלים בס'( .ש"ך)
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❏ חמץ ויין נסך – כשיעורם.
❏ טבל ועורלה – מחלוקת
ש"ך :נוהגות בזמנינו.
עט"ז :אין נוהגין בינינו( .ש"ך כ"ז)
» קשה לש"ך ,מדוע לשיטתו השמיט זאת הרמ"א?
א .תנא ושייר.
ב .לא בא הרמ"א אלא להוציא דווקא שיעורים ששיעורן במשהו( .ש"ך כ"ז)
❏ מלח ותבלין – וכל הדברים דעבידי לטעמא – אפילו באלף לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו( .רמ"א)
גדר האיסור :מדרבנן( .ש"ך כ"ט)
»
» אם נפל לדבר השווה בשמו – לא בטל כיון דחלוק בטעמו.
אבל אם נפל לדבר ששווה בטעמו – בטל בס'( .ש"ך ל')
» אם אינו ידוע אם מרגיש טעמו – מותר להאכילו לנכרי מסל"ת( .ש"ך)
» כשיודע בבירור שאינו נותן טעם ,כגון שנפל קורט אחד של מלח או תבלין ליורה גדולה – מותר.
(ש"ך כ"ח)
»

דווקא שאסורים מצד עצמם כע"ז או ערלה – אינם בטלים ,אך הבלועים באיסור – בטלים בס'.

(רמ"א וש"ך ל"ב)

» עביד לטעם  -הוי רק דבר חריף( .ט"ז י"א)
» אבל שומן – אף של איסור – אינו נחשב עביד לטעמא ,ובטל כמו כל האיסורים ,אף אם מטעים
וממתיק המאכל ,כיון דמ"מ אין נרגש כחריף( .ט"ז י"א)
» בביצה לא אמרינן בטל – דעביד לחזותא לא בטל( .ט"ז י"א)
יין וחומץ – לא מיקרי עביד לטעמא ,אך מלח ותבלין – עביד לטעמא( .פת"ש ט')
»
❏ בבב"ח שנפל לקדירה – מחלוקת ראשונים
רש"י :בטל בס'.
י"א בד"מ :דאוסר במשהו לאחר שנעשה בשר בחלב( .ד"מ ט')
❏ ציר שכבשו – מחלוקת ראשונים
משמעות הטור ,ומרדכי :שאין לחלק בין ציר לשאר איסורין – והכל בטל בס'.
רמב"ם ואו"ה :ציר בטל במאתיים( .ד"מ ט')
ודווקא שכבשו דאז יוצא גוף הדג עם הציר ,אבל בשאר מיני ציר – לכו"ע בטל בס'( .ד"מ ט')
»
❏ רוטב – כיצד משערים אותו? – מחלוקת ראשונים
רא"ה :כל ביצה וחצי רוטב – ככזית ,שכך הוא שיעורו אם יקרוש.
ר"ן ובעל העיטור :משערים ברוטב כמות שהוא( .ב"י בסעי' ט')
» כיצד משערו לכזית – מביא כוס מלא משקין ,ומביא זית ונותן לתוכו והמשקה יוצא לחוץ,
ואותו שיוצא הוי שיעור זית( .ד"מ ו')

סעיף ט'
ב' איסורים מבטלים זה את זה
מקור :ערלה (פ"ב מ"ג)  -הערלה מעלה את הכלאים ,והכלאים את הערלה ,והערלה את הערלה.
זבחים (עח - ).אמר רשב"ל :הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן – פטור ,אי אפשר שלא ירבה מין
על חבירו ויבטלנו .שמע מינה ,איסורין מבטלים זה את זה.
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :בכל האיסורים איסור מבטל איסור ,דכל האיסורים שווים לדינא דהערלה מעלה את הכלאים
וכו'.
רשב"א בשם רבותיו  :אין איסור מבטל איסור ,דראשון ראשון בטיל לאו דינא ,ולעולם טעמא לא בטיל.
[ואף בדין הגמ' דהערלה מעלה את הכלאים ,היינו כאשר עדיין אין כאן נותן טעם]( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :מבטלין ,דאין חנ"נ בשאר איסורים.
ולכך ,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.
» הטעם להיתר :דמה לי איסור המבטל איסור ,ומה לי היתר המבטל איסור .רק שיתבטל טעם
האיסור ולא יהא לו עוד כח ליתן טעם בהיתר( .ש"ך ל"ג)
ט"ז ורמ"א :אין מבטלין ,דאיכא חנ"נ בשא"ס – וכל התערובות אסור.
» והוסיף הרמ"א  -דכ"ש בב' זיתים ,אחד של גבינה ואחד של בשר ,שנפלו לירקות בקדירה – דכל
אחד מבטל חבירו לשיעור ס'( .רמ"א וט"ז)
» קשה ,הרי לא היה לו לרמ"א לסתום הדברים ,ומדוע לא פירש במפורש שחולק על השו"ע? ועוד
שכתב וכ"ש בשני זיתים א' של גבינה כו'  -דמשמע שמודה לשו"ע ,ולכאורה הרי חולק עליו?
א .י"ל ,דסתם הדברים לענין לח בלח ,דלא אמרינן חנ"נ בהפסד מרובה( .ש"ך ל"ד)
ב .עוד י"ל ,דס"ל דאם ניתוסף על האיסור בשוגג קודם שנודע התערובות לא אמרינן חנ"נ,
ואין צריך אלא ס' נגד האיסור ,וא"כ אף כאן מדובר שנתערבו ב' הקדרות יחד קודם שנודע
התערובות( .ש"ך ל"ד)
ג .י"ל ,דנפק"מ לענין דכל אחד מבטל טעם חבירו כשנפלו שניהם בבת אחת לנ"ט( .ש"ך ל"ד)
ד .עוד י"ל ,דנפק"מ אם נפל כזית גבינה לכ"ט זיתים היתר ובקדרה אחרת נפל כזית בשר
לשלשים זיתים של היתר ונתערבו אלו ב' התערובות בשוגג – דמותר ,דלא שייך לומר חנ"נ
כיון דעדיין כולו היתר( .ש"ך ל"ד)
ה .עוד י"ל דנפק"מ ,בשני מינים שונים שאין טעמם שווה ,וכגון :אם נפל כזית דם לתוך ס'
זיתים של היתר ואחר כך נפל כזית ועוד של חלב לאותן ס"א זיתים דאין צריך ס' נגד ב'
זיתים אלו של איסור אלא גם הכזית דם שנפל בראשונה מצטרף לבטל הכזית ועוד של חלב.
(ש"ך ל"ד)
»

»

ג' איסורים – כתב הטור :דאף ג' מיני איסורין של יבש שנתערבו זה בזה כזית מכל אחד – כל
שני מינים רבים על השלישי ומבטלין אותו ,ופטורים ממלקות על שלשתן( .טור)
אך ודאי שאסורים באכילה – וא"כ אין נפק"מ בזה לדינא ,דגם ככה אסור לאוכלם בימינו( .ב"י)
אבל אם ב' האיסורים הינם משם איסור אחד ,ולא ב' איסורים שונים – לא מהני הביטול ,אלא
חוזר וניעור ונאסר( .רמ"א וט"ז בסי' צ"ט סעי' ו')

❏ כזית בשר נעשה נבילה מחמת חלב ,עם כזית בשר נעשה נבילה מחמת דם – מצטרף לבטל חבירו.
(פת"ש י')

» אך שני כזיתים שאין טעמם שווה ,שנ"נ מדברים שטעמן שווה – אין מבטלין זה את זה ,וצריך
ס' כנגד שניהם.
» וביבש ביבש – אין מבטלין זה את זה.
» וכן שני איסורים משם אחד ,אף שאין טעמם שווה – אין מבטלין זה את זה( .פת"ש י')
❏ כבד קודם צלייתו – אסור ,ואין מצטרף.
הטעם :דכבד פולטת ואינה בולעת – ואינה מצטרפת להיתר ,וממילא נשאר טעם האיסור תוך
הנ"ט חלקים( .פת"ש י"א)
» שמנונית – יש דעות בפוסקים אם גם היא פולטת ואינה בולעת ככבד – ומידי ספיקא לא נפקא.
(פת"ש י"א)

❏ האם ב' כפות מבטלים זה את זה – מחלוקת ראשונים
ארוך :אפילו שתי כפות אחת של חלב ואחת של בשר או של שני איסורים ,שנתחבו בקדרה ואין בקדרה
לבטל אחת מהן – כל כף מועלת לבטל חבירו ,דאין סברא לומר דאחת פולטת והשנייה אינה פולטת.
ד"מ :חולק עליו בזה( .ד"מ י')

קמא
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סעיף א'-ב'
דין העצמות
❏ האם מצטרפות לאסור או להתיר – מחלוקת ראשונים
טור :עצמות האיסור מצטרפות לאסור עם בשר האיסור להצריך ס' כנגדו ,ועצמות ההיתר מצטרפין עם
בשר ההיתר ג"כ להיתר לבטל האיסור( .טור)
» מקור :חולין (צח - ):מזרוע בשלה מן האיל ,דלמ"ד דשיעורי האיסורים בס' ,עצמות האיסור
מצטרפין לאיסור ,ועצמות ההיתר מצטרפין להיתר( .ב"י)
ר' שמשון ורא"ש :גם עצמות האיסור מצטרפות להיתר לבטל האיסור( .טור)
» מקור :חולין (צט - ):מגיד הנשה ,דאין בגידים בנותן טעם אם נתבשל עם הירך מותר [ודין
עצמות כגידים]( .ב"י)
❏ במין בשאינו מינו דאיסורא  -לשי' הר' שמשון ורא"ש – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :דווקא מין במינו (דמן התורה בטל ברוב) ,או במין בשאינו מינו שבדקנוהו ואינו נותן
טעם בו .אך מין בשאינו מינו דאיסורא ואין קפילא – אפילו עצמות ההיתר אינן מעלין ,שהרי
נותן טעם.
בדה"ב :תמיד ואין הבדל( .ב"י)
אור זרוע :עצמות האיסור לא מצטרפות לא להתיר ולא לאסור .ורק עצמות ההיתר מצטרפות להיתר.
(ד"מ א')

להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר"ש ורא"ש ,דחתיכת נבלה שיש בה בשר ועצמות שנפלה לקדירת היתר – עצמות האיסור
מצטרפים עם ההיתר לבטל האיסור ,ואין צריך לומר שעצמות ההיתר מצטרפין עם ההיתר.
רמ"א :כאור זרוע ,ומחמיר שלא לצרף עצמות האיסור עם ההיתר לבטל .אך במקום הפסד יש לסמוך על
הר"ש ורא"ש להתיר.
» הקשה הב"ח על הרמ"א – מדוע לא נאמר שהעצמות הוי איסור דבוק ונעשה נבילה?
י"ל ,דעצם זה דומה ממש לכלי ,דלא אמרינן בו חנ"נ אם הוא מתכות ,כיון דיש לו היתר
בהגעלה ,כך גם הוא בעצמות שאפשר להפריד הנבלע בו עכשיו ע"י בישול עם בשר שעליו
בהגעלה .לכך אינו חנ"נ ומצטרף עם ההיתר( .ט"ז א' וש"ך ג')
❏ לכו"ע  -עצמות איסור עם מוח – המוח מצטרף לאיסור( .שו"ע)
❏ לכו"ע  -אם כבר נתבשלו העצמות באיסור – אוסרות ,אם יתערבו בתבשיל אחר היתר ,דכבר נעשו
חנ"נ( .שו"ע סעי' ב')
שעצמות האיסור מצטרפין עם ההיתר  -דווקא כשנפלה חתיכת הנבלה לקדרת היתר כשהיתה חיה.
אבל אם נתבשלה תחלה ואח"כ נפלה לקדירת היתר – עצמות שבה מצטרפים עם האיסור ,לפי
שבלעו מבשר הנבלה כשנתבשלה לבדה( .שו"ע בסעי' ב')
❏ בעצמות איסור רכות – מחלוקת
שו"ע ושו"ת מהר"י הלוי :ג"כ מצטרפות להתיר.
ש"ך :מצטרפות לאיסור ,מפני מוח שבהן ומחמת רכותן שיצא לחות( .ש"ך א' ופת"ש א')
» לכו"ע – בעצמות יבשים או בקליפות ביצים וכה"ג – אף אותן של איסור מצטרפין לבטל
האיסור( .ש"ך א')
❏ במליחה  -נסתפק המהר"י הלוי האם ג"כ מצטרפות להתיר כבבישול ,ולכך:
• באיסור כחוש – מתיר ,דאינו אלא חומרא[ .שהרי מן הדין לא צריך ס'].
• אבל באיסור שמן – לא מצטרף אפילו של היתר[ .דמין הדין ס' דאהוא איסור מפעפע]( .פת"ש א')
❏ עצמות של אבר מן החי
• בעיניה – מצטרף להתיר[ .כיון דחידוש הוא].
• פליטתו – אינה מצטרפת( .פת"ש א')
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– גוף הקדירה אינה מצטרפת ,לא עם האיסור ולא עם ההיתר( .שו"ע

וט"ז ב')

» מתי אין גוף הקדירה מצטרף – מחלוקת
לרש"י :אין משערים בקדירה אף פעם.
לרשב"א :דוקא במינו אין משערים ,אך באינו מינו משערים( .ט"ז ב')
• אך קדירה שכבר נאסרה ואח"כ מבשל בה היתר – ודאי גוף הקדירה מצטרף לאיסור( .ט"ז ב')

סעיף ג'
חתיכה הבלועה מאיסור בשאר איסורים חוץ מבב"ח שנתבשלה
מחלוקת
שו"ע :מצטרפת לבטל האיסור.
רמ"א :אין מצטרפת אלא אוסרת ,דהויא חנ"נ.
וצריך ס' נגד כל החתיכה ,ואפ"ה החתיכה עצמה אסורה( .ש"ך ה')
»
❏ אך בבב"ח – לכו"ע נאסרת( .שו"ע)

סעיף ד'
כיצד משערים לבטל בס'
מחלוקת ראשונים
רי"ף :כפי שבא לפנינו.
רשב"א :מצרפין ההיתר שנבלע בקדירה ונצטמק לבטל האיסור .אך מחלק ,שדווקא מין במינו [דדרבנן] -
בס' .אך מין בשאינו מינו  -כפי שבא לפנינו.
רא"ש :לא חילק ותמיד מצרפים ,ולא כפי שבא לפנינו( .ב"י)
» בדעת הרא"ש – מחלוקת
טור :חולק על הרשב"א ואינו מחלק.
ב"י :יודה בחילוק של הרשב"א( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דמחלק בין מינו לשאינו מינו.
ובמין בשאינו מינו – משערים ברוטב ,ובקיפה (הדק דק של בשר ותבלין המתאסף בשולי קדרה),
ובחתיכות .ומשערין ההיתר והאיסור כמו שבא לפנינו ,אע"ג שהיה בהיתר יותר מתחלה ונתמעט
בבישולו ונבלע בקדרה.
הטעם :שבזה צריך ס' מן התורה כיון שנותן טעם ,על כן אין צריך לשער הבלוע( .ט"ז ה')
אבל אם הוא מין במינו – משערין גם במה שבלעה הקדרה ועומד בדופני הקדרה .ומשערים זה
באומד יפה ,ורואין אותו כאילו הוא בעין( .שו"ע)
הטעם :כיון שמן התורה בטל ברוב ,רק שחכמים הצריכו ס' – צולין להקל ומשערין באומד יפה.
»
»

(ט"ז ו')
וכן משערים אף עם מה שחסר ע"י הזיעה( .פת"ש ב')
אבל מה שכלה ואבד מחמת האור – אינו מצטרף ,שזה כלה לגמרי( .שו"ע)

ט"ז ורש"ל  :יש להחמיר אפילו בראינו שנפל האיסור ,ואין לשער במה שבלעה קדרה ,כי אין לעמוד על
שורש הדבר ,ולא ידוע כמה בלעה הקדירה ,וכמה פעמים יבא קלקול מזה ,אלא לעולם משערין כמו שבא
לפנינו( .ט"ז ד' וש"ך ו')

קמג

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

סימן צט

סעיף ה'
ביטול איסור תורה
 לכתחילה – אין מבטלין איסור לכתחילה .ואפילו נפל לתוך היתר שאין בו שיעור לבטלו – אין מוסיפין
עליו היתר כדי לבטלו( .שו"ע)
מקור :ביצה (ד):
 בדיעבד שעבר וביטלו ,או שריבה עליו:
• אם בשוגג – מותר.
מקור לב"י :גיטין (נד - ):מחלוקת תנאים האם קנסינן שוגג אטו מזיד  -ר' יוסי ור"ש :לא קנסינן .ר"מ ור'
יהודה :קנסינן.
מקור לט"ז :ירושלמי דתרומה (פרק סאה תרומה)  -כל האיסורין שריבה עליהן – שוגג מותר ,מזיד אסור.
• ואם במזיד – אסור.
❏ למי אסור?
» אסור למבטל עצמו ,אם הוא שלו( .שו"ע)
אך אם לא היה שלו וגם לא נתכוון לבטל בשביל עצמו – מותר לו( .ש"ך י')
» וכן אסור למי שנתבטל בשבילו( .שו"ע)
הטעם :דאסור אף למתבטל שמא יגיד לנכרי או עבד שיבטל( .ש"ך י"א)
ודווקא כשיודע שמבטלים בשבילו וניחא ליה .אך כשלא ידע – מותר לו( .ט"ז י')
» ולשאר כל אדם – מותר( .שו"ע)
» אך לבני ביתו – אסור( .ט"ז י')
❏ למכור לאחרים – אסורים למכרו גם כן לישראל אחר ,שלא יהנו ממה שבטלו( .רמ"א)
» ואם רוצה למוכרו באותו מחיר שלא ביוקר  -ולא לתת אותו בחינם – מחלוקת
או"ה :יתנו לו דווקא בחינם.
ש"ך :אסור דווקא ביוקר ,אך באותו מחיר מותר( .ש"ך י"ב)
❏ האם צריך לחקור אם ביטל או לא – מחלוקת ראשונים
ספר המצות :צריך לחקור ,שצריך החכם לחקור אם נתנו מים בקדירה אחר שנתנו בה האיסור ,שאותן
המים שנתנו אח"כ אין מצטרפין לבטל האיסור.
טור :אין צריך לחקור.
שאפילו אם הוסיף מים אח"כ ,אם לא כיון לבטל האיסור מצטרפין .וכן אין לחוש שמא יבואו
לרבות במזיד ,שאם באנו לחוש לזה ,גם לא נאמין לו מה שאומר שלא ריבה( .טור)
❏ מהו שורש מחלוקתם – מחלוקת ראשונים
הב"י :האם אמרינן חנ"נ בשאר איסורים או לא.
דלספר המצוות :חיישינן שמא במה שהיה בקדרה תחלה לא היה ס' כנגד האיסור ,ונעשה הכל
חתיכת נבלה ,וכשירבה עליו היתר צריך ס' כנגד כל מה שבקדירה – ולכך צריך לחקור הדבר.
אך הטור :סובר שאין חנ"נ בשאר איסורים ,ולכך אין צריך לחקור חקירה זו.
ד"מ [בפי' א'] :מדובר כשריבה בשוגג ,ונחלקו האם יש לחקור אם נודע בינתיים או לא.
דלספר המצוות :כיון שאם נודע בינתיים אינו מצטרף ,לכן צריך החכם לחקור אחריו.
אך הטור :ס"ל דלזה לא חיישינן ,דמסתמא אילו היה נודע בינתיים ,מיד היה בא לחכם לשאול.
(ד"מ ב')

» לגבי גוף הדין האם מחלקים בנודע – מחלוקת
הרמ"א :מחלק בין נודע ללא נודע .דאפילו במקום דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה – לא מהני
ההיתר לבטל ,אלא אם ניתוסף קודם שנודע התערובות .אבל אם נודע התערובות קודם – לא
מהני מה שניתוסף אחר כך.
הש"ך :אין לחלק בין נודע ללא נודע( .רמ"א וש"ך ט"ו)
» בהפסד מרובה – מחלוקת
פמ"ג :בבב"ח ודאי אסור מן התורה .ובשאר איסורים בהפסד מרובה – אין בידי להקל ,אך
גם להחמיר לא ברור לו.
פת"ש :ברור שיש להחמיר( .פת"ש ו')
ד"מ [בפי' ב'] :מדובר ביבש ביבש או לח בלח דאין חנ"נ – ונחלקו האם צריך לחקור אם ריבה או לא.
(ד"מ ב')
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וכן פסק ברמ"א  -דדווקא שנתערב יבש ביבש ,או אפילו לח בלח למאן דאמר שאין אומרים בו
חתיכה נעשית נבלה .אבל חתיכה שבלעה איסור – לא מהני שניתוסף אחר כך ההיתר ,דהא
אמרינן ביה חתיכה נעשית נבלה( .רמ"א)
» האם אמרינן הכי גם לח בלח – מחלוקת
רמ"א :גם לח בלח אין חנ"נ.
ש"ך :רק יבש ביבש ,אך לא לח בלח( .רמ"א וש"ך י"ד)
להלכה – מחלוקת
רמ"א וט"ז :לא נהגו לחקור ,למרות שמעיקר הדין היה צריך החכם המורה לבטל איסור לחקור אם
נתוסף ההיתר לאחר שנודע .אך לא נהגו כן( .רמ"א וט"ז י"א)
עט"ז [בדעת הרמ"א] :צריך לחקור ,ורק לי"א דבנודע התערובות לא מהני – לא נהגו לחקור( .ש"ך טז)
» אך הש"ך בדעת הרמ"א חלק עליו – דס"ל לרמ"א דלכל המ"ד לא נהגו לחקור( .ש"ך טז)
רש"ל :יש להחמיר תמיד לחקור( .ט"ז י"א)
לכו"ע ,אם ידוע למורה שניתוסף ,רק שאינו יודע מתי – יש לו לחקור אחר זה מתי ניתוסף( .ט"ז י"א)
❏ בגדרי שוגג ומזיד – מחלוקת
רש"ל :אע"ג דטעה בדין וסבר שמותר – נקרא מזיד.
ט"ז :נקרא שוגג כשטעה ,ומזיד הוי רק כשיודע שיש איסור ועושה( .ט"ז ט')
❏ מסופק בהוראה – ושאל ללומדים ולא לבעלי הוראה – חשיב מזיד( .פת"ש ה')
❏ גדר איסור ביטול איסור – מחלוקת ראשונים
תוס' :אסור מדרבנן.
ראב"ד :אסור מדאורייתא( .ב"י וש"ך ז')
» וצידד הנו"ב :דדווקא לבטל הטעם של איסור הוא מדרבנן .אך ממשות האיסור יבש ביבש הוא
מדאורייתא ,וה"ה לבטל בס'( .פת"ש ג')
» ולח בלח לבטל בס' – מותר מדאורייתא( .פת"ש ג')
❏ ביטול איסור לכתחילה ,כשאין כוונתו לבטל האיסור רק לדבר אחר [כגון לתקן הדבש] – מותר( .ט"ז)
» ודווקא כשאי אפשר בענין אחר( .ט"ז ז')
»

אך יכול בדרך אחרת שלא לבטל ,אך יש בזה טרחא [ואין כוונתו לבטל האיסור] – מחלוקת
פמ"ג :מתיר.
פת"ש וט"ז :חולקים עליו בזה( .פת"ש ו')

❏ שלפוחית של דג טמא לתוך משקה להצהיל המשקה – מחלוקת
נו"ב :מותר.
פת"ש בשם גדולי הדור :אסור ,שהרי כבוש כמבושל ואוסר ,וכן אף אם בטל בס' אין מבטלין איסור
לכתחילה( .פת"ש ד')

סעיף ו'
ביטול איסור דרבנן
מקור :ביצה (ד - ):גבי עצים שנשרף מן הדקל ,ביו"ט מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן .והא קא מבטל
איסור לכתחילה ,ותנן אין מבטלין איסור לכתחילה? – הני מילי בדאורייתא ,אבל בדרבנן מבטלין.
 לכתחילה – נחלקו בזה הראשונים
• באיסור דרבנן שיש לו שורש דאורייתא [כבשר עוף בחלב ,או כיין נסך] – מחלוקת ראשונים
ר"י :אינו בטל.
רמב"ם :בטל( .ב"י)
• באיסור דרבנן שאין לו עיקר בדאורייתא [כשומנו של גיד] – מחלוקת ראשונים
רשב"א בשם י"א :דמערבין אותן לכתחילה בידים.

קמה
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רמב"ן ור"ש ורשב"א :אין מערבין לכתחילה בכל האיסורים .ולא הקלו לערב לכתחילה אלא רק
בתרומת וחלת חו"ל( .ב"י)
• בדאורייתא – לכו"ע אין מבטלין( .ב"י)
פסק השו"ע – דאיסור של דבריהם אין מערבין אותו בידים כדי לבטלו.
» ואם עשה כן ביטל במזיד – אסור( .שו"ע)
ולא אסור אלא דווקא לו ,אך לשאר אנשים מותר( .ש"ך י"ח)
»
 בדיעבד  -אם נפל מעצמו ואין בהיתר כדי לבטלו – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מתיר.
» וראיה מעצים שנשרו מדקל לתוך התנור ביו"ט שמרבה עליהם עצים מוכנים ומדליקן.
רא"ש :אוסר.
» דלא דמי לעצים דמקלא קלו לאיסורא( .ב"י וט"ז י"ב)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,אם נפל מעצמו ,ואין בהיתר כדי לבטלו ,מרבה עליו ומבטלו.
רמ"א :כרא"ש ,דאין לבטל איסור דרבנן או להוסיף עליו ,כמו באיסור דאורייתא.
» קושיית הט"ז והש"ך – סתירה בדעת השו"ע ,דכאן פוסק שמרבה עליו ומבטלו .ואילו בהלכות
חנוכה פסק כרא"ש ,דמותר השמן שבנר חנוכה שנתערב בשמן אחר ואין בו ס' לבטלו יש מי
שאומר שאין להוסיף עליו לבטלו [והרי נרות חנוכה הינם מדרבנן]?
א .הט"ז מתרץ :דבנרות חנוכה הוי דבר שיש לו מתירים  -ואסור .אך כאן הוי דבר שאין לו
מתירים ולכך מתירים באיסורי דרבנן( .ט"ז י"ב)
ב .הש"ך מתרץ :דנרות חנוכה שונים דחמורים הם יותר מחמת שהוקצו למצוותן.
ג .הש"ך מתרץ עוד :דשונה דין נרות חנוכה שאין נהנה מהם עד אחר ביעורן – ואסור .אבל
כאן נהנה ממנו בשעה שהנר דולק( .ש"ך י"ט)
» וכשריבה עליהם שוגג דמותרים לכו"ע ,אם הוא בדבר לח או שיש בו נתינת טעם – מחלוקת
ראשונים
הגהות ש"ד :דווקא ביבש מתירים ,אבל בדבר לח או שיש בו נתינת טעם – יש לאסור ,דקי"ל
חנ"נ.
ב"י  :יש אומרים דלא אמרו חנ"נ אלא באיסור הבלוע בחתיכה ,אבל לח בלח וכו' – לא אמרינן
חנ"נ( .ב"י)
» ה"ה שאף באיסורי דרבנן – כשאסור ,אסור למבטל עצמו ,אם הוא שלו.
אך אם לא היה שלו וגם לא נתכוון לבטל בשביל עצמו – מותר לו( .ד"מ ג')
» לבשל בקדרות ישראלים האוכלים גבינות הגויים – מחלוקת ראשונים
או"ח בשם יש מתירים :אם הם מקונחות יפה  -מותר.
או"ח :אסור( .ב"י)
דין חוזר וניעור [או שאומרים קמא קמא בטיל]
 כשנפל איסור בהיתר [ושוב נפל אח"כ איסור נוסף מאותו מין האיסור]
מקור :ע"ז (עג - ).רב דימי אמר ר' יוחנן :המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום כולו – ראשון ראשון
בטל [ודחו דבריו בגמ'].
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :אע"פ שנפל כל היום כולו – בטל ,ומצטרף להיתר לבטל ,דראשון ראשון בטל.
» דס"ל ,דדווקא לענין יין ביין אין הלכה כרב דימי אמר ר"י ,אבל גבי יין במים ומים ביין ,וכן לכל
איסור שנימוח כגון חלב ודם וכיוצא בהם – הלכה כמותו דקמא קמא בטיל.
וכיון שנתבטל ,הרי הוא היתר גמור ,ואף מצטרף להיתר להתיר כנגד האיסור השני( .ב"י)
» ואפילו לא נודע בינתיים  -אינו חוזר ונאסר ,דקמא קמא בטיל אפילו בדבר שנ"ט( .ש"ך כ"א)
רמב"ן ר"ן ורשב"א :אינו בטל ,ולא אמרינן ראשון ראשון בטל( .ב"י)
פסק הרמ"א – כרמב"ן ר"ן ורשב"א ,דתמיד איסור שנתבטל חוזר ונעור ,ולא אמרינן קמא קמא בטיל.
ולכך ,איסור שנתבטל ,כגון שהיה ס' כנגדו ,וניתוסף בו אח"כ מן האיסור הראשון – חוזר וניעור
ונאסר.
» ודווקא במין איסור אחד חוזר וניעור .אבל בב' מיני איסורים שחלוקים בטעמא – כל אחד
מבטל טעם חבירו( .ב"י ד"מ ט"ז י"ג וש"ך כ')
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❏ האם יש הבדל בין נודע בנתיים ,ללא נודע בינתיים
מקור :תרומות (פ"ה מ"ח) – מחלוקת ,סאה תרומה שנפלה לתוך מאה של חולין ולא הספיק להגביה עד
שנפלה אחרת .לת"ק :הרי זו אסורה .ורבי שמעון :מתיר.
נחלקו בזה הראשונים
מרדכי ורמב"ם ואו"ה :לא נחלקו התנאים אלא כשלא נודע ונפלה ,אבל אם ידע בה ואח"כ נפלה – הרי זו
מותרת ,ואמרינן קמא קמא בטיל ואינו חוזר וניעור .דאיסור ראשון נעשה כהיתר ,ומצטרף לבטל איסור
השני.
וצידד הב"י – דאפילו להרמב"ם אין ללמוד בזה מתרומה לשאר איסורין( .ב"י)
ר' שמשון בשם הירושלמי וטור :לא נחלקו התנאים אלא בידע בה ,אבל בלא ידע בה – לכו"ע אסור( .ב"י)
פסק הרמ"א – איסור שנתבטל ,כגון שהיה ס' כנגדו ,וניתוסף בו אח"כ מן האיסור הראשון – חוזר וניעור
ונאסר בכל גווני.
» ואין הבדל בין נודע בינתיים ,לבין אם לא נודע בינתיים( .רמ"א)
» ואין הבדל בין מין במינו ,לבין מין בשאינו מינו( .רמ"א)
» ואין הבדל בין יבש ,לבין לח( .רמ"א)
» ואם נודע בינתיים ביבש ביבש במין במינו – מחלוקת
מהרא"י :יבש ביבש במין במינו כשנודע  -כבר נתבטל ,ואדרבה גם האיסור מצטרף להעלות
ההיתר.
אשיר"י רמ"א ומהרש"ל :אפילו יבש ביבש במינו  -חוזר ונאסר אפי' נודע.
ש"ך :מעיקר הדין כראב"ד ,דאינו חוזר ונאסר ואמרינן קמא קמא בטיל אפילו לא נודע,
וכן יבש ביבש במין במינו .אך חזר בו וביטל דעתו מחמת דעת הרמ"א ומהרש"ל .אך מקל
עדיין בהפסד מרובה וכה"ג( .ש"ך כ"א)
» קשה ,מדוע שונה הדין כאן מדין תוחב כף ב' פעמים דאיכא הבדל בין נודע ללא נודע?
י"ל ,דהכא איכא איסור חדש( .ט"ז י"ד)
 כשנפל היתר בהיתר [שנתבטל] – לא חוזר ואוסר.
וכגון :כזית חלב שנפל למים ונתבטל בס' ,ואח"כ נפל מן המים לקדירה של בשר – מותר ,אע"פ שאין
בבשר ס' נגד החלב ,שהרי נתבטל במים( .רמ"א)
» קשה ,דפשיטא שמותר ,שהרי כל איסור בטל בס'?
י"ל ,דהו"א דאולי בהיתר לא שייך ביטול( .ש"ך כ"ב)

סעיף ז'
נבלע איסור לתוך כלי
מקור :ע"ז (לג - ).קנקנים שעכו"ם נותן לתוכן יין ,ישראל נותנו לתוכם מים ...ואבעיא להו מהו לתת
לתוכה שכר? ...ואסיקנא דשרי( .ט"ז ט"ו)
❏ הטעם שהתירה הגמ' להכשיר הכלי – מחלוקת
רשב"א :כיוון ששתו בו בצונן נבלע רק משהו ,ובקנקנים גדולים בטל ,כיון שאינו נותן טעם.
רא"ה ור"ן :שיכר וציר ומוריס – יכולים להפיג טעם היין שבלוע בכלי( .ט"ז ט"ו)
למעשה – מחלוקת
רשב"א וראב"ד :כלי אף בן יומו שמשתמש בכמות גדולה – מותר .כלי שמשתמש בכמות קטנה – אסור.
טור :תמיד אסור ,גזירה כלי גדול אטו כלי קטן( .ט"ז ט"ו)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א וראב"ד ,דתלוי באיזה דרך דרכו להשתמש בכלי.
ולכך ,אם נבלע איסור מועט לתוך כלי בשר:
אם דרכו של אותו כלי להשתמש בו בשפע היתר – מותר להשתמש בו לכתחילה.
הטעם :כיון שהאיסור מועט ואי אפשר לבוא לידי נתינת טעם.
ולפיכך ,איסור משהו שנבלע בקדרה או בתוך קנקנים וכיוצא בהם – מותר להשתמש בו
לכתחילה ,ואפילו בבן יומו ,לפי שאי אפשר לבא לידי נתינת טעם.
אבל אם נבלע בכלי שדרכו להשתמש לעתים בדבר מועט בקערה וכיוצא בה – אסור להשתמש
אפילו בשפע.
הטעם :גזירה שמא ישתמש בה בדבר מועט ויבא לידי נתינת טעם.
ט"ז ב"ח ולבוש :כטור ,דלעולם אסור( .ט"ז ט"ו)
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סעיף א'
דיני בריה
מקור :חולין (צו-:ק - ).גיד הנשה שנתבשל עם הגידים  -אם אינו מכירו כולם אסורים ....וליבטיל ברובא? -
בריה שאני.
חולין (קב - ):אמר רב :אכל צפור טהורה בחייה  -בכל שהוא ,במיתתה  -בכזית ,וטמאה  -בין בחייה בין
במיתתה בכל שהוא.
מכות (יז - ).אמר להם ר' שמעון אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב? אמרו לו :מפני
שהיא כברייתה .אמר להן אף חטה אחת כברייתה? ...ורבנן :בריית נשמה חשובה ,חטה לא חשובה.
פסק השו"ע – בריה ,דהיינו כגון נמלה ,או עוף טמא ,וגיד הנשה ,ואבר מן החי ,וביצה שיש בה אפרוח,
וכיוצא בהם – אפילו באלף לא בטל.
❏ מהו ברייה? – מחלוקת ראשונים
רש"י :כשחל איסורן משעה שנוצרו מתחילת ברייתו.
תוס' תרומה סמ"ג ורא"ש :צריך שכשהבריה תתחלק ישתנה שם האיסור.
ר"ן ואו"ה :צריך ג' דברים :א .מתחילת ברייתו .ב .שיהיה בו חיות .ג .שיהא מקובץ במקום אחד [מה
שלא קיים בחלב]( .ב"י וד"מ ב')
פסק השו"ע – לקולא בד' תנאים.
א .ואין לו דין בריה ,אלא אם כן הוא דבר שהיה בו חיות – לאפוקי חטה אחת של איסור.
ב .וכן צריך שיהא דבר שאסור מתחילת ברייתו – לאפוקי עוף טהור שנתנבל ושור הנסקל.
ג .וכן צריך שיהיה דבר שלם ,שאם יחלק אין שמו עליו – לאפוקי חלב.
ד .וכן צריך שיהיה שלם( .שו"ע)
❏ כמה אסור?
מקור :משנה בתרומות (פ"י מ"ח)  -דג טמא שכבשו עם דג טהור  -כל גרב שהוא מחזיק סאתים ,אם יש [בו]
משקל עשרה זוז ביהודה ,שהם חמשה סלעים בגליל  -דג טמא צירו אסור.
ירושלמי תרומות (פ"י ה"ה)  -הורי ר"י בי רבי בון :בעכברא חד לאלף.
תוספתא חולין (פ"ז ה"ג)  -חתיכה הראויה להתכבד – אינה בטלה אפילו באלף [וכ"ש דה"ה לבריה].
נחלקו בזה הראשונים
ר"ן בשם י"א :דבטילה באלף[ .דפי' עכברא – היינו שם מקום].
ר"ש ורשב"א :בטילה בתשע מאות ושישים[ .דפי' עכברא – היינו עכבר].
תוס' ורא"ש ור"ן :אפי' באלף לא בטיל [כתוספתא]( .ב"י)
פסק השו"ע – דאפי' באלף לא בטיל.
❏ הטעם לאיסור בריה – משום שיש חשיבות לבריה לענין מלקות דלוקין על אכילתה אפילו היא פחות
מכזית ,לכך החמירו בתערובת שלהם( .ט"ז א')
❏ ספק בריה
• ספק אי הוה בריה – לקולא ,דדרבנן הוא.
• ודאי בריה אך האיסור ספק – בריה הוא ואסור( .ט"ז א')
❏ ביצה
• יש בה טיפת דם – מחלוקת
ב"י :נסתפק בזה.
תשובת ר"ל ן' חביב :הוי בריה.
ש"ך :לא הוי בריה ,כי אין בה חיותא( .ש"ך ב')
• ביצת אפרוח – מחלוקת
ש"ך :מעיקר הדין לא הוי בריה ,דמותרת מתחילת ברייתה .אך למעשה אין להקל בביצת אפרוח.
שו"ע ורשב"א בדעת הרמב"ם :הוי בריה ,ואפילו באלף לא בטל( .שו"ע וש"ך ב')
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❏ נמלים הגדלים בפירות וקמח – מחלוקת
כו"פ :מתבטלות בס' ,דאינן אסורות מתחילת ברייתן.
טור אבן :מיקרי בריה ואינה בטילה.
משכנות יעקב :מתבטלות בס' ,מטעם אחר ,דכיון שאינן ניכרות לעין( .פת"ש בעיון)
❏ אבר מן החי פחות מכזית – מחלוקת
פני אריה :אבר מן החי אינו בטל משום דהוי בריה ,היינו דווקא בשיש כזית מן הבשר גידים ועצמות.
אבל אבר מן החי שהוא פחות מכזית שנתערב – בטל כשאר יבש ביבש.
פמ"ג :אין דעתו כן( .פת"ש ב')
» דין הכלי [כגון שבישל תערובת אבר מן החי בכלי] – אם ברור לו שבשום פעם שבישל לא היו ס'
בכל הקדרה נגד רגל אחת  -הכלים אסורים.
אך אם ספק אצלו אולי היה עכ"פ בבישול אחד ס' – אזי מותרים הכלים ,ואפילו אם נודע
להשואל דין דאבר מן החי ,לא בטיל בעת שעדיין היה הכלי בן יומו( .פת"ש ב')
❏ גיד הנשה – עיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,ואם הוא שלם מקרי בריה( .רמ"א)
» כמה גודלו:

• שור הגדול – כרוחב ד' אצבעות.

• כבש גדול – כרוחב ב' אצבעות( .רמ"א ט"ז ג')

סעיף ב'
בריה שנתבשל עם תבשיל היתר [לא גיד הנשה]
❏ דברים שאינם מאוסים [עוף טמא]
• אינו מכירו – הכל אסור ,והרוטב בנותן טעם ע"י סינון.
• מכירו – זורקו .והאחרים והרוטב צריך שיהיה בהם ס' כנגדו( .שו"ע וש"ך)
❏ דברים המאוסים [נמלה]
• אינו מכירו – הכל אסור ,והרוטב בנותן טעם ע"י סינון.
• מכירו – זורקו .והאחרים והרוטב – מותרים ,ואין צריך ס' לבטלו( .ש"ך)
» בריה פגומה בעצמה כפרעוש [כגון שנפלה לתוך המאכל ונאבדה] – מחלוקת
רמ"א :אינו בריה.
חו"י :הוי בריה( .פת"ש ג')
» בכלי שני כשהוציא בריה פגומה בכף מרוטב חם והחזירה לתבשיל – מחלוקת
מהרי"ט :ראוי להחמיר אף בהפסד מרובה ,ובעי ס' כנגד הכף.
פת"ש :בהפסד מרובה הכל מותר.
פמ"ג :המנהג להקל אף באין הפסד מרובה( .פת"ש ג')
❏ גיד – מותר הרוטב ואין צריך ס' ,שאין טעמו אוסר ,דאין בגידים בנותן טעם( .שו"ע)
מקור :חולין (צט - ):והלכתא אין בגידין בנותן טעם.
❏ שומן הגיד – מחלוקת ראשונים

רי"ף רא"ש ורשב"א :שומן הגיד וקנוקנות שבו הרכים – אוסרים בנותן טעם.
ר"מ :שומן הגיד אינו אסור בנותן טעם ,כשם שאין הגיד אוסר( .ב"י)
פסק השו"ע – דשמנו אוסר ,וצריך ששים כנגדו להתיר הרוטב.
לפיכך:
• ירך שנתבשל עם גידו – אם מכירו  -זורקו ,וכל השאר מותר אם יש בו ס' כנגד שמנו.
» למחמירים באיסור דבוק – מדובר דווקא שאין שומן דבוק בו ,כשנתבשל הגיד חתוך מן הירך.
דאל"כ הוי איסור דבוק ומשער כנגד הכל.
אך לטור – אין איסור דבוק ,והרוטב מותר( .ט"ז ח' וש"ך ד')

קמט

סימן ק

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

» ואף כשיש בהיתר ששים לבטל את האיסור  -אם נטל מן ההיתר בעוד שחתיכת האיסור חמה
בתוך הקדרה ,הרי היא חוזרת ואוסרת ,שהרי אם נפלה לקדרה אחרת אוסרת.
לפיכך ,צריך ליזהר שלא יטול מן הרוטב וחתיכות ההיתר ,עד שיצטנן הכל .וכן לא יטול גם
אותה חתיכה לעצמה בעודה חמה לפי שהאיסור שבה חוזר ואוסר אותה .מה תהיה תקנתו? -
יניח עד שיצטנן ונוטל( .ב"י)
• ואם אינו מכירו – כל החתיכות אסורות.
• ואם יש בקדירה ס' כנגד השומן  -מותר הרוטב .ואם לאו  -אסור.
• ואם נמוח הגיד ואינו ניכר – מחלוקת
שו"ע :צריך גם כן ס' כנגדו.
ת"ה הארוך :בטל ברוב( .ט"ז ה')
הכריע הט"ז – דאפשר להקל בספק כזה( .ט"ז ה')

סעיף ג'
בריה שנפל למרק
• אם אין יכול לסנן – אסור הכל כשאין מוצאה( .שו"ע)
• אך אם יכול לסנן – מספיק ס' ,ומותר ע"י סינון( .ש"ך י')

סעיף ד'
פעמים – הירקות אסורים( .שו"ע)

נמצאו תולעים בירקות מבושלים כמה
❏ כמה פעמים נמצאו שאסורים – מחלוקת
שו"ע וט"ז :ג' פעמים אסורים ,דנפסק כרשב"ג דבג' הוי חזקה.
ב"ח :יש להחמיר בב' פעמים ,כיון דלרבי הוי חזקה בב' פעמים( .ט"ז ו')
❏ נמצאו תולעים במי שלקות – מסננן ומותרים( .שו"ע)
❏ נמצאו תולעים בבשר – ירחצנו ויבדקנו ומותר( .שו"ע)

קנ

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

סימן קא

סימן קא
סעיף א'
חתיכה הראויה להתכבד
מקור :חולין (ק - ).חתיכה של נבילה ...כולם אסורים .ותבטיל ברובא? ומשני :שאני חתיכה שראויה
להתכבד בה לפני האורחים.
ע"ז (עד - ).משמע דכל שאין החתיכה מאיסורי הנאה – אע"פ שהיא ראויה להתכבד דבטלה.
נחלקו בזה הראשונים
רי"ף :חתיכה הראויה להתכבד בטילה [כמשנה בע"ז].
כל הפוסקים :אינה בטילה אפי' באלף [כמשנה בחולין]( .ב"י)
פסק השו"ע – דחתיכה הראויה להתכבד דינה כבריה ,דאפילו באלף לא בטלה.
» ואפילו אינה אסורה רק מדרבנן ,אינה בטילה( .רמ"א וב"י סעי' ז')
❏ ואסורה בהנאה ,כיון שאם תתבטל היתה מותרת וראויה להתכבד( .שו"ע)
» ואוסרין תערובתן ג"כ בהנאה אפילו באלף( .ש"ך א')
» אך מותר למוכרן לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן( .ש"ך א')
❏ ואם הוא ספק אם ראויה להתכבד או לא – אזלינן לקולא ,ואפילו היא אסורה מדאורייתא( .רמ"א)
הטעם :כיון דחומרא זו דחתיכה הראויה אינה בטילה היא מדרבנן( .ט"ז ב' וש"ך ב')
ובשאילת יעב"ץ האריך בזה אם מה שדבר חשוב אינו בטל הוא מן התורה או רק מדרבנן.
»

(פת"ש א')
אבל אם הוא ודאי חתיכה הראויה להתכבד ,וספק אם אסור – לא בטיל( .ש"ך ב')

❏ אבל טעם החה"ל – בטל ,כדין בריה( .טור)
מקור :חולין (צו):

סעיף ב'
חה"ל באיסור בלוע
מחלוקת ראשונים
טור ורא"ש :אין חתיכה הראויה להתכבד באיסור בלוע( .טור וב"י)
הטעם :לפי שאין האיסור שבה ראוי להתכבד בו לפני האורחים( .ב"י וט"ז)
או"ה :איכא חתיכה הראויה להתכבד אף באיסור בלוע( .ד"מ א')
פסקו השו"ע והד"מ – אין חתיכה הראויה להתכבד באיסור בלוע .דאין דין חתיכה הראויה להתכבד,
אלא אם כן איסורה מחמת עצמה ,כגון נבלה ובשר בחלב .אבל אם נאסרה מחמת שקבלה טעם מאיסור
ולא היה בה ס' לבטלו – אפילו למי שסובר חתיכה עצמה נעשית נבלה אין לה דין חתיכה הראויה
להתכבד.
❏ איסור חה"ל בבב"ח [שנאסר בבלוע] – לכו"ע הוי חה"ל( .שו"ע)
הטעם :כיון שכל אחד בפני עצמו מותר ,וע"י חיבורן יחד נאסרו  -חזר הכל להיות כגוף אחד.
(ש"ך ג')
»

»

ואם לא נתבשלו יחד אלא רק נמלחו יחד – מחלוקת
מרדכי :הוי חה"ל רק בנתבשלה.
ראבי"ה :הוי חה"ל אפילו אם נמלחה( .ב"י בעיון)
כשהאיסור הוא העיסה והבב"ח בלוע בהם – כגון :שאפו קרעפליך עם חמאה בתשעה אגני
נחושת ובתוכם היו שנים שקודם לזה נאפה בהם עם שומן – בטילים ברוב ,ובטל כדין יבש
ביבש ,ולא מיקרי חה"ל [דמ"מ הכא העיקר הוא העיסה ובב"ח הוא בלוע] .רק שצריך לאסור
כפי מנין אותה שנאפו בשני בעקליך והשאר להתיר( .פת"ש ג')

קנא
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❏ חה"ל בגבינה – מחלוקת
או"ה וב"ח :גבינות העומדות בחלב טריפה – חשוב חתיכה הראויה להתכבד( .ד"מ וט"ז ד')
הטעם :דהוה כנולדה באיסור( .ט"ז ד')
רמ"א [ע"פ הבנת הב"ח] וטור :אינו חשוב חה"ל ,דלא הוי איסורו מחמת עצמו( .טור ד"מ וט"ז ד')

ט"ז [בדעת הרמ"א] :דבגבינה של עובד כוכבים שיש בה חשש שנתערב בה חלב טמא ולא היה שם ביטול
ברוב כשרים – החמירו בה מטעם דאע"פ שנאסרו כל גבינות עובדי כוכבים מספק ,מקרי ודאי איסור כיון
שחכמים אסרוהו מתחילה מכח ספק דאורייתא.
אבל כשהועמד בחלב טריפה ונתערב ברוב  -דהיינו שראוי להתיר מצד בטל ברוב כשר – הוי איסור בלוע
ובטל.
» וצידד הט"ז  -דסתם גבינה של עכו"ם שנתערבה בין הכשירות חשבינן לה לאיסור בלוע ובטילה.
ולא אמרינן דאתיא מחלב בהמה טריפה דבתר רוב אזלינן ,ורוב הבהמות כשירות.
אך יש לחשוש שמא מעמידין אותו בעור קיבת נבילה ,ומכח זה יש לה דין הראויה להתכבד כי
איסור בשר וחלב יש כאן – ע"כ במקום שידוע שאין מעמידין בעור קיבת בהמה של עובד
כוכבים לא הוה חתיכה הראויה להתכבד.
רש"ל :בכל סוגי הגבינות [בין שהועמד בחלב טריפה ,ובין שנתערב בו חלב טמא] אין דין חה"ל.
הטעם :שהרי אם היא לחה אינה חשובה ,ואף יבשה שחשובה בזמנינו מכל מקום אינה חשובה
כל כך לאכול בה כדי שביעה שהיא קשה לגוף ,ובפרט מאחר שכמה בני אדם אין אוכלין אותה
אפי' על ידי הדחק( .ט"ז ד')
❏ חה"ל בנבילה [בלועה] – אף באיסור בלוע הוי חה"ל( .שו"ע)
» ואפי' נתנבלה מחמת מיתה – אף אז חשובה ראויה להתכבד.
ואפילו כחושה מאוד – חשיב ראויה להתכבד( .פת"ש ב')

❏ חתיכה שלא נמלחה  -אפילו חתיכה שלא נמלחה – בטילה ,דאין איסורה מחמת עצמה רק מחמת דם
הבלוע בה( .רמ"א וד"מ)
❏ כשנאסרה רק כדי קליפה [כגון בבשר וחלב] – מחלוקת
ראבי"ה :אפילו בקליפה אומרים דחה"ל לא בטיל.
תשובת מיימוני :בקליפה לא אמרינן חה"ל( .ש"ך ו')
» וצידד הש"ך ,דאפשר שראבי"ה וסייעתו מדברים שאם יקלפוה יהיה חתיכה הראויה להתכבד.
פסק הרמ"א – דכל חתיכה שלא נאסרה רק כדי קליפה – בטלה ,דהרי הקליפה אינה ראויה להתכבד.

סעיף ג'
חתיכה הראויה להתכבד – שאינה ראויה להתכבד לפני האורחים כמות שהיא
❏ תרנגולת בנוצתה וחתיכה החיה – מחלוקת ראשונים
ר"ש :בטל ,כיון שאינן ראויין עתה לא חשיבי ראויה להתכבד.
רא"ש :לא בטל ,דהרי לא בטלה חשיבותה ,דראויה להתכבד הכוונה בשיעור( .טור וב"י)
❏ כבש שלם או אווז שלם – מחלוקת ראשונים
רשב"א :שאינה ראויה להתכבד ,שאין דרך ליתן לפני אורח כבש או אווז שלם.
» ואפילו הופשט עורו( .ש"ך ט')
טור :נקרא ראויה להתכבד ,שהרי וכי בשביל שראויה ליחלק לכמה חתיכות חשובות גרע טפי ,כ"ש
דחשיב טפי את שדרכו למנות( .טור וב"י)
❏ חתיכת נבילה שלא נמלחה – מחלוקת ראשונים
ר"ת :אינה בטילה ,דחשיבא ראויה להתכבד  -דמליחה לא הוי מחוסר מעשה.
ש"ד בשם כמה גדולים :בטילה ,דאינה ראויה להתכבד( .ב"י)

קנב
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להלכה – מחלוקת
שו"ע [ובבדה"ב] :פסק בסתמא בהכל לקולא ,דחתיכה הראויה להתכבד הויא רק מדרבנן.
ולכך ,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.
ואח"כ הביא השו"ע את דעת היש חולקים בכל זה.
והרמ"א הכריע :דנהגו כאותם חולקים להחמיר.
לכו"ע  -אף לרמ"א – תרנגולת בנוצתה חשיבא מחוסרת מעשה גדול ובטילה.
» בתרנגולת שהסירו כבר הנוצות אך עדיין לא נטלו משם המעיים – אין זה חשוב מחוסר מעשה
ולא בטיל( .ט"ז ו')
» כבש שלא הופשט מעורו – בטל כתרנגולת בנוצתה( .ט"ז ו')
» לגבי דין דבר שבמנין – מחלוקת
שו"ע :גם דבר שבמנין לא הוי.
ת"ח :אף שבטלה מכח חה"ל ,מ"מ לא בטלה מכח דבר שבמנין( .ש"ך ז')
» ואם לא נמצאה הטריפה עד אחר שנעשתה ראויה להתכבד – לא בטילה( .פת"ש ה')
❏ ראש של עגל
• לא נחרכו שערותיו – בטל.
• נחרכו שערותיו – לא בטל( .רמ"א וט"ז)
❏ ראש של בהמה – בטל תמיד ,דלא חשיב( .ט"ז ח')
❏ ראש של עופות – בטל ,דלא חשיב כלל( .רמ"א)
❏ לשון של שור – חשובה ולא בטילה ,שהרי אברהם כיבד המלאכים בלשונות( .ט"ז ח')

❏ רגלים
• רגלי בהמה דקה – מחלוקת
ב"י :אין לאוסרן משום דבר שבמנין.
ד"מ :יש לאוסרן משום דבר שבמנין( .ד"מ א')
• רגלי בהמה גסה
נחרכו – לכו"ע אסורות ,משום חה"ל.
לא נחרכו – בטלות ,דאינן ראויות להתכבד( .רמ"א)
• רגלי עופות – בטלות ,דלא חשובות.
• רגלי אווז
הוכרחו עורן – חשובות ולא בטלות.
לא הוכרחו עורן – בטלות כתרנגולת בנוצתה( .ש"ך י"א)
❏ חתיכה שאינה מנוקרת מגידים וחלבה – מחלוקת
י"א בד"מ :חשובה ולא בטילה דראויה לגוי.
ד"מ :בטילה ולא חשובה( .ד"מ א')
הכריע הפת"ש – דלא הויא ראויה להתכבד ,ואינו פסק גמור רק סניף לקולא( .פת"ש ד')

סעיף ד'
דכנתא – אינו ראוי להתכבד( .שו"ע)

שומן הדרא
הטעם:
א .דאין דרך לתת לאורחים הדרא דכנתא בקערה.
ב .דלא עבידי אינשי לאכול שומן בעיניה( .ב"י)
וצידד הש"ך :דבפסקי התוס' נסתפקו דצ"ע שמא ראויה היא להתכבד.
ולכך ,הכריע הש"ך ,דהכל תלוי לפי הזמן והמקום( .ש"ך י"ב)
והדרא דכנתא של עגל – בינינו הוא חשוב ,והכל לפי המקום והזמן( .ט"ז ט')
»
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❏ עור שומן אווז
• שלם – מחלוקת
רמ"א :מיקרי ראוי להתכבד ואינו בטל.
רש"ל :חולק בזה( .ט"ז י' וש"ך י"ג)
וצידד הט"ז – דהכל תלוי בראות עיני המורה אם הוא חשוב להתכבד באותו מקום או לא .ואם יש ספק –
אזלינן לקולא.
• חתוך – מחלוקת
או"ה :אינו ראוי להתכבד ,דבטל חשיבותו.
ט"ז ורמ"א :ראוי להתכבד ,שהרי עינינו רואות שאף אחר שחותכין אותו לחתיכות מכבדין בכל מקום.
(ט"ז י')
»

ובנקוה"כ חלק על הט"ז ודחה דבריו – שהרי אף כשמכבדין ,אין מכבדין בחתיכה אחת מטוגנת,
אלא בחתיכות הרבה ,וא"כ כל חתיכה וחתיכה עצמה – אינה ראויה להתכבד( .נקוה"כ)

סעיף ה'
קורקבן ושאר בני מעיים
מקור :נדרים (נד - ):בני מעים אוכליהן לאו אינשי.
 של עוף – אינו ראוי להתכבד ובטל( .שו"ע וט"ז י"א)
הטעם :כיון דאוכליהן לאו בר איניש( .ב"י)
 של אווז – מחלוקת
משמעות השו"ע :דג"כ אינו ראוי להתכבד ובטל.
רש"ל :האווז ראוי להתכבד ואינו בטל( .ש"ך י"ד)
❏ בשר אווזה שעל החזה – מחלוקת
ט"ז וחכמי קראקא ,והבכור שור :ראוי להתכבד.
רש"ל ופר"ח :אינו ראוי להתכבד( .ט"ז י"א ופת"ש ו')
❏ כבד אווז שנהפך ללובן מכח השומן – חשוב ,וראוי להתכבד ,ולא בטל( .ט"ז י"א)

סעיף ו'
בריה שנחרכה או נתרסקה ,וכן חה"ל שנחתכה או נתרסקה.
מקור :מכות (טז - ):ריסק תשעה נמלים ואחד חי והשלים לכזית לוקה שש – אלמא ,כשהם מרוסקים לא
מיקרי בריה ובעי כזית.
מעילה (טז - ):לוקה על אכילת שרצים בכזית כשאינם שלימים.
תוספתא דתרומות (פ"ח הי"ד)  -חתיכה שנתערבה בחתיכות – אפילו באלף כולן אסורות .ואם נימוח – הרי
זה בנותן טעם.
נזיר (נא - ):ספק בנחתך אבר ,ולא איפשיטא.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש ורשב"א :אם נחתך ממנה או שנתרסקה עד שנאבדה צורתה  -לא הוי בריה .ואפילו נחתך ממנה
אחר שנתערבה.
ש"ד בשם י"מ :דאם רוב הדג טמא שלם – חשיב בריה ,דרובו ככולו.
מהרא"י  :אם הוא שלם לגמרי רק שנפל ממנו קצת ע"י בישול כמו שרגילות הוא להתפרפר – ודאי חשיב
בריה .אבל אם נפרד ממנו קצת מגופו ושדרתו וכ"ש ראשו – אפילו רובו שלם יש להתיר( .ב"י)
פסק השו"ע – הא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד לא בטלי ,דוקא בעודם שלמים ,אבל אם נחתכו או
נתרסקו עד שנאבדה צורתן – בטלים.
הטעם :דיותר אינם חשובים( .שו"ע)
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» ואפילו אם נתרסקו לאחר שנתערבו עם ההיתר( .שו"ע)
» והוא שנתרסקו שלא במתכוין לבטל האיסור ,אבל אם נתכוין לכך – אסור למרסק ,אם הוא
שלו ,וכן למי שנתרסק בשבילו( .שו"ע)
❏ בריה שנסתרסקה  -כשנודע התערובות – מחלוקת ראשונים
או"ה :בריה אינה בטילה דווקא שלא נודע התערובות .אבל אם נודע התערובות – אסור ,דלא מהני שוב
ביטול.
ד"מ בשם הטור [והג"ה ש"ד] :דאין לחלק בין נודע ללא נודע( .ד"מ ב')
פסק הרמ"א – כטור ,דבטילה אפילו לאחר שנודע התערובת.
❏ חה"ל ובריה  -במין בשאינו במינו – מחלוקת ראשונים
או"ה :חה"ל ובריה לא בטילה דווקא במינו ,אבל שלא במינו – הוי בנ"ט דומיא דשיל"מ.
רשב"א :חולק עליו דבכל גווני אינה בטילה( .ד"מ ב' ט"ז י"ב וש"ך)
הכריע הרמ"א [וב"י] – כרשב"א ,דאין חילוק בין נתערבו במינם או שלא במינם – דלא בטילה.
הטעם :דשאני דשיל"מ שאין החשיבות מצד האיסור עצמו ,אלא מאחר שיהיה לו היתר אח"כ
לא ראו חכמים שיתבטל ,וכל שנתערב שלא במינו אין ההיתר נקרא על דבר האסור ,אלא על שם
הדבר שנתערב בו ,והוה כמי שאין לו מתירין( .ט"ז י"ב)

סעיף ז'
נחתכה חתיכה מבין חתיכות שנתערבה בהן חתיכת איסור בריה או חה"ל
 כשיש שישים בהיתר – 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( .שו"ע וט"ז י"ג)
הטעם :דתולין שזה מן הרוב והרוב הוא היתר ,דכל שנשתנה מקדמותו מן הרוב הוא( .ט"ז י"ד)
» ולא הוי קבוע  -דאיכא ב' קביעות( .ט"ז י"ד)
 אך כשאין ס' – הכל אסור( .ט"ז י"ג)

סעיף ח'
זיהוי קורקבן שנמצא נקוב ונתערבה אותה תרנגולת עם אחרות
מקור :ע"ז (מ -).מעשה בגוי אחד שהביא גרב של חתיכות דג ,ונמצא סימן באחד מהם  -והתיר רשב"ג את
הגרב כולו .תרגמא רב פפא :בחתיכות שוות .אי הכי מאי למימרא? מהו דתימא ניחוש דילמא איתרמי,
קא משמע לן.
להלכה:
• אם דומין לשומן התרנגולת – מדמין שומן שבקורקבן לשומן התרנגולת של מקום חיבור הקורקבן ,ואם
דומים לגמרי ,מכשירים האחרות .וכן כל כיוצא בזה.
• אך אם אין דומין – הכל אסור אם אין ס'( .שו"ע)

קנה
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סעיף ט'
זיהוי הטריפה ע"י השוואת חתיכות ע"פ מראה
מקור :ע"ז (מ).
כגון :ראש כבש שנמצא טריפה ,ולא נודע מאיזה כבש הוא ,והקיפו הראש לצוארו של אחד מהכבשים
ונמצאו החתיכות דומות ומכוונות יפה – מחלוקת
תרו"ה ושו"ע :יש לסמוך על זה להתיר האחרות.
הטעם :כיון שאפשר לברר ג"כ ע"י שיהיו מכוונים יפה בחיתוך ,ה"ה שצריך לברר גם בזה( .ט"ז)
או"ה :אי אפשר לברר ואסור( .ט"ז ט"ו)
» אם נמצא מים בראש כבש אחד טריפה ,ולא נודע מאיזה כבש הוא ,האם ניתן לזהותו ע"י
בדיקת חוט השדרה של הכבשים – מחלוקת
ב"ח :יש לבדוק בחוט השדרה של הכבשים ,וכל כבש שנמצא בו מים במוח שבראש יהיה מים
בחוט הנמשך מהמוח לשדרה ,ותולין שהראש הוא מאותו כבש להתיר האחרות.
ט"ז :אי אפשר להתיר מחמת כך ספק טריפות( .ט"ז ט"ו)

קנו
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סימן קב
סעיף א'
דבר שיש לו מתירין – לא בטל.
מקור :ביצה (ג - ):דבר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטל.
פסק השו"ע – כל דבר שיש לו מתירין ,כגון ביצה שנולדה ביום טוב ,שראויה למחר ,אם נתערבה
באחרות ,בין שלימה בין טרופה – אינה בטלה אפילו באלף.
הטעם :הואיל ויש לו מתירין לאחר זמן ,לא יאכלנו באיסורו ע"י ביטול( .ט"ז א')
ומדאורייתא חד בתרי בטל דכתיב אחרי רבים להטות ,אלא שהחמירו רבנן בזה( .ט"ז א')
❏ ואם נתערבה באחרות – אינה בטלה אפילו באלף ,בין שלימה בין טרופה( .שו"ע)
» נתערבה בב' תערובות – מחלוקת
ט"ז :מותר.
ש"ך :אסור( .ט"ז ד' וש"ך ב')
» נתערב ואח"כ פירש אחד מהם – מחלוקת
סידורו של שבת :לא אמרינן כל דפריש ,ואסור בכלל דשיל"מ.
צל"ח :אמרינן כל דפריש ומותר( .פת"ש א')
❏ ספק דבר שיש לו מתירין
מקור :ביצה (ג - ):למ"ד ביצה שנולדה ביו"ט  -אסורה מדרבנן ,ממאי? דתניא בברייתא וספיקא אסורה,
ואם נתערבה באלף – כולן אסורות .אמאי ספקא אסור ,הא ספיקא דרבנן היא? – דמיירי בספק טרפה.
(ש"ך ז')

פסק השו"ע – דאפילו ספק ביצה שנולדה ביום טוב ,ונתערבה באחרות – אסורות.
» זוהי חומרא יחודית [בשונה משאר דברים] דספק אפי' מדרבנן  -אסור כיון דהוי דשיל"מ( .ט"ז ג')
❏ בהפסד מרובה ולכבוד שבת – מחלוקת
ב"ח :מיקל.
ש"ך :אין להקל( .ש"ך ב')
❏ דשיל"מ במין בשאינו מינו – מחלוקת ראשונים
אבי העזרי :תמיד אסור.
ר"ת :דווקא מין במינו לא בטל ,אך בשאינו מינו טעמו בטל בס'( .טור)
פסק השו"ע – כר"ת ,דדווקא במינו  -לא בטל .אך אם נתערבה בשאינה מינה  -בטלה בס'.
הטעם:
א .לפי שאין ההיתר אח"כ נקרא על האיסור ,אלא על התערובת שנאסר ,והוא אינו מינו של
האיסור ,ואין טעם זה מספיק כל כך.
ב .לפי שדבר שדומה לחבירו אינו מחלישו אלא אדרבה מחזקו ,וכדין דם פר ושעיר( .ט"ז ה')
» מקור לחילוק :פרק הנודר (נב) מדכתיב "ולקח מדם הפר ומדם השעיר" ,שאע"פ שדם הפר
מרובה מדם השעיר קרי ליה דם השעיר – אלמא מין במינו לא בטל.
גדר ההבחנה מהו מין במינו – אזלינן בתר שמא ולא בתר טעמא( .ש"ך ג')
»
» מקשה הש"ך :מאי שנא בריה וחה"ל דאין חילוק בין נתערבה במינה או שלא במינה?
י"ל ,דשאני הכא שאין החשיבות מצד האיסור עצמו ,אלא רק מאחר שיהיה לו היתר עתידי
אח"כ ,לכן לא רצו חכמים שיתבטל .וכל שנתערב שלא במינו אין ההיתר נקרא על הדבר האסור.
(ש"ך ד')

❏ לבנו בה מאכל באיסור לחזותא ,או נתנו בקדירה לתקן הקדירה לטעם כגון שמלאוה בתרנגולת –
מחלוקת ראשונים
מהרא"י :אסור ואינו בטל ,דהכל מיקרי מין במינו.
טור :מותר ובטל( .ד"מ א')
פסק הרמ"א – דאינה בטלה.
הטעם בלבנו :כיון דלחזותא וטעמא עביד – לא בטיל( .ט"ז ו' וש"ך ה')
הטעם בנתנו בקדירה :דכל דבר שצריך זה לזה ,כגון מים ומלח בעיסה – הוה מין במינו.
וממילא אם אחד מהם דשיל"מ אוסר התערובת עד אלף( .ט"ז ו' וש"ך ו')
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סעיף ב'
דשיל"מ בספק  -כשאינו בידו ואינו ודאי שיבוא המתיר  -לא הוי דשיל"מ.
מקור :ביצה (ג - ):ספק טרפה הוי דבר שאין לו מתירין[ .וטריפה אינה בידו ,וכן אינו ודאי שתחלים – ולכן
לא הוי דשיל"מ]( .ש"ך ז)
פסק השו"ע – 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 שיבוא המתיר – אינו בדין דבר שיש לו מתירין.
לפיכך ,ביצה של ספק טריפה שנתערבה באחרות [אע"פ שאפשר שתטעון התרנגולת ,או תחיה שנים עשר
חודש ויותרו כולם] – אינו בדין דבר שיש לו מתירין ,לפי שאין המתיר בודאי ואינו בידו( .שו"ע)
❏ איסור חל על איסור בדשיל"מ [כגון ביצת טריפה שנולדה ביו"ט ונתערבה] – מחלוקת
צמח צדק :הוי דשיל"מ ,דעכ"פ ירד איסור אחד ,וכל מה שאפשר לעשות בהיתר עושים.
צ"צ בשם שואל :לא הוי דשיל"מ ,כיון דגם אחר יו"ט לא יהיה היתר בלא ביטול מכח טריפות( .פת"ש ד')
❏ איסור נדר  -האם הוי דשיל"מ ,כגון מי שאמר קונם עלי אכילת בשר נבלה זו ונתערבה – מחלוקת
פמ"ג :איסור נדר הוי עכ"פ דשיל"מ ,ולא בטיל אף בס' ,דאיסור חל על איסור בדשיל"מ.
רע"א :בתחילה רצה לומר דאיסור נדר הוי דשיל"מ כיון שבכלל יש מחלוקת אם נדר חל על דבר איסור.
ושוב פקפק דלא הוי דשיל"מ – כיון דאין כאן מצוה לאיתשולי ,מחמת איסור נבילה[ .וכל מה
שאומרים שנדרים הוי דשיל"מ הוא דווקא מפני שמצוה לאיתשולי] .ואח"כ דחה הדברים.
ולבסוף הניח הדברים בצ"ע( .פת"ש ד')

סעיף ג'
דשיל"מ בכלי בלוע מאיסור
כגון :כלי שנאסר בבליעת איסור ,שנתערב באחרים ואינו ניכר – מחלוקת
רשב"א שו"ע ורמ"א :לא הוי דשיל"מ ,ובטל ברוב ,ואין דנין אותו כדבר שיש לו מתירין ,לפי שצריך
להוציא עליו הוצאות להגעילו ,וכל כיוצא בזה.
מהרש"ל :לא הוי דשיל"מ ובטל ,לפי שלא בא ההיתר ממילא מכח זמן.
רא"ה :הוי דשיל"מ ולא בטל ,דכל היכא דניכר האיסור אין לו ביטול ,וכיון שאפשר להוציא האיסור
מתוכו ע"י הגעלה הוי כניכר האיסור.
מהרי"ל :הוי דשיל"מ ולא בטל ,דההוצאה להגעילו דבר מועט הוא.
משאת בנימין :לא הוי דשיל"מ ובטל ,לפי שאין כאן אלא טעמא בלבד.
פת"ש :לא הוי דשיל"מ ובטל ,כיון שיכול להשתמש בכלי גם להיום וגם למחר ,בשונה מאוכל [דמה
שיאכל היום לא יאכל למחר ,וא"כ אכילה זו שרוצה לאכול היום באיסור יאכל למחר בהיתר]( .רמ"א ש"ך
ח' ופת"ש ו')

או"ה  :לא מיקרי דבר שיש לו מתירין לאסור כולם ,אע"פ שאפשר להגעילן ,מאחר שאין איסורן מגופן,
דלא גרע מבריה שלימה שנאסרה ע"י בליעה( .ט"ז ט' בסעיף ד')
וצידד הט"ז להכריע – דאע"פ שמותר להשתמש בכל הכלים האלו שנתערבו ,מ"מ אין להשהותם זמן
מרובה ,אא"כ יכשיר כולם מספק.
וצידד הש"ך להכריע – דיש לחוש להחמיר במקום שאין הפסד מרובה.
» וגם ישהה הכלים עד שלא יהיו בני יומן [דאז מותר מן התורה]( .ש"ך ח')
» כשמשתמש  -האם צריך להשתמש בכולן יחד ,או גם כל אחד בפני עצמו – מחלוקת
משאת בנימין :אסור להשתמש דווקא בכולם יחד ,אך לא כשכל אחד בפני עצמו.
ש"ך :אפילו בכל אחד בפני עצמו אסור להשתמש עד אחר מעל"ע( .ש"ך ח')
» לכו"ע  -כשאין הוצאות – אסור להשהותו( .ש"ך ח')
» האם צריך להסיר כלי אחד לחומרא
הב"ח כתב :שצריך להסיר כלי אחד לחומרא בעלמא.
וצידד הש"ך :דמעיקר הדין אינו צריך ,אך מ"מ כיון דליכא פסידא יש להחמיר כדברי הב"ח.
(ש"ך ח')
»

בבשר וחלב [כגון קערה של חלב שנתערבה בקערות של בשר] – מחלוקת
תשובת ן' לב :אינו בטל ברוב ,כיון דהוי מין בשאינו מינו – וכולן אסורין.
ב"ח :חלק עליו בזה( .ש"ך ח')
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סעיף ד'
מאכל שיתקלקל [כגון חמץ בפסח בתבשיל ,שאם ימתינו לאחר הפסח יפסד]
פסק השו"ע – דיש מי שאומר [הר"ש מפליזא משם ר"ת] דלא שייך דבר שיש לו מתירין היכא שהמאכל
מתקלקל.
❏ טעם איסור (כרוטב) – מחלוקת ראשונים
ר"ן :הוי דשיל"מ ,ולא בטל אף באלף.
טור או"ח :לא הוי דשיל"מ ,ובטל( .ד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
רמ"א :תמיד בטל בס' ,דלא הוי דשיל"מ .דדבר שיש לו מתירין אינו בטל ,היינו דוקא אם האיסור בעין
או שיש עדיין ממשות האיסור בתערובת .אבל טעמו  -בטל.
ש"ך :לא בטל בכל גווני ,דהוי דשיל"מ.
ט"ז :תלוי ,אם ניטל האיסור – בטל .לא ניטל – אינו בטל.
» הפני אריה הכריע כרמ"א ,אולם צידד דמ"מ בכלי שנאסר מבליעת איסור שנתערב באחרים –
אינו בטל כל זמן שהוא בן יומו( .פת"ש ז')
❏ אם אין איסורו מחמת עצמו [כחתיכה שלא נמלחה ג' ימים] – מחלוקת ראשונים
תרומת הדשן :לא הוי דשיל"מ ובטל ,הואיל ומותר לצלי.
ר"ן :הוי דשיל"מ ולא בטל( .ד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
רמ"א ואחרונים :כתרוה"ד ואו"ה ,אם אין איסורו מחמת עצמו  -בטל .ולכן חתיכה שלא נמלחה תוך ג'
ימים ,אע"פ שי"א דמקרי דבר שיש לו מתירין הואיל ומותרת לצלי – אפילו הכי בטילה ,דאין איסורה
אלא מחמת דם הבלוע בה [ואין ההיתר למה שהיה אסור].
» וצידד הנקוה"כ בדעת הרמ"א ,דס"ל דבטל דווקא כשהאיסור הבלוע אינו מינו עם מה שנתערב
עכשיו ,דבטל אפילו בדשיל"מ ,אך לא אם גם האיסור הבלוע הוא מינו( .נקוה"כ)
וצידד הפני אריה :דאם גם האיסור הבלוע הוא מינו – תלוי הדבר בג' מידות:
• כשאחד לח ואחד יבש – בטל ,דטעם בטל בדשיל"מ.
• כששניהם לחים ונפל הנאסר לתוך היתר שהוא מינו של האיסור עצמו – יש הפרש ,שאם גם
הנאסר הוא מאותו המין  -הכל אסור.
אך אם לא היה הנאסר מינו של האוסר  -יש חילוק ,שאם נאסר מכח נותן טעם ,חוזר ואוסר גם
ההיתר השני שהוא מינו עם האיסור הראשון.
ואם לא נתן טעם האיסור בהיתר הראשון  -אינו אוסר היתר השני אף שהוא מינו עם האיסור
עצמו מאחר שכבר נתבטל.
נתן טעם  -אסור תמיד ,לא נתן טעם  -מותר אף במינו.
• שניהם יבשים (בין שההיתר הנאסר אינו מינו של האיסור ובין שהוא מינו ונתערב בחתיכות
אחרות):
אם מכירה – זורקה ,והטעם שנפלט ממנה נתבטל.
וכן אפילו אם אינה מכירה ,שנמוחה היטב ונבלל הכל כמו תערובת לח בלח – ג"כ בטל.
אבל אם אינה מכירה והיא עומדת בעין שצריכה להתבטל כדין יבש ביבש – אפילו היא חתיכה
קטנה שאינה ראויה להתכבד – אינה בטילה והכל אסור משום דשיל"מ.
וכן אפילו אם מכירה – זורקה באופן שאין כאן אלא פליטתה ,אלא שבלעה מהאיסור שיל"מ
יותר מכזית בכא"פ ,הוי כאילו נפל כאן ממשו של איסור וכיון שהוא דשיל"מ לא בטיל( .פת"ש ח')
ט"ז :לא בטל ,והוי דשיל"מ ,כדמוכח מביכורים( .ט"ז י')
שו"ת תשובה מאהבה  :פסק להחמיר בזה ,אך מ"מ העלה דאעפ"כ יש להקל ,אחרי שאין זה אלא חומרת
הגאונים( .רמ"א ט"ז ופת"ש ח')
❏ איסור שלא היה ניכר קודם שנתערב  -כענבים ביין בשבת – בטל ,אע"פ שהוא דבר שיש לו מתירין.
(רמ"א)

»

הטעם :לפי שמתבטל במה שיצא כבר ואין בו משום דשיל"מ ,מאחר שלא היה עליו שם יין בפני
עצמו מעולם( .ש"ך י"ב)
קשה ,מאי שנא מחתיכה שלא נמלחה?
י"ל ,דשם האיסור ידוע ,אך כאן האיסור לא היה ניכר תחילה כלל( .ט"ז י"א)

קנט
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❏ נדר  -כגון מי שנדר מדבר אחד ונתערב אח"כ:
• כשאסר על עצמו – לדידיה מקרי דבר שיש לו מתירין( .רמ"א)

הטעם :דהרי אפשר לשאול על נדרו .ומצוה לשאול על נדר לחכם( .ט"ז י"ב ופת"ש י')
• כשאסר דבר על חבירו – לא הוי דשיל"מ ,דאינו יכול לישאל ,ואין מצוה עליו( .פת"ש י')
• אסר על עצמו ועל חברו – הוי דשיל"מ גם לחבירו( .פת"ש י')

• נדר בעת צרה [דאין מצוה לישאל על הנדר] – אם אינו רוצה לשאול על נדרו  -לא הוי דשיל"מ .אך אם
רוצה לשאול על נדרו  -הוי דשיל"מ( .פת"ש י')
• נשבע – מחלוקת
שו"ת תשובה מאהבה :לא הוי דשיל"מ ,דאין מצוה לישאל על שבועה.
פמ"ג :הוי דשיל"מ( .פת"ש י')
• נשבע שלא יתיר הנדר – מחלוקת
חוות יאיר :הוי דשיל"מ.
שו"ת תשובה מאהבה :לא הוי דשיל"מ ,מאחר שהיה כאן שבועה( .פת"ש י')
❏ דבר שיש לו היתר וחוזר ונאסר ,כגון חמץ בפסח – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :הוי דשיל"מ ואינו בטל.
מרדכי ורבינו חיים :לא הוי דשיל"מ( .ב"י)
הרמ"א הביא את ב' הדעות ,דעת המרדכי ור"ח בסתמא ,ואת דעת הרמב"ם כיש חולקין.
ובת"ח הכריע להדיא – כמרדכי ,דלא הוי דשיל"מ.
אך הרש"ל פסק :כרמב"ם ,דהוי דשיל"מ( .ט"ז י"ג)
❏ אם כשניתר עדיין נשאר אסור לאחד לעולם – לא מקרי דבר שיש לו מתירין אלא א"כ הותר למי
שנאסר ,אבל אם נשאר לאחד לעולם אסור ,אע"ג שמותר לאחרים כגון המבשל בשבת – לא מקרי דבר
שיש לו מתירין( .רמ"א)
» ומדובר כשבישל במזיד( .ש"ך ט"ו)
» ומדובר כשנתערב אחר השבת – דאז לא הוי דשיל"מ.
אבל אם נתערב ביום השבת עצמו – לא בטיל ,הואיל וחל דשיל"מ לאחרים( .פת"ש י"ב)
❏ ספק ספיקא בדשיל"מ כגון ספק ביצה ביו"ט שני – מחלוקת ראשונים
ר"ן ור"מ :מותר בדשיל"מ.
ד"מ ורא"ש :נוהגים לאסור( .ד"מ ב' ובדה"ב)
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סימן קג
סעיף א'
דין נותן טעם לפגם
מקור :ע"ז (סז - ):נותן טעם לפגם  -מותר ...דכתיב" :לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה
ואכלה" -נבלה הראויה לגר קרויה נבלה ,ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה.
ע"ז (סה - ):זה הכלל ,כל שהוא בהנאתו בנותן טעם  -אסור ,וכל שאינו בהנאתו בנותן טעם  -מותר ,כגון
החומץ שנפל לגריסין.
פסק השו"ע – כל דבר שטעמו פגום – אינו אוסר תערובתו.
» ואפי' אין טעמו פגום מחמת עצמו ,שבפני עצמו הוא מוטעם ומשובח ,אלא שפוגם תערובתו -
מותר( .שו"ע)
❏ נטל"פ בדברים החשובים – מחלוקת ראשונים
הר"ר שם טוב פלכו :אינו בטל אף בפגום.
טור או"ח ורוב הפוסקים :בטל( .ב"י)
או"ה :אם הם עצמם פוגמים – בטלים ברוב ,דמאחר שהאיסור פגום בטל חשיבותן .אבל אם הם חשובים
בעצמן אלא שרק נותנים טעם פגום במאכל שנתערב בו – אינן בטלים אם אינו מכירן( .ד"מ ג')
פסק הרמ"א – כאו"ה ,דדברים החשובים כבריה או כיוצא בה ,אם אינן פגומים בעצמן אע"פ שפוגמין
התבשיל  -אינן בטלים אפילו באלף.
הטעם :דכשהן פגומין בעצמן בטל חשיבותיהו אפילו נתבשלו ואין מכירן ,אף גופן בטל ברוב
בעלמא ,דעיקר החומרא בתערובות ע"י בישול יותר מביבש הוא משום טעמא ,וכאן אין טעם,
שכבר האיסור מוסרח( .ט"ז ב')
» מהם נטל"פ החשובים:
• חה"ל ,ודבר שיש לו מתירין – בטל( .ש"ך א')
• דשיל"מ – מחלוקת בדעת הרמ"א
פמ"ג :בטל.
פת"ש :אינו בטל ,דפגום אינו מבטל חשיבותו( .פת"ש א')
• בריה – מחלוקת
רמ"א :בטל.
פנים מאירות :אינו בטל( .רמ"א ופת"ש א')

סעיף ב'
רמת הפגימה המתרת
פגם זה אין צריך שיפגום לגמרי עד שיהא קץ לאכלו ,אלא אפילו פוגם קצת – אינו אוסר תערובתו( .שו"ע)
» אבל אם אינו נותן טעם לא לפגם ולא לשבח – אסור ,והראיה מגיד( .ש"ך ב')

❏ באיזה תערובת מדובר?
 בתערובת טעם [כשאין שם ממשות של איסור ,כגון בקדרה בלועה] – אפילו איסור מרובה והיתר
מועט ,מותר אם פוגם קצת( .שו"ע)
 בתערובת ממשו:
• כשנתערב איסור מועט עם היתר מרובה – אינו אוסר תערובתו( .שו"ע)
ואין לחלק בין נמחה ללא נמחה( .ש"ך)
»
• אבל איסור מרובה לתוך היתר מועט ,ואפילו מחצה על מחצה – אין אומרים נותן טעם לפגם מותר ,עד
שיפגום לגמרי שאינו ראוי למאכל אדם( .שו"ע)
• כשנתערב ממשו ונמחה – מחלוקת ראשונים
או"ה :בטל כטעם ,בין במינו בין שלא במינו.
ד"מ :אינו בטל כממשו ,דמה לי אם הוא ימחה או האיסור בעצמו ,הלא שניהם הם איסור דאורייתא.
(ד"מ ג')
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❏ כיצד מותר בפגום?
• ברותחין – לכו"ע ס"ל דפוגם.
• בצוננין – מחלוקת
פרישה :אף ברותחין וציננן מותר.
טור :דווקא כשנפלו ברותחין ואוכלן כשהן רותחין מותר ,אך לא כשנצטננו( .ט"ז ה')
הכריע הט"ז – כטור.
❏ ציר של איסור – הוי כממשו ,וחשוב כגופו ,ולכך אם נתערב ציר בעין של איסור להיתר – צריך שיהא
פוגם לגמרי עד שאינו ראוי לגר ,או עד שיהא רוב היתר( .טור ב"י וט"ז ג')
❏ פוגם בטעמו אך משביח בגודלו – מחלוקת ראשונים
ר"ן :אסור .שאם הגדיל האיסור מדתו של היתר עד שהוא משביח יותר כשאוכלו בגודל מדתו ממה שהוא
פוגם בהפסד טעמו – אסור ,עד שיפסל מלאכול אדם.
רשב"א :מותר( .ב"י)
הביא השו"ע את ב' הדעות .דעת הרשב"א בסתמא ,ואת דעת הר"ן כיש מי שחוכך להחמיר.
❏ פוגם ולבסוף השביח ,השביח ולבסוף פוגם – אסור.
מקור :ע"ז (סז – ):אמר רב יהודה אמר שמואל :לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין ,אבל נפל לתוך
גריסין צוננים  -נעשה כהשביח ולבסוף פגם ואסור[ .ולמד הטור – דה"ה פגם ולסוף השביח – דכ"ש
דהשתא פגם ואסור].
פסק השו"ע – אם השביח ולבסוף פוגם ,או פוגם ולבסוף השביח ,אסור .ומותר דווקא כשפוגם מתחלתו
ועד סופו.
» בפגם ולבסוף השביח  -כל זמן שהוא פגום [קודם שהשביח] – מותר .ורק אחר שהשביח – אסור.
(ש"ך ז')

❏ דין הקדירה – אסורה( .רמ"א)
דאע"ג דהאיסור נותן טעם לפגם והמאכל מותר ,מ"מ הקדרה אסורה( .רמ"א)
❏ דין התבשיל בקדירה כשבשלו בה אח"כ תוך מעת לעת תבשיל  -שהאיסור הראשון
לשבח – נאסר התבשיל השני אם לא היה בו ס' נגד האיסור הראשון( .רמ"א)
» כיצד משער ס' נגד האיסור?

נותן בו טעם

משער כנגד האיסור הראשון .אבל אין צריך ס' נגד כל הבלוע בקדרה – דכיון שהיה פגום לא
נעשה נבילה( .ש"ך ח')
» ואין צריך ס' נגד כל האיסור אלא לפי חשבון ,דהרי גם במאכל הראשון נשאר מן האיסור.
»

(פת"ש ד')
אבל אם האיסור נותן טעם לשבח במאכל ראשון – צריך אח"כ ס' נגד כל הקדירה( .פת"ש ד')

» ומ"מ אם יש בו איזה ספק כגון שנשפך ,ולא יודעים אם היה ס' נגד הקדירה ,וידוע שהיה ס'
נגד האיסור לפי חשבון ,אן שהאיסור ההוא היה ספק איסור – מותר ,ואפשר שצריך דווקא
שלא יודע עד שנתבשל תבשיל השני( .פת"ש ד')
» כשהתבשיל הראשון נאסר ,אך התבשיל השני נטל"פ  -כגון אם בשלו בקדירת איסור תבשיל
שהאיסור נותן בה טעם לשבח ,ואח"כ בישלו בה תבשיל שהאיסור הראשון נותן טעם לפגם –
מחלוקת
כנסת יחזקאל :נאסר התבשיל השני ,דכיון שהתבשיל הראשון נאסר מקודם נעשה נבילה.
גבעת שאול :התבשיל השני מותר ,דאין הנאסר חמור מהאוסר( .פת"ש ב')
» ביין שבשלו בכלי בשר בן יומו והגיסו בכף חולבת בת יומה:
• היין – יש להתיר( .פת"ש ג')
• אך הכלים – מחלוקת
נו"ב :יש לאסור.
חו"ד :חלק על זה( .פת"ש ג')
❏ אבל אם נערו התבשיל הראשון בכף ,ותחבו אח"כ הכף לתבשיל שני שהוא ג"כ פוגם – לא נאסרה
הקדרה( .רמ"א)
הטעם :דהוי נ"ט בר נ"ט( .ש"ך י')
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» האם בדווקא מדובר שתחב הכף ב' פעמים לפגם ,או ניתרת אף בנפגם בפעם אחת – מחלוקת
רמ"א ולבוש :הצריכו ב' פעמים בדווקא.
ט"ז :אפילו פעם אחת מותר ,ולא נאסרה הקדרה( .ט"ז ו')
» ואף תמה הט"ז על הרמ"א – מדוע הצריך שיהיה הכף נאסר תחילה מאיסור פגום ,הרי
אפילו אם היה איסור גמור בכף תחלה ותחבו לקדירה שיש בו תבשיל שאותו איסור שבכף
הוא פוגמו – הוה ליה הקדרה נ"ט בר נ"ט ואין אוסרת מה שיתבשל בו אח"כ?
ודחה הנקוה"כ – שבדווקא צריך שהכף בלע מאיסור פגום ,דאל"כ לא יהיה כאן אלא שני
נ"ט ,והרי אין ניתר אלא בג' נ"ט להיתירא.
❏ וכן בדבר שאין לו טעם כלל ,כגון היורה שמתיכין בו הדבש ,אע"פ שיש שם רגלי הדבורים – לא נאסרה
היורה וכל כיוצא בזה [כיון שאין טעם ברגלי הדבורים לאסור היורה]( .ד"מ ורמ"א)
הטעם :דהוי נטל"פ( .ש"ך)

סעיף ג'
פוגם ע"י סיוע אחר
מקור :ע"ז (סז - ).תרי לישנות בדעת ר"ל – נותן טעם לפגם שאמרו לא שיאמרו קדרה זו חסרת מלח או
יתרת מלח ,חסרת תבלין או יתרת תבלין ,אלא השתא מיהא הא פגמא ...ואיכא לישנא איפכא.
פסק השו"ע – אפילו אין כח באיסור לבדו לפגום אלא על ידי דבר אחר שמסייעו – מותר.
כגון :שנפל איסור לקדירה שיש בה מלח או תבלין מרובין ,ואלמלא המלח והתבלין שבה לא היה כח
באיסור לפגום – אפילו הכי מותר.
» וה"ה הפוך ,כשהוא פוגם מפני שאין שם מלח או תבלין ,ואילו היה שם מלח או תבלין כראוי לא
היה פוגם – מותר ,כיון שעכשיו עכ"פ פוגם( .ש"ך י"ב)

סעיף ד'
נטל"פ של שמן ודבש
❏ שמן
מקור :ע"ז (לח - ):האי מישחא שליקא ,למאי ניחוש? אי משום איערובי מסרא סרי וכו'.
נחלקו הראשונים באיזו תערובת פגומה מדובר
רש"י :שמן עם יין (אך בבשר הוי משובח).
רמב"ם :שמן עם בשר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,שמן של עכו"ם ,אע"פ שהם מבושלים  -מותרים ,מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו.
ש"ך :שמן ובשר משביח.
» בדעת הרמ"א – מחלוקת
עט"ז :מודה לשו"ע שפוגם.
ש"ך :חולק על השו"ע ומשביח אפילו כשנתבשל( .ש"ך י"ד)
» בשמן שלוק – מחלוקת
ש"ך :אפילו בשמן שלוק הוי משביח.
הרב בתשובה :שמן שלוק שונה ופוגם( .ש"ך י"ד)
שמנונית בשמן – לכו"ע משביח בין חי בין שלוק( .ש"ך י"ד)
»
❏ דבש
מקור :ע"ז (לט - ):למאי ניחוש לה? אי משום איערובי מסרא סרי.
נחלקו בזה הראשונים.
רמב"ם ור"י :דבש עם בשר הוי נותן טעם לפגם.
מרדכי :חתיכת נבילה בדבש עצמו לא הוי לפגם( .ב"י וד"מ א')
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» באיזה דבש מדובר שפוגם – מחלוקת
ב"י (בתמיהתו ,שהרי בשר ודבש הוא משובח מאוד ,ותירץ) :דדווקא דבש ובשר לבדם היו
פוגמין .אך דבש עם התבלין והבצלים משביח.
מהרי"ל ורמ"א :משקה דבש נפגם ,אך דבש עצמו משביח.
ב"ח :תלוי מה עיקר התבשיל ,אם העיקר והרוב הוא הבשר – משביח .אם העיקר והרוב הוא
הדבש – פוגם( .ב"י ד"מ א' וט"ז ז')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דדבש עם בשר פוגם ,ודבש של עכו"ם אע"פ שמבושל מותר ,מפני שהבשר פוגם את
הדבש ומסריחו.
רמ"א :בשר אינו פוגם דבש עצמו ,רק משקה הנעשה מדבש .ובמקום שאין הפסד גדול ,יש להחמיר.
ט"ז :כמרדכי ,ודבש אינו פוגם ,ויש להחמיר אפילו במקום הפסד גדול.
❏ בשר או חלב ביין – הוי פוגם ומותר( .רמ"א)
» מחלוקת מהו החלב שהתיר הרמ"א

נו"ב :חלב בצירה פוגם ,חָ לב בקמץ משביח.
פמ"ג :חָ לב בקמץ פוגם ,חלב בצירה משביח.
בית יהודה :גם חלב וגם חַ לב שניהם פוגמים( .פת"ש ו')

סעיף ה'
נטל"פ בקדירה שאינה בת יומא
מקור :ע"ז (עה - ):למאן דאמר נטל"פ מותר ,גיעולי גוים דאסר רחמנא במדין היכי משכחת לה? אמר רב
חייא בריה דרב הונא :לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא דלאו נטל"פ הוא .מכאן ואילך לישתרי? –
גזירה שאינה בת יומא אטו בת יומא.
פסק השו"ע – כל קדרה שאינה בת יומא חשיבה טעמה לפגם ,ואינה אוסרת.
❏ כמה זמן נהפך הבלוע לפגום – מחלוקת ראשונים
רש"י ור"ת :אחר לינת לילה שלם.
רשב"ם ורא"ש :אחר מעת לעת( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"ם ורא"ש ,דנקראת 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:
• אם היא מודחת [שאין שומן על פניה] – לכו"ע אם בישל בה כשאינה בת יומה התבשיל מותר ,דהוי
נטל"פ( .שו"ע)
• לא הדיחו וידוע שהיו מלוכלכים – מחלוקת ראשונים
ר"ן ורמב"ם :מותר אפילו בישל בה קודם שהדיחה ,לפי שטיחת האיסור שעל פני הכלי נפגמה מיום
לחבירו כבלע שבתוכו ,ואינו כאיסור עצמו.
רשב"א :אסור אם לא הדיחה ,והרי היא כחתיכת איסור שלא נפגמה .דרק בלוע נפגם ,אך בעין אינו נפגם
אפילו כמה ימים( .ב"י וט"ז ח')
להלכה – הביא השו"ע את ב' הדעות ,את דעת הרשב"א בסתמא ,ואת דעת הר"ן כיש מתירין.
והט"ז והש"ך – הכריעו כרשב"א.
• אם אין ידוע אם היתה מודחת – סתם כלים שנתבשל בהם אמרינן שהיו נקיים ,דדווקא כשידוע
בבירור שלא היתה נקיה ואינה מודחת אסר הרשב"א( .ש"ך ט"ו)
❏ עבר מעל"ע ויש ס' כנגד השמנונית בעין שדבוק עליו – מחלוקת
רמ"א ש"ך [ושו"ע] :מותר ,מאחר שהקדירה אינה בת יומא.
ולא אמרינן איסור דבוק ,כיון שמיד שבא לתבשיל נמחה האיסור בתבשיל( .פת"ש ז')
»
רש"ל :אסור ,דמאחר שיש ממשות בעין ,אז הטעם שבקדרה שאינו בן יומו נותן טעם לשבח ,והוי הכל
טעם הבא מן הממש( .רמ"א וש"ך טז)
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סעיף ו'
חריף אחר מעל"ע
מחלוקת ראשונים
בעל התרומה :מחליא לשבח אף אחר מעל"ע.
בדה"ב בשם הרמב"ם בסי' צ"ו :חולק ,דאינו פוגם אלא בן יומו בלבד ,אך לא שאינו בן יומו( .ב"י)
פסק השו"ע – דיש מי שאומר שאם שמו פלפלין בקדרה של איסור שאינה בת יומא – הכל אסור.
הטעם :דחורפיה משויא ליה לשבח( .שו"ע)
» ודווקא רובו דבר חריף ,אך מיעוטו אינו משביח( .ט"ז ט')

סעיף ז'
ממתי כלי נחשב אינו בן יומו אם בושל בו מים
 בלוע בבב"ח – מחלוקת ראשונים
תרומה וב"י :אחר בישול המים ,משום שהמים נעשו חנ"נ.
סמ"ק :אחר בישול הבב"ח ,שאין המים גוף האיסור ,דיש בהם רק טעם איסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כתרומה ,וקדרה שהיא בלועה מבשר וחלב שנתבשלו בה ביחד או בזה אחר זה ,וקודם
שעבר לילה אחת הוחמו בה מים ,נחשבת בת יומא עד שתשהה מעת לעת משעה שהוחמו בה המים.
הטעם :דכיון שכבר נאסרה הקדירה מבליעת בשר בחלב ,נחשבים המים שבישל תוך מעל"ע
כנבילה ,והוה כאילו בישל אז בשר בחלב( .ט"ז י')
» אבל אם עברה לילה – לכו"ע מותר ,דסמכינן על דעת רש"י .וכן אם עברה לילה בין בישול בשר
לחלב ,אע"ג דאח"כ הוחמו המים מיד – מותר( .רמ"א)
ודווקא לילה מועיל ,לפי שהלילה גורם להפיג הטעם( .ש"ך י"ט)
»
והמים – אעפ"כ אסורים( .ט"ז י')
»
» ואם קודם שעברה כל הלילה [מיד אחר הבישול] ,חיממו בקדירה מים– מחלוקת
ד"מ ות"ח :יש להק ל ,בין נשתהה הקדרה לילה אחד קודם החימום ,בין שנשתהה לילה אחד
אחר החימום.
ב"י :אם חממו מיד שנעשה בן יומו יש להחמיר להמתין מעל"ע מחימום המים .ואינו מועיל
לינה אלא לענין שחימום המים אח"כ לא יעשוה בן יומו( .ב"י ד"מ וש"ך י"ח)
 בלוע בשאר איסורים [שאינם בב"ח] ובתוך מעל"ע בשלו מים – מחלוקת ראשונים
תרומה :מבישול המים ,דאמרינן חנ"נ בשאר איסורים.
סמ"ק :מבישול האיסור ,דמאחר דאין בגוף האיסור בן יומו ,אין להחשיבו כבן יומו.
ב"י :מבישול האיסור ,דאין חנ"נ בשאר איסורים( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :לשי' בב"י מבישול האיסור.
רמ"א :לכתחילה מבישול המים כתרומה ,אך בדיעבד במקום הפסד מעט [ולאו דווקא גדול]  -יש להתיר
בכל ענין אפילו קודם לינת לילה ,רק שיהא מעת לעת מזמן בישול האיסור כסמ"ק( .רמ"א ט"ז י"א וש"ך כ')
ש"ך :יש להקל כמו בב"ח ,ולהמתין מבישול המים כתרומה  -אף בדיעבד( .ש"ך י"ח)
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סעיף א'
עכבר שנפל לשכר או חומץ
מקור :ע"ז (סח - ):ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא  -אסריה רב לההוא שיכרא ,אמרוה רבנן קמיה
דרב ששת נימא קסבר נותן טעם לפגם אסור? אמר להו רב ששת :בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם מותר,
והכא חידוש הוא ,דהא מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניה  -ואפילו הכי אסריה רחמנא ,הלכך נותן טעם
לפגם נמי אסור...
מתקיף לה רב שימי מנהרדעא :ומי מאיס? והלא עולה על שלחן של מלכים?  -אמר רב שימי מנהרדעא:
לא קשיא ,הא בדדברא ,הא בדמתא.
אמר רבא :הלכתא נותן טעם לפגם מותר .ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב ,אי משום דקסבר
נותן טעם לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה ,אי משום דקסבר נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא
אשבוחי משבח.
איבעיא להו נפל לגו חלא מאי? א"ל רב הילל לרב אשי :הוה עובדא בי רב כהנא ואסר רב כהנא .א"ל:
ההוא אימרטוטי אימרטט .....והלכתא אידי ואידי בשיתין ,וכן כל איסורין שבתורה.
❏ עכבר המדבר – לכו"ע משביח בשכר וחומץ ,ונותן טעם לשבח הוא ,שהרי עולה על שלחן מלכים( .שו"ע)
❏ עכבר העיר [וכן כל שמונת השרצים המטמאים] – מחלוקת
לרי"ף רא"ש וטור :אין הבדל ,וכתבו בסתם עכבר.
לשו"ע :ספק אם משביח או פוגם בשכר וחומץ( .שו"ע ש"ך א' ופת"ש א')
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 [כמסננת של בגד] 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 – מחלוקת ראשונים
טור :הכל אסור אפילו במאכל ,ואין שם ביטול.
ר"ן :אין לאסור ,דא"כ בשאר איסורין ג"כ היה לנו לחוש שמא ישאר שם מן האיסור ,וחצי שיעור
אסור מן התורה.
או"ה :חילק בין משקה שאפשר לסננו – ולכן אסור קודם הסינון דהוי כדשיל"מ .אבל במאכל מותר
אפילו אם יש לחוש שנשאר בו איסור( .ד"מ א')
פסק השו"ע – כטור ,דהכל אסור אפילו במאכל ,ואין שם ביטול ,דחיישינן שמא יפגע בממשו של
איסור ולא ירגיש.
❏ אך בשאר איסורים שאינם שרצים – מותר ,אף כשאינו יכול לסננו ,ואין לחוש אלא בשרצים( .רמ"א)
ונחלקו בזה הפוסקים
רמ"א ורש"ל :דווקא בשרץ ,דאיסור אכילתו בכעדשה וחיישינן שיאכל כעדשה.
» ודווקא בשמונה שרצים ,אך בשאר שרצים רק בכזית( .פת"ש א')
ט"ז :אין הבדל – ובכל האיסורים חיישינן.

סעיף ב'
עכבר בשאר משקים כשמן ויין
מחלוקת ראשונים
רמב"ם ורשב"א :שמן ויין מותר ,דצריך שיהיו מבושמים( .ב"י)
והרש"ל בדעת הרמב"ם חלק על הבנת הב"י :דאינו פוגם אלא רק ביין שמן ודבש בלבד( .ט"ז ב')
»
רא"ש ור"ן בשם גאון :אף בשאר משקין הכל אסור שמא משביחו( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע [ובב"י] :כרמב"ם ,דפוגם בכל סוגי המשקין [חוץ משכר וחומץ] ,ואם נפל ליין ושמן או לשאר
משקין ,פוגם בודאי ואין צריך ס' לבטל פליטתו.
» וכ"ש שפוגם בתבשיל( .פת"ש ב')
רמ"א :פסק לכתחילה להחמיר כרא"ש ,ואף בשומן משביח ואסור ,אך במקום הפסד גדול יש להקל בכל
המשקים כרמב"ם.
רש"ל :יש להחמיר בכל המשקים ובשומן כיון דמשביח ,חוץ מיין ושמן ודבש שנפגמים ומותרים ,כיון
שצריכים להיות מבושמים( .ש"ך ה')
❏ נפל עכבר לשומן
 כשהגיע לפנינו שומן קשה:
• אם עירו עליו – הכל אסור( .רמ"א)
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 ס' בשומן נגד כל העכבר( .רמ"א)
הטעם :כיון דכל מה שמערה ונוגע בעכבר נאסר ונתערב בשאר השומן ונאסר הכל( .ש"ך ו')
» קשה ,מדוע אינו אסור רק כדי קליפה ,שהרי חם לתוך צונן אוסר רק כדי קליפה?
א .י"ל ,דשומן שונה דינו ,כיון שידוע שכשמערין רותח על שומן מחמת החום נמס הכל ונעשה
הכל רך ,ולכן כל פעם שמערה נעשה רך ,והעירוי מגיע אל העכבר ונאסר ומתערב בשאר
שומן שהיה שם בתחילה ונאסר הכל( .ד"מ ג')
ב .הואיל ונעשה רך ע"י שפיכות אלו ששפכו עליו ,הוה ככבוש בתוכו ,דסתמא דמילתא דלא
חזר והוקשה תוך שיעור כבישה ,ולכן אסור הכל( .ד"מ ג')
» ועל אף שלפעמים העכבר מונחת בשולי הקערה ,מ"מ כיון שכשמערין רותח נמס הכל  -לכן
העירוי נוגע תמיד בעכבר ונאסר הכל( .ש"ך ו')
• אם לא עירו עליו ,או שעירו עליו וידוע שלא היה שם העכבר כשעירו עליו ,והשומן בא לפנינו כשהוא
קשה ,וכן נמצא העכבר עליו – מחלוקת ראשונים
ב"י בדעת הרא"ש :השומן צריך כדי נטילה מסביב העכבר ,ושאר השומן ניתר אם יש בו ס'.
ד"מ בדעת הרא"ש :צריך רק כדי נטילה ,ולא צריך ס' כנגד השאר( .ב"י וד"מ ג')
וברמ"א פסק לשיטתו – דמספיק לו בנטילת מקום [כשיעור אצבע].
» 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( .רמ"א)
» הקשה הש"ך על הרמ"א :מדוע לא התיר בספק אחד בכבוש לחוד ,דהרי יש גם ספיקא אי
משביח אי לא ,וספק אחד דכבוש וא"כ הוי ס"ס?
א .י"ל ,דהאי ספק אי משביח או פוגם לא הוי ספק כיון דבש"ס גופיה מספקא להו.
ב .או אפשר דדמי לספק בחסרון ידיעה .ונשאר הש"ך בצ"ע( .ש"ך ד')
• אם ודאי ידוע לנו שהשומן היה תחילה רך ,רק שיש ספק שמא תוך שיעור כבישה נתקשה – מחלוקת
או"ה :מתיר אם בא לפנינו כשהוא קשה.
הטעם :דאנו הולכין אחר שעת המציאה ,ואפילו שבודאי היה רך בעת שנפל האיסור דשמא
נתקשה תוך מעל"ע לנפילת העכבר.
ד"מ ות"ח :אסור.
הטעם :דבספק אחד אזלינן לחומרא( .ד"מ וט"ז ג')
 כשהגיע לפנינו שומן רך – הכל אסור ,דמתנועע בהכל ואוסר ,דכבוש הרי הוא כמבושל( .ב"י וד"מ)
❏ דין הכלים
• אם ידוע שנשתמשו בהם מאותו שמן – מחלוקת
חוט השני :אוסר.
מנחת יעקב :מתיר ,דיש ס"ס שמא לא היה העכבר כשעירו עליו( .פת"ש ד')
• אם לא ידוע אם נשתמשו בהם – לכו"ע ,מותר.
הטעם :דאיכא ס"ס ,שמא לא נשתמש ,ושמא היה ס'( .פת"ש ד')
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❏ הדלקת שומן שנמצא בו עכבר בנרות בית הכנסת:
• אם לא בטל בס' – מחלוקת ראשונים
ר"ן בשם גאון :אסור ,משום הקריבהו נא לפחתך.
רמב"ם ורשב"א :יש להכשיר( .ד"מ ב')
פסק הרמ"א – כר"ן בשם גאון ,ובמקום שהשומן מאוס לאכול ,אסור להדליקו ג"כ בבית הכנסת ,משום
הקריבהו נא לפחתך.
• בטל בס' – מחלוקת
ט"ז :בטל בס' ומותר.
ש"ך :אף בטל בס' אסור( .ט"ז ד' ש"ך ח')
❏ האם גם בחי שייך פליטה [כגון עכבר חי (ששהה מעל"ע) בשמן ,או תרנגולת שנפלה לתוך קלחת
חמאה רותחת על האש] – מחלוקת
חת"ס :אוסר ,דגם בחי שייך פליטה.
חקרי לב :עודנו חי אינו אוסר ,ואין מונים מעת לעת אלא רק משמת( .פת"ש ג')

סעיף ג'
דברים המאוסים שנפשו של האדם קצה בהם כזבובים ונמלים
מקור :ע"ז (סח - ):מחלוקת אמוראים ,א"ל רב ששת ...:הלכך נותן טעם לפגם נמי אסור ...אמר רבא:
הלכתא נותן טעם לפגם מותר .ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב אי משום דקסבר נותן טעם
לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה ,אי משום דקסבר נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא אשבוחי
משבח ...והלכתא אידי ואידי בשיתין ,וכן כל איסורין שבתורה.
מחלוקת ראשונים
רשב"א ור"ן :אם יש רוב כנגדם בטלים [כרבא][ .ואף הר"ן יודה להרשב"א הכא ,דפגום מעצמו]( .ב"י)
ואפילו שיש בו כזית בכדי אכילת פרס ונמחה לגמרי לתוך ההיתר – מותר( .ב"י)
»
» ואפילו נפל לתוך היתר מועט ומכירו – זורקו והרוטב מותר ,לפי שאין כאן טעמו ולא ממשו,
דאין בו נותן טעם ,ואינו אוסר תערובתו כלל( .ב"י)
» ורק ממשות הדברים המאוסים – אסורים ,אלא זורקם ואוכל( .ב"י)
רא"ש וש"ד :בטל בס' ואינם נטל"פ( .ב"י)
ובאו"ה :אע"ג שהוא דבר מאוס  -אם אינו נותן טעם לפגם – אסור( .ד"מ ד')
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורמ"א :כרשב"א ,דדברים 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( .שו"ע)
רש"ל וב"ח :מחמיר כרא"ש וש"ד( .ט"ז ו')
» לכו"ע – מ"מ ,בחלא ושכר  -יש לחוש כמו בעכבר( .רמ"א)
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סעיף א'
דין כבוש
מקור :חולין (צז :וקיא ):ופסחים (עו – ).מליח הרי הוא כרותח ,כבוש הרי הוא כמבושל.
❏ כמה זמן – מחלוקת ראשונים
ר"ת :ג' ימים.
» מקור :ע"ז (לג - ).קנקנים של גוים ממלאם ג' ימים ומערן.
ריב"א :יום ולילה.
» מקור :פסחים (מד - ):בשר בחלב חידוש הוא דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי ,ואי בשיל ליה
אסור[ .דהחידוש הוא דאע"ג דצונן בצונן לא בלע ,אם שראו יום שלם נאסרו מטעם כבוש,
ובב"ח חדוש הוא דאינו נאסר אלא דרך בישול]( .ב"י)
פסק השו"ע – כריב"א ,דאיסור שנשרה עם היתר מעת לעת בצונן – מקרי כבוש ,והרי הוא כמבושל
ונאסר כולו.
אבל פחות מכאן – מספיקה הדחה( .שו"ע)
❏ נוזל הכבישה – מחלוקת ראשונים
מרדכי :בכל נוזל.
» מקור :שביעית (פ"ז)  -ורד ישן שכבשו בשמן חדש  -חייב בביעור [דמשמע שבלא חומץ הוא נותן
טעם כמבושל].
הגהות מימוניות בשם הרא"ש :דווקא בחומץ וציר ,אך בשאר נוזלים אינו נחשב כבוש( .ב"י)
משמעות השו"ע – כמרדכי ,דבכל נוזל הוי כבוש.
❏ כבוש בדבר חריף – ממהר הכבישה ,ונאסר אם שהה כדי שיתננו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל,
דהרי הוא כמבושל( .שו"ע)
» ובפחות משיעור זה – לא נאסר אלא כדי קליפה( .שו"ע)
❏ מהו דבר חריף?
• ציר – לכו"ע הוי כחריף( .שו"ע)
• חומץ – מחלוקת
שו"ע :חומץ כציר.
ש"ך :חומץ אינו כציר ,ונאסר רק במעת לעת ,ורק בציר אוסר מחמת מלח הציר( .שו"ע וש"ך ב')
• שמן זית – מחלוקת
שבות יעקב :נאסר מיד מפני שהוא עז וחריף ,אך מותר במקום צורך או הפסד מרובה.
באר יעקב :מותר אף בלא הפסד מרובה ,ובלא עת הצורך ,ודינו כשאר משקים.
באר יעקב בשם חכם אחד :במקום הפסד מרובה צ"ע אם יש להתיר[ .ומ"מ דווקא כשנפל דבר טמא
לשמן זית צונן ,אבל אם שהה פחות מעל"ע יש להתיר]( .פת"ש ב')
❏ כבוש בבבשר בחלב
ר' ירוחם כתב :דבבשר וחלב אפילו השרה אותו כל היום מותר ,דבב"ח לא אמרינן כבוש הרי הוא
כמבושל.
וצידד בבדה"ב :דהיינו דווקא להיתר הנאה מותר ,אבל לעולם אסור באכילה .וצ"ע( .בדה"ב)
❏ חלק החתיכה שמחוץ לכבישה – מחלוקת ראשונים
או"ה :מה שבחוץ מותר [ורק מה שבפנים אסור] ,כיון דאין חלב מפעפע למעלה בצונן.
מהרי"ש :הכל אסור ,דחשיב כמבושל ומתפשט בכל .ואפילו מה שחוץ לכבישה אסור ,דעל ידי הכבישה
שלמטה מפעפע למעלה ,כמו בבישול( .ד"מ ורמ"א)
הרמ"א הביא את ב' הדעות ,דעת המהרי"ש בסתמא ,ואת דעת מהרי"ש כיש מקילין.
ובת"ח הכריע – דיש להקל( .ט"ז א' וש"ך ב')
ואין חילוק בין כחוש לשמן [דרק במליחה מחלקים בזה ,ולא בכבוש]( .ש"ך א')
»

קסט

סימן קה

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

❏ ספק כבוש
• באיסור – אסור( .רמ"א)

הטעם :דכל כבוש כמבושל בשאר איסורים הוי דאורייתא ,ולכן ספק הוי ספיקא דאורייתא
ולחומרא( .ד"מ א')
» איזה ספק – מחלוקת
ט"ז וכו"פ :ספק אסור דווקא כשהאיסור הוא ברור אלא שהשפיכה היא ספק [כגון שיש כאן ב'
חתיכות אחת נכבש ואחת בפחות ,ולא יודעים מי הוא הנכבש] .אך כשיש ספק אם בכלל נאסר
[כגון אם יש ספק אם מונח כבוש מעל"ע או פחות] לא הוי ספק ומותר ,דמוקמינן בחזקת
כשרות.
» וראיה ממקוה ,שלא הוחזק להיות מימיו מתמעטים ,דאע"פ שלפעמים מתמעטים – אין
צריך לחזור ולטבול מן הדין ,וא"כ ק"ו לכאן ,דאין כאן רק חזקה טובה למוקמי אחזקת
כשרות דבתחילה ,דלא נחזיק ריעותא מספק.
ש"ך בנקוה"כ ופר"ח :בכל סוגי הספקות אסור.
» ודחה ראיית הט"ז ממקוה – דדווקא במקוה אומרים העמד מקוה על חזקתו ,והרי שלם
בפנינו .אבל כאן הורעה לו חזקת הכשרות כיון דנשרה בו.
» עכו"ם שנפל לבור מים ומת ,ונכבש שם ,וספק אם נכבש בתוכו זמן מעל"ע – יש להקל.
הטעם :כיון דהוי רק ספק כבוש ,ואין כאן רק איסור עשה ,וגם שיש להסתפק שמא הוא
נטל"פ( .פת"ש ג')
» אותם המינים שאין מפורשים שנאסרים בכבוש  -שיש לומר שמא אין טבעם לבלוע בכבוש –
יש להקל במקום ספק כבוש( .פת"ש ג')
• בבב"ח – ספק מותר( .רמ"א)
הטעם :דמן התורה אין אסור רק בבישול ממש ,וממילא הוי אסור רק מדרבנן ,וספק דרבנן
לקולא( .ד"מ ורמ"א)
» לבשל ספק כבוש – מחלוקת
ח"ד :אסור.
מנחת עני :מותר לכתחילה( .פת"ש ד')
❏ כבוש בכלים – מחלוקת
או"ה :יש כבוש ואסור.
ואם נשתהה הבשר בשרייתו מעת לעת – ודאי אף הכלי אסור בדיעבד ,וצריך ס' נגד כולו אם
הוא של עץ או חרס ,דקי"ל כבוש כמבושל אפי' בכלים.
אמנם בשל מתכות אין מצריכין ס' נגדו בדיעבד כי אם כשנאסר ע"י רותחין ,אך לכתחילה מותר
לשרות בו פעם אחרת.
ט"ז :אין כבוש בכלים.
ואין לאסור בדיעבד מה שנשרה ,או נתבשל בכלי ששרה בו איסור מעת לעת אלא לכתחילה כדין
נותן טעם לפגם.
ואין חילוק בין מתכות לעץ ואבן ,אלא בכל הכלים אין לאסור אותם בדיעבד ע"י שנשרה בהם
איסור מעת לעת( .ט"ז)
» והט"ז הקשה על האו"ה :למה יאסר ההיתר בכלי של איסור בן יומו ,שהרי האיסור מחמת
כבוש הוא אחר שיעור כבישה שהוא מעת לעת ,דאז נעשה מבושל ,והרי באותה שעה נעשה אינו
בן יומו ואין לו לכלי כח לאסור ההיתר ששרוי בתוכו? ועוד הקשה שם עליו.
ובש"ך צידד ,שמצא שהאו"ה הרגיש בקושיא זו ,וכתב שמדובר שהאיסור קצת בעין .אך דחה
דבריו ונשאר בצ"ע( .ט"ז א' ש"ך באה"ט ופת"ש א')
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דין חום של כלי שני
 לבישול – לכו"ע אינו מבשל אף בחום יד סולדת( .שו"ע)

 להפליט ולהבליע – מחלוקת ראשונים
רשב"ם רא"ש ר"ן מרדכי וסה"ת [הרשב"א בשם יש אומרים שמובא בטור] :אין מפליט אלא חום של
כלי ראשון שהוא מבשל ,אבל כלי שני – אינו מבשל ואינו מפליט ואינו מבליע.
רשב"א [ע"פ הבנת הטור] :אוסר כדי קליפה ,דמפליט ומבליע כדי קליפה.
דס"ל ,שהרי חום של בית השחיטה וחום חלב הכסלים מפליט שהן פחותים מכלי שני? – אלא
כל חום שעל ידי האש מפליט אפי' אין היד סולדת בו.
» בדעת הרשב"א – מחלוקת
לטור :אוסר רק כדי קליפה.
» שהקשה הטור על הרשב"א ,שהרי אין הנדון דומה לראיה ,שאין חום בית השחיטה וחום
חלב הכסלים מפליט אלא כדי קליפה ,אבל להבליע בכל ההיתר לא חשוב חום אא"כ היד
סולדת בו?
ותירץ :דאפשר שרוצה לומר דחום לתוך חום אינו אוסר ג"כ אלא כדי קליפה.
לב"י :אסור כולו.
טור :אוסר כולו אם היד סולדת בו .דכלי שני מבליע ומפליט בכל החתיכה( .טור שו"ע וש"ך ה')
השו"ע הביא את דעת הרשב"ם ורא"ש וסיעתם כי"א ראשון ,ואח"כ הביא את דעת הרשב"א כי"א שני.
להלכה – מחלוקת
השו"ע :הכריע דראוי לחוש ליזהר בדבר לכתחילה .אבל בדיעבד מותר בלא קליפה ,ובהדחה בעלמא סגי.
רש"ל :נהי דכלי שני אינו מבשל אפילו יד סולדת בו ,וגם אין מפליט ומבליע כאחד כגון דבר איסור
שנאסר כבר ודבר היתר שבאו בכלי שני – אין נאסרין זה מזה.
אבל בדבר איסור שנפל לכלי שני של היתר ,או היתר לאיסור – שפיר בולע ואוסר עד כולו מאחר
שהיד סולדת בו כמו בכלי ראשון ,וכל שכן בעירוי.
ט"ז :הכריע למעשה דיש לפסוק לחומרא כדעת רש"ל ,אלא רק שבמקום הפסד גדול יש להקל בדיעבד
בכלי שני ,דאינו מפליט ומבליע כלל אפילו היד סולדת בו ,ואם אין היד סולדת בו אין צריך רק הדחה.
(ט"ז ד')
ש"ך :בכלי שני יש לקלוף המאכל במקום שאין הפסד כל כך ,אבל עכ"פ אין לאסור כולו( .ש"ך ה')
» ובנקוה"כ הוסיף שבמקום הפסד מספיקה הדחה.
ב"ח :גם מפליט ומבליע כאחד ,וגם מבליע בכולו( .ש"ך בעיון)

❏ סיבת ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני
כלי ראשון  -מתוך שעמד על האור ,דפנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה ,ולפיכך ,כל זמן שהיד סולדת
בו אסור.
אבל כלי שני  -שאין דפנותיו חמין ,והולך ומתקרר ,אע"ג דיד סולדת בו אינו מבשל( .ב"י)
❏ כלי ראשון על האש ואין יד סולדת – מחלוקת
ש"ך בשם ראשונים ואחרונים [וט"ז בריש סי' צ"ד] :אם אין היד סולדת בו ,אפילו הוא כלי ראשון
שעומד על האש – אינו אוסר כלל .ואין חום אוסר אלא דווקא כשהיד סולדת בו.
מהרש"ל :מעיקר הדין היקל ,שאינו אוסר .אך כתב אח"כ דמסתפינא להקל בכלי ראשון שעומד על האש
כל זמן שהוא חם אפילו אין היד סולדת בו ,דעשו הרחקה לכלי ראשון [כדאיתא בירושלמי].
ת"ח וש"ך :אסור רק כדי קליפה ,דמבליע כדי קליפה( .ש"ך ה')
תשואת חן :החמיר כדעת הרש"ל דווקא באין הפסד מרובה( .פת"ש ו')
❏ גדר חום יד סולדת – שיעור חום שכריסו של תינוק נכוה ממנו( .ב"י)
מקור :שבת (מ):
» וצידד הבכור שור – דכיון שאנו לא בקיאים בשיעור שכריסו של תינוק נכוה ,לכן עכ"פ
בדאורייתא ראוי להחמיר בכלי ראשון ,עד שיצא הספק מלבו ,ואפילו בדרבנן צריך חקירה על
זה( .פת"ש ז')
» ואין לשער כמנהג העולם לשער יד סולדת בזמן שא"א להחזיק בו היד מחמת החום( .פת"ש ז')

קעא
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❏ עירוי מכלי ראשון – מחלוקת
רא"ש ר"ן וסה"ת :עירוי ככלי שני ,ואינו מבשל ,וכן אינו מפליט ומבליע כמו כלי שני.
ר"ת ורשב"ם :עירוי ככלי ראשון( .ש"ך ה')
הכריע הש"ך – עירוי דכלי ראשון מבשל כדי קליפה ,והלכך לענין שבת ובשר בחלב אסור ,ואפילו בעירוי
שנפסק הקילוח מבליע כדי קליפה.
» כשחלב חלב לתוך כלי ישירות מן הפרה – נחשב כמים קרים ,ומותר לאכול באותו כלי בשר.
הטעם :כיון שחלב אפילו בשעה שחולבים אותו ,צונן הוא( .פת"ש ח')
» וכן כשהשליך כמכא דחלבא בכוס – אפילו הוא מליח ,כל שאינו מליח כל כך ,שנאכל מחמת
מלחו – אין נאסר הכלי( .פת"ש ח')
» נפלה טיפה רותחת שלא בקילוח על להב הסכין או על כלי צונן – מחלוקת ראשונים
תשובת מוהר"ם :אם נפלה על הקתא  -מספיק לגרר במקום שנפלה הטיפה .אך אם נפלה על
הברזל של הסכין – נועצה י' פעמים בקרקע ודיו.
» דעירוי ככלי ראשון דווקא כשנפלה הטיפה בקילוח.
סמ"ק ומרדכי :כולו אסור ,דחם מקצתו חם כולו( .ד"מ ג')
הכריע הד"מ – כתשובת מוהר"ם ,דאין אסור כולו( .ד"מ ג')
ובש"ך כתב בדעת הרמ"א – דעירוי מכלי ראשון כנפסק הקילוח אוסר רק כדי קליפה( .ש"ך ה')
» נפלה טיפה מנר דולק למקום האסור לו – הכלי צריך הגעלה.
אבל אם נפלה טיפה מהחלב או שומן הכרוך סביביו ונקרש – די בגרירה( .ד"מ ג')
❏ בדבר שהוא עב כמו חתיכת בשר רותח – שדינו ככלי ראשון ממש( .ט"ז ד')

סעיף ג'
דין תתאה גבר
 כשהחם הוא למטה – הכל אסור דתתאה גבר.
ולכך ,אם נפל איסור חם לתוך היתר חם דכלי ראשון ,או אפילו איסור צונן לתוך היתר חם – הכל
אסור .ואין צריך לומר דהיתר צונן לתוך איסור חם – שהכל אסור( .שו"ע)
הטעם :דתתאה גבר על העליון ומחממו עד שמפליט בתחתון(.שו"ע)
» כיצד מדובר? – מחלוקת
שו"ע :ברטוב או שמן דווקא.
ש"ך :אפי' בכחוש( .ש"ך ו')
» כשנאסר צריך שישהה קצת ,דאל"כ לא נאסר( .פת"ש ח')
 כשהצונן הוא למטה – אסור רק כדי קליפה.
ולכך ,אם העליון חם והתחתון צונן – אינו אוסר אלא כדי קליפה ,אפילו אם העליון החם איסור.
(שו"ע)

❏ דין תתאה גבר בכלי שני – אם כבר מונח בכלי שני ,ואחר כך מניח ההיתר אצלו או עליו – אינו אוסר
כלל ,דכלי שני אינו אוסר.
דלא אוסרים מדין תתאה גבר  -אלא בחום כלי ראשון ,כגון :מיד שהסירו מן האש מניחו עם ההיתר.
(רמ"א)

❏ גוש – מחלוקת
רש"ל :אוסר ככלי ראשון.
הטעם :שהרי כל החילוק בין כלי ראשון לכלי שני ,דכלי ראשון כיון שעמד על האור דפנותיו
חמין ומחזיק חומו זמן מרובה  -וא"כ מוכח דהכל תלוי בדפנות .א"כ דבר גוש נמי כיון דמיקרי
יבש לא שייך בו דפנות ,שאין דפנות המקררות ומבשל לעולם כל זמן שהיד סולדת בו.
רמ"א :אין אוסר ככלי ראשון.
ש"ך :באורז ודוחן אם הוא צלול ונשפך כעין רוטב – אין אוסר כרמ"א .ודווקא בדבר יבש לא שייך כלי
שני[ .והוסיף ,דאולי גם מהרש"ל לא קאמר אלא באורז ודוחן שאינם צלולים]( .ש"ך ח')
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❏ ואם הניחם זה אצל זה:
 אם שניהם חמים מחום כלי ראשון – מחלוקת
רמ"א :הכל אסור.
ש"ך בדעת הסמ"ק :אפילו שניהם חמים מתיר בקליפה( .רמ"א וש"ך ט')
 ואם האחד צונן:
• אם ההיתר חם והאיסור צונן – לכו"ע ההיתר צריך קליפה במקום שנגע.
ובבשר וגבינה שנגעו זה בזה ואחד מהם צונן – שניהם צריכין קליפה( .ש"ך)
»
• אך אם האיסור חם וההיתר צונן – מחלוקת
או"ה ורמ"א :אף בזה אסור רק כדי קליפה.
מהרש"ל בדעת הסמ"ק :אוסר כולו כמו במליחה.
ט"ז :במקום שאין הפסד מרובה יש להחמיר( .ט"ז ה' וש"ך ט')
❏ דין תתאה בכלים  -כגון איסור שהניחו בכלי היתר ,או כלי איסור שהניחו בו היתר – מחלוקת
רמ"א או"ה ורשב"א :צריך קליפה כחם לצונן ,כיון דאמרינן ביה גם כן דין תתאה גבר ,כמו בב' חתיכות.
רש"ל :בעינן ס' נגד הבלוע בקדירה ,דלא שייך לומר בכלים עילאה גבר או תתאה גבר .דתתאה גבר שייך
דווקא באוכלין דטבען בחם וקר ,אך בכלים נאסרים( .ש"ך י')
❏ עירוי מכלי שמן לנר דולק של חלב או איסור – לכתחילה אסור לערות מכלי שיש בו שומן כשר לנר
דולק שיש בו חלב או שומן איסור .אך בדיעבד אין לחוש( .רמ"א)
מקור :מכשירין (פ"ה מ"י)  -המערה מחם לחם מצונן לצונן – טהור .מצונן לחם – טמא .ר' שמעון אומר:
המערה מחם לחם כוחו של תחתון יפה משל עליון.
» הטעם לאסור:
ט"ז :דתתאה גבר ומחברו בנצוק( .ט"ז ו')
ש"ך :משום שההבל עולה מהנר למעלה( .ש"ך י"א)

סעיף ד'-ו'
צלי – כשנצלה איסור יחד עם היתר
מקור :חולין (צו - ):ירך שנתבשל בה גיד הנשה  -אם יש בה בנ"ט הרי זו אסורה ....אמר שמואל :לא שנו
אלא שנתבשל בה ,אבל נצלה בה  -קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.
❏ כשנפל צונן או חם על צלי שאצל האש – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אינו נאסר אלא כדי נטילה.
רשב"א :באיסורין של תורה כחלב דאורייתא – אוסר כולו כבישול .אבל באיסורי דרבנן כשומן גיד
וקנוקנות – אסור רק כדי קליפה.
רמב"ם :אין צריך נטילת מקום ולא קליפה ,הלכך אוכל והולך עד שמגיע לדבר האסור ומשליכו( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,כדי נטילה.
» דדווקא כשנפל לתוך התבשיל ,מפני שהרוטב מוליך פליטת האיסור ומערבו בכל התבשיל.
אבל איסור ,בין חם בין קר ,שנפל על הצלי שאצל האש – אינו אוסר אלא כדי נטילה ,שהוא
כעובי רוחב אצבע( .שו"ע)
» 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( .שו"ע)
רש"ל [והגה ש"ד] :כרשב"א ,כולו( .ט"ז ז' וש"ך י')

קעג

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

סימן קה

❏ צלי בקדירה [כגון :שנפל איסור על חתיכה שבקדרה]
• אם החתיכה איננה ברוטב – כצלי ,וצריך נטילה לשו"ע.
ולכך ,אם נפל איסור על חתיכה שבקדירה שהיא חוץ לרוטב ,ולא ניער הקדרה ולא כיסה אותה –
אינו אוסר אלא כדי נטילה( .שו"ע סעי' ה')
» וכל מבושל בלא רוטב ,או אפוי – דינו כצלי בכל דבר( .רמ"א)
• אם החתיכה ברוטב – מפעפע בכולו.
» כמה צריכה להיות החתיכה תוך הרוטב בכדי להיאסר – מחלוקת ראשונים
לרש"י :כולה.
ולר"י :אפילו מקצתה( .טור ושו"ע)
» או אפילו כולה חוץ לרוטב וניער או כיסה הקדרה – הרוטב מפעפע הטעם ומערבו ונכנס בכולו.
(שו"ע)

❏ צלי שמן [כגון :בגדי שמן שצלאו בחלבו]
מקור :חולין (צו - ):אמר שמואל :קולף עד שמגיע לגיד ...איני ,והא אמר רב הונא :גדי שצלאו בחלבו
אסור לאכול אפילו מראש אזנו? – שאני חלב דמפעפע .ובחלב אסור!? והא אמר רבה בר בר חנה :עובדא
הוה קמיה דרבי יוחנן בגדי שצלאו בחלבו ,ואמר :קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו? – ההוא כחוש הוה .רב
הונא בר יהודה אמר :כוליא בחלבה הוה.
• אין ס' – מפעפע בכולו.
ולכך ,גדי שמן שצלאו בחלבו – אם אין בכל הגדי ששים כנגד כל החלב שבו ,אסור לאכול אפילו
מראש אזנו [אפילו הראש למעלה ,וצד החלב והכליות למטה] ,שכיון שהוא שמן מפעפע בכולו
[ואפילו כלפי מעלה]( .ב"י ושו"ע)
• יש ס' ואין ידוע היכן הוא – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :איכא ס' בטל.
רא"ה :לא בטל אפילו בס' ,דאפשר שהרבה ממנו מתכנס במקום אחד.
רשב"א :אף כשאין ס' בטל ,אך צריך קליפה או בנטילת מקום( .ב"י)
פסק השו"ע – דמותר.
• יש ס' ,אך ידוע היכן נפל הפעפוע על הצלי – מחלוקת
שו"ע ות"ח :כל דבר שיש לו פעפוע שנפל למקום ידוע מהחתיכה בצלי ,ויש בה ס' לבטל האיסור – אע"פ
שיש בחתיכה ס' לבטל האיסור ,צריך נטילת מקום.
» מקור :פסחים (עה - ):נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו – יטול את מקומו.
מהרא"י ורש"ל :כל היכא דבטיל בס' – אין צריך לא נטילה ולא קליפה( .ש"ך ט"ו)
» לכו"ע ,אם בישלוהו בלא נטילה ,ואין ס' כנגד הנטילה – מותר( .פת"ש י"א)
» ודווקא בדבר הנראה לשמן ,אבל בדבר הנראה לכחוש והנטילה מדינא – אסור באין ס' נגד
הנטילה( .פת"ש י"א)
❏ צלי כחוש [כגון :בירך עם גידו וכיוצא בו ,דבר כחוש שאין בו כח לפעפע בכל החתיכה]
להלכה:
• כחוש שיש בו שמנונית – מחלוקת
שו"ע (סעי' ה') :כרשב"א ,אסור רק כדי נטילה.
» ואף על פי שאין בו ס' כנגד כל החלב שבו ,אינו אוסר אלא כדי נטילה ,שהחלב של בהמה כחושה
כחוש הוא בטבעו ואינו מפעפע( .שו"ע)
רמ"א ורש"ל :אין אנו בקיאין איזה מיקרי כחוש או שמן ,ויש לאסור בכל ענין עד דאיכא ס' .ואפילו
איכא ס' – צריך נטילת מקום ,והכי נהוג.
• כחוש שאין בו שמנונית – לכו"ע כדי נטילה( .רמ"א)
ודווקא באיסור חלב או שאר איסור דשייך בו שמנונית .אבל באיסור דלא שייך ביה שמנונית ,והוא
בודאי כחוש – אינו אוסר רק כדי נטילה( .רמ"א)
» אך דווקא בדרבנן ,ולא בדאורייתא( .ש"ך)
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❏ צלי כחוש ליד חתיכה שמינה כגון אם חתיכת ההיתר הוא השמן והאיסור הוא הכחוש – מחלוקת
ב"י :ריחא מילתא ואסור .ולכך ,אפילו חתיכת האיסור כחושה וחתיכת היתר שנצלית עמה שמינה -
האיסור מפעפע בכולה( .ט"ז י')
» דס"ל ,דכאן שהאיסור אסור מחמת עצמו ,אמרינן אפילו אם האיסור כחוש וההיתר שמן –
מוליך האיסור עמו ,מאחר שבהכרח פולטת רוטב נבילה.
ודווקא באיסור בלוע בדיעבד מותר ,ואמרינן שאע"פ שאותה חתיכה שקבלה לאיסור היא
שמינה אין השומן שבה מוליך בליעת האיסור עמה( .ט"ז י')
ט"ז :מותר בדיעבד( .ט"ז י')
» דס"ל ,שהרי לשניהם יש גבול וקצבה.
» ובנקוה"כ דחה קושיות הט"ז על השו"ע  -דס"ל ,דכיון שהאיסור מחמת עצמו א"כ מיד
מפטם להכחוש וחוזר והולך ומפטם להיתר.
❏ גדר דין תתאה גבר בצלי
כגון :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 ס' כנגד האיסור ,הכל אסור( .שו"ע סעי' ו')

סעיף ז'
כשנצלה חתיכה הבלועה מאיסור יחד עם היתר – גדר עד כמה אין הנאסר אוסר
❏ כשאיסורה מחמת עצמה (כנבילה ,או בב"ח) – אוסרת חברתה בנגיעה( .שו"ע)
דחתיכת איסור אוסרת חברתה בנגיעתה ,דוקא כשאיסורה מחמת עצמה ,כגון נבילה או בשר בחלב.
(שו"ע)
»

»

»

בדין בלוע – מחלוקת
ט"ז :בשר חם שנגע בגבינה ,אך בבלוע אינו אוסר( .ט"ז י"ג)
ש"ך :אפי' בבלוע אוסר ,דחשיב איסור מגופו ,אך אסור רק כדי נטילה( .ש"ך י"ז)
הקשה הרש"ל :הרי קי"ל אין איסור בלוע הולך בלא רוטב אפילו בבשר בחלב ,וכיצד א"כ כאן
אוסרת חברתה בנגיעה?
מתרץ הרש"ל :דבהכרח צריך שנפרש שמ"ש כאן בבשר בחלב  -היינו בשר חם שנגע בגבינה שזה
חשוב איסור מחמת עצמו( .ט"ז י"ג)
הש"ך מתרץ :דאע"ג דחם בחם בלא רוטב אוסר כולו ,היינו מטעם שאין אנו בקיאין בין כחוש
לשמן ,אבל מ"מ מה שאינו גוף האיסור רק ע"י בליעה – לא חמיר כל כך ,והעמידוהו על הדין
שאינו אוסר כשאינו מפעפע וחלב אינו מפעפע( .ש"ך י"ז)
איסור בב"ח בנגיעה  -בלי רוטב – מחלוקת
או"ה :דווקא אם יש רוטב.
מהרש"ל :אוסר אף בלא רוטב( .ש"ך י"ז)

❏ אבל אם אין בה איסור אלא מה שבלע ממקום אחר:
 כשהחתיכה האסורה בלעה איסור שאינו מפעפע (לאחר שנמלח והודח ,ואח"כ בלע דם) – מחלוקת
שו"ע :אינה אוסרת אחרת הנוגעת בה ,אפילו אם נצלו יחד.
הטעם :שאין האיסור הבלוע בחתיכה יוצא ממנו לבלוע באחרת בלא רוטב( .ט"ז י"ד)
ואינו אוסר כלל ,ואפילו כדי קליפה( .ט"ז י"ד)
»
מהרש"ל וש"ך :נאסר בכך ,כיון שמפעפע מחתיכה לחתיכה אפילו באיסור שאינו שמן( .שו"ע וש"ך)
לכו"ע ,יבשים ע"י בישול – מותר( .ש"ך י"ח)
»
» לכו"ע ,בשר שלא נמלח עדיין ויש בו דם של עצמו – אוסר במליחה וצלייה( .ש"ך י"ח)
» במליחה  -כשבלעה מאיסור שאינו מפעפע במליחה – מחלוקת
ת"ח ואו"ה [ושו"ע] :מליחה שווה לצלי ,ואינה אוסרת אחרת הנוגעת בה.
מהרש"ל וש"ך :אף במליחה כצלייה ,אמרינן דמפעפע מחתיכה לחתיכה ,אפילו באיסור שאינו
שמן( .ש"ך י"ח)
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 אבל כשהחתיכה האסורה בלעה מן הדברים המפעפעים בטבען ,כגון שומן – אוסרת חברתה.
» כיצד אוסרת חברתה?
• בין בצלי.
• בין בנוגעת זו בזו חם בחם.
• או בתחתונה חמה ועליונה צוננת( .שו"ע)
הטעם :שהאיסור הבלוע בעצמה מפעפע ויוצא מחתיכה לחתיכה( .שו"ע)
אבל אם התחתונה צוננת – אפי' קליפה אינה נאסרת( .ש"ך כ"א)
»
הטעם :דחם לתוך צונן קולף ,היינו משום שעוד לפני שהתקרר הספיק לבלוע
מהאיסור .אך כאן שאינו בלוע מגוף הדבר שאצלו ,אלא מבלוע בו – אינו מספיק לבלוע
ממנו איסור כי כבר מספיק אז להתקרר( .ש"ך כ"א)
» האם חלב מפעפעת – מחלוקת ראשונים
רשב"א :החלב אינו מפעפע( .ב"י)
טור :חלב מפעפע( .ד"מ י"ט)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :משמע ממנו שאינה מפעפעת.
ט"ז :חולק בזה ,דמשמע שכן מפעפעת( .ט"ז ט"ו)
 כשלא בלעה מאיסור שמפעפע ,אלא החתיכה שבלעה היא בעצמה שמינה ומפעפעת – מחלוקת
טור וש"ך :אינה אוסרת אחרת הנוגעת בה בצלייה ,אפילו החתיכה שנבלע בה האיסור שמן ,ושומן שבה
מפעפע.
הטעם :לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם
בטבעו.
שו"ע :סתם הדברים ולא אמר בה לא איסור ולא היתר( .ש"ך)
» שהקשה בב"י סתירה בדברי הרשב"א ,שלעיל בסעיף ה' כתב :שאפי' חתיכת האיסור כחוש
וחתיכת ההיתר שנצלה עמה שמן האיסור מפעפע בכולה .וכיצד כאן סובר שכשחתיכת ההיתר
שמינה אין השומן מפעפע בכולה ,אלא רק עד מקום שהאיסור יכול להלוך בטבעו?
השו"ע :מחמת קושיא זו ,לא הכריע כאן לא לאיסור ולא להיתר.
הש"ך תירץ :דשונה שם הדין שהאיסור אסור מחמת עצמו – ולכך אפי' האיסור כחוש,
ההיתר שהוא שמן מוליך האיסור עמו ,מחמת פליטת הרוטב של איסור ,ומבליע בכולו.
משא"כ כאן שאין החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא שבלעה איסור( .ש"ך י"ט)
הד"מ תירץ :דלעיל מדובר בחלב כחוש ,שבטבעו מפעפע ,אלא שאינו מפעפע כשהוא כחוש,
לכך כשההיתר שמן – גורם הוא שהחלב הכחוש יפעפע מחמת שומן ההיתר – ולכך אסור
דמפעפע בכולו.
אבל בשאר איסורין שאין מפעפעין בטבען – אין השומן של היתר מוליך עמו האיסור אלא
רק עד מקום שהאיסור יכול לילך לשם( .ד"מ י"ט ש"ך י"ט)
❏ כלי שבלע איסור – אוסר ההיתר שנוגע בו ,אפילו שאינו שמן ,בשונה מב' חתיכות( .רמ"א)
הטעם :דדווקא מאכל שיש לו מה לפלוט מגופו  -אז הבליעה אינה הולכת בלא רוטב .אבל כלי
שאין בה פליטה מגופה  -אז יוצא שפיר מה שבלע( .ט"ז טז)
» אך כלי אין נאסר ממאכל שבלוע בו איסור שאינו מפעפע ,כגון כבד או בשר שנמלח בכלי שאינו
מנוקב ,דזה אינו מפעפע( .ט"ז טז)
» ודווקא מאכל של היתר  -אוסר ,אבל אין כלי אוסר כלי בלי רוטב( .ש"ך כ"ב)
» כמה אוסר?
• כשבלוע איסור כחוש:
ביבש לגמרי – לכו"ע רק קליפה( .ש"ך כ"ג)
ביבש שיש לו רטיבות קצת – אוסר לגמרי( .ש"ך כ"ג)
• בלוע איסור שמן – מחלוקת
ש"ך :נסתפק באיסור שמן שנבלע בכלי – דאפשר שאפי' ביבש לגמרי אוסר בס' דמחמירים
בנאסר ע"י בליעה – ומ"מ צ"ע לדינא.
מג"א :אפילו שמן לגמרי הבולע בכלי אינו אוסר כולו( .ש"ך כ"ג ופת"ש י"ג)
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סעיף ח'
כליה שצלאו בחלבו
מקור :חולין (צז - ).כוליא שצלאה בחלבה הוה ושריא ,משום דמפסיק קרמא.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :דאסור כדי קליפה ,שהחלב מובלע בקרום .ומ"מ ,בקליפה מספיק ,כיון דדבר מועט הוא ואינו
מתפשט כל כך.
הגהות מיימוני :כל הכליה אסורה.
ר' ירוחם בשם י"מ :אם צלאה בחלב שעליה – ודאי אסורה הכוליא ,שאין כח בקרום להפסיק .אבל אם
צלאה בלובן שבתוכה – אין בו כח לפעפע בכל הכוליא אלא בכדי קליפה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,אינו אוסר אלא כדי קליפה.
הטעם :כיון שהקרום מפסיק.
רמ"א :כהגהות מיימוני ,ואוסר ,וכן נוהגין ואין לשנות ,ודינו כשאר חלב הנצלה עם בשר.
הטעם:
א .סמ"ק :דהא דקאמר בש"ס שהקרום מפסיק לא קאי במסקנא( .ט"ז י"ז וש"ך כ"ד)
ב .מהרא"י :דחיישינן שמא נפחת הקרום( .ש"ך כ"ד)
» ואם נתבשל כך הכוליא – נעשית נבלה וצריך ששים נגד כולה( .רמ"א)
» וה"ה בקרום שעל היותרת ,שאם בשלה הכוליא בקרום שעליה בלא החלב – שצריך ס' נגד כל
החתיכה( .רמ"א וט"ז י"ח)
» לענין מליחה – בכל הקרומות אין צריך אלא קליפה במקום הפסד קצת( .ט"ז י"ח)

סעיף ט'
מליח שאינו נאכל מחמת מלחו
מקור :חולין (צז - ):הנהו אטמהתא דאימלחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא ,רבינא :אסר .רב אחא :שרא.
אמר ליה רב אחא לרבינא :מאי דעתיך דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח והאמר שמואל ...וכ"ת מאי
כרותח דקאמר כרותח דמבושל ,והא מדקאמר כבוש הרי הוא כמבושל מכלל דרותח דצלי קאמר  -קשיא.
 לענין החתיכה עצמה שהיה החלב דבוק בה:
❏ באיסור כחוש  -כמה אוסר – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אין אסור הכל ,אלא רק כדי קליפה.
הרמב"ן :אוסרים הכל.
רא"ה :מצריך נטילת מקום( .ב"י וטור סעי' יא)
» דעת הרמב"ם – סתירה בדבריו
שבפ"ז (מאכ"א הי"ז וי"ט) כתב :אין מולחין חלבים עם הבשר ולא מדיחין וכו' וכל הדברים האלו
אסור לעשותן ואם נעשו לא נאסר הבשר – נראה שאין צריך לא ביטול ולא קליפה אלא מדיח
ואוכל.
ואילו בפט"ו (מאכ"א הל"ד) נראה שהוא מחמיר הרבה ואוסר הכל בבשר נבלה מליח שנבלל עם
בשר שחוטה?
א .י"ל ,דאפשר דבפ"ז מיירי בחלבים שאינם אסורים אלא מדברי סופרים כשמנו של גיד
וכיוצא בו וכיון דאינו אסור אלא מדרבנן בהדחה סגי.
ב .עוד י"ל ,דבפ"ז מיירי במליחה כל דהו כעין מליחת חלבים ,ואילו בפט"ו מיירי במליח
שאינו נאכל מחמת מלחו.
ג .עוד י"ל ,דבפ"ז מיירי שמלח החלבים בפני עצמן אלא שמתוך שהבשר קרוב להם חיישינן
שמא יגעו זה בזה ,ואילו פט"ו מיירי שנמלחו יחד( .ב"י)
מהרי"ו ארוך ואגור :נוהגים לשער בס' ,לפי שאין אנו בקיאין בין שמן לכחוש( .ד"מ י')
מהר"ם פדאווי :מנהגו להתיר בקליפה במקום הפסד מרובה( .ד"מ סוף י"ב)

קעז

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

סימן קה

להלכה – מחלוקת
שו"ע :מליח דינו כרותח ומפליט לאסור כדי קליפה.
רמ"א :בתחילה כתב כמהרי"ו ארוך ואגור – דלפי שאין אנו בקיאין בין בשר שמן לכחוש ,נוהגין לשער
בכל מליחה בס' כמו בבישול .דאם איכא ס' בין הכל ביחד נגד כל החתיכה שהחלב דבוק בה ,אז הכל שרי
מלבד אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה.
אך לבסוף סיים – כמהר"ם פדאווי ,דבהפסד מרובה יש להתיר במליחה ע"י קליפה ,אע"ג שכבר נהגו
לשער כל מליחה בס' ,אפילו באיסור כחוש – ויש לסמוך על זה באיסור כחוש ,שאינו אלא מנהג לשער
בס' .אבל לא באיסור שמן שמדינא צריך ס'.
❏ איסור שמן במליחה  -כמה אוסר – מחלוקת ראשונים
רשב"א ר"ן :מפעפע בכולו ואוסר הכל אם אין בחתיכה ס' כנגדו.
» האם צריך גם ליטול ממקום שנפל שם האיסור כדי נטילה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אע"פ שהוא בטל בששים ,צריך ליטול ממקום שנפל שם האיסור כדי נטילת מקום.
מהרא"י ור' ברוך :מספיק ס' בלבד( .ב"י וד"מ)
» בדעת הטור – מחלוקת
ב"י :פסק במליחה בס'.
ד"מ :מליחה דינה בקליפה( .ד"מ)
ראבי"ה :ביטול בששים לא שייך גבי מליחה ,דאין האיסור עובר בכל אלא נשאר במקומו ,ולפיכך צריך
קליפה ,ובקליפה עכ"פ סגי ליה.
» אף לראבי"ה – מודה שצריך ס' אם החלב דבוק לבשר( .ב"י)
ש"ד :במליחה או בצלי לא שייך אלא קליפה ,אולם צריך להעמיק בקליפתו יותר ממה שהיה קולף אם
מלח בשר נבלה כחוש עם בשר כשר ,שהחלב מפעפע ונבלע בו יותר ,והכל לפי אומד הדעת כמה בלע
יקלוף( .ב"י)
פסקו השו"ע [ובב"י] והרמ"א – כרשב"א וסיעתו ,דאם הוא חלב ממש – צריך ששים לבטלו.
ואם הבשר שנמלח עמו הוא שמן – צריך ס' לבטלו וליטול ממקום שנגע כדי נטילת מקום ,ולפחות
קליפה.
❏ כשהאיסור כחוש ששייך בו פעפוע  -כגון אם הוא שומן הגיד וקנוקנות שבו והקרומות – מחלוקת
שו"ע :יש להחמיר ולהצריכם נטילת מקום ,אבל אין צריך ס'.
ש"ך :המנהג דבמקום שאין הפסד קצת יש להצריך ס'( .שו"ע וש"ך כ"ז)
❏ כשההיתר שמן ונמלח עם איסור כחוש – מחלוקת
שו"ע וטור :ואם הבשר שנמלח עמו הוא שמן – אפילו בשומן הגיד וקנוקנות שבו – צריך ס' לבטלו
וליטול ממקום שנגע כדי נטילת מקום ,ולפחות קליפה.
רש"ל ש"ך וט"ז :הכל מותר ,ואין צריך ס'( .שו"ע ש"ך כ"ח וט"ז כ"ו)
הטעם :דאמרינן כל מקום שהאיסור אינו יכול לילך ולפעפע אפילו החתיכה שמינה שרי( .ט"ז)
» לכו"ע  -אף לדעת השו"ע  -אין נאסר אלא דווקא כששניהם מלוחים .אבל אם היה האיסור
מלוח וההיתר תפל – אין נאסר ,דכיון שהוא תפל ,אין בו כח לפטם האיסור( .ש"ך כ"ח)
 לענין שאר חתיכות שנמלחו יחד – מחלוקת ראשונים
מהר"ם :אם אין בכל אחת מהם בפני עצמה ששים לבטל החלב – אסורות ואין מצטרפות ביחד לבטל
החלב[ .והחתיכות שלא נוגעות בחלב מותרות].
הטעם :כיון דאין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב.
בשידוע בבירור שלא נגע החלב כי אם באחת מהן ,אלא שאין ידוע אי זו היא – ולכן מתבטלת
בשתים שידוע שלא נגע בהן .שאל"כ הא איכא לאסתפוקי דילמא נגע בכולן והיאך יתבטלו
ואסור מפני שהוא ספיקא דאורייתא.
רבינו נתנאל :אם אין בחתיכת בשר ס' מחלבה ,אך עם שאר החתיכות יש ששים מן החלב – היה מחמיר
ואוסר החתיכה שיש בה החלב אפילו יש בשאר החתיכות ששים מן החלב ,שמא אין חלב מפעפע מחתיכה
לחתיכה ,ואין בהם ששים לבטלו.
אולם ,אם נוגע החלב גם בחתיכה אחרת – מצטרפת אותה חתיכה עצמה לבטלה ,דכה"ג לא קרי פעפוע
מחתיכה לחתיכה ,דכיון שנגע בה הוי כאילו דבוק בה( .ב"י)
או"ז :מצטרפים הכל לס' כל החתיכות שנמלחו יחד.
דס"ל דהכל מצטרפין ,דהרי אם חלב דבוקה בו נ"נ .א"כ אם אין החלב דבוק בחתיכה אלא
שהחלב נמלח עם בשר  -הכל מצטרף לבטל החלב ,בין חתיכה הנוגעת בחלב ,בין אינה נוגעת.
(ד"מ י"ב)
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הכריע הב"י  -כמהר"ם ,דאינו מפעפע מחתיכה לחתיכה.
דנקטינן כמהר"ם שהוא יותר מפורסם מרבינו נתנאל ,ועוד דלא שבקינן מאי דפשיטא ליה
למהר"ם משום מאי דמספקא לרבינו נתנאל.
» בעיקר הדין  -האם חלב מפעפע גם במליחה – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :במליחה אפילו חלב שמן אינו מפעפע ,ואע"ג שבצלי מפעפע החלב ,מ"מ במליחה אינו
מפעפע.
רשב"א :כל דמפעפע בצלי מפעפע במליחה( .ב"י)
» האם המהר"מ ור' נתנאל חולקים ביניהם – מחלוקת
לב"י :יש ביניהם מחלוקת.
לש"ך :אינם נחלקים ביניהם ,דהמהר"מ מדבר כשגם החתיכות מלוחות ,דאז החתיכות
מפליטין ג"כ ומבליעין בחלב .ור' נתנאל מדבר :כשאין החתיכות מלוחות( .ש"ך)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כמהר"ם ,ואם 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.
» ומדובר דווקא כשיש בכל הג' לבטל החלב עצמו ,דאם לא כן – אינו בטל ברוב ,דשמא
יבשלם ויתן טעם( .ש"ך)
» ואם הן חתיכות הראויות להתכבד – מחלוקת ראשונים
ראבי"ה :הוי חתיכה הראויה להתכבד ,אע"פ שלא נאסרה אלא מבליעת איסור.
מהר"ם :לא הוי חה"ל בדבר הבלוע מאיסור( .ב"י)
פסק השו"ע – דאפי' הן חתיכות הראויות להתכבד ,כולן מותרות.
» מקשה הט"ז על השו"ע – דדברי השו"ע סותרים זה את זה ,שכאן ס"ל ,דאין חלב מפעפע
מחתיכה ל חתיכה בלא רוטב .ואילו בסעי' ז' פסק שאם בלעה מן הדברים הפעפעים בטבען ,כגון
שומן – אוסרת חברתה אף בלא רוטב?
ותירץ הנקוה"כ את דברי השו"ע – דהשו"ע חושש דמפעפע מחתיכה לחתיכה רק לחומרא.
ולכך ,בסעי' ז' פסק לחומרא דאוסרת חברתה בלא רוטב דחלב מפעפע .ואילו כאן שאם נאמר
חלב מפעפע החתיכה תהיה מותרת – מחמיר ,כיון דסוף סוף אין מצטרף ,דאין חלב מפעפע
בכולן בלא רוטב דנימא דהוי כבישול ממש ומתפשט בכולו בשוה ,דיכול להיות דנשאר קצת
בחתיכה אחת בענין שאין בה כדי לבטל.
רמ"א :כאו"ז ,דנוהגין לשער בכל מליחה בס' כמו בבישול ,דאם איכא ס' בין הכל ביחד נגד כל החתיכה
שהחלב דבוק בה ,אז הכל מותר מלבד אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה.
» מ"מ ,אותה החתיכה שהאיסור נגע בה צריך קליפה מעט( .רמ"א)
» ואם אינו יודע איזה נגע – הכל שרי( .רמ"א)
ומדובר שידוע שלא נגע ברובן( .ש"ך ל"ה)
»
» ואם אין ס' – הכל אסור .ואין לשנות המנהג( .רמ"א)
» ואף על פי שיש בזה קצת קולא אם היה האיסור שמן ומפעפע ,מ"מ 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.
» בביאור הקולא של הרמ"א – נחלקו הפוסקים:
א .ט"ז :פירושו לענין אם יש חלב באותה חתיכה ,דלפי הסוברים צריך ס' ,היה צריך
להחמיר להצריך ס' באותה חתיכה עצמה נגד החלב שבה ,ולא היו שאר החתיכות
מצטרפות לבטל חלב שבאותה חתיכה .אך לפי המנהג מקילים  -שאנו מצטרפין גם
שאר חתיכות לבטל.
ב .ט"ז וש"ך :יש קולא אם החלב אינו דבוק לשום חתיכה ,אלא מונח אצל אחד מהם,
והיה לנו לומר דאינן מצטרפות ,ובכל אחת מהם שנגע בה צריך ששים בפני עצמה .ולפי
המנהג אנו מקילים שכולן מצטרפות.
ג .לבוש :פירושו לענין שאין אנו מצריכין קליפה ,שהרי לדברי האומרים מליחה אוסרת
כדי קליפה ,הקליפה עכ"פ נאסרת .ולפי המנהג אנו מקילים ומתירים אף הקליפה.
[וחלקו עליו הט"ז והש"ך ,שהרי צריך קליפה במקום שנגע]( .ט"ז כ"ה וש"ך ל"ו)
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❏ לענין שאר איסורים כחמץ ופסח – מחלוקת ראשונים
מהרי"ו :דסגי בקליפה.
» וכן מבואר בחולין (צז - ):גבי הנהו אטמהתא דאימליחו בגיד הנשה דקאמר התם דאינו אוסר רק
כדי קליפה.
או"ה :אין לחלק( .ד"מ י')
להלכה – מחלוקת
רמ"א :אין אסור בס' אלא באיסור ששייך בו שמנונית ,כגון חלב או ציר ודם וכי האי גוונא ,אבל באיסור
שאין בו שמנונית כלל ,כגון חמץ בפסח – לכולי עלמא מליחה אינה אוסרת רק כדי קליפה( .רמ"א וט"ז)
ש"ך :מ"מ המנהג דאין לחלק( .ש"ך ל"ח)
» לכו"ע  -באיסור דרבנן יש להקל .ומשמע דאפילו במקום שאין הפסד קצת( .ש"ך ל"ח)
» לכו"ע  -באיסור ששייך בו שמנונית אע"פ שהוא רק דרבנן כמו שומן הגיד וקנוקנות – יש
להחמיר במקום שאין הפסד קצת( .ש"ך ל"ח)
» במצה בפסח שנתכפלה קצתה בתנור קודם פסח – מחלוקת
רש"ל ומהרא"י :צריך ס' באותה מצה נגד האיסור וכדי נטילה.
רמ"א בא"ח :לא הצריך ס' במצה( .ט"ז כ"ו)
❏ מה שמצינו שיש חילוק בין בישול למליחה וצלייה ואפייה – מחלוקת
לר"א ממי"ץ וסיעתו :יש חילוק ,דבאלו הג'  -אינו נוטל אלא מקום פעפוע וכפי אומד הדעת.
לרש"ל :כאו"ז בשם ר"י הלבן ומהרא"י  -דדין אלו הג' כבישול ,וצריך ס' כשאר איסורין.
ומ"מ ,אף אם יש ס' כנגדו – צריך כדי נטילה( .ט"ז כ"ו)
»
❏ מעשה באשה שמלחה ששה אווזות לצורך סעודת נשואין ,ודרך הנחתן על נסר משופע כדרך מליחה
היה כך ב' על גבי ב' וב' על גביהן ,ולא היו נוגעים זה בזה לא בצדיהם ולא העליונים בתחתונים ,אחרי זה
מצאו במעי של אחד מהן מכה המטרפת והיה הפסד רב וצורך סעודת נשואין – מחלוקת
חת"ס :יש להתיר ,ומ"מ ,צריך שיסירו אחת מהאווזות הה' הנותרים ,ואותן הד' יבשלו כל אחת בקדירה
לבדה ,ויעלה על שולחנות נפרדים באופן שלא יבואו שנים ליד אדם אחד.
פת"ש :נשאר קצת בצ"ע( .פת"ש י"ד)

סעיף י'
כשההיתר מליח והאיסור תפל – מחלוקת
שו"ע וטור :אם ההיתר מלוח והאיסור תפל – הכל מותר ,ואפילו קליפה אין צריך ,ואינו צריך אלא
הדחה .ואין לאסור אלא דווקא כשהאיסור וההיתר שניהם מלוחים .ואפילו איסור מליח וההיתר תפל.
רמ"א :אסור אם נוגעין זה בזה ,ויש להקל במקום הפסד( .טור שו"ע ורמ"א)

סעיף י"א
דין תתאה גבר במליחה – כשההיתר תפל למטה ,והאיסור המליח למעלה
מחלוקת ראשונים
רשב"א :אף במליחה אם האיסור למעלה וההיתר למטה – לא צריך אלא כדי קליפה ,כיון דתתאה גבר.
הטעם :שההיתר שהוא למטה מצנן העליון ואינו בולע אלא כדי קליפה.
טור ורא"ש :אין חילוק בין אם האיסור למעלה או למטה.
הטעם :דכיון שהוא חם ע"י מליחה אין חילוק בין תתאה לעילאה( .טור וב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,זה שאמרנו באיסור מליח והיתר תפל שאם הוא שמן אוסר עד שיהא בו ששים לבטלו,
דווקא כשהיה האיסור המליח למטה וההיתר תפל למעלה ,משום דתתאה גבר .אבל אם היה ההיתר תפל
למטה ,והאיסור המליח למעלה – אינו אוסר אלא כדי קליפה.
רמ"א :כטור ורא"ש ,שבמליח אין חילוק אם הוא למעלה או למטה .והכי נהוג.
הטעם :דבמליחה אין כח באותו שהוא תפל לבטל כח המליחה ,וכן אין כח במליחה לעשות
התפל מליח כי כן דרך המליח דאינו יכולה להתבטל כי אם על ידי הדחה( .ב"י ט"ז וש"ך)
❏ בשיטת הרשב"א – כמה אוסרת רתיחת המליח
טור בדעת הרשב"א :יראה שהוא סובר שחום על ידי מליח אוסר הכל .וחולק הוא על הרא"ש דאוסר רק
קליפה.
ב"י בדעת הרשב"א :דעתו כדעת הרא"ש ,דאינו אוסר אלא כדי קליפה.
» ולא אסר כולו אלא דווקא בשמן – דמפעפע בכולו.
» והקשה הב"י על הטור :הרי במפורש כתב הרשב"א עצמו שם בסוף דבריו שמדובר דוקא בשמן,
וכיצד פירש הטור דבריו שלא נכונה?
ותירץ הט"ז דברי הטור – דהטור ס"ל דאע"פ שההיתר הוא צונן ,מ"מ השומן שהוא בא
מאיסור מלוח הולך ומפעפע בההיתר אע"פ שהוא צונן ,כי הפעפוע בעצמו רותח.
והבין הטור ,דהרשב"א סובר :שחמימות המליחה גורמת להרתיח כל החתיכה ,וממילא נאסרה
כולה אפי' בכחוש .ואילו הרא"ש לא כתב כן ,דס"ל דבכחוש אין אוסר אלא כדי קליפה אפי'
בחתיכה אחת( .ב"י וט"ז)

סעיף י"ב-י"ג
אין מליחה בכלים
מחלוקת ראשונים
תוס' :גבינות שנעשו בדפוסי הגוים וכו' וכן מלח שהוא נתון בקערה של בשר – מותר ליתנו בחלב .ומשמע
דלכתחלה ג"כ מותר.
רא"ש מרדכי ומהרא"י :דפוסי גבינות הגוים לכתחלה אסור משום הרחק מן הכיעור .אך בדיעבד – יש
להתיר.
ראבי"ה :אסר אפילו בדיעבד אם הם בני יומן( .ב"י)
» אף לדברי ראבי"ה ,היינו דאסור דווקא בדפוסי גוים משום דמלוח בו הרבה פעמים ,אבל בשאר
דברים מודה( .ד"מ)
להלכה – כרא"ש ,דגבינות שנעשו בדפוסי העכו"ם  -אע"פ שנמלחו בתוכן ,מותרים.
וצידד הרמ"א – דמותרים דוקא בדיעבד ,אבל לכתחלה  -אסור( .ואין הרש"ל חולק כאן ,דלא דיבר אלא
בכלי שמכניסים בו יין לקיום).
הטעם שמותר :כיון דהוי דינם כאיסור תפל והיתר מליח – דמותר( .טור)
»
❏ כשנמלח בכלי שאינו מנוקב – מחלוקת
ד"מ [וברמ"א] :אפילו אינו מנוקב מותר .דאין הבדל בין כלי מנוקב לשאינו מנוקב.
הטעם :דאין מליח כרותח כל כך להפליט מן הכלי מה שבלע בתוכו.
או"ה :אין מליחה לכלים היינו בכלי מנוקב ,אבל אם אינו מנוקב אסור( .ד"מ ט"ו ורמ"א)
מלח או תבלין שהם בקערה של בשר ליתנם בחלב [או כשהיו בכלי איסור] – מחלוקת ראשונים
טור :מותר ליתנם בחלב( .טור)
» וכ"כ הרא"ה  -דכלים של גוים שהודחו יפה מותר ליתן בהם תבלין וכן בצל וכיוצא בו חריף
שאינו מוציא דבר קשה יבש ביבש( .ב"י)
או"ה ומרדכי :טוב להחמיר וליזהר לכתחלה ,דיש לחוש שמא נפלה טיפת בשר לקערה של בשר ,ובדיעבד
אין לחוש.
ד"מ :אין לחוש רק במקום דנשתמש בשר אצל קערה וכה"ג [וכמו שהוא המנהג ליחד כלי למלח שמביאין
על השולחן לבשר וחלב לכל אחד בפני עצמו] ,אבל בלא"ה אין לחוש כלל( .ד"מ י"ז)
תוס' וסמ"ג :כתבו דהמחמיר תע"ב( .ד"מ י"ז)
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להלכה:
• כשהם יבשים – פסקו השו"ע והרמ"א  -דמותר ליתנם בחלב ,וה"ה אם היו בכל איסור – מותר
לכתחילה להניחם בכלי של איסור מאחר דהם יבשים .דמאחר שהם יבשים אינן בולעים מן הכלי ,רק
שהכלי הוא נקי ואין איסור דבוק בו( .שו"ע ורמ"א סעי' י"ג)
אך צידד הרמ"א – דהמחמיר לכתחילה ,תבוא עליו ברכה( .רמ"א)
» ומן הסתם אמרינן שהיה נקי( .ש"ך מ"ה)
• אבל אם הוא לח – מחלוקת
ש"ך :אפי' הוא לח מותר מטעם דאין מליחה לכלים.
פת"ש :יש להחמיר ולאסור אם הוא לח( .ש"ך ופת"ש ט"ו)
❏ למלוח בשר בכלי שמכניסים בו הגויים יין לקיום – פסק הרשב"א דמותר( .ב"י וט"ז)

הטעם:
א .שאין זה מפליט.
ב .ועוד שאי אפשר שיפליט כל כך שיבא לידי נתינת טעם.
ג .ועוד דאגב דטריד למיפלט דמא לא בלע.
ד .ועוד דלא בלע אלא דבר המסתבך כשומן או ציר – אבל דם דשריק ,וא"נ פליטת יין לא( .ב"י)
» וחלק הרש"ל על הרשב"א בטעמו הרביעי – שאין מליחה לכלי כלל להפליט אפי' איסור
דאורייתא כדם ויין שנבלע בכלי( .ט"ז כ"ח)
❏ כשנבלע איסור בכלי ע"י רותחין – כגון :בגויה שמלחה טומאה בקערה ואחר שהסירה הטומאה
מהקערה הכניסה אותה קערה במים רותחים שהיו במחבת על האש ,ומאותם המים נתנו בקמח ולשו
עיסה ולא היו ששים לבטל הקערה שהיתה בת יומא – לא בעינן לא בעיסה ולא במים אלא כנגד מה
שבלוע מהטומאה בקערה ,ומספיק לשער בס' כנגד הקליפה( .ב"י)

סעיף י"ד
איסור דם בלוע [במלח בלוע בדם ,או בשר מלוח שלא הדיחוהו]
מחלוקת ראשונים
ספר התרומה :מלח הבלוע מדם כגון מי מליחת בשר ונתנוה בקדרה או שנתנו בקדרה בשר מלוח בלא
הדחה בעוד שהמלח עליו – אם יש ס' כנגד המלח אע"פ שטעם המלח נרגש בקדרה וטעם אינו בטל –
אעפ"כ מותר.
הטעם :לפי שאין במלח כח לאסור משאילו היה כולו דם ,ואין לנו להחמיר בנאסר יותר
מבאוסר.
רבינו שמשון מקוצי וריב"א :כיון שהמלח נימוח עם הדם ומתערב בכל הקדרה ומוליך איסורו עמו –
צריך לשער כאילו היה הדם כולו מלח( .טור)
פסק השו"ע – מלח הבלוע מדם ,כגון ממליחת בשר ,ונתנוהו בקדרה ,או שנתנו בקדרה בשר מלוח בלא
הדחה – אם יש ס' כנגד המלח ,מותר.
» ומשערים דווקא כנגד המלח .ולא סגי בס' נגד דם הבלוע בו ,דלא ידעינן כמה דמא בלע( .ש"ך מ"ו)
» ואפילו לדברי הרבינו אפרים – לא משערים ס' כנגד הדם לבדו משום דלא ידעינן כמה דם בלוע
במלח ,הילכך צריך לשער כנגד המלח( .ב"י)
» ואעפ"י 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( .רמ"א)
» עוד בגדר דין עביד לטעמא:
• כל דבר דעביד לטעמא אפילו באלף לא בטל ,בין במינו בין בשלא מינו( .ד"מ כ"א)
• אבל אם נפל לקדרה ואינו נותן טעם באותה קדרה – אף על פי שרגילין ליתן לטעם בשאר
תבשילין מותר( .ד"מ כ"א)
• וכן אם נפל דבר דעביד לטעמיה בדבר דעביד לטעמיה – מתבטל ,דהא באותו תבשיל אינו נ"ט.
(ד"מ)
• דבר דעביד לטעמיה ,אפילו איסור דרבנן שאין לו עיקר מן התורה – אין בטל( .ד"מ כ"א)
❏ אבל אם בלוע מבשר או מחלב – אין צריך ס' במלח או בתבלין ,כי אם ס' מן הבלועה שם( .ב"י)
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סעיף א'
היאך מתבטלין בשישים  -חתיכה שבלעה איסור שנפלה לקדירה ואיכא ס' כנגדה
 חתיכה שאינה נבללת
• דין התבשיל שבקדרה – חתיכה שבלעה איסור ,ואין בה ס' 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( .שו"ע)
» אך תלוי הדבר במחלוקת האם אמרינן חנ"נ בשאר איסורים( .ש"ך א')
• דין החתיכה עצמה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אינה אוסרת ,אך עומדת באיסורה ואינה בטלה.
אע"פ שאין חתיכה שבלעה איסור נעשית נבילה ואינה אוסרת – אין החתיכה חוזרת לקדמותה
להיתרה ,לפי שאיסור שבה אינו נפלט ממנה לגמרי ואינו נבלל לתוך ההיתר שבקדירה.
טור :עדיין לא יצא כל הבלוע בה .ואף היא מותרת דיצא ממנה כל הבלוע בה( .טור)
» ותמה הטור על הרשב"א :שאינו מבין דבריו ,דכיון שהכל מצטרף לבטלו ,על כורחך הטעם
מתבלבל בכולו ,וכיון שמתבלבל בכולו א"כ נתבטל?
ודחה הב"י דברי הטור :דהרי מכחל מוכח ,דאף אם היה ברור לנו שאין הכל מתפשט ומתבלבל,
אנו מצריכים ס' כנגד כולו?
והד"מ תירץ :דגבי טיפה שנפלה לא חיישינן לזה ,שהרי אילו ניער וכיסה הקדירה מיד אז
החתיכה ג"כ מותרת ,ולא חיישינן שמא נשאר מן האיסור החתיכה – וה"ה כאן.
והט"ז תירץ :דלשיטת הטור  -דווקא בכחל אסור כיון דאפשר לסוחטו אסור .אך כאן
דאינו איסור בב"ח אלא שאר איסורין – ממילא אפשר לסוחטו מותר – ואפילו החתיכה
מותרת.
» והסביר הט"ז :דמחלוקת הרשב"א והטור תלויה ביסוד מחלוקתם בטעם האיסור גבי
כחל:
דלטור :דהטעם משום דאפשר לסוחטו אסור בבב"ח ,כאן בשאר איסורין מתיר.
אך לרשב"א :דהטעם בכחל הוא משום שאנו חוששין שלא פלט כל חלבו בקדירה
ראשונה ,א"כ אין חילוק בין בב"ח לשאר איסורין – וה"ה כאן יש לאסור החתיכה כפי
שאסרו בכחל( .ט"ז א')
» אם בלע איסור שהוא מינו ע"י מליחה – מותר ,דאפשר לסוחטו מותר ,ואף אותה חתיכה
מותרת אף למ"ד חנ"נ בשאר איסורים( .פת"ש א')
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורמ"א :כרשב"א ,החתיכה עצמה אסורה.
הטעם :לפי שאיסור שבה אינו נפלט ממנה לגמרי( .שו"ע)
רמ"א בשם הטור :אותה חתיכה מותרת.
 חתיכה שנבללת ונימוחה – בטלה ,ולכו"ע מותרת( .שו"ע)
כגון :אם נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו ,ואח"כ נתרבה הרוטב של היתר
עד שיש בין כולו ס' לבטל הדם כולו – מותר ,כיון שהכל נבלל ונתערב האיסור בתוך ההיתר( .טור ושו"ע)
» וצידד הרמ"א – דלפי 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 ס' כנגדו  -דהחתיכה הנאסרת
תחלה נשארת באיסורה וצריך להסירה משם אם מכירה.
ומ"מ ,מה שצריך ס' נגד כל מה שנאסר בתחילה בדבר לח – היינו במקום שאין הפסד גדול.
אבל במקום הפסד גדול – לא אמרינן בכה"ג חנ"נ בשאר איסורים ,רק בב"ח( .ש"ך ד')
ואם אינו מכירה – בטילה אם אינה חתיכה הראויה להתכבד( .רמ"א)
ואם הוא דבר לח – הכל מותר ,מאחר דאיכא ס' נגד מה שנאסרה תחילה( .רמ"א)
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סעיף ב'
חתיכה שיש בה חלב שנתבשלה בקדירה שיש בה ס' לבטל החלב – מחלוקת
שו"ע :יניחנה עד שתצטנן הקדירה ,ולא יקח ממנה מאומה קודם לכן.
שהרי צריך ליזהר שלא יסיר שום דבר מהקדירה בעוד חתיכת האיסור בתוכה ,דחיישינן שמא תשאר
באחרונה בשעה שאין בקדרה ס' לבטל החלב .וגם לא יוציאנה תחלה ,כיון שחלב שבה יאסור אותה.
» ואם יניחנה כך – אף החתיכה עצמה תהיה מותרת( .ט"ז ב' וש"ך ו')
הטעם :דכיון שלא בלעה מחלב שעליה עדיין ,אלא עכשיו ע"י בישול ,ובאותה שעה הולכת
פליטת הבליעה בכל הקדירה בשווה ,כמו באותה חתיכה עצמה ,לכך לא נאסרה החתיכה.
(ט"ז ב' וש"ך ו')

רמ"א [ובד"מ] :החתיכה עצמה גם ככה אסורה מדין דבוק ,ואסור להסיר משם דבר עד שיסיר תחלה לכל
החתיכה ,אלא מסיר האיסור ,ואין צריך להמתין עד שיצטנן .כיון דקיימא לן דחתיכה נעשית נבלה( .ד"מ
רמ"א וש"ך)
»

»

בכמה צריך לשער שתתבטל בס' – מחלוקת
שו"ע :משער רק כנגד איסור החלב בלבד ,דאין אוסר מדין דבוק.
ש"ך :משער בס' כנגד כל החתיכה( .ש"ך ה')
קשה ,הרי על כורחך החתיכה נמלחה תחילה [דאי לאו הכי היתה אסורה משום דם והיה צריך
ששים בתבשיל נגד כולה] ,וא"כ תמוה ,שהרי כבר נאסרה תחלה משום שנמלחה עם החלב שבה,
ושוב אינה חוזרת להיתרה?
א .י"ל ,דמדובר שהוא חלב דרבנן או חלב של בהמה כחושה ,דאינו אוסר במליחה אלא כדי
קליפה לשו"ע.
ב .עוד י"ל ,מדובר שהיה בחתיכה ששים נגד החלב ,ואח"כ קודם הבישול נחתך ממנה( .ש"ך ו')

❏ בכבוש  -כגון אם נתבשל איסור בקדירה והיה ס' ,ואח"כ נצטנן התבשיל ונתמעט ההיתר ,שעכשיו אין
ס' ,ונכבש שם כשיעור כבישה – מחלוקת
תפארת צבי :אוסר עתה התבשיל.
תפארת צבי בשם רב אחד :מותר ,דאינו מוסיף בליעה יותר ע"י כבישה( .פת"ש ב')
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סעיף א'
כשנתבשלו הרבה דגים קטנים יחד ,ונמצא דג טמא ביניהם – מחלוקת ראשונים
ריב"א :הכל אסור ,אפילו מכירו וזרקו ויש ס' לבטלו.
הטעם :לפי שכשמערה מים החמין לפעמים בסוף העירוי עם מעט מים ,ישאר הדג טמא עם כ'
או עם ל' דגים ,ונאסרו וחוזרין המים ונוגעין לכל הדגים( .טור)
» וכן אם לא עירה כולם בפעם אחת אל תוך הקערה – אסור ,דאז יש לחוש שמא נשאר האיסור
לבסוף( .רמ"א)
ואם יש ספק בדבר אם עירה בפעם אחת – משמע בטור להחמיר( .ט"ז ג')
»
ר' ברוך בסה"ת :מתיר.
הטעם :מפני שאותם כ' או ל' שנשארים בטילין ברוב תערובת ,ואין חוזרין ואוסרין השאר
שבמחבת ,אע"פ שנוגעין בהן המים ,לפי שאיסור הנבלע ואין איסורו מחמת עצמו אינו חוזר
ונבלע ביבש כי אם ע"י בישול( .טור)
ר' שמשון :מתיר.
הטעם :כיון דיש לומר דאיסורא ברובא איתיה ,הלכך אין לתלות שבסוף העירוי עם מעט מים
נשאר שם הדג טמא( .ב"י)
» נפק"מ בין הר' ברוך לר' שמשון:
א .אם עירה אותן מים על הדגים:
לר' ברוך :אסור.
דלא התירו אלא ששפך המים שנשארו דרך המחבת ולא עירה לתוך הדגים או לתוך
הביצים .אבל אם עירה אותן המים על הדגים – כולן אסורין ,דאז ע"י הרוטב מוליך
האיסור מחתיכה לחתיכה.
לר' שמשון :בכל ענין מותר( .ד"מ וט"ז ד')
ב .בביצים ,דאין רגילות לבשלם הרבה יחד:
לר' ברוך :אסור.
דלא התיר אלא בדגים דרגילות לבשלם הרבה יחד ובטילים ברוב תערובת .אך בביצים
שאין רגילות לבשל ביצים כל כך ביחד – ואין בטלים ברוב תערובת.
לר' שמשון :מותר.
דאף בביצים שייך הטעם דלא מחזקינן איסור וכו'( .ט"ז ד')
❏ כשנתבשלו הרבה ביצים ,ונמצא באחת מהם אפרוח [או דם] – מחלוקת ראשונים
סמ"ג [וריב"א] :הכל אסור.
הטעם :דאין רגילות לבשל ביצים כ"כ ביחד שיהא עשרים ביצים או שלשים שנאסרו בטלים
בתערובת ברוב של היתר( .ב"י)
» לכן טוב להמתין עד שיצטנן קודם שיוציאם מן המים שנתבשלו שם .ואם רוצה למהר ישים מים
צוננים עמהם לצננם תחלה( .ב"י)
» ואם לא עשה כן ,אלא עירה אותן לקערה ונמצא אחת מהן טרפה – אוסרין הכל ,דחיישינן שמא
הטרפה נשאר לבסוף ולא היה ששים בקדרה לבטל ונאסר מה שבקדירה וחוזר ואוסר כל מה
שבקערה( .רמ"א)
» ואם לא עירה אותן לקערה אלא נשארו בקדירה ועירה הרותחין מהן – ג"כ אסורות כולן ואפילו
הם מאה.
הטעם :דשמא היתה ביצה האסורה בשולי הקדירה ונאסרו הביצים שאצלה( .ט"ז ב')
רבינו שמשון :התיר.
הטעם :כיון שיש לנו לומר דאיסורא ברובא איתיה( .ב"י)
מהרא"י :פסק כר"ש ,דמשום חששא אין לאסור מספק ,ומ"מ מסיק דהמחמיר תבוא עליו ברכה( .ד"מ ב')
לכן טוב לצנן הביצים או הדגים תחלה קודם שיערה לחוץ( .ד"מ ב')
»
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כריב"א ,המבשל ביצים הרבה ,בקליפתן ,לא יוצאם מהמים שנתבשלו בהם עד שיצטננו ,או יתן
עליהם מים צוננים לצננם ואחר כך יוציאם.
הטעם :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( .שו"ע)
» וצידד הט"ז – דדווקא לכתחילה יש להיזהר .אך בדיעבד מותר כר"ש.
רמ"א :כר' שמשון ,מתירין בכל ענין ,גם בדגים וגם בביצים.
הטעם :דלא מחזקינן איסור לומר דנשאר האיסור בסוף בלא ס'( .רמ"א)
ובת"ח הוסיף לבאר – דמאחר שיש להסתפק בדבר ,כל שיש ס' לבטלו במינו ברוב – לא הוה
אלא ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא[ .ובט"ז דחה דבריו שהרי יש כאן איסור תורה]( .ט"ז)
רש"ל וט"ז  :כר' ברוך ,ולכך יש להתיר בדגים דאיכא רגילות לבטלו ברוב תערובת .אך יש לאסור בביצים
שאין רגילות בזה.
» אך מ"מ ,לא החמיר אם עירה אותן מים על הדגים ,כפי שהחמיר הר' ברוך.
הטעם :כיון שהם בכלי שני ,ואותו מעט מים שנשאר בקדרה ג"כ אין בו כח להפליט
ולהבליע בדגים שבקערה .וגם אין לומר שאותו מעט מים שנשארו בסוף יאסרו הדגים
שבקערה ,לפי שבטל בקערה בס'( .ט"ז ד')
אך אם יש לחוש שאין ס' נגד אותן המים שנשארו בקדרה – ודאי יש לאסור כל הדגים אח"כ.
(ט"ז ד')

❏ כיצד מדובר בדין הדגים [מהו החשש שעליו נחלקו הראשונים]? – מחלוקת
לב"י ורמ"א :מדובר כשמערה הדגים מן המחבת לקערה ,והחשש בזה שמא נשאר שם הטמא.
» ומצדד הש"ך ,דבמקרה זה נאסר כדי קליפה.
ט"ז :מדובר כשהדגים נשארו במחבת ,רק שהורק הרוטב ,ויש חשש שמא נשאר הטמא בשולי המחבת.
» הט"ז סובר :שרק במקרה יש חילוק ,אך בדין – דינא חדא הוא( .ט"ז ב')
ש"ך :כשעירה כבר את רוב הרוטב ונשארו רק הדגים ,והחשש שמא ישאר בתחתית הסיר הדג הטמא,
ויאסור את הדגים הסמוכים אליו ,ויגעו אחד בשני ויאסרו זה את זה כדי קליפה( .ש"ך א')
» אך כשנשאר רוטב – הכל אסור לכו"ע.
❏ לכו"ע ,אם בישל ביצים הרבה בקדירה ,והיה ביניהם אחת שהיא אסורה ,והוציא כל אחת בכף אחת –
דאסור לכו"ע ,אף לדעת הרמ"א ור"ש( .ט"ז ה')
הטעם :שיש לחוש שמא הוציא האסורה בראשונה ונאסר הכף ,וממילא נאסרו האחרים אח"כ.
(ט"ז)

» לאחר שנודע האיסור  -אם בביצה האסורה יש רק דם [ולא אפרוח] – מחלוקת
או"ה :דם ביצים דרבנן ,וספיקא דרבנן לקולא היינו דוקא קודם שנודע איסור ודאי בביצה.
אבל לאחר שנודע בודאי איסור פעם אחת – אין לחלק בין ספיקא דרבנן לספיקא איסור
דאורייתא ,דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון.
ט"ז :גם בכה"ג הוה ספיקא דרבנן ולקולא[ .ובנקוה"כ דחה דבריו].
» אך מ"מ צידד הט"ז  -דלענין עיקר הדין  -אנו מחמירין כמ"ד דם ביצים הוא דאורייתא –
ואסור בכל ענין ,דהו"ל ספק דאורייתא ,דשמא נאסר הכף בראשונה( .ט"ז ה')
❏ האם צריך גם לקלוף את כל הביצים קודם אכילתן – מחלוקת ראשונים
ה"ר פרץ :טוב ליזהר שלא לאכול מן הביצים עד שיקלוף את כולן ,בכדי לדעת אם היה דם באחד מהן.
ד"מ :אין לחוש לזה( .ד"מ ב')
❏ הכלי שהיו בו הדגים אפי' לדעת האוסרים – אין לאסור הכלים שנתבשלו בו.
הטעם :כי בשביל ספק כזה אין לחוש שנשארו לבסוף ,אלא העמד המחבת בחזקת כשרות
שהיתה מתחלה( .ב"י ורמ"א)
» אך לא התירו אלא דווקא אחר מעת לעת ,משום דהוה ספיקא דרבנן דנטל"פ( .ש"ך ב')
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סעיף ב'
דברים המאוסים שהוציאם בכף מהקדירה
מחלוקת ראשונים
רשב"א :התבשיל והכף מותרים.
דדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם כנמלים וזבובים ויתושים ,אפילו נתערבו בתבשיל
ונמחה גופן לתוכו  -אם ההיתר רבה עליו – מותרים .ואף כאן שאין אלא פליטת הזבוב או
הנמלה – בכל גוונא מותר( .ב"י)
והרוקח :ג"כ התיר ,ומטעם דזבוב אין בו טעם( .ד"מ ה')
»
ובהג"ה מרדכי :התיר אף הכף כיון שיש בו ס' נגד הזבוב( .ד"מ ד')
»
ש"ד מהר"ם ואו"ח ואו"ה :אוסרים מדין חנ"נ – ומשער ס' כנגד כל הזבוב.
ולכך ,זבוב או נמלה שנמצא בקדירה והוציאוהו בכף – צריך ליזהר שלא לחזור ולתחוב הכף
בקדירה ,לפי שכבר נאסר הכף דשמא לא היה בו ס' כנגדו .ואם יחזור ויתחבנו לקדירה – אסורה
אם אין ס' כנגד הכף( .טור ב"י וד"מ ד')
» והרא"ש :חילק בין נמלה לזבוב ,דכף מלא תבשיל שלקחו מהקדרה נמצא בו נמלה והתירו ,כי
לא היה בנמלה אחד מששים במלוא הכף .אבל בזבוב הנמצא בכף צווה להגעיל הכף ,כי לא היה
בכף ששים כנגד הזבוב( .ב"י)
טור :אוסרים מדין חנ"נ – ומשער רק כנגד הבלוע מהזבוב .דכיון שידוע כמה הוא האיסור הבלוע בכף –
אין צריך ס' כנגד כל הכף אלא כנגד הזבוב הבלוע בו( .טור)
» וצידד הב"י בדעת הטור – דלדברי הש"ד אמר כן ,אבל הוא עצמו פוסק כרשב"א( .ב"י)
מרדכי :אין צריך אלא ס' רק כנגד הזבוב ,מלבד הפרש שבה( .ד"מ ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורמ"א :מותר כרשב"א ,וזבוב וכיוצא בו מדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם ,שנמצא
בתבשיל – זורקן ,והתבשיל מותר ,שאין פליטת דברים אלו הפגומים אוסרת.
ש"ך וב"ח :אסור כאו"ה.
» לכו"ע  -במקום הפסק מרובה או שעת הדחק וכה"ג – לכו"ע מותר( .ש"ך ז')
» לכו"ע  -בחלא ושכרא – לכו"ע אסור( .ש"ך ז')
» אם נמצא הזבוב בתמחוי שהוא כלי שני ,וחלקו ממנה בשאר קערות בכף – הכל מותר( .ב"י)
❏ ואם הוציא בכף דבר שיש בו טעם
כגון :שלקח עם כף דג טמא מן הקדירה או שאר דבר שאינו פוגם – אסור להחזיר הכף לקדרה .ואע"פ
שיש בכף ס' נגד האיסור( .רמ"א וש"ך)
הטעם :דאין משערים בכלי בס'( .ש"ך)
❏ ואם החזירו – צריך ס' רק כנגד האיסור ,ולא נגד כל הכף( .רמ"א)
הטעם :דלא אמרינן גבי כלי חנ"נ( .רמ"א)
» ודוקא בכלי עץ או מתכות חדש.
אך בכלי עץ ומתכת ישנים או בחרס חדש – לרמ"א ,צריך ס' כנגד הכף ,דנעשה נבילה( .ש"ך ה')
❏ אבל אם היה מעט מן התבשיל עם האיסור בכף והוחזר [התבשיל] לקדירה – צריך ס' גם נגד מעט
התבשיל ,דהרי נעשה נבילה בכף( .רמ"א)
» ואם החזיר האיסור עם הכף – מחלוקת
משמעות הרמ"א :אין צריך אלא ס' נגד מעט התבשיל אם הוא יותר מן האיסור דנעשה נבלה.
אבל אין צריך ס' גם נגד כל הכף.
ש"ך :צריך לשער גם כנגד הכף ,דכיון שיודעים שהיה מעט תבשיל עם האיסור בכף ,א"כ אפשר
שכל הכף בלוע מאיסור ונעשה נבלה( .ש"ך ו')
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סעיף א'
דין ריח בצלי  -איסור
מקור :פסחים (עו - ):מחלוקת רב ולוי .אמר רב :בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש – אסור,
מאי טעמא? מפטמי מהדדי.
ולוי אמר :אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן – מותר ,מאי טעמא? ריחא בעלמא היא,
וריחא לאו מילתא היא...
תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא :פת שאפאה עם הצלי בתנור  -אסור לאכלה בכותח .ההיא ביניתא
דאיטויא בהדי בישרא  -אסרה רבא מפרזקייא למיכלה בכותחא.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י ובה"ג :כלוי ,ומותר ,דריחא לאו מילתא היא.
ר"ת ורא"ש :כרב ,ואסור ,דריחא מילתא היא .ואפילו בשר נבילה כחוש עם בשר שחוטה שמן.
רשב"א :לכתחילה אסור לצלותם בתנור צר כרב ,אך בדיעבד יש להתיר כלוי( .טור)
להלכה:
 כשאחד מהם שמן – מחלוקת
שו"ע :לכתחילה אסור ,בדיעבד מותר.
ולכך ,אין צולין בשר כשרה עם בשר נבלה או של בהמה טמאה בתנור אחד ,ואע"פ שאין נוגעים זה
בזה.
אך אם צלאן – הרי זה מותר( .שו"ע)
הטעם :כיון שהולך ההיתר ומפטם לאיסור בריחיה ,ואח"כ הולך האיסור ואוסר להיתר ,דשונה
ריחא שהפיטום מוליך הריח וטעם הכחוש עמו ,אפילו בדבר שאין האיסור יכול בעצמו לילך
שם( .ט"ז וש"ך)
» ואפילו היתה האסורה שמינה הרבה והמותרת רזה( .שו"ע)
רמ"א :נוהגין להחמיר לכתחילה ,אפילו בתנור גדול .ובדיעבד ,להקל אפילו בתנור קטן סתום( .רמ"א וט"ז)
מתי מותר בדיעבד?
» ומ"מ ,מה שנוהגים להתיר ריחא בדיעבד ,הוא דווקא כשהתנור פתוח מעט ,אפילו אינו פתוח
רק הנקב שהעשן יוצא ממנו.
אבל אם הוא סתום לגמרי מכל צד – אפילו בדיעבד אסור ,דריחא מילתא בזה .ואין חילוק בין
שנצלה עם איסור דאורייתא אן דרבנן( .ד"מ ג')
» צידד האו"ה ,דמה שמתירים ריחא ,הוא דווקא כשאפה כשאחד מהמאפים היה מכוסה בבצק.
אבל אם שניהם מגולים – צריך שיהיה פתוח מן הצד ,כיון דהוי כפת חמה וחבית פתוחה דאסור
משום ריחא( .ד"מ ג')
ואפילו אם שניהם מכוסים בבצק ,אם משח הכיסוי בשומן או שלשו בשומן – דינו כמגולה.
ואין חילוק בין תנור של בית החורף שגבוה הרבה לשאר תנור ,ואין חילוק בין הפסד מרובה
למועט( .ד"מ ג')
 כששניהם כחושים – מחלוקת
רשב"א ור"ת :מותר לכתחילה.
או"ה :איסור דאורייתא כחוש אסור לכתחילה( .ש"ך א')
» בדעת הב"י – מחלוקת
לת"ח :מחלוקת
רשב"א :שרי לכו"ע.
ב"י :אסור לכתחילה.
לש"ך :לכו"ע ,אף לב"י – שרי( .ש"ך א')
» לכו"ע – בכחוש דרבנן ,כחלה שלנו – מותר לכתחילה לאפות עם הפת( .ש"ך א' וט"ז א')
להלכה – מחלוקת
ט"ז :מותר לכתחילה.
ת"ח :יש להחמיר לכתחילה( .ט"ז א' ש"ך א')
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❏ סוג התנור – מחלוקת
שו"ע :אם התנור גדול שמחזיק י"ב עשרונים ,ופיו פתוח – מותר לצלותם בו.
» ובלבד שלא יגעו זה בזה( .שו"ע)
» ואם אחד מהם מכוסה בקערה או בבצק וכיוצא בו – מותר לצלותם אפילו בתנור קטן ופיו
סתום( .שו"ע)
» היכן משערים את הי"ב עשרונים – מחלוקת
תשובת יד אליהו :בחלל ,שיהא כל חלל התנור מחזיק כל כך.
פמ"ג :רק בקרקעית( .פת"ש כאן ,שמציין לעיין בסי' צ"ז)
רמ"א :אסור לכתחילה אפילו בתנור גדול ,ואפילו כשפתוח מעט למעלה( .ש"ך ג')
הרמ"א מודה לשו"ע – בתנור גדול הפתוח ממש ,דהוי כעין כירה – דמותר לכתחילה( .ש"ך ג')
»
רש"ל :אע"פ שאינו מחזיק י"ב עשרונים ,כל שהתנור גדול קצת שיכול ההבל להתפשט – יש להתיר.
[שהרי עיקר הטעם לאשר"י הוא משום דתנורים שלהם מכוסים הוו]( .ט"ז ב')
❏ קשה ,סתירה בדעת הטור – דכאן מצריך שיהיה התנור גם גדול וגם פיו פתוח .ואילו לעיל סי'
צ"ז הצריך רק שיהיה תנור גדול ,ולא הצריך שיהיה גם פיו פתוח?
הט"ז תירץ :דאף שם הצריך את שני הדברים  -גדול ופה פתוח [ורמז זאת בדבריו "תנורים
שלנו"].
הד"מ תירץ :דיש חילוק בין בב"ח לשאר איסורים .ובבב"ח שבסי' צ"ז – מספיק גדול ולא
פתוח ,אך כאן בשאר איסורים – צריך גם גדול וגם פתוח( .ט"ז ב' וד"מ ד')
ב"ח תירץ :דבסי' צ"ז מדובר בדיעבד – שמספיק בגדול בלבד .אך כאן מדובר לכתחילה –
שצריך גם גדול וגם פתוח( .ט"ז ב')
» דין תנורים שלנו – מחלוקת ראשונים
ב"י :יש להקל בתנורים שלנו מבשלהם.
הגהות מיימוניות :כתב בהיפך( .ד"מ ד')
❏ כשיש ס' מן ההיתר נגד האיסור – באיסור ריחא
כל מקום דאמרינן ריחא מילתא ואוסר בדיעבד ,היינו דווקא כשאין ששים מן ההיתר נגד האיסור.
אבל כשיש ששים מן ההיתר ,אפי' בכל מה שבתנור – מבטל האיסור ,ולצורך הפסד מרובה יש לנהוג כן.
(רמ"א וש"ך)
הטעם :דבריחא יש להקל מטעם דכל הנכנס בספק מסייע לבטל( .ט"ז ו')
» אך במקום שאין הפסד – צריך בכל חתיכה וחתיכה בפני עצמה ס' לבטל,
נוגעות זו אצל זו( .ש"ך י"ג)

ואפילו כל החתיכות

❏ להכניס בזה אחר זה – אין לחוש( .רמ"א)
הטעם :כי לא נמצא ריחא ופיטום לכלי שיחזור ויפלוט לאוכל( .ש"ך)
ואפילו הוא כלי בן יומו – אין לחוש( .ש"ך י"ב)
»
» ובלבד שלא יגע ממש( .ש"ך י"ב)
»

דלא התירו בזה אחר זה אלא דווקא בריח ,אך אם פעם שני הוא ע"י נגיעה – אסור( .פת"ש ב')
ואפילו דבר שנעשה להריח ,ועדיין ריחו בתנור – אין לחוש לבזה אחר זה( .ש"ך י"ב)

אלא אם כן הזיע המחבת משניהם – דאז אסור אפילו בזה אחר זה ,אם היו שניהם מגולין ,דהוי ככיסוי
של קדרה( .רמ"א)
❏ ריחא תחת המחבת – מחלוקת ראשונים
ב"י :לכתחילה אסור ,אך בדיעבד מותר.
או"ה :אסור אף בדיעבד( .ד"מ ג')
הכריע הרמ"א – אם אפו או צלאו איסור והיתר תחת מחבת אחת ,מגולין – אסור אפילו בדיעבד.
וה"ה אם אפו בכה"ג פת עם בשר – אסור לאכלו בחלב.
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❏ ריחא של דבר חריף [כבצל] או שנעשה לריח – ריחא מלתא היא ,ואפילו בדיעבד אסור ,אם שניהם
מגולים( .רמ"א)
» ואם אחד מכוסה ,אפילו בבצק בלבד – מחלוקת
מרדכי :מותר.
או"ה :לכתחילה טוב להחמיר( .ד"מ ג' וש"ך)
פסק הרמ"א – כמרדכי ,דאם אחד מהם מכוסה אפילו בבצק בעלמא – מותר.
» בסוג התנור:
• תנור קטן – לכו"ע אסור( .ט"ז ה')
• תנור גדול ופתוח – מחלוקת
רמ"א ,או"ה ,ט"ז וש"ך :אסור אפי' בדיעבד ,אפילו בתנור גדול ופתוח( .ד"מ ט"ז וש"ך)
ואפילו פי התנור פתוח בצידו – אסור( .ש"ך ה')
»
רש"ל וב"ח :מותר( .ט"ז ה')
❏ ריחא באיסור דם
• כבד – מחלוקת
מהרא"י :מותר ,דאינו אוסר בריחא ,כיון דדם הנבלע בכבד הוא דבר קלוש( .ד"מ וט"ז א')
ב"י :אינו נראה בעיניו להתיר( .ד"מ ג')
• בשר שנאסר מחמת דם [כגון שנמלח בכלי שאינו מנוקב] – מחלוקת בדעת המהרא"י
ב"ח :אינו אוסר בריחא ,כיון דכל דם קלוש הוא ואינו אוסר בריחא.
רש"ל :אוסר בריחא בשר שנצלה או נתבשל עמו בתנור( .ט"ז א')
» וצידד הט"ז – דלא אסרו אלא לכתחילה ,אך בדיעבד – הכל מותר.
❏ ריחא באיסור משהו כגון חמץ בפסח – מחלוקת ראשונים
תוס' והגהת סמ"ק :ריחא מלתא ואוסר אפילו בדיעבד ,אם התנור קטן והוא סתום ,והאיסור וההיתר
מגולין תוך התנור.
ד"מ בשם מרדכי :אין לחלק( .ד"מ א' ורמ"א)
» הש"ך הקשה שלא נמצא כן במרדכי ,והסיק שזהו המהרי"ל ולא המרדכי.
הכריע הרמ"א – דבמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין.
❏ דין פת שכבר נאפתה בתנור של נוכרי או בב"ח:
• אם יש לו פת אחר – אסור.
ולכך ,אם אפה פת עם בשר – אסור לאכלו עם חלב ,אם יש לו פת אחר( .רמ"א)
אך מ"מ ,מותר לאוכלו עם בשר אם הוא פת מועט או שיש היכר בפת.
אבל בפת מרובה ואין היכר – אסור לאוכלו לבדו ,גזירה שמא יבוא לאוכלו בחלב( .ש"ך י"א)
וכן אם עובד כוכבים אפה פת עם איסור – אסור לקנות אותו פת אם יש פת אחר ,דכל זה מקרי
לכתחילה( .רמ"א)
• אבל אם אין לו פת אחר בריוח – מחלוקת ראשונים
אגור בשם ר"י מולין :מותר בשניהם ,דזה מקרי לענין זה דיעבד.
או"ה :אין מתירין ריחא ,אפילו בדיעבד ,אלא אם כן התנור פתוח קצת מן הצד או למעלה במקום שהעשן
יוצא( .ד"מ ג' ורמ"א)
הכריע הרמ"א – דבמקום הפסד אין להחמיר בדיעבד .ואפילו סתום לגמרי.
» ובת"ח כתב :דמנהג להקל לקנות מן העובדי כוכבים דברים המבושלים בכליהם ,כיון שאין בהם
משום בישול עובדי כוכבים ,דסתם כליהם אינן בני יומן ואע"פ דנותן טעם לפגם אסור
לכתחילה ,מ"מ לא חשבינן הקנייה לכתחילה .לכן נוהגים היתר בקראקא לקנות האגוזים
שלמים שמבשלים העובדי כוכבים או שאר דברים( .ט"ז ד')
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סעיף ב'
ריחא בב' קדירות בתנור
מקור :פסחים (עו - ):אין צולין ב' פסחים זה אצל זה ,משום תערובות גופין.
מחלוקת ראשונים
רשב"א :אם בא לבשלם בקדרה ,כל אחד לעצמו ,אפילו בתנור צר ופי הקדירה מגולה – מותר ,ואפילו
לכתחילה ,שאין ריח המתבשל כל כך אוסר( .טור)
או"ה :לכתחילה אף כשהתנור מגולה או על גבי כירה – אסור לבשל ב' קדרות זו בצד זו ,דחיישינן
לניצוצות שנתזו מזו לזו .אך בדיעבד אין לחוש( .ד"מ ב')
» וצידד הד"מ :דאף ב' קדרות זו אצל זו – אף לכתחילה אינו אלא חומרא בעלמא( .ד"מ ב')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אם בא לבשלם בקדרה ,זה לעצמו וזה לעצמו ,אפילו בתנור קטן ופיו סתום – מותר ,ואף על פי
שפי הקדרות מגולה.
» הטעם – מחלוקת
ב"י וש"ך :מפני שיש הפסק קדירה – מותר ,אך אין הטעם מפני שאין ריח המתבשלים כל כך
אוסר.
או"ה וב"ח :מפני שאין ריח המתבשלים כל כך אוסר [וכפי שכתב הטור בפשטות]( .ש"ך סקט"ז)
רמ"א וב"ח :לכתחילה כאו"ה ,דאפילו בדיעבד יש מחמירין ואוסרין ,אם האיסור וההיתר מגולה .אך
במקום הפסד מרובה – יש להקל.
» בדעת הרמ"א – מחלוקת
העט"ז :הבין דעת הרמ"א ,דלענין ריחא אין איסור בבישול אפילו בתנור קטן וסתום ופי
הקדרות מגולים .אלא שהמנהג להחמיר ,ולהשוות בישול לצלי.
ש"ך :חולק עליו בזה( .ש"ך י"ז)
רש"ל :אף במקום הפסד מרובה – אסור בתנור סתום ,ואפילו גדול( .ש"ך י"ח)
» לכו"ע – דווקא כשהתנור פתוח קצת התיר הרשב"א לכתחילה ,אבל אם הוא סתום מכל
הצדדים כדרך שמטמינים החמין לצורך שבת – אסור( .ד"מ רמ"א וש"ך)

סעיף ג'
מרדה של עכו"ם
 יש עליה שמנונית איסור:
• בת יומא – אסור ליתן עליה היתר כל היום( .שו"ע)
» הכשרת הרחת – כל זמן שהיא בת יומא לא מועיל בה הגעלה ולא קליפה בכלי אומנות( .רמ"א)
אלא מועיל לה רק ליבון ,שהרי הוא כלי שתשמישו ע"י האור( .ש"ך כ')
» ודווקא הפת הראשונה אסורה( .ט"ז)
ואם אין מכירה – בטל ברוב חד בתרי( .ט"ז ז')
» ואם כבר נאפה ברחת  -באיזה שיעור יהיה מותר – מחלוקת
רש"ל :צריך ס' בהיתר נגד האיסור שברחת.
רמ"א :אין צריך ס'( .ט"ז ז')
• אינה בת יומא – מותר להשתמש בה ,משום שאי אפשר בענין אחר( .שו"ע)
הטעם – מחלוקת
תוס' :שהרי לא ישמע לו העכו"ם לעשות מרדה חדשה בכל פעם שישפוך עליה איסור ,שהרי אנו
קונין פת עכו"ם ואין להם אלא מרדה אחת ,ואי אפשר להיזהר מזה שהרי לא ישמע לנו
העכו"ם ,ולכך הותר גם לישראל להשתמש בה לכתחילה.
לבוש :משום דלא שכיחא לא גזרו בה( .ט"ז ח')
[ובנקוה"כ דחה קושיית הט"ז ,דכוונתו שאינו שכיח שהעכו"ם יעשה לו בכל פעם מרדה חדשה].
 אם אין שמנונית איסור – מותר( .משמעות השו"ע)
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סעיף ד'
ריחא דיין נסך בפת
מקור :ע"ז (סו - ):מחלוקת אביי ורבא .גבי בת תיהא ישראל בדגוי ,אביי אמר :אסור .רבא אמר :מותר.
אביי אמר אסור  -ריחא מילתא היא .רבא אמר מותר  -ריחא לאו מילתא היא.
אמר רב מרי :כתנאי ,הרודה פת חמה ונתנה על גב חבית של יין של תרומה ,רבי מאיר :אוסר .ורבי
יהודה :מתיר .רבי יוסי :מתיר בשל חטים ,ואוסר בשל שעורים ,מפני שהשעורים שואבות.
לרבא ודאי תנאי היא .לאביי מי לימא תנאי היא?  -אמר לך אביי :לאו מי איתמר עלה אמר ריש לקיש:
בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור ,בפת צוננת וחבית מגופה דברי הכל מותר ,לא נחלקו אלא בפת
חמה וחבית מגופה בפת צוננת וחבית פתוחה ,והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי.
פסק השו"ע – כר' יוסי ,ופת חמה ,וחבית פתוחה ,כגון פת חמה שמונח על גבי חבית פתוחה של יין נסך –
אסורה.
הטעם :מפני ששואב הריח של היין( .ש"ך כ"א)
כל מה שנאסר – דווקא כשמונחת נגד המגופה ממש( .רמ"א)
»
» ואפי' סתם יינם או שאר יין נסך שמותר בהנאה – אסור ,כיון שריח זה חשיב כאוכל( .ש"ך כ"ב)
❏ אך אם הפת צוננת ,אפילו אם החבית פתוחה .או פת חמה וחבית מגופה:
• בפת חיטים – מותר( .שו"ע)
• בפת שעורים – אסור( .שו"ע וש"ך)

סעיף ה'
להריח יין נסך
מקור :ע"ז (סו – ):מחלוקת ,בת תיהא ישראל בדגוי ,אביי אמר :אסור .רבא אמר :מותר .אביי אמר
אסור ,דריחא מילתא היא .רבא אמר מותר ,דריחא לאו מילתא היא.
❏ מהי דרך ההרחה? – מחלוקת ראשונים
רש"י :מריח בלבד.
ערוך :שמהנקב שואפים ריח היין בפיהם( .ב"י)
פסק השו"ע – כערוך ,וכרבא ,דמותר לשאוף בפיו ריח יין נסך דרך נקב שבחבית ,לידע אם הוא טוב.
» אך אסור לטועמו ,אע"פ שאינו בולעו( .רמ"א)
❏ טבאק הניקח מן העכו"ם – מותר לשאוף אותו.
הטעם :מצד ספק דרבנן לקולא ואיכא ספיקי טובא ,שמא לא נועד היין לריח ,ושמא בטל בס'
וכו'( .פת"ש ג')
❏ זילוף יין עכו"ם
• יין נסך – אסור ,כיון שאסור בהנאה( .רמ"א)
• סתם יינם – מותר ,כיון דמותר בהנאה( .רמ"א)
» מקשה הש"ך ,הרי בסי' קכ"ג דאסרו לזלף
כ"ה)

סתם יינם לכתחילה? וכתב שיש ליישב בדוחק.
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סעיף ו'
בשמים שביין נסך – להריח כגון :שק של פלפלין וזנגביל שמשימין בקנקני יין נסך
 בסתמא – מותר להריח בהם אפילו לכתחילה( .ב"י שו"ע וש"ך)
הטעם:
א .לפי שאין היין נותן בהם ריח.
ב .דהבשמים עשויים לתת טעם ביין ,ולא כדי שהיין יתן טעם בהם.
ג .המריח אין מכוון להריח היין ,אלא להריח הבשמים( .ב"י וש"ך כ"ו)
 אבל לבשמים דהבדלה – אסור( .שו"ע)
הטעם :משום הקריבהו נא לפחתך( .ב"י וש"ך)
❏ לברך על פלפלים בהבדלה כבשמים – מחלוקת
לבוש :אין לעשות במוצ"ש הבדלה על פלפלין ,כיון שפלפלין אינן בכלל בשמים אלא בכלל תבלין.
ט"ז :מותר לברך עליהם ,כיון שפלפלים אינן בכלל תבלין ,אלא דינם כשאר בשמים.
» שהרי כל דבר הבא ליתן טעם בקדירה כגון שום ובצלים וכיוצא בהם נקראים תבלין ,ובהם שייך
לחלק בין חיין למבושלים .אבל בפלפלין אין לחלק( .ט"ז י')
» ובנקוה"כ דחה דברי הט"ז ,והכריע דהלכך אין לברך בורא מיני בשמים על הפלפלין ,ועוד שספק
ברכות להקל( .נקוה"כ)

סעיף ז'
להריח בשמים של איסורי הנאה
מקור :פסחים (כה - ):גבי מחלוקת אביי ורבא ,ולאביי נמי כל שמריח בהן לקלוט ריחן – אסור.
ע"ז (יב – ):עיר שיש בה עבודת כוכבים ,והיו בה חנויות מעוטרות ...ואמרו חכמים :המעוטרות אסורות...
אמר רשב"ל :לא שנו אלא מעוטרות בורד והדס ,דקא מתהני מריחא.
 כלאי הכרם ועורלה:
• כנועדו לריח [כורד והדס] – אסור( .שו"ע)
• לא נועדו לריח – מותר( .ש"ך כ"ז)
 עבודה זרה:
• בנועדו לריח [כורד והדס] – לכו"ע אסורים( .שו"ע)
• לא נועדו לריח – מחלוקת
ב"י :מותר.
ש"ך בדעת התוס' :אסור דהרי אסורים מן התורה ,וסוף סוף נהנה הוא מהריח( .ש"ך כ"ז)
❏ איסור שמותר בהנאה אך נועד להריח – מחלוקת
שלטי גיבורים :אסור להריח בהם.
אמונת שמואל :מותר להריח בהם ,אפילו שעשויים לריח( .פת"ש ה')
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סעיף א'
ביטול ברוב – יבש ביבש
מקור :חולין (צט :ק – ).גיד הנשה שנתבשל עם הגידים  -בזמן שאינו מכירו – כולם אסורין .וכן חתיכה של
נבלה או של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות  -בזמן שאינו מכירן – כולן אסורות...
הגמ' מקשה :וליבטלי ברובא? – אגיד בריה שאני .ואחתיכה? – בחתיכה הראויה להתכבד[ .משמע דאי
לאו טעמא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד הוו בטלי ברוב].
זבחים (עב ).ביצה (ג):
 במינו – לכו"ע בטל ברוב.
ולכך ,חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות מין במינו יבש ביבש( ,דהיינו שאין נבלל,
והאיסור עומד בעצמו אלא שנתערב ואינו מכירו) חד בתרי – בטיל( .שו"ע)
הטעם :דכתיב אחרי רבים להטות( .ב"י ט"ז וש"ך)
» האם איכא איסור מדרבנן – מחלוקת ראשונים
רא"ש רשב"א וטור :אפי' איסור אדרבנן ליכא.
מקור :ב"מ (נב - ):התרומה והבכורים  -חייבים עליהם מיתה וחומש ,ואסורין לזרים ,ועולין
באחד ומאה .משא"כ במעשר ...דבטל ברובא[ .ושם מדובר באיסור דרבנן ,ומשמע דבטל
ברוב אף מדרבנן].
ראב"ד :מדרבנן אסור ,ואינו בטל בפחות מס' .ורק מדאורייתא בטל( .ב"י)
» לראב"ד שאוסר  -אם נפל אחד מהם לים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :השאר מותרים.
רשב"א בשם גדולי המורים :אע"פ שנפלה אחת מהן לים לא נתיר את השאר( .ב"י)
» שלא התירו בנפלה אחת מהן לים ,אלא בחומר התערובות כלומר בק"א כתרומה ,או
באחד ומאתים כערלה ,או לאסור כל התערובות כשור הנסקל ויין נסך .אבל לא התירו
כשנפלה לפחות מששים( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש רשב"א וטור ,דמותר ,אפילו מדרבנן.
» ומ"מ ,במבושל צריך ששים בין החתיכות והמים נגד האיסור .אלא דאפילו יש ס'  -דין החתיכות
כיבש דבטל ברוב .ואם אין בחתיכות רוב  -כל החתיכות אסורות אע"פ שיש ס'( .ש"ך ד')
» ואין חילוק בכל זה בין אם האיסור מדרבנן או מדאורייתא( .רמ"א ע"פ הבנת הש"ך סק"ט)
❏ אופן האכילה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אפי' יאכלם כולם יחד  -ואדם אחד – מותר .ואין צריך לאוכלן שנים שנים.
הטעם :דנהפך איסור להיות היתר ומותר לאכלן כולן כאחד .שאינו ניתר משום ספיקא ,אלא
גזרת הכתוב הוא דמותר.
רשב"א :צריך לאוכלם דווקא אחת אחת ואפי' אדם אחד .ואינו אוכלן כולן כאחד וכן אינו מבשלן כאחד.
הטעם :דכיון שנתבטל ברוב דבר תורה ואין כאן איסור של תורה ,כשאוכל האחד אני אומר זהו
של היתר ,וכן בכל אחד ואחד ואפילו באחרון אני אומר מה שנאכל ראשון הוא היה של איסור,
וכבר הלך לו ,וזה של היתר הוא ,משא"כ בדברים הנבללים.
סמ"ג :יש להחמיר שלא לאוכלן אדם אחד[ ,אלא יאכלו אותם גם בב' בני אדם וגם אחת אחת] .וה"ה
שלא יבשלן בקדרה אחת אפילו להאכילם לשני בני אדם.
הטעם :כיון שנמצא שאוכל בודאי איסור( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דמותר לאכלן אדם אחד ,כל אחת בפני עצמה .אבל לא יאכל שלשתם יחד.
וה"ה ,דמותר לאכול א' וב' ,או ב' וא'( .ש"ך ז')
»
רמ"א :כסמ"ג ,לכתחילה אסור לאכלם אדם אחד א' ,אפילו זה אחר זה.
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❏ השלכת אחד – מחלוקת ראשונים
ספר התרומה :לא צריך.
רש"י :ישליך אחד לכלבים או לעכו"ם ,והשאר יהיו מותרים( .ב"י)
הכריע הרמ"א – דאינו אלא חומרא בעלמא  -כספר התרומה.
» ושוב אפילו אדם אחד יכול לאכול משנים הנותרים ,ולא אומרים בזה איסורא ברובא אישתייר.
(פת"ש ב')

❏ גדר רוב
• בכמות
• באיסור דאורייתא – מחלוקת
פר"ח :כל דהו יותר ממחצה.
מנחת יעקב :צריך כפול.
• באיסור דרבנן – לכו"ע מספיק אפי' בכל דהוא יותר( .פת"ש א')
• במנין – מחלוקת בדעת הש"ך
תשובת חינוך ב"י :לא מספיק רוב מנין ,אלא צריך גם רוב בנין שיהיו הב' יותר מרובים.
חב"י בשם חכם אחד :אפי' ב' חלקים קטנים כנגד אחד גדול – חשיב רוב( .פת"ש א')
❏ גדר יבש ביבש
כל דבר שהוא עומד בעצמו אלא שהוא מעורב עם אחרים אע"פ שהוא מבושל במים או משקים אחרים
מקרי יבש ביבש.
ולא אמרו יבש ביבש חד בתרי בטל אלא להוציא דבר לח או נימוח ומתפשט( .ב"י וש"ך)
מקור :חולין (ק - ).וליבטלי ברובא? – אגיד בריה שאני[ .מוכח מכך שעל חתיכה שנתבשלה עם שאר
חתיכות מקשה ליבטיל ברובא].
» קמח בקמח:
• כשאינו רותח – מחלוקת
ב"ח :מיקרי לח בלח  -כיון שנבלל.
תוס' :לא הוי לח בלח( .ש"ך ג')
• כשהוא רותח – לכו"ע הוי לח בלח( .ש"ך ג')
 שלא במינו
• בדאורייתא – מחלוקת ראשונים
טור :בטל ,דאין חילוק בין נתערבה במינה ,בין שלא במינה.
ספר התרומה :אינו בטל ואפילו יבש ביבש צריך ס' ,כיון דאם יבשלם יתן בהם טעם( .טור)
הכריע הרמ"א – כספר התרומה ,דדווקא במינו בטל ,אבל שלא במינו ואינו מכירו ,אפילו יבש ביבש צריך
ששים.
» ואין צריך ס' אלא מדרבנן( .ש"ך)
• בדרבנן – לכו"ע בטל ברוב( .ש"ך)
הטעם :דדבר שאינו אסור אלא מדרבנן ליכא למיחש שיגיע לכדי איסור דאורייתא( .ש"ך)
ולדברי הרמ"א אין חילוק בין איסור דאורייתא לדרבנן( .ש"ך ט')
»
❏ כיצד מדובר שנתערב שלא במינו? – מחלוקת
טור :כשנפרך לחתיכות דקות שאין ניכר בין זה לזה.
ש"ך :כגון שיש כאן ב' או ג' מינים ,ונודע שאחד מהן אסור ,ואינו ידוע איזה מהן .כגון ששחט כמה
מינים ,וידוע שאחד מהן נשחט שלא כהוגן ,ואינו ידוע איזהו.
מהרא"י ורש"ל :כשנתערבו ב' מינים שחלוקין בטעמן ,ושווים במראה( .ש"ך ח')
❏ גדר הביטול  -כשאינו בטל באינו מינו – מחלוקת ראשונים
הג"ה ש"ד :אף מדאורייתא אינו בטל.
או"ה :רק מדרבנן אינו בטל( .ד"מ א')
» נפק"מ – בספק ,האם ספיקא לקטלא או לחומרא( .ד"מ א')
❏ בשאינו מינו ונאבד קצתו ,ולא ידעינן אם היה בו ס' – מחלוקת
רע"א :אסור ,דאין מוציאין איסור מחזקתו.
ש"ך :לא משמע כן( .פת"ש ג')
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❏ חמץ  -איסור במשהו – מחלוקת ראשונים
רש"י :אסר באכילה ,והתיר בהנאה רק שישליך אחד מהם.
רי"ף :אוסר הכל אף בהנאה.
רא"ש :מותר הכל אף באכילה( .טור)
הטעם :הרא"ש לשיטתו – דחזר הכל להיות היתר גמור ,ולכך מותר אפילו באכילה( .ב"י)

סעיף ב'
בישול הביטול ברוב  -אם בישל התערובות אחר שנתבטל ברוב
מחלוקת ראשונים
רשב"א :שכל אחד ואחד מותר בפני עצמו ,והרוטב בנותן טעם  -שצריך ששים כנגד האיסור.
רא"ש :חילק ,שאם לא נודע תערובתו קודם שנתבשל – צריך ס' כנגד האיסור .אך אם נודע תערובתו
קודם שנתבשל גם הרוטב – מותר כולו ,כמו החתיכות שנתערבו.
» ואם אחר שנתבטל ברוב ניתוסף על האיסור חוזר ונאסר( .טור)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דיבש 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.
רמ"א :כרא"ש ,דאם נודע התערובות קודם שנתבשלו ביחד ,הכל שרי ,דאין חוזרין ונאסרין מאחר
שנתבטל ביבש .ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין ולהתיר.
❏ ביטול האיסור – לכו"ע מותר להרבות לבטל האיסור לכתחילה( .שו"ע)
ולכך ,אם רוצה לבשלן יחד ואין שם ס' – מותר להרבות עליהם כדי שיעור ששים ולבשלן ,ואין בו משום
מבטל איסור( .שו"ע)
הטעם :דכל אחד מותר בפני עצמו( .ש"ך)
ואם אח"כ הוכר האיסור מתוך ההיתר – אסור לאוכלו( .ב"י)
»
» וכן כאשר נתערב בו שוב איסור – הכיר מין את מינו וניעור מביטולו ,וניתוסף עליו – והוי כאילו
הוכר האיסור( .ב"י)

❏ בישול בב' קדירות
• כשלא נודע התערובת קודם לכן – מחלוקת
ב"ח :מותר ,ואפילו בשלם בב' קדרות קודם שנודע התערובות מותר לאכלן אח"כ.
ש"ך :אסור( .ש"ך י"ב)
הטעם :דאז לא נתבטל האיסור כלל ואסור מן התורה ,אלא דעתה בשעת הבישול נודע
התערובת א"כ על כל קדירה י"ל שמא האיסור בזו  -הו"ל ספיקא דאורייתא ולחומרא ,ואסור.
• כשנודע התערובת – לכו"ע מותר( .ש"ך י"ב)
» במליחה  -אם לא נודע עד אחר המליחה – מחלוקת
חינוך ב"י :לא הוי ביטול וצריך ס'.
זקינו של חב"י :לא הוי כבישול – ובטל.
הכריע הפת"ש – כחינוך ב"י דאינו בטל( .פת"ש ד')
❏ איסור דרבנן  -חד בחד  -בב' בני אדם – מחלוקת
אור הזרוע :בטל.
ב"י :חלק ,דאין לסמוך עליו( .ב"י)
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סעיף א'
דין דבר שבמנין – אינו בטל אפילו באלף
מקור :ערלה (פ"ג מ"ז) ביצה (ג ):יבמות (פא ):זבחים (עב ):חולין (ק – ).תנן ,שהיה רבי מאיר אומר :את
שדרכו לימנות מקדש[ .כלומר אוסר בכל שהוא אפילו אחד באלף].
וחכמים אומרים :אינו מקדש אלא ו' דברים בלבד.
רבי עקיבא אומר :ז' ,ואלו הן :אגוזי פרך ,ורמוני בדן ,וחביות סתומות ,וחלפי תרדין ,וקולסי כרוב,
ודלעת יונית .רבי עקיבא מוסיף :אף ככרות של בעל הבית.
ואתמר עלה [מחלוקת בדעת ר"מ]  -רבי יוחנן אמר :את שדרכן לימנות שנינו .וריש לקיש אומר :כל
שדרכו לימנות שנינו.
זבחים (עג - ).אמרינן דלדברי הכל בעלי חיים חשיבי ולא בטלי.
נחלקו בזה הראשונים  -בגדר דבר שבמנין
בעל העיטור וספר התרומה :כר"מ ור"ל – ד"כל" שדרכו לימנות שנינו ,ואף דבר שלפעמים נמכר במנין –
לא בטל.
» ולכך ,ביצה [שלפעמים נמכרת במניין]  -שנמצא בתוך תרנגולת שנתנבלה בשחיטה – אינה
בטילה.
ר"י ור' ירוחם :כר"מ ור"י – "את" שדרכו לימנות שנינו  -תמיד – הוי דבר שבמנין ואינו בטל.
דדווקא דברים שלעולם אין מוכרין אותם אלא במנין – אינם בטלים מדין דבר שבמנין .אבל
דברים שלפעמים מוכרין אותן באומד – בטל ברוב.
» ולכך ,ביצה – בטלה ,שפעמים מוכרין סל מלא ביצים ביחד.
רמב"ם :כר"ע – ואפילו דבר שדרכו תמיד להמנות – בטל .ורק ז' דברים בלבד  -אינם בטלים ,אך כל
השאר בטל אף את שדרכו( .ב"י)
דז' דברים בלבד הן שאינן בטלים ,כגון :רימוני בדן ואגוזי פרך.
» ומ"מ ,כל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מן המקומות לפי הזמן ולפי המקום שהוא שם – אינו
בטל ואוסר בכל שהוא( .טור)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם וכר"ע ,דדבר שבמנין בטל מלבד ז' מינים.
ולכך ,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.
» וה"ה ,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 .וה"ה בכל כיוצא בהן ,בשאר מקומות( .שו"ע)
❏ בסוגי ז' הדברים שבמנין שאינם בטלים:
❏ אגוזי פרך – מחלוקת מהן
רש"י :פרך ובדן מקומות הן.
הברטנורא :אגוזים שקליפתן רכה ונפרכין ביד( .ש"ך ג')
❏ חביות גדולות[ .אך קטנות – בטלות]( .ש"ך ד')
• סתומות – לכו"ע לא בטלות.
• פתוחות דיין נסך – מחלוקת
תוס' בע"ז :בטלות.
תוס' בזבחים :אינן בטלות ,דחמירא עכו"ם משאר איסורים( .ש"ך ה')
❏ ככרות
• ככרות של בעה"ב – אינן בטלות.
• ככרות של נחתום – תלוי במקומות ,דבמקומות שהם חשובים – אינן בטלות( .ש"ך ו')
❏ בעלי חיים – אע"ג דלא אסירי מתחילת ברייתן ,כגון שור הנסקל – אינן בטלין( .ש"ך ז')
רמ"א :כר"י ור' ירוחם ,דכל דבר שבמנין ,דהיינו שדרכו למנותו "תמיד" – אינו בטל.
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רש"ל וב"ח :כבעל העיטור וספר התרומה ,ואף כל שדרכו למנות לפעמים – אינו בטל( .ט"ז א' וש"ך ט')

הכריע הט"ז – דכיון דמילתא דרבנן היא ,כדאי הם המתירים לסמוך עליהם במקום הפסד.
❏ דין ביצים – מחלוקת ראשונים
ראב"ד :ביצה חשיבא כבריה  -ואינה בטלה.
רמב"ן :ביצה כחיטה  -ובטלה.
רמב"ם :ביצה חשיבא כבריה  -ועשו בה היכר והוסיפו בשיעורה בביטול ס"א ולא מספיק ס'( .ב"י)
ובזמן שהוא מכירה – פליטתה בטל בס' ואחת .ואם אינו מכירה אפילו באלף לא בטלה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
לשו"ע ורמ"א :בטילה.
לרש"ל :אינה בטילה [וכ"ש בזמנינו שאין בנמצא כלל בגבולנו למכור סל מלא ביצים באומד בלי מנין].
(ש"ך ט')
»

ונחלקו בזה האחרונים להלכה
מנחת יעקב :יש להקל בהפסד מרובה ,דביצה בטילה.
שו"ת תשובה מאהבה :בזמנינו ביצה אינה בטילה אף בהפסד מרובה[ ,דבטל רק דבר שפעמים
בטילה  -ולא ביצה]( .פת"ש א')

❏ מינו ושאינו מינו
• במינו – לכו"ע אינו בטל.
• באינו מינו – מחלוקת
משמעות השו"ע והרמב"ם :דבאינו מינו בטל.
ת"ח :אינו בטל ואוסר בכל שהוא( .ש"ך א')
» [ומה שכאן לא הגיה הרמ"א על השו"ע – דלא משכחת לה שלא במינו – דהא יהא ניכר האסור].
(ש"ך)

❏ למכור דבר שבמנין לעכו"ם – מחלוקת
תוס' ביבמות :מותר.
» ובלבד שימכרנו לו חוץ מדמי איסור שבהן.
» ודווקא כשאין לחוש שימכור ישראל.
מגדל עוז :אסור( .ש"ך ב')
❏ הולכת דמי הנאת האיסור לים המלח – מחלוקת
רשב"ם :מועיל אף בזה ויהיה מותר.
תוס' :אינו מועיל ,דמועיל דווקא בע"ז דתופסת דמיה( .ש"ך ב')
❏ גדר דבר חשוב אינו בטל – אינו אלא מדרבנן.
»

ולכך ,בספק – אזלינן בספיקו לקולא( .רמ"א)
ודווקא כשיש ספק אם הוא דבר חשוב או לא ,אבל בשאר ספיקות הולכים לחומרא( .ש"ך י')

❏ דבר הנאכל ע"י מילוי ככרכשתא  -אף שהויא דבר שבמנין – בטילה( .ט"ז א')

❏ נר חנוכה  -שנתערב בשאר נרות – אינו בטל ,דהוי דבר שבמנין ,דהואיל וכל לילה מדליקין נרות במנין,
הוי דבר חשוב [אע"פ שכשמוכרים אותן מוכרים במשקל ,מ"מ] הואיל ונתערבו לאחר שהודלקו ואז הוי
דבר שבמנין – אינם בטלים( .ד"מ ב')

קצח
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סעיף ב'
בע"ח שחוטים בדבר שבמנין
מקור :ערלה (פ"ג מ"ח)  -נתפרדו הרימונים נתפצעו האגוזים ,בשוגג  -יעלו .במזיד  -לא יעלו.
פסק השו"ע – בעלי חיים שנתערבו באחרות ,ונשחטו – בטל חשיבותן ובטלין.
» ודווקא כשנתערבו ואח"כ נשחטו – דבשוגג  -יעלו ובטלים .במזיד  -לא יעלו( .שו"ע)
אך אם נשחטו ואח"כ נתערבו – אפי' במזיד בטלים( .ש"ך י"א)
וצידד הרמ"א – דבטל חשיבותם ,דוקא בעלי חיים קטנים ,שאינם ראוים להתכבד לאחר שחיטתן( .רמ"א)
❏ דין חה"ל בבע"ח שלם – מחלוקת ראשונים
רשב"א :בטל.
רא"ש :אינו בטל( .ב"י)
» מקשה הב"י :סתירה בדברי הטור ,דכאן פסק כרשב"א דבטלה ,ואילו בסי' ק"א פסק כרא"ש?
א .ד"מ ואו"ה :כאן מדובר בבע"ח קטנים [כצפרים קטנים] ,שלאחר שנשחטו אינן ראויים
להתכבד .אך בסי' ק"א מדובר בבע"ח גדולים [כתרנגולת][ .וכפי שצידד הרמ"א].
ב .רש"ל :כאן מדובר בכבש שלא הופשט ,וממילא מחוסר מעשה גדול – ובטל .ואילו בסי'
ק"א מדובר בכבש שהופשט והוא שלם עדיין ,והוי חה"ל ואינו בטל.
ג .ט"ז :כאן מדבר על חשיבות מסוג שונה – חשיבות של בעל חי שהוא חשיבות בפני עצמו,
ולכך כשנשחט בטל חשיבותו .אבל בסי' ק"א דיבר לגבי דין חשיבות של חה"ל – דשם הדין
כרא"ש( .ט"ז ב')
» בדעת הרמ"א – קשה סתירה ,דבסי' ק"א פסק דאפילו תרנגולת בנוצתה בטילה וכ"ש כבש
בעורו וצמרו ,ואילו כאן כתב דדווקא בע"ח קטנים בטלים ,ולא גדולים?
הב"ח :נשאר בקושיא ,דכנראה דבריו סותרים זה את זה.
הש"ך תירץ :דכאן מדבר לענין חשיבות להיכלל בכלל דין "דבר שבמנין" -דאז אם הם קטנים -
אינם חשובים ,ולא הוה דבר שבמנין .אבל לעיל בסי' ק"א כתב דבטל מדין "חתיכה הראויה
להתכבד"( .ש"ך י"ג)

סעיף ג'
דין קבוע
מקור :חולין (צה ).פסחים (ט ):נדה (יח ).כתובות (טו - ).תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת
בשר נבילה ,ולקח מאחת מהן ,ואינו יודע מאיזה מהן  -ספיקו אסור ,ובנמצא הלך אחר הרוב( .ב"י)
ב"ק (מד ):כתובות (טו - ).ורבנן האי "וארב לו" מאי עבדי ליה?  -אמרי דבי רבי ינאי :פרט לזורק אבן לגו,
היכי דמי? אילימא דאיכא תשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם ,תיפוק ליה דרובא כנענים נינהו .אי נמי
פלגא ופלגא ספק נפשות להקל? – לא צריכא ,דאיכא תשעה ישראלים ואחד כנעני ,דאע"ג דרובא
ישראלים נינהו ,כיון דאיכא חדא כנעני בינייהו ,הוי ליה קבוע ,וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי( .ש"ך ט"ו)
פסק השו"ע – ט' חנויות מוכרות בשר שחוטה ,ואחת מוכרת בשר נבילה ,לקח מאחת מהן ,ואין ידוע
מאיזה מהן לקח – הרי זה אסור ,שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
» דין קבוע הוי מחצה על מחצה בין לקולא בין לחומרא( .ש"ך ט"ו)
» האיסור אינו משום רובא ,אלא משום ספיקא( .ש"ך)
❏ גדר קבוע – מתי? – מחלוקת
רא"ה ורשב"א :הידיעה – וחל למפרע.
ר"ן :בשעת ההוצאה – ולא חל למפרע( .ש"ך י"ד)
» נפק"מ :כשלקח מבין החנויות ,ורק אח"כ התברר לו שאחת מוכרת טריפה ביניהם:
לרא"ה :הוי בכלל דין קבוע ,והבשר אסור.
לר"ן :אינו קבוע ומותר ,דכל דפריש מרובא פריש .דדין קבוע חידוש הוא ,ואין לך בו אלא
משעת חידושו ואילך( .ש"ך י"ד)
❏ מין במינו בקבוע – מחלוקת
עט"ז :מין במינו אין דין קבוע.
ש"ך :אפילו במין במינו יש דין קבוע( .ש"ך כ"א)
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❏ אבל בשר הנמצא בשוק ,או ביד עובד כוכבים
• מדין תורה – מותר ,כיון שרוב החנויות מוכרות בשר שחוטה ,דכל דפריש מרובא פריש.
» ודווקא כאן שחנות הראשונה ניכרת בפני עצמה ,אבל היכן שידוע שיש טרפה אחת בחנות ולא
נודע באיזה חנות – כיון שאין האיסור נודע ,יש לחוש שמא יקח מן הקבוע( .ש"ך י"ז)
• אבל מדין חכמים  -מדין בשר שנתעלם מן העין – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :חכמים אסרו כל בשר הנמצא בין בשוק בין ביד גוי ,ואע"פ שכל השוחטים וכל המוכרים ישראל.
[וסמך הדין על הירושלמי שקלים (פ"ז ה"ד)].
הרב המגיד בשם הרבה מפרשים :מתירים בנמצא ביד גוי במקום שרוב טבחי ישראל.
הרב המגיד :ראוי להחמיר בדבר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דאסרוהו אף על פי שכל השוחטים וכל המוכרים ישראל.
רמ"א :התיר כרוב המפרשים.
» אם לקחו קטן – דינו כעכו"ם( .ש"ך י"ח)
❏ רוב בשר או רוב חנויות  -כשבחנות הטריפה יש יותר בשר משאר החנויות הכשרות יחד – מחלוקת
בית אפרים :כל שלא נמכר יותר מחנות אחת לאחרת  -הלך אחר החנויות .אך כשהחנות האחת מוכרת
כל הבשר  -הלך אחר רוב הבשר.
הכנסת יחזקאל :תמיד הולכים אחר החנויות.
מכריע הנו"ב :דהולכים אחר רוב החנויות ,ומ"מ להחמיר ודאי יש לחוש( .פת"ש ב')
❏ אם פירש לפנינו או שרואה העכו"ם קונה
הא דאמרינן כל דפריש מרובא פריש ,היינו שלא פירש לפנינו .אבל אם פירש לפנינו או שרואה כשהגוי
לקחו – הוי כאילו לקחו משם בידו( .רמ"א)
הטעם :כיון דהספק נולד במקום הקביעות( .ש"ך כ"א)

סעיף ד'
ספק ספיקא בקבוע – אם נתערב הקבוע באחרות ואינה נכרת
מקור :זבחים (עד - ).כוס של עכו"ם שנפל לאוצר מלא כוסות – כולן אסורין ,פירש אחד מהן לפנינו ונפל
לאחרים – מותרים.
 קבוע דאורייתא  -ט' חנויות כשרות ואחת טריפה ונתערב באחרות – מחלוקת
טור :בטילה ברוב משום ס"ס( .טור)
או"ה :אסור ,הואיל ונעשה הספק לפנינו הוי איסור דאורייתא ,דכל שנעשה הספק במקום הקביעות הוי
איסור דאורייתא( .ד"מ ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע ועט"ז :כטור ,דרוב 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.
רמ"א וב"ח :כאו"ה ,אסור .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( .שו"ע רמ"א ש"ך
כ"ה)

»
»

וצידד הש"ך – דמ"מ במקום הפסד מרובה – אפשר להתיר( .ש"ך כ"ו)

בדעת הרשב"א – מחלוקת
ט"ז וב"ח :כאו"ה ,ואינו חולק על האו"ה ,ומה שמתיר הוא בקבוע דרבנן.
» ד קשה ,שהרי לא כתב הרשב"א אלא בלקח ממקולין שיש שם בשר טריפה שנתערב בין
הכשירות? – שהוא קבוע דרבנן ולא דאורייתא כפי שלומד השו"ע?( .ט"ז ג')
ש"ך שו"ע ורמ"א :כטור ,ואף בדאורייתא מתיר.
» דס"ל ,דשונה כאן הדין ,דכאן האיסור מדין קבוע ,ומעיקר הדין לולי דין קבוע היינו
הולכים אחר הרוב ,ובקבוע אין לך בו אלא חידושו – והיינו ,כל שהוא בפני עצמו ,אבל לא
כשנתערב אח"כ( .ש"ך כ"ב)
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» קשה ,הרי השו"ע בסעי' ח' לא התיר אלא בג' תערובות ,והרשב"א לטעמיה אזיל דס"ל דשרי
בב' תערובות?
א .צ"ל ,דס"ל להמחבר דכיון דקבוע חידוש הוא ,גרע מתערובות ,וכל שנתערב אח"כ אזלינן
בתר רוב ושרי.
ב .ועוד ,דס"ל כיון דבלא"ה הרבה פוסקים מתירים בב' תערובות ,א"כ בקבוע דחידוש הוא
אין לך בו אלא חידושו ושרי בנתערב אח"כ( .ש"ך כ"ג)
 קבוע דרבנן – כגון :חנות אחת שנמצא שם טריפה שנתערבה בין הכשרות ,ואין יודע מאיזה לקח –
דמדאורייתא כל הבשר שבחנות כשר ,כיון דבטל האיסור ברוב – אלא שחכמים גזרו לאסור באם יש שם
חתיכה הראויה להתכבד ,שאינה בטילה ,ונתנו על החנות דין קבוע.
» ואם נתערבה אח"כ אותה חתיכה – לכו"ע איכא ס"ס ומותר.
» קשה ,הרי אם האיסור הוא מדרבנן ,הוי ספיקא דרבנן – והיה הדין צריך להיות לקולא?
י"ל ,דכיון שיש כאן איסור דאורייתא ,אלא שהותר מכח ביטול ברוב ,וחכמים אסרוהו וחשבוהו
להמיעוט כאילו הוא מחצה כיון שראוי להתכבד ,על כן צריך ב' ספיקות להתיר( .ט"ז ג')
❏ אף כשמותר בס"ס – אין לאכלן בבת אחת( .ש"ך כ"ד)
הטעם :דאז הוי רק ספק אחד( .ש"ך כ"ד)

סעיף ה'
בדין קבוע למפרע
מחלוקת ראשונים
ר"י :הוי קבוע ואסורה ,גזרה שמא יקח מן הקבוע הואיל ולא נודעו חתיכות הטריפות בין חתיכות
ההיתר.
רשב"א :לא הוי קבוע ,דקבוע חידוש הוא ואין לך בו אלא מחידושו( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דלא הוי קבוע.
ולכך ,מי שלקח בשר ממקולין (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( .שו"ע)
 אבל ליקח מכאן ואילך – אסור ,אפילו בחתיכה שאינה ראויה להתכבד( .שו"ע)
❏ האם אסור מן הדין ,או משום חומרא – מחלוקת ראשונים
רשב"א :רק משום חומרא ,כיון שאין הכל בקיאין.
טור :אסור מן הדין( .טור)
» בדעת הרא"ש – מחלוקת ראשונים
טור :אסור מן הדין.
ב"י :אסור רק משום חומרא כרשב"א( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דאסור אפילו בחתיכה שאינה ראויה להתכבד ,שאין הכל בקיאין בזה ,ויטעו
בין ראויה להתכבד לשאינה ראויה.
ואפילו אם לקחו אסור( .ש"ך ל')
»
» בבית  -אין גוזרים להחמיר ,דהרי לא יבואו לטעות .ולא גזרו אלא במקולין שרבים קונים משם,
וקרוב הדבר לטעות( .ש"ך ל"א)
❏ מקור דברי השו"ע הינם דברי הרשב"א שכתב וז"ל :במה דברים אמורים ,בחתיכה הראויה
להתכבד שאין לה ביטול ,אבל שאר החתיכות מותרות ,וראוי להחמיר לאסור כל החתיכות שנשארו
במקולין ,שאין הכל בקיאין בדברים אלו ,ואם אתה מתיר בשאינן חשובות ,קרוב הדבר לטעות
וליקח אף מן החשובות .עכ"ל.
והקשה הטור על הרשב"א :דאינו מבין מה שכתב הרשב"א להתיר בחתיכות שאינן ראויות
להתכבד ,אלא שהחמיר לאוסרן – הרי אסור החה"ל מדין קבוע ,ולא רק מטעם חומרא?
והקשה הב"י על הטור :דהא אין כאן קבוע – דהא כל קבוע כמחצה לא שייך אלא בתשע חנויות
שהאיסור ניכר במקומו ,מה שאין כן כאן שהאיסור אינו ניכר ולא גזרו אלא בראוי להתכבד,
ובאין ראוי להתכבד שפיר בטל ברוב ודינו כמו שנתערב בבית?
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ובדרכי משה ובפרישה תירצו :דהטור הבין דברי הרשב"א דמיירי שיש איסור במקולין אחד
ולא נודע באיזה מקולין.
אך הט"ז דחה תירוץ הד"מ ,ותירץ :דהיות ואיכא עוד חלקים חה"ל האסורים ,אי אפשר שיהיה
מגוף אחד היתר ואיסור.
דמ"מ החתיכות הראויות אסורין עדיין אע"פ שתאמר שזו שאינה ראויה היא מן האיסור,
כי לא בחתיכה אחת יש איסור אלא בהמה שלימה נמצאת טריפה ,ואם כן אי אפשר לך
לומר אם זו החתיכה של איסור כולן מותרות ,והרי בודאי עדיין יש חתיכות אחרות
הראויות שהם אסורות.
וע"כ אין לנו להתיר בכל החתיכות אפילו שאינן ראויות  -דהא מגוף אחד יש לפנינו איסור
והיתר ,וזה דבר שאי אפשר .אלא ודאי גם החתיכות שאינן ראויות נאסרות כמו הראויות
כיון ששניהם מגוף אחד( .טור ב"י ד"מ ט"ז ה')
אך דחה הנקוה"כ – דחה"ל מדרבנן הוא ,והם שאסרו והם שהתירו( .נקוה"כ)
❏ שחט ז' בהמות כשרות ,והוציא שני בהמות וחצי למקולין .ונתערבבו הבני מעיים של כל הז' בהמות,
ונמצא אחת טריפה:
• לכו"ע ,ד' הבהמות השלימות שבבית – אסורות.
• לכו"ע ,ב' הבהמות השלימות שבחוץ – מותרות.
• לגבי שני החציים שבבית ובחוץ – מחלוקת
החלקת מחוקק :התיר הכל.
ר' שמואל קיידנאוויר :אסר הכל.
הפר"ח :החצי שבחוץ – כשר .החצי שבבית – אסור( .פת"ש ד')
❏ ה' אווזות שחוטות ,שמכרה לחברתה אווזה וחצי ,ואח"כ מכרה לה עוד ב' אווזות  -כשהפרישה אחת,
ואח"כ עוד אחת ,ונמצא טריפה באחד הקורקבנים – מחלוקת
חת"ס :כל שנפרש ממקומו – מקרי פריש ,וחשיב כמרובא פריש.
פת"ש :רק בהפסד מרובה וקבוע דרבנן – אפשר להקל( .פת"ש ד')
» גדר פירש – אם הניעה האישה אחת מהאווזות בלי כוונה – לא מיקרי פירש ממקומו.
אבל אם הפרישתו בכוונה להפרידו משאר האווזות ,או לקנותו – מיקרי פירש( .פת"ש ד')

סעיף ו'
בע"ח (ושאר דברים החשובים שאינם בטלים) שנתערבו בהיתר – בדין קבוע
 הפרישו במתכוון
❏ כשלא פירש רק מעט ,ונשארו מקצת האיסורים במקומם:
• אחר שנודעה התערובת – אפי' אם פירש אחד מן הרוב אחר שנודע התערובות – אסור.
הטעם :דחיישינן שמא יקח מן הקבוע בידים( .רמ"א וש"ך)
• קודם שנודע התערובת – מחלוקת ראשונים
טור ורא"ש :מותר.
הטעם :דהא דאסור פירש ממילא הוא משום שמא יקח בידים מן הקבוע ,והך גזרה לא אשכחן
אלא היכא שכבר עומדים בחזקת איסור ,אבל קודם שנולד הספק לא שייך למגזר מידי,
דעומדים בחזקת כשרות.
ואפילו אם פירש לפנינו – מותר( .טור)
»
רשב"א לדעת האוסרים אם פירש לאחר שנודע התערובות :ה"ה אם פירש קודם לכן – אסור( .ד"מ ז' ,טור
ב"י וש"ך)

❏ אם פירשו מחציתן בבת אחת – מחלוקת
רשב"א :אסורים.
פרישה :חולק בזה( .ש"ך ל"ד)

רב
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❏ נתפרשו כולם ביחד ולא נשארו במקומם – מחלוקת
רמ"א :אם נתפרשו כולן ביחד ,ולא נשארו במקומן ,ובשעת עקירתן פירשו קצתן ,אותן שפירשו אז –
מותרים .רק שנים האחרונים אסורים.
הטעם :דכל שנתפזרו תחילה כולן ונעקרו מקביעות ראשון שוב לא חשיב קבוע ,דדין קבוע
חידוש הוא ,ואין לך בו אלא חידושו – דהיינו שנשאר במקומו הראשון( .ש"ך ל"ז)
» אף לרמ"א – אין מותר לפזרן לכתחילה ,ולא התיר אלא בדיעבד אם הפרישן – דמותר ,כיון
שלא ידע שיש איסור בדבר( .ש"ך)
» קשה על הרמ"א ,מהגמ' בזבחים (עג) – דמוכח שם דאפילו בעקירת כולם לא מועיל להתיר?
הט"ז מתרץ :דקודשים שונים מחולין ,ולא החמירו אלא בקודשים ,אך בחולין [הנידון כאן] –
יש להתיר ,שהרי מותר מן הדין ,ולא היה צד לאסור אלא משום גזירה שמא יקח מן הקבוע –
ובחולין הקלו( .ט"ז ז')
נקוה"כ מתרץ :דבקודשים הוי לכתחילה – ואסור .אך כאן הוי בדיעבד כשכבר פירשו – ולכך
מותר.
ב"ח :כתב שדין הרמ"א איננו אמת( .ש"ך ל"ז)
 פירש ממילא – מחלוקת ראשונים
רשב"א ור"ת :מותר.
רא"ש ור"י :אסור ,שמא יקח מן הקבוע( .טור וט"ז ו')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דאם פירש ממילא – שרי.
הטעם :דכל המיעוטים שפירשו לצד אחד אנו אומרים בהן דכל דפריש מרובא קא פריש
ואיסורא בתוך רובא נשאר( .ש"ך ל"ד)
» והיינו ,כגון שפירש שלא בפנינו ,או שנתפזרו כולן אפילו בפנינו – מותר ,שכבר נתבטל הקביעות.
(ש"ך ל"ה)

» קשה ,מדין ט' חנויות ,דשם לא חיישינן שמא יקח מן הקבוע?
י"ל ,דשונה שם הדין שהאיסור ניכר בפני עצמו ,ולא חיישינן שיקח מן הקבוע ,דברשיעי לא
עסקינן .משא"כ כאן שיש חשש שיקח מן הקבוע כיון שהכל מעורב ביחד( .ש"ך ל"ו)
ט"ז ת"ח ורש"ל :טוב להחמיר כרא"ש( .ט"ז ו' וש"ך)
❏ שאר דברים החשובים כבריה חה"ל ודשיל"מ – מחלוקת
ש"ך ומשמעות השו"ע :ה"ה דמותרים בפירש ממילא ,ואין חילוק בדבר.
ב"ח  :אסורים ,דמחלק בין בעלי חיים ושאר דברים החשובים ,דבבעלי חיים כיון שאפשר ע"י ניכבשינהו
דניידי – מותר בפירש ממילא ,אבל בשאר דברים החשובים אסור( .ש"ך ל"ו)
❏ ואם נתערבה תרנגולת טריפה בכשרות ,ונמצא ביצה ביניהם – הביצה מותרת אע"ג דהתרנגולים
חשובים ולא מתבטלין ,לגבי ביצה אזלינן בתר רובא( .רמ"א)
» ואפילו למ"ד ביצה הוי דבר שבמנין – בקבוע בטל( .ש"ך ל"ח)

סעיף ז'
דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו בתערובת – ונאבד אחד מהם
מקור :זבחים (עד - ):.טבעת ע"ז שנתערבה בק' טבעות ונפלה אחת מהן לים הגדול  -הותרו כולן ....אמר
ריש לקיש :חבית תרומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהן לים המלח  -הותרו כולן ,דאמרינן הך
דאיסורא נפל.
פסק השו"ע – דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו ,כגון בעלי חיים ובריה וחתיכה הראויה להתכבד ודבר
שיש לו מתירין ,שנתערב באחרים ונאכל אחד מהם בשוגג – הותרו כל האחרים ,שאנו תולין לומר
האיסור הלך לו.
הטעם :שאנו תולין לומר האיסור הלך לו( .שו"ע)
דמדאורייתא בטל ברוב ,ורבנן הוא דאסרוהו ,לכן כשנפל אחד מהם – תלינן לקולא.
וכשנאבדה ואינה בפנינו לדון עליה – אנו אומרים שאותה שנאבדה היא האסורה( .ב"י)

רג
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❏ מה מותר
מקור :זבחים (עד - ):אמר רבא :לא התיר ריש לקיש אלא חבית [ויש גורסים :טבעת] דמינכר נפילתה,
אבל תאנה – לא .ורב יוסף אמר :אף תאנה כנפילתה עלייתה.
ירושלמי תרומות (פ"ד ה"ז)  -משמע דאפילו לאכילה שרי.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :אין מותר אלא לענין איסורי הנאה ,אבל לאכילה  -לא.
רשב"א :אף לאכילה מותר ,דהלכה כרב יוסף( .ב"י)
משמעות השו"ע – כרשב"א ,דאף לאכילה מותר.
❏ בדרך האיבוד
 הפילו לים:
❏ במזיד – לכו"ע אסור.
❏ בשוגג – מחלוקת ראשונים
תוס' :אסור ,דקנסינן אטו מזיד.
רשב"א :מותר ,כדין מבטל איסור בידיים( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א דהותרו כל האחרים.
הטעם :שאנו תולין לומר האיסור הלך לו ,וכבר נתבטל מן התורה ברוב.
דכל שישנה בעין ואתה צריך לדון עליה ועל השאר ,מפני מה נאמר שזו האחת היא
האסורה ,אדרבה יש לנו לומר שהאיסור נשאר ברוב .אבל כשנאכלה אחת מהם או
נאבדה ואין אתה צריך לדון עליה שכבר הלכה ואינה בפנינו לדון עליה אלא על אלו,
אנו אומרים שאותה שנאבדה היא האסורה .והעיקר לכל זה מפני שכבר נתבטלה ברוב
דבר תורה ,וכל בדרבנן יכולים אנו לתלות ולומר דהך דאיסורא נפל ,ואלו דהיתרא
נינהו( .ב"י שו"ע וש"ך)
» גדר האיבוד – כדוגמת ים  -שסתמו נאבד מן העולם .וה"ה לכל מקום שהוא אבוד כגון נהר
עמוק וכה"ג.
אבל אם נפל למקום שאפשר להימצא – לא הותרו השאר( .ש"ך מ"ג)
 אכלו הוא עצמו:
❏ במזיד – לכו"ע אסור.
❏ בשוגג
• הוא עצמו או בן ברית – מחלוקת
שו"ע ורמ"א :מותר ,בין שאכלו עצמו בשוגג בין שאכלוהו אחרים בשוגג.
הטעם :דודאי לא יאכל האחד במזיד להתיר האחר( .ב"י)
ט"ז וש"ך :אסור ,דאף בזה קנסינן שוגג אטו מזיד( .ט"ז ח' וש"ך מ')
• כלב או עכו"ם – לכו"ע אסור ,דקנסינן שמא יבוא להאכילו במזיד( .ב"י וש"ך מ')
• נאכלת מעצמה לכלב – מותר( .ט"ז ח')
❏ אבד חלק מהחתיכה – כגון :לשון מה' בהמות שאחת טריפה ,ונאכל ע"י כלב – דאינו מתבטל.
דדווקא כשנאבדה כל החתיכה לגמרי בטילה( .פת"ש ט')
❏ אין בטל אלא דווקא נאכל או נפל אחד מהם קודם שפירש מהן .אבל אם פירש מהן לפנינו או פירש
ממילא למאן דאוסר פירש ממילא – אף שנאסר הוא וגם התערובות ,כיון שהנפרש הוא בעין ,א"כ כשנפל
אח"כ לים לא מן התערובות הוא נפרש שנאמר הך דנפל דאיסור נפל ,אלא עמד בפני עצמו – והלכך
התערובות נשאר באיסורו( .ש"ך מ"ב)
❏ ה"ה דבטל אם פירש אחד מהם ונתבשל או נתערב דבר איסור בענין שאינו בטל ואסור מדאורייתא,
או שנמכר עכו"ם – דבטל ,כיון שאין אתה יכול לדון עליו( .פת"ש ז')
❏ וה"ה בביטול בהמות טריפות:
• מתה מעצמה – בטל.
• מתה ע"י אדם ונודע לו על התערבות – נודע אסור ,לא נודע מותר.
• מתה ע"י אדם ולא נודע לאדם זה ,אף שנודע לאדם אחר – מותר( .פת"ש ז')
❏ קודם שנודע התערבות – מותר.
הטעם :דלא שייך אז למיקנסיה( .ב"י וש"ך מ')
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❏ כמה צריך שיפול – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :צריך שיפלו שתים – כשלא מנכרא [כגון תאנה וטבעת] .אבל במינכרא [כגון חבית] – מספיק
אחד( .ש"ך מ"א)
» דמפרש את דברי רב נחמן "אנא נמי תרתי קאמינא" -היינו לומר שלא התיר אלא בנפלו שתים
לים הגדול .וכן פסק כרבא דאמר דוקא חבית ,אבל תאנה לא ,משום דלא מינכרא נפילתה.
רוב המפרשים :צריך שיפול אחד.
» דמפרשים הגמ' בפשטות( .ב"י סעי' ט' ,וש"ך מ"א)
פסק השו"ע – כרוב המפרשים ,דמספיק אחד תמיד.
❏ דרך אכילתם – כשמותר לאוכל
מקור :זבחים (עד - ).לא התיר ר' אליעזר אלא שנים שנים.
פסק השו"ע – מותר דווקא כשאוכל הנשארות שתים שתים ביחד ,דממה נפשך איכא חדא דהיתרא .אבל
לאוכלם אחת אחת – אסור.
ומזה משמע שאם נתערבו שתים  -צריך לאכול ארבע ארבע .וכן ג'  -צריך לאכול ו' ו'( .ש"ך מ"ז)
❏ האם גם אדם אחד יכול לאוכלם שתים שתים – מחלוקת
רמ"א :ואפילו לאכלם שתים שתים ,אסור לאדם אחד לאכול את כולם .ואפי' ב' בני אדם ,אין
לאכלם כולם בבת אחת.
» קשה על הרמ"א ,הרי בחתיכה שאינה ראויה להתכבד יש מתירים לאכלה לאדם אחד לעיל
ר"ס ק"ט?
י"ל ,דשאני התם כיון דנתבטל מן התורה וגם מדרבנן ברוב בלא ס"ס ,משא"כ כאן דלא שרי
אלא מטעם ס"ס( .ש"ך מ"ח)
פרישה דרישה וש"ך  :אף אדם אחד יכול לאוכלם שנים שנים ,ואין אסור אלא רק שלא יאכלם כולן
כאחד.
ט"ז  :הוכיח דלא גזרו על שני בני אדם כלל בשום גוונא ,אבל צידד לבסוף שאין בידו להקל בזה,
מאחר שכבר פסקו לאיסור בעלי השו"ע( .רמ"א ט"ז ט' וש"ך מ"ט)

סעיף ח'
דין ספק ספיקא בתערובות
מקור :זבחים (עד – ).אמר רב יהודה אמר רב :טבעת של ע"ז שנתערבה בק' טבעות ופירשו מ' למקום
אחד ,ושישים למקום אחר ,פירשה אחת ממ' – אינה אוסרת .אחת מששים – אוסרת.
מאי שנא אחת ממ' דלא  -דאמרינן איסורא ברובא איתיה ,אחת מששים נמי אמרינן איסורא ברובא
איתיה? – אלא אם פירשו מ' כולם למקום אחד – אין אוסרות .ששים למקום אחד – אוסרות...
ושמואל אמר :הנח לע"ז שספיקה וספק ספיקה אסור עד סוף העולם.
מיתיבי ,ספק ע"ז אסור ,ספק ספיקה מותר?
תנאי היא ,דתניא ר' יהודה אומר :רמוני בדן אוסרין בכל שהוא ,כיצד? נפל אחד מהן לתוך רבוא ומרבוא
לרבוא (בתיבות אלו טמונה מחלוקת הראשונים) – אסורים .רבי שמעון אומר :לרבוא אסור[ ,ומריבוא] לשלש
ומשלש למקום אחר – מותר( .ב"י)
ביצה (ג - ):וספיקא אסורה ואם נתערבה באלף כולן אסורות ....מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם
ידלקו ,נתערבו באחרות ואחרות באחרות כולן ידלקו[ .ופירש ר"ת דמדובר שהודאי נתערבה ,אך אם
הספק נתערבה בטלה ,ואין לגרוס אחרות באחרות]( .ט"ז י')
נחלקו בזה הראשונים
ר"ת ורשב"א :לא גורסים "מריבוא לריבוא" – ולכך ,נתערב בב' תערובות מותר.
» ואפילו נפלו מחצית התערובת [ולא רובה] למקום אחר – מותר ,שאנו תולין להקל בספק
ספיקא ,שמא לא היה איסור בתוך אלו שנפלו לכאן ,ואת"ל כאן היה שמא זה שאוכל עתה אינו
האיסור.
» ודווקא שתערובת הראשון היה מותר מן התורה ,כגון שנתבטל ברוב – לכך תולין להקל בספק
ספיקא.
אבל חתיכת איסור שנתערבה בחתיכת היתר ,ומאלו השנים נפל אחד מהם לתוך עשרה של
היתר – אין אומרים בזה ספק ספיקא להקל ,לפי שאנו רואין כל אחד מהשנים כגופו של איסור
כל זמן שלא נתבטל האיסור ברוב( .טור)

רה
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רמב"ם רש"י ור"י :גרסו "מריבוא לריבוא" – ולכך ,דווקא כשנתערב בג' תערובות מותר ,אך בב'
תערובות אסור( .ב"י וט"ז)
❏ לגירסת הרש"י והרמב"ם דג' תערובות  -אחר שפירש לתערובת ג'  -מה אז הדין של התערובת
השנייה – מחלוקת ראשונים
רש"י :מיד שפירש אחד מהן בתערובות הג' – הותרו אף התערובת השנייה.
רמב"ם :תערובת השנייה לעולם אסורה ,ואף אותו שפירש ממנו עד שיתערב בתערובות ג' שאז
התערובות ג' מותרת( .ד"מ ט')
» קשה סתירה בשי' הרמב"ם ,דכאן הצריך ג' תערובות ,ואילו גבי ספק ע"ז – התיר בס"ס ,ולא
הצריך אלא ב' תערובות?
הכס"מ תירץ :דע"ז שאני דפרשי מיניה .ולכך לא אסר בטבעת ע"ז אלא בב' תערובות.
הש"ך בשם מהר"ר מרדכי אשכנז תירץ :דבאכילה [כדהכא] מצריך ג' ,אך בהנאה [מע"ז] -
מצריך ב'( .ש"ך נ"ב)
» בדעת התוס' [ורש"י] – מחלוקת
לב"י :מצריכים ג' תערובות כרש"י.
לש"ך :מצריכים ב' תערובות( .ב"י וש"ך נ')
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורמ"א :כרמב"ם ,דרק בג' תערובות מותר.
ולכך ,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 השנייה למקום אחר ,אינו אוסר.
ש"ך :כרשב"א ,דגם בב' תערובות מותר ,והכריע לבסוף דבהפסד מרובה וכהאי גוונא ודאי מותרים
התערובות הב' ,כשאינו אוכלו כולו כאחד( .ש"ך נ')
» קשה ,דאיכא סתירות בשו"ע ורמ"א דמתירים בב' תערובות כרשב"א?
י"ל ,דיש לחלק בין ודאי איסור לספק איסור .בודאי איסור  -ג' .בספק איסור  -ב'( .ט"ז י')
לכו"ע  -בספק איסור שנתערב ונפל מאותה תערובת למקום אחר – התערובת השנית מותרת( .רמ"א)
❏ אכילתן כולן בבת אחת
• ודאי איסור שהתערב בג' תערובות – מחלוקת
רמ"א :אין לאדם אחד לאכול את כולן כאחד ,דא"כ לא יהיה אלא ספק אחד ואסור.
ש"ך :מותר ,אפילו ודאי איסור דאורייתא שנתערב – מותרים כולם לאדם אחד בבת אחת ,ואין צריך
לזרוק אחד מהן( .ש"ך נ"ג)
» וכ"ש שמותר לאוכלן אם מניח התערובות השנייה קצתן לצד זה וקצתן לצד זה – דמותר לאכול
כולן כיון שאינו אוכל כאחד( .ש"ך נ"ג)
• ודאי איסור דרבנן או ספק איסור שהתערב בב' תערובות – מחלוקת
רמ"א [ע"פ הט"ז] :אסור לאוכלן כולן כאחד.
ש"ך :מותר לאוכלן כולן כאחד אפילו בודאי איסור תורה( .רמ"א ש"ך וט"ז)
» וודאי איסור דרבנן – הרי הוא כספק דאורייתא ומספיק ב' תערובות להתיר( .ש"ך)
❏ בפירש ממילא – ה"ה דנחלקו אף כאן.
למחבר :אפילו בלא תערובות שרי.
לת"ח :אסור( .ש"ך נ"א)
❏ דבר שיש לו מתירין בס"ס – מחלוקת ראשונים
טור בשם י"א :שאפי' בספק ספיקא שע"י תערובות אין להתיר בדברים החשובין.
הטעם :דכי היכי דמהניא להו חשיבותייהו דלא בטילי אפילו באלף ,מהניא להו נמי שלא להתיר
בה ספק ספיקא.
טור :חולק וסובר דספק ספיקא מותר בכל האסורים אפילו בעכו"ם( .טור)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :דבר שיש לו מתירין אין להתיר מכח ספק ספיקא ,וטוב להחמיר אם לא לצורך ,מאחר שיש לו
היתר בלאו הכי.
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וכ"ש שיאסור גם כשנפל אחד מהן לים דאסור( .ש"ך נ"ז)
ואפילו התערובות הג' – אסור בדשיל"מ( .ש"ך נ"ו)

מיהו היש אוסרים שהביא הרמ"א – מחלוקת
ב"י :הוא דעת ר"י ,שאינו מתיר ס"ס כל שאינו בגוף אחד.
ט"ז :הוא דעת הסמ"ק ,ומדובר בס"ס גמור( .ט"ז י"א)
שו"ע [ע"פ הש"ך] :מותר ,שכפי שהתיר כשנפל אחד מהן לים ,יתיר גם בדשיל"מ( .ש"ך נ"ז)
» במקום צורך – מחלוקת
לרמ"א :טוב להחמיר ,דווקא אם אין צורך ,אך לצורך יכול להקל.
ש"ך :אף שלא לצורך צ"ע אם יש להקל שלא במקום הפסד מרובה( .ש"ך נ"ח)
לכו"ע – באיסור דרבנן ויש בו ספק [ולא ס"ס] ,אע"ג דבעלמא אמרינן ספק דרבנן לקולא,
בדשיל"מ לא אמרינן כך לכו"ע( .ש"ך נ"ט)
» לכו"ע ,דשיל"מ בדבר שהיה לו חזקת היתר ונולד בו ספק דרבנן – ספיקו מותר( .פת"ש י"א)
» ס"ס בדרבנן בדשיל"מ – מחלוקת
לדעת הר"ן – מחלוקת
ט"ז :דעתו להקל בדרבנן.
ש"ך בנקוה"כ :אין חילוק ותמיד מותר( .פת"ש י"א ט"ז ונקוה"כ)
לדעת האו"ה – אין להקל אפילו באיסור דרבנן( .נקוה"כ)
❏ קשה ,סתירה ברמ"א – דכאן פסק דס"ס בדשיל"מ אסור ,ואילו בת"ח גבי יו"ט שני – פסק דס"ס
מותר בדשיל"מ?
א .הט"ז מתרץ :דדוקא באסור דאוריתא אסור ,אך בדרבנן מותר[ .ולבסוף נשאר בצ"ע]( .ט"ז י"א)
ב .הש"ך מתרץ :דשונה יו"ט שני שאינו אלא מנהג – לכך אוקמוה אדינא.
ג .הש"ך מתרץ עוד :דסתם יו"ט לצורך הוא.
ד .הש"ך מתרץ עוד [כתירוץ עיקרי] :דבמקום שיש בס"ס צד שאין איסור כלל כיו"ט וחדש –
מותר .אך אם יש עדיין צד איסור בס"ס כתערובות – ס"ס בדשיל"מ אסור( .ש"ך נ"ו)
❏ בגדר ס"ס – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מדין רוב ,דספק הראשון מדרבנן.
» ולכן בתערובת שניה אם נתערב אף בפחות מותר.
רמב"ם :מדין ב' ספיקות ,דספק ראשון מהתורה.
ולכן בעינן רוב אף בתערובת שנייה( .ב"י)
»

סעיף ט'
בדיני ס"ס
ספק ספיקא בגופו – כספק טריפה
מקור :ביצה (ג - ):ביצה שנולדה ביו"ט ספיקא – אסורה .ואם נתערבה באלף – כולן אסורות.
נחלקו בזה הראשונים
ר"י :אסור ,דכשיש איסור בגוף הדבר ,אסור הוא לגמרי ולא מהני ס"ס.
» וצריך ב' ספיקות מכח ב' תערובות.
» דנתערבה באלף היינו שספיקה נתערבה.
ר' יעקב ור"ת :מותר ,דכל ס"ס מותר.
» דנתערבה באלף על ודאה קאמר( .ב"י)
להלכה:
השו"ע פסק :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
הרמ"א פסק :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.
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❏ בהסבר דברי השו"ע והרמ"א ישנם ג' הסברים:
א .מחלוקת שו"ע ורמ"א
שו"ע :גופו אף אם הוא מדרבנן – אסור.
רמ"א :כל שהוא מדרבנן – מותר ,אפילו הוא בגופו.
❏ נפק"מ:
א .כשבגופו מדרבנן[ .דלשו"ע :אינו בטל .ולרמ"א :בטל].
ב .כשנתחלפה גבינת ישראל עם גבינת עכו"ם[ .דלשו"ע :אינה בטלה ,כיון שהוא בגופו.
ולרמ"א :בטל ,דהספק הוא מדרבנן].
ב .מחלוקת שו"ע ורמ"א
שו"ע :דווקא כשגופו אסור מהתורה – אסור.
רמ"א :מחמיר אפילו לא היה הספק הראשון בגופו ,אלא רק מהתורה  -אסור.
ג .אין מחלוקת ,ולא בא הרמ"א אלא להוסיף על דברי השו"ע( .ש"ך ס"ב)
❏ ידיעות הספיקות בס"ס  -כאשר ספק אחד נודע עליו ורק אח"כ בא הספק השני.
• בגוף אחד וענין אחד – מחלוקת
רמ"א ואו"ה :אסור ,דהספק הראשון נחשב כודאי איסור ,ויש רק ספק אחד.
ט"ז ומשאת בנימין :מותר אפילו נודע בינתיים ,דלא מעלה ולא מוריד מה שנודע בינתיים.
• ספק אחד בגוף וספק אחד בתערובת – לכו"ע אסור( .ט"ז י"ג)
❏ כאשר נודעו יחד
• בגוף אחד וענין אחד – לכו"ע מותר.
» שאם היו ב' ספיקות אם היה כאן איסור כלל ,ונודעו ב' הספיקות ביחד ,מתירים ספק ספיקא
בכל מקום ,אפילו באיסור דאורייתא וגופו של איסור( .רמ"א)
• ספק אחד בגוף – מחלוקת
או"ה וט"ז :אסור.
משאת בנימין :מותר( .ט"ז י"ד)
❏ ס"ס נגד חזקת איסור – מחלוקת
ט"ז ורמ"א (ואו"ה) :כשאינו סותר החזקה – מהני כבא מצד אחר .אך כשסותר החזקה – לא מהני.
משאת בנימין :תמיד לא מהני( .ט"ז ט"ו)
❏ ס"ס כשאפשר לברר ע"י בדיקה
פסק הרמ"א – דאפילו 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,
אע"פ שיש לברר על ידי בדיקת הריאה ,אין לחוש( .רמ"א)
ועי' בקונטרס דיני ס"ס דהש"ך בדעת הרשב"א :חלק בזה דצריך לברר.

סעיף י'
תערובת שהיה הבודק מכיר באיסור
כגון :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( .שו"ע)
הטעם:
א .דכיון שנשחטו הכבשים ונבדקו ויצאו בחזקת היתר מיד הבודק  -מוקמינן להו אחזקתייהו,
ולא אסרינן להו מספק ,כדאמר רב הונא (חולין ט ).נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע
במה נטרפה.
וכ"ש בנדון זה דהעמד בהמות בחזקת כשרות והעמד הבודק בחזקת צדיק שלא יצאה
תקלה מתחת ידו והעמד הקצבים בחזקת כשרות.
ב .דכיון שהבודק אומר שידע באותה סירכה ובשגגה נתערבה הריאה הטרפה בכשרות,
ומעולם לא היתה ערבוביא בכבשים – הרי נאמן הבודק להתיר ,דכל מידי דלא איתחזק ביה
איסורא נאמן עד אחד להתיר .כדאמרינן בפרק האשה רבה (יבמות פח( .).ב"י)
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דיני ספק ספיקא

כללי דיני ספק ספיקא
❏ ס"ס באיסור דאורייתא
א .דין ס"ס באיסור דאורייתא – מחלוקת
ד"מ :לא הוי ס"ס ,ואפילו לא נודע אסור.
משאת בנימין :הוי ס"ס.
הכריע הש"ך (בקצר) – דיש לסמוך על המתירים במקום הפסד מרובה או סעודת מצוה .ובלבד שלא יאכלנו
כולו כאחד.
ב .ביצה שנמצאת בתרנגולת ספק טריפה ונתערבה באלף – כולן אסורות ,ואין ס"ס.
הטעם :הואיל והספק הראשון מן התורה ,ואינן בענין אחד וגוף אחד.
ג .אפילו נתערבה באלף – כולן אסורות דאינו אלא ספק אחד.
ד .ביצה שהיתה בודאי מספק טריפה או שיש ספק אם נולדה מודאי טריפה (או כשירה כגון ב' תרנגולות) –
הוי ספק דאורייתא ואסורה הביצה.
ה .ב' תרנגולות אחת ספק טריפה ונולדה ביצה אחת ביניהם – הוי ס"ס ומותרת הביצה.
הטעם :דאנו מתחילים לדון שמא אין איסור כלל.
ו .ב' תרנגולות אחת ספק טריפה ,ונולדה לכל אחת ביצה – לא הוי ס"ס והביצים אסורות.
הטעם :משום שאחת הגיעה מודאי טריפה האסורה מדאורייתא.
ז .ב' חנויות  -שאחת מוכרת ספק טריפה ,והגיעה חתיכה אחת לפנינו – הוי ס"ס ומותרת.
הטעם :שיש צד ראשון שאין איסור כלל.
ח .ב' חנויות  -שאחת מוכרת ספק טריפה ,מכל חנות הגיעה חתיכה ,וב' חתיכות לפנינו – לא הוי ס"ס
ואסורות.
הטעם :שאחת הגיעה מודאי ספק טריפה – דאורייתא.
ט .בב' ביצים ובב' חתיכות כשאסור ( כמובא בדין ו' וח')  -גם אם נאבדה אחת – נשארת באיסורה.
י .ספק איסור שנתערב ברוב היתר
כגון :ספק חלב כזית ,שנתערב עם ב' כזיתות כשירות ,או ספק טריפה שנתערבה באלף .וחתיכה מתוכן
נתערבה בתערובת:
• נתערבה בתבשיל אפי' אין ס'  -והוציא חתיכה – מותרת מדין ס"ס.
• אם נתערבה החתיכה בחתיכות נוספות – מותרת מדין ס"ס ,דאיכא רוב.
• אם נתערבה חד בחד – שתיהן אסורות.
• אם עומדת בפני עצמה ללא תערובת – אסורה.
❏ ס"ס משם אחד – לא הוי ס"ס.
יא .כששתי הספיקות נובעים מאותה סיבת ספק ,כגון הנושא קטנה ומצא שאין לה בתולים – לא הוי
ס"ס.
יב .אך כשספק אחד מתיר יותר מן השני – הוי ס"ס .וכגון סתם כלים שאינן בני יומן.
❏ ס"ס המתהפך
יג-יד .ס"ס שאינו יכול להופכו – לא הוי ס"ס.
כגון :בשחט ומצא סכין פגום ,דספק שמא בעצם המפרקת נשבר ,וספק שמא במיעוט בתרא נפגם.
וגרע ס"ס המתהפך יותר מס"ס משם אחד .וכשאינו מתהפך – הוי הכל אחד[ .והגרע"י ביבי"א והפר"ח חלקו
על הש"ך  -דס"ס המתהפך הוי ס"ס].

טו .אף בס"ס המתהפך – כשאי אפשר לדון בספק השני אלא מחמת הספק הראשון אשר התחיל את
הספק – מחלוקת
ש"ך :הוי ס"ס ,דכיון שמתחילה צריך אתה לדון אם יש איסור כלל ,אין צריך להופכו.
וכגון נמצא ציפורן של ארי בגבה של הבהמה .ספק נכנס או לא ,ספק מארי או מכותל.
השארית יהודה חולק :דלא הוי ס"ס תמיד בכל מצב.
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❏ ספק אחד נולד בתחילה בגוף המקרה ,ואח"כ בדקו ונולדו עוד ספיקות אע"פ שלא מתהפך – הוי
ס"ס( .בארוך)
❏ ס"ס שמותר מדאוריתא ואסור מדרבנן
טז .הוי ס"ס – דהרי יש ספק ,וספק דרבנן לקולא.
כגון :ספק אם נמלחו דגים טמאים עם טהורים ,ספק אין שומן .למרות שציר גם אסור אף בלא שומן.
❏ ס"ס להחמיר – מחלוקת
משנה למלך :לחומרא.
שער המלך :לקולא.
נו"ב :איכא חזקת היתר  -לקולא .אין חזקת היתר  -לחומרא( .פת"ש כ')
❏ ספיקות באיסור דרבנן
יז .איסור דרבנן שהתערב ברוב
איסור דרבנן מחמת חומרא (כבשר שנתעלם מן העין) – הוי ס"ס ,דהאיסור דרבנן חשיב כספק.
» וה"ה אפילו באיסור חשוב.
» איסור דרבנן שיש בו חשש איסור דאורייתא (כביצת נבלה) – לא הוי ס"ס ,דאינו חשוב כספק.
ורק בתערובת נוספת יהיה ס"ס.
יח .איסור דרבנן שיש בו חשש דאורייתא (כגון גניבת עכו"ם) – לא בטל אפי' באלף,
» וספק שלו – אינו לקולא.
יט .ספק דרבנן לקולא
• כשהאיסור דרבנן מצד עצמו מדרבנן – לקולא.
• כשהאיסור דרבנן בעיקרו איסור דאורייתא – מחלוקת
ש"ך :ספק לחומרא.
פר"ח :ספק לקולא( .פת"ש כ)
• דבר שיש לו מתירין – ספק לחומרא.
כ .כשאיתחזק איסורא בדרבנן – מחלוקת
ש"ך :לא אמרינן ספק דרבנן לקולא.
פר"ח :אמרינן ספק דרבנן לקולא( .פת"ש)
❏ ספק אם נעשה כלל דבר המתירו – מחלוקת
משנה למלך :ספק לחומרא.
שער המלך :ספק לקולא( .פת"ש)
כא .תערובת חד בחד – חשיב כחזקת איסור ולחומרא.
» ואפי' אינו דבר חשוב – לחומרא.
» ואם נאבד אחד מהם – מחלוקת
ש"ך :אינו בטל.
פר"ח :בטל( .פת"ש)
כב .תערובת חד בתרי  -ואינו דבר חשוב:
• במינו – בטל ברוב.
• באינו מינו – צריך ס' כשאין הפסד.
• אך אם נאבד – אין צריך ס' ,ומותר.
כג .תערובת ברוב – ודבר חשוב – אינו בטל אף באלף.
» וה"ה אם נאבד – אינו בטל.
כד .תערובת חד בחד – ודבר חשוב
אפי' נתערב אח"כ בתערובת אחרת ברוב – אינו בטל ,דהוי כגופו של איסור.
❏ בישלו תרנגולת ספק טריפה בכלים ,ונשתהו מעל"ע – מחלוקת
מהריב"ל :אסורים הכלים ,דהספק בעצמו הוא איסור תורה.
רע"א :יש להתיר בהפסד מרובה( .פת"ש)

רי

 חלקת אליהו – הלכות תערובות 

דיני ספק ספיקא

❏ כלי חרס ישנים מעורבים שלא נשתמש בהם י"ב חודש  -ואינו ידוע אם הם כלי בשר או חלב:
למהריב"ל :אסור ,כיון שכשהיה בן יומו היה אסור ,אמרינן קם דינא – ואסור אף כשאינו בן יומו.
» אך בתרתי לטיבותא – שיש ספק בשר או חלב והספק נולד כשאינו בן יומו ,וגם הבלוע היתר
ספיקו להקל .והכלים מותרים ע"י הגעלה ג' פעמים( .פת"ש)
❏ ספיקות באיסור דאורייתא
כה .ספק דאורייתא – חד בחד  -ואפי' אח"כ נתערב ברוב – אינו בטל מטעם ס"ס.
כו .ואפילו בהפסד מרובה – אינו בטל בספיקות באיסור דאורייתא.
❏ ס"ס נגד חזקה
כז .חזקת איסור וס"ס – מחלוקת
משאת בנימין :אסור ,ולא אמרינן ס"ס.
ש"ך בדעת הרשב"א :מותר ואמרינן ס"ס ,אפי' איכא חזקת איסור ממש.
פסק הש"ך (בקצר) – דלא הוי ס"ס[ .דלא כגרע"י דהוי ס"ס].
כח .חזקת איסור כנגד ג' ספיקות – מחלוקת
ש"ך :מהני ס"ס.
ט"ז :אם כולם סותרים החזקה – לא מהני ס"ס .אך אם אינו סותר ,כגון בב' תערובות – מהני ס"ס.
משאת בנימין :תמיד לא מהני כנגד חזקת איסור( .ט"ז טו)
כט .חזקת איסור כנגד ס"ס כשיש לו תקנה בבדיקה – מותר.
» אך כשיש ס"ס שאינו סותר החזקה – הוי ס"ס.
ל( .דוגמא לדין כ"ז) תערובת בהמות – בהמה שיש ספק בשחיטתה ,ונתערבה חתיכה ממנה חד בחד – לא
הוי ס"ס ,כיון דאיכא חזקת איסור.
לא .ואפי' נתערבה אח"כ באחרות – אינה בטלה ,דלא הוי ס"ס ג"כ בתערובות דחשובה.
לב( .דוגמא לכח) כשישנם ג' ספיקות – אפי' איכא חזקת איסור – מותר (והט"ז לעיל חולק).
❏ כללים שונים בספיקות
לג .לא הוי ס"ס אלא היכא דהאיסור והיתר שוים ,אבל היכא שיש לתלות באיסור יותר או שהאיסור
שכיח יותר – לא הוי ספק.
לד .חסרון בחכמה – לא הוי ספק.
לה .ס"ס כשיכול לברר – מחלוקת
ד"מ :אין צריך בדיקה כלל.
רשב"א :צריך בדיקה היכא דיכולין לברר.
» אף הרשב"א מצריך בדיקה רק היכן שיכול לברר שני הספיקות.
אבל אם מברר רק ספק אחד – לא צריך לברר( .פת"ש)
» אף לרשב"א דווקא היכן שיכול לברר בודאי גם ההיתר וגם האיסור.
אך רק חלק אחד – לא צריך לברר( .פת"ש)
» אף לרשב"א דווקא היכן שיש חזקת איסור.
אבל היכן שיש חזקת היתר או כשאין חזקה כלל – לא צריך( .פת"ש)
להלכה – מחלוקת
ש"ך :להחמיר היכא דאפשר ואין הפסד בדבר.
שער המלך :הכריע לקולא ,דאף הרשב"א חזר בו( .פת"ש)
❏ היכא דאיכא תרי קולא דסתרי אהדדי – אזלינן לחומרא ,אפילו בספק דרבנן( .פת"ש)
לו .אין לנו עכשיו לבדות שום ס"ס להקל ,אפי' לדמות מלתא למלתא.
אלא רק בדומה להן ממש .או שיש צדדין להתיר בלאו הכי[ .דלא כהגרע"י שפוסק שמדמים מלתא למילתא]
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סימן קיא
סעיף א'
בדין שאני אומר באיסור דרבנן – אמרינן להקל.
מקור :תרומות (פ"ז מ"ה)  -שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ,ונפלה סאה תרומה לתוך אחת
מהן ,ואין ידוע לאי זו מהם נפלה – הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה.
תוספתא דתרומות (פ"ו הט"ו) פסחים (מד ).יבמות (פב - ).שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה,
ולפניהם שני סאין אחד של חולין ואחד של תרומה ,ונפלו אלו לתוך אלו – מותרים ,שאני אומר חולין
לתוך חולין נפלו ,ותרומה לתוך תרומה נפלה.
תוספתא דתרומות (פ"ח הי"ג)  -היו לפניו שתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה ונתן מאחת מהם
ואינו יודע מאיזו מהם נתן  -הרי אני אומר משל חולין נתן.
פסק השו"ע – 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 שבקדירה אינה רבה על
שלפניה.
וכן הדין ,אם לא היה כאן אלא קדירה אחת של בשר שחוטה ,ונפל בה אחת מאלו שתי 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( .שו"ע)
הטעם :דספק דרבנן קי"ל לקולא( .ש"ך א')
וה"ה ,בדרבנן שיש לו עיקר מדאורייתא ,כגבינה של עכו"ם וכיוצא בו( .ש"ך ב')
»
» ואפי' בחתיכות הראויות להתכבד – בטל בכל גווני דלעיל ,דהא מ"מ הוה ליה ספק דרבנן
ולקולא( .ש"ך ה')
❏ אם לא היו ניכרות החתיכות בפני עצמן ,אלא נתערבו חד בחד – מחלוקת
ש"ך :מדובר דהב' חתיכות היו ניכרות בפני עצמן קודם נפילתן ,איזה מהן של היתר ואיזה מהן של
איסור – דתלינן לקולא.
אבל אם נתערבו מתחלה חד בחד  -א"כ כיון דאתחזק איסור בב' חתיכות כל אחת ואחת דיינינן ליה
כגופו של איסור – ויותר לא אמרינן ספקא דרבנן לקולא.
פר"ח :אף כשהחתיכות ניכרות בפני עצמן – מיקרי איתחזק איסורא .ומ"מ ,אף כשיש חזקת איסור
אמרינן ספק דרבנן לקולא.
שער המלך  :דווקא באיתחזק איסור גמור לא מקילים ,אך כאן לא איתחזק ומקילים .ואם איתחזק –
אין להקל אף באיסור דרבנן.
אך כשאין החתיכות ניכרות דאיתחזק איסורא – תלינן לקולא לומר דשל היתר נפלה .כיון דיש
חזקת היתר כנגדה ,דהעמד קדרה בחזקת היתר ,תלינן לקולא( .פת"ש א')
❏ אף בקדירה שספק אסורה תולין בה להקל  -כגון ,אם אחת מהקדירות אינו אסור אלא מספק –
תולין בו להקל.
ולכך ,במעשה שהיו עומדים ג' קדרות של היתר ,ונפל איסור דרבנן לאחד מב' קדרות מהם ,ובקדרה
שלישית עדיין לא היה שום ספק ,ואחרי זה נפל איסור דרבנן לאחד מהקדרות ,ונולד לנו ספק
בקדרה שלישית ועל אחד מהראשונות – דהדין שב' קדרות ראשונות ודאי אסורים .והקדרה
השלישית מותר ,דתולין האיסור בב' הקדרות שכבר נאסרו.
» אך אם לא נודע הספק הראשון עד אחר שנולד השני – רק בהפסד מרובה יש להקל[ .ורצה
להתיר אף אחד מהראשונים אך לא מלאו לבו להתיר].
» אם נודעו ב' הספיקות באותו זמן – לא מלאו ליבו להתיר( .פת"ש ב')
❏ באיסורי משהו החמורים – לא אמרינן שאני אומר אפילו באיסורי דרבנן בפחות מרוב( .ד"מ וש"ך ג')
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סעיף ב'
כשהאיסור רבה על ההיתר
מקור :יבמות (פא - ).פליגי רבי יוחנן וריש לקיש בתרומה בזמן הזה ,דרבי יוחנן סבר :דאורייתא .וריש
לקיש סבר :דרבנן.
(שם פב - ).הקשתה הגמ' על ר' יוחנן  -מדתניא ב' קופות ולפניהם ב' סאין וכו' ,שאני אומר חולין לתוך
חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ,ואמר ריש לקיש :והוא שרבו חולין על התרומה .ורבי יוחנן אומר:
אף על פי שלא רבו.
בשלמא לריש לקיש קסבר בדרבנן נמי בעינן ריבוייא ,אלא לרבי יוחנן קשיא? [ותרצה הגמ'] :אמר לך רבי
יוחנן :הא מני רבנן היא ,ואנא דאמרי כרבי יוסי דאמר" :אשר ירשו אבותיך וירשתה" -ירושה ראשונה
ושניה יש להם ,שלישית אין להם.
שם (פב - ):לרבי יוחנן דאמר אע"פ שלא רבו ,וסבר רבי יוחנן בדרבנן לא בעינן רבייה? והתניא ,מקוה שיש
בו מ' סאה מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר ,ואמר רבי יוחנן :עד רובו .מאי לאו דנשתייר רובו? – לא,
דלא נשקול רובו .ואי בעית אימא :שאני הכא דאיכא למימר שאני אומר.
ונחלקו הראשונים בפי' התירוץ השני "שאני הכא דאיכא למימר שאני אומר".
רא"ה :דבדין שאני אומר יש להקל אפילו בלא נשתייר רק מיעוט חולין  -ומותר.
רשב"א :דבמקוה צריך דווקא רוב היתר ,וכאן מספיק חצי( .ט"ז א')
פסק השו"ע – כרשב"א ,דבמה 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.
❏ בב' חתיכות וקדרה אחת – מחלוקת
שו"ע וטור :דווקא כשאין האיסור רבה על ההיתר מותר.
ש"ך :אפי' האיסור רבה על ההיתר מותר ,דשאני הכא  -דהא אפשר שלא נפל שם איסור כלל( .ש"ך ו')
» קשה ,הרי כיון שיודע שיעור ההיתר והאיסור שבקדירה ,א"כ יש לו לאדם לראות אם נתרבה
ההיתר שבקדירה מכמות שהיה בודאי שם האיסור?
א .הט"ז מפרש :דמדובר שזה יודע בבירור שהיה באיסור יותר כיון ששמע מאחר דבר זה ,אבל
הוא אינו יודע כמה הוא שיעור ההיתר בעצמו אם היה כל כך הרבה כמו שיעור ההיתר
עכשיו ,או אם פחות מזה עד שעם האיסור שנפל שם נעשה כל כך הרבה.
ב .הדרישה מפרש :כגון שהוא ב' חתיכות ביבש ,דהיינו שיודע שיעור האיסור ולא שיעור
ההיתר ,ועכשיו מוצא ב' חתיכות – אחת גדולה ואחת קטנה ,וידוע לו שעכ"פ אין הקטנה
של איסור ,ואין ידוע אם הגדולה היא של איסור ,ממילא יש בה רוב על ההיתר ,או גם
הגדולה היא של היתר ,והאיסור נפל לקדירת איסור( .ט"ז ב')
ג .הש"ך מפרש :כשקדם וסילק האיסור קודם לכן( .ש"ך ז')

סעיף ג'
באיסור של תורה אין אומרים שאני אומר
שאם היה האיסור של תורה – אין תולין להקל לומר לתוך האיסור נפל.
אלא עד שיהא ההיתר רבה על האיסור ,כדי שיתבטל בתוכו מדברי תורה( .שו"ע)
» ודווקא במין במינו מספיק רוב( .ש"ך ח')

סעיף ד'
רוב היתר באיסור דאורייתא – איסורי תורה ושיעור מדרבנן
מקור :פסחים (מד - ).וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא!? איתיביה ,שתי מדוכות אחת של חולין ואחת
של תרומה ולפניהם שתי קדרות אחת של חולין ואחת של תרומה ,ונפלו אלו לתוך אלו – מותרים ,שאני
אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ,ואי אמרת אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן
שאני אומר? [ותירצה הגמ'] :הנח לתרומת תבלין דרבנן .איתיביה ,ב' קופות אחת של חולין ואחת של
תרומה וכו' ,ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא ,אמאי אמרינן שאני אומר? [ותירצה הגמ']
בתרומה בזמן הזה דרבנן[ .ומוכח שהמקשה הקשה אף מאיסורי תורה ,אך מ"מ כיון שהשיעור הוא מדרבנן – הבין שבכל
זאת אומרים בהם דין שאני אומר ,דהא עכשיו אין כאן אלא איסור דרבנן].
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להלכה:

 מין במינו – היה ההיתר רבה על האיסור כדי שיתבטל בתוכו מדברי תורה – תולין להקל( .שו"ע)

כיצד ,שתי קדרות אחת של בשר שחוטה ואחת של נבלה ,ונפלה חתיכת נבלה לתוך אחת מהן – אם
ההיתר שבקדירת ההיתר רבה קצת על חתיכת הנבלה ,תולין להקל( .שו"ע)
הטעם :לפי שדבר תורה מין במינו בטל ברוב ,אלא שחכמים הצריכו ששים .ובספק דרבנן תולין
להקל( .שו"ע)
» וה"ה ,מין במינו ואינו מינו( .ט"ז ג')
» קשה ,מדוע אם ספק נפל איסור דאורייתא מותר בשיעור דרבנן ,הרי זה סותר הכלל שאמרנו
בסי' ס"ו סעי' ד' דבזה אין אנו מקילין אלא הוה כודאי דאורייתא?
י"ל ,דכאן ההיתר מכח שאני אומר ,וכל ספק שיש בו לומר שאני אומר לא נפל כאן איסור  -קיל
טפי( .ט"ז א')
 מין בשאינו מינו – היו שתי הקדירות ממין אחד ,והאיסור ממין אחר – אין תולין להקל( .שו"ע)
❏ ממתי תולין להקל – מחלוקת ראשונים
ר"ת :אין מתבטל מין במינו דבר תורה בפחות מס'.
רש"י :יש להקל כל זמן שאין בו כזית בכדי אכילת פרס( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כר"ת ,דאין תולין להקל ,עד שירבה ההיתר ששים על האיסור( .שו"ע)
הטעם :לפי שאין מתבטל דבר תורה בפחות מס' ,והוי ספיקא דאורייתא ולחומרא( .טור וש"ך)
» וכשירבה ההיתר ס' על האיסור ,בטל בס' אפי' בחה"ל – דבספק הקלו( .ט"ז ה')

סעיף ה'
היו שתי קדרות של היתר ,ולפניהם שתי חתיכות ,אחת של היתר ואחת של איסור ,ונפלה אחת
לתוך זו ואחת לתוך זו:
 אם אין בשום אחת כדי לבטל האיסור – אסורות שתיהן ,אפילו באיסור דרבנן( .שו"ע)
❏ ואף אם יש בשתיהן ביחד לבטל האיסור – לא מועיל( .ט"ז ו')
» קשה ,הרי אמרינן לקמן סעי' ז' שכל שהוא של אדם אחד אמרינן שעתיד להתערב – ומצטרף
לבטל האיסור?
א .פרישה וב"ח :שונה כאן הדין ,כיון שכאן יש ב' נפילות אחד היתר ואחד איסור ,וזה גרוע
יותר מלקמן ,שלא היתה אלא נפילה אחת – ולכך אין להקל כאן בצירוף לביטול.
[הט"ז חלק ודחה תירוץ זה  -דאין חילוק בין שני נפילות לנפילה אחת]( .ט"ז ו' וש"ך)
ב .ש"ך :כאן מדובר מדין שאני אומר ,ולא מדין צירוף ,ואפשר שמדובר כאן בגווני דלא מהני
לקמן צירוף( .ש"ך י"ג)
 אבל אם יש באחת מהן לבטל האיסור – שתיהן מותרות( .שו"ע)
❏ האם יש חילוק בין אם שתי הקדרות של אדם אחד או של שני בני אדם
מקור :תרומות (פ"ד מ"י) ביצה (ד - ).הדורס ליטרא קציעות על פי הכד ואינו יודע איזו היא  -מחלוקת ,רבי
אליעזר אומר :רואין אותן כאילו הן פרודות ,והתחתונות מעלות את העליונות .רבי יהושע אומר :לא
תעלה עד שיהיו שם מאה כד.
נחלקו הראשונים בשי' ר' יהושע שאוסר הכל[ .שהרי קשה ,מדוע אסור ,הרי הוי ספיקא דרבנן -
ולקולא?].
רמב"ן :אסור ,דווקא :א .כשהכל של אחד .ב .או בשני בני אדם שבאים לישאל כאחד [ובזה אסר ר'
יהושע].
אך אם החביות של שני בני אדם ,ושניהם לא באים כאחד ,אלא באו לישאל בזה אחר זה – הכל
מותר.
הטעם :דכל בדרבנן תולין להקל ,כדמוכח מדין ב' שבילין.
רשב"א :תמיד אסור ,שרק כשניתן לתלות שהאיסור נפל לאיסור מקילים[ .ור' יהושע אסר ,לפי שאין
אומרין שאני אומר אלא במקום שאין צריך לבטל כלל ,אך כשאין ההיתר לשתיהן אלא בביטול – אין
להקל].
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❏ נפק"מ – בשתי קדרות של שני בני אדם ונפלה חתיכת איסור לאחד מהם ,ובאו להישאל בנפרד.
לרמב"ן :מותרות.
מהטעם :דב' שבילין.
לרשב"א :אסורות.
מהטעם :דמאי חזית דאסרת להאי ,דלמא איפכא ,כיון שאחד עכ"פ אסור – לכן שתיהן
אסורות( .ש"ך י"ג)
להלכה – מחלוקת
משמעות השו"ע :כרשב"א ,ואסורות.
ש"ך :כרמב"ן ,ומותרות.
» לכו"ע ,בב' קדירות של אדם אחד – אסור( .ש"ך י"ג)
» קשה ,לשי' הרשב"א ,הרי יש ראיה מדין ב' שבילין דמותר בזה אחר זה?
ניסה הט"ז לתרץ :דאין ללמוד משם דשאני טומאה משאר דינים ,אך דחה זאת ונשאר בצ"ע.
והב"ח תירץ :דדווקא באיסור דרבנן מקילים מדין ב' שבילין ,אך באיסור דאורייתא מחמירים.
(ט"ז ו')

❏ כתב הטור :אבל אם יש באחת מהן לבטל האיסור – שתיהן מותרות ,שאני אומר האיסור נפל לתוך
אותה שיש בו כדי לבטלו .עכ"ל.
כיצד מדובר? – מחלוקת
ד"מ :מדובר כשאין ב' הקדרות מין אחד.
לתורת הבית  :דלא אמרינן שב' הקדרות מצטרפין אלא כששניהם בספק איסור .אבל כשיש באחד מהן
לבטל לא אמרינן דמצטרפים.
לרמב"ן :מדובר בשני בני אדם( .ד"מ ב')
❏ כששתי קדירות ההיתר אינן שוות ,אלא אחת גדולה ואחת קטנה – מחלוקת
ש"ך בשי' הרשב"א :אין בידינו להתיר הגדולה ולומר דהאיסור לתוך הקטנה נפל ,דסוף סוף אתה אוסר
אחת מהן מהיתירא ,ומאי חזית האי מהאי.
או"ה :מותר ,דתולים להקל שעל הקטנה נפל והתבטל השיעור( .ש"ך י"א)

סעיף ו'
שתי קדירות היתר שנפלו ב' איסורים לתוכן  -ב' פעמים.
מקור :תוספתא דתרומות (פ"ו הי"ב) -נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן וידוע לאי זה מקום נפלה ,ואחר
כך נפלה שניה ,ואין ידוע לאי זה מקום נפלה – הריני יכול לתלות ולומר למקום שנפלה ראשונה נפלה
שניה .נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ,ואין ידוע לאיזו מהן נפלה ,ואח"כ נפלה שניה וידוע לאיזו מהן
נפלה – אין יכול לתלות ולומר למקום שנפלה השנייה נפלה הראשונה.
 בפעם ראשונה נודע ואח"כ לא נודע – תולין להקל.
ולכך ,היה 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( .שו"ע)
» קשה ,מה החידוש ,הרי כבר השמיענו זאת בדין קדירה אחת של היתר ואחת של אסור ,דאזלינן
לקולא?
א .ט"ז :קמ"ל דלמרות שהאיסור הראשון נאסר רק מדרבנן ,והו"א דלא לתלות איסור
באיסור זה – קמ"ל דתולין( .ט"ז ז')
ב .ב"ח :בא לחדש שאפי' באיסור דאורייתא תולין להקל( .ט"ז ז' וש"ך י"ד)
ג .ש"ך :בא לחדש שאף באיסור דאורייתא ששיעורו מדרבנן תולין לקולא .ואע"פ שהקדירה
היתה כבר מוחזקת בהיתר ,אלא שעכשיו בנפילה איתרעי – אפ"ה תלינן לקולא( .ש"ך י"ד)
» יוצא א"כ מחלוקת האם תולין אף בדאורייתא להקל:
לב"ח :אין הבדל ,ואף בדאורייתא תולין.
לט"ז וש"ך :יש הבדל ,ורק בדרבנן תולין ,אך לא בדאורייתא.
 בפעם הראשונה לא נודע ,ואח"כ נודע – אין תולין להקל לבטל חזקת איסור משניהם( .שו"ע וב"י)
ולכך ,אם נפל איסור לתוך אחת מהן ,ואין ידוע לאיזו נפל ,ואחר כך נפל איסור לתוך אחת מהן,
וידוע לאיזו נפל – שתיהן אסורות.
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»

הטעם :משום דכיון דבשעה שנפל לא נודע באיזו מהן נפל ומחמת כן נאסרו ,לא יוציא שום אחת
מהן מחזקתה בשביל האיסור שנפל באחרונה( .ב"י)
ודווקא שאין ס' לבטל האיסור שנפל שם .אבל אם היה ס' לבטל האיסור שנפל שם – הוי כאילו
לא נפל שם איסור כלל( .רמ"א)

סעיף ז'
צירוף ב' קדירות של היתר
מקור :תרומות (פ"ד מ"י) ביצה (ג - ):ליטרא קציעות שנדרסה על פי החבית ואין ידוע אי זו היא  -רבי
אליעזר אומר :רואין אותן כאילו הן פרודות ,והתחתונות מעלות את העליונות .רבי יהושע אומר :לא
תעלה עד שיהיו שם מאה כד .ואפילו היו ב' קדרות בב' עליות ואין ידוע לאיזו נפל שתיהן מצטרפות
ומעלות .דתניא (בתוספתא דתרומות פ"ו הי"א) :ב' קופות בשתי עליות ב' מגורות בעליה אחת – לת"ק :הרי
אלו יעלו .רבי יהודה אומר :לא יעלו .רבי שמעון אומר :אפילו הן בשתי עיירות מעלות זו את זו.
ירושלמי תרומות (פ"ד ה"ח)  -מה בין קופות למגורות? קופות  -עשויות להתפנות ולהתערב יחד .אבל
מגורות  -אין דרכן להתפנות ולהתערב יחד [כלומר וכל העשוי להתערב כמעורב דמי].
נחלקו בזה הראשונים
ר"ש :באדם אחד מותר ,בב' בני אדם אסור.
רשב"א :מעיקר הדין אפי' בשני בני אדם מצטרפות ,אלא שיש לחוש הלכה למעשה כר"ש.
» אבל בעליה אחת – מצטרפים אפילו בשני בני אדם( .ד"מ ג')
או"ה :אין דין צירוף אפי' באדם אחד .אא"כ ,בהפסד מרובה – מותר רק כשמערבן( .ב"י ד"מ ג')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר' שמשון ורשב"א ,דמצטרפות דווקא כששתיהן של אדם אחד ,לפי שכל שהן של אדם אחד עתיד
להתערב .אבל אם הם של שני בני אדם – אין מצטרפות.
ולכך ,היה 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.
» וה"ה ,אפילו למאה( .שו"ע)
רמ"א :כאו"ה ,דאפילו באדם אחד אין להקל.
אך מ"מ צידד הרמ"א  -דלצורך הפסד מרובה – יש להתיר באדם אחד( .רמ"א וש"ך)
וכך הכריע הש"ך( .ש"ך כ')
❏ דרך אכילת הצירוף המותר – מחלוקת
רמ"א :אין לאכלו אלא לאחר שיערבנו יחד ,דאז כבר נתבטל האיסור.
ט"ז :אף אם לא יערבו מותר( .רמ"א וט"ז)
הטעם :כיון שמן התורה מותר ע"י ביטול ברוב ,ורק מדרבנן צריך ס' .וכיון שיש ספק לאיזה נפל
ונכנסו שניהם בספק ,שניהם מצטרפים לבטל ,ומותר כל אחד בפני עצמו ,דכיון שעתידים
להתערב – חשבינן כאלו כבר נתערבו( .ט"ז י')
❏ למ"ד בכל איסורים אמרינן חנ"נ – מחלוקת
ב"ח :אין דין צירוף ,דהכל נעשה נבילה ולא בטל.
ש"ך וט"ז :בטל ויש דין צירוף ,דהכל נכנס בספק והוי ככלי אחד ,וכנתערב( .ט"ז י' וש"ך י"ז)
❏ אם אין עתיד להתערב – לכו"ע לא מהני צירוף.
וכגון :בשר וחלב ,או אחד תבשיל מתוק ואחד חמוץ( .ט"ז ח' וש"ך)

❏ צירוף כשיש בה טעם או שראוי ליתן טעם [כגון לח בלח במין במינו ואין ס'] – מחלוקת
רא"ה  :אין מצטרפות אפילו באיסורי דרבנן[ .ולא היקלו אלא באיסורי דרבנן או באיסורי תורה ושיעורי
דרבנן וכן יבש ביבש שאין הוא טעם ,או לח ויש בו ס'].
רשב"א :מצטרפות( .ש"ך כ')
❏ ב' בני אדם שבאו בזה אחר זה לדעת הרשב"א באיסור דרבנן – מחלוקת
ב"ח :באיסור דרבנן אע"ג שאין מצטרפין ,מ"מ תולין להקל בשני בני אדם כשבאו בזה אחר זה.
ש"ך :אפילו באיסור דרבנן אין תולין להקל בב' בני אדם שבאו בזה אחר זה( .ש"ך י"ט)
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הלכות מאכלי עכו"ם
סימן קיב
סעיף א'
איסור פת עכו"ם
מקור :ע"ז (לה :לו – ):גזרו על פתן ושמנן משום יינם ,ועל יינן משום בנותיהן.
פסק השו"ע – דאסרו חכמים לאכול פת של עובדי כוכבים.
הטעם :משום חתנות ,שלא יבואו להתחתן בהן ,שבזה נמשך לב האדם ,ואם יתקרב אליהם בזה
יבא להתחתן בם( .טור ושו"ע)
ואין חוששים בפת עכו"ם משום גיעולי עכו"ם ,משום דסתם כליהן אינן בני יומן( .ש"ך ג')
» ואפילו במקום דליכא משום חתנות – אסור( .רמ"א)
❏ פת של גוי [שלשו וערכו] ורק אפה הישראל – מחלוקת ראשונים
הר"ן וטור :מחלק ואוסר.
הרמב"ם והרשב"א :אין מחלק ומתיר( .ב"י וש"ך א')
» לכו"ע – כשלשו גוי וערכו ג"כ ,אם בא ישראל וביטל עריכתו וחזר וערכו – מותר .שהרי לא
הועילו מעשה עריכת גוי כלום( .ב"י)
» לכו"ע – מותר לישראל לתת קמחו לגוי ללוש ולערוך – ולא אסר הר"ן אלא כשהגוי לשו וערכו
ואח"כ לקחו ישראל ממנו( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"י [ומשמעות השו"ע] :כרמב"ם ורשב"א ,דמותר.
ד"מ :כר"ן וטור ,דאסור( .ב"י ד"מ א')
❏ חימוץ בשאור של עכו"ם – מחלוקת
ר"ן :מתיר ,כיון שמתבטלת עריכתו של גוי.
ב"י בשם יש מחמירים :לאסור( .ב"י)
❏ פת כומרים [שאין להם ילדים] – אסור( .ש"ך ד')
❏ פת מומר – מותר ,כיון דאע"פ שחטא ישראל הוא ,ומותר לישא ביתו( .פת"ש א')

❏ פת אורז ודוחן – דלא אסרו אלא פת של חמשת מיני דגן ,אבל פת של קטניות ושל אורז ודוחן ,אינו
בכלל פת סתם שאסרו( .טור ושו"ע)
הטעם :דפת חמשת מיני דגן היא דבר חשוב ומביא לידי קירוב דעת – ואסורה .אך פת קטניות
אורז ודוחן אינה חשובה ואינה בכלל פת( .ט"ז ג')
» לענין בישולי עכו"ם בפת קטנית אורז ודוחן – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אם הוא עולה על שולחן מלכים אסור משום שלקות.
ר' ירוחם :מותר תמיד ,דאין בו משום בישולי גוים ,דאינו עולה על שולחן מלכים( .ב"י ובדה"ב)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :תלוי אם עולה על שולחן מלכים באותו מקום ,דאינו אסור משום בישולי עובדי כוכבים
אם אינו עולה על שלחן מלכים.
ב"ח :אין ספק שפת קטנית אורז ודוחן אינו עולה על שולחן מלכים( .ש"ך ה')
» בתבשיל שנעשה מאורז ודוחן – לכו"ע אסור( .ש"ך ה')
❏ אסרו לשתות במסיבת הגויים אפילו שאר משקין שאין בהן משום חשש יין נסך( .טור)
מקור :ע"ז (ל – ).דשמואל ואבלט הוו שתו יין מבושל.
ואם היה רוב המסיבה ישראל – מותר( .ב"י)
»
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סעיף ב'
בסוגי האופים
מקור :ע"ז (לה – ):א"ר כהנא א"ר יוחנן :פת לא הותרה בבי"ד  -מכלל דאיכא מאן דשרי? – אין דכי אתא
רב דימי אמר :פעם אחת יצא רבי לשדה ,והביא עובד כוכבים לפניו פת פורני מאפה סאה ,אמר רבי :כמה
נאה פת זו ,מה ראו חכמים לאוסרה? מה ראו חכמים?! משום חתנות! – אלא מה ראו חכמים לאוסרה
בשדה? כסבורין העם התיר רבי הפת  -ולא היא ,רבי לא התיר את הפת.
רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר :לא כך היה מעשה ,אלא אמרו פעם אחת הלך רבי למקום
אחד ,וראה פת דחוק לתלמידים ,אמר רבי :אין כאן פלטר? כסבורין העם לומר פלטר עובד כוכבים .והוא
לא אמר אלא פלטר ישראל.
א"ר חלבו אפילו למ"ד פלטר עובד כוכבים ,לא אמרן אלא דליכא פלטר ישראל ,אבל במקום דאיכא
פלטר ישראל לא.
ורבי יוחנן אמר :אפי' למ"ד פלטר עובד כוכבים ,ה"מ בשדה ,אבל בעיר – לא ,משום חתנות.
איבו הוה מנכית ואכיל פת אבי מצרי ,אמר להו רבא ואיתימא רב נחמן בר יצחק :לא תשתעו (בהדיה
דאיבו) דקאכיל לחמא דארמאי.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ן ורשב"א :בשדה לעולם מותר ,ובעיר מותר כשאין שם פלטר ישראל.
» לר"ן  -ס"ל ,דיש להקל ולומר דר' יוחנן לא פליג אדרבי חלבו  -ונקטינהו כתרוייהו לקולא,
דבשדה לעולם מותר ,ובעיר מותר כשאין שם פלטר ישראל ,וכיון שהפת מדבריהם הוא ועוד
שלא פשט איסורו ברוב ישראל ראוי להקל בכך.
» לרשב"א  -ס"ל כפירושא בתרא ,ולקולא ,דרבי חלבו אמר דכל היכא דליכא פלטר ישראל אפילו
בעיר מותר ליקח מפלטר גוי.
רמב"ם [לשיטת הב"י] :צריך את ב' התנאים בכדי להקל  -גם שיהיה שדה ,וגם שלא יהיה שם פלטר
ישראל.
דס"ל ,כפירושא קמא ,וכרבי יוחנן לחומרא.
» אך הר"ן הבין אחרת בשיטת הרמב"ם ,וס"ל כשיטתו – דס"ל לרמב"ם דהני תרי לישני פליגי,
ופסק הרמב"ם לקולא ,ולא הזכיר שדה כלל.
רא"ש :מתיר בכל עניין.
דס"ל ,דמוכח מהגמ' בע"ז (לה – ):דגזירת הפת לא נתפשטה בכל המקומות .ועל זה סומכין
הגדולים שאינן אוסרין אותו לבני מדינתן שנוהגין בו היתר .כי הם אומרים שהם מהמקומות
שלא פשט איסורו שם.
ועוד שסומכין על מה שכתוב בחלוף מנהגים שבין בני ארץ ישראל לבני בבל  -שמי שהתענה ג'
ימים מותר בפת של גויים משום חיי נפש – ולכך ,ברוב מקומות גליותינו אין פלטר ישראל מצוי
והוי כאילו התענה ג' ימים( .טור)
טור והג"ה מימון בשם יש אוסרין :האוסרים אותו אלא א"כ התענה ג' ימים ממש( .טור)
גאונים :שהתירוהו בשבת אם אין לו מה לאכול משום עונג שבת( .טור)
❏ האם יש חילוק בין פת של בעל הבית לשל פלטר [נחתום] – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אין חילוק בין פת של בעל הבית לשל פלטר.
רשב"א ורמב"ם :חילקו בין של בעל הבית לשל פלטר( .טור)
הטעם :דלא שייך חתנות אלא בשל בעה"ב הלכך אסרוהו בכל ענין .אבל של פלטר אין כאן כל
כך קירוב דעת שבאומנותו הוא עוסק( .טור)
» לכו"ע  -חוץ מבמקום סכנה – דמותר אף של בעל הבית( .טור)
להלכה:
 של נחתום – מחלוקת
שו"ע :יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחים פת מנחתום העובד כוכבים ,במקום שאין שם נחתום ישראל,
מפני שהיא שעת הדחק .אבל במקום שיש נחתום ישראל – אסור.
רמ"א :אפילו במקום שפת ישראל מצוי – מותר.
❏ וצידד הפת"ש – דיש לאסור הפת מנחתום העוסק ג"כ בשומן של דבר אחר – כיון שאי אפשר
שלא יתערב בפת הן בשעת לישה או בעריכה ואפיה ,ושמא נתערב כל כך עד שיש נתינת טעם.
ולכן אפילו כשהנחתום אומר שנזהר יפה – אסור( .פת"ש ב')
»
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❏ לכו"ע  -פת של ישראל שאפאו עכו"ם – אסור.
הטעם :שהרי אין ההיתר אלא משום שהוא גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה – והלכך
בפת זו של ישראל שאפאה עכו"ם דלא שייך טעם זה – אסור( .ש"ך ז')
 של בעה"ב
שו"ע :אין שם מי שמורה בה להקל.
הטעם :שעיקר הגזירה משום חתנות ,ואם יאכל פת בעלי בתים יבא לסעוד אצלם.
רמ"א – מחלוקת מהי דעתו:
מרדכי :מותר.
עט"ז :אסור( .ש"ך ח')
הכריע הש"ך – דבעשרת ימי תשובה  -יחמיר .ובשאר השנה  -עדיף להחמיר .אא"כ פת עכו"ם יותר יפה
דמותר( .ש"ך ט')
❏ הגדרת פת בעה"ב
א .לא מקרי פת בעל הבית ,אלא אם עשאו לבני ביתו.
אבל עשאו למכור – מיקרי פלטר .אע"פ שאין דרכו בכך.
ב .וכן פלטר שעשאו לעצמו – מקרי בעל הבית( .רמ"א)
❏ האוכל פת עכו"ם – אם תלמיד חכם הוא אסור לספר שמועה משמו( .ב"י)
מקור :ע"ז (לה - ):איבו מנכית ואכיל אמצרי דמתא ,אמר להו רבא לא תשתעו מיניה דאיבו דאכול נהמא
דארמאי.

סעיף ג'
הזמינו עכו"ם לסעוד על פיתו – מחלוקת ראשונים
רא"ה :אסור ,דאזלינן בתר השתא.
רשב"א :מותר ,דאזלינן בתר תחילתו( .ב"י וש"ך י"ב)
כתב השו"ע – יש מי שאומר שאם פלטר הזמין ישראל ,הרי פתו כפת בעל הבית.
וביאור שיטתו תלוי בב' תירוצים בש"ך:
א .לא ס"ל כפי שכתב בשו"ע ,ולכן נקט בלשונו "יש מי שאומר" ,כי באמת פוסק כרשב"א.
ב .פסק כרא"ה ,וכאן שונה הדין כיון שמזמינו אצלו גרע טפי [בשונה מלקמן סעי' ז' ששם ס"ל
דבתר תחילתו אזלינן]( .ש"ך)

סעיף ד'
הגיע אח"כ פת ישראל לאותו מקום שאין פת ישראל מצויה
 כשלא לקחו תחילה – מחלוקת
לשו"ע :אסור.
לרמ"א :מותר( .ש"ך י"ד)
 כשלקחו תחילה בהיתר – מחלוקת [ע"פ דעת השו"ע]
שו"ע :אסורה הפת.
ומקום 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.
ש"ך :מותרת הפת( .ש"ך י"ג)
» לכו"ע  -לאחר שכלה פת ישראל – חוזר פתו של עובד כוכבים להכשרו( .שו"ע)
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סעיף ה'
כשפת עכו"ם עריבה לו יותר  -ומצוי פלטר ישראל
מחלוקת
רשב"א :מותר.
ירושלמי :אסור( .טור)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דיש 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.
הטעם :דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו ,הרי זה כפת דחוקה לו.
(שו"ע)

סעיף ו'
פת שנילוש בביצים ,או שטחו ביצים על פני הפת
❏ כשנילוש בביצים – מותר משום פת עכו"ם ,במקום שנהגו היתר בפת של פלטר( .ב"י ושו"ע)
הטעם :דלמאי ניחוש להו ,אי משום דם  -רוב ביצים שלנו אין בהם דם .ואי משום ביצי עוף
טמא  -אינם מצויים בינינו .ואי משום בישולי גוים  -קימחא עיקר( .ב"י וש"ך)
❏ כשטחו ביצים על פני הפת – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מותר( .ב"י)
או"ה :אסור( .ד"מ ח')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :במקום שנהגו היתר בפת של פלטר ,אפילו הוא נלוש בביצים או שביצים טוחים על פניו – מותר.
הטעם :דהביצים טפילים לו( .ט"ז ה')
רמ"א :אוסר בפת שביצים טוחים על פניו.
הטעם :משום שהן בעין ואינם בטלים לגבי פת ,ויש בהם משום בשולי עובדי כוכבים( .רמ"א)
❏ אבל אינפנד"ה שאפאה עובד כוכבים – אסור לאכול מהפת שלה( .שו"ע)

❏ ואותן נילו"ש שקורין קיכלי"ך או מיני מתיקה שקורין לעקי"ך – מחלוקת ראשונים
שערים מדורא  :גובלא בעלמא הוא ,ואינה בגזירת פת ,דהא מברכין עליהם בורא מיני מזונות ,ואסורים
משום בישולי גויים.
ר"י מפרי"ש :מתיר ,מפני שדרך פת אופין אותן ואם קבע סעודה עליהם מברך עליהם המוציא( .ד"מ ג')
פסק הרמ"א – דהם בכלל פת ובמקום שנוהגים היתר בפת של עובד כוכבים גם הם מותרים ,ולא אמרינן
שיש בהם משום בשולי עובד כוכבים.
» ודווקא שבלילתן עבה ,ויש בהן תואר לחם( .ש"ך)
❏ ויש מיני נילו"ש שקורין קיכלי"ך שאופין אותם על ברזלים ומושחין הברזל בשעת אפייה בחלב או
חזיר – באותן יש ליזהר ולאסרן .וכן המנהג( .רמ"א)
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סעיף ז'
קנאה פלטר מבעה"ב או להיפך
מקור :ע"ז (סה - ):ההוא ביתא דחיטי ,דנפל עליה חביתא דיין נסך  -שרייה רבא למטחנא ולמיפא
ולזבוניה לגוים שלא בפני ישראל.
מחלוקת ראשונים
רשב"א ורא"ש :בתר תחילתו אזלינן ואסור.
רא"ה [ב"י בשם יש חולקים] :בתר סופו אזלינן ומותר( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ורא"ש ,דבתר תחילתו אזלינן.
ולכך ,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.
הטעם :שלא הלכו באיסור זה אחר מי שהפת בידו עכשיו ,אלא אחר מי שהיה לו בשעת אפייה.
(שו"ע)

סעיף ח'
פת בעל הבית – כשאין מצוי כלל פת ישראל
פסק השו"ע – דיש מי שאומר (הרא"ה) דבמקום שאין פלטר מצוי כלל – מותר ,אפילו של בעלי הבתים.
» ואין צריך להמתין על פת כשר( .רמ"א)
❏ ההולך בדרך – כשאין פלטר ישראל  -התיר רבינו שמריה פת של גוי למי שהולך בדרך( .ב"י)
מקור :ע"ז (לה - ):דמהא דא"ר חלבו.
דמאי (פ"ג מ"א)  -מאכילין את העניים דמאי ואת האכסנאים דמאי ואע"פ שיש בו איסור דרבנן( .ב"י)

❏ אכילת פת בעה"ב בשדה – מחלוקת ראשונים
הרא"ה :מותר ,וכל מקום שאין פלטר מצוי כלל  -מותר אפילו פת של בעלי בתים ולילך ולאכלו בשדה
חוץ לתחום .וכן בתוך התחום אין כאן איסור ,כיון שהוא חוץ לעיר שבעים אמה ושירים אלא שהוא
מכוער לתלמיד חכם.
וכפר קטן שאין בו פלטר ישראל ולא גוי  -הרי הוא כשדה ומותר לאכול פת של בעלי בתים שם.
הרמב"ם :לא נהגו להתיר אלא פת של נחתום ובשדה .אבל פת של בעל הבית אע"פ שהוא בשדה לא( .ב"י)

סעיף ט'
השלכת קיסם לתנור להתיר הפת
מקור :ע"ז (לח - ):אמר רבינא :הילכתא ,האי ריפתא דשגר גוי ואפה ישראל ,אי נמי שגר ישראל ואפאה
גוי ,אי נמי שגר גוי ואפה גוי ואתא ישראל וחתה בה חתויי – שפיר דמי.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :לא מועילה השלכת קיסם .אא"כ התענה ג' ימים דמותר משום חיי נפש .והנח להם לישראל,
מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין.
הטעם :דצריך שיהא ישראל מקרב הבישול.
ואפשר שנהגו הראשונים בתחילת הסיקו של תנור שנתן בו הישראל מעט גחלים וקיסם
להעלות שלהבת ,הלכך אע"פ שהוסיף הגוי בעצים והסיק ואפה ,כיון שתחילת הדלקת
המדורה נעשית בישראל נקרא כל ההיסק על שמו .והאחרונים ראו והקילו בהשלכת קיסם
אפילו באחרונה( .ב"י)
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רמב"ם ורשב"א :אפילו לא זרק הישראל אלא עץ אחד לתוך התנור – התיר כל הפת שבו.
הטעם :שאין הדבר אלא להיות היכר שפת של גוים אסורה( .ב"י)
וכן מסתבר שאין לך קיסם שאינו מוסיף בחום התנור ומקרב בישול וכל זה מקולותיו של פת
ומנהגן של ישראל תורה היא( .ב"י)
מורו של הרשב"א :תלוי באיזה מקום ,דבמקומות שנהגו לאכול פת של גוים מן הפלטר – היו מקילין
בפת של ישראל בהשלכת קיסם לתנור להרחקה מהם .ובמקומות שלא נהגו לאכול פת של גוים – הצריכו
אחת משלש מלאכות( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ורשב"א ,ואם 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( .שו"ע)
הטעם :שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה.
» ואפילו אם נפח באש – הוי כחיתוי( .רמ"א)
❏ הבאת גחלים ,ומשים בתוך התנור ומהם מדליקים האש – מחלוקת ראשונים
רשב"א ורמב"ן :מותר.
ר"ן :היתר זה אינו ברור בעיני( .ב"י)
❏ עכו"ם האופה בשכר  -האם צריך השלכת קיסם:
כתב הריב"ש בשם הרא"ה להתיר הפת שלנו בפורני התנור הנעשה בשכר אף בלא השלכת קיסם.
הטעם :דכיון דבשכר אופין לכל הבא אין בו משום חתנות.
אך צידד הב"י :דאף בשאופין בשכר מצריכים השלכת עץ לכתחילה.
» ולא התיר הרא"ה אלא לפי שהוא שכיר לאפות לכל בני העיר ואינו מתכוון לזה ,אבל כגון פורני
דידן שכל אחד פורע לאופה – יש לחייב השלכת קיסם( .ב"י)

סעיף י'
הסיק כבר בהטלת קיסם ב' פעמים ,ובאפייה שלישית לא הטיל קיסם
מחלוקת ראשונים
האגור :אם הטיל ישראל קיסם בתנור – מועיל כל ימי השבוע עד יום ראשון( .ב"י י(א))
מרדכי :פת שנאפה באחרונה מותרת.
הטעם :דכיון שהכשירו אותו בשאר היסיקות ,וגם באפיה האחרונה נשאר קצת בעין מן הגחלים
הבוערות מן ההיסיקות הראשונות שהכשירו התנור – ודאי מותר אע"פ שלא זרק הישראל
קיסם באפיה אחרונה.
שהרי גם ככה זריקת הקיסם אינה מעלה ואינה מורדת בתוך ההיסק ,ואפילו הכי אנו סומכין
עליה כבני בבל .וה"ה כאן.
ומ"מ ,צידד המרדכי ,דלא רצה לעשות מעשה להתיר( .ב"י י(ב))
או"ה :מתיר אפילו עמד התנור פנוי בין היסק להיסק ,אם הוא עדיין תוך מעת לעת להיסק שהכשיר
ישראל את התנור כל הפת מותר .דעדיין היסק ראשון מועיל לפת האחרון דחום הראשון מועיל גם עתה,
דדבר הנראה לעיניים שתנור נוח להתחמם אם הוסק גם אתמול( .ד"מ י')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כמרדכי ,אם אפו בתנור על ידי עובד כוכבים ג' פעמים ביום אחד ,והכשירו התנור על ידי קיסם
בב' הפעמים ,ובפעם השלישית לא הכשירו – מותר.
רמ"א :כאו"ה ,ואם הכשיר התנור פעם אחת ולא עמד התנור מעת לעת בלא היסק ,אפילו אפאו בו כך
כמה ימים – הכל מותר מכח הכשר הראשון.
» אם הוא מסופק אם הכשיר ישראל התנור או לא – מותר ,דהוה ספיקא דרבנן ולקולא( .ש"ך כ')
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סעיף י"א
למכור לעכו"ם פת שכבר נאפה ע"י עכו"ם בלי קיסם
מקור – מחלוקת
למרדכי :פסחים (מ - ):גבי ארבא דטבעא בחישתא דשריא רבא לזבוני לנכרים( .כאיסור דאורייתא)( .ב"י)
לפת"ש :ע"ז (סה - ):חיטין שנפל עליהם יין נסך( .דהוא איסור דרבנן) (פת"ש ג')
פסק השו"ע – פת של ישראל שאפאה עובד כוכבים בלא חיתוי דישראל ובלא קיסם – אסור .ואסור
למוכרה לעכו"ם.
הטעם :דילמא אתי לזבוני לישראל( .שו"ע)
❏ ואם פיתת הלחם לשנים – מותר למוכרו לעובד כוכבים( .שו"ע)
וכן לתת כך לפועליו ,כגון לפתת הלחם לשני חלקים – מותר( .ב"י)
»
» וה"ה לכל פת של עובד כוכבים ,שאסור( .רמ"א)
ולכן נהגו שלא לקנות חתיכות פת מן העובד כוכבים ,דחיישינן שמא הוא פת איסור ומכרה לו ישראל כך.
(רמ"א)

סעיף י"ב
נאפה ע"י עכו"ם כמאכל בן דרוסאי
מחלוקת ראשונים
מרדכי :מועיל חיתוי להתירו ,ואפי' קרמו פניו.
הטעם :דכל זמן שהפת צריך לתנור ומשביח באפייתו עדיין ,הוי כגמרו ביד ישראל.
רבנו יהודה :לא מועיל חיתוי לאחר שנאפה כמאכל בן דרוסאי ביד גוים.
אגור בשם ש"ד :יכול לתקן שיעשה אש בפי התנור ,כיון שהפת משביח מן האש .ועוד תקנה אפילו הוציא
הפת – להחזירו ע"י ישראל שנית בתנור אם הוא משביח( .ב"י)
הביא השו"ע את דעת המרדכי בסתמא 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.
ואת דעת האגור בשם ש"ד כיש מי שאומר :שאפילו הוציא הפת – יש תקנה להחזירו לתנור על ידי
ישראל ,אם הוא משביח.

סעיף י"ג
מי שלא נזהר שמתארח אצל מי שנזהר והביא פת עכו"ם
מקור :ירושלמי ברכות (פ"ו ה"א)  -פת נקייה טמאה ,ופת קיבר טהורה  -על איזה מהן שירצה יבצע.
מחלוקת ראשונים
ראבי"ה :ישראל האוכל פת של עובד כוכבים ופת נקייה בידו ,והבעל הבית נזהר מפת של עובד כוכבים,
כיון שמצוה זו מוטלת עליו לבצוע יבצע על היפה – וכיון שהותר לו לבצוע מותר בכל הסעודה כולה.
השר מקוצי :מי שנזהר משל עובד כוכבים יש לו לסלק מן השולחן הפת נקייה של עובד כוכבים ,ולבצוע
על של ישראל.
❏ נחלקו הפוסקים בביאור שיטת הראבי"ה:
מהרא"י בת"ה :פירש דלאו דווקא נקט ראבי"ה אם היה מיסב על השולחן ישראל האוכל פת
של עובד כוכבים – אלא אף אם אינו מיסב עם אחר אלא לבדו  -מותרת לו הפת עכו"ם.
ונקט כך רק בכדי להסביר מי המביא פת של עובד כוכבים על השולחן הואיל והבעל הבית
נזהר ממנו.
או"ה :פירושו דהבוצע אין נזהר מפת של עובד כוכבים – ולכך מותר לו לבצוע בכדי לצאת ידי
חובה בביצוע .אבל אם הבוצע נזהר והמסובים אין נזהרים  -ודאי טוב לו יותר להסיר הפת
הנקייה מן השולחן עד אחר הביצוע.
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ב"ח :מדובר שהבעל הבית יש לו אצלו איש אחד בביתו בשכירות ,ואוכל הבעל הבית עם אותו
השוכר .והמצוה על בעל הסעודה לבצוע ,והבעל הבית נגרר אחריו – ומשום כך מותר בפת של
עובד כוכבים עמו ,מפני שהבעל הבית שהוא עיקר נעשה טפל לבעל הסעודה.
ואם הבעל הבית עושה הסעודה ודאי חייב לבצוע על של ישראל ,כיון שאינו רוצה לאכול
מפת של עובד כוכבים .ואפילו לסלקו משלחן אין צריך.
ט"ז בדעת השו"ע :מפרש מטעם שהאורח שהוא אינו נזהר ודאי יאכל מפת של עובד כוכבים
כיון שהוא נקי ,והדין נותן שהפת שיאכל עליו יבצע .וא"כ הבעל הבית שחייב לבצוע ומבצע
ומוציא את האורח  -יבצע ממה שיאכל האורח ,וכיון שהותר לו לבצוע בשבילו ,הותר לו לכל
הסעודה בשבילו ,אע"פ שאפשר שאח"כ יאכל כל אחד פת שלו ,מ"מ כיון שבשעת ביצוע צריכים
לפת אחד הותר גם אח"כ( .ט"ז ח')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כראבי"ה ,ומי שאינו נזהר מפת של עובד כוכבים ,שהיסב אצל בעל הבית הנזהר מפת של עובד
כוכבים ,ועל השולחן פת ישראל ופת של עובד כוכבים היפה משל ישראל – יבצע בעל הבית מן היפה,
ומותר בכל אותה סעודה בפת של עובד כוכבים.
» קשה סתירה בדברי השו"ע ,דכאן פסק כראבי"ה ,ואילו לעיל באו"ח סי' קס"ח פסק כהשר
מקוצי שיש לסלק את שאינו של ישראל?
הט"ז מתרץ  :דכאן לא התיר אלא מהטעם שהאורח אוכל עימו ומתוך שהותר לו לבצוע עליו,
הותר לו לאוכלו בכל הסעודה .אך בסי' קס"ח מדובר כשאוכל לבדו – דבזה מודה השו"ע שצריך
לסלק הפת עכו"ם( .ט"ז ח')
הש"ך מתרץ :דכאן התירו מטעם שאחר אוכל עמו יש בזה איבה אם לא יאכל עמו ,בשונה מסי'
קס"ח דאסור כיון שאין אחר אוכל עמו ,ואין את טעם איבה להתיר לו הפת( .ש"ך כ"א)
» קשה על הש"ך ,אע"ג דמשמע שם דליכא משום איבה אלא היכא דאוכל מי שנזהר עם
אחרים שאינם נזהרים ,אבל האוכל רק עם אחד שאינו נזהר  -אין איבה ,דמאי אולמיה
האי מהאי?
א .י"ל ,דמ"מ כיון דלענין ברכת המוציא מצוה לברך על היפה אם לא יברך  -איכא
איבה טובא.
ב .עוד י"ל ,דדוקא כשהפת של שניהם שווה הוא שאין איבה כשאין שם אלא אחד
שאינו נזהר ,אבל כשהפת מי שאינו נזהר נקי ויפה יותר ,ואפ"ה אינו אוכלו ודאי
איכא איבה( .ש"ך כ"א)
ב"ח :דאם הבעל הבית עושה הסעודה – ודאי חייב לבצוע על של ישראל ,כיון שאינו רוצה לאכול מפת של
עובד כוכבים .ואפילו לסלקו משלחן אין צריך[ .רק אם בעל הבית מתארח אצל בעל הסעודה מותר הוא
בפת עכו"ם]( .ט"ז ח')

סעיף י"ד
כותח של עכו"ם
 סתם כותח עכו"ם – מחלוקת
רש"ל דרישה וב"ח [ומשמעות השו"ע] :כותח של עובד כוכבים – מותר ,ואין חוששין לפת עובד כוכבים
שבו.
הטעם :כי חלב טמא אינו עומד ,ואם נאמר שמעט נסיובי דחלבא איכא בו ,מ"מ בטל במיעוטו
שהרי מעורב בה( .ט"ז ט')
ט"ז :אסור .ומה שמתיר השו"ע ,היינו כשנעשה כשהישראל רואה ולכן מותר( .ט"ז ט')
 כשנעשה בהכשר שישראל רואהו ,אלא שהעכו"ם נותן שם פת שלו – מותר ,ואין בזה איסור פת
עכו"ם( .ט"ז ט')
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❏ נתערבה הפת – כל מקום שנתערבה פת של עובד כוכבים בשאר מאכל – בטל ברוב( .רמ"א)
» בין בלח בין ביבש( .רמ"א)
» אפילו ביבש דבר חשוב( .ש"ך כ"ג)
» ואפילו בבישולי עכו"ם ממש( .ש"ך כ"ג)
» תערובת לתערובת של פת עכו"ם [כגון שפת עכו"ם ובשולי עכו"ם וחמאה שלהם שנתערב לפחות
מרוב ונאסר ,ואח"כ נפל לתבשיל אחר] – אין אומרים בו חנ"נ( .פת"ש ה')
» פירורים שהם בעין – ודאי אסורים כל זמן שלא נתבטלו ברוב( .ט"ז בסעי' טז)
❏ אך אסור לערב לכתחילה( .רמ"א)

סעיף ט"ו
פת עכו"ם בקערה
מקור :חולין (ו – ).דלא גזרו על תערובת דמאי.
פסק השו"ע – 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( .שו"ע)
הטעם :דלא גזרו אלא היכא דאיתיה בעיניה( .ב"י)
❏ האם מותר לעשות כן לכתחילה כשיש טעם של פת עכו"ם – מחלוקת
לד"מ – יש בזה מחלוקת
ד"מ :מותר.
הגהת ש"ד :אסור לכתחילה.
לש"ך – לכו"ע מותר לכתחילה ,שהרי אוכל הפת עצמו ,וקערה כלי שני הוא ואינו מבשל( .ש"ך בסעי' יד)
❏ לאכול יחד פת עכו"ם משום איבה
מקור :ירושלמי דמאי (פ"ד ה"ב) – התיר דמאי כהאי גוונא בשבת של פרוגטמא (אסיפה כגון לסעודת מצוה).
פסק הרמ"א – מי שנזהר מפת של עובד כוכבים ואוכל עם אחרים שאינן נזהרין ,מותר לאכול עמהם
משום איבה וקטטה.
הואיל ואם לא יאכל עמהם פת שהוא עיקר הסעודה ,התירו לו משום איבה( .רמ"א)
ואין ללמוד מכאן לשאר איסורים [כחמאה של עכו"ם וכדו'] – דאסור( .רמ"א)
דדווקא בפת יש איבה – דעל הלחם יחיה האדם .אבל לא בשאר מאכלים שכמה אנשים הן שאין
נפשם תאבה לאכול חמאה( .ש"ך כ"ו)

סעיף ט"ז
חיזור אחר פת ישראל  -הנזהר מפת עובד כוכבים ,והוא בדרך.
• לפניו – אם יש פת של ישראל עד ד' מילין  -ימתין( .שו"ע)
• לאחוריו – כשיעור מיל( .פת"ש ו')
» אין חילוק בין רוכב להולך.
יש חילוק בין אם הוא עם בני ביתו או לבדו( .פת"ש ו')
»

רכה

סימן קיג

 חלקת אליהו – הלכות מאכלי עכו"ם 

סימן קיג
סעיף א'
בישולי עכו"ם – אסורים.
מקור :ע"ז (לה - ):מיני שלקות של גויים בכלל דברים האסורים באכילה.
❏ הטעם לאיסור בישולי עכו"ם
א .גזירה משום חתנות.
ב .שלא יהא רגיל אצל גוי ויאכילו דבר טמא( .ב"י ופת"ש א')
» נפק"מ בין הטעמים – במומר:
לטעם א' – מותר ,דאין לחוש משום חתנות ,שהרי ביתו מותרת.
לטעם ב' – אסור ,דהוי ככופר לכל התורה כולה ,ושמא יאכילנו דברים האסורים( .פת"ש א')
❏ גדר האיסור
מקור :ע"ז (לח - ).אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב :כל הנאכל כמות שהוא חי – אין בו משום בישולי
גוים ,בסורא מתנו הכי.
בפומבדיתא מתנו :אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב :כל שאינו עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת,
אין בו משום בישולי גוים.
מאי בינייהו? איכא בינייהו :דגים קטנים.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש רמב"ם ורשב"א :סוברים את ב' התנאים לקולא – ואין אסור אא"כ עולה על שלחן מלכים ,וגם
אין נאכל כמות שהוא חי.
רמב"ן :פסק כלישנא דסוראי לחוד ,וכל שאינו נאכל כמות שהוא חי – אין בו משום בישולי גוים( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש רמב"ם ורשב"א ,דדבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ,וגם עולה על שלחן מלכים ללפת
בו את הפת או לפרפרת ,שבישלו גוי – אסור משום בישולי עכו"ם.
הטעם :דבדבר שאינו חשוב כל כך אין אדם מזמין חבירו עליו ,ובזה אין לחוש לטעמי איסור
בישולי עכו"ם( .ט"ז א')
❏ כשבישלו בבית ישראל – מחלוקת ראשונים
ר' אברהם :מותר.
ר"ת :אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ת דאפילו בכלי ישראל ובבית ישראל – אסור משום בישולי עובדי כוכבים.
❏ כשלא נשתנה ע"י האור – מחלוקת
רמב"ם :אסור ,אפילו לא נשתנה אסור.
ר"ן ורש"י :מותר ,דאין אסור משום בישולי עכו"ם אלא כשנשתנה מברייתו ע"י האור( .ש"ך א')
❏ קרביים וקורקבן ובני מעיים – אסורים משום בישולי עכו"ם( .ש"ך ב')
❏ כמהין ופטריות – אסורים משום בשולי עכו"ם ,דעולין על שולחן מלכים משום פרפראות( .ש"ך ב')
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סעיף ב'
עירב דבר הנאכל עם לא נאכל
מקור :ע"ז (לח – ):נלמד מדין הרסנא – האסור ,אך תלוי מה העיקר.
וכך פסק השו"ע – עירב דבר הנאכל כמו שהוא חי עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ,ובישלם העובד
כוכבים – אם העיקר מדבר שיש בו משום בישולי עובד כוכבים  -אסור .ואם לאו  -מותר.
סוגי מאכל השונים בדין בישולי עכו"ם
❏ אפונים וערבשי"ן קלויים – אין בהם משום בישולי גוים ,ומותר לאכול אפונים קלויים של עובדי
כוכבים ,וכן הקטניות שקורין ערבשי"ן קלויים.
הטעם :כיון שאינן עולים על שולחן של מלכים.
» אא"כ הוא במקום שנהגו למשוח המחבת בחלב – שאז נוהגים בהם איסור( .רמ"א)
אבל בלאו הכי – שרי ,ואין לחוש לכלים של עובדי כוכבים ,דסתמן אינן בני יומן( .רמ"א)
❏ כשאין בהם בישולי גויים ונעשה בו שינוי ע"י בישול הגוי – כגון כל פרי שנאכל כמו שהוא חי ,אע"פ
שבשלו אותו עובדי כוכבים ונמחה ונעשה תבשיל בידיהם – מותר( .ד"מ ג' ורמ"א)
» ועל כן אוכלין הפובידל"א שעושין העובדי כוכבים( .רמ"א)
❏ מיני מתיקה
פסק הרשב"ץ :אם הסולת עיקר – היה אסור משום פת עכו"ם .אך אם הדבש עיקר והסולת בא רק
לדבוקי בעלמא הוא – יש להתיר .אך עם כל זאת לא מלאו לבו לאכול מהם .וראוי לכל אדם חשוב לקדש
עצמו במותר לו ,ויקל לאחרים ,ויחמיר על עצמו( .ב"י ב(ב))
» וצידד הד"מ – דלא דיבר הרשב"ץ אלא רק במיני מתיקה שבלילתן רכה ,ולכך יש לחוש כמו
בהרסנא .אבל במיני מתיקה שבלילתן עבה ויש בהן תואר לחם ,אף אם ברכתן מזונות מחמת
הדבש והבשמים – יש להתיר מדיני נילוש( .ד"מ ט')
❏ נילי"ש  -שעושין לה דרך אפיית פת – מחלוקת ראשונים
אגור בשם התוס' :יש בהם משום בישולי גויים ,דדינן כשלקות ,כיון שלא מברכים עליהם המוציא.
ר' יחיאל :אין בהם משום בישולי גוים ,מפני שדרך אפיית פת עושין לה ,ואם קבע סעודתו עליהם מברך
המוציא( .ב"י)
❏ תורמוס – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :מותר .ואין בו משום בישולי גוים ,לפי שאינו עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת.
ר' ירוחם בשם יש אוסרים :דיש בו משום בישולי גוים ,כיון שאין אנו בני תורה( .בדה"ב)
❏ חיטין ועשאן קליות
מקור :ע"ז (לז - ):חיטים ועשאן גוי קליות  -שרו.
• כשאין נאכלין חיין – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :מותר .
רשב"א :אסור ,דאין מתירה הגמ' אלא דווקא כשנאכלין כשהן חיים( .בדה"ב)
• כשנאכלין חיין – מותרין לכו"ע( .בדה"ב)
» בטעם ההיתר – מחלוקת ראשונים
ר"ן :מפני שלא נשתנו מברייתן.
רמב"ם :דלא גזרו עליהן ,מפני אין אדם מזמן את חבירו על הקליות( .ב"י)
❏ שמן של גויים – מותר ,כיון שנאכל כמות שהוא חי( .ד"מ ג')
❏ אגוזים בקליפתן הירוקה – אסורים ,דאין נאכלין כמות שהן( .ד"מ ג')
» אך אגוזים שלמים שמבשלים העכו"ם – מותר ,דאין עולין על שולחן מלכים( .ש"ך ג')
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סעיף ג'
בישולי עכו"ם שנבלעו בדברים המותרים
פסק השו"ע – פנאד"ה שאפאה עובד כוכבים – אסורה אפילו למי שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים.
הטעם :כיון שהשומן נאסר כשהוא בעין משום בישולי עובדי כוכבים ,ונבלע בפת( .שו"ע)
וכן ירקות הנאכלים חיים שבשלם עם בשר – אסורים( .שו"ע)
הטעם :מפני ששומן של בשר נבלע בהם( .שו"ע)
» ואע"פ שהקמח והירקות הם העיקר ,וטעם הבשר טפל ובטל לגבי העיקר – בכל זאת אסורים
הם משום בישולי עכו"ם ,כיון שהשומן בעין ,ואינו בטל( .ט"ז ב')
❏ באיזה פנאד"ה מדובר?
כתב הטור וז"ל" :פנאד"ה של עכו"ם" שאפאה גוי אסורה וכו'.
והב"י תמה עליו :כתב שהוא טעות סופר ,שמה העניין שמדבר הטור בשל עכו"ם ,הרי אפילו של ישראל
ג"כ אסור ,שהרי בישולי עכו"ם אפילו בשל ישראל אסור? – אלא ודאי מדובר אפילו בפנאד"ה של ישראל.
ותמה הט"ז על הב"י :דאם כדבריו  -מהו שסיים הטור ושו"ע "אפילו למי שנוהג היתר בפת של עובד
כוכבים" -הרי בפת של ישראל שאפאה עכו"ם אין מי שמתיר בלא חיתוי ישראל?
ולכך הכריע הט"ז – דיותר נכון הגירסא "פנאד"ה של עכו"ם" כפי שכתוב בטור.
והר"ר יצחק בר בצלאל :ג"כ יישב גירסת הטור "פנאד"ה של עכו"ם" ,דעיקר חידושו של הטור הוא,
דכיון "דשל עובד כוכבים היא" ,והמקום הוא ששם נוהגים היתר בפת של עובדי כוכבים ,ממילא הו"א
דגם בשומן אין איסור ,כיון שהקמח הוא עיקר .לכך קמ"ל ,דכאן לא אמרינן כן כיון שהשומן בעין לא
בטיל[ .וחידוש זה אינו קיים כשהוא של ישראל].
» אך קשה על גירסת האשר"י והמרדכי שכתוב במפורש" :פשטיד"א של ישראל" של דגים
שאפאה עובד כוכבים וכו' .וא"כ יש לתמוה עליהם ,הרי אין מי שמתיר בזה?
א .ותירץ הט"ז בשם יש הרוצים ליישב :דמיירי כשהוכשר התנור על ידי קיסם או חיתוי ,וזה
מהני לפת ולא לתבשיל[ .ודחה הט"ז דאין זה מיישב את המרדכי שחולק בזה].
ב .ותירץ הט"ז :דמה שכתב "בשל ישראל" -כוונתו על דגים ,שלקחו הדגים משל ישראל
באופן שאין איסור בשביל דגים אסורים .אבל העיסה עצמה היא של עובד כוכבים ולא היה
שום הכשר בתנור ,משום כך אסור משום שומן הדגים.
ג .מהר"ר יצחק בר בצלאל :מחק אלו שתי התיבות "של ישראל" ,שהרי בודאי מדובר בשל
עכו"ם.
❏ שומן אווז או של בהמה – אין איסור בישול עכו"ם.
הטעם :כי מסתמא כבר מהותך ,ואין בישול אחר בישול( .ט"ז ב')

סעיף ד'
שפחות
מחלוקת ראשונים
או"ח :מותר ,דקנויות לנו( .ב"י)
רא"ה :אסור ,אפי' בדיעבד( .ב"י)
או"ה :בדיעבד מותר (דבבתי ישראל כר' אברהם) ,לכתחילה אוסר( .ד"מ א')
הגהות ש"ד :מותר ,דאי אפשר שלא יחתה( .ד"מ א)
להלכה:
הביא השו"ע את ב' הדעות ,יש מי שמתיר בשפחות שלנו ,ויש מי שאוסר ,ואפילו בדיעבד.
ופסק הרמ"א – דבדיעבד ,יש לסמוך אדברי מתירים.
אפילו לכתחילה נוהגין להקל בבית ישראל שהשפחות והעבדים מבשלים בבית ישראל ,כי אי אפשר
שלא יחתה אחד מבני הבית מעט( .רמ"א)
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» הטעמים להיתר בשפחות:
א .כיון שהעבדים קנויים לנו ,והישראל מוזהר עליו בשבת מן התורה ,לכן אין דינו כעכו"ם,
ואינו בכלל גזירת חתנות.
ב .יש לסמוך על הר' אברהם שמתיר לבשל בבית ישראל.
ג .דאי אפשר שלא יחתה אחד מבני הבית מעט.
ד .דאין האיסור משום בישולי עכו"ם אלא כשהגוי עושה מרצונו משום גזירת חתנות .אבל
אלו השפחות והעבדים שעושים בעל כורחם – אין בזה קירוב דעת ומותר( .ש"ך ז')
» בסוג החיתוי [להגהת ש"ד המתיר]:
ד"מ :אפילו לא כיוון להתיר ע"י חיתוי זו אלא עשאו בלא כוונה דמותר.
או"ה :יזהר שאותו החיתוי יועיל לתקן האש ,ויועיל למהר בישולו ע"י ישראל( .ט"ז ד')
❏ שפחות השכורות לזמן – מחלוקת
ט"ז :אסור.
או"ה :מותר בדיעבד( .ט"ז)

סעיף ה'
עכו"ם שהצית אש וגרם לבישול
מקור :ע"ז (לח - ).אמר רבי יוחנן :האי גוי דחריך רישא – שרי למיכל מינה אפילו מריש אוניה .אמר
רבינא :הילכך ,האי גוי דשדא סיכתא לאתונא ,וקבר בה ישראל קרא מעיקרא – שפיר דמי .פשיטא? -
מהו דתימא לבשולי מנא קא מכוין ,קמ"ל לשרורי מנא קא מכוין.
נחלקו בזה הראשונים
הרא"ש פירש :דהכל תלוי בידיעת הגוי מהתבשיל.
ומדובר ,כשנתן הגוי עצים לכבשן ,אך עדיין לא הבעיר האש – ולכך ,אם קבר ישראל את הדלעת לעין
הגוי  -אף על גב דלא כיון לבסוף אלא לבשל הסיכתא – אסור ,דחיישינן שמא כיון לבשל גם את
הדלעת .ורק אם לא ידע הגוי מהדלעת כגון שקבר הדלעת מתחילה לא לעיני הגוי – מותר.
» והוסיף הטור ע"פ דברי הרא"ש :לפיכך ,אם ידע שהיה בשר בתנור  -אפילו חממו לייבש בו כלי –
אסור ,חיישינן שמא כיון גם לבישול כיון שידע בו( .טור וט"ז ה')
» קשה ,הרי בדין היפך בו עכו"ם ואין ידוע אם סילקו ,לא חשש הטור שמא סילקו ,וק"ו כאן?
י"ל ,דצריך לדחוק ,דשאני גבי סילוק דהוא אינו דבר מצוי כל כך לעשותו כמו כאן שמצוי
הוא לכוין גם לבישול( .ט"ז ה')
הר"ן פירש :דהכל תלוי בכוונת מעשה הגוי בלבד ,ולא בידיעתו.
ואם מתחילה כיון הגוי להקשות הכלי – מותר .ואם כיון לבשל – אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ן ,דהכל תלוי בכוונת מעשה הגוי.
ולכך:
• כשלא 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 השיער – מותר לאכול ראשי האזנים שנצלו בשעת החריכה( .שו"ע)
• אם כיון לשם בישול – אסור.
כגון :שהסיק התנור לבשל בו ,והיה בו בשר תחלה ונצלה – אף על פי שלא כיון לזה הבשר ,שהרי לא
ידע בו ,אסור( .שו"ע)

רכט
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סעיף ו'
כשנתבשל ע"י ישראל ,והעכו"ם סייע לו בבישול
מקור :ע"ז (לח - ).אמר רב יהודה אמר שמואל :הניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא גוי והפך בו – מותר.
היכי דמי? אילימא דאי לא היפך ביה הוה בשיל ,פשיטא! .אלא לאו דאי לא היפך ביה לא הוה בשיל -
אמאי מותר? בישולי גוים נינהו?
לא צריכא ,דאי לא הפך הוה בשיל בתרתי שעי ,והשתא קא בשיל בחדא שעתא ,מהו דתימא קרובי
בישולא מילתא היא ,קמ"ל.
והא"ר אסי א"ר יוחנן :כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי גוים ,הא אינו כמאכל בן
דרוסאי יש בו משום בישולי גוים? – התם כגון דאותביה בסילתא ושקליה גוי ,ואותביה בתנור.
איבעיא להו ,הניח גוי והפך ישראל מהו? – ...בין שהניח גוי והפך ישראל בין שהניח ישראל והיפך גוי
מותר ,ואינו אסור עד שתהא תחילתו וגמרו ביד גוי.
נחלקו בזה הראשונים  -מה הפך
לב"י :היפך הבשר  -שהיה מנענעו והוא מונע האש ממנו ,וע"י כך הובערו הגחלים ונתקרב בישולו [ולא
הכוונה שהפכו מצד אחד להניחו על צד אחר].
לטור :היפך בגחלים( .ב"י)
פסק השו"ע – כל שבישלו ישראל מעט בישולו ,בין בתחילה 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( .שו"ע)
❏ ואפילו לא היה מתבשל בלא סיוע העובד כוכבים – מחלוקת
רמ"א :מותר.
» והקשו הש"ך והט"ז :הרי איתא במפורש בגמרא "אלא לאו דאי לא היפך העובד כוכבים לא
הוה בשיל אמאי מותר" -ומוכח דאם לא היה מתבשל בלא סיוע העכו"ם – אסור?
וניסה הט"ז לתרץ :דכוונת הרמ"א שלא היה מתבשל "כראוי" בלא סיוע עובד כוכבים -
אבל כמאכל בן דרוסאי הוי בשיל[ .אך דחה הט"ז :שהרי בסעיף הבא פסק הרמ"א
דהדלקת אש או חיתוי מהני ,ואז ודאי קשה הגמ' על הרמ"א ,שהרי בכזה ודאי לא היה
בשיל אם לא היה מעשה עובד כוכבים].
ותירץ הט"ז למסקנה :דסובר הרמ"א דכשאומר אח"כ בגמרא דאין אסור עד שיהא
תחילתו וגמרו ביד עובד כוכבים – חזרה בה הגמ' מסברא זו ,ואפילו אם לא היה מתבשל
בלא סיוע הגוי – מותר( .ט"ז ו')
והש"ך מתרץ :דהרמ"א סובר שאע"פ שבגמ' אסרו ,מ"מ ,הרי גם בפת אסרה הגמ' ובכל
זאת התירו הפוסקים ע"י חיתוי וקיסם ,דסומכין על הרא"ש שמתיר פת עכו"ם .ממילא
ה"ה שיש להתיר בבשולי עכו"ם.
עוד ניסה הש"ך לתרץ :דכאן מדובר שכבר הניח הישראל הגחלים ,לכך אע"פ שלא היה
מתבשל בלא סיוע העכו"ם – מותר ,דהוי כהדלקת האש[ .אך דחה הש"ך תירוץ זה,
דלרמ"א מותר בכל גווני ,ועוד שלא משמע כן מדברי הרמ"א כאן] (ש"ך ח')
ש"ך :חולק ,ונשאר בדין הרמ"א בצ"ע( .ש"ך ח')
❏ בצלי  -כבשר שצולין בשפוד ,שהניח ישראל השפוד עם הבשר תחוב בו סמוך לאש ,במקום צלייתו –
מחלוקת
ב"י :אסור לתנו לגוי להפכו כדי שיצלה ,אא"כ נצלה ביד ישראל כמאכל בן דרוסאי.
הטעם:
א .שהרי אם לא היה הופכו הגוי לא היה נצלה מהצד האחר כלל.
ב .כיון שיש לחוש שמא יסלקנו הגוי ויחזור ויניחנו ולא ידע הישראל שנאסר הבשר בזה.
» ושונה צלי מתבשיל ,כיון שבצלי ראש השפוד עשוי להשמט ממקום שהוא מונח ,בשונה מקדירה.
(ב"י)
ד"מ ומהרא"י :אין לחשוש אף בצלי( .ב"י וד"מ ה')
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סעיף ז'
הדלקת האש וחיתוי בגחלים בבישולי עכו"ם
מחלוקת ראשונים
ר"ן :אסור.
מרדכי :מותר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אין מועיל .ואין שגירת (הבערת) התנור מועלת אלא בפת ,אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור
ולא הדלקת האש מעלה ומוריד ,אלא ההנחה דווקא.
לפיכך ,הרוצה לבשל מחבת בתנור של עובד כוכבים – צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור,
למקום הראוי להתבשל בו.
הטעם :דכיון ששגירת התנור בפת מלאכה מיוחדת בו ,דבפת צריך להסיק התנור ולהוציא כל
הגחלים קודם שיאפה הלחם ,משא"כ בשאר תבשיל דמסיק והולך תמיד ולא ניכר כל כך מעשה
ישראל( .ט"ז ז')
רמ"א :מועיל הדלקת האש או חיתוי בגחלים לענין בישול כמו לענין פת.
» ואף אם הדליק העכו"ם מאש לאש – מועיל אפילו לא חיתה ישראל ולא השליך שם קיסם.
»
»

(רמ"א)
ניפוח בפה ג"כ מועיל בבישולי עכו"ם לרמ"א( .ט"ז ח')
השלכת קיסם מועילה גם בבישולי עכו"ם( .ש"ך י"א)

ט"ז :דווקא בבית ישראל – מועיל [דסומכין להקל כה"ר אברהם דבבית ישראל אין איסור שלקות] .אבל
בבית עכו"ם – אין להקל ,רק שהישראל יניח הקדירה למקום הראוי להתבשל( .ט"ז בסעי' ו')
❏ חיתוי  -כשמחתה בגחלים בעוד הבשר עליהם ומקרב בישולו – מחלוקת בדעת הר"ן
לב"י  :אף לר"ן יועיל ,דדווקא בשגירת האש אוסר ,כיון שאין ניכר בזה שעושה לשם בישול ,דשמא עושה
לשם חימום וכדו' .משא"כ בחיתוי שניכר שהוא לצורך בישול – דמועיל[ .וסיים דבריו :ודוחק].
לד"מ :בחיתוי ג"כ יהיה אסור ולא יועיל( .ב"י וד"מ ד')
פסק הרמ"א – דחיתוי בגחלים מועיל כמו לענין פת.
» ויזהר שחיתוי הגחלים יהיה חיתוי שיועיל לתקן האש ויועיל למהר בישולו ע"י ישראל ,כיון
שצריך שהישראל יעשה קירוב בישול( .ש"ך ט')
» חיתוי בלא כוונה – מחלוקת
רמ"א :אפילו חיתוי בלא כוונה מהני ומועיל.
הג"ה שבסוף ספר או"ה :פסק שצריך שיכווין לסייע בתיקון האש להכשיר( .רמ"א ש"ך י')
❏ ניפוח
מקור :ב"ק (יח - ):תרנגול שתקע בכלי זכוכית – דחייב[ .דמוכח שכגופו דמי].
• כשמקרב בישולו – לכו"ע מועיל ,דניפוח בפה מועיל בבישולי גוים דחשיב כגופו.
» אין הבדל בין נופח בפה לנופח במפוח או בשפופרת( .ב"י)
• כשאינו מקרב בישולו – מחלוקת
ב"י [מהרי"ל] :אינו נקרא בישול בזה .דדווקא כשבניפוח מדליק העצים הכבויים ונדלקים ע"י כוחו –
מועיל.
וכגון אם יש גחלים לוחשות ועצים דולקות ובניפוח מוסיף חמימות ,אע"פ שהכל דולק בלאו הכי כמו
שעושים הנפחים – לא מיקרי בישול ,כיון דבלאו הכי יש חמימות ,ובחמימות זו לא יתקרב בישולו
אפילו פורתא.
ד"מ :מועיל הניפוח אע"ג דלא מועיל כלל לקרב הבישול( .ב"י וד"מ בסעי' ח')
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סעיף ח'
כשהעכו"ם החזיר הקדירה לבשלה
מקור :ע"ז (לח - ).א"ר אסי א"ר יוחנן :כל שהוא כמאכל בן דרוסאי  -אין בו משום בישולי גוים.
 כשסלקה הישראל – כגון :שנתן ישראל קדרה על האש וסלקה ,ובא עכו"ם והחזירה – אסור( .שו"ע)
❏ אלא אם כן הגיע למאכל בן דרוסאי – דמותר( .שו"ע)
» כמה הוא שיעור מאכל בן דרוסאי – מחלוקת ראשונים
רשב"א ורש"י :שליש בישולו.
רמב"ם :חצי( .ב"י)
פסק השו"ע – כטור ,דהוא שליש בישולו ,כשסילקה.
 כשסלקה גוי – מחלוקת
ט"ז וש"ך :ה"ה שאסור אא"כ הגיע לכדי מאכל בו דרוסאי.
הטעם :כיון שהעכו"ם ביטל מעשה ישראל ועשה מחדש הכל ,ממילא עקר שם ישראל ממלאכה
זו ,וזה גרוע עוד יותר ממה שנעקרה ממילא ע"י ישראל( .ט"ז)
ב"ח :מותר בדיעבד( .ט"ז)

סעיף ט'
אם בישלו עכו"ם כמאכל בן דרוסאי וגמרו הישראל
מחלוקת ראשונים
רשב"א :אסור.
» וצידד הר' ירוחם :דאף האוסר לא אסר אלא כשהיה מונח בסל .שאילו היה מונח על גבי גחלים,
אפילו התחיל נכרי וגמר ישראל – מותר ,דלא שייך בזה שיעור מאכל בן דרוסאי( .בדה"ב)
רא"ש :מותר ,דרק להקל אמרינן( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע מהרש"ל ושל"ה :יש לאסור ,ולא מועיל אחר בישול מאכל בן דרוסאי.
רמ"א :מותר בכל עניין( .שו"ע ש"ך י"ד ופת"ש ד')
הטעם :דדווקא לקולא אמרינן דכמאכל בן דרוסאי הוי בישול ,אבל לחומרא לא אומרים( .ט"ז)
» לכו"ע ,אם הוא ערב שבת או ערב יום טוב או שיש הפסד מרובה בדבר – מותר( .ב"י ושו"ע)
» לכו"ע ,אם היה מונח כל העת על גחלים – מותר( .ב"י)
❏ אם בישל עכו"ם כמאכל בן דרוסאי ,ולקחו מהאש ,וחזר וגמרו אותו עכו"ם או עכו"ם אחר – אסור.
אך אם לקחו ישראל מהאש והחזירו עכו"ם – צ"ע( .פת"ש ג')

סעיף י'
כשהגוי סייע שיתבשל כמאכל בן דרוסאי
הניח ישראל על גבי גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם כמאכל בן דרוסאי ,ובא עובד כוכבים
והפך בו ונתבשל – אסור( .שו"ע)
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סעיף י"א
ספק סייע הגוי שיתבשל כמאכל בן דרוסאי
מקור :ע"ז (לח - ):.תניא נמי הכי ,מניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבא
ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש  -ואינו חושש .שופתת אשה קדירה על גבי כירה ,ובאת עובדת
כוכבים ומגיסה עד שתבוא מבית המרחץ או מבית הכנסת  -ואינה חוששת.
פסק השו"ע – הניח ישראל על גבי האש ,והניח עובד כוכבים לשמרו ,והפך בו ואין ידוע עם סלקו העובד
כוכבים עד שלא הגיע למאכל בן דרוסאי – מותר.
הטעם:
א .דספק דרבנן לקולא( .רמ"א)
ב .אין הנאה לגוי בסילוקו עד שנחוש לכך( .ב"י)
» ומותר דווקא בענין שאין לחוש שיחליף העכו"ם את הבשר( .ב"י וש"ך ט"ו)
❏ וכן כל ספק בישולי עובדי כוכבים וכיוצא בו [כגון שיש ספק אם חיתה ישראל באור או לא] – מותר.
(רמ"א)

סעיף י"ב
דג מליח – שאח"כ צלאן הגוי
מקור :ע"ז (לח - ):מחלוקת ,דג מליח  -חזקיה ובר קפרא :שרו ,ור' יוחנן :אסר.
נחלקו הראשונים בהסבר מחלוקת האמוראים
לרש"י ורמב"ם :נחלקו בנאכל כמות שהוא.
לראב"ד ורמב"ן :נחלקו כשנמלח ע"י ישראל ,ואח"כ בישלו עכו"ם( .ב"י)
❏ למעשה ,דין דג מליח שצלאו גוי – מחלוקת ראשונים
ראב"ד :פסק [לשיטתו] כר' יוחנן שאסר.
רשב"א :פסק כחזקיה ובר קפרא שהתירו( .ב"י)
❏ בסוג הדגים – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :אף דגים גדולים מלוחים שצלאן – מותרים ,מאחר שהיו נאכלין כמות שהן ע"י מלחן.
רשב"א :דגים גדולים מלוחים שצלאן – אסורים ,דאכילתן הינה אכילה ע"י הדחק הרבה ואינה אכילה.
אך דגים קטנים מותרים ,כיון שמתוך רכותן ע"י מליחתן הם ראויים לאכילת כל אדם( .טור וב"י)
השו"ע הביא את ב' הדעות.
ולכך:
• בדגים גדולים – הביא השו"ע את דעת הרשב"א בסתמא דאוסר ,ואת דעת הרמב"ן כיש מתירין.
• אך בדגים קטנים שמלחן ישראל או עובד כוכבים – אין בהם משום בישול עכו"ם ,והרי הן כמו
שנתבשלו מקצת בישול .ואם צלאן עובד כוכבים ,אחר כן – מותרים( .שו"ע)
❏ קשה ,הרי דגים קטנים כבר מותרים מפני שאינם עולים על שולחן מלכים?
א .ב"י תירץ :דאחר המליחה עולין.
ב .רש"ל תירץ :דאינם עולין כשאינם קטנים לגמרי.
ג .ב"ח תירץ :דדגים קטנים שהם מהמין שלעולם נשארים קטנים – הן חשובין ותמיד עולין
על שולחן מלכים .אך דגים קטנים שהם מהמין שאח"כ נהיים גדולים – אין עולין כל זמן
שהם קטנים( .ט"ז י"ב וש"ך טז)
❏ וכן ה"ה ,כל דבר שנאכל חי על ידי הדחק ,ובשלו עובדי כוכבים – דינו כדגים גדולים( .רמ"א)
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❏ בשר מלוח
לב"י :מחלוקת תוס' וטור
תוס' :בשר מלוח אינו נאכל כלל כמו שהוא חי ,ואסור אם נתבשל על ידי עובד כוכבים.
טור :החשיב בשר מלוח כדגים קטנים – ואין בו משום בישולי גויים ומותר( .ב"י)
לט"ז :אין מחלוקת
דאפשר שהטור דיבר כשמלחו הרבה ונשתהה במלח זמן רב ,עד שראויין לאכילה כך בלא בישול.
(ט"ז)

פסק הרמ"א – ובשר מלוח אינו נאכל כלל כמו שהוא חי ,ואסור אם נתבשל ע"י עכו"ם.
❏ ערמונים – מחלוקת
או"ה :אין נאכלין חיין אלא ע"י הדחק ואסורין.
ת"ח ותשובת מים רבים :נאכלין חיין – ומותרין( .ש"ך י"ז ופת"ש ה')
❏ חבושים – לכו"ע אסורים ,דאין נאכלין חיין אלא ע"י הדחק( .ש"ך י"ז)

סעיף י"ג
מליחה בבישולי עכו"ם – האם נחשבת כבישול לאסור
מקור :ע"ז (לה - ):שלקות של גוים – אסורין[ .משמע דדווקא תולדות האור אבל מליחה לא]
ע"ז (לט - ):כבשים שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ ואף על פי שהכבוש הרי הוא כמבושל [משמע דלא
אסרו אלא תולדות האור לבד].
ע"ז (לז - ):והשלקות :מנהני מילי? אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן :אמר קרא" :אוכל בכסף תשבירני
וכו'" ...מה מים שלא נשתנה ברייתן ע"י האור וכו'[ .ומשמע דלא אסרו אלא ע"י האור].
ע"ז (לח - ).אמר רב אסי אמר רב :דגים קטנים מלוחים – אין בהם משום בישולי גוים .אמר רב יוסף:
ואם צלאן גוי סומך עליהם משום עירובי תבשילין.
פסק השו"ע – דדברים המלוחים מותרין ,דמלוח אינו כרותח בגזירה זו.
❏ דג שמלחו עכו"ם [ולא צלאו אח"כ]
מקור :ע"ז (לח - ):מחלוקת ,דג מליח  -חזקיה ובר קפרא :שרו ,ור' יוחנן :אסר.
נחלקו הראשונים בהסבר מחלוקת האמוראים
לרש"י ורמב"ם :נחלקו בנאכל כמות שהוא.
לראב"ד ורמב"ן :נחלקו כשנמלח ע"י ישראל ,ואח"כ בישלו עכו"ם( .ב"י מסעי' י"ב)
פסק השו"ע – דג שמלחו עובד כוכבים – הרי אלו מותרין ,דמלוח אינו כרותח בגזירה זו.
עישון בבישולי עכו"ם
מקור :ירושלמי דנדרים (פרק הנודר ה"א)  -אין במעושן משום בישול גויים.
פסק השו"ע – דפירות שעשנן עד שהכשירן לאכילה – הרי אלו מותרין ,דהמעושן אינו כמבושל.
» אם עישנו ואח"כ בישלו העכו"ם – מחלוקת
ב"י וד"מ :אסור ,אפילו כשעישנו ישראל תחילה.
או"ה :מותר ,אפילו עישנם עכו"ם תחילה ,ואח"כ בישלם( .ב"י וש"ך י"ח)
וה"ה לדגים גדולים מעושנים שבישלם עכו"ם – דמותרים לדעת היש מתירין בסעי'
י"ב( .ש"ך י"ח)
כבוש בבישולי עכו"ם
פסק הרמ"א – דגם כבוש אינו כמבושל.
הטעם :דלא אסרו אלא בישול של אש( .רמ"א)
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סעיף י"ד
ביצה
מקור :ע"ז (לח - ):מחלוקת אמוראים ,ביצה צלויה  -בר קפרא :שרי .ור' יוחנן :אסר ...הלכתא כוותיה דר'
יוחנן.
פסק השו"ע – ביצה אסורה משום בישולי עכו"ם .ואע"פ שראויה לגומעה חיה ,אם בשלה עובד כוכבים –
אסורה.
הטעם :כיון דאכילה ע"י הדחק היא ,ואין זו אכילה חשובה( .ב"י וט"ז)
» ובזה אף היש מתירין שבסעי' י"ב מודה שאסור ,כיון שכאן אין נאכלין אלא ע"י דוחק גדול.
(ט"ז)
❏ אגוזים גדולים שמרקחין עם קליפתן המרה וגרעינין שלהם – אסורים משום בישולי עכו"ם( .ט"ז)

סעיף ט"ו
תמרים המרים
מקור :ע"ז (לח - ).בעו מיניה מרבי אסי :הני אהיני שליקי דארמאי ,מאי? חוליי  -לא תיבעי לך  -דודאי
שרי .מרירי לא תיבעי לך  -דודאי אסירי .כי תיבעי לך מציעאי ,מאי? א"ל :מאי תיבעי להו? דרבי אסר,
ומנו? לוי.
פסק השו"ע – תמרים המרים קצת ,שאינם נאכלים אלא על ידי הדחק ,אם בשלם עובד כוכבים –
אסורים.
❏ אגסים ותפוחים הקשין שרוב אכילתם ע"י צלי ובישול – מותרים משום בישולי עכו"ם אם צלאן
ובשלן עכו"ם( .ש"ך י"ט)
הטעם:
א .דמ"מ נאכלים ג"כ חיין.
ב .דרוב שבמינו עיקר אכילתן חי( .ש"ך י"ט)

סעיף ט"ז
גוי שבישל בכלי – האם צריך להכשיר הכלי
מחלוקת ראשונים
רשב"א :כלים שבשל בהם העובד כוכבים לפנינו דברים שיש בהם משום בישולי עובדי כוכבים ,צריכים
הכשר.
הטעם :דכל שאסרוהו חכמים ,כעין דאורייתא אסרו( .ב"י)
» ולפיכך ,צריך ליזהר בשפחות נוכריות המבשלות לעצמן בבית רבן ישראל שלא יניחוהו על גבי
האור .ואם קדמו והניחוהו צריך שיהפך בו קודם שיגיע למאכל בן דרוסאי( .טור)
רא"ש :אינם צריכים( .טור וב"י)
השו"ע הביא את ב' הדעות ,דעת הרשב"א בסתמא ,ואת דעת הרא"ש כי"א.
» בכלי חרס – אף לדברי המצריכים הכשר ,אם הוא כלי חרס – מגעילו שלש פעמים ,ודיו ,מפני
שאין לאיסור זה עיקר מדאורייתא( .ב"י ושו"ע)
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❏ כתב בת"ח :דצריך ליזהר בשפחות עובדת כוכבים המבשלות לעצמן בבית רבן ,שלא יניחו ע"ג האור.
ואם קדמו והניחו – צריך הגעלה.
» ואע"פ שבשלה בבית ישראל – כיון שבשלה לעצמה גרע טפי – וצריך הכשר ,כיון שכשמבשלת
לעצמה אין רגילות כלל שאחד מבני הבית יחתה( .ש"ך כ')
❏ ואם נתבשלה בהן בדיעבד ויש רוב בתבשיל – מותר ,דבישולי עובדי כוכבים בטלים ברוב( .ש"ך כ"א)
❏ עכו"ם שבישל לחולה בשבת – מחלוקת ראשונים
רא"ה :אין צריך ומותר ,דאיכא היכרא ואין חשש לחתנות.
רשב"א :חוזר לאיסורו אף לחולה ,וכ"ש לבריא( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
רמ"א וב"י :כרא"ה ,דמותר ,ועובד כוכבים שבשל לחולה בשבת ,מותר למוצאי שבת ,אפילו לבריא ,ואין
בו משום בשולי עובדי כוכבים ,דכל כה"ג היכרא איכא.
» וכן פסק הנקוה"כ – דמותר ,דבשל סופרים הלך אחר המיקל ,וכ"ש בפת של עכו"ם דקיל.
ט"ז :כרשב"א ,ואסר.
» ומ"מ ,אחר מעת לעת – מותרים הכלים בלא הגעלה( .פת"ש ו')
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הלכות חלב עכו"ם
סימן קטו
סעיף א'
דין חלב נוכרי
מקור :ע"ז (לט – ):ואלו מותרין באכילה :חלב שחלבו עכו"ם וישראל רואהו.
פסק השו"ע – חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו – אסור.
הטעם :שמא עירב בו חלב טמא( .שו"ע)
אין הבדל בין חלבו לצורכו ,או לצורך ישראל( .ט"ז א' וש"ך א')
»
פרה שחולבת שיצא ממנה דם – מחמירים בזה( .פת"ש א')
»
היה חולב הגוי בביתו [בית הגוי] ,וישראל יושב מבחוץ

 אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו – מחלוקת
לט"ז :נחלקו בזה הראשונים
טור :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.
מרדכי סמ"ק ור"פ :צריך ראייה אפילו כשאין דבר טמא ולא סגי ביושב לחוד( .ט"ז ב')
או"ה  :לכתחילה יש לנהוג כסמ"ק וצריך לראות החליבה ,אך בדיעבד מותר אם ראה תחילת
החליבה( .ד"מ א')
לב"ח :השווה את דעת המרדכי עם דעת הטור( .ט"ז)
פסק השו"ע – דמותר ,אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולב( .שו"ע)
» אבל עכ"פ צריך שישב הישראל מבחוץ בצד עדרו( .ט"ז ב')
❏ האם צריך להיות הישראל בתחילת החליבה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,שאין צריך ראייה כלל ,ומספיק ביושב מבחוץ בלבד.
רמ"א [ע"פ הט"ז] :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( .ט"ז ד')
 היה לו דבר טמא בעדרו
פסק השו"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( .שו"ע)
» אבל אם הגוי חולב לצורך עצמו – צריך לראות ממש בשעה שהוא חולב שלא יערב בו דבר טמא,
כיון שיש דבר טמא עמו בעדרו( .ש"ך ג')
❏ ה"ה אפילו אינו יושב תמיד אלא יוצא ונכנס ויושב – שרי.
וכ"ש יוצא ונכנס למקום החלב( .ש"ך ד')
ומשמע דאפילו חלבו העובד כוכבים לצרכו סגי ביוצא ונכנס( .ש"ך ח')
❏ טעם דיוצא ונכנס – מחלוקת
ש"ך :טעמא דיוצא ונכנס לא הוי משום מירתת לחוד ,אלא משום דכיון דידע שאין
דבר טמא בעדרו ,אע"ג שאין יכול לראותו בשעה שהוא חולב  -ליכא למיחש לשום זיוף
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אלא שיצא העובד כוכבים מעדר ויזייף ,וכיון שיוצא ונכנס ורואה שאין העובד כוכבים
יוצא מהעדר סגי.
פרישה :טעמא דבעינן ישראל יושב מבחוץ משום מירתת בלבד( .ש"ך ח')
❏ ולכתחילה צריך להיות הישראל בתחילת החליבה( .רמ"א וש"ך ה')
» ובדיעבד אם לא ראה את תחילת החליבה – מחלוקת
ב"ח :מ"מ בדיעבד התיר ר"ת אם לא ראה תחילת החליבה.
ש"ך :חלק ,דאין ענינו לכאן דר"ת לא התיר אלא בידוע שחלב לגבינות( .ש"ך ו')
» ואם ראה בכלי ,אך לא היה בתחילת החליבה – מחלוקת ראשונים
ש"ד  :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 ג"כ שלא היה דבר טמא בכלי ,וגם צריך
להיות בתחילת החליבה .אך בדיעבד אם היה בתחילת החליבה ולא ראה בכלי – מותר( .ד"מ א')
❏ ויראה בכלי שלא יהיה בכלי שחולבין בו דבר טמא( .רמ"א)
» ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי שדרכו של עובד כוכבים לחלוב בו ,שמא נשארו בו צחצוחי חלב
של עובד כוכבים( .רמ"א)
» ואפילו רואה בתחילה בכלי שאין בו שום דבר טמא.
הטעם :דחיישינן שמא נשארו בו צחצוחי חלב ולא ירגיש בו הישראל( .ש"ך ז')
❏ מ"מ בדיעבד כשלא ראה הכלי – מחלוקת
משמעות הרמ"א :אין לחוש לכל זה ,אלא מספיק בשהיה שם בתחילת החליבה אפילו לא ראה בכלי.
ש"ך :אפילו דיעבד צריך שיראה ישראל מתחלה בכלי.
הטעם :דמה בכך שראה תחילת החליבה אם לא ראה בכלי שמא יש שם חלב טמא בכלי קודם
התחלת החליבה שיתערב אח"כ בשאר החלב.
וגם הטור ושו"ע שכתבו ישראל יושב מבחוץ ,כוונתם שהוא בענין שאין לחוש בו שיתערב בו
מתחלה דבר טמא והיינו שראה מתחלה בכלי( .ש"ך ח')

כשהגוי חולב בבית הישראל כגון :שפחות שחולבות הבהמות בבית ישראל או בדיר שלהם
 כל מקום שאין בית עובד כוכבים מפסיק ואין לחוש לדבר טמא – מותר אפילו לכתחילה להניח אותן
לחלוב ,אע"פ שאין שם ישראל כלל.
הטעם :דמאחר שהוא בבית ישראל או בשכונתו אין לחוש לדבר טמא( .רמ"א)
ואע"פ שאין הישראל רואה השפחה הגויה מותר ,דכל פעם מירתתה שמא עתה יבא( .ד"מ א')
 אבל אם בית עובדי כוכבים מפסיק – צריך להיות ישראל ,כאילו חולבות בבית עובד כוכבים( .רמ"א)
» ואם הרפת הוא אחורי הבית – מחלוקת ראשונים
ש"ד :מכוער הדבר לכתחילה להניח שפחתו לחלוב.
מהרא"י :נוהגין היתר בזה( .ד"מ א')
הכריע הש"ך – דנוהגים היתר גם בזה( .ש"ך י')
❏ ואם חלבו עכו"ם מקצת בהמות ולא היה שם ישראל ,ואחר כך בא ישראל אל האחרים – מחלוקת
רמ"א :אם 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( .רמ"א וט"ז ו')
» מקור חילוקו – הינו מפסק ר"ת שהתיר 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 בוקר לראות
לחלוב ,ולא היתה מספקת לבא לשם עד שנחלבו רובן או כולן – מוכח שלא הקפיד ר"ת אלא
כשנחלבו רובן או כולן ,אבל לא מקצתן( .ש"ך י"ג)
ש"ך :חולק לגמרי ,דאין לחלק בזה כלל.
» ודוחה המקור מפסק ר"ת ,דאה"נ דר"ת היה מקפיד אם לא באה בתו רק אחר שחלבה מקצתן -
ומעשה שהיה כך היה( .ש"ך י"ג)
❏ לכו"ע – מ"מ אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם ,הוי כחלב שחלבו עובד כוכבים
דאסור אע"פ שאין דבר טמא בעדרו( .רמ"א)
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❏ אם קטן או קטנה רואים הגוי חולב – מחלוקת
רמ"א :אפילו ישראל קטן או קטנה מועילים.
הטעם :דהעובד כוכבים מרתת לפניהם( .רמ"א)
ונאמן הקטן ,כיון שאין חשש אלא מדרבנן שמא יחליף ,ובדרבנן קטן נאמן( .פת"ש ב')
» גדר קטן – היינו בן ט' שנים( .ט"ז ה' וש"ך י"ב)
הגאון מה' יאסקי :לא סמך על קטן ,וצ"ע( .פת"ש ב')
❏ חלב עכו"ם כשאין שום חשש חלב טמא ,ואין ישראל רואהו – מחלוקת
חת"ס :אסור ,דחלב נאסר במנין כיין נסך ,ואסור מדינא ואין לו התרה.
רדב"ז ופר"ח :מתירים( .פת"ש ג')
❏ פת שנילוש עם חלב – אין להתיר [אע"פ שפנים חדשות באו לכאן]( .פת"ש ג')

כלים שנתבשל בהם חלב עכו"ם
 חלב  -חלב של עובדי כוכבים – לכתחילה אוסרים כלים שנתבשלו בהם כשאר איסור ,אע"פ שאינו רק
ספק שמא עירב בה דבר טמא .וכן גבינותיהם( .רמ"א וב"י)
הטעם:
א .מפני שמחממים בה החלב על האש בשעה שמגבנין ,ובלעה מחלב האיסור ,וכשמחמם
ישראל חלב שלו פולטת.
ב .ועוד ,מחמת המלח שמשימים בגבינה ,אע"פ שאינו כל כך שלא תאכל מחמת מליחה ,מ"מ
טוב ליזהר כדי להתרחק מן האיסור( .ב"י א(ב))
אך בדיעבד – מותר( .ב"י)
הטעם :כיון דסתמא שאינה בת יומא( .ב"י)
» קשה ,מדוע אינו דומה לבישולי עובדי כוכבים לעיל ס"ס קי"ג סעי' י"א דאין אוסרת הכלים?
י"ל ,דשאני התם דעיקר איסורן מדבריהן מחמת גזירת חתנות ,אבל הכא גזרו בו משום חשש
איסור דאורייתא שיש בחלב עצמו( .ש"ך י"ד)
» קשה ,אע"ג דס"ל להאו"ה אפילו גבינות של עובד כוכבים גופיה שנפלו בתבשיל בטל ברוב?
א .צ"ל ,דכאן מיירי באין בתבשיל רוב נגד הכלי.
ב .עוד י"ל ,לכתחילה אסור לבשל בו אפילו יהא בתבשיל רוב ,דאסור להוסיף על שום
איסור ולבטלו.
❏ אבל אם נתבשל בו דיעבד ויש רוב בתבשיל – מותר( .ש"ך ט"ו)
» וה"ה אם כבוש שם מעת לעת – דינו כנתבשל ואסור( .ט"ז ז')
» לבשל בקדרות ישראלים האוכלים גבינות הגויים אם הם מקונחות – מחלוקת ראשונים
או"ח בשם יש מתירים :מותר.
או"ח ואו"ה :אסור( .ב"י א(ב))
 גבינה – מחלוקת
משמעות הרמ"א :גבינה של עובד כוכבים אינה בטלה ברוב בתבשיל.
או"ה :גבינה של עובד כוכבים בטלה ברוב בתבשיל( .ש"ך טז)
 חמאה – מחלוקת
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( .ט"ז ח' וש"ך י"ז)
»
נ"י :גם חמאה צריך ס'( .ש"ך י"ז)
❏ ואם רוצה לעשות מהחלב האסור גבינות או חמאה
חלב של עובדי כוכבים שנאסרה ,אינו מועיל אם יעשו אח"כ גבינות או חמאה ממנה ,אלא נשארת
באיסורה וכל מה שנעשה ממנה אסור( .רמ"א)
» ודווקא בסתם חלב ,אבל כשאנו יודעים שדעת העובד כוכבים היה לעשות גבינות מהחלב מותר
לישראל לעשות אח"כ ממנה גבינות( .ש"ך י"ח)
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סעיף ב'
גבינות העכו"ם
מקור :ע"ז (כט - ):אמרינן שגזרו על גבינות הגוים.
ובגמ' שם (לה - ).הקשו 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 בזה הראשונים
תוספות בשם ר"ת :עכשיו לא מצינו טעם פשוט לאסור גבינת הגוים ,דהא טעם האיסור משום ניקור
כריב"ל ,וליכא למיחש נמי משום עירוב חלב טמא ,ואנו שאין נחשים מצויים בינינו אין אסור משום
גילוי.
ומ"מ 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 לבוא שם עד שחלבו רובו או כולו.
גאוני נרבונא :התירו אותם במקומם ,מפני שמעמידין אותם בפרחים.
סמ"ק בשם הר"ת ורשב"א :יש לאסור בכל מקום( .ב"י)
» הטעם:
א .סמ"ק :דגבי גבינות ששייך בהן טעמים הרבה לאסור ,כגון עור קיבת נבלה ועוד טעמים
אחרים שמובאים בגמרא ,הלכך אם נתיר גבינות במקום שאין הנחשים מצויים ,יבואו
להתירן גם במקום שהם מצויים – הלכך יש לאסור בכל מקום.
ב .רשב"א :כיון שנאסר במנין כמו היין ,וכל דבר שנאסר במנין אף על פי שאסרוהו לטענה
ובטלה הטענה  -האיסור במקומו הוא עומד( .ב"י)
הגהות ש"ד :בדיעבד יש להתיר בזמן הזה ,שאין שכיח לנו דבר טמא( .ד"מ ד')
פסק השו"ע [ובב"י] – דגבינות העובדי כוכבים ,אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם
שהיא נבלה .ואפילו העמידוהו בעשבים ,אסורה.
וצידד הרמ"א – דכן המנהג ,ואין לפרוץ גדר .אם לא במקום שנהגו בהם היתר מקדמונים.
» קשה ,הרי במעמיד בקיבת נבלה כבר יש איסור בשר בחלב ,ולא רק גבינות עכו"ם?
י"ל ,דאין איסור דאורייתא דצונן הוא( .ט"ז ט')
» קשה ,הרי בקיבה צריך להיות אסור משום מעמיד ,ועוד קשה למה לא יהא בטל בס'? –
מחלוקת
ר"י מגאש מתרץ :שכל האסור מחמת נתינת טעם כמו בשר בחלב  -אין אוסר יותר מן ס' ,אבל
כאן בעור נבילה הוה איסור מעמיד ואוסר בכל שהוא.
והראב"ד מתרץ :לענין מעמיד י"ל דאין איסור אלא מדרבנן .ולענין ביטול בס' י"ל דכל שאסרו
חכמים בשל עכו"ם אינו מועיל ביטול ברוב כדי שלא יפרצו כיון דשכיח בהו טעמא( .ט"ז ט')
❏ ומזה נבין מחלוקת הרמב"ם ורשב"א לגבי חמאה:
הרמב"ם :התיר בחמאה ,כיון שעיקר החומרא בגבינה משום שהוא דבר המעמיד ,אבל אם לא
היה מעמיד היה שפיר בטל בחמאה.
» והטעם למה החמאה לא תבטל את הקום דהיינו צחצוחי חלב? – ותירץ ,כיון שאינו מעורב.
אבל הרשב"א :ס"ל שאף על פי שאינו מעורב שפיר – מתבטל.
» אלא הא דאין בטל הקום ,היינו שמה שאסרו חכמים בשל עובדי כוכבים לא מועיל בו
ביטול( .ט"ז ט')
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❏ אם הישראל רואה עשיית הגבינות והחליבה – מחלוקת
לד"מ :נחלקו בזה המרדכי והאגודה:
מרדכי :אפילו אם ישראל רואה החליבה והעובד כוכבים עשאה גבינות – אפילו הכי אין נוהגים
ללוקחן מן העובד כוכבים.
אגודה :אדם קונה סכום גבינות והעובד כוכבים מתקנם בשבת וישראל רואה ושומר ואינו מדבר ,אך
דבר מכוער הוא( .ד"מ ב')
והכריע הרמ"א – כאגודה.
ש"ך :האגודה לא פליג על המרדכי .דהאגודה לא מיירי התם אלא לענין איסור שבת.
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 ,א"כ ה"ה ראה
שעשאן העובד כוכבים( .ש"ך כ')
להלכה – מחלוקת
רמ"א :התיר כדעת האגודה לשיטתו.
» ואם ראה עשיית הגבינות ולא ראה החליבה – מחלוקת ראשונים
סמ"ג בשם ר"ת :היה אוסר.
מהרא"י :בדיעבד יש להתיר בזמן הזה ,דאין שכיח לנו דבר טמא( .ד"מ ד')
פסק הרמ"א – דיש להתיר בדיעבד .במקום הפסד מרובה( .רמ"א וש"ך כ"ב)
הטעם :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( .רמ"א)
כלומר שיודעים בודאי שדעתו לעשות גבינות( .ש"ך כ"ה)
»
» ומ"מ ,אסור לאכול החלב כך( .רמ"א וד"מ)
הטעם :מאחר שלא ראה החליבה( .ד"מ וש"ך כ"ו)
ואפילו ידענו שדעת העובד כוכבים לעשות גבינות – אסור( .ש"ך כ"ו)
»
» ומ"מ ,כשראה החליבה ,רק שלא היה שם בתחילת החליבה – יש להתיר בדיעבד אף
בלא הפסד מרובה( .ש"ך כ"ב)
» ודוקא שקונה ממנו סכום גבינות או לפי המשקל ,דמאחר דחלב טמא אינו עומד ,אינו מערב בו
דבר טמא .אבל אם קונה במידה – אסורה אף בדיעבד ,דחיישינן שמא עירב בו דבר טמא
להרבות המידה( .ד"מ וש"ך כ"ג)
» ואפילו היה לו דבר טמא בעדרו – מותר בדיעבד( .ש"ך כ"ה)
» ואם הניח ביד הגוי לבד יום או יומיים – אין לאסור בדיעבד ,אא"כ 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( .ד"מ ב')
ש"ך וט"ז :אין לחלק ותמיד אסור בזה ,כיון שלא היה אצל החליבה( .ט"ז י"א ש"ך כ"א)
הטעם :כי יבוא להתיר גם אכילת החלב ,שמי יבחין לומר שהחלב אסור כיון שהגבינה שנעשה
ממנו מותר ,ועוד שהרי בחלב יש חשש תערובות חלב טמא שהוא איסור דאורייתא( .ט"ז י"א)
הכריע הפת"ש ובאה"ט – כרמ"א.
❏ לכו"ע – מה שנתפשט המנהג שלוקחין גבינות מהשוואגין אע"פ שעושין אותן העובדי כוכבים ,היינו
משום שנהגו לשכור הבהמות ,וא"כ הגבינות של ישראל הם ,ולא מצינו שום איסור בשום מקום בגבינות
של ישראל שעשאן עובד כוכבים( .ש"ך כ')
» וה"ה כשאין שוכרין הבהמות וקונין סכום גבינות ממנו ,אם כן הגבינות הם בשעת עשייתן של
ישראל.
» אבל אם העובד כוכבים עושה הגבינות לעצמו ,אע"פ שהיה שם ישראל מתחלה ועד סוף – אסור
משום גבינות העובד כוכבים ,כל דלא עביד ביה ישראל מעשה( .ש"ך כ')
❏ לכו"ע – אם הקיבה של ישראל – אף שהעובד כוכבים נותנה לתוך החלב מותר לכו"ע אף לכתחילה.
(פת"ש ו')

❏ גבינות הבאים מכרכי הים צבוע בשומן דג טמא שקורין וואלפי"ש – כשרים ,מטעם שהשומן נותן
טעם לפגם( .פת"ש ד')
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סעיף ג'
החמאה של עובדי כוכבים
מקור :ב' גירסאות בירושלמי
ספר העיתים בשם הירושלמי שבת (פ"א ,ה"ד) – תני ,רבי שמעון בר יוחאי אומר :בו ביום גזרו על פתן
ועל שמנן וכו' וחמאותיהן.
ובירושלמי שלפנינו – אין כתוב "חמאותיהן".
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם הביא ב' דעות הגאונים:
מקצת הגאונים :התירוה ,שהרי לא גזרו על החמאה וחלב טמא אינו עומד.
מקצת הגאונים :אסרוה ,מפני צחצוח חלב שיישאר בה ,שהרי הקום שבחמאה אינו מעורב בה
שיתבטל במיעוטו ,וכל חלב שלהן חוששין לו שמא חלב טמא מעורב בו( .טור)
והרמב"ם הכריע :דתלוי אם בישלה  -שאם לקח חמאה מן הגוי ובשלה עד שהלך לה צחצוח החלב –
הרי זו מותרת ,שאם נתערב עמה ונתבשל הכל ,בטלו במיעוטו( .טור וב"י)
» האם מותר לעשות כן לכתחילה – ב' הסברים:
א .דווקא בדיעבד מותר ,אך לכתחילה אסור לעשות כן ,מפני שהוא מבטל האיסור.
ב .אף לכתחילה ג"כ מותר( .ב"י)
רשב"א וראב"ד :תמיד אסור – ואפילו בשלו( .טור וב"י)
» ודחה הרשב"א דברי הרמב"ם  -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.
ודחה הב"י דברי הרשב"א – דיש לאסור התערובת משום שהקום אינו מעורב ,מכיון שהקום
ניכר ,רק שא"א לברור אותו ,לפיכך אינו בטל .בשונה משאר תערובות שהאיסור אינו ניכר( .ב"י)
ר' פרץ :תמיד מותר אף בלא נתבשל( .טור)
» ובסמ"ק כתב  -שחמאה 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 מתייבש ומותר ,שאין
לחוש שמא עומד ביני איטפי ,דאין בה גומות.
• והיכן שאין מערבין נסיובי – מותר מיד.
• ואם ספק אם יש בה נסיובי אם לאו – ספיקא דרבנן הוא ולקולא( .ב"י)
» 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]( .ב"י)
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( .ב"י)
האו"ה וש"ד :צידדו דאסרו 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.
ומ"מ אין למחות ביד הנוהגין היתר ,כי כל מקום לפי מנהגו( .ד"מ ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,חמאת הגויים אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין בו היתר .ואם רוב בני המקום נוהגים
איסור ,אין לשנות.
פר"ח :מותר אף ביש מנהג( .פת"ש ח')
❏ ובמקום שאין מנהג ,אם בשלה עד שהלכו צחצוחי החלב – מותרת( .שו"ע)
» האם מותר לעשות כן [לבשלה] לכתחילה – מחלוקת
ב"י ורמ"א :גם מותר לבשלה לכתחילה כדי שילכו צחצוחי חלב ,דלא הוי ביטול.
הטעם:
א .דאין זה מבטל איסור לכתחילה ,דשמא אין כאן איסור כלל.
ב .ועוד שאין כוונתו לבטלה רק שילכו הצחצוחי חלב( .ש"ך כ"ח)
ט"ז :אסור לכתחילה.
הטעם :דהוי ביטול איסור לכתחילה( .ט"ז י"ב)
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❏ אבל החמאה שבשלו אותה הגויים – מחלוקת ראשונים
לרמב"ם :אסורה משום גיעולי עכו"ם( .טור)
דס"ל דסתם כלי גויים הם בני יומן( .ב"י)
לשאר פוסקים :אינה אסורה משום גיעולי גויים( .ב"י)
דס"ל דסתם כלי גויים אינם בני יומן( .ב"י)
הכריע הרמ"א – דאם בשלה עובד כוכבים ,מותרת ,דסתם כליהם אינן בני יומן.
❏ אם לקח חלב מן הגויים ועשה ממנו חמאה – מחלוקת
הרב המגיד בשיטת הרמב"ם :מותר.
» וראיה מהתוספתא ע"ז (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( .ב"י)
❏ אישה שעשתה חמאה משיורי גבינה של גוים – תלוי אם נעשתה מעור קיבה או לא( .פת"ש ז')
❏ חמאה שעשו בה הדחה ג' פעמים – מחלוקת
נו"ב :קשה להתיר.
רב אחד :התיר( .פת"ש ח')

❏ ההולך ממקום למקום
 אם הולך ממקום שאין אוכלין אותה ,למקום שאוכלים אותה – אוכל שם עמהם( .רמ"א)
הטעם – מחלוקת
ט"ז :כי שם עושין אותה בהכשר בלא חשש בעולם ,ואלו היו עושין כאן כמוהם היו ג"כ
אוכלין אותה אלא שלא הורגלו רובם כאן.
לבוש :לפי שהוא איסור קל( .ט"ז י"ג)
» אבל אם הובאה ממקום איסור למקום היתר – אסור ,דבודאי במקום שנוהגין איסור חוששין
שמא מתקנים אותם באיסור( .ד"מ ה')
❏ להביאה עמו למקום שאין אוכלים ,ממקום היתר ,ולאכלה במקום שנוהגים בה איסור – אסור.
הטעם :משום מראית העין( .רמ"א וד"מ)
» אא"כ יש בה היכר – מחלוקת
ש"ד :אם יש בה היכר שהיא ממקומות המותרים  -דמותר.
מהרי"ל :אפילו יש בה היכר אסורה( .רמ"א)
הכריע הרמ"א – כמהרי"ל ,דאסורה אפילו יש בה היכר.
הטעם :דהוה כמו דברים המותרים ואחרים נהגו בו איסור( .ט"ז י"ד)
 וההולך ממקום שנהגו בה היתר ,למקום שנהגו שם איסור – אסור לאכלה שם( .רמ"א)
» כשהביא עמו חמאה ממקומו הראשון  -כגון אחד שהיה דירתו במקום שנהגו היתר בחמאה של
עכו"ם ואח"כ קבע דירתו במקום שנהגו איסור ,והביא עמו חמאה ממקומו הראשון – מחלוקת
בית אפרים [ונו"ב בשם מורה אחד] :מותר לו לאכול החמאה ההיא.
נו"ב :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( .פת"ש ט')
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❏ תערובות חלב חמוץ של גויים  -כשהעמיד מחלב חמוץ של גויים ג' פעמים – מותר( .ב"י וט"ז י"ד)
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.
הטעם :דלאחר זה ג' פעמים ,כבר כלה חלב של עובד כוכבים( .ב"י וט"ז י"ד)
» מקור :חולין (ד - ).חמצן של עוברי עבירה מותר מיד מפני שמחליפין[ .פי' :מפני שמחליפין את
השאור וע"י תערובת הוא ומותר].
תוספתא פסחים (פ"ב ה"א)  -של נחתומין לאחר ג' שבתות מפני שמבטל הוא[ .פי' :דחמצן של
כותים אסור עד לאחר שלשה אפיות]( .ב"י וט"ז)
» אף מי שנוהג איסור – מותר לאכול עם המתירין ע"י תערובות( .ד"מ ה')

רמד
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הלכות הכשר כלים
סימן קכ
סעיף א'
גדר חיוב טבילת כלים הנקנים מהעכו"ם
מקור :ע"ז (עה - ):מדכתיב בפרשת מדין "אך במי נידה יתחטא" [כלומר מים שהנדה טובלת בהם דהיינו
מ' סאה].
ובירושלמי ע"ז (פ"ה הט"ו)  -דטבילה היא כדי שיצאו מטומאתו של גוי ,לקדושתו של ישראל.
פסק השו"ע – 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.
❏ סוגי הכלים החייבים בטבילה:
 כלי מתכות
מקור :ע"ז (עה - ):טעמא משום דכלי מתכות אמורים לענין טבילה בכלי מדין – "אך את הזהב וגו'".
פסק השו"ע – דצריך להטבילם.
 כלי זכוכית
מקור :ע"ז (עה - ):אמר רב אשי :הני כלי זכוכית הואיל וכי נשתברו יש להם תקנה  -ככלי מתכות דמו.
פסק השו"ע – דצריך להטבילם.
 כלי חרס המצופים באבר או בזכוכית:
מקור :ע"ז (עה - ):מחלוקת אמוראים ,רב אחא ורבינא ,חד אמר :כתחילתו .וחד אמר :כסופו.
נחלקו בזה הראשונים
טור וסמ"ק :כשמצופים מבפנים – צריך להטבילם .אך כשמצופים מבחוץ  -אין צריך להטבילם.
הטעם :דכיון שאינו משתמש במקום האבר או במקום הברזל – לא הוי דומיא דכלי סעודה
דמדין.
אבי העזרי :תמיד צריך טבילה בברכה ,אף כשמצופה מבחוץ.
ר"פ :אם מצופה מבחוץ טעון טבילה בלא ברכה[ .אך מבפנים אפשר שטובל בברכה]( .ב"י)
או"ה :תמיד יטביל בלי ברכה ,אפילו שמצופה במפנים( .ד"מ ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור וסמ"ק ,דדווקא המצופים מבפנים צריך להטבילם.
רמ"א :כאו"ה ,דכלים המצופים באבר ,אפילו בפנים ,יטבול בלא ברכה.
הטעם :דהציפוי בפנים אינו אלא לנוי( .ט"ז ג')
וצידד הש"ך :דעדיף שיטבילנו עם כלי אחר בברכה( .ש"ך ה')
 כלי פורצליין – אין צריכים טבילה( .פת"ש ב')
 כלים שהן פלומי"ץ מבפנים – הסמ"ק מודה שצריכים טבילה אך בלא ברכה ,לפי שאינן עשויין אלא
לנוי( .ב"י)
❏ בשיעור המקוה
 במקוה – לכו"ע צריך ארבעים סאה.
 במעיין – מחלוקת ראשונים
ספר המצוות :אף במעיין צריך מ' סאה.
דס"ל ,דדווקא בטבילת טומאה מספיק רביעית .אבל בטבילת כלי מדין – חידוש הוא ,וצריך מ'
סאה.
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טור :אין להחמיר בטבילה זו יותר מבטבילת טמאה ,שהרי אין נלמד אלא ממנה  -ומספיק ברביעית( .טור)
» ותמה הב"י על הטור :שהוא תופס בפשיטות דנדה אינה צריכה ארבעים סאה במעין ,והרי ר"י
אינו סובר כן? (ב"י וט"ז ב')
ותירץ הד"מ דברי הב"י :דהטור מקשה לפי סברת ספר המצוות ,דלשיטתו קשה ,דלא
נהירא שתהא טבילה זו חמורה מטבילת טמאה( .ד"מ א' וט"ז ב')
ודחה הט"ז תירוץ הד"מ ,ותירץ אחרת דברי הטור :דאף לסמ"ק בטבילת נידה צריך מ'
סאה .אלא שכוונת הטור  -שהרי טבילה בכלי עובד כוכבים נלמד ממה שנאמר וטהר,
ובאמת אין שום משמעות של וטהר שיהיה ע"י מים .וכן לגבי נידה שנלמד מהכתוב" :אך
במי נדה" -אין ברור אם הוא ע"י מים
אלא ,שגילה הכתוב גבי כלים דהיינו במים ,וממילא נידה נלמדת ממנו שהיינו ע"י מים.
ולכך מסביר הטור ,דכיון שאין אנו יודעים שטהרה במים בכלי עובד כוכבים אלא מטבילת
כלים טמאים ,לא נחמיר יותר מהם לענין מעיין אלא במאי דגלי רחמנא לענין מקוה
שתהיה כנדה( .ט"ז ב')

❏ מקומות נוספים שבהם ניתן להטביל:
 בשלג
• זכוכית [דרבנן] – מותר בשעת הדחק( .פת"ש ד')
• מתכות [דאורייתא] – אסור( .פת"ש ד')
 בבאר – לא יטביל.
הטעם :כי כשמנקים אותם נפסל בשאובים( .פת"ש ד')
❏ דווקא כלי סעודה צריכים טבילה( .טור)
מקור :ע"ז (עה - ):טעמא משום דכלי סעודה אמורין בפרשת כלי מדין [פירוש דכתיב" :כל דבר אשר יבא
באש" -ואין דרך להשתמש באש אלא כלים של צרכי סעודה].
וכן הכריע בטור – דאין צריך טבילה אלא כשהן צרכי הסעודה ,כגון כוסות וצלוחיות ,יורות וקומקומין
וכיוצא בהן  -שהן מצרכי הסעודה .אבל שאר כלים כגון מספרים וכיוצא בהן שאינם מצרכי הסעודה –
אין צריכין טבילה( .טור)

❏ יורות גדולות שמבשלים בהן שכר – צריכות טבילה ,דדינן ככלי ,ואין להן תקנה אלא שיטבילן ,או
ינקוב בהן נקב גדול שיתבטלו מתורת כלי ואח"כ יתקן אומן ישראל .ומ"מ צ"ע הדבר( .פת"ש א')
❏ דרך הטבילה – יטבילנו כולו בפעם אחת ,שלא יישאר בחוץ אפילו כלשהו( .פת"ש ג')
הטעם :דאינו כהגעלה הבאה רק להפליט האיסור ,וכיון שהגעיל המקצת הרי הפליט .אבל כאן
הוא משום טומאה ,וכיון שנשאר מקצת ממנה חוץ למים ,חוזר ומתפשט בכל הכלי( .פת"ש ג')

סעיף ב'
דרך תפיסת הכלי בשעת הטבילה
• צריך שיהא הכלי רפוי בידו בשעת טבילה.
הטעם :שאם מהדקו בידו הוי חציצה( .שו"ע)
» הקשה הש"ך על השו"ע – דכאן פסק שאם הכלי רפוי בידו בשעת טבילה – מהני .ולכאורה
קשה ,שהרי הרמב"ם בפ"ב מהל' מקוואות כתב :האוחז באדם וכלים ומטבילן – הרי הן
בטומאתן ואע"פ שרפו ידיו – גזירה שמא לא ירפה? (ש"ך ו')
ותירץ התפארת למשה :דשונים הדינים .דשם בטבילת טומאה שייך לומר גזירה שאם לא ירפה
יבוא לידי איסור חמור בידיים ,כגון שיבעל נידה או ישים בכלי תרומה טהורה ויאכלנה והיא
במיתה .מה שאין כן כאן – שאף אם ישתמש בכלי זו אח"כ לא יאכל איסור ,שהרי לא נאסר מה
שבתוכו ,ולכך לא גזרו בזה( .פת"ש ה')

רמו

 חלקת אליהו – הלכות הכשר כלים 

סימן קכ

• ואם לחלח ידו במים תחלה – אין לחוש אפילו לא היה הכלי רפוי בידו( .שו"ע)
» באיזה מים צריך ללחלחם – מחלוקת

»

רמ"א :דווקא שלחלח ידיו במי מקווה ,אבל לא במים תלושים.
ט"ז [ושו"ע] :מועיל אפילו במים תלושים( .רמ"א וט"ז ד')
חוזק התפיסה כשלחלח במים – מחלוקת
טור :דיבוק בינוני אפי' לכתחילה ,ולא גזרינן שמא יהדקנו בכח מאוד.
רא"ש :אין לחוש לכובד הכלי כלל ,דלא מפסיק החיבור( .ט"ז ד')
הכריע הט"ז – אם בתלושין  -יחזיק רפוי .אך במי מקווה  -יכול להחזיק אף חזק.

❏ הטבלת צנצנת הטעונה טבילה ואין בפיה למעלה כשפופרת הנוד שפיה צר למעלה – עלתה לה
טבילה( .ד"מ ב')
❏ הטבלת כלי בתוך כלי – מותרת ,ובלבד שיהו המים צפין על פני החיצון ,ושיהא פי החיצון כשפופרת
הנוד( .ד"מ ב')
» ומותר להטביל כשאין בפיו כשפופרת הנוד – דווקא כשמילא הכלי מים תחלה ,אפילו במים
שאובים ,דמועיל ע"י נשיקה .אבל בלא מים – לא עלתה לו טבילה.
» ויזהר שכשמשקע הכלי בדלי ,שלא יושיבהו על שוליו – פן יהיה חציצה מפני כובד הכלי .אלא
יטהו על צדו ויתגלגל הנה והנה בתוך הדלי בבור.
ואסור ג"כ לנעוץ סכינים תוך הדלי ויטבילם ,אלא יקשרם בחוט רפוי ויטבילם( .ד"מ ב')
»

סעיף ג'
נוסח הברכה
מחלוקת ראשונים
טור :בכלי אחד – יברך על טבילת "כלי" .אך בשני כלים ומעלה – יברך על טבילת "כלים".
מרדכי בשם רשב"ם :על טבילת כלים [ולא יברך על הטבילה]( .ב"י)
הגהת אשר"י וד"מ :יברך על "טבילת כלי מתכות"( .ד"מ וט"ז ה')
מהר"ז רונקי"ל :יברך "על הטבילה" סתם( .ט"ז ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,יברך :על טבילת כלי .ואם הם שנים או יותר ,מברך :על טבילת כלים.
ש"ך וב"ח [וד"מ] :יברך על טבילת כלי מתכות( .ש"ך ח')
» ודחה הט"ז – דא"כ יברך ג"כ על כלי מתכות של סעודה .ולכך הכריע דאין לשנות מהמנהג בזה.

סעיף ד'
אין חייב אלא כלי שנותנים עליהם המאכל עצמו
ולכך:
טריפיד"ש ששופתים עליהם קדירות – אינם טעונות טבילה.
אבל פדיליא"ש – טעונות טבילה ,מפני שנותנים עליהם המאכל עצמו( .שו"ע)

רמז
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סעיף ה'
סכין של שחיטה
מחלוקת ראשונים
מרדכי :אין צריך טבילה( .ב"י)
מהר"ש :היה נוהג לטובלה( .ד"מ ד')
תשב"ץ :טוב לאכול בו מתחילה( .ד"מ ד')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :סכין של שחיטה או סכין שמפשיטין בו – יש מי שאומר שאינו צריך טבילה.
הטעם :דלאו כלי סעודה הן ,שהרי עדיין הבהמה צריכה בישול או צלייה( .ט"ז ז' וש"ך י')
רמ"א :טוב לטובלו בלא ברכה.
❏ ברזלים שמתקנים המצות – מחלוקת
הברזלים שמתקנים בהם המצות – פסק הרמ"א דאינם צריכים טבילה( .רמ"א)
» ונחלקו הפוסקים בביאור כוונתו:
ט"ז :יטבילם בלא ברכה ,כסכין שחיטה( .ט"ז ז')
»

ש"ך :אין צריך כלל ,דגרעי טפי ,שאי אפשר להשתמש בהן למאכל אחר( .ש"ך י"א)
בלעכין [משטח] שמניחים מצות עליהם – צריך טבילה בלא ברכה לכו"ע ,כיון שראוי לתשמיש
מאכל ממש( .פת"ש ז')

❏ כיסויי הכלים
• כיסוי שכופין על הפת לאפותו – אינם צריכים טבילה.
• אבל כיסוי קדירה – צריך טבילה( .רמ"א)
❏ מספריים של ירק – מחלוקת
פרישה :אינם צורכי סעודה.
ב"ח :נחשבים כלי סעודה( .ט"ז ז')
» מגרדת [ריב אייזין] שעשה גוי – צריך טבילה בברכה ,כיון שמפררין בה לחם וקריין.
אך אם מנקבו – צ"ע( .פת"ש ז')
❏ המקדח שמנקבין ברזות החביות – מחלוקת
ש"ך :אין צריך טבילה.
מהרי"ל :צריך טבילה( .ש"ך י"א)
❏ מחטים שתופרים בם העופות – אין נידון כסכין של שחיטה ,הואיל ואי אפשר להשתמש בהן למאכל
אחר( .ש"ך י"א)
❏ ברזל שמתקנין בו קרעפלי"ך בפורים או שמגרדין בו העיסה שבעריבה – רק אם מסירין בו השרוף
מן הלחם כשמוציאין אותו מהתנור צריך טבילה.
הטעם :דכל שצריך לדבר המשתמש לבישול אין צריך טבילה( .ט"ז ז')
❏ כלים הנקבעים בתנור ולוקחים ממים חמים שבו ללישות עיסות הפת – אין צריך טבילה כלל ,אף
אם הם של מתכות.
» ואף שלפעמים משתמש במים אלו לשתיית תה – אין צריך טבילה ,כיון שהולכים אחר רוב
תשמישו( .פת"ש ו')

רמח
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סעיף ו'
כלי של עץ עם חשוקין מברזל מבחוץ שמעמידים הכלי
מחלוקת הראשונים
מרדכי ותוס' :אין צריך טבילה.
הטעם :כיון דאין הולכים אחר המעמיד אלא אחר המקום שמשתמש בו המשקה.
רבינו מאיר :צריך טבילה.
הטעם :כיון דאזלינן בתר המעמיד לענין טבילה כמו לענין טומאה( .ב"י)
או"ה [והטור בשם יש מחמירין (לשיטת הב"י)] :יטבילו בלא ברכה או עם כלי אחר( .ד"מ ה')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כמרדכי ,דכלי עץ שיש לו חשוקים של ברזל מבחוץ שמעמידין אותו – אינו טעון טבילה.
ש"ך :כאו"ה ,דיטבילו בלא ברכה או עם כלי אחר( .ש"ך י"ב)

סעיף ז'
כוס של כסף מחובר בכלי עץ שמעמיד הכלי
מחלוקת ראשונים
סמ"ק :כוס של כסף מחובר בכלי עץ – צריך טבילה כיון שמשתמש בשל כסף .אבל מבחוץ – לא ,אע"ג
דמעמיד.
טור בשם יש מחמירין :להטבילו בלא ברכה( .טור)
❏ בביאור דברי הטור בהלכה זו – מחלוקת
לב"י – מדובר כאותו המקרה שלעיל ,ביסוד גדר "מעמיד הכלי" -האם מחייב או פוטר .ולעיל בסעיף
ו' דיבר בכלי עץ שברזל מעמידו .וכאן מדובר באותו אופן רק שמדובר בכלי ברזל שעץ מעמידו.
ונחלקו בזה הראשונים
לסמ"ק :אין הולכים אחר המעמיד ,אלא אחר המקום שמשתמש בו המשקה.
ולכך :אם הכסף מבפנים ,אע"ג שעומד ע"י עץ – צריך טבילה ,כיון שמשתמש בכסף.
אך אם הכסף מבחוץ – אין טעון טבילה ,אע"פ שהכסף מעמידו.
והיש מחמירין בטור :מחמירין להטבילו בלא ברכה – בין שהוא של כסף ומעמידיו של עץ .בין
הוא של עץ ומעמידיו של מתכת.
הטעם :כיון שמסתפקים הם ,האם הלכה כר"מ שהולך אחר המעמיד .או הלכה כדברי
התוס' והרא"ש שלא הולכים אחר המעמיד ,ולכך מחמירין להטבילו בלא ברכה מספק.
לט"ז – מדובר בכלי תוך כלי ,והוא בענין שהחיצוני נראה קצת גם בפנים  -דיש עליו שם מעמיד.
ונחלקו בזה הראשונים
לסמ"ק :דלא הולכים אחר החיצון שהוא מעמיד ,אלא אחר עיקר התשמיש שהוא כלי גמור ,רק
שקצת נראה כלי החיצוני בפנים.
והטור בשם יש מחמירין :ס"ל דיש להחמיר אם החיצון של כסף והוא מעמיד גמור לטובלו,
אבל אין להחמיר ולברך( .ט"ז ט')
להלכה – מחלוקת
שו"ע :בשו"ע משמע שצריך טבילה בברכה .אך בב"י הכריע להטבילו בלא ברכה מספק.
❏ והקשו הט"ז והש"ך ,דא"כ יש סתירה בין פסקיו?
א .הט"ז מתרץ :דהשו"ע חזר בו – וצריך בברכה.
ב .הלבוש מתרץ :דכוונת השו"ע בלי ברכה( .ט"ז ט')
ג .הש"ך מתרץ :בב"י דיבר כשבלא העץ הכוס לא עומדת ,לכן בלי ברכה .אך בשו"ע מדובר
שהכוס עומדת לבדה( .ש"ך י"ג)
ט"ז :כשהפנימי של כסף ושם עיקר התשמיש בשל כסף – ודאי צריכה טבילה בברכה[ .ורק בכלי תוך כלי
כשהחיצוני נראה קצת גם בפנים אפשר שיש להטבילו בלא ברכה].
הטעם :דכל שמשתמשין באותו פנימי ,אין במעמיד כח לבטל ולפטור אותו מטבילה( .ט"ז ט')
❏ ריחיים של פלפלין  -שבתוך העץ יש ברזל קבוע שטוחנין בו – צריך טבילה( .רמ"א)
» אך החלק התחתון – אין צריך טבילה ,כיון שכולו עץ( .ש"ך י"ד)

רמט
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❏ וכן המשפכות של ברזל או הברזות של ברזל ושאר מתכות – כולן צריכים טבילה( .רמ"א)
» 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( .רמ"א)
» והמשפך של עץ ויש בו שפופרת של ברזל – אין צריך טבילה ,אע"פ שמשתמש בו דרך הברזל.
הטעם :דמאחר שאינו מעמיד בטלה אצל המשפך( .ש"ך ט"ו)
❏ ריחיים של קפה – מחלוקת
שאילת יעב"ץ :צריך טבילה בלי ברכה.
באה"ט ע"פ הש"ך :אין צריך טבילה כלל( .פת"ש ח')

❏ כלי המתוקן ביתדות של ברזל ,ובלא היתדות לא היה אפשר להשתמש בו ,והם מבפנים – צריך
טבילה( .רמ"א)

סעיף ח'
השואל או שוכר כלי – האם צריך להטבילו
מקור :ע"ז (עה - ):אמר רב נחמן :לא שנו אלא בלקוחין וכמעשה שהיה[ .פי' בכלי מדין ,אבל שאולין לא].
 מן הגוי  -השואל או שוכר כלי מהגוי – אינו טעון טבילה( .שו"ע)
 מן הישראל  -אם ישראל קנאו מהעובד כוכבים והשאילו לחבירו:
• אם קנאו הראשון לצורך סעודה – טעון טבילה ,שכבר נתחייב ביד הראשון.
• אם קנאו לחתוך קלפים וכיוצא בו [כסחורה] ,ולא קנאו הראשון לצורך סעודה – מחלוקת ראשונים
הגהות אשיר"י :אין צריך להטבילו ,שהרי שאול הוא בידו( .ב"י)
או"ה :צריך לטובלו ,כיון שאם היה הישראל הראשון רוצה לשמשו לסעודה אפילו עראי  -היה צריך
לטובלו ,ממילא נתחייב בידו מקרי( .ט"ז י' וש"ך טז)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אין צריך להטבילו( .שו"ע)
» אבל הראשון – אסור להשתמש בו לצרכי סעודה ,אפילו דרך עראי ,בלא טבילה ,אף על פי
שלקחו לצורך קלפים( .רמ"א)
אבל שלא לצרכי סעודה – מותר להשתמש בו( .ש"ך י"ז)
» וכן אם קנאו ישראל השני מן הראשון לצורך סעודה – צריך טבילה גבי השני( .רמ"א)
ט"ז וש"ך :יש להטבילו בלא ברכה( .ט"ז י' וש"ך טז)
או יטביל כלי אחר עמו( .ש"ך טז)
» לכו"ע – לצורך שבת או אורחים או סעודה גדולה שיש לחוש שישברו אם יטבילם ויהיה הפסד
או שאין פנאי – בכלי זכוכית יש לסמוך להשתמש בלא טבילה.
אך בכלי מתכות – יש להחמיר ,דהוי ספק דאורייתא[ .ואפשר שאף האו"ה לא אסר אלא בכלי
מתכות]( .פת"ש ט')
❏ השואל כלי זכוכית מישראל החנוני [ומתנה עמו שישלם לו דמי הנשברים בתוך הסעודה ויחזיר לו
הנשארים]:
• אם משלם בעד הנשברים כפי הקרן של המוכר בלבד ונותן לו דבר פסוק על שהשאיל לו – מחלוקת
חינוך ב"י :חשיב שוכר ,ודינו כדין שואל שאין צריך טבילה.
ט"ז :יש לטובלו בלא ברכה( .פת"ש ט')
• אבל אם משלם לו הנשברים כפי שמרויח בה – חשיב מקח ,וצריך לטבול בברכה( .פת"ש ט')
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סעיף ט'
משכן עכו"ם כלי לישראל ,ורוצה הישראל להשתמש בו
מקור :ע"ז (עה - ):ספק בגמ' [כשאין דעתו לשקעו] ,דאיבעיא להו ,משכנתא מאי? אמר מר בר רב אשי:
אבא ,משכן לו גוי כסא דכספא ואטבליה ,ואישתי ביה .ולא ידענא אי משום דקסבר משכנתא כזביני דמי,
אי משום דחזי לגוי דדעתיה לשקועיה.
 אם נראה בדעת העובד כוכבים שרוצה לשקעו בידו – טעון טבילה( .שו"ע)
 כשאין נראה שדעת הגוי לשקעו בידו – נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :הכריע הספק בגמ' לקולא.
הטעם :דס"ל לשיטתו דטבילת כלים אינה אלא מדברי סופרים.
רשב"א וראב"ד :משכנתא צריכה טבילה.
טור ומרדכי :מטבילין אותו בלא ברכה .או יקנה כלי אחר ויטבילנו עמו( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כטור ומרדכי ,דאם אין נראה שדעת הגוי לשקעו בידו – יטבילנו בלא ברכה ,או יקנה כלי
אחר ויטבילנו עמו.
» ואם לבסוף נשתקע בידו – מחלוקת ראשונים
תשובה אשכנזית :כשנשתקע ברשות ישראל – צריך טבילה שניה בלא ברכה ,דראשונה כלא
זבניה דמי וכעומד ברשות הגוי דמי .הלכך לא מועילה אותה טבילה ,וצריך להטבילו לאחר שבא
לרשות ישראל( .ב"י)
או"ה  :אינו צריך לחזור ולטבלו ,אא"כ הוסיף לגוי מעות וקנאו ממנו ,דאז צריך לחזור ולטבלו,
דאדעתא דהכי לא טבלו לכתחילה( .ד"מ ח' וש"ך)
פסק הרמ"א – דיחזור ויטבילנו בלא ברכה.
» בכלי זכוכית – אין צריך להטבילו ,דאינו אלא מדרבנן ,והוי ליה ספק דרבנן ולקולא( .פת"ש י"א)
 ואם יודע בבירור שאין דעת העכו"ם לשקעו  -האם צריך טבילה – מחלוקת
ש"ך :אין צריך טבילה.
ב"ח :יש לטובלו בלא ברכה( .ט"ז י"א ש"ך י"ט ובאה"ט)
» האם מותר בכלל להשתמש בו  -משום גניבת דעת – מחלוקת
ב"ח :אסור.
ט"ז וש"ך :מותר ,דלא עדיף מהפקעת הלוואתו( .ט"ז י"א וש"ך י"ט)

סעיף י'
אומן עכו"ם שעשה כלי לישראל
מקור :ב"ק (צח :צט - ).מחלוקת אמוראים ,לרב אשי :אומן קונה בשבח כלי .לרבא :אין אומן קונה בשבח
כלי.
שבת (טו - ):ר' נחמיה אמר :הכל הולך אחר המעמיד.
נחלקו בזה הראשונים
לרא"ש – מחלוקת ראשונים
בה"ג :פסק כרב אשי ,דאמר אומן קונה בשבח כלי.
רי"ף :פסק כרבא ,דדחי התם אין אומן קונה בשבח כלי.
לבדק הבית – אין מחלוקת
דאפילו למ"ד אומן קונה בשבח כלי  -אין צריך טבילה ,כיון שלא נקרא שם הגוי עליו ,ולא דמי לכלי
מדין( .ב"י)
❏ הביא הטור מחלוקת ,בינו לבין הריצב"א:
טור :ישראל שנתן כסף לאומן נכרי לתקן לו כלי – אין צריך טבילה אפי' למ"ד אומן קונה בשבח כלי ,כיון
שלא נקרא שם הנכרי עליו.
ריצב"א :אפילו אם נותן לו כלי שבור לתקנו אם לא היה מחזיק רביעית קודם לכן ותקנו שמחזיק
רביעית – צריך טבילה ,דקיי"ל הכל הולך אחר המעמיד( .טור)
» בביאור המחלוקת – נחלקו בזה הפוסקים
ב"י וד"מ :נחלקו בכלי חדש ,וגם כלי שבור שתקנו אומן גוי:
לטור :אין צריך טבילה.

רנא
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לריצב"א :לא רק כשנותן חתיכת כסף לאומן גוי לעשות לו כלי מחדש – צריך טבילה .אלא
אפילו אם נותן לו כלי שבור לתקנו – אם לא היה מחזיק רביעית ותקנו שמחזיק רביעית
צריך טבילה ,דקיי"ל הכל הולך אחר המעמיד  -וכיון שכלי זה אינו עומד כתיקונו אלא על
ידי גוי ,חשיב כאילו הוא של גוי.
הסבר נוסף של הב"י שדחאו :מדובר בכלי שניקב ונתנו לאומן גוי לתקנו ,וישראל נתן לו את
הכסף לתיקון:
לטור :אין צריך טבילה ,משום דאין אומן קונה בשבח כלי.
לריצב"א :חולק ,דדווקא כשלא ניקב למטה מרביעית – אין צריך טבילה .אבל אם לא היה
מחזיק רביעית – צריך טבילה.
ודחה הב"י :דכיון דמשום דדומיא דכלי מדין בעינן הוא דממעטינן כל שלא נקרא שם
הגוי עליו ,א"כ דומיא דכלי מדין ממש בעינן דנקרא עליו שם הגוי לשם בעלים ,ולא
לשם אומן בלבד  -ולפיכך נראה דפירוש ראשון עיקר.
» והאו"ה :מפרש מעין הנ"ל ,דמה שאמר הכל הולך אחר המעמיד – ר"ל דהואיל והגוי נתן
המתכת המעמיד – חייב בטבילה.
ט"ז :נחלק בטעם מפני שלא נקרא שמו של עובד כוכבים עליו.
לטור :תמיד אין צריך טבילה ,כיון שצריך שיהיה נקרא שמו עליו.
בין כשהיה צריך תיקון כשהיה מחזיק רביעית ,ובין לא היה מחזיק רביעית – כיון
שצריך שיהיה נקרא שם הגוי עליו כמעשה מדין ,וכאן אף אחר התיקון לא נקרא שם
העובד כוכבים עליו.
ואפילו נתן הישראל כסף לעובד כוכבים ועשה כלי מחדש ,ויש כאן שבח גדול בכלי
והעובד כוכבים האומן קנאו – אין צריך טבילה ,כיון שסוף סוף לא נקרא שמו עליו.
לריצב"א :תמיד צריך טבילה ,כיון שהגוי האומן קונה בשבח כלי.
ולכך ,כשעשה כלי חדש מכסף ישראל דיש שבח גדול – צריך טבילה.
ואפילו אין לעובד כוכבים אלא תיקון קטן ודבר מועט  -קנה בשבח הזה ,וצריך טבילה
כיון שאותו מועט הוא המעמיד הוה ליה כאילו נתן הכסף לתיקון משלו כיון שהוא
קנאו ,וממילא עיקר הכלי הוא שלו וצריך טבילה ,ולא אכפת לנו על קריאת שמו של
עכו"ם עליו או לא( .ט"ז י"ב)
❏ למעשה – נחלקו בזה הראשונים
מרדכי ותוס' :הנותן כלי לאומן לתקנו – אם לא ניקב כרביעית – אין צריך טבילה ,כיון שאין שם הגוי
עליו .אך אם ניקב למטה מרביעית ולא היה מחזיק מפני הנקב ונתנו עליו חתיכת מתכת – צריך טבילה,
דקיימא כגמ' הכל הולך אחר המעמיד.
» אבל תפרו בפתיל מתכת – אין בכך כלום ,שאין זה כי אם מחבר חתיכותיה( .ב"י)
» דליים ששואבים בהם מים  -כשהמעמיד בתוכם – מחלוקת ראשונים
מרדכי :אין צריך טבילה.
מהר"ם מרוטנבורג :מצריך להם טבילה( .ב"י)
סמ"ק :הנותן כלי לאומן גוי לתקנו – אינו צריך להטביל ,אפילו לא היה מחזיק רביעית קודם שתקנו
הגוי .כיון שאין שם הגוי עליו.
הגהות מיימון בשם יש מחמירין :להטביל בלא ברכה( .ב"י)
להלכה:
• כשישראל נותן הצורך לתיקון ,או עשיית הכלי – מחלוקת
שו"ע [ורש"ל] :ישראל שנתן כסף לאומן עובד כוכבים לעשות לו ממנו כלי – אינו צריך טבילה.
רמ"א וש"ך :יש לטובלו בלא ברכה.
והסביר הש"ך דאף הרש"ל אפשר שס"ל רק דאין צריך טבילה מדינא ,ולכן אין לברך עליו( .ש"ך)
»
ב"ח  :לא דיבר הריצב"א אלא כשהעכו"ם נתן הכסף לצורך התיקון ,אך לא כשישראל נתן הצורך לתיקון.
(ט"ז י"ב וש"ך כ"א)
• ואם מקצת הכסף שנעשה ממנו הכלי של עובד כוכבים – צריך טבילה( .רמ"א)
» האם צריך לברך – מחלוקת

ט"ז  :טובל בלא ברכה ,כיון שי"ל דבטל ברוב הכסף של ישראל ,והוא כמו כולו של ישראל ,דבכל
מקום הולכים אחר הרוב( .ט"ז י"ב)
ש"ך :טובל בברכה( .ש"ך כ"ב)
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כלי מתכת שאינו מחזיק אלא סאה והוסיף הגוי משלו עליו בגבהו והעמידו על סאתים – לר"מ
יש לחזור ולהטבילו עבור תוספת הכלי ,כיון שהולך אחר המעמיד הוי ליה כאילו הוא כולו חדש
ממנו ולמעלה( .ב"י)
מקור :תוספתא דמסכת כלים (ב"מ פ"א ה"ב)  -יש קיתון שעשאו מן הטמא ושוליו מן הטהור
טהור ,עשאו מטהור ושוליו מן הטמא טמא  -הכל הולך אחר המקבל.

❏ וכן אומן ישראל שעשה כלי לעובד כוכבים וקנאו ממנו  -אם העובד כוכבים נתן כל המתכות –
מחלוקת ראשונים
או"ה [למ"ד ישראל שנתן לאומן גוי אין צריך טבילה] :צריך טבילה.
לריצב"א :אין צריך טבילה( .ד"מ י')
פסק הרמ"א – דיטבילנו גם כן בלא ברכה ,אם העובד כוכבים נתן כל המתכות( .רמ"א)
הטעם – מחלוקת
ש"ך :משום דמספקא לן אי אזלינן בתר האומן וכאן אין צריך טבילה ,או אזלינן בתר מי
שהכסף שלו( .ש"ך כ"ג)
ט"ז :כיון שס"ל דמעיקר הדין יש לפסוק כאו"ה דאין אומרים בזה אומן קונה בשבח כלי – ואין
צריך טבילה ,כיון דאין שם האומן עליו .אך מ"מ כיון שראה רמ"א דעת הריצב"א דס"ל אומן
קונה בשבח כלי  -לכך הכריע כאן דיטביל בלא ברכה( .ט"ז י"ג)
❏ אבל אם עשאו לעצמו רק שקנה המתכות מן העובד כוכבים – אין צריך טבילה( .רמ"א)
❏ כשנתן הישראל מקצת מתכות משלו:
כתב הרמ"א וז"ל :אבל אם עשאו לעצמו רק שקנה המתכות מן העובד כוכבים ,או שנתן מקצת מתכות
משלו – אין צריך טבילה( .רמ"א)
ונחלקו הפוסקים בביאור דברי הרמ"א:
ט"ז :אם לא נתן אלא מקצת משלו – אפ"ה צריך טבילה ,אך בלא ברכה.
דס"ל ,דיש טעות סופר בדברי הרמ"א ,והך "או שנתן מקצת כסף" שייך קודם "אבל אם
כו'".
ובא הרמ"א ללמדנו שני רבותות :האחד ,דאם נתן העובד כוכבים כל המתכות – אפ"ה
לא יברך .ועוד שאם לא נתן אלא מקצת משלו – אפ"ה צריך טבילה ,אך בלא ברכה.
(ט"ז י"ג)

ש"ך :ב' הסברים.
א .מדובר כשהעובד כוכבים נתן לישראל מקצת מתכות משלו ,והישראל עשאו לעצמו – דאין
צריך טבילה .ומדובר שעדיין הוא מקצת הכלי של עובד כוכבים בשביל המתכות שלו ,ואם
כן דומה לישראל ועובד כוכבים שקבלו כלי בשותפות – ואין צריך טבילה.
הטעם :כיון שבודאי אינו יוצא מידי שם טומאה בטבילה זו ,דהרי עדיין שם שותפות
העובד כוכבים עליו.
ב .כוונת הרמ"א ,דאפילו עשאו לעובד כוכבים ,ולא נתן העובד כוכבים כל המתכות ,אלא
שנתן מקצת המתכות משלו ,וקנאו אח"כ ממנו – אין צריך טבילה.
הטעם :דכיון שהישראל עשאו ,אפילו למ"ד דאזלינן בתר מי שהכסף שלו  -אפשר
דהיכא דהמקצת כסף של ישראל – מודה דאין צריך טבילה.
והכריע הש"ך  -דהפי' השני עיקר( .ש"ך כ"ד)
❏ מפעל זכוכית של ישראל ,ויש לו פועלים עכו"ם ,או להיפך – יש לסמוך על המקילין ,ולעת הצורך
מותר להשתמש בלא טבילה ,דהוי ספק דרבנן( .פת"ש י"ב)
» וצריך להזהיר המוכרים שיזהירו הלוקחים זכוכית ,שלא יברכו על הטבילה ,אא"כ הזכוכית
הינה ממפעל של גויים וגם הפועלים גויים( .פת"ש י"ב)

רנג

 חלקת אליהו – הלכות מאכלי עכו"ם 

סימן קכ

סעיף י"א
ישראל שמכר כלי לעובד כוכבים וחזר ולקחו ממנו

– צריך טבילה( .שו"ע)

❏ אבל אם משכנו בידו וחזר ופדאו ממנו – אינו צריך טבילה( .שו"ע)
» אפילו היה דעתו לשקעו אצל העובד כוכבים – אין צריך טבילה.
» אך אם מתחילה השכינה בידו אדעתא שלא לפדות ונמלך ופדאו – צריך טבילה( .ש"ך כ"ה)
❏ ישראל ועובד כוכבים שקנאו כלי בשותפות – אין צריך טבילה( .רמ"א)
הטעם :כיון שבודאי אינו יוצא מידי שם טומאה בטבילה זו ,שהרי עדיין שם שותפות העובד
כוכבים עליו( .ש"ך כ"ו)
» ולכך ,משמע דהיינו שעדיין הכלי מקצתו של עובד כוכבים .אבל אם חזר וקנה חלק העובד
כוכבים – צריך טבילה( .ש"ך כ"ו)
» ולפ"ז כשמוכר כליו לעכו"ם בערב פסח משום חמץ – צריך טבילה לאחר פסח ,ולכן מוטב
שלא למוכרם( .פת"ש י"ג)

❏ גנבו גוי  -כשישראל שגנבו או גזלו ממנו כליו והוחזרו לו:
• סתם גוי – אין צריך טבילה.
• אבל שר או מושל שאנסו לישראל ולקחו כליו והוחזרו לו – צריכין טבילה ,דכבר נשתקעו ביד הגוי.
(רמ"א)
»

הטעם לשוני הדין לגבי שר או מושל – מחלוקת
העט"ז :הטעם בשר או מושל שכבר ודאי נתייאש מהם ,והו"ל נשתקעו ביד עובד כוכבים.
» ולפ"ז ,אם הגניבה והגזלה היא בענין ששמענו שנתייאש מהן צריך טבילה.
ש"ך :הטעם דמאחר שאינן רשאין להחזיק בו בפרסום  -לא נקרא שם העובד כוכבים עליו ואין
צריך טבילה[ .וצידד הש"ך שאפשר שאף העט"ז סובר כמותו].
ולפ"ז ,אם גם במושל ושר לא נתייאש מהן – אין צריך טבילה( .ש"ך כ"ז)
»

סעיף י"ב
צריך להטביל ידי הכלי.

(שו"ע)

סעיף י"ג
הסרת החלודה מהכלי קודם הטבילה
פסק השו"ע – צריך להעביר החלודה קודם טבילה.
❏ ואם לא העביר:
• אם מקפיד עליו – חוצץ ,ולא עלתה לו טבילה( .שו"ע וד"מ סעי' ב')
• ואם שפשף ונתן בגחלים ונשאר עדיין מעט של חלודה שלא יכול לעבור על ידי כך – הוי מיעוטו שאינו
מקפיד עליו ,ואינו חוצץ( .שו"ע)
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סעיף י"ד
קטן בטבילת כלים
אין מאמינים קטן על טבילת כלים( .שו"ע)

הטעם :לפי שטבילת כלים דאורייתא( .ט"ז טז)

❏ אבל אם טבלו לפני גדול – הוי טבילה( .רמ"א)

הטעם:
א .דאפילו להרא"ש דס"ל נדה שטובלת צריכה כוונה ,מ"מ כאן אפשר לגדול שילמד להקטן
שיכווין לטהר.
ב .ועוד ,דבטבילה זו שאינה מטומאה לטהרה – מי אמר לנו שבכלל צריך כוונה( .ט"ז טז)
מהרמ"א משמע שנקט כתירוץ השני – שלא צריך כוונה כלל.
❏ האם צריך חזקת ב' שערות – מחלוקת
פמ"ג :צ"ע האם אף בכלי זכוכית שהוא דרבנן – אינו נאמן ,כיון שיש לו חזקת איסור .אך מ"מ כל שהגיע
לגיל י"ג שנה – אין צריך לבדוק אחר ב' שערות .אולם בכלי מתכות – צריך לידע שהוא גדול.
פת"ש :אף בכלי מתכות אין צריך לידע ,כיון שכאן קל הדבר מכל איסור דאורייתא ,כיון שאם עבר
והשתמש בלא טבילה – לא נאסר מה שבתוכו( .פת"ש י"ד)

סעיף ט"ו
טבילה ע"י גוי
מחלוקת
שו"ע וט"ז :אם הטביל כלים על ידי עובד כוכבים – לכתחילה עלתה להם טבילה.
הטעם :דלגבי טבילת כלים לא בעי שליחות ,וממילא טבילת גוי צריכה להיחשב כטבילה.
דאפילו טבילת גוי אפילו לרבנן לא גרע מירדה להקר דעלתה לה טבילה( .ב"י)
» אבל אינו נאמן על הטבילה ,וצריך שישראל יעמוד על גביו( .רמ"א וד"מ י"ב)
» ומותרת צורת טבילה זו  -לעשות כן לכתחילה( .ט"ז י"ז)
» ומ"מ ,לענין הברכה לא יוכל לברך על מה שהגוי מטביל .ואין לעשות כן לכתחילה.
אלא א"כ ,ישראל מטביל ג"כ איזה כלי באותה שעה ,אלא שהעכו"ם מסייע לו להטביל שאר
כלים ,דאז תועיל הברכה שיברך על מה שהישראל מטביל( .ט"ז י"ז)
ב"ח  :יש להחמיר גם בטבילת כלי ע"י עכו"ם ,כפי מה שהרמ"א מחמיר לגבי נידה בסי' קצ"ח( .ט"ז י"ז
וש"ך כ"ח)

❏ אם נפלו כלים למים קודם טבילה – מחלוקת
מהר"מ :אין צריך טבילה.
ב"ח :צריך טבילה ,דבעינן כוונה( .ש"ך כ"ח)
❏ גדר טבילת כלים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :הטבלת כלים מדרבנן.
רמב"ם :הוא מדאורייתא( .ב"י)

רנה
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סעיף ט"ז
נתינת הכלי במתנה לגוי בכדי לפוטרו מטבילה
מקור :ירושלמי ע"ז (פ"ה הט"ו)
מחלוקת
שו"ע ורמ"א :אם שכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב ,יתננו לעובד כוכבים במתנה ואחר
כך ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו.
❏ וכן יעשה אפילו בחול ,במקום שאין לו מקוה( .ב"י ורמ"א)
» וצידד הט"ז – דמ"מ ,צריך טבילה אחר שאפשר לו לטבול – ובלי ברכה משום חשש ספק ברכה.
(ט"ז י"ח)
רשב"ש :חוכך בהיתר זה ,דהוי כהערמה – ואסור( .פת"ש ט"ו)

טבילה בבין השמשות
• בערב שבת – כלי מתכות דאורייתא לא יטביל .אך כלי זכוכית דרבנן יטביל.
• במוצ"ש בבין השמשות – לא יטביל כלל דהוי כמכין משבת לחול( .פת"ש ט"ו)
אם עבר והשתמש בכלי בלא

טבילה – לא נאסר מה שנשתמש בו ,ויטבילנו עוד( .רמ"א)
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סימן קכא
סעיף א'-ב'
דרך הכשרת כלים ישנים של עכו"ם
מקור :ע"ז (עה - ):לוקח כלי תשמיש מן הגוי  -את שדרכו להטביל – יטביל .את שדרכו להגעיל – יגעיל.
ללבן באור – ילבן ...ת"ר ,הלוקח כלי תשמיש מן הגוי  -דברים שלא נשתמש בהם כל עיקר – מטבילן והן
טהורים .דברים שנשתמש בהם על ידי צונן ,כגון כוסות וצלוחיות וקיתוניות – מדיחן ומטבילן והן
טהורים.
פסק השו"ע – הלוקח כלים ישנים מן העובדי כוכבים ,כדרך שנשתמש בהן העובד כוכבים כך הוא
הכשרן.
לפיכך:
 כלים שנשתמש בהם הגוי בצונן
כשלוקח 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( .שו"ע סעי' א')
» וישפשף הכלי היטב כדי להעביר החלודה שבו ,ואח"כ מגעילן( .טור וש"ך ג')
» יש שנהגו היתר לשום יין וה"ה שאר משקים – בכלים שנסריהם מדובקים בחלב( .רמ"א ופת"ש א')
הטעם :משום שטבע היין לברוח מן החלב ,והחלב נקרש ועומד בעצמו ואינו נוגע כלל ביין.
(רמ"א)

 כלים שנשתמש בהם בחמין
כשלקח מהן כלים שנשתמש בהם בחמין – מגעילן ,והם מותרים( .שו"ע סעי' ב')
❏ בסוגי הכלים החייבים בהגעלה
• מתכת ועץ – לכו"ע חייבים בהגעלה( .שו"ע)
• בכלי אבן – מחלוקת ראשונים
רי"ף רמב"ם ורא"ש :יש להם דין כלי שטף ,ומגעילן ומטבילן ומותר.
לרב האי גאון :דינן ככלי חרס ואסור( .ב"י)
הכריע השו"ע [ובב"י] – כרי"ף רמב"ם ורא"ש .כשלקח מהן כלים שנשתמש בהם בחמין ,בין שהם של
מתכת או של עץ או אבן – מגעילן .ואחר כך מטבילן [אם הם של מתכת] ,והם מותרים( .שו"ע סעי' ב')
» קדרות ברזל המצופים בהיתוך (גישמעלצט) לבן ושוע דק מאד ,עוביו פחות מכדי קליפה ,וגוף
ההיתוך קשה מאד ,ונראה כברזל ,ואין ידוע לכל העולם ממה נעשה הגישמעלץ מחמת העלמת
בעלי המלאכות:
• אם נתנו בהם טריפות בחם – אין לעשות להם הגעלה ,אלא צריך ליבון מספק.
• ואם יתן בהם גחלים – מועיל להתירו.
• ואם הרתיח כל כך עד שהקש נשרף מבחוץ – גם הברזל הוכשר ומותר( .פת"ש ב')
טבילה והגעלה – מה קודם? – מחלוקת ראשונים
רשב"א :לא מועיל לעשות טבילה קודם הגעלה.
הטעם :דנראה כטובל ושרץ בידו אם טובל תחילה( .ב"י ט"ז א' וש"ך ד')
ר"י :מועיל להטביל קודם ההגעלה.
הטעם :דאין הטבילה בשביל הטומאה אלא גזירת הכתוב .שאין הטבילה צורך ההגעלה אלא
שיצא בטבילה מטומאה לטהרה( .ב"י ט"ז א')
ר"ן :לכתחילה יגעילנו תחלה .אך בדיעבד עלתה לו טבילה( .ד"מ ג')
השו"ע הביא את דעת ר"י בסתמא ,דאם הטבילן ואחר כך הגעילן ,מותרים .ואת דעת הרשב"א כי"א
שצריך לחזור ולהטבילן.
» לדעת הרשב"א שצריך להטבילו  -האם צריך לברך על הטבילה – מחלוקת
ש"ך :יש לחזור ולהטבילן בלא ברכה.
יריעות האוהל :יש לחזור ולהטבילן בברכה( .ש"ך ה' ופת"ש ה')
❏ לכו"ע  -אם אינם בני יומן – לכו"ע מותר להטבילן תחילה ,שהרי אין כאן טובל ושרץ בידו( .פת"ש ג')
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❏ אם רוצה להשתמש בו רק צונן – מחלוקת
עט"ז :לכו"ע אין צריך טבילה שנית אפילו לרשב"א ,ורק כשירצה אח"כ להשתמש בו חמין יגעילנו
ויספיק לו טבילה שהטבילו כבר.
הטעם :דשאני הכא שמתחלה לא היה דעתו להשתמש בו אלא צונן ,ולצונן סגי ליה בטבילה,
וכיון שבתחילה בהיתר טבלו ,שוב אין צריך טבילה שנית.
» אך אם טבלו בתחילה על דעת לאכול בו חמין – אפי' צונן אסור לאכול בו בלא טבילה( .ש"ך ד')
תפל"מ :לא מועילה הטבילה ,אם אין מגעילו תחלה( .פת"ש ד')
כלי בן יומו או אינו בן יומו בהגעלה
 כשאין במים ס' כנגד הכלי – אין להגעיל שום כלי כל זמן שהוא בן יומו( .טור ורמ"א)
» בדיעבד שהגעיל בן יומו – מחלוקת
לרא"ש :בדיעבד עלתה לו הגעלה ,דהוי נ"ט בר נ"ט דהיתרא.
לטור ,ספר התרומה וט"ז :לא עלתה הגעלה ,דנ"ט בר נ"ט אסור( .טור וט"ז ב')
» ולא עוד אלא אפילו הכלי שמגעילו בתוכו – ג"כ נאסר אם הוא של היתר( .טור)
» ואם הגעיל כלי בן יומו בפחות מס' מים ,וטעם אומן ובקי בטעמים את המים ,ואין טעם האיסור
הנפלט נרגש בהם – עלתה לו הגעלה.
הטעם :כיון שאין הטעם נרגש בהם ,ובידוע שהאיסור הנפלט מועט עד שנתבטל טעמו בתוך
המים( .ב"י)
» גדר שאינו בן יומו – מחלוקת ראשונים
ר"ת :כל שעבר עליו לילה אחת בלא תבשיל ,אפי' בשלו בו אתמול בערב מיד בבקר  -אינו בן
יומו.
ר"י וטור :צריך שישהה מעת לעת( .טור וב"י)
» ואם בתוך מעת לעת חממו בו אפי' מים לבדם:
• בשאר איסורים – צריך לשהות מעת לעת לבישול המים.
• אבל בבשר בחלב [אם בשל בה מים לבדם אחר בישול הבשר ובא להכשירה לחלב] – אין צריך
לשהות מעת לעת אחר בישול המים ,אלא אחר בישול הבשר( .טור)
» וכן אם מגעיל כלי של בשר לאכול בו חלב או איפכא – צריך שלא יהא בן יומו( .טור)
 כשיש במים ס' נגד הכלי – מותר אף בן יומו( .טור וט"ז ב')
❏ אך אין מגעילין שני כלים בני יומן כאחד במים שאין בהם ששים כנגד שניהם( .ב"י)
❏ אבל להגעיל כלים רבים בני יומן זה אחר זה – מחלוקת ראשונים
ראב"ד :מותר.
רשב"א ורבותיו :אסור גם בזה ,משום שחוזר האיסור וניעור ואוסר גם השני( .ב"י וש"ך כ' בסעי' ז')
הכריע הש"ך – שאין כאן היתר ,שהרי טעם כעיקר דאורייתא .וה"ה שהכלים נאסרים( .ש"ך כ')
❏ ואין להשתמש במי הגעלה( .רמ"א)

❏ האם צריך שכל המים יכסו את הכלי – מחלוקת
ב"י :היה כלי שאינו בן יומו אע"פ שאין במים ששים כמידת הכלי – מותר ,והוא שיהא במים כדי שיוכל
להתכסות בהם הכלי שהוא מגעיל.
ד"מ  :למה לו שיתכסה בו כל הכלי ,הרי מגעילין לחצאין ,וא"כ אפילו אינו מתכסה ג"כ יכול לחזור
ולהגעיל אח"כ מה שלא היה נכנס תחלה למים( .ב"י וד"מ)
❏ קילוף במקום הגעלה – כל מקום שצריך הגעלה  -לא מהני אם קלפו לכלי בכלי אומנות( .רמ"א)

❏ הבא לקנות כלים מן האומן גוי  -האם צריך לקנות כלי מתוך שאר כלים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אין צריך ,דהולכים בזה אחר הרוב ,ורוב קדרות של קדר או שאר כלים של אומן הן חדשים.
בנימין זאב :אין לקנות מאומן אלא כלי מתוך שאר כלים( .ד"מ ב')
❏ כלי בשוק – אף כלי חרס מותר ,דכל כלי העשוי למכור אין משתמשין בו כלל( .ד"מ)
❏ כלי חרס שיש להסתפק בו אם נשתמש בו – מחלוקת ראשונים
או"ה :צריך שבירה .אך בשאר כלים אין צריך להסתפק בהם.
ד"מ :תמה שהרי אין לחלק בין כלי חרס לשאר כלים( .ד"מ ב')
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סעיף ג'
פירוט דיני הגעלה וליבון
דיני הגעלה
❏ הסרת החלודה קודם ההגעלה
מקור :ספרי (זוטא) – "אך את הזהב" -מכאן שצריך להעביר את החלודה.
פסק הטור  -דישפשף הכלי היטב כדי להעביר החלודה שבו ואחר כך מגעילו( .טור)
הטעם :מפני שבמקום החלודה והטינופת אין פולט הבלוע( .ב"י)
» ואם אינו יכול להעביר החלודה:
או"ה כתב :שאף אם לא נשאר רק מעט – אין לו תקנה בהגעלה.
והמהרי"ל כתב :שאם החלודה מבחוץ על הכלי או בשפתו ,ולא יוכל להעבירו – מותר להגעילו.
(ד"מ ה')

❏ אם הוא כלי ראשון ,כגון יורות וקדרות מגעילן בכלי ראשון.
» מהו גדר "כלי ראשון" – מחלוקת ראשונים
י"א בטור :דנקרא כלי ראשון בעודו רותח אפילו אינו על גבי האש.
» דמוכיח דבריו מדיני שבת ,שמובא בגמ' שבת (מב - ).האלפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא
יתן לתוכן תבלין.
טור עצמו :אם נשתמש בכלי בעודו על גבי האש  -צריך שתהיה ג"כ ההגעלה דווקא בכלי שהאש
מהלך תחתיו.
הטעם :משום דכלל גדול בידינו (פסחים ל :עד .וסוף ע"ז)  -כבולעו כך פולטו ,וחמין שהעבירן
מהאור מרותחים אף על פי שנתנו להם דין כלי ראשון לענין בישול בשבת ,מ"מ הדבר ידוע
שאין חומן כל כך גדול כמו בעודן על האור( .טור וב"י)
❏ דרך הטבלת כלי גדול:
מקור :ע"ז (עו).
• אם הכלי גדול שאינו יכול להכניס כולו כאחד – יכניס חציו ,ואח"כ חציו השני ודיו.
• ואם הוא ארוך שגם זה אינו מספיק לו – מלבנו באמצע.
• ויורה גדולה שאינו יכול להכניסה באחרת – יעשה לה שפה מטיט או בצק ,כדי שיוכל למלאותה היטב
כדי שיבא המים על כל שפתה .או יכניס בה אוד בוער ומתוך כך ירתיחו המים ויעלו על כל שפתה( .טור)
❏ כלי שיש בו טלאי – אינו ניתר בהגעלה.
הטעם :לפי שמה שבלוע תחת הטלאי אינו נפלט בהגעלה ,וצריך להסיר הטלאי קודם שיגעילנו.
»

(טור)
אך קנקנים בשוליהם – מותר להגעילן ,דדרך האומנים לעשותם תמיד מחדש( .ד"מ ו')

❏ עירוי מכלי ראשון  -בכדי להכשיר הכלי – מחלוקת ראשונים
ר"ת :חשיב ככלי ראשון.
רשב"ם :עירוי לא חשיב ככלי ראשון.
רא"ש :אין עירוי מועיל אלא להפליט כדי קליפה .ולכן כאן ודאי לא מועיל עירוי ,כיון שאין בכל העירוי
אלא דווקא להפליט ממנו מעט כדי קליפה ,ואין לו כח להפליט ממנו כל איסורו הבלוע בו .אך בכלי שבלע
רק בעירוי כדי קליפה מועיל לו העירוי( .טור)
» כלי שלא נשתמש בו אלא ע"י עירוי – מחלוקת ראשונים
רא"ש וטור :די לו ג"כ בהכשר ע"י עירוי ,כיון שכבולעו כך פולטו( .טור וב"י)
או"ה  :נוהגין להחמיר שאפילו כלי שאין משתמשין בו רק ע"י עירוי – נוהגין להגעיל בכלי
ראשון.
ולכן ,תיבות ושולחנות שחוששים שמא נשפך עליהן רותחין – לא די בעירוי ,אלא מלבנין
אבנים ומניחין עליהם הרותחין אפילו מכלי שני ,ונרתחין מן האבן והרי הוא כלי ראשון.
ויזהר לכתחילה להוליך האבן המלבן בכל מקום על השולחן ,וישפוך מים רותחין עליו עד
שלא ישאר מקום שלא עברו שם מים( .ד"מ)
❏ כלי שלא נשתמש בו אלא בכלי שני – מגעילו בכלי שני ודיו.
❏ כלים שמשתמשים בהם דברים חריפים כמו מדוך שדכים בו שומים ופלפלים עם דברים האסורים –
מחלוקת ראשונים
טור ר"י ורא"ש :אפילו לא נשתמשו בו כה"ג אלא בצונן צריכים הגעלה ,ומ"מ ע"י הגעלה ניתרים.

רנט
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רש"י ור"ת :אין מספיק להם הגעלה( .טור ב"י ורמ"א סעי' ב')
או"ה :חילק בין מדוך של איסור לשל חמץ בפסח ,דמדוך מתכת ואבן של איסור – יכול להגעיל אם אין
בה פרקים .אך מדוך מתכת ואבן של חמץ ומצה – אין נוהגין להגעילו .ומדוך של עץ – יש להחמיר
לכתחילה אף בשאר איסורים ,שלא להגעילו רק קולפו מבפנים בכלי אומנות ולהגעילו אח"כ [כיון
שחוששים שמא יש בו גומות]( .ד"מ ח')
» קערה ששורין בה קיבה כל השנה – אין להתירה ע"י הגעלה להשתמש בה בשר.
הטעם :הואיל ועיקר הדבר האוסר הוא דבר חריף( .ד"מ ח')
❏ אם הגעיל במים הרבה כלים עד שמרוב פליטה נשתנו צורת המים ונעשו כציר – אסור שוב להגעיל
באותן המים( .ד"מ ט')
❏ מפות שנפל עליהם רותח של איסור – כשמגעילן מכניסן בכלי שני ודי.
הטעם :כי כמה פעמים מגעילין אותן ומדיחין אותן ומכין אותן כמה הכאות וכל זה יועיל כמו
הגעלה אחת בכלי ראשון( .בדה"ב)

❏ אחר ההגעלה:
• האם צריך להשהות הכלי במים עד שיפלוט כל האיסור שבו – מחלוקת ראשונים
רי"ף :צריך שישהא הכלי במים עד שיפלוט כל האיסור שבו.
טור :אין צריך ,ואין חילוק בין אם ישהנו בתוכו או יוציאנו מיד.
הטעם :שהרי מי יודע לשער מתי יפלוט הכל ,שאם באנו לומר כדרך שנשתמש בו לא היה מועיל
בהם הגעלה ,שהרי נשתמש בו איסור זה כמה ימים והיאך יפלוט בפעם אחת ,אלא ודאי
שבהגעלה אחת פולט הכל( .טור)
• ומיד לאחר ההגעלה – ישטפנו בצונן כדרך ששוטפין הכוס( .טור)
מקור :זבחים (צו):
» ואם לא שטפו ,האם חוזר הכלי ובולע ונאסר – מחלוקת ראשונים
רש"י :צריך שישטפנו מיד במים קרים בעוד החמין עליו ,כדי שלא יחזור ויבלע.
ר"י :אפילו לא שטפו מיד לא נאסר ,כי אינו חוזר ובולע( .טור)
והרא"ש כתב :שאף אין תועלת בזה ,כי מיד שהוציאוהו מן המים הרותחים עם עלייתו הוא
בולע ,כי אי אפשר לצמצם כל כך למהר ולשפוך עליו .ועוד ,כי אפילו במים הוא חוזר ובולע
את פליטתו ,ולכך צריך שיהא במים ששים ואז אין לחוש אם חוזר ובולע( .ב"י)
❏ כלי חרס בהגעלה
 כשנשתמש בהם בצונן – כלי חרס שנשתמשו בו בצונן  -מאחר שאי אפשר בהגעלה ,מיקרי דיעבד וסגי
ליה במריקה ושטיפה היטב ,ומותר ליתן בו אח"כ אפילו דברים חריפים כחומץ וכיוצא בו ,וכ"ש דברים
קשים כתבלין וכיוצא בהן( .רמ"א סעי' ה')
 כשנשתמש בהן איסור בחמין
מקור :פסחים (ל - ):התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם.
חולין (קיא - ):דההיא פינכא דאימלח בה בישרא בי רבי אמי ותברה.
נחלקו הראשונים בדרך הכשרתו
רא"ש :אף כשיש דרך להכשירו ,אין להכשירו אלא ע"י ליבון.
• ואם הוא דבר שאין דרכו להסיקו בפנים כקדירה – אפי' שלא אצל האש אלא שעירה לתוכו רותח -
אין לו הכשר ,ואפי' מלאו גחלים מבפנים ולבנו היטב.
• ואם הוא דבר שדרכו להסיקו בפנים והסיקו בפנים – שפיר דמי.
אבל אם לבנו מבחוץ – לא מהני ליה.
• ואם החזירו לכבשן עד שנתלבן אפילו קדרה – מועיל דווקא כשהחזירה לכבשן שמצרפין בו כלי
חרס חדשים ,דכיון שמכניסה להיסק גדול כזה ,ודאי לא חייס עליה דילמא פקעא .אבל לתנורים
שלנו – לא ,דאיכא למיחש שמא חייס עליה ויוציאנה קודם שתתלבן היטב( .טור)
בעל העיטור כתב :שאם לא מסתפינא מרבוותא ,אמינא דדווקא באיסור דאורייתא – אין מועיל בהגעלה.
אך באיסור דרבנן כקדירה דלאו בת יומא – כיון שאיסורה מדרבנן  -מגעילה ג' פעמים ודיו.
» וצידד הרשב"א  -דאפשר שלא התירו אלא באיסור של דבריהם שאין לו עיקר מן התורה,
כתרומה וחלה בחוצה לארץ וכן בישולי נכרים .אבל שאר איסורים של דבריהם  -החמירו בהם
כשל תורה ,וראוי לחוש שלא להקל בהם.
» מקור דבריו :מירושלמי תרומות (פי"א ה"ד)  -תני רבי חלפתא בן שאול :קדרה שבישל בה
התרומה  -מגעילה שלש פעמים בחמין ודיו .אמר רבי אבא :ואין למדין ממנה לענין נבלה...
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דיני ליבון
❏ סוגי הכלים החייבים בליבון – כלים שמשתמשין בהם ע"י האור כגון שפודין ואסכלאות – צריך
ללבנן היטב עד שיהיו ניצוצות ניתזין הימנו( .טור)
❏ האם צריך לשופם תחילה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :צריך לשופם תחלה.
טור :אין צריך ,כי האש יעביר הכל ולא דמי להגעלה שצריך לשופן תחלה שאין כח המים ככח האש( .טור)
❏ רמת החום של הליבון
מקור :ע"ז (עה - ):תנן ,השפוד והאסכלא מלבנן באור ....ובגמ' (עו - ).עד כמה מלבן? עד שתשיר קליפתן.
ירושלמי (סוף ע"ז)  -הליבון צריך שיהיו הניצוצות מנתזין ממנו.
להלכה:
• כלים הבלועים מאיסור – אז צריך ליבון דנשירת קליפה.
• אבל הבלועין היתר ,כגון של חלב שצריך ללבנה כדי לאפות תחתיה פשטידא של בשר או איפכא – אין
צריך ליבון גדול דנשירת קליפה ,רק עד שתהא יד סולדת בו משני עבריהם ,וגם רגילין לבדוק על ידי
נתינת קש עליה מבחוץ לראות אם נשרף הקש ,בהכי סגי.
❏ כלי שיש בו סדקים – אין מועיל בו הגעלה ,אלא רק ליבון.
הטעם :דחיישינן שמא נכנס האיסור בסדק ,ואינו יוצא ע"י הגעלה( .ד"מ ה')
❏ דרך הליבון – יכול ללבן חצי הכלי ,ואח"כ חצי השני( .טור בסעי' ה')

סעיף ד'
הכשרת מחבת שמטגנים בה
מחלוקת ראשונים
ר' יואל :צריך ליבון.
רא"ש ואבי העזרי :די בהגעלה( .טור)
להלכה:
 לחמץ בפסח – די בהגעלה( .שו"ע)
 לשאר איסורים – צריכה ליבון( .שו"ע)
 לבשר וחלב – תלוי במחלוקת בטעם היתר בפסח
עט"ז :הטעם כיון דהיתרא בלע.
» ממילא ה"ה בבב"ח – סגי בהגעלה ,כיון דהיתרא בלע.
ר' מנחם עזריה :הטעם מפני שמחבת עכו"ם רוב תשמישן בלי מים ,משא"כ במחבת של חמץ.
» ממילא בבב"ח – צריך ליבון ,כיון שבלע בלי שום אמצעי( .ש"ך ח')
הכריע הרע"א והחת"ס – דמחבת בשר ודאי מועיל הגעלה ,דאע"ג שנבלע ע"י טיגון מ"מ פולט ע"י מים,
דכבולעו ע"י אמצעית היתר ,כך פולטו ע"י אמצעית היתר( .פת"ש ז')
והבאה"ט כתב שהעולם נהגו איסור להגעיל כלי בשר לחלב או הפוך( .פת"ש ז' ובאה"ט)
» ומ"מ אם הגעיל בשביל פסח – מועילה ההגעלה גם לבב"ח( .פת"ש ז')
❏ מחבת חלבי שאינו בן יומו שטיגנו בו בשר – הכשירו ע"י הגעלה ג' פעמים ,ואין צריך ליבון( .פת"ש ז')
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סעיף ה'
הגעיל כלי הצריך ליבון
מחלוקת ראשונים
רשב"א רא"ש ור"ן :לא מועיל ,ואסור להשתמש בו בחמין אפילו שלא ע"י האש.
הטעם :שכל שתשמישו ע"י האש אינו פולט הכל ע"י הגעלה ,וכל זמן שישתמשו בו ע"י חמין
פולט מעט מעט( .טור)
ר"ן בשם י"א :הועילה לו ההגעלה( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א רא"ש ור"ן ,דאם הגעיל כלי הצריך ליבון – אסור להשתמש בו בחמין אפילו שלא
על ידי האש.
הטעם :כיון שיש לו בלע של איסור ,חוששים שמא יפלוט יותר בחמין שניים( .ט"ז ד')
ואפילו בדיעבד אסור( .ט"ז ה')
»
אבל מותר להשתמש בו צונן אפילו לכתחילה ע"י הדחה ושפשוף היטב( .רמ"א)
»
להשתמש בצונן בכלי של גוי הצריך הגעלה

 כשמשתמש בו בדרך עראי – מותר אפילו לכתחילה ,ע"י הדחה ושפשוף היטב .וכ"ש בכלי שצריך
הגעלה.
» וכגון שהוא בבית העובד כוכבים או בדיעבד( .רמ"א)
ואפילו כלים שמשתמש בהן בוודאי חמין – מותר להשתמש בהן ע"י הדחה ושפשוף( .ש"ך י"ב)
»
» אך בסכין – אין יכול להשתמש אף בצונן ,אלא רק ע"י נעיצה( .ש"ך ט')
» ליתן בו דברים החריפים כחומץ וכדו' – מחלוקת
רשב"א וד"מ :אפילו חומץ וכל שאר הדברים החריפים – מותר ליתן בו ע"י הדחה ושטיפה ,כל
שהודח יפה.
אורחות חיים :אסור ליתן בתוכו דבר חריף לח.
ואפשר שמדובר בסתם כלי שתשמישו בצונן ,דמותר לתת בו חומץ ושאר דברים החריפים.
(ש"ך י')

 אבל אם רוצה להשתמש בו בקבע לצונן – מחלוקת ראשונים
טור :אף בכלי חרס מותר להשתמש בצונן בלא הגעלה.
ר"ן :דווקא בכלים שדי להם בהגעלה – אז מותר להשתמש בהם צונן בלא הגעלה .אבל כלי חרס – אסור
להשתמש בו צונן בלא הגעלה.
מרדכי :בכל הכלים [שתשמישן בחמין] אסור להשתמש בהן בצונן בלא הגעלה ,גזירה שמא ישתמש בהן
חמין( .ד"מ ד')
פסק הרמ"א – יש מחמירים ואומרים דאפילו להשתמש בו צונן צריך הגעלה או ליבון ,גזירה שמא
ישתמש בו חמין( .רמ"א)
❏ ואפילו כלים שתשמישן בצונן ,אם יש לחוש שחממו בו יין ,כגון כלי כסף – נוהגין להגעיל( .רמ"א)
» וכן אם יש לחוש לכבוש – כגון שמא עמד בו יין וכה"ג מעת לעת – דהוי כבוש ונאסר( .ש"ך י"ג)
» ודווקא לכתחילה ,אבל בדיעבד אין לחוש לכל זה( .רמ"א וט"ז ה')
❏ ואפילו תיבות ושלחנות הנקחים מן העובד כוכבים ,נוהגין להגעיל שמא נשפכו עליהם חמין.
» ודווקא לכתחילה ,אבל בדיעבד אין לחוש לכל זה( .רמ"א)
» איך מגעיל  -האם יכול להגעיל גם ע"י עירוי – מחלוקת ראשונים
רא"ש וטור :די לו ג"כ בהכשר ע"י עירוי ,כיון שכבולעו כך פולטו( .טור וב"י)
או"ה :נוהגין להחמיר שאפילו כלי שאין משתמשין בו רק ע"י עירוי – נוהגין להגעיל בכלי
ראשון.
ולכן ,תיבות ושולחנות שחוששים שמא נשפך עליהן רותחין – לא די בעירוי ,אלא מלבנין
אבנים ומניחין עליהם הרותחין אפילו מכלי שני ,ונרתחין מן האבן והרי הוא כלי ראשון.
ויזהר לכתחילה להוליך האבן המלבן בכל מקום על השולחן ,וישפוך מים רותחין עליו עד
שלא יישאר מקום שלא עברו שם מים( .ד"מ ז')
הכריע הש"ך – דנוהגין להכשיר השולחנות ע"י עירוי( .ש"ך י"ד)
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❏ וכלי חרס שנשתמשו בו בצונן – מאחר שאי אפשר בהגעלה ,חשיב דיעבד ומספיק לו במריקה ושטיפה
היטב( .רמ"א)
» ומותר ליתן בו אח"כ אפילו דברים חריפים כחומץ וכיוצא בו ,וכ"ש דברים קשים כתבלין
וכיוצא בהן( .רמ"א)
» בחומץ שרוצה ליתנו בכלי אסור  -ללא הדחה ושטיפה – מחלוקת
ד"מ :יש מקילין ,וראייתם מכבד ,דחומץ צומתו ואינו מפליט.
ט"ז :אדרבה ,בכלי מפליט החומץ יותר( .ט"ז ו')
» ומ"מ ,בכלי דלאו בר הגעלה כגון כוסות וכלי משתאות של חרס ששתה בהן עובד כוכבים –
מותר לישראל לקנות ולשתות בו ע"י הדחה .וכ"ש כלי זכוכית.
ודווקא כלי משתאות .אבל שאר כלי חרס שקנה מן העובד כוכבים  -אם רק מסופק בו שנשתמש
בחמין צריכין שבירה.
אבל כלים חדשים שקונים מן השוק – אפי' בכלי חרס אין צריך לספק בהן ,דאין דרכן להשתמש
בכלים חדשים( .ש"ך ט"ו)
» קשה ,שהרי בכלי חרס ששתה בהן העובד כוכבים קי"ל לקמן סימן קל"ה סעי' ה' שצריכים
מילוי ועירוי?
א .י"ל ,שסובר כמ"ד שדווקא בסוג כלי חרס העשויים ממין אדמה – צריך מילוי ועירוי.
אך הדבר תלוי במחלוקת:
הרא"ש והטור :סוברים שדווקא באותן כלי חרס שהיו ידועים שהן ממין אדמה
שבולעים הרבה.
אך לרשב"א והשו"ע :אף כל סתם כלי חרס ג"כ צריך מילוי ועירוי.
ב .י"ל ,דמדובר בשכבר נשתמשו בו קודם שבאו ליד העובד כוכבים ,דבכה"ג אמרינן התם
דלכו"ע סגי בשכשוך כיון שכבר שבעו לבלוע( .ש"ך ט"ו)

סעיף ו'
חם מקצתו חם כולו – כשהשתמש רק בחלק מן הכלי האם צריך להכשיר כולו
מקור :פסחים (ל – ):א"ל רבינא לרב אשי :הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו? ...א"ל :אנא כעין חדתא
קאמינא ,קתייהו בטינא ,ופרזלייהו בנורא ,והדר מעיילנא לקתייהו ברותחין .והלכתא ,אידי ואידי
ברותחין ובכלי ראשון[ .ומשמע כלי מתכת שמשתמשין במקצתו ,כל שמכשירין מקצתו דיו].
נחלקו בזה הראשונים
טור [ע"פ הבנת הט"ז] :כלי מתכת שמשתמשין בקצתו – כל שמכשירין מקצתו דיו.
ואין הבדל בין ע"י ליבון או הגעלה – מועיל להכשיר מקצתו ,וכשהוכשר מקצתו הוכשר כולו.
»

(ט"ז ז')
ואין מקל הטור אלא בדיעבד ,אבל לכתחילה צריך להכשיר כולו( .ט"ז ז')

רשב"א :כל כלי מתכות שחם מקצתו חם כולו .לפיכך ,אפילו אם לא נשתמש בו איסור אלא במקצתו –
נאסר כולו .ודווקא לאיסור .אבל לענין הכשירו  -לא עלה הכשרו עד שיכשיר כולו.
ואין הבדל בין לענין הגעלה בין לענין ליבון – צריך להכשיר כולו( .טור)
רא"ה [וכן דעת הטור והרא"ש ע"פ הבנת הש"ך] :מחלק בין הגעלה לליבון ,דבדבר הצריך הגעלה – די
כשמגעיל מקום שנבלע האיסור לחוד ,דכבולעו כך פולטו .אבל בצריך ליבון – לא די ללבן מקום הבלע
לחוד אלא כל הכלי דחם מקצתו חם כולו( .ט"ז ז')
טעם החילוק שבין הגעלה לליבון :לפי שהכשר הליבון אינו עושה הפלטה במה שבלוע ,אלא
שהוא מכלה האיסור שבתוכו ,ואם מלבנו במקום הבלוע לחוד אינו מכלה רק במקום הליבון
לחוד ,ומה שנאסר בשאר הכלי נשאר עדיין .משא"כ בהכשר הגעלה שהוא עושה הפלטה מה
שבלע ,ע"כ כשמגעיל מקצת ע"י הלחות פולט הכל( .ט"ז ז')
» דעת הרא"ש – מחלוקת
לב"י וט"ז :כרשב"א.
לש"ך :כרא"ה [וכן הטור סובר כמותו]( .ב"י ש"ך י"ז וט"ז ז')
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» שורש מחלוקת הראשונים תלויה בסוגיא דזבחים (צו)  -דאמרינן דבתרומה לא בעינן מריקה
ושטיפה אם בישל תרומה בקדירה ,אלא דווקא בבישל בה חטאת .והקשו שם :דגם בתרומה
בעינן הגעלה למה שנבלע? ותרצה הגמ' :לא צריכא ,אלא לדאמר מר בישל חטאת במקצת כלי -
טעון מריקה ושטיפה כל הכלי .ומזה נתמעט תרומה דאין צריך מריקה ושטיפה אלא במקום
שבישל לבד.
ובזה נחלקו הראשונים
הרא"ה :ס"ל כי היכי דאימעט תרומה ,הכי נמי איתמעט חולין האסורים – ככלי עכו"ם – ואין
צריך להגעיל אלא מקצתו בלבד מה שבלע איסור.
אך הרשב"א :ס"ל דמההיא דזבחים אין ראייה לכלי שבלע איסור גמור כנבילה ,כיון שאין הגמ'
ממעטת אלא בדבר שבלע היתר ,כגון תרומה ובשר בחלב שאז כל שנחלש טעם האיסור על ידי
הגעלת אותו מקצת כלי שבישל בו  -שוב אין ראוי לחול שם איסור חלב אח"כ .בשונה מבליעת
נבילה בכלי עכו"ם דעל ידי הבישול מתפשט ונבלע בכולו – וצריך להכשיר כולו( .ט"ז ז')
להלכה – מחלוקת
שו"ע וב"ח :כרשב"א ,דכלי מתכות ,אף על פי שי"א שאם נשתמש בו איסור במקצתו נאסר כולו ,משום
דחם מקצתו חם כולו ,אבל לענין הכשרו לא עלה לו הכשר עד שיכשיר כולו.
ובין לענין הגעלה בין לענין ליבון – צריך להכשיר כולו.
רמ"א וש"ך:
• בהגעלה – חולק על השו"ע ,וסובר שמועיל להגעיל רק מקצתו ,כשידוע שלא נשתמש רק בקצתו,
כבולעו כך פולטו( .רמ"א ט"ז וש"ך)
וצידד הש"ך – דזהו דווקא בדיעבד .אבל לכתחילה צריך להכשיר כולו( .ש"ך י"ח)
• בליבון – מחלוקת מהי דעתו
ש"ך :הרמ"א מודה בליבון שאע"פ שלא נשתמש איסור ע"י האור אלא במקצתו – צריך ליבון בכולו.
[דס"ל דאף מהר"ם מ"ץ מודה שבחם ע"י האור האיסור מתפשט בכולו].
עט"ז :גם בליבון מספיק מקצתו ,דכבולעו כך פולטו( .ש"ך י"ז)
ט"ז :באיסור דאורייתא ראוי לפסוק כרשב"א ,אך מ"מ בשפוד שצלו בו בשר שלא נמלח ורוצה ללבנו
לצלות בו בשר כשר – די בליבון המקצת ,דהיינו במקום שהגיע האיסור[ .כיון דאפילו צלה בו בשר היתר
בלא ליבון כלל ,כשר בדיעבד ,דנורא משאב שאיב].
אך אם צלה בו בשר נבילה – אסור בדיעבד.
ואם מלבן השפוד חלק גדול גם במקום שלא הגיע שם האיסור – מותר לכתחילה ,אף שלא ליבן כל
השפוד כולו ,כיון שמקום שלא הוכשר הוא מרחק רב ממקום הצלייה( .ט"ז ז')
❏ לכו"ע ,אם נשתמש בכל הכלי – צריך להכשיר כולו( .טור ורמ"א)
❏ כשהאיסור נגע במקצת הכלי  -האם מפעפעת הבליעה ע"י הלחות ביותר מכדי שיעור התשמיש –
מחלוקת
לרא"ה :אע"ג דלא נשתמש האיסור אלא במקצת – מ"מ מפעפעת הבליעה ע"י הלחות ביותר מכדי שיעור
התשמיש.
ולפ"ז ,אע"פ שנכשר בהגעלה במקצתו  -אם נשתמש בו בהיתר קודם ההגעלה באותו מקצת
שלא נשתמש בו האיסור הרי ההיתר נאסר.
» ולרשב"א – מפעפעת הבליעה בכולו – ואף הגעלתו וליבונו בכולו.
מהר"מ מעיל צדק :אין האיסור מפעפע בכולו .והא דאמרינן חם מקצתו חם כולו היינו דווקא לענין זה
שאם הכלי נעשה חם בראש אחד ונפל האיסור בראש השני  -לענין זה מועיל חם מקצתו חם כולו שגורם
חמימתו לאיסור ליבלע בראש השני .אבל לא מהני שאם נפל האיסור מצד אחד שיהא מתפשט בצד השני.
ולפ"ז ,אם נשתמש בו בהיתר קודם ההגעלה – לא נאסר ההיתר( .ש"ך י"ז)
לכו"ע – בחם ע"י האור – אף המהר"ם מ"ץ מודה דהאיסור מתפשט בכולו( .ש"ך י"ז)
»

רסד

 חלקת אליהו – הלכות הכשר כלים 

סימן קכא

סעיף ז'
דרך הכשרת סכינים ישנים
מקור :ע"ז (עו - ):הסכין שפה והיא טהורה :אמר רב עוקבא בר חמא :ונועצה עשרה פעמים בקרקע .אמר
רב הונא בריה דרב יהושע :ובקרקע שאינה עבודה.
א"ר כהנא :ובסכין יפה שאין בה גומות ,תניא נמי הכי :סכין יפה שאין בה גומות נועצה עשרה פעמים
בקרקע.
אמר רב הונא בריה דרב יהושע :לאכול בה צונן ,כי הא דמר יהודה ובאטי בר טובי ,הוו יתבי קמיה
דשבור מלכא ,אייתו לקמייהו אתרוגא ,פסק אכל ,פסק והב ליה לבאטי בר טובי ,הדר דצה עשרה זימני
בארעא ,פסק ,הב ליה למר יהודה וכו'.
❏ בגדר הכשר ע"י נעיצה בקרקע:
❏ כמה פעמים נועצה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :לאו דווקא עשר.
» ומוכיח דבריו מהירושלמי (סוף ע"ז) – דצריך לנועצה ג' פעמים.
תוס' :דווקא עשר.
ומוכיח דבריו ממשמעות הגמ' בבלי דמשמע שצריך י' פעמים דווקא( .ב"י)
»
פסק השו"ע [ובב"י] – כתוס' ,דווקא עשר.
❏ האם צריך גם שיפה מלבד הנעיצה – מחלוקת ראשונים
רש"י :גם נועצה וגם שפה.
רא"ש :או נועצה או שפה( .טור וב"י)
» נפק"מ ,במה צריך לשוף בכדי שיחשב "שיפה" – מחלוקת ראשונים
לרש"י :משפשפה בבגד צמר שאינו חלק ומעביר שמנוניתה.
לרא"ש [רמב"ם] :אין מועיל שפשוף בבגד ,אלא צריך שפשוף דמשחזת או ריחיים.
והרשב"א כתב :כשמשחיזה במשחזת נפחים – צריך להעבירה על גבה היטב עד שמשיר
קליפתה( .ב"י)
❏ דין סכינים קטנים
מקור :ירושלמי (סוף ע"ז)  -הדא דתימא בסכין קטנה ,אבל בגדולה בעי ליבון.
נחלקו בזה הראשונים
ריב"ם :צריך ליבון אף בסכינים קטנים ,לפי שפעמים דרך להפוך בהם בשר על גבי הגחלים.
ר"ת :מספיקה הגעלה ,כיון שאין דרך לצלות בהם בשר( .ב"י)
» לכו"ע בסכין גדולה – בעי ליבון ,כיון שעושה בו תשמיש איסור קבוע ,שדרך לצלות בה בשר.
(ב"י)

פסק השו"ע – סכין ישן ,בין גדול בין קטן [כר"ת] ,הניקח מהעובד כוכבים ,אם בא להשתמש בצונן ,אם
אין בה גומות ,נועצה עשרה פעמים בקרקע קשה [כתוס'].
» וצריך שכל נעיצה ונעיצה תהיה בקרקע קשה( .שו"ע)
לפיכך לא ינעוץ במקום שנעץ נעיצה אחרת( .שו"ע)
»
» והקרקע צריכה להיות קשה בשיעור שמעברת את השומן ושפה ,אבל לא רכה שאינה
מעברת את השומן .וגם לא קרקע קשה יותר מדאי ,ולא אבן ולא אפר ולא קרקע רכה( .ב"י)
» האם מועיל לחתוך בו גם חריף – מחלוקת
שו"ע :אפילו לחתוך בו דבר חריף כמו צנון ,סגי בהכי.
מקור :ע"ז (עז - ):דמר יהודה ובאטי בר טובי ,הוו יתבי קמיה דשבור מלכא ,אייתו לקמייהו
אתרוגא ,פסק אכל ,פסק והב ליה לבאטי בר טובי ,הדר דצה עשרה זימני בארעא ,פסק ,הב
ליה למר יהודה וכו'[ .ומשמע שאתרוג חריף הוא כצנון].
פת"ש בשם התוס' :אי ן מועילה נעיצה אלא לחתוך אתרוג ,ולא לצנון ושאר דבר חריף( .שו"ע
ופת"ש ט')
והכריע הבכור שור – בעל נפש יחמיר על עצמו שלא להתיר סכין ע"י נעיצה( .פת"ש ט')

»

ודווקא דרך עראי בבית הגוי – לא חוששים .אבל להשתמש בו בקביעות ,לא גרע משאר כלי
שנוהגין להגעיל אפילו לצונן( .ד"מ ורמ"א)
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❏ בסוג הסכין
• כשאין בו גומות – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מועילה הגעלה כשהוא חלק שאין בו גומות – ומועיל אף להשתמש בו רותח.
ריב"ם :אפילו אין בו גומות [והוא קטן] – צריך ליבון ,כיון שפעמים מהפך בו הנוכרי בשר אצל האש או
מתקן בו נר של חלב בעוד שהוא דולק( .טור)
» ואם לא ליבן אלא חודו כדרך שנשתמש בו הגוי על ידי האש – מועיל( .טור)
• כשיש בו גומות – לכו"ע אסור להשתמש בו בין בצונן בין בחמין עד שילבנו היטב( .טור)
פסק השו"ע – ואם יש בה גומות ,או שרוצה לחתוך בה חמין או לשחוט בה – מלבנה או משחיזה
במשחזת של נפחים היטב על פני כולה.
❏ הכשרת הכלי ע"י השחזה [שיפה]
מחלוקת ראשונים – למה מועיל השיפה
רשב"א :דווקא לצונן.
רמב"ם :גם לרותח( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע [ובב"י] :כרמב"ם ,ואם יש בה גומות שרוצה לחתוך בה חמין או לשחוט בה יכול להשחיזה
במשחזת של נפחים היטב על פני כולה ,ומועיל.
רמ"א [ובד"מ] :כרשב"א ,דהשחזה מועילה רק לחתוך בה צונן ,אבל לא לענין חמין.
» אבל דיעבד אם נשתמש בו רותח אחר ההשחזה – אפילו הוא בן יומו מותר כמו אחר ההגעלה,
דהא השחזה עדיף מהגעלה לדעת המחבר( .ש"ך כ')
» ואם השחיזו במשחזת היטב בכל מקום ,ומגעילו אחר כך – מהני אפילו לכתחילה ,כמו ליבון,
אם יוכל לנקות הגומות שבו( .רמ"א)
❏ ואם לא יוכל ללבן הסכין היטב ,משום הקתא – ילבננו ויגעילנו אח"כ( .רמ"א)
» ומ"מ ,אם לבנו ולא הגעילו ,אפילו יש בו גומות – לא נאסר.
» וכן אם הגעילו ולא לבנו ואין בו גומות ,וחתך בו מאכל חם – לא נאסר ,אפילו הסכין בן יומו.
(רמ"א)
» וכשמגעילו יש מנהג לנקותו תחילה היטב במשחזת יפה כדי שלא יהא נשאר בו שום לכלוך
ואח"כ יגעיל( .ד"מ י"ט)

❏ האם יש חילוק בין חמץ לשאר איסורים – מחלוקת ראשונים
ראב"ד ורמב"ם :דווקא סכיני דפיסחא הוא דסגי ברותחין משום דהיתרא בלע ,אבל בשאר איסורין
הסכינין צריכין ליבון שפעמים שצולין בהם.
רש"י ורי"ף :אין חילוק ,ובכל האיסורין אין הסכין צריך אלא הגעלה( .ב"י)
❏ נשתמש בכלי לדבר מיאוס כגון מי רגלים או דבר אחר מאוס  -האם יש להכשירו בהגעלה – מחלוקת
ראשונים
ארחות חיים :כשם שמכשירים הכלים משום בליעת איסור כך מכשירים אותם בהגעלה או בליבון מחמת
דבר מיאוס כגון מי רגלים או דבר אחר מאוס דכתיב (ויקרא יא מג) אל תשקצו את נפשותיכם
בדה"ב :מנהג זה אין לו עיקר ,וגם לא פשט בינינו ,אלא משפשפו ביותר ודיו( .בדה"ב)
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הלכות נותן טעם לפגם
סימן קכב
סעיף א'
נותן טעם לפגם – מותר( .שו"ע)
מקור :ע"ז (סח):

סעיף ב'-ג'
נטל"פ בקדירה שאינה בת יומא
מקור :ע"ז (עו).
ע"ז (עה - ):הלוקח כלי תשמיש מן הגוי  -כולן שנשתמש בהן עד שלא הטביל ועד שלא הגעיל ועד שלא
ליבן ,תני חדא :אסור .ותני חדא :מותר? – לא קשיא ,הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם אסור .והא כמאן
דאמר מותר.
 כשהקדירה נקייה [כשהדיחה יפה וסר ממנה כל שמנונית איסור הדבוק בה] – קדירה שאינה בת
יומא ,דהיינו ששהתה מעת לעת משנתבשל בה האיסור – הויא נותן טעם לפגם.
ואפילו הכי אסרו חכמים לבשל בה ,לכתחילה( .שו"ע)
הטעם :גזירה אטו בת יומא( .שו"ע)
» בין שבלועה מאיסור ובא לבשל בה היתר ,ובין שבלועה מחלב ובא לבשל בה בשר ,או איפכא.
(שו"ע)

מקור :פסחים (ל - ).קדרות בפסח ישברו ,או משהי להו עד לבתר פיסחא.
» אך במרדה הקילו( .ט"ז א')
» בכלי חרס במקום הפסד מרובה – מחלוקת
נחלת יעקב  :יש להתיר בכלי חרס במקום הפסד מרובה [דכיון שכלי חרס צריך שבירה הוי
כדיעבד ומתירין אחר שהיית מעל"ע].
פת"ש :קשה להתיר אפילו בהפסד מרובה( .פת"ש א')
» בקדירה שנאסרה מאיסור דרבנן – מחלוקת
נו"ב :מעיקר הדין יש להקל לכתחילה דהוי גזירה לגזירה .אלא שאין להקל בזה.
ט"ז :מתיר.
פת"ש :אין להתיר כלל קדרה שאינה בת יומא מאיסור דרבנן( .פת"ש ב')
 כשאינה נקייה – מחלוקת ראשונים
ראב"ד ותוספות :סבורים שלא אמרו בשאינו בת יומא נותן טעם לפגם אלא באיסור הבלוע ,אבל מה
שהוא בעין על פי הכלי  -הרי היא כחתיכת איסור שלא נפגם.
רמב"ם :אף על פי שלא הדיח – מותר ,לפי שטיחת האיסור שעל פני הכלי נפגמת מיום לחבירו כבלע
שבתוכו ואינה כאיסורו עצמו( .ב"י)
פסק השו"ע – כראב"ד ותוס' ,דאם לא הדיחה יפה ,שהאיסור הוא בעין – אינו נפגם בשהייה מעת לעת.
דלא נחשבת פגומה כשאינה בת יומא ,אלא דווקא כשהדיחה יפה וסר ממנה כל שמנונית איסור
הדבוק בה( .שו"ע)
» ומ"מ אם יש ששים רק נגד הדבוק בקדירה – הכל מותר ,דמה שבקדירה כבר נפגם ואין צריך
בטול( .רמ"א)
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דברים החריפים – כשאינו בן יומו – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אין חילוק בין דבר חריף לשאר דברים – דבכל ענין חשיב נותן טעם לפגם ומותר.
ראבי"ה בשם ר' טוביה :אם בישל דבר חריף בקדרה שאינה בת יומא – אסור ,כיון דאגב חורפא מחליא
ליה ,ועושה הכלי נותן טעם לשבח דהוי כקורט של חלתית( .ד"מ א')
פסק הרמ"א – כראבי"ה בשם ר' טוביה ,דבדברים חריפים לא אמרינן דין נותן טעם לפגם.
ולכן:
• אם בישל בקדירה איסור שאינה בת יומא מאכל חריף ,כגון תבשיל שרובו חומץ או תבלין או שאר
דברים חריפים – אסור.
• אבל אם היה האיסור דבר חריף ,ואח"כ שהה הקדירה מעת לעת ובשלו בו היתר שאינו חריף –
מותר ,דאין החריפות הראשון משוי ליה לשבח( .רמ"א)
❏ בגדר חריף – לא נחשב התבשיל חריף משום מעט תבלין שבו( .רמ"א)
❏ אם הוא בצונן – לא אומרים שהקדירה פולטת משום דבר חריף שבתוכה( .ד"מ א')
כלי שעבר עליו י"ב חודש ללא שימוש – מחלוקת
חכם צבי :בכלי חמץ – התיר לכתחילה אחר י"ב חודש ,ואפילו בפסח אסור נטל"פ ,מ"מ יש להתיר .ומ"מ
לא מלאו לבו להתיר לבשל לכתחילה .אך בשאר איסורים – מותר רק בדיעבד אף בדבר חריף [כיון שכל
שאינו בן יומו מותר בדיעבד ,נקל לטעות אם נתיר אחר י"ב חודש לכתחילה ,דיתירו גם תוך י"ב חודש
לכתחילה].
הטעם :כיון דמ"מ אחר י"ב חודש אין טעם כלל.
פנים מאירות :חלק בזה ,דבכל גווני לא ניתר אחר י"ב חודש.
שו"ת ש"י :מתיר בדיעבד אף אחר שני חודשים( .פת"ש ג')
» לכו"ע  -בצונן כגון ע"י כבוש – גם הפנים מאירות מודה שמותר ומועיל היישון ,ולא נחלקו אלא
בחמין( .פת"ש ג')
» לכו"ע  -בכיסוי קדרה – יש להקל אחר י"ב חודש ,ואפשר אף אחר שני חדשים( .פת"ש ג')
» לכו"ע  -באיסור דרבנן – יש לצדד להקל להתיר אף לכתחילה ,ומ"מ קשה לסמוך על זה לחוד
אם לא היכן שיש עוד קולא[ .ולא אסרו לכתחילה אלא באיסור דאורייתא]( .פת"ש ג')
» גדר י"ב חודש – לא צריך שיהיו שלמים ,רק חודשי לבנה כל חודש כ"ט יום( .פת"ש ג')
» כשיש בזה ס"ס – מחלוקת
שו"ת חיים שאל :יש להקל.
שו"ת בת"ח  :אם אפשר להגעילן ג' פעמים יש לעשות כן ,ואם הם כלים שאין דרך להשתמש
ברותחין יש להקל( .פת"ש ג')
» אם עבר י"ב חודש והוא במקום הפסד מרובה – מחלוקת
• בכלי קטן בין הרבה כלים [כשההפסד הוא מחמת שהם הרבה כלים] – לא מקרי דיעבד ואסור.
• כשהכלי בעצמו הוא הפסד גדול כמו תנור – מחלוקת
רע"א :אפשר קצת להקל.
פת"ש :אפילו היכא דהוי ודאי כדיעבד אסור( .פת"ש ג')

סעיף ד'
קדרה הבלועה  -שחממו בה מים תוך מעל"ע
• קדרה הבלועה מבשר וחלב – אם קודם שעבר לילה אחת חממו בה מים ,חשיב כאלו חזר ונתבשל בה
האיסור ,ומונים מעת לעת משעה שהוחמו המים( .שו"ע)
הטעם :דבב"ח אמרינן חנ"נ ,ועל כן הווין אלו המים נבילה כולן מכח בליעת איסור בשר בחלב
שיש בקדירה כבר ונתנה טעם במים( .ט"ז ב')
• אך קדרה הבלועה בשאר איסורים – מונים מבישול המים( .שו"ע)
הטעם :כיון שבשאר איסורים לא אמרינן חנ"נ( .ט"ז ב')
[ונחלקו בזה לעיל סי' קג סעי' ז'
שו"ע :מבישול האיסור.
רמ"א :לכתחילה מבישול המים כתרומה ,אך בדיעבד במקום הפסד מעט [ולאו דווקא גדול]  -יש להתיר בכל ענין אפילו קודם לינת לילה ,רק שיהא
מעת לעת מזמן בישול האיסור כסמ"ק.
ש"ך :יש להקל כמו בב"ח ,ולהמתין מבישול המים כתרומה  -אף בדיעבד].
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סעיף ה'
איסור מועט בכלי שדרכו להשתמש בו הרבה
מקור :ע"ז (לג – ):.קנקנים של העובדי כוכבים חדשים גרודים – מותרין .ישנים ומזופפין – אסורין .עובד
כוכבים נותן לתוכן יין ,ישראל נותן לתוכן מים .עובד כוכבים נותן לתוכן יין ,ישראל נותן לתוכן ציר
ומורייס ואינו חושש...
איבעיא להו :מהו ליתן לתוכו שכר? רב נחמן ורב יהודה :אסרי .ורבא :שרי .רבינא שרא ליה לרב חייא
בריה דרב יצחק למירמא ביה שכרא ,אזל רמא ביה חמרא ,ואפילו הכי לא חש לה למילתא ,אמר :אקראי
בעלמא הוא[ .ומכך שלא חשש לאסור ,מוכח דבדבר מועט הבלוע בכלי מותר].
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :איסור מועט שנבלע בכלי אם דרכו של אותו כלי שלא להשתמש בו היתר מועט בכדי שיתן זה
טעם בהיתר שישתמשו בו – הרי זה מותר להשתמש בו לכתחילה ,אע"פ שהוא בן יומא ,לפי שאי אפשר
לבא לידי נתינת טעם.
טור ורא"ה :אין נראה להתיר.
דס"ל ,שהרי קשה ,דק"ו הוא ,דאפילו קדרה שאינה בת יומא שהיא מותרת – אסורה משום
גזרה אטו בת יומא ,וא"כ כ"ש באותו כלי עצמו ,שאע"פ שאין דרך להשתמש בו בהיתר מועט –
יש לנו לגזור אטו שמא ישתמש בהיתר מועט( .טור)
» ודחה הב"י קושיית הטור  -דאין כאן קושיא כלל ,ואין לדמות הדברים ,דבהכרח לא התיר
הרשב"א אלא לפי שאינו מצוי להשתמש באותו כלי בדבר מועט ,וכל דבר שאינו מצוי  -אין
חוששין לו .ומה ענין זה לקדרה בת יומא ושאינה בת יומא שאדם עשוי לבשל בזו ובזו( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דאיסור 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 לכתחילה ,אף על
פי שהוא בן יומו ,לפי שאי אפשר לבא לידי נתינת טעם.
ט"ז וב"ח :כטור ורא"ה ,דאין להתיר( .ט"ז ג')
❏ לכו"ע  -אם הוא כלי שמשתמשין בו בדבר מועט ,כמו קערה וכיוצא בה – אסור להשתמש בו ,שאין
מבטלין איסור לכתחילה ,אפילו איסור מועט ואפילו איסור הבלוע( .שו"ע)
» ואסור להשתמש אפילו בשפע ,גזרה שמא ישתמש בה בדבר מועט ,ויבא בו לידי נתינת טעם( .ב"י)
❏ לבשל בקדרות ישראלים האוכלים גבינות הגוים שהם מקונחות יפה – מחלוקת ראשונים
או"ח בשם י"א :המתירין לבשל בקדרות ישראלים האוכלים גבינות הגוים שהם מקונחות יפה.
או"ח :אוסר( .בדה"ב)

סעיף ו'
דין סתם כלי עכו"ם
מקור :ע"ז (עה - ):דלמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר ,אם נשתמש בכלי גוים עד שלא הגעיל ולא ליבן
מותר[ .משמע דבכלים שאינן בני יומן מחזקינן להו].
ע"ז (לח - ):כוספן של גוים שהוחמו חמין ביורה גדולה – אסור ...והא תניא ,אחת יורה גדולה ואחת יורה
קטנה מותר? – לא קשיא ,הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר .והא כמאן דאמר נותן טעם לפגם אסור.
[משמע דסתם כליהם נותן טעם לפגם].
ע"ז (לו - ).מישחא שליקא דארמאי – שרי[ .ומשמע שלא חשו לזליפת הכלים ,מפני שהוא נטל"פ  -דסתם
כליהם אינן בני יומן].
נחלקו בזה הראשונים
טור :הם בחזקת שאינם בני יומן.
ר"ן כתב בשם יש דוחקים :שאין חוששים לבני יומן אלא דווקא בדברים שדרכן להיפגם המוזכרים בגמ'.
אבל בשאר דברים חיישינן( .ב"י)
רמב"ם :מחלוקת בשיטתו
ב"י :סתם כלים של גויים הם בני יומן.
רשב"א :סתם כלים של גויים אינן בני יומן( .ב"י)
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פסק השו"ע [ובב"י] – כטור ,דסתם כלי גויים הם בחזקת שאינם בני יומן.
לפיכך ,אם עבר ונשתמש בהם קודם הכשר ,התבשיל מותר( .שו"ע)
הטעם :כיון שהוא משום ספק ספיקא ,ספק אם נשתמש בו היום ,ואפילו נשתמש בו היום שמא
נשתמשו בו בדבר הפוגם( .ב"י וט"ז)
» אך כל זה אינו בדבר חריף ,דאילו בדבר חריף – ודאי אסור( .ט"ז ד')
» אך אם שאל מהם ואמרו לו שהוא בן יומו – מחלוקת
רש"ל :אין להתיר.
דאע"ג שסתם כלי עכו"ם אינו בן יומו ,וגם מסתמא אין צריך לשאול אם הוא בן יומו או
בישל בו דבר שאינו פגום .אבל מ"מ אם שאל מהם ואמרו לו שהוא בן יומו  -ישאל ג"כ
מהם מה שבישלו בו ,ואם הוא דבר שאינו פגום או הוא בענין שלא יכול לידע מהם מה
שבישלו בו – אין ראוי להתיר .כיון שאין כאן ספק ספיקא ,שכאן שכבר הורע חזקה שסתם
כלי עובדי כוכבים בלועים מאיסור ,רק שמכח ספק ספיקא באת להתיר  -הלכך סמכינן
אדיבורא דידיה – ואין להתיר.
ט"ז ור"ל ן' חביב :יש להתיר.
דהא ודאי יש כאן ספק ספיקא ,דספק שמא הוא משקר במה שאומר שהשתמש בו היום,
דהא סתם עובד כוכבים שקורי קמשקר( .ט"ז ד' וש"ך ד')
❏ לכו"ע  -אם אומר העכו"ם לפי תומו מעצמו בלי שום שאלה – יש להחמיר ולאסור התבשיל
של ישראל שמבשל בתוכו( .ט"ז ד')
❏ לכו"ע  -אם מהימן לו העכו"ם – אסור ,ויש לדון בזה אפילו באינו מסיח לפי תומו( .ט"ז ד')
» כלי [קפה] של מוכרים גויים [העניים] – מחלוקת
נו"ב :אינם סתם כלים שדרך להשתמש בהם כל יום .אך בכלי שני בדיעבד יהיה מותר.
מים רבים :חלק עליו( .פת"ש ד')
» קשה ,מהגמ' בחולין (ח - ):השוחט בסכין של גוים ,רב אמר :קולף .ושמואל אמר :מדיח –
דמוכח מהגמ' דחיישינן לבן יומו ,שהרי אם סתם כליהם אינם בני יומן הוי נטל"פ ומותר ,ולא
צריך לקלוף או להדיח?
א .ב"י בשם יש מי שתירץ :כיון שהסכין תשמישו תדיר חיישינן לבן יומו[ .ודחה הרמב"ן
שהרי גם בסכין לא חוששים לבן יומו].
ב .הרמב"ן תירץ :דסכין ג"כ סתמו אינו בן יומו ,והגמ' ס"ל כמ"ד נותן טעם לפגם אסור .אך
אנו פוסקים כמ"ד מותר.
ג .הרא"ש תירץ :בגמ' מדובר כשידוע שהוא בן יומו.
ד .עוד תירץ הרא"ש :בגמ' מדובר לכתחילה – שאז צריך להדיח או לקלוף ,דדווקא בדיעבד
התירו נותן טעם לפגם( .ב"י)
» דין סכין בנטל"פ – מחלוקת ראשונים
רשב"א :לא אמרו נותן טעם לפגם מותר אלא בדברים שדרכן להדיחן ולהסיר שומנן .אבל
בסכין שאין דרך להדיחו משומנו והשומן הוא בעין – לא אמרינן בזה נותן טעם לפגם מותר.
רא"ש :לא חילק בין סכין לשאר כלים ,דסכין ג"כ אם אינו בן יומו נותן טעם לפגם הוא.
אך לכתחילה אסור לחתוך בסכין של גוים על דעת לקלוף או להדיח אחר כך  -שמא ישכח
ולא יקלוף ולא ידיח( .בדה"ב)
לכו"ע – סכין של חנווני דרכו לקנחו – ואומרים בו נטל"פ( .בדה"ב)
»
❏ לסמוך על ההיתר לכתחילה
כגון :אם חמם מים בכלי של עובד כוכבים ללוש בהן פת – אסור ללוש באותן מים( .רמ"א וד"מ)
»

הטעם :דלדבר זה מקרי לכתחילה ,הואיל ועדיין לא התחיל הנאתו ,שלא הוחמו לשתיה( .רמ"א)
אך אם הוחמו לשתייה  -מותר ,דלענין זה מיקרי דיעבד( .ש"ך ה')

❏ אבל דבר שנעשה בשבילו ולא בשביל דבר אחר ,אע"פ שהוא של עובד כוכבים וישראל קונה ממנו –
לכתחילה מותר.
הטעם :דמאחר שכבר נעשה ביד עובד כוכבים מקרי דיעבד.
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❏ אף על פי כן ,אסור לומר לעובד כוכבים :בשל לי ירקות בקדרתך .וכן לא יאמר לו :עשה לי מרקחת.
הטעם :שכל האומר :בשל לי ,הרי הוא כאלו בישל בידיו.
ואפשר שעל ידי הרקחים (או שאר אומנים) – מותר ,שכל האומנים מייחדים כלים נקיים למלאכתם,
כדי שלא יפגמו אומנתם.
ומ"מ ,בעל נפש יחוש ,שדברים אלו מביאים לידי טהרה ונקיות( .שו"ע)
» והל"ש נסתפק אם העובד כוכבים עושה מעצמו כך בשביל הישראל לבדו או בשביל אנשי העיר
למכור להם ורוב העיר ישראל ומכ"ש אם הישראל יודע שעשה בשבילו – דאפשר בכה"ג אסור.
(פת"ש ה')

❏ כל האיסורים מותר שלא כדרך הנאתן אפילו שלא במקום סכנה( .בדה"ב)

סעיף ז'
סתם כלים שלנו
מחלוקת ראשונים
טור :כלים שלנו תולים להקל ,כיון שהוא ספק ספקא.
מהר"ש והארוך :אין להקל בסתם כלים שלנו ,דבשל ישראל יש לו תקנה בשאלה ,ואם אינו יודע יש
לקונסו( .טור וד"מ ב')
» וצידד הד"מ – דאף אם יש לקונסו ,יש לקנוס דווקא באותו ישראל שהקדירה שלו ,והוי ליה
לידע .אבל בישראל אחר לא שייך קנס( .ד"מ)
פסק השו"ע – כטור ,וכשם שסתם כליהם של עובדי כוכבים אינם בני יומן ,כך סתם כלים שלנו בחזקת
שאינן בני יומן.
הטעם :כיון שהוא ספק ספיקא  -ותולין להקל( .ט"ז ד')
אך צידד הפת"ש דיש חילוק בינו לבין עכו"ם – דלא אמרינן סתם כלים שלנו אינן ב"י אלא כשאין בעל
הכלי לפנינו לשאול את פיו .בשונה מכלי עובד כוכבים שאף כשהעובד כוכבים לפנינו – אין צריך לשאול,
משום דאינו נאמן ודיבורו לא מעלה ולא מוריד( .פת"ש ו')

סעיף ח'
כלי בלוע איסור שנתערב באחרים
פסק השו"ע – דכלי שנאסר בבליעת איסור ונתערב באחרים ואינו ניכר – בטל ברוב.
» הטעם שאין זה דבר שיש לו מתירין – מחלוקת ראשונים
טור :שכל שאין מתירין שלו באו מאיליהן ,וצריך לפזר מעותיו ולהוציא הוצאות במתירין –
אינו בכלל דבר שיש לו מתירין.
רמב"ן :דלא מיקרי דבר שיש לו מתירין בשצריך להפריש על הכל ומפסיד בהיתרו דבר מרובה
שצריך להפריש מן ההיתר כדי להכשיר האיסור ,ולא הצריכו להפסיד ולהפריש עליו יותר מדינו
אלא כשיש בו בנותן טעם( .ב"י)
❏ נטל"פ בכלי חרס – מחלוקת ראשונים
מרדכי בשם י"א :דכלי חרס לא שייך בו נותן טעם לפגם[ .וראיה מאבות דרבי נתן דקאמר (פמ"א מ"ו)  -ג'
מדות בכלי חרס אין מבאיש מה שבתוכו].
מרדכי :הנבלע בדפנות גם בכלי חרס נותן טעם לפגם כשאינו בן יומו( .ב"י)
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סעיף ט'
הניח כליו בבית הגוי
יש ליזהר מלהניח בבית גוי כלי סעודה( .שו"ע)

הטעם :דחיישינן שמא ישתמש בהם( .שו"ע)

❏ ואפילו אם נתנם לאומן לתקנם – צריך לעשות בהם סימן שלא ישתמש בהם העובד כוכבים( .רמ"א)

❏ ואם עבר ונתן לגוי ולא עשה סימן – מחלוקת ראשונים
מרדכי :אם שכח יורה בבית הגוי עד למחרתו – העמידנו על חזקתו ,ואמור שלא נשתמש בה איסור ,ועוד
דהוי ליה פגימה שאינה בת יומא.
ולפי זה כשמוליכין הסכינים להשחיזן בבית האומן ומחזירן בו ביום אין ס"ס ,דודאי רגיל להשתמש
כיון שאין ישראל עומד על גבו – הלכך צריך להגעילו( .ב"י)
וא"כ ,כשיש ס"ס – כשאינו בן יומו – מותר .אבל כשאין ס"ס כגון שהחזירן העכו"ם בו ביום –
אסור ,דאין אלא ספק אחד( .ט"ז ז')
רא"ה :מותר בכל גווני אם משהה הכלי .וכל שנשתהה מעת לעת – אפילו לכתחילה מותר.
או"ה :אף בדיעבד אסור ,ואם הניח כליו בבית הגוי – כלי חרס צריך שבירה .וכן אם נשתמש בהן בלא
הגעלה – המאכל אסור( .ב"י ד"מ ג' וט"ז ז')
» קשה על המרדכי ,מדברי הטור בסי' קל"ו – דכאן כתב במרדכי דאם שהה לפי שהה מותר .אך
בטור בסי' קל"ו גבי כלי יין – כתב דאפילו לא שהו שם רק שעה אחת – צריכים הכשר?
האו"ה תירץ :דיש לחלק באם ששולח מחוץ לעיר דאז אין העכו"ם מרתת אסור אפי' לפי שעה.
אבל מבית לבית  -מרתת לפי שעה ומותר אפילו לכתחילה ,אא"כ נשתהה שם חצי יום( .ט"ז ז')
הב"ח תירץ :דיש בזה מחלוקת הפוסקים ,ור"ת שבמרדכי חולק על הטור .ובאמת להלכה כטור,
דמותר להשהותן מעת לעת ולהשתמש בהן לכתחילה ,אך אם שהה ביד העכו"ם יום או יומיים –
אסור להשתמש בהן לכתחילה בכל ענין[ .והר"ש בונבורק מתיר לגמרי ,בשונה מר"ת והרא"ה
דס"ל דביורה שתשמישו בחמין צריך הכשר].
הש"ך תירץ  :אין בזה מחלוקת ,ושונה דין כלי היין משאר המקומות .דבכלי היין אין לחלק
בהם בין בן יומו לשאינו בן יומו ,דכל זמן שלא עבר עליהם י"ב חודש יש בהם טעם לשבח .אבל
ביורה – כולם מודים לר"ש בונבורק דמותר להשתמש בהן מיד( .ש"ך ח')
הט"ז תירץ :אין בזה מחלוקת ,ויש לחלק בין כלי יין לשאר המקומות ,דהכל תלוי לפי עניינו
כיצד הוא הרגילות להשתמש באותו הכלי.
דבדבר שדרכו להשתמש תדיר אפילו דרך עראי כגון כלי של יין שאדם עשוי לשתות בכל
שעה ,ויש לחוש שמא בשעה מועטת שהיה אצל העובד כוכבים שתה בו יין – על כן החמיר
הטור לאוסרו אפילו לפי שעה .משא"כ בכלי שמבשלין בו או סכין של אכילה שאין דרך
להשתמש בו אלא בשעת אכילה ואין דרכו של אדם לאכול אלא שיעור קבוע ביום – ע"כ אין
להחמיר בו אלא בנשתהה כמו חצי יום ,אך לא בנשתהה לפי שעה מותר( .ט"ז ז')
» בדברי המרדכי מצינו ב' דעות לגבי כלי יין:
ר"ת :צריך שילך הישראל להשחיז הסכין .ודווקא כשהניחם חצי היום בבית העובד כוכבים או
יותר ,אבל לפי שעה לא .אך בסכינים שמוליכין העבדים בבית ישראל – מותר.
» קשה ,מדוע באמת החמיר ר"ת ביש ס"ס ,והרי בכל התורה מועיל ס"ס להקל?
הת"ח תירץ :שר"ת החמיר בלכתחילה בזה ,יותר מבלכתחילה של עובד כוכבים ,אבל
בדיעבד מתיר.
הט"ז תירץ :דכל ס"ס דמותר בדיעבד ,היינו אחר שנעשה ס"ס .אבל ישראל זה שמניח
במזיד סכין שלו בבית עובד כוכבים וסומך על מה שיהיה ס"ס – בזה ראוי להחמיר.
(ט"ז ח')

ר"ש בונבור"ק :בשכח בבית העכו"ם – מותר .דהעמד היורה על חזקתו ונאמר לא נשתמש בה
איסור .ואפילו נשתמש – הו"ל פגומה שאינה ב"י( .ב"י ט"ז ח' וש"ך ח')
» ונחלקו הפוסקים בביאור דבריהם – מחלוקת
לט"ז :לא החמיר ר"ת אלא במניח במזיד  -דאין ס"ס ,אבל בשכח  -הוי ככלי עובד כוכבים
ומותר בס"ס .והר"ש מדבר בשכח דיש ס"ס[ .והאו"ה חולק על הר"ש ומחמיר אפילו
בשכח].
ומ"מ י"ל ,דאף הר"ש לא התיר היורה אלא אם בישל בו בדיעבד אח"כ ,על כן אף ביש
ס"ס לכתחילה צריך הכשר ,כיון שאפשר בזה .אבל בכלי חרס שהיה צריך שבירה –
בזה הוי לכתחילה מותר ,דהוי כדיעבד.
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לב"י :הר"ש מתיר כיון שהחזירן למחר הוה ליה ס"ס .ואילו הר"ת מדבר כשהחזירן בו
ביום  -ואין כאן אלא ספק אחד.
לב"ח :יש בזה מחלוקת ,דלר"ת :ביורה שתשמישו בחמין מודה שצריך הכשר .והר"ש
בונבורק מתיר( .ט"ז ח' ש"ך ח')
להלכה – מחלוקת
רמ"א :כרא"ה.
• וכשרוצה להשתמש בו ביום שנתנו לו ,שאין אלא חדא ספיקא שמא נשתמש בו הגוי או לא:
אם שהו קצת אצל העובד כוכבים  -דהיינו כחצי יום – צריכים הגעלה.
אבל לפי שעה – אין לחוש.
• אבל כשיש ס"ס ,כגון אם לא לקחו מן הגוי 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 ,ומותר להשתמש בו אפילו לכתחילה [וכ"ש שהמאכל
מותר]( .רמ"א וש"ך ח')
• ואם לקחו מן העובד כוכבים באותו יום שנתנו לו ,ועבר ונשתמש בו בלא הגעלה – במקום צורך יש
להקל בדיעבד( .רמ"א)
ט"ז :כמרדכי.
• כשאין ס"ס כגון שהחזירו בו ביום – יש לאסור אפילו דיעבד מדינא ,אך תלוי בדרך השימוש בכלי:
אם הוא כלי אכילה – אין איסור אלא שישהה אצל העובד כוכבים מקצת היום שיעור גדול שלפי
אומד הדעת השתמש בו באכילת איסור[ .ולאו דווקא חצי יום ,אלא כשיעור גדול שיש לשער
שבאותו זמן היה משתמש בו באכילה].
ואם הוא כלי שתיה ככלי יין – אסור לכתחילה ,ואפילו לפי שעה.
• אך במקום שיש ס"ס ,כגון שלא החזירו בו ביום:
אם הניחו במזיד – יש לאסור הכלי ,וצריך הגעלה .וכלי חרס  -צריך שבירה.
ואם שכחו – יש להתיר הכלי ,אלא דאם הוא כלי שאפשר להכשירו יכשירנו .וכלי חרס – מותר,
וכן בכלי היין( .ט"ז ז' וח')
ב"ח :כאו"ה [אך סובר שכל דעות הראשונים מסתדרות זו עם זו ואין מחלוקת].
• כששהה ביד עובד כוכבים כחצי יום והחזירה בו ביום ,ואפילו שהה מעת לעת – צריך הגעלה ,ואם
כלי חרס הוא צריך שבירה ,ולא מהני שהייה מעל"ע .ואם נשתמש בו באותו יום המאכל אסור –
כדברי האו"ה.
• וכששהה ביד עובד כוכבים לפי שעה – מועילה שהייה להשתמש בו לכתחילה – כדברי הרא"ה.
ואם נשתמש בו בלא שהייה המאכל מותר – כדברי המרדכי בשם ר"ת( .ט"ז ח' ש"ך ח')
❏ וכל זה בכלים שדרכן להשתמש בהן בחמין .אבל כלים שדרכן להשתמש בהם צונן – ודאי דסגי
בהדחה( .ש"ך)
❏ להניח כליו אצל העבדים והשפחות העובדי כוכבים שבבית ישראל – מחלוקת
רמ"א :יש ליזהר לכתחילה בכל ענין שלא לייחד כלים שלנו אצלן ,שמא ישתמשו בהן בדברים האסורים.
ש"ך :העולם אינם נזהרים עתה בזה.
הטעם :משום דהעבדים והשפחות הם בבית ישראל תמיד שישראל יוצא ונכנס שם ,דבכה"ג
מותר אפילו לכתחילה( .ש"ך ט')
❏ אחד שמצא סכינים ברחוב היהודים ומצויים שם עובדי כוכבים כי הוא מקום מעבר לרבים –
שהסכינים מותרים בלי שום הכשר ,ולא אמרינן בזה דאיתרע בנפילה( .פת"ש ז')

רעג

 חלקת אליהו – הלכות נותן טעם לפגם 

סימן קכב

סעיף י'
קערות ששלח ישראל לעו"ג עם מאכל ,ושהו שם
•
• ואם לאו – אסור אם רגילים להדיח הכלים בחמין ,דחיישינן שמא הודח עם כלי איסור( .שו"ע)
אם ניכר בהם המאכל ששלח הישראל בתוכה – מותר( .שו"ע)

סעיף י"א
כלי סעודה שביד הגוי ,ומסיח לפי תומו ואומר שחדשים הם ,ויראה שהוא כמו שהוא אומר –
מחלוקת
שו"ע :מותר לקנותם ממנו.
הטעם :דכיון דסתם כלים של עובד כוכבים אינן ב"י ,א"כ ליכא אלא איסור דרבנן ועובד
כוכבים מסל"ת נאמן באיסור דרבנן( .ש"ך י')
רשב"א :מחמירים שאינו נאמן ,ואין ליקח כלים מן העובד כוכבים רק כשמוכר הרבה כלים ,וקונה כלי
בין הכלים( .רמ"א)
הכריע הרמ"א – וכן נוהגין לכתחילה ,אבל במקום הדחק ,כגון שנתארח בבית עובד כוכבים ואין לו
כלים ,נוהגין כסברא הראשונה.

סעיף י"ב
קערות הבאות מעבר לים שקערורות ירקרקות או אדמדמות – אסור להשתמש בהן לעולם בחמין.
(שו"ע)

הטעם :מפני שאינן חדשות ,שהעובדי כוכבים משתמשים בהם ואינו ניכר( .שו"ע)

רעד

